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 এয়ার ভাইস মার্ শাল (অব:) এ কে খন্দোর 
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বাণী 
 

পপরেল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীন পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর ২০১২-১৩ অর্ শ বছদরর োর্ শক্রদমর উপর বাপষ শে 

প্রপতদবেন প্রোর্ হদচ্ছ কিদন আপম অতুন্ত আনপন্দত। পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ সরোদরর গুরুত্বপূণ শ 

পবভাগ/মন্ত্রণালয়সমূদহর মদে অন্যতম। বাপষ শে প্রপতদবেন িনগদণর োদছ সরোদরর স্বচ্ছতা ও িবাবপেপহতা পনপিত েরদব 

বদল আপম পবশ্বাস েপর। 

 

এ প্রপতদবেন প্রোদর্র ফদল বতশমান সরোদরর গপতর্ীলতা, উন্নয়ন েম শোদে আন্তপরেতা এবং িনেল্যাণমুপখতা সম্পদেশ 

কের্বাসী সম্যে ধারণা লাদভ সমর্ শ হদবন। আগামী পেনগুদলাদতও অনুরূপ গপতর্ীলতায় এ মন্ত্রণালদয়র উপর অপপ শত োপয়ত্ব পালদন 

আমরা অঙ্গীোরাবদ্ধ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা ও পঞ্চবাপষ শে পপরেল্পনার লক্ষ্ুমাত্রার সুষ্ঠু পপরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়দন আমরা অগ্রণী 

ভূপমো পালদন সদিষ্ট র্ােব।  

 

সরোদরর অঙ্গীোর “রূপেল্প-২০২১” বাস্তবায়দনর লদক্ষ্ু পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ পনরলসভাদব োি েদর র্াদচ্ছ। 

ইদতামদে সরোর ের্তশে পপরসংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়দনর ফদল পপরসংখ্যান সংগ্রহ, সংেলন ও প্রোদর্র কক্ষ্দত্র এে নতুন 

যুদগর সূিনা হদয়দছ। তাছাড়া, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর তত্ত্বাবধাদন পপরসংখ্যাদনর সাপব শে উন্নয়দনর লদক্ষ্ু 

পপরসংখ্যাদনর  উন্নয়দন িাতীয় কেৌর্লপত্র (National Strategy for the Development of Statistics–NSDS) 
প্রণয়ন েরা হদয়দছ। 

 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর আওতাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার উদযাদগ অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর 

সেল োি ইদতামদে সম্পন্ন হদয়দছ। মেদময়ােী বাদিট োঠাদমার আওতায় ১৯টি গুরুত্বপূণ শ িপরপ, সমীক্ষ্া ও অবোঠাদমাগত 

উন্নয়দনর োি বাস্তবাপয়ত হদচ্ছ এবং আদরা ৭টি নতুন েম শসূপি হাদত কনয়া হদয়দছ। তাছাড়া, িলমান ১০টি উন্নয়ন প্রেদল্পর 

মােদম গুরুত্বপূণ শ িপরপ ও সমীক্ষ্া পপরিালনা েরা হদচ্ছ র্ার ফদল কেদর্র পপরসংখ্যান তদথ্যর পভপত্ত মিবুত হদব।  

 

জ্ঞানপভপত্তে ও ববষম্যহীন সুর্ীল সমাি গঠন এবং সুখী ও সমৃদ্ধর্ালী বাংলাদের্ পবপনম শাদণ পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাদগর অক্লান্ত প্রদিষ্টা অব্যাহত র্ােদব বদল আপম আর্া েপর।  

 

আপম ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদরর োর্ শক্রদমর উপর বাপষ শে প্রপতদবেদনর সাপব শে সাফল্য োমনা েপর। 
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সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্হাপনা পবভাগ এর বক্তব্য 

 

সরোদরর পবপভন্ন মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে প্রোপর্ত বাপষ শে প্রপতদবেদনর মােদম তাদের োর্ শাবলী সম্পদেশ সামপগ্রে ধারণা লাভ 

েরা সম্ভব হয়। বাপষ শে প্রপতদবেন সরোপর োর্ শক্রদমর স্বচ্ছতা এবং িবাবপেপহতারও প্রপতফলে। এ কপ্রক্ষ্াপদট পপরসংখ্যান ও 

তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ ২০১২-২০১৩ এর বাপষ শে প্রপতদবেন প্রোর্ েরদছ। সাম্প্রপতেোদল এ পবভাগ ও অধীনস্থ সংস্থা 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (পবপবএস) কবর্ পেছু গুরুত্বপূণ শ োি সম্পন্ন েদরদছ। র্ার মদে উদেখ্যদর্াগ্য হদচ্ছ পিপিপপর পভপত্ত 

বছর পপরবতশন, কভাক্তার মূল্যসূিদের (পসপপআই) পভপত্ত বছর পপরবতশন ও National Strategy for the Development of 

Statistics (NSDS) প্রণয়ন। পিপিপপর পভপত্ত বছর ১৯৯৫-১৯৯৬ এর পপরবদতশ ২০০৫-২০০৬ এ পপরবতশন েরার কপ্রপক্ষ্দত কৃপষ 

খাদতর গড় পিপিপপ প্রায় ৯ র্তাংর্, পর্ল্প খাদতর গড় পিপিপপ প্রায় ৪ র্তাংর্ এবং কসবা খাদতর গড় পিপিপপ প্রায় ১৬ র্তাংর্ 

বৃপদ্ধ কপদয়দছ। ২০১২-২০১৩ সদন পিপিপপর প্রবৃপদ্ধর হার োঁপড়দয়দছ ৬.১৮ র্তাংর্। সদব শাপপর মার্াপপছু আয় ৯২৩ িলার কর্দে 

১০৪৪ িলার এ উন্নীত হদয়দছ। তদব অদনেগুদলা পবষদয়র গুরুত্ব পবদবিনায় বতশমান প্রপতদবেদন অদটাবর ২০১৩ পর্ শন্ত তথ্য এদত 

সপন্নদবপর্ত হদয়দছ। 

 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ কেদর্র পপরসংখ্যান োর্ শক্রদমর কেন্দ্রপবন্দু। কেদর্র আর্ শ-সামাপিে উন্নয়দনর লদক্ষ্ু 

িাতীয়, আঞ্চপলে ও ক্ষুদ্র এলাোপভপত্তে তথ্য প্রোদর্র মােদম উন্নয়ন পপরেল্পনা প্রণয়দন সহায়তা প্রোদন ও িাতীয় অগ্রগপত 

মূল্যায়দন পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর আওতাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (পবপবএস) পনরলসভাদব োি 

েরদছ। িাতীয় পপরসংখ্যান প্রপতষ্ঠান (NSO) পহদসদব পবপবএস এর রদয়দছ এেটি কগৌরদবাজ্জল ঐপতহু। মহান স্বাধীনতা যুদদ্ধর 

মােদম পবিয় অিশদনর পর িাপতর পপতা বঙ্গবন্ধু কর্খ মুপিবুর রহমান যুদ্ধপবধ্বস্ত কেদর্ পবপভন্ন কক্ষ্দত্র প্রদয়ািনীয় প্রাপতষ্ঠাপনে 

োঠাদমা প্রপতষ্ঠার িন্য ত্বপরৎ উদযাগ কনন, তারই ধারাবাপহেতায় পপরসংখ্যান োর্ শক্রদম পনদয়াপিত েদয়েটি পৃর্ে প্রপতষ্ঠানদে 

এেীভূত ও সুসমপিত েদর পতপন পবপবএস প্রপতষ্ঠা েদরপছদলন। 

 

প্রসঙ্গতঃ উদেখ্য কর্, বতশমান পবদশ্ব সরোপর ও কবসরোপর পপরেল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রেল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়দনর 

কক্ষ্দত্র পপরসংখ্যাদনর গুরুত্ব উত্তদরাত্তর বৃপদ্ধ পাদচ্ছ। ২০০০ সাদল গৃহীত ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা’ (Millennium 

Development Goals - MDG) এর পবপভন্ন সূিে পপরসংখ্যাদনর উপর পভপত্ত েদর চূড়ান্ত েরা হয়। MDG এর অগ্রগপত 

মূল্যায়দন পপরসংখ্যান গুরুত্বপূণ শ ভূপমো পালন েদর আসদছ। এরই ধারাবাপহেতায় িাপতসংদের পক্ষ্ কর্দে MDG পরবতী তর্া 

২০১৫ পরবতী উন্নয়ন েম শসূপিদতও পপরসংখ্যানদে র্র্ার্র্ গুরুত্ব প্রোনসহ এ লদক্ষ্ু এেটি ‘নতুন তথ্য পবপ্লব’  (New Data 

Revolution) এর আহ্বান িানাদনা হদচ্ছ। র্াদত পসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রপক্রয়ায় পপরসংখ্যানদে পুদরাপুপর সম্পৃক্ত েরা, পপরসংখ্যানগত 

উপাদত্তর দ্বার আরও উনু্মক্ত েরা এবং সাপব শে পপরসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়দনর িন্য সহদর্াপগতা বৃপদ্ধর উপর গুরুত্ব আদরাপ েরা 

হদয়দছ।  

 

 



v 

 

পপরসংখ্যান পবভাগ পুনঃপ্রপতষ্ঠা 

 

আন্তিশাপতে cwigÛ‡j evsjv‡`‡ki cwimsL¨vb োর্ শক্রদমর Ae¯’vb mywbwðZ Kivর Ges অভুন্তরীণ কক্ষ্দত্র cwimsL¨v‡bi 

গুরুত্বদে Dcjwä K‡i e½eÜzi my‡hvM¨ Kb¨v eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv RvwZi wcZvi gZv`k© 

cyb:aviY Kivi লদক্ষ্ু ইদতাপূদব শ 2002 mv‡j wejyß cwimsL¨vb wefvM‡K cybivq 2010 mv‡j cwimsL¨vb wefvM bv‡g 

cwiKíbv gš¿Yvj‡qi Aaxb GKwU Avjv`v wefvM wn‡m‡e m„Rb K‡ib| d‡j ‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœqb cwiKíbv 

cÖYq‡b cwimsL¨v‡bi Acwinvh©Zv cybivq ¯̂xK…Z nq| ¯§iY Kiv hvq †h, cÖ_g †gqv‡` (1996-2001) ÿgZvq _vKvKv‡j 

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv cwimsL¨vb e¨e ’̄vi DbœwZi Rb¨ A‡bK¸‡jv ¸iæZ¡c~Y© c`‡ÿc MÖnY K‡ib hvi g‡a¨ 

cwimsL¨v‡bi Rb¨ eûZj wewkó GKwU my`„k¨ feb wbg©vY Ab¨Zg| 2012 mv‡j cwimsL¨vb e¨e ’̄v‡K Av‡iv mymsnZ I 

MYgyLx Kivi লদক্ষ্ু গুরুত্বপূণ শ োর্ শাবলীর োপয়ত্ব পেদয় পতপন পবস্তৃত পপরসদর cÖwZôv K‡ib ‘cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv 

wefvM’ (Statistics and Informatics Division) র্া ইদতামদে SID নাদম পপরপিপত লাভ েদরদছ। পুনঃপ্রপতষ্ঠার পর 

কর্দে িাতীয় ও আন্তিশাপতে পপরমেদল পপরসংখ্যান ব্যবস্থাদে উত্তদরাত্তর র্পক্তর্ালী েরার িন্য এ পবভাগ গুরুত্বপূণ শ ভূপমো 

করদখ সংপিষ্ট সেদলর প্রর্ংসা অিশন েদরদছ। 

 

পপরসংখ্যান  আইন, ২০১৩ প্রণয়ন 

 

েীে শপেন র্াবত পপরসংখ্যান প্রস্তুতত ও প্রোদর্র কক্ষ্দত্র কোন সমপিত আইন, পবপধ বা নীপতমালা না র্াোয় পেছু আদের্ ও 

পপরপদত্রর আওতায় বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার োি পপরিাপলত হদয় আসপছল। পবপভন্ন সরোপর সংস্থা ের্তশে এেই পবষদয় 

পপরসংখ্যান প্রস্তুতত ও প্রোদর্র ফদল কোনটি সরোপর কোন টি সরোপর নয়, তা পনদয় পবভ্রাপন্ত সৃপষ্ট হওয়ায় তথ্য ব্যবহারোরীগণও 

নানাপবধ অসুপবধার সম্মুখীন হপচ্ছদলন। এ সেল অসুপবধা দূর েদর পপরসংখ্যান োর্ শক্রমদে গপতর্ীল, সমপিত, লক্ষ্ুপভপত্তে ও 

প্রপমতেরদণর িন্য এেটি পপরসংখ্যান আইন প্রণয়ন িরুরী হদয় পদড়।  

 

পপরসংখ্যান আইন প্রণয়দনর লদক্ষ্ু এেটি খসড়া পবল মপন্ত্রপপরষদের সভায় অনুদমােদনর িন্য কপ্ররণ েরা হদল মপন্ত্রপপরষদের ২৪ 

িানুয়াপর ২০১১ তাপরদখর সভার পসদ্ধাদন্তর আদলাদে পবলটিদত পপরবতশন, পপরবধ শন ও সংদর্ািনসহ কভটিং এর িন্য আইন, পবিার 

ও সংসে পবষয়ে মন্ত্রণালদয় কপ্ররণ েরা হয়। উক্ত মন্ত্রণালদয়র কলপিসদলটিভ পবভাদগর পরামর্ শ অনুর্ায়ী পবলটিদত পপরবতশন, 

পপরবধ শন ও সংদর্ািনসহ ০৩ জুলাই ২০১২ তাপরদখ মপন্ত্রপপরষদের অনুদমােন কনয়া হয় এবং ০৪ অদটাবর ২০১২ তাপরদখ 

কলপিসদলটিভ পবভাগ ের্তশে উক্ত আইদনর কভটিং প্রোন েরায় মহান িাতীয় সংসদে উপস্থাপদনর লদক্ষ্ু অর্ শ পবভাদগর মােদম 

মহামান্য রাষ্ট্রপপতর সম্মপত গ্রহণ েরা হয়। পরবতীদত মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্ শাল (অবঃ) এ কে খন্দোর বীর 

উত্তম, এমপপ ৩০ িানুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ িাতীয় সংসদে পবলটি উত্থাপন েরদল তা পরীক্ষ্া-পনরীক্ষ্ার িন্য পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় 

সম্পপেশত সংসেীয় স্থায়ী েপমটিদত কপ্ররণ েরা হয়। উক্ত েপমটির ০৪ কফব্রুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ অনুপষ্ঠত ৪৭তম সভার পসদ্ধান্ত 

কমাতাদবে ‘পপরসংখ্যান পবল ২০১৩’ র্ািাই-বাছাই এর িন্য এেটি সাব-েপমটি গঠন েরা হয়। উক্ত সাব-েপমটিদত সপিব, 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ ছাড়াও পপরেল্পনা মন্ত্রণালদয়র পপরেল্পনা পবভাগ ও আইএমইপি’র সপিবদ্বয়, পপরেল্পনা 

েপমর্দনর সেস্যবৃন্দ, ঢাো পবশ্বপবযালয় এবং পবআইপিএস এর ২ িন পবদর্ষজ্ঞ এর মতামত কনয়া হয়। সাব-েপমটি ের্তশে 

পবলটিদত পেছু সংদর্াধন, পপরবতশন, পপরবধ শন েদর পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পপেশত সংসেীয় স্থায়ী েপমটিদত কপ্ররণ েরা হয় এবং 

েপমটির অনুদমােনসহ পবল আোদর পুনরায় িাতীয় সংসদে কপর্ েরা হয়। ৯ম িাতীয় সংসদের ১৬তম অপধদবর্দন ২৭ 

কফব্রুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ পবলটি পার্ হয় এবং ০৩ মাি শ ২০১৩ তাপরদখ ২০১৩ সদনর ১২ নং আইন পহদসদব কগদিট প্রজ্ঞাপন িারী 

েরা হয়। 

 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ 
 

বাংলাদেদর্র পবপভন্ন আর্ শ-সামাপিে কক্ষ্দত্র পনভশরদর্াগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রোর্নার পনপমত্ত বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

পর্ শায়ক্রদম পবপভন্ন শুমাপর ও িপরপ পপরিালনা েদর আসদছ। শুমাপর সমূদহর মদে আেমশুমাপর, কৃপষ শুমাপর ও অর্ শননপতে 

শুমাপর অন্যতম। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ২০১৩ সাদলর মাি শ-জুন মাদস বাংলাদেদর্র র্ততীয় অর্ শননপতে শুমাপরর তথ্য 

সংগ্রহ োর্ শক্রম সম্পন্ন েদরদছ। অকৃপষমূলে খাতগুদলাদে পপরেপল্পতভাদব উন্নয়নমুখী েরার লদক্ষ্ু এেটি পপরসংখ্যান পভপত্তে 

োর্ শের পভত গদড় কতালাই  এ শুমাপরর মূল উদদ্দশ্য। এর ফদল মূল শুমাপরর মানপনয়ন্ত্রণসহ তা সুষ্ঠুভাদব ও সুিারুরূদপ পপরিালনা 

েরা এবং মূল শুমাপরর তথ্য সংগ্রদহর কক্ষ্দত্র শুধুমাত্র অর্ শননপতে েম শোেসম্পন্ন খানা ও প্রপতষ্ঠান হদত তথ্য সংগ্রহ েরা সহিতর 

হদয়দছ। এসব েম শোদের সেল পর্ শাদয় পসটি েদপ শাদরর্ন, পবভাগীয় প্রর্াসন, কিলা ও উপদিলা প্রর্াসন এবং সব শস্তদরর অপরাপর 

স্থানীয় সরোর প্রপতষ্ঠানসমূহ প্রর্ংসনীয় অবোন করদখদছন। 
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অর্ শননপতে শুমাপরর সেল প্রস্তুতপত ২০১২ সাদলই সম্পন্ন েরা হয়। অর্ শননপতে শুমাপরদত এবার প্রর্মবাদরর মত শুমাপরর পূদব শই 

অর্ শননপতে েম শোে সম্বপলত খানা এবং সেল প্রপতষ্ঠাদনর তাপলো প্রণয়ন েরা হয় র্া A2i কপ্রাগ্রাদমর অধীন ইউপনয়ন ও তথ্য 

কসবা কেন্দ্র (UISC) এর মােদম ধারণ েরা হয়। ধারণকৃত তথ্য সরাসপর পপরসংখ্যান বুুদরার সের েতরেদর কেন্দ্রীয় সাভশাদর িমা 

হয়। এটি তথ্যপ্রযুপক্তর মােদম র্তণমূল পর্ শায় কর্দে তথ্য ধারণ ও স্থানীয় কবোর যুবেদের পবদর্ষ েদর মপহলাদের তথ্য 

প্রযুু্পক্তদত অংর্গ্রহদণর পর্দে সুগম েদরদছ।  

                                                                            ন্ত্রী             

                                         

 

                                                                           মন্ত্রী        

              SID-       হা                                                              
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মূল শুমাপর তর্া তথ্য সংগ্রহ োর্ শক্রম দু’টি পদব শ অনুপষ্ঠত হদয়দছ। প্রর্ম পব শ ৩১ মাি শ কর্দে ৩০ এপপ্রল ২০১৩ এবং পদ্বতীয় পব শ ২ 

কম কর্দে ৩০ কম ২০১৩ পর্ শন্ত। মূল শুমাপরদত কর্ সেল োর্ শক্রম গ্রহণ েরা হদয়পছল তার মদে উদেখদর্াগ্য হদলা, মাস্টার 

কেইনার, কিানাল অপফসার, গণনাোরী ও সুপারভাইিারদের প্রপর্ক্ষ্ণ  শুমাপর েপমটি, এফপবপসপসআই, পর্ল্প ও বপণে সপমপত 

এবং ব্যবসায়ী সপমপতর সাদর্ সেল পর্ শাদয় সভা এবং মূল তথ্য সংগ্রহ ইতুাপে। প্রর্ম পদব শর গণনা োর্ শক্রম উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন 

প্রধান অপতপর্ পছদলন মাননীয় অর্ শমন্ত্রী িনাব আবুল মাল আব্দুল মুপহত এবং পদ্বতীয় পদব শ প্রধান অপতপর্ পছদলন মাননীয় 

পপরেল্পনামন্ত্রী িনাব এয়ার ভাইস মার্ শাল (অবঃ) এ কে খন্দোর, বীর উত্তম, এমপপ। 

 

অর্ শননপতে শুমাপরর আওতায় কমাট ২৭টি প্রদের উপদর তথ্য সংগ্রহ েরা হদয়দছ। এর মদে উদেখদর্াগ্য হদচ্ছ-ইউপনদটর নাম, 

ঠিোনা ও ধরণ, ইউপনট প্রধাদনর পলঙ্গ, পর্ক্ষ্াগত কর্াগ্যতা ও বয়স,  ইউপনদটর প্রধান অর্ শননপতে েম শোদের ধরণ, বতশমান স্থায়ী 

মূলধন, অর্ শননপতে েম শোদে পনদয়াপিত িনবদলর প্রোর ও সংখ্যা, উৎপােদন র্দন্ত্রর, জ্বালাপনর এবং েপম্পউটার প্রযুপক্তর 

ব্যবহার ইতুাপে।  

 

বতশমাদন শুমাপরর আওতায় িাটা এপিটিং ও কোপিং, গণনা পরবতী র্ািাই িপরপ (শুমাপরর গুণগতমান র্ািাই এর িন্য প্রদর্ািু) 

এবং শুমাপরর প্রার্পমে ফলাফল প্রোদর্র প্রস্তুতপত িলদছ।  নদভম্বর ২০১৩ এর মাঝামাপঝ আনুষ্ঠাপনেভাদব এ ফলাফল প্রোর্ 

েরার পপরেল্পনা গ্রহণ েরা হদয়দছ। 

 

অর্ শননপতে শুমাপরদত কমাট ৮২,১১২ িন কলাে মাঠ পর্ শাদয় েম শরত পছদলন, র্ার মদে কিলা শুমাপর সমিয়োরীর সংখ্যা ৮৬ 

িন, কিানাল অপফসার ২১৫০ িন, সুপারভাইিার ১২০৪৬ িন এবং তথ্য সংগ্রহোরী ৬৭৮৩০ িন। 

 

অর্ শননপতে শুমাপর পনদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপপতদত্ব অনুপষ্ঠত িাতীয় অর্ শননপতে পপরষে (NEC), পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় 

সম্পপেশত সংসেীয় স্থায়ী েপমটি এবং মপন্ত্রপপরষে সপিদবর সভাপপতদত্ব অনুপষ্ঠত সপিব সভায় এ পবভাদগর সপিব আদলািনা েদরন 

এবং সুষ্টুভাদব শুমাপরর পপরিালনায় সেদলর সহায়তা োমনা েদরন। শুমাপরর গণনা িলাোদল এর অগ্রগপত সম্পদেশ মহামান্য 

রাষ্ট্রপপতদে এবং গণনার োি সফলভাদব সম্পােদনর পর কস সম্পদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদে মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী ও সপিব, 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ অবপহত েদরন।    

 

অর্ শননপতে শুমাপরদত িনসাধারণ তর্া সংপিষ্ট সেলদে সমৃ্পক্ত েরা এবং সদব শাপপর সঠিে তথ্য প্রাপতরের লদক্ষ্ু ব্যাপে প্রিার 

োর্ শক্রম গ্রহণ েরা হয়। এর মদে উদেখদর্াগ্য হদচ্ছ- পবলদবাি শ, কফস্টুন, ব ুানার, কপাস্টার, পস্টোর স্থাপন  পলফদলট পবপলেরণ, 

বেপনে পপত্রোয় পনয়পমত পবজ্ঞাপন ও কক্রাড়পত্র প্রোর্  কবতার ও কটপলপভর্দন টেদর্া, িাপরগান, আঞ্চপলেগান, পিদঙ্গল, 

প্রদমার্নাল পবজ্ঞাপন ইতুাপে প্রিার  মাইপেং, কঢাল র্হরত ও কোড়ার গাপড়র মােদম প্রিার, গণদর্াগাদর্াগ অপধেতরেদরর মােদম 

কেদর্র প্রপতটি পসটি েদপ শাদরর্ন, কিলা, উপদিলা এবং কপৌরসভায় িলপিত্র প্রের্ শন, োেদর্াদগ ভ্রাম্যমান সপঙ্গতানুষ্ঠান ইতুাপে। 

এখাদন উদেখ্য কর্, শুমাপরর তর্া পবভাগ ও বুুদরার সেল োর্ শক্রদম পপ্রন্ট ও ইদলেেপনে পমপিয়ার ঐোপন্তে সহদর্াপগতা 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান ব্যবস্থাদে মিবুত েরদত পবদর্ষ ভূপমো রাখদছ। 

 

পপরসংখ্যান উন্নয়দনর িন্য িাতীয় কেৌর্লপত্র (NSDS) 
 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার Capacity Building of BBS (Phase: 2 

NSDS Preparation) Project র্ীষ শে এেটি প্রেদল্পর অধীন পবশ্বব্যাংদের সহদর্াপগতায় পপরসংখ্যান উন্নয়দনর িন্য িাতীয় 

কেৌর্লপত্র (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) নাদম এেটি পপরেল্পনা েপলল প্রণয়ন 

েরা হদয়দছ। NSDS হদচ্ছ পপরসংখ্যান ব্যবস্থার সামপগ্রে উন্নয়দনর উদদ্দদশ্য প্রণীত এেটি পবস্তাপরত, বাস্তবসম্মত, 

অংর্গ্রহণমূলে, পপরবতশনর্ীল এবং রাষ্ট্রীয় মাপলোনাধীন পপরেল্পনা েপলল। এর বাস্তবায়দনর মােদম বাংলাদেদর্র িাতীয় 

পপরসংখ্যান পদ্ধপতর িন্য যুদগাপদর্াগী দৃঢ় পভপত্ত বতরী েরা হদব, র্ার উপর পনভশর েদর ভপবষ্যদত তথ্যপভপত্তে, সঠিে ও ফলপ্রসূ 

িাতীয় নীপত ও পপরেল্পনা গ্রহণ েরা সম্ভব হদব। তাছাড়া, এর মােদম পপরসংখ্যান ব্যবস্থা/পদ্ধপতর সাপব শে উন্নয়ন ও প্রপমতেরণ, 

অর্ শননপতে পবদিষণ, উন্নয়ন নীপত ও পপরেল্পনা প্রণয়দন সহায়তা প্রোদনর িন্য পপরসংখ্যাদনর গুণগতমান ও গ্রহণদর্াগ্যতা বৃপদ্ধ, 

িাতীয় আয় পনরূপণ পদ্ধপত আধুপনোয়ন এবং তথ্যভাোর ও কনটওয়াপেশং র্পক্তর্ালী েরার সুদর্াগ বতরী হদব।  
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রূপেল্প ২০২১ বাস্তবায়দন সহদর্াপগতা েরার িন্য NSDS হদচ্ছ পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর পনিস্ব কেৌর্ল র্া 

পবপভন্ন মন্ত্রণালয়, পবভাগ ও সংস্থার সাদর্ আদলািনাক্রদম চূড়ান্ত েরা হদয়দছ। সেল উন্নয়নর্ীল কেদর্র িন্য িাতীয় পপরসংখ্যান 

কেৌর্লপত্র অবলম্বন েরা এেটি আন্তিশাপতে রীপতদত পপরণত হদয়দছ। ২০০৪ সদন গৃহীত প্রায় সেল উন্নয়ন সহদর্াপগরা 

(Development Partners) NSDS প্রণয়ন প্রপক্রয়ায় িপড়ত পছদলন এবং বাস্তবায়ন প্রপক্রয়ায় সহায়তা েরার আশ্বাস/ইপঙ্গত 

পেদয়দছন। এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হদল পর্ শায়ক্রদম সরোদরর সেল মন্ত্রণালয়/পবভাগ ও সংস্থা উপকৃত হদব। 

 

এ ছাড়াও পবপভন্ন েম শর্ালা এবং সভা কর্দে প্রাতরে মতামত ও সুপাপরদর্র আদলাদে বাংলাদেদর্র পপরসংখ্যান ব্যবস্থার পভর্ন এবং 

পমর্ন পনধ শারণ েরা হদয়দছ র্া এই পপরেল্পনা েপলদল বপণ শত আদছ। সরোদরর পভর্ন-২০২১ এর সাদর্ সামঞ্জস্য করদখ র্র্াসমদয় 

প্রাসপঙ্গে, বস্তুতপনষ্ঠ ও সহদি ব্যবহারদর্াগ্য উপাত্ত প্রোদনর লদক্ষ্ু বাংলাদেদর্র িাতীয় পপরসংখ্যান ব্যবস্থাদে পবশ্বমাদন উন্নীত 

েরাদে NSDS এর রূপেল্প/পভর্ন পহদসদব পনধ শারণ েরা হদয়দছ। আর এর পমর্ন হদচ্ছ পপরসংখ্যান বুুদরার কনর্তদত্ব কেদর্ এেটি 

সমপিত, কপর্াোরী ও েক্ষ্ পপরসংখ্যান ব্যবস্থা গদড় কতালা এবং তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারোরীদের বতশমান ও ভপবষ্যত িাপহো 

অনুর্ায়ী আন্তিশাপতেমান বিায় করদখ স্বচ্ছভাদব র্র্াসমদয় পনর্ভ শল পপরসংখ্যান প্রস্তুতত েরা।  
 

বপণ শত পভর্ন ও পমর্ন অিশদনর লদক্ষ্ু সামপগ্রে পেে পবদিষণ েদর পনম্নপলপখত িারটি পবষয়দে অগ্রাপধোর পহদসদব পিপিত েরা 

হদয়দছ। র্র্া-  

(ে) িাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা অিশদনর গপত প্রকৃপত পপরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন এবং সুষ্ঠু অর্ শননপতে ব্যবস্থাপনা ও তথ্য-

পভপত্তে িাতীয় পপরেল্পনা প্রণয়দনর িন্য তথ্য-উপাদত্তর গুণগতমান ও ব্যবহার বৃপদ্ধর উপর কিার কেয়া  
 

(খ) িাতীয় পপরসংখ্যান ব্যবস্থার কপর্াোপরত্ব বৃপদ্ধেরণ; 

 

 (গ) কেদর্র িনগণদে পবদর্ষ েদর স্থানীয় িনসাধারণদে পপরসংখ্যানগত তথ্য উপাদত্তর সাদর্ সম্পৃক্ত েদর তাদের 

ক্ষ্মতায়দন এবং স্থানীয় পর্ শাদয়র পপরেল্পনা প্রণয়দন সহায়তা েরার লদক্ষ্ু স্থানীয় পর্ শাদয়র পপরসংখ্যান 

োর্ শক্রম আরও র্পক্তর্ালী েরা; এবং 
 

 (ে) সমাদির সব শস্তদরর িনগণ র্াদত অপত সহদি তথ্য-উপাত্ত কপদত পাদর, কসিন্য পপরসংখ্যানগত সেল তথ্য-

উপাত্ত সব শসাধারদণর িন্য উনু্মক্তেরণ এবং এ লদক্ষ্ু পর্ শায়ক্রদম “উনু্মক্ত উপাত্ত নীপত” িালু েরা।  

  

পবগত ২৮ অদটাবর ২০১৩ তাপরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্খ হাপসনার সভাপপতদত্ব  অনুপষ্ঠত মপন্ত্রসভার ববঠদে  উপস্থাপপত 

NSDS সরোদরর এেটি পপরেল্পনা েপলল পহদসদব অনুদমাপেত হওয়ায় বাংলাদেদর্ পপরসংখ্যান ব্যবস্থাদে পূণ শাঙ্গভাদব 

প্রাপতষ্ঠাপনে রূপোদনর এে কসানালী অোয় সূপিত হদয়দছ। 
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আগারগাঁওস্থ এগার তলা পপরসংখ্যান ভবন উদদ্বাধন েদরন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্খ হাপসনা। সংদগ পছদলন তৎোলীন পপরেল্পনা প্রপতমন্ত্রী 

(বতশমাদন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ি. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এবং তৎোলীন পপরসংখ্যান সপিব িনাব মামুন-উর-রপর্ে। তাপরখঃ ২৫ অদটাবর ১৯৯৯ইং 

 

 
 

পপরসংখ্যান ভবন 
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িাপতসংদের পপরসংখ্যান েপমর্দনর োর্ শক্রদম বাংলাদের্ পপরসংখ্যান ব্যবস্থার সম্পকৃ্ততা 
 

পপরসংখ্যাদনর মাদনান্নয়দনর িন্য আন্তিশাপতেভাদব পবপভন্ন নীপতমালা প্রণয়দনর উপরও গুরুত্ব আদরাপ েরা হদচ্ছ। িাপতসংদের 

পপরসংখ্যান েপমর্ন (United Nations Statistical Commission–UNSC) আন্তিশাপতে অঙ্গদন পপরসংখ্যাদনর কক্ষ্দত্র 

নীপত পনধ শারণী সংস্থা পহদসদব োি েদর। UNSC এর বাপষ শে সদম্মলদন পপরসংখ্যাদনর সাম্প্রপতে অগ্রাপধোরসমূহ পিপিত 

েদর। কসগুপল বাস্তবায়দনর িন্য প্রদতুে কেদর্র িাতীয় পপরসংখ্যান সংস্থা (NSO) কে অনুদরাধ িানাদনা হয় এবং প্রদয়ািদন এ 

ব্যাপাদর Expert group গঠন েদর সুপাপরর্ বতরী েদর NSO কে তা বাস্তবায়দনর পেে পনদে শর্না প্রোন েরা হয়।  

 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ UNSC সদম্মলদন পনয়পমত কর্াগোন েদর র্াদে এবং UNSC এর সুপাপরদর্র আদলাদে 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগাধীন পপরসংখ্যান বুুদরাদে োর্ শক্রম পপরিালনার প্রদয়ািনীয় পেে পনদে শর্না প্রোন েদর। 

সাম্প্রপতে সমদয় UNSC এর সুপাপরদর্র আদলাদে System of National Accounts (SNA)-2008, System of  

Environmental  and Economic  Accounting (SEEA), Strengthening Agricultural and Rural Statistics, 

Gender Statistics, Health Statistics, Geospatial Framework in National Statistical System এর উপর 

বুুদরার োর্ শক্রমদে কিারোর েরা হদয়দছ। তাছাড়া িাপতসংদের অন্যান্য কোষণা ও েম শসূপি এবং সহস্রাব্দ  উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা 

(MDG) মপনটপরংদয় পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ উদেখদর্াগ্য অবোন করদখ র্াদচ্ছ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা 

পরবতী উন্নয়ন েম শসূপি (Post-2015 Development Agenda) কত Cross-Cutting Issue পহদসদব অদনেগুদলা পবষয় 

সংদর্ািদনর িন্য আমরা এ প্রপক্রয়ার সাদর্ সংযুক্ত হদয় োি েরপছ এবং সুপাপরর্ প্রণয়দন অবোন রাখপছ। এ ছাড়া, পবভাগ ও 

পবপবএস বাংলাদেদর্র পপরসংখ্যান ব্যবস্থার অিশন বপহপব শদশ্ব তুদল ধ রার লদক্ষ্ু ও পারস্পপরে অপভজ্ঞতা পবপনমদয়র িদন্য 

ওআইপসর পপরসংখ্যান সম্পপেশত সংগঠন SESRIC, UNESCAP এর সংগঠন SIAP এবং SAARC এর অঙ্গ সংগঠন 

SAARCSTAT এর োর্ শক্রদম পনয়পমতভাদব অংর্গ্রহণ েরদছ। স্বদল্পান্নত কের্সমূদহর উন্নয়দনর িন্য িাপতসংে ের্তশে 

‘ইস্তামু্বল েম শপপরেল্পনা’ বাস্তবায়দনর িন্য িাতীয় ও আন্তিশাপতে পবপভন্ন কফারাদম অত্র পবভাগ ও পবপবএস সপক্রয়ভাদব অংর্গ্রহণ 

েরদছ।  
 

গুরুত্বপূণ শ প্রোর্না 
 

২০১২-২০১৩ সাদল পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা হকত Socio-Economic and 

Demographic Report, অপ্রাপতষ্ঠাপনে খাত িপরপ প্রপতদবেন, Bangladesh Central Product Classification, 

Bangladesh Standard Classification of Occupation, Report on Selected Business Services in 

Bangladesh, Report on Sample Vital Registration Survey, National Accounts Statistics, Report on 

Pilot Study on Cultural and Recreational Activities-সহ অদনেগুদলা প্রপতদবেন প্রোপর্ত হদয়দছ র্া কেদর্র আর্ শ-

সামাপিে অগ্রগপত মূল্যায়দন ও নীপত পনধ শারদণ গুরুত্বপূণ শ অবোন রাখদত সক্ষ্ম হদয়দছ। এ পবভাদগর তত্ত্বাবধাদন ও পনদে শর্নায় 

এসব প্রোর্নার মান পূদব শর কিদয় বহুলাংদর্ উন্নত হদয়দছ এবং এ িন্য পবভাগ ও পবপবএদসর েম শেতশাদের সমিদয় গঠিত এেটি 

েপমটি পনরলসভাদব োি েদর র্াদচ্ছ। ভপবষ্যদত পবপবএদসর সেল প্রোর্নাদে অপধেতর পবদিষণধমী েরার উপর গুরুত্ব আদরাপ 

েরা হদচ্ছ। 
 

িাতীয় িনসংখ্যা করপিস্টার  (National Population Register -NPR)/অপতেপরদ্র িনদগাষ্ঠীর তাপলো প্রণয়ন 

(Listing of the Hardcore Poor) 
 

কেদর্র সেল নাগপরদের িন্য National Population Register (NPR) প্রণয়ন এবং সামাপিে পনরাপত্তা কবষ্টনী 

েম শসূপিসমূদহর উপোরদভাগীদের সঠিেভাদব পনব শািদনর পনপমত্ত অপতেপরদ্র খানা পিপিতেরণ এবং NPR এর উপর পাইলট 

প্রেল্প বাস্তবায়ন পবপবএস এর সাম্প্রপতে উদেখদর্াগ্য োর্ শক্রম। এ লদক্ষ্ু পবশ্বব্যাংদের আপর্ শে সহায়তায় Development of 

the Bangladesh Proverty Database (BPD) Project (Component-3 of the Strengthening the Safety Net 

Systems for the Poorest –SNSP) নাদম ৫ বছর কময়ােী এেটি প্রেল্প গ্রহণ েরা হদয়দছ। পবভাদগর ও পবপবএস এর 

উদযাদগ এবং পবশ্বব্যাংদের সহায়তায় পবগত ১৮ কসদেম্বর ২০১৩ তাপরদখ পাইলট প্রেদল্পর আওতায় পপরিাপলত িপরদপর 

ফলাফল ও সামাপিে পনরাপত্তা সম্পপেশত আন্তিশাপতে অপভজ্ঞতা সম্পদেশ এেটি েম শর্ালা অনুপষ্ঠত হয়। এদত সম্মাপনত 

মপন্ত্রপপরষে সপিব প্রধান অপতপর্র আসন অলংকৃত েদরন।  



xi 

 

পবভাগ সম্প্রসারণ ও বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা পুনগ শঠন  

 

পপরসংখ্যান ব্যবস্থাদে র্পক্তর্ালীেরদণর িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সপেচ্ছার আদলাদে পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগদে 

সম্প্রসাপরত েদর এেটি উইং এর পপরবদতশ প্রর্াসন, উন্নয়ন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নাদম ৩টি আলাো উইং এবং কবর্ পেছু নতুন 

অবোঠাদমা সৃিন েরা হদয়দছ। অপতপরক্ত সপিদবর ১টি, যুগ্ম-সপিদবর ১টি, উপ-সপিদবর ২টি এবং র্াখা পর্ শাদয় ৪টিসহ কমাট 

৩৪টি নতুন পে সৃিন েরা হদয়দছ।    

 

পপরসংখ্যান আইন ২০১৩ এর পবধান অনুসাদর বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার সাংগঠপনে োঠাদমা পুনগ শঠন েদর িনবদলর 

পপরমাণ বাড়াদনা হদয়দছ এবং সেল পবভাগ ও কিলায় অপফস স্থাপদনর ব্যবস্থা কনয়া হদয়দছ। িনবদলর পপরমাণ আদরা বৃপদ্ধ েদর 

পদ্বতীয় পর্ শাদয়র পুনগ শঠদনর োি অব্যাহত আদছ। বাপষ শে উন্নয়ন েম শসূপি ও মেদময়ােী বাদিট এর আওতায় গুরুত্বপূণ শ িপরপ, 

সমীক্ষ্া ও অবোঠাদমা উন্নয়দনর িন্য োর্ শক্রম গ্রহণ েরা হদয়দছ। এদত পপরসংখ্যান বুুদরার তথ্যভাোর সমৃদ্ধ হদব এবং তথ্য 

ব্যবহারোরীরা হালনাগাে তথ্য পাদবন।  

 

 

পিপিপপ পভপত্ত বৎসর পপরবতশন 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা এ র্াবৎোদল ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্ শ বৎসরদে পভপত্ত বছর ধদর পিপিপপ (GDP) প্রাক্কলন েদর আসদছ। 

এ বছর কর্দে পভপত্ত বৎসর ১৯৯৫-১৯৯৬ হদত ২০০৫-২০০৬ এ পপরবতশন েরা হয়। পিপিপপর পভপত্ত বৎসর ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্ শ 

বৎসদরর পপরবদতশ ২০০৫-২০০৬ অর্ শ বৎসদর পপরবতশদনর োি কেদর্র পবপর্ষ্ট অর্ শনীপতপবেগদণর সমিদয় গঠিত কটেপনেুাল 

েপমটি ের্তশে অনুদমাপেত হয়। ৪ কসদেম্বর ২০১৩ তাপরদখ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রীর সভাপপতদত্ব অনুপষ্ঠত এেটি আন্তঃমন্ত্রণালয় 

সভায় ২০০৫-২০০৬ অর্ শ বছর ধদর পিপিপপ প্রোদর্র পসদ্ধান্ত কনয়া হয়। ২০০৫-২০০৬ পভপত্ত বৎসর অনুর্ায়ী ২০১২-২০১৩ অর্ শ 

বৎসদর সামপয়েভাদব পিপিপপ প্রবৃপদ্ধর হার র্তেরা ৬.১৮ ভাগ ও মার্াপপছু িাতীয় আয় ১০৪৪ ইউএস িলার পনরূপপত হদয়দছ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                     মন্ত্রী                                     

             



xii 

 

কভাক্তার মূল্যসূিে (CPI) 
 

২০১২-২০১৩ অর্ শ বৎসদর কভাক্তার মূল্যসূিে পভপত্ত বছর ১৯৯৫-১৯৯৬ কর্দে ২০০৫-২০০৬ এ পপরবতশন েদর   স্ফীপতর হার ও 

পপরমাণ পনধ শারণ েরা হয় র্া প্রপত মাদস পনয়পমতভাদব সংবাে সদম্মলদনর মােদম প্রোর্ েরা হদচ্ছ। এদত মূল্যস্ফীপত সংক্রান্ত 

হালনাগাে তথ্য প্রোর্ েরা সম্ভব হদচ্ছ। 

 

পলটার ুাপস এদসসদমন্ট সাদভ শ ২০১১ এর ফলাফল প্রোর্ 

 

২০১২-২০১৩ অর্ শ বৎসদর UNESCO ের্তশে প্রণীত পদ্ধপত অনুর্ায়ী কেদর্র ১১-৪৫ বয়সী িনগদণর ফুাংর্নাল পলটার ুাপস 

মূল্যায়দনর তথ্য সম্বপলত প্রপতদবেন প্রোপর্ত হয় র্া স্বাক্ষ্রতার বাস্তবসম্মত হালনাগাে তথ্য প্রোন েদর। 

 

আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ এর নমুনা িপরদপর ফলাফল প্রোর্ 

 

২০১২-২০১৩ সমদয় আেমশুমাপর পরবতী নমুনা িপরদপর ফলাফল প্রোর্ েরা হয় র্াদত কেদর্ আর্ শ-সামাপিে কক্ষ্দত্র সামপগ্রে 

অিশনসমূহ কর্মন- পবদুুদতর বপধ শত হাদর ব্যবহার, পাো বাপড়র পপরমাণ বৃপদ্ধ, সংবােপত্র পাদঠর হার বৃপদ্ধ, ইন্টারদনদটর বপধ শত 

ব্যবহার সম্পদেশ গুরুত্বপূণ শ তথ্য িানা সম্ভব হদয়দছ। উপযুক্ত পপরেল্পনা প্রণয়দনর িন্য পবদিষণধমী প্রপতদবেনটি সেল 

মন্ত্রণালয়/পবভাদগ কপ্ররণ েরা হদয়দছ এবং বহুল  প্রিাদরর ব্যবস্থা েরা হদয়দছ। 

 

কুটির পর্ল্প িপরদপর ফলাফল প্রোর্ 

 

কুটির পর্ল্প বাংলাদেদর্র অর্ শনীপতদত এেটি উদেখদর্াগ্য ভূপমো করদখ আসদছ। ২০১২-২০১৩ অর্ শ বৎসদর ২০১১ সাদল অনুপষ্ঠত 

কুটির পর্ল্প িপরপ এর ফলাফল প্রোর্ েরা হয়। এদত কেখা র্ায় কুটির পর্ল্প খাদত ৮ লদক্ষ্র অপধে প্রপতষ্ঠান আদছ, র্াদত প্রায় 

৩.০০ পমপলয়ন কলাদের েম শসংস্থাদনর ব্যবস্থা আদছ র্া অতুন্ত ইপতবািে। 

 

ব্যবসা কসবা প্রপতষ্ঠান িপরপ 

 

বাংলাদেদর্ প্রর্মবাদরর মত িারটি ক্রমবধ শমান ব্যবসা কসবা প্রপতষ্ঠান র্র্া- কিদোদরটর কসবা, পসপেউপরটি কসবা, পরক্রুটদমন্ট কসবা 

ও পক্লপনং কসবার উপর িপরপ েরা হয় এবং ফলাফল প্রোর্ েরা হয়। এ সমস্ত িপরদপর ফলাফল পিপিপপর সঠিে পহসাব 

পনরূপদণ ইপতবািে ভূপমো রাখদব। 

 

েদয়েটি ফসদলর (দেঁদপ, কবগুন, টদমদটা ও তরমুি) উৎপােন খরি িপরপ  

 

২০১২ সাদল অনুপষ্ঠত কেঁদপ, কবগুন, টদমদটা ও তরমুি ফসদলর উৎপােন খরি সংক্রান্ত িপরদপর ফলাফল ২০১২-২০১৩ কত 

প্রোর্ েরা হয়। এদত এ সমস্ত ফসল উৎপােদন বাস্তবসম্মত োর্ শক্রম গ্রহদণ কৃষেগণ উপকৃত হদব। 

 

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) এর Global পাইলট োর্ শক্রম বাংলাদেদর্ অনুপষ্ঠত 

 

আন্তিশাপতেভাদব স্বীকৃত পবপভন্ন কেদর্ UNICEF এর োপরগপর সহায়তায় অনুপষ্ঠত MICS িপরদপর Global Pilot 

বাংলাদেদর্ অনুপষ্ঠত হয়, র্াদত বাংলাদেদর্র পপরসংখ্যান ব্যবহাদরর প্রপত আন্তিশাপতে সম্প্রোদয়র স্বীকৃপতর প্রপতফলন েদটদছ। 

 

পপরসংখ্যান ভবদন কসালার প্যাদনল স্থাপন 

 

পবদুুৎ সাশ্রদয়র পনপমত্ত পপরসংখ্যান ভবদন  200kwp এর কসালার প্যাদনল স্থাপন েরা হদয়দছ র্া পবদুুৎ সাশ্রদয় গুরুত্বপূণ শ 

ভূপমো রাখদব। এটি সম্ভবতঃ কেদর্র সব শবৃহৎ Grid-tie কসালার প্যাদনল । 



xiii 

 

পবপবএস’এ পমউপিয়াম (র্াদুের) স্থাপন 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার োর্ শক্রদমর ধারাবাপহেতা ও উন্নয়দনর সঠিে পিত্র সেদলর অবগপতর িন্য পপরসংখ্যান ভবদন 

পবপবএস পমউপিয়াম স্থাপন েরা হয়। এদত তথ্য ধারদণর প্রািীন পদ্ধপতর ক্রমপবোর্ এবং ব্যবহৃত আধুপনে পদ্ধপতর প্রের্ শনীর 

ব্যবস্থা েরা হদয়দছ। স্কুল-েদলদির ছাত্রছাত্রী কর্দে শুরু েদর সব শস্তদরর মানুষ ও কপর্ািীবীদের িন্য এটি এেটি আেষ শণীয় নদলি 

কসন্টার বা ‘জ্ঞান কেন্দ্র’ পহদসদব পবদবপিত হদব। 
 

 

 

 

পিআইএস ও পিপিটাল ইনফরদমর্ন পসদস্টম এর আধুপনেীেরণ 
 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে Web enable GIS based application software এর মােদম ক্ষুদ্র এলাোর GIS 

based digital information ব্যবহারোরীদের িন্য উনু্মক্ত েরার উদযাগ কনয়া হদয়দছ। 

 

নারীর প্রপত সপহংসতা (Violence Against Women- VAW) সংক্রান্ত িপরপ অনুষ্ঠান 
 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে প্রর্মবাদরর মত VAW িপরপ অনুপষ্ঠত হয় র্া নারীর প্রপত সপহংসতা হ্রাদস পবপভন্ন েম শসূপি 

গ্রহদণ সহায়ে ভূপমো রাখদব। 

 

পবপর্ষ্ট ব্যপক্তবদগ শর পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ আগমন 
 

িাপতসংদে পনদয়াপিত বাংলাদেদর্র মান্যবর স্থায়ী প্রপতপনপধ ি. এ . কে. আব্দুল কমাদমন এবং কসৌপে আরদব পনযুক্ত বাংলাদেদর্র 

মান্যবর রাষ্ট্রদূত িনাব কমাঃ র্হীদুল ইসলাম পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ আগমন েদরন। এ সমদয় পবভাগ ও 

পবপবএস এর েম শেতশারা বাংলাদের্ পপরসংখ্যান ব্যবস্থার প্রাপতষ্ঠাপনেীেরদণ সরোর ের্তশে গৃহীত পবপভন্ন পেদক্ষ্প, MDG 

বাস্তবায়দন বাংলাদেদর্র অগ্রগপত এবং পবদর্ষ েদর আগামী পেনগুদলাদত Demographic Dividend এর সুদর্াগ গ্রহণ েদর 

পবদেদর্ বপধ শত হাদর িনর্পক্ত রতরোনীর সম্ভবানা ইতুাপে সম্পদেশ তাদেরদে অবপহত েদরন। এেইভাদব উিদবপেস্তাদন পনযুক্ত 

বাংলাদেদর্র মান্যবর রাষ্ট্রদূত িনাব মাসয়ুে মান্নান তার োপয়ত্ব গ্রহদণর িন্য বাংলাদের্ তুাদগর পূদব শ পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাদগ আগমন েদরন এবং বাংলাদেদর্র আর্ শ-সামাপিে উন্নয়ন ও ‘এমপিপির’ অগ্রগপত সম্পপেশত পপরসংখ্যান 

পবষদয় সপিব এবং অন্যান্য েম শেতশাদের সাদর্ মতপবপনময় েদরন। 

মাননীয় পর্িকল্পনা মন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প র্বর্বএস র্মউর্িয়াম উববাধন 

কিবেন। সাবে আবেন  SID সর্িব, র্বর্বএস মহাপর্িিালক এবং অন্যান্য কম িকিিাবৃন্দ। িার্িখঃ ১৯ কসবেম্বি ২০১৩ 
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সুপ্রীম কোদট শর মাননীয় পবিারপপতর পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ আগমন 

 

বাংলাদের্ সুপ্রীম কোদট শর আপীল পবভাদগর মাননীয় পবিারপপত িনাব এম ঈমান আলী পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ 

আগমন েদরন। পতপন সপিব ও অন্যান্য েম শেতশাদের সাদর্ মতপবপনময়োদল সুষ্ঠুভাদব পবিার ব্যবস্থা পপরিালনার কক্ষ্দত্র সঠিে 

পপরসংখ্যান প্রণয়দনর গুরুত্ব ব্যাখ্যা েদরন এবং সুষ্ঠুভাদব পপরসংখ্যান প্রণয়দনর উপর গুরুত্ব আদরাপ েদরন। 

 

 

 

 

 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর ২০১২-২০১৩ সাদলর েম শোদের উপর সংপক্ষ্তরে েদলবদর এই বাপষ শে প্রপতদবেনটি 

প্রোর্ েরা হল। ২০১০ সাদল পবভাগ পুনঃপ্রপতষ্ঠার পর এটিই হদচ্ছ প্রর্ম বাপষ শে প্রপতদবেন। এ প্রোর্নায় পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং পপরসংখ্যান বুুদরার গৃহীত েম শসূপি, অিশন ও ভপবষ্যৎ েম শপপরেল্পনার পিত্রসহ পপরসংখ্যাদনর 

আন্তিশাপতে নীপতমালা তুদল ধরা হদয়দছ। িনগদণর োদছ সরোদরর োয়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও িবাবপেপহতা পনপিত েরার কক্ষ্দত্র এ 

প্রোর্না গুরুত্বপূণ শ ভূপমো রাখদব বদল আমার পবশ্বাস। 

 

এ প্রপতদবেন প্রণয়দনর সদঙ্গ সম্পৃক্ত অত্র পবভাগ ও পবপবএস এর আমার সহেমী েম শেতশা এবং েম শিারীগণদে আন্তপরে ধন্যবাে 

ও অপভনন্দন িানাই। অপত অল্প সমদয়র মদে প্রপতদবেন প্রোদর্র িন্য োপয়ত্বপ্রাতরে সম্পােনা পপরষদের সেস্যগণদে তাদের 

পনষ্ঠা ও অক্লান্ত পপরশ্রদমর িন্য পবদর্ষভাদব ধন্যবাে িানাই। 

  

 কমাঃ নপিবুর রহমান 

 সপিব 

 

 

 

 

                                                   SID সর্িব এি সংবগ          কিবেন                                    

মাননীয়          িনাব             

 

 



xv 

 

Abbreviation 

 
A2i Access to Information 
BARI Bangladesh Agriculture Research Institute  

BBS Bangladesh Bureau of Statistics 

BCPC Bangladesh Central Product Classification  

BFDES Bangladesh Framework for Development of Environment Statistics  

BIDS Bangladesh Institute of Development Studies   

BMPI Building Material Price Index  
BRAC Bangladesh Rural Advancement Committee 

BSCO Bangladesh Standard Classification of Occupation 

BU BRAC University 

CEGIS Center for Environmental and Geographic Information Service 

CPC Central Product Classification 

CPI Consumer Price Index 

DAE Department of Agriculture Extension  

DHS Demography and Health Survay 

EU European Union 

FAO Food and Agricultural Organization 

GDP Gross Domestic Product 

GIS Geographic Information System 

HIES Household Income and Expenditure Survey   

HRI House Rate Index 

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 Sample  

IRRI  International Rice Research Institute  

ISRT Institute of Statistical Research and Training 

KOICA Korea International Cooperation Agency  
LOA Letter of Agreement  

MDG Millennium Development Goals  

MDS Master of Development Studies  

MICS Multiple Indicator Cluster Survey  

MMR Maternal Mortality Rate 

MOU Memorandum of Understanding 

MPH Master of Public Health  

MSVSB Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh 

MTBF Medium Term Budget Framework  

NPR National Population Register 

NSDS National Strategy for Development of Statistics  

PEC Post Enumeration Check 

PMIS Personal Management Information Services   

PPI Producer Price Index 

PPP Purchasing Power Parity 
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PPRC Power and Participation Research Centre 

PSU Primary Sampling Unit  

QIIP Quantum Index of Industrial Production 

SAARC South Asian Assoiciation for Regional  Cooperation 

SAARCSTAT SAARC Group on Statistics   

SEEA System of Environmental Economic Accounts 

SESRIC Statistcal, 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 Porgram  

STATA Statistical Analysis 

SVRS Sample Vital Registration System  

TFR Total Fertility Rate  
UISC Union Information Service 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 Environment 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 
WRI Wage Rate Index 
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সূপিপত্র 

 c„ôv bs 

gvbbxq cwiKíbvgš¿xi evYx ii 

mwPe, cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefvM Gi e³e¨ iv 
Abbreviation xv 
 

1.0 cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e¯’vcbv wefvM  1 
 

1.1  cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e¯’vcbv wefv‡Mi Kvh©vewj........................................................  1  

1.2 cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e¯’vcbv wefv‡Mi Rbej....................................................... 3   

1.3 cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e¯’vcbv wefv‡Mi mv¤úªwZK AR©b ............................................. 3  

1.3.1 cwimsL¨vb AvBb 2013 cÖYqb......................................................... 3  
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1.3.3 ‡Rjv †M‡RwUqvi cÖYq‡bi উদযাM ...................................................... 4  

1.3.4 evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡ivi mv‡_ A2i Gi MOU m¤úv`bv ........................... 4  

1.3.5 AwWU †mj MVb.......................................................................... 5  

1.3.6 কলাবাল B-BbwW‡mm i¨vswKs Ges evsjv‡`k .............................................. 5  

1.3.7 RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi লদক্ষ্ু ˆbwZKZv KwgwU MVb .............................. 5  

1.3.8 wefvMxq Ges †Rjv cwimsL¨vb Awdm ’̄vcb ...................................................... 5  

1.3.9 wcwWÕm †dvivg MVb.................................................................................... 6  

1.3.10 GwWUiÕm †dvivg MVb ................................................................................ 6  

1.3.11 Askx`vwiZ¡g~jK Kvh©µg.............................................................................. 7  

1.3.12 RvZxq RbmsL¨v †iwR÷vi .......................................................................... 8  

1.3.13 AwZ `wi ª̀ Rb‡Mvôxi ZvwjKv cÖYqb .............................................................. 8  

1.3.14 Z_¨ AwaKvi AvBb AewnZKiY ..................................................................... 8  

1.3.15 gnvgvb¨ ivóªcwZ‡K A_©‰bwZK ïgvwi 2013 m¤ú‡K© AewnZKiY ............................ 8  

1.3.16 gvbbxq cÖavbgš¿x‡K A_©‰bwZK ïgvwi 2013 m¤ú‡K© AewnZKiY............................. 8  

1.3.17 gvbbxq A_©gš¿x KZ…©K A_©‰bwZK ïgvwi 2013 Gi cvBjU ïgvwi D‡Øvab................... 8  

1.3.18 weweGm cwimsL¨vb K¨vWv‡i bewbhy³ Kg©KZ©v‡`i প্রপর্ক্ষ্ণ..................................... 8  

1.3.19 mgy`ª weRq m¤ú‡K© AewnZKiY I RvZxq wnmve c×wZ‡Z mgy`ª weR‡qi 

 mydj অন্তর্ভ শপক্তর উদযাগ................................................................................ 9  
 

2.0 evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡iv (weweGm)....................................................................................... 10
  

2.1 evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡ivi Kvh©vewj........................................................................................ 10 

 2.2 evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡ivi Rbej............................................................................... 12 

 2.3 evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡ivi পবপভন্ন DBsmg~n.................................................................... 12 
 

3.0 evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡ivi b¨vkbvj G¨vKvDw›Us DBs Gi Kg©Kv‡Ði weeiY........................................ 13 
  

3.1 wRwWwc.................................................................................................................. 13 

 3.2 †fv³v g~j¨ m~PK (CPI) ............................................................................................ 14

 3.3 wkí Drcv`b m~PK.................................................................................................... 15 

 3.4 ‰e‡`wkK evwYR¨ cwimsL¨vb........................................................................................ 15 

 3.5 cÖKvkbv................................................................................................................. 16 

 3.6 we‡kl Kg©m~wP (MTBF) ........................................................................................... 16 

 3.7 RvZxq wnmve Dbœqb Kg©m~wP......................................................................................... 16 

 3.8 Household Income and Expenditure Survey (HIES) .............................................. 16 

 3.9 RvZxq িনসংখ্যা †iwR÷vi (NPR) .............................................................................. 17 

 3.10 AwZ `wi ª̀ Rb‡Mvôxi িাটাদবইি cÖYqb............................................................................ 18 

 3.11 cÖevm Av‡qi e¨envi m¤úwK©Z Rwic 2013.................................................................... 19 



xviii 

 

4.0 ‡mÝvm DBs....................................................................................................................... 20 
  

 4.1 wjUvi¨vwm G‡mm‡g›U mv‡f© 2011 Gi djvdj cÖKvk......................................................... 20 

 4.2 ‡mÝvm DBs Gi Pjgvb cÖKímg~n................................................................................. 22 

  4.2.1 Av`gïgvwi I M„nMYbv 2011 cÖKí............................................................................... 22 

  4.2.2 Av`gïgvwi I M„nMYbv 2011 Gi bgybv Rwi‡ci djvdj cÖPvi............................................. 27 

  4.2.3 A_©‰bwZK ïgvwi 2013 cÖKí ..................................................................................... 28

     

5.0 BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs ....................................................................................................... 32 
  

 5.1 2012-2013 A_© erm‡i cwiPvwjZ উদেখদর্াগ্য KvRmg~n ................................................. 32 

 5.1.1 kÖgkw³ Rwic...................................................................................................... 32 

 5.1.2 cwimsL¨vb †kÖYx web¨vm.......................................................................................... 32 

 5.1.3 cvBKvix I LzPiv e¨emv Rwic Ges †nv‡Uj I †i‡÷y‡i›U Rwic.......................................... 32 

 5.1.4 AcÖvwZôvwbK LvZ Rwic......................................................................................... 33 

 5.1.5 KzwUi wkí Rwic.... .............................................................................................. 33 

 5.1.6 Drcv`b wkí Rwic.... ......................................................................................... 33 

 5.1.7 UvBg BDR cvBjU mv‡f©......................................................................................... 33 

 5.1.8 e¨emv cÖwZôvb Rwic... ......................................................................................... 33 

 5.1.9 cÖwkÿY... ........................................................................................................... 34 

 5.2 BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs Gi AvIZvq Pjgvb cÖKí........................................................... 34 

  5.2.1 KzwUi wkí Rwi‡ci D‡jøL‡hvM¨ Z_¨.............................................................................. 36 

  5.2.2 e¨emv †mev cÖwZôvb Rwi‡ci D‡jøL‡hvM¨ djvdj............................................................. 38 

 

6.0 GwMÖKvjPvi DBs................................................................................................................. 42 
  

 6.1 6wU cÖavb dmj এর AvqZb I Drcv`b wnmve...................................................... 42 

6.2 Mª~c wnmv‡e 118wU AcÖavb dm‡ji wnmve ...................................................................... 44 

 6.3 K…wl gRyix nvi ....................................................................................................... 45 

 6.4 ভূপম e¨envi cwimsL¨vb ২০১০-২০১১... ......................................................................... 47 

 6.5 †cu‡c, †e¸b, U‡g‡Uv I ZigyyR dm‡ji Drcv`b LiP Rwic-2012....................................... 48 

 6.6 2012 mv‡j DBs KZ…©K m¤úvw`Z Ab¨vb¨ Kg©KvÐ.............................................................. 48 

6.7 DBs এর AvIZvq M„nxZ cÖKí I Kg©m~wP........................................................................ 48 

6.7.1 কপ্রািাপটপভটি এুাদসসদমন্ট সাদভ শ অব পিফাদরন্ট এপগ্রোলিারাল ক্রপস েম শসূপি........................ 48 
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৮.২  এফএ এে এমআইএস উইংের্তশে সম্পাপেত অন্যান্য োর্ শাবপল........................................................ ৭৩ 

৮.২.১ পপরসংখ্যান ভবদন পর্শু পেবার্ত্ন কেন্দ্র স্থাপন.................................................................... ৭৩ 

৮.২.২ পপরসংখ্যান ভবদন কসালার প্যাদনল স্থাপন....................................................................... ৭৩ 

৮.২.৩  Computer to Plate Machine................................................................................. ৭৪ 

8.2.4  Automatic Glue Binding Machine....................................................................... ৭৪ 

 

9.0 Kw¤úDUvi DBs........................................................................................................................ 75 

9.1 Kw¤úDUvi DBs Gi cÖavb cÖavb Kvh©vewj............................................................................... 76 

9.2 ïgvwi‡Z Kw¤úDUvi DBs Gi f ~wgKv.................................................................................... 77 

9.2.1 cÖvK ïgvwi Kvh©µg............................................................................................. 77 

9.2.2 P~ovšÍ ce© (g~j ïgvwi‡Z) ...................................................................................... 77 

9.2.3 Rwi‡ci Z_¨ msMÖn.............................................................................................. 77 

9.2.4 ïgvwii Z_¨ cÖwµqvKiY....................................................................................... 77 

9.2.5 Rwi‡ci Z_¨ cªwµqvKiY...................................................................................... 78 

9.3 Kw¤úDUvi DBs Gi AvIZvq ev Í̄evqbvaxb cÖKímg~n ............................................................ 78 

9.3.1 wWwRUvj Bbdi‡gkb wm‡÷g cÖKí......................................................................... 78 

9.3.2 †÷ªb‡`wbs K¨vcvwmwU Ae weweGm Bb ccy‡jkন GÛ †W‡gvMÖvwdK WvUv  

  Kv‡jKkb BDwRs wRAvBGm cÖKí.......................................................................... 83 

9.3.3 WvUv wiKfvwi I msiÿY Kg©m~wP.............................................................................. 87 

9.3.4 wRI †KvW (Geo Code) ...................................................................................... 90 

9.4 I‡qemvB‡U cÖKvkbv Avc‡jvW welqK Kvh©µg...................................................................... 91 

9.5 পবপভন্ন সংস্থার সাদর্ সমদঝাতা স্মারে বা Memorandum of Understanding  (MoU) স্বাক্ষ্র ....   92 

9.6 weweGm wgDwRqvg ........................................................................................................ 94

   

10.0 ÷¨vwUw÷K¨vj ÷vd †Uªwbs Bbw÷wUDU......................................................................................... 96 

10.1 2012-2013 A_© eQ‡i AbywôZ cÖwkÿY †Kvm©mg~n.......................................................... 97 

১০.২  ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদর অনুপষ্ঠত পবপভন্ন প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ অংর্গ্রহণোরী প্রপর্ক্ষ্ণার্ীদের তাপলো.......  99 
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১১.০  ২০১২-১৩ অর্ শ বছদর cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefvকগর েম শেতশাদের ববদেপর্ে প্রপর্ক্ষ্ণ/েম শর্ালা/ 

 কসপমনার এ অংর্গ্রহদণর তাপলো.............................................................................................. 125 

12.0 ভপবষ্যৎ েম শপপরেল্পনা........................................................................................................ 127 

13.0 মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীি দপ্তি, cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e¯’vcbv wefvগ এবং পবপবএস এর Kg©KZ©v‡`i †dvb b¤^i..130 

১৩.১  মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীি দপ্তরিি ফ ান নম্বি...................................................................... 130 

১৩.২   পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর েম শেতশাদের কফান নম্বর............................................ 131 

১৩.৩ weweGm Gi Kg©KZ©v‡`i ‡dvb b¤^i.. .......................................................................... 132 
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১.০  পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাগ 
 

কেদর্ আর্ শ-সামাপিে উন্নয়দন কর্ কোন প্রেল্প প্রণয়দনর প্রদয়ািদন সংপিষ্ট পবষদয় পর্ শাতরে তথ্য উপাত্ত পর্ শাদলািনা এেটি 

আবশ্যেীয় পূব শর্তশ। ১৯৭১ সাদল মহান মুপক্তযুদ্ধ কর্দষ যুদ্ধ পবধ্বস্ত কেদর্র পুনব শাসদন ব্যাপে আর্ শ-সামাপিে উন্নয়ন প্রেল্প গ্রহদণর 

আবশ্যেতা কেখা কেয়। সয স্বাধীনতাপ্রাতরে কেদর্ তখন পনভশরদর্াগ্য কোন প্রাপতষ্ঠাপনে তথ্য প্রবাদহর ব্যবস্থা না র্াোয় কস সময় 

পপরেল্পনা প্রদণতাদের কবর্ পহমপসম কখদত হয় এবং ভপবষ্যৎ পপরেল্পনা প্রণয়দনও পনভশরদর্াগ্য তথ্য পপরসংখ্যাদনর আবশ্যেতা 

তীব্র হদয় ওদঠ। পবষয়টি অনুধাবন েরদত কপদর কেদর্র তৎোলীন প্রধানমন্ত্রী িাপতর পপতা বঙ্গবন্ধু কর্খ মুপিবুর রহমান P.O 

৭২’ এর অধীদন পূব শবতী প্রাদেপর্ে সরোদরর পপরসংখ্যান বুুদরা ও কৃপষ পপরসংখ্যান বুুদরা এবং কেন্দ্রীয় সরোদরর কসন্ট্রাল 

স্টুাটিসটিেুাল অপফস, পপুদলর্ন কসন্সাস অরগানাইদির্ন ও এপগ্রোলিার কসন্সাস েপমর্নদে সমপিত েদর ১৯৭৩ সাদল প্রপতষ্ঠা 

েদরপছদলন “বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা” (Bangladesh Bureau of Statistics), সংদক্ষ্দপ BBS অতঃপর এ বুুদরার 

প্রাপতষ্ঠাপনে োঠাদমা সুসম্পন্ন েরার লদক্ষ্ু বঙ্গবন্ধু সরোরই ১৯৭৫ সাদল পপরেল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীন এেটি পবভাগ পহসাদব 

প্রপতষ্ঠা েদরপছদলন পপরসংখ্যান পবভাগ (Statistics Division)। ৭৫ এর পট পপরবতশদনর পর কেদর্র র্াসন ব্যবস্থায় পবপভন্ন 

অগণতাপন্ত্রে মূল্যদবাধ পর্েড় কগদড় বসার ধারায় কেদর্র পপরেল্পনা প্রণয়দন ‘Bottom up’ কেৌর্দলর স্থদল ‘Top down’ 

পিন্তাধারা প্রাধান্য কপদত র্াদে। এরই ধারাবাপহেতায় ২০০২ সাদল পপরসংখ্যান পবভাগদে পপরেল্পনা মন্ত্রণালদয়র এেটি উইং এ 

রূপান্তর েরা হয়। পেন্তু ২০০৮ সাদলর সাধারণ পনব শািদন সরোর গঠন েদর বঙ্গবন্ধুরই সুদর্াগ্য েন্যা বতশমান সরোদরর প্রধানমন্ত্রী 

কর্খ হাপসনা িাপতর পপতার মতাের্ শ পুনঃধারণ েরার লদক্ষ্ু ২০১০ সাদল পুনরায় পপরসংখ্যান পবভাগ (Statistics Division) 

সৃিন েদর কেদর্র আর্ শ-সামাপিে উন্নয়ন পপরেল্পনা প্রণয়দন পপরসংখ্যাদনর অপপরহার্ শতাদে আবাদরা সামদন পনদয় আদসন। 

অতঃপর পপরসংখ্যান ব্যবস্থা (Statistical System) কে আদরা সুসংহত ও গণমুখী েরার লদক্ষ্ু ২০১৩ সাদলর ১২নং আইদনর 

মােদম প্রপতষ্ঠা েরা হয় পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ (Statistics and Informatics Division-SID)। 
 

১.১ পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর োর্ শাবলী 

 

Allocation of Business among different Ministres/Divisions অনুসাদর পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর 

োর্ শাবলী পনম্নরূপঃ 

 

(১)  পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেল পবষয়  

(২)  পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীপত প্রণয়ন এবং সংদর্াধন   

(৩)  অন্যান্য সরোপর সংস্থার সাদর্ যুগপৎভাদব কেন্দ্রীয় ভাোর পহদসদব িাতীয় িনসংখ্যা করপিোর বতপর, সংরক্ষ্ণ ও 

সংদর্াধন  

(৪)  িাতীয় িনসংখ্যা করপিোর (National Population Register-NPR) প্রণয়ন  

(৫)   পবপভন্ন সরোপর কবসরোপর প্রপতষ্ঠাদন িাতীয় িনসংখ্যা করপিোর পভপত্তে কসবা পনরাপেভাদব প্রোন এবং  র্র্ার্র্ 

ব্যবহার পনপিতেরণ  

(৬)   সরোপর পর্ শাদয় তথ্য োঠাদমা উন্নয়ন ও সংরক্ষ্ণ এবং এ পবষদয়  পবপভন্ন সরোপর প্রপতষ্ঠাদনর েক্ষ্তা বতপরদত 

সহয়তােরণ  

(৭)  কেন্দ্রীয় পিওগ্রাপফে ইনফরদমর্ন পসদস্টম (পিআইএস) প্লাটফম শ উন্নয়ন ও সংরক্ষ্ণ  

(৮)  অন্যান্য সংস্থার পিআইএসদে কেন্দ্রীয় পিআইএস প্লাটফম শ এ সমপিতেরদণর িন্য সহায়তা প্রোন  

(৯)   িাতীয় পপরসংখ্যান উন্নয়ন কেৌর্ল (NSDS) প্রস্তুতত ও হালনাগােেরণ  

(১০)  িনসংখ্যা ও গৃহগণনা, কৃপষ ও অর্ শননপতে েম শোদের উপর পর্ শায়ক্রপমে শুমাপর েম শোে পপরিালনা  

(১১)  আর্ শ-সামাপিে, কিদমাগ্রাপফে ও অন্যান্য পবষদয় িপরপ অনুষ্ঠান  
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(১২)  িন্ম-মৃতুু, কৃপষ, উৎপােন পর্ল্প, ববদেপর্ে বাপণিু এবং অন্যান্য আর্ শ-সামাপিে েম শোদের উপর সরোপর 

(Official)  পপরসংখ্যান প্রস্তুতত ও  সংরক্ষ্ণ  

(১৩)  িাতীয় পহসাব ও মূল্য সংক্রান্ত পপরসংখ্যান প্রপক্রয়ােরণ ও প্রিারণা  

(১৪)  সেল অপফপসয়াল পপরসংখ্যান প্রপক্রয়ােরণ ও প্রিারণা  

(১৫)  আন্তিশাপতে প্রপমত পদ্ধপতর আদলাদে কেদর্র অভুন্তরীণ প্রদয়ািন এবং িাতীয় ও আন্তিশাপতে প্রপতষ্ঠাদনর পনপমত্ত 

প্রদয়ািনীয় পপরসংখ্যান পদ্ধপতর পবষদয় সমিয়েরণ  

 

 

 

(১৬)  পবপভন্ন িাতীয় ও আন্তিশাপতে সংস্থার সাদর্ সমিদয়র মােদম পপরসংখ্যাদনর বদ্বততা পপরহার পনপিতেরণ  

(১৭)  িাতীয় এ আন্তিশাপতে সংস্থার ব্যবহাদরর িন্য সরোপর প্রপতষ্ঠান ের্তশে সংগৃহীত পপরসংখ্যান সতুয়নেরণ  

(১৮)  ইদলক্ট্রপনে তথ্য প্রপক্রয়ােরণ পদ্ধপত সংগঠিতেরণ ও প্রপতষ্ঠা এবং পিপিটাল আেশাইভ সংরক্ষ্ণ  

(১৯)  এই পবভাদগর উপর ন্যস্ত পপরসংখ্যান সংক্রান্ত কর্ কোন পবষদয় অনুসন্ধান  

(২০)  এই পবভাদগর উপর ন্যস্ত পবষসমূদহর উপর পরামর্ শ কসবা প্রোন  

(২১)  পবপবএস এর েুািার ও নন্-েুািার েম শেতশাদের প্রর্াসন  

(২২)  এই পবভাদগর সম্পপেশত সাপিপবে ও আপর্ শে প্রর্াসন পপরিালনা  

(২৩)  এই পবভাদগর আওতাধীন অধঃস্তন অপফস ও প্রপতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা  

(২৪)  এই পবভাদগর আওতাধীন প্রেল্প ও েম শসূপিসমূহ বাস্তবায়ন  

(২৫)  পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রপর্ক্ষ্ণ ও গদবষণা  

(২৬)  এই পবভাদগর উপর ন্যস্ত পবষদয় আন্তিশাপতে সংস্থা, অন্যান্য কের্ ও পবশ্বসংস্থাসমূদহর সাদর্ সমদঝাতা ও চুপক্ত 

সংক্রান্ত পবষদয় সমিয় সাধন  

(২৭)  এই পবভাদগর উপর ন্যস্ত সংপিষ্ট সেল আইনসমূদহর পনদে শর্না বাস্তবায়ন  

(২৮)  আোলদত গ্রহণকৃত পফ ব্যতীত এই পবভাদগর উপর ন্যস্ত কর্ কোন পবষদয়র উপর পফ পনধ শারণ ও সংগ্রহ  

(২৯)  সরোর ের্তশে প্রেত্ত পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য োপয়ত্বাবলী। 

 

বাংলাবদর্ পর্ির্সংখ্যান ব্যুবিা এবং পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সার্ব িক কার্ িক্রম পর্ িাবলািনা কিবেন 

মাননীয় পর্িকল্পনামন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প। 

 



3 

 

১.২. পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি িনবল 
 

 প্রেম কেণী র্বিীয় কেণী তৃিীয় কেণী িতুে ি কেণী কমাট 
অনুবমার্দি ২১ ৯ ২০ ১৮ ৬৮ 
কম িিি ১৬ ৮ ১০ ১৩ ৪৭ 

 

cwimsL¨vb ও তথ্য ব্যবস্থাপনা wefv‡Mi Kg©KvÛ e¨vcK e„w× cvIqvq G wefv‡Mi K‡jei e„w×i wm×všÍ MÖnY Kiv nq| G 

j‡ÿ¨ cwimsL¨vb wefv‡M GKwUi cwie‡Z© wZbwU DBs ’̄vcb Kiv nq| eZ©gv‡b AwZwi³ mwP‡ei †bZ…‡Z¡ Z_¨ e¨e ’̄vcbv 

DBs, hyM¥-mwPe (cªkvmb) Gi †bZ…‡Z ¡ cÖkvmb DBs Ges hyM¥-mwPe (Dbœqb) Gi †bZ…‡Z¡ Dbœqb DBs Gi KvR Pj‡Q| 
 

১.৩. পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সাম্প্রপতে অিশন 
 

১.৩.১.পপরসংখ্যান আইন-২০১৩ প্রণয়ন 
 

কেদর্র সামপগ্রে ও সমপিত উন্নয়দনর িন্য সুপনপে শষ্ট পপরেল্পনা গ্রহণ এেটি গুরুত্বপূণ শ পবষয়। সঠিে ও সমদয়াপদর্াগী পপরসংখ্যান 

পপরেল্পনা প্রণয়দনর পূব শর্তশ। পপরসংখ্যান র্ত পনর্ভ শল হদব, নীপত পনধ শারেদের িন্য পপরেল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়দনর পেে 

পনদে শর্না প্রোন তত সহিতর হদব। পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর আওতাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার মূল 

োপয়ত্ব কেদর্র পবপভন্ন পবষদয় পপরেল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মপনটপরংসহ প্রর্াসপনে েম শোদের িন্য হালনাগাে, পনভশরদর্াগ্য ও 

মানসম্মত পপরসংখ্যান সরবরাহ েরা। পপরসংখ্যান বুুদরা িাতীয় এবং স্থানীয় পপরেল্পনা প্রণয়দনর পনপমত্ত প্রর্াসে, গদবষে, 

পপরেল্পনাপবে, সরোপর ও কবসরোপর গদবষণা প্রপতষ্ঠান, পবপভন্ন আন্তিশাপতে সংস্থা এবং িনসাধারদণর ব্যবহাদরর িন্য 

পপরসংখ্যান প্রস্তুতত ও প্রোর্ েদর আসদছ।  

 

এতপেন র্াবত পপরসংখ্যান প্রস্তুতত ও প্রোদর্র কক্ষ্দত্র কোন সমপিত আইন, পবপধ বা নীপতমালা না র্াোয় পেছু আদের্ ও 

পপরপদত্রর আওতায় বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার োি পপরিাপলত হদয় আসপছল। পবপভন্ন সরোপর সংস্থা ের্তশে এেই পবষদয় 

পপরসংখ্যান প্রস্তুতত ও প্রোদর্র ফদল কোনটি সরোপর কোন টি সরোপর নয়, তা পনদয় পবভ্রাপন্ত সৃপষ্ট হওয়ায় তথ্য ব্যবহারোরীগণও 

নানাপবধ অসুপবধার সম্মুখীন হপচ্ছদলন। এ সেল অসুপবধা দূর েদর পপরসংখ্যান োর্ শক্রমদে গপতর্ীল, সমপিত, লক্ষ্ুপভপত্তে ও 

প্রপমতেরদণর িন্য পপরসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন িরুরী হদয় পদড়। 

 

 

 

 

বাংলাবদর্ পর্ির্সংখ্যান ব্যুবিা এবং পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সার্ব িক কার্ িক্রম পর্ িাবলািনা কিবেন মাননীয় 

পর্িকল্পনামন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প, SID এি সর্িব, র্বর্বএস এি মহাপর্িিালক এবং 

অন্যান্য কম িকিিাগণ। 
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 পপরসংখ্যান আইন প্রণয়দনর লদক্ষ্ু এেটি খসড়া পবল মপন্ত্রপপরষদের সভায় অনুদমােদনর িন্য কপ্ররণ েরা হদল মপন্ত্রপপরষদের 

২৪ িানুয়াপর ২০১১ তাপরদখর সভার পসদ্ধাদন্তর আদলাদে পবলটিদত পপরবতশন, পপরবধ শন ও সংদর্ািনসহ কভটিং এর িন্য আইন, 

পবিার ও সংসে পবষয়ে মন্ত্রণালদয় কপ্ররণ েরা হয়। উক্ত মন্ত্রণালদয়র কলপিসদলটিভ পবভাদগর পরামর্ শ অনুর্ায়ী পবলটিদত 

পপরবতশন, পপরবধ শন ও সংদর্ািনসহ ০৩ জুলাই ২০১২ তাপরদখ মপন্ত্রপপরষদের অনুদমােন কনয়া হয় এবং ০৪ অদটাবর ২০১২ 

তাপরদখ কলপিসদলটিভ পবভাগ ের্তশে উক্ত আইদনর কভটিং প্রোন েরায় মহান িাতীয় সংসদে উপস্থাপদনর লদক্ষ্ু অর্ শ পবভাদগর 

মােদম মহামান্য রাষ্ট্রপপতর সম্মপত গ্রহণ েরা হয়। পরবতীদত মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী ৩০ িানুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ িাতীয় 

সংসদে পবলটি উত্থাপন েরদল তা পরীক্ষ্া-পনরীক্ষ্ার িন্য পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পপেশত সংসেীয় স্থায়ী েপমটিদত কপ্ররণ েরা 

হয়। উক্ত েপমটির ০৪ কফব্রুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ অনুপষ্ঠত ৪৭তম সভার পসদ্ধান্ত কমাতাদবে ‘পপরসংখ্যান পবল ২০১৩’ র্ািাই-বাছাই 

এর িন্য এেটি সাব-েপমটি গঠন েরা হয়। উক্ত সাব-েপমটিদত সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ ছাড়াও পপরেল্পনা 

মন্ত্রণালদয়র পপরেল্পনা পবভাগ ও আইএমইপি’র সপিবদ্বয়, পপরেল্পনা েপমর্দনর সেস্যবৃন্দ, ঢাো পবশ্বপবযালয় এবং পবআইপিএস 

এর ২ িন পবদর্ষজ্ঞ এর মতামত কনয়া হয়। সাব-েপমটি ের্তশে পবলটিদত পেছু সংদর্াধন, পপরবতশন, পপরবধ শন েদর পপরেল্পনা 

মন্ত্রণালয় সম্পপেশত সংসেীয় স্থায়ী েপমটিদত কপ্ররণ েরা হয় এবং েপমটির অনুদমােনসহ পবল আোদর পুনরায় িাতীয় সংসদে 

কপর্ েরা হয়। ৯ম িাতীয় সংসদের ১৬তম অপধদবর্দন ২৭ কফব্রুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ পবলটি পার্ হয় এবং ০৩ মাি শ ২০১৩ 

তাপরদখ ২০১৩ সদনর ১২ নং আইন পহদসদব কগদিট প্রজ্ঞাপন িারী েরা হয়। 

 

১.৩.২ . পপরসংখ্যান আইদনর পবষদয় পবপধমালা ও নীপতমালা প্রণয়ন 
 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিদবর কনর্তদত্ব েদয়েটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মােদম পপরসংখ্যান আইন-২০১৩ এর 

আওতায় ‘পপরসংখ্যান বুুদরা ব্যতীত অন্যান্য সংস্থা ের্তশে পপরসংখ্যান প্রস্তুতত’ ও প্রোর্ সম্পপেশত পবপধমালা ও নীপতমালার 

খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন হদয়দছ। 

 

১.৩.৩. কিলা কগদিটিয়ার প্রণয়ন 

 

িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালদয়র ২১ এপপ্রল ১৯৯৮ তাপরদখর আদেদর্ কিলা কগদিটিয়ার প্রণয়দনর োপয়ত্ব পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাদগর উপর ন্যস্ত হয়। কিলা কগদিটিয়ার প্রণয়দনর লদক্ষ্ু পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিদবর সভাপপতদত্ব গত 

২৭ মাি শ ২০১৩ তাপরদখ প্রস্তুতপত েপমটির এে সভার পসদ্ধাদন্তর আদলাদে ১৭ এপপ্রল ২০১৩ তাপরদখ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রীদে 

প্রধান উপদেষ্টা ও পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পপেশত সংসেীয় স্থায়ী েপমটির সভাপপতদে উপদেষ্টা এবং পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিবদে সভাপপত েদর ৩৪ িন েম শেতশা/ব্যপক্তর সমিদয় িাতীয় েপমটি এবং সংপিষ্ট মাননীয় সংসে 

সেস্যদে উপদেষ্টা ও কিলা প্রর্াসেদে সভাপপত েদর প্রদতুে কিলায় কিলা কগদিটিয়ার েপমটি গঠন েরা হদয়দছ। 

 

১.৩.৪.বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার সাদর্ Access to Information (A2i) েম শসূপির MoU সম্পােনা 
 

২০২১ সাল নাগাে কেদর্র পপরসংখ্যান পদ্ধপত সম্পূণ শ digitalized এবং paperless েরার পপরেল্পনার কপ্রপক্ষ্দত এবং পিপিটাল 

বাংলাদের্ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্ু পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর তত্ত্বাবধায়দন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ও 

প্রধানমন্ত্রীর োর্ শালদয়র Access to Information (A2i) েম শসূপির মদে এেটি MoU স্বাক্ষ্পরত হওয়ায় পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে তথ্যপ্রযুপক্তর সদব শাত্তম ব্যবহার পনপিতেদল্প ইদতামদে 

েম শপপরেল্পনা গ্রহণ েরা হদয়দছ। A2i েম শসূপির সাদর্ পবপবএস এর সমদঝাতা স্মারে স্বাক্ষ্পরত হওয়ার ফদল পবপবএস সম্প্রপত 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর খানা ও প্রপতষ্ঠান তাপলো ইউপনয়ন তথ্য কসবা কেদন্দ্রর (UISC) মােদম সম্পন্ন েদরদছ। মূল 

শুমাপরর তথ্য ধারদণর োিও ‘ইউপনয়ন তথ্য কসবা কেদন্দ্র’র মােদম সম্পন্ন েরা হদব। 
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১.৩.৫. অপিট কসল গঠন 
 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ ও এর আওতাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার অপিট আপপত্ত দ্রুত পনষ্পপত্তর পবষয়টি 

র্র্ার্র্ভাদব মপনটপরং েরার লদক্ষ্ু যুগ্ম-সপিব (প্রর্াসন)দে আহবায়ে েদর ৫ সেদস্যর এেটি অপিট কসল গঠন েরা হদয়দছ। 

অপিট কসল গঠিত হওয়ার ফদল পত্রপক্ষ্ীয় সভার মােদম গুরুতর অপিট আপপত্তসহ সেল অপিট আপপত্ত দ্রুততর সমদয়র মদে 

পনস্পপত্ত হওয়ার সম্ভাবনা পনপিত হদয়দছ।  
 

১.৩.৬. কলাবাল ই-ইনপিদসস র ুাংপেং এবং বাংলাদের্ (Global e-indices’ Ranking and Bangladesh) 

 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ, বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ও প্রধানমন্ত্রীর োর্ শালদয়র A2i েম শসূপির কর্ৌর্ উদযাদগ 

আন্তিশাপতে ই-সূিে এ বাংলাদেদর্র অবস্থান পনণ শদয়র িন্য “Global e-indices’ Ranking and Bangladesh: Indicator 

for Measuring Digital Bangladesh” র্ীষ শে এেটি পরদপাট শ প্রস্তুতত েরা হদয়দছ। পরদপাট শটি ব্যবহারোরীগদণর সুপবধাদর্ শ 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার website (www.bbs.gov.bd) এ upload েরা হদয়দছ। এছাড়াও ই-সূিদের অব্যাহত 

উন্নয়দনর িন্য সুপনপে শষ্ট োর্ শপপরপধসহ ২৫ সেস্য পবপর্ষ্ট এেটি পস্টয়াপরং েপমটি গঠন েরা হদয়দছ এবং পবপভন্ন আন্তিশাপতে 

কফারাদমর সাদর্ কর্াগাদর্াগ অব্যাহত আদছ। 
 

১.৩.৭. িাতীয় শুদ্ধািার কেৌর্ল বাস্তবায়দনর লদক্ষ্ু ‘বনপতেতা েপমটি’ গঠন 
 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরায় দুনীপত প্রপতদরাধ ও শুদ্ধািার প্রপতষ্ঠা এবং এর 

আত্ততাধীন েম শেতশা/েম শিারীদের শুদ্ধািার ও বনপতেতা পবষদয় অবপহত েরার লদক্ষ্ু সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাগদে সভাপপত েদর ৯ সেদস্যর সমিদয় ‘বনপতেতা েপমটি’ গঠন েরা হদয়দছ। েপমটি ইদতামদে এ লদক্ষ্ু েম শপন্থা 

পনধ শারদনর িন্য ওয়ােশর্পসহ ব্যাপে প্রিাদরর পসদ্ধান্ত গ্রহণ েদরদছ।  

 

১.৩.৮. পবভাগীয় ও কিলা পপরসংখ্যান অপফস স্থাপন 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার ৭টি পবভাগীয় ও ৪১টি কিলা পপরসংখ্যান অপফস স্থাপদনর লদক্ষ্ু বাপড় ভাড়া সম্পন্ন হদয়দছ। ১ 

জুলাই ২০১৩ কর্দে নবসৃষ্ট ৭টি পবভাগীয় পপরসংখ্যান অপফদসর এবং ৪১টি কিলা পপরসংখ্যান অপফদসর োর্ শক্রম শুরু েরা 

হদয়দছ। 

 

র্বর্বএস এবং A2I এি মবে সমব ািা স্মািক (MoU) স্বাক্ষি ও র্বর্নময় কিবেন র্বর্বএস এি মহাপর্িিালক িনাব কগালাম 

কমাস্তফা কামাল এবং প্রধানমন্ত্রীি কার্ িালবয়ি মহাপর্িিালক ও A2I কপ্রাগ্রাবমি প্রকল্প পর্িিালক (র্পর্ি) িনাব কর্বি র্বন 

আবনায়াি। এ সময় উপর্স্থি র্েবলন পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সর্িব।  

 

http://www.bbs.gov.bd/
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১.৩.৯. পপপি’স কফারাম গঠন 

 

পবপবএস এর পবপভন্ন প্রেল্প সমূদহর আন্তঃসমিয় পনপিত েদর কর্দোন বদ্বততা পপরহার েরা, data gap পিপিত েরা এবং data 

dissemination ও পপরসংখ্যাদনর উন্নয়দন user ও stakeholder গদণর িন্য পবপবএস ের্তশে আদয়াপিত সভা, কসপমনার, 

ওয়ােশর্প ইতুাপে অনুষ্ঠানদে অপধেতর সার্ শে ও ফলপ্রসূ েরদত সাপব শে সহায়তা প্রোদনর লদক্ষ্ু িানুয়াপর ২০১৩ সমদয় সপিব, 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ (SID) এর পেে পনদে শর্নায় পপপি’স কফারাম (প্রদিট িাইদরটর’স কফারাম) নাদম এেটি 

কফারাম গঠন েরা হয়। গত ২৬ িানুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ পপপি’স কফারাম অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এ তাদের সম্পৃক্ততার 

মােদম পবর্াল এ েম শসূপিদে সাফল্যমপেত েরার পনপমত্ত এবং সাপব শে সহায়তা প্রোদনর উদদ্দদশ্য পবপবএস এ এেটি ওয়ােশর্প 

এর আদয়ািন েদর, র্ার পবষয় পছল ‘Achieving Synergies Among all Projects : Towards Making Economic 

Census 2013 a Success’। উক্ত ওয়ােশর্দপ SID ও BBS এর েম শেতশাসহ উন্নয়ন সহদর্াগী সংস্থার প্রপতপনপধরা উপপস্থত 

পছদলন। এই কফারাদমর সমপিত োর্ শক্রদমর মােদম বুুদরার োর্ শক্রদমর বদ্বততা পপরহার, সময় ও সম্পদের সদব শাি ও সুষ্ঠু 

ব্যবহার পনপিত েরা সম্ভব হদয়দছ- র্া কের্ ও িাপতর িন্য েল্যাণ েরদব বদল প্রতীয়মান হয়। প্রেল্পসমূদহর আন্তঃসমিদয়র 

ফদল মানবসম্পদের উন্নয়ন হদচ্ছ ও প্রযুপক্তর সাদর্ োদির সম্পৃক্ততা অদনে কবদড়দছ। কফারাদমর সেস্যবৃন্দ এর গুরুত্ব এবং 

প্রভাব অনুধাবন েরদত পারায় কফারাদমর সমপিত োর্ শক্রমও ক্রমািদয় বৃপদ্ধ পাদচ্ছ। 

 

 

 

 

১.৩.১০. এপিটর’স কফারাম গঠন 
 

পবপবএস এর পবপভন্ন সাংগঠপনে উইং ের্তশে সময় সময় পবপভন্ন প্রোর্না প্রস্তুতত েরা হয়। এ প্রোর্না সমূদহর মান উন্নয়দনর 

লদক্ষ্ু সাম্প্রপতে সমদয় বুুদরার ঊধ্বশতন েম শেতশাদের সমিদয় ‘এপিটর’স কফারাম’ নাদম এেটি কফারাম গঠন েরা হয়। পবপবএস 

পবপভন্ন িপরপ ও শুমাপর প্রপতদবেন সংপিষ্ট উইং ও প্রেল্প হদত খসড়া প্রস্তুতত েদর পরীক্ষ্া পনরীক্ষ্াদন্ত মান উন্নয়দনর িন্য 

এপিটর’স কফারাদমর পনেট উপস্থাপন েদর। এপিটর’স কফারাম পরদপাট শসমূহ পরীক্ষ্া-পনরীক্ষ্াদন্ত সংদর্াধন, পপরবতশন ও 

পপরমািশন েদর সংপিষ্ট উইং ও প্রেদল্প কপ্ররণ েদর। এপিটর’স কফারাদমর পনপবড় পনরীক্ষ্ার মােদম পরদপাট শসমূদহর র্ভলক্রটি ও 

অসামঞ্জস্যতা দূর েরা সম্ভব হদচ্ছ র্াদত পরদপাদট শর গুণগতমান বৃপদ্ধ পাদচ্ছ। 

 

র্বর্বএস এি প্রকল্পসমূবহি কম িকান্ড সংক্রা্ত  সংর্ক্ষ্ত  র্ববিণী ূড়া্ত কিণ সভায় উপর্স্থি র্বর্বএস র্পর্িস’ কফািাবমি  

সদস্যবৃন্দ।  
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১.৩.১১. অংর্ীোপরত্বমূলে োর্ শক্রম (Partnership Activities) 
 

পবপবএস িাতীয় এবং আন্তিশাপতে পর্ শাদয় পবপভন্ন সংস্থা, গদবষণা প্রপতষ্ঠান, পবদশ্বর অন্যান্য কেদর্র িাতীয় পপরসংখ্যান সংস্থা 

এবং উন্নয়ন সহদর্াগীর সাদর্ েপনষ্ঠভাদব োি েদর আসদছ। অংর্ীোরত্বমূলে োর্ শক্রদমর ফদল পবপবএস এর পবপভন্ন িপরপ ও 

শুমাপর তদথ্যর in-depth পবদিষণ সম্ভব হদয়দছ, র্া কেদর্র নীপত পনধ শারদণ ইপতবািে ভূপমো রাখদছ। পবপবএস পনম্নপলপখত 

সংস্থাসমূদহর সাদর্ সমিয়, প্রপর্ক্ষ্ণ এবং গদবষণাধমী োি েরদছঃ 
 

  Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) ও UNICEF এর সাদর্ কর্ৌর্ভাদব আেমশুমাপর ও 

গৃহগণনা ২০১১ এর তথ্য পবদিষণ েদর ‘Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh’ 

প্রণয়ন েরা হদয়দছ। এেইভাদব আেমশুমাপরর তথ্য পভপত্ত েদর PPRC এর সাদর্ কর্ৌর্ভাদব Urban Database’ 
বতরীর উদযাগ কনয়া হদয়দছ এবং PPRC এর Urbanization সংক্রান্ত স্টুাপি বা িপরদপর কক্ষ্দত্র পবপবএস োপরগপর 

সহায়তা পেদয় আসদছ।  
 

  Department of Agriculture Extension (DAE) এর সাদর্ কৃপষ পপরসংখ্যাদনর বদ্বততা ও পবভ্রাপন্ত পপরহার েরার 

িন্য পবপবএস এবং পিএই Harmonization এর উদযাগ পনদয় এেসাদর্ োি েরদছ।  
 

 স্বাস্থু পপরসংখ্যাদনর উন্নয়নেদল্প পবপবএস, স্বাস্থু অপধেতরের, পনদপাট শ এবং আইপসপিপিআরপব পনপবড়ভাদব োি েরদছ। 
 

  পবপবএস এর েম শেতশা/েম শিারীগণ ঢাো পবশ্ববপবযালদয়র Institute of Statistical Research and Training (ISRT) 

এ কমৌপলে ও উন্নততর পপরসংখ্যান কোদস শ অংর্গ্রহণ েদর র্াদে, র্া তাঁদের কপর্াগত উৎেষ শতা বৃপদ্ধদত সহায়ে ভূপমো 

পালন েদর। 
 

  James P Grant School of Public Health, BRAC University এর সাদর্ এেটি চুপক্তর আদলাদে পবপবএস এর 

েম শেতশাগণ MPH এবং MDS পিগ্রী লাদভর সুদর্াগ পাদচ্ছন। ইদতামদে ৪ িন েম শেতশা MPH পিগ্রী অিশন েদরদছন 

এবং ১ িন েম শেতশা এ বছদরই MDS পিগ্রী লাভ েরদবন।  
 

 BRAC University এবং Helen Keller International, Bangladesh ের্তশে পপরিাপলত ফুি পসপেউপরটি-

পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স সংক্রান্ত এেটি িাতীয় িপরদপর ‘গণনা পরবতী র্ািাই বা পপইপস’ োর্ শক্রদম পবপবএস সমৃ্পক্ত 

রদয়দছ।  

Monthly Statistical Bulletin প্রস্তুি সংক্রা্ত  সভায় উপর্স্থি র্বর্বএস এর্িটি’স কফািাবমি সদস্যবৃন্দ। 
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১.৩.১২.  িাতীয় িনসংখ্যা করপিস্টার (NPR) 
 

সরোর ের্তশে প্রেত্ত পবপভন্ন সুপবধা/দসবা দ্রুত এবং পনর্ভ শলভাদব িনসাধারদনর কোর-কগাড়ায় কপৌদছ কেয়ার িন্য কেদর্র সেল 

নাগপরদের কমৌপলে তথ্য সম্বপলত National Population Register (NPR) নাদম এেটি পৃর্ে িাটাদবইি প্রণয়দনর উদযাগ 

গ্রহণ েরা হদয়দছ। মাপনেগঞ্জ সের উপদিলা এবং টাঙ্গাইল কিলার নাগরপুর উপদিলায় NPR এর পাইলট িপরপ সম্পন্ন 

হদয়দছ। NPR বাস্তবাপয়ত হদল কেদর্র সমগ্র িনদগাষ্ঠীর তথ্য ভাোর (database) গঠন েরা র্াদব। সরোপর, কবসরোপর 

সংস্থাসহ িাতীয় ও আন্তিশাপতে পর্ শাদয় অদনদেই এ িাটাদবইি হদত প্রদয়ািনীয় তথ্য ব্যবহার েদর পবদর্ষভাদব উপকৃত হদত 

পারদব। পবপভন্ন মন্ত্রণালয়/পবভাগ ও সংস্থা উক্ত Database এর পভপত্তদত িাতীয় উন্নয়দন উপযুক্ত োর্ শক্রম গ্রহণ েরদত পারদব। 
 

১.৩.১৩. অপত েপরদ্র িনদগাষ্ঠীর তাপলো প্রণয়ন 
 

িলমান কসাস্যাল কসফটি কনট েম শসূপির (SSNP) আওতায় সুপবধাদভাগী েপরদ্র িনদগাষ্ঠীর এেটি িাটা কবইি প্রণয়দনর পনপমত্ত 

পবশ্বব্যাংদের সহায়তায় উদযাগ গ্রহণ েরা হদয়দছ। এ েম শসূপির আওতায় কেদর্র পবযমান অপত েপরদ্র িনদগাষ্ঠীর তথ্য সম্বপলত 

এেটি পূণ শাঙ্গ তাপলো প্রস্তুতত েরা হদব। এ তাপলো প্রস্তুতত সম্পন্ন হদল পবপভন্ন সামাপিে পনরাপত্তা েম শসূপির উপোরদভাগীগণদে 

আদরা বস্তুতপনষ্ঠভাদব উপস্থাপন ও পিপিত েরা সম্ভব হদব।  
 

১.৩.১৪.  তথ্য অপধোর আইন অবপহতেরণ 
 

মাননীয় প্রধান তথ্য েপমর্নার ও সপিব, তথ্য েপমর্ন পবগত ২৩ এপপ্রল ২০১৩  তাপরদখ অত্র পবভাদগর সপিদবর আমন্ত্রদণ পবভাগ 

ও পবপবএস এর েম শেতশাদের সদঙ্গ তথ্য অপধোর আইন সম্পদেশ পবর্ে আদলািনা েদরন। সভায় পবপভন্ন গুরুত্বপূণ শ পসদ্ধান্ত গৃহীত 

হয়। বতশমাদন পবভাগ ও পবপবএস এ আইদনর আওতায় পবপভন্ন েপমটি গঠন ও কফাোলপদয়ন্ট পিপিত েরা হদয়দছ।  
 

১.৩.১৫.  মহামান্য রাষ্ট্রপপতদে অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ সম্পদেশ  অবপহতেরণ 
 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর আত্ততাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে বাস্তবায়নাধীন অর্ শননপতে শুমাপর 

২০১৩ এর অগ্রগপত সম্পদেশ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী ও সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ ২৬ কম ২০১৩ তাপরদখ 

e½fe‡b মহামান্য রাষ্ট্রপপতদে অবপহত েদরন।  
 

১.৩.১৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদে অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ সম্পদেশ অবপহতেরণ 
 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর আত্ততাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে বাস্তবায়নাধীন অর্ শননপতে শুমাপর-

২০১৩ মূল গণনা োদির সফল সমাপতরে ও পরবতী োর্ শক্রম সম্পদেশ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী ও সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাগ ১১ জুন ২০১৩ তাপরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদে তাঁর োর্ শালদয় পগদয় অবপহত েদরন।  
 

১.৩.১৭. মাননীয় অর্ শমন্ত্রী ের্তশে অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর পাইলট শুমাপর উদদ্বাধন 
 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর আত্ততাধীন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে বাস্তবায়নাধীন অর্ শননপতে শুমাপর-

২০১৩ এর পাইলট িপরপ  ০৮ কফeªæয়াপর ২০১৩ তাপরদখ মাননীয় অর্ শমন্ত্রী উদদ্বাধন েদরন। উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন অন্যান্যদের মদে 

পসদলট পসটি েদপ শাদরর্দনর মাননীয় কময়র, মাননীয় সংসে সেস্য, সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং 

মহাপপরিালে, বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা উপপস্থত পছদলন।  
 

১.৩.১৮. পবপসএস পপরসংখ্যান েুািাদর নবপনযুক্ত েম শেতশাদের প্রপর্ক্ষ্ণ 
 

পপরসংখ্যান েুািাদরর ৩১তম ব্যাদির েম শেতশাদের ওপরদয়দন্টর্ন প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাদগর সভাপপতদত্ব প্রধান অপতপর্ পহদসদব িাতীয় সংসে সপিবালদয়র সপিব িনাব কমাঃ মাহফুজুর রহমান উপপস্থত পছদলন। 

প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ আইএমইপির সপিব িনাব কমাঃ কমািাদম্মল হে খান,  তথ্য ও প্রযুপক্ত মন্ত্রণালদয়র সপিব িনাব এন আই খান 

পপরেল্পনা েপমর্দনর তৎোলীন সেস্য (বতশমাদন পসএেএপি) িনাব মাসুে আহদম্মে পনি পনি পবভাদগর োর্ শাবলী সম্পদেশ 

বক্তৃতা প্রোন েদরন। তাছাড়া মপন্ত্রপপরষে পবভাদগর অপতপরক্ত সপিব িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম ের্তশে ২৯ িানুয়াপর ২০১৩ 

তাপরদখ িাতীয় শুদ্ধািার কেৌর্ল পবষদয় এবং ৩০ িানুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ পবপবএস এবং SID এর োর্ শক্রদম বাংলাদের্ 

কবতাদরর ভূপমো সম্পদেশ োিী আখতার উপদ্দন আহদমে, মহাপপরিালে বাংলাদের্ কবতার বক্তব্য প্রোন েদরন। এছাড়া 

আইএমইপির িীফ ও CPTU’র মহাপপরিালে িনাব অমূল্য কুমার কেবনার্ সরোপর ক্রয় ব্যবস্থাপনা সম্পদেশ উপস্থাপনা প্রোন 

েদরন। পরবতীদত অর্ শ পবভাদগর অপতপরক্ত সপিব িনাব রপঞ্জত কুমার িক্রবতী MTBF সম্পদেশ পবভাগ ও পবপবএস এর সেল 

েম শেতশাদের উপপস্থপতদত পবষয়টি উপস্থাপনা েদরন।    
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১.৩.১৯. mgy`ª weRq m¤ú‡K© AewnZKiY I RvZxq wnmve c×wZ‡Z mgy`ª weR‡qi mydj AšÍfy©w³i D‡`¨vM  
 

 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিদবর সভাপপতদত্ব ২৩ জুন ২০১৩ তাপরদখ আন্তিশাপতে আোলদত োদয়রকৃত 

মামলায় বাংলাদের্ ের্তশে সমুদ্র সীমানা সম্পপেশত পবদরাদধ বাংলাদেদর্র পবিয় তর্া সমুদ্র পবিয় এর কপ্রপক্ষ্দত বাংলাদেদর্র 

অিশন সম্পপেশত আদলািনা সভা অনুপষ্ঠত হয়। সভায় মুখ্যবক্তা পহদসদব উপপস্থত পছদলন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অপতপরক্ত সপিব 

পরয়ার এিপমর ুাল শীরর্ীে আলম। তাছাড়া পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর অপতপরক্ত সপিব, যুগ্ম-সপিবসহ SID এবং 

BBS এর সেল েম শেতশা সভায় উপপস্থত কর্দে সমুদ্র পবিদয়র কপ্রপক্ষ্দত বাংলাদেদর্র অপিশত পবর্াল িলসীমায় পবযমান সম্পে 

সম্পদেশ জ্ঞান আহরণ েদরন। িলসীমায় পবযমান এ পবর্াল সম্পে আহরদণর কক্ষ্দত্র মৎস্য ও প্রাপণসম্পে মন্ত্রণালয়সহ সরোদরর 

সংপিষ্ট মন্ত্রণালয়/পবভাগ কর্ৌর্ উদযাদগ োি েরদল এ খাদতর প্রাক্কপলত পপরসংখ্যান সরোদরর উন্নয়ন পপরেল্পনা প্রণয়দন পবদর্ষ 

সহায়ে হদব। এ লদক্ষ্ু ইদতামদে পবপবএস ের্তশে সংপিষ্ট সংস্থাসমূদহর সাদর্ সমিয় করদখ গবাপে পশু ও মৎস্য শুমাপর েরার 

উদযাগ গ্রহণ েরা হদয়দছ। এ শুমাপরদত কেদর্র পমঠাপাপনর ধৃত মাদছর পহসাদবর সাদর্ সমুদ্র হদত ধৃত মাদছর এবং এ িাতীয় 

সম্পদের পহসাব সংগ্রহ েরা সম্ভব হদব। বাংলাদের্ সরোদরর সাম্প্রপতে সমুদ্র পবিদয়র ফদল বদঙ্গাপসাগদরর পবর্াল এলাো 

কেদর্র অর্ শননপতে সীমার অন্তর্ভ শক্ত হদয়দছ। এ িলসীমায় খপনি সম্পে, মৎস্য সম্পে এবং আদরা অন্যান্য সম্পে র্র্ার্র্ভাদব 

আহরণ েরা সম্ভব হদল তা কেদর্র অর্ শননপতে উন্নয়দন গুরুত্বপূণ শ ভূপমো রাখদব এবং বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে 

প্রাক্কপলত কমাট কের্ি উৎপােদনর (পিপিপপ) পপরমাণও ব্যাপেভাদব বৃপদ্ধ পাদব। পবপবএস এর িাতীয় পহসাব অনুপবভাগ এ 

ব্যাপাদর সপক্রয় ভূপমো পালন েরদছ এবং সংপিষ্ট সেল ের্তশপদক্ষ্র সাদর্ েপনষ্ট কর্াগাদর্াগ রাখদছ। 

                                                                                                        

                      এবং      মাহফুজুি িহমান, প্রাক্তন সর্িব, বাংলাবদর্ িািীয় সংসদ সর্িবালয় (বিিমাবন          

কবাবি িি কিয়ািম্যান) । 
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পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি আওিাধীন সংস্থা 

 

বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিা (র্বর্বএস) পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি আওিাধীন একমাত্র সংস্থা। 
 

২.০. বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিা (র্বর্বএস) 
 

স্বাধীনিাউত্তি বাংলাবদবর্ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয়ি অধীন একার্ধক  সংস্থা সংর্িষ্ট মন্ত্রণালবয়ি িার্হদা অনুর্ায়ী পর্িসংখ্যান প্রস্তুি ও 

প্রকাবর্ি দার্য়বে র্নবয়ার্িি র্েল। পর্িকল্পনা মন্ত্রণালবয়ি আওিায় পর্িসংখ্যান ব্যুবিা, কৃর্ষ মন্ত্রণালবয়ি আধীন কৃর্ষ 

পর্িসংখ্যান ব্যুবিা ও কৃর্ষ শুমার্ি কর্মর্ন এবং স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়ি অধীন আদমশুমার্ি কর্মর্ন িাবদি র্নি র্নি মন্ত্রণালবয়ি 

প্রবয়ািবন পর্িসংখ্যাবনি কর্াগান র্দবয় আসর্েল। সব িপ্রেম ১৯৭৪ সাবল বর্ণ িি ৪টি পর্িসংখ্যান সংস্থাবক একীভূি কবি 

বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিা প্রর্িঠা া কিা হয়।  

 

২.১ বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি কার্ িাবলী 

 

বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি মূল দার্য়ে কদবর্ি র্বর্ভন্ন র্বষবয় পর্িকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মর্নটর্িংসহ প্রর্াসর্নক 

কম িকাবন্ডি িন্য হালনাগাদ, র্নভিিবর্াগ্য ও মানসম্মি পর্িসংখ্যান সিবিাহ কিা। পর্িসংখ্যান ব্যুবিা িািীয় এবং স্থানীয় 

পর্িকল্পনা প্রণয়বনি র্নর্মত্ত প্রর্াসক, গববষক, পর্িকল্পনার্বদ, সিকার্ি ও কবসিকার্ি গববষণা প্রর্িঠা ান, র্বর্ভন্ন আ্ত িিার্িক 

সংস্থা এবং িনসাধািবণি ব্যবহাবিি িন্য পর্িসংখ্যান প্রস্তুি ও প্রকার্ কবি আসবে। 

 

এির্দন র্াবি পর্িসংখ্যান প্রস্তুি ও প্রকাবর্ি কক্ষবত্র ককাবনা সমর্িি আইন, র্বর্ধ বা নীর্িমালা না োকায়  র্কছু আবদর্ ও 

পর্িপবত্রি আওিায় বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি কাি পর্িিার্লি হবয় আসর্েল। ২০১৩ সবন পর্িসংখ্যান আইন মহান 

িািীয় সংসবদ পার্ হওয়াি মে র্দবয় বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিা সর্িুকাি অবে ি একটি আইনগি কাঠাবমা কপবয়বে। উক্ত 

আইবনি ৬ ধািা অনুর্ায়ী আইন পাবর্ি পি কগবিট প্রজ্ঞাপবনি মােবম বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিা  নতুন কবি প্রর্িঠা া কিা 

হবয়বে।  

 

সমুদ্র র্বিবয়ি সুফল সম্পবকি উপস্থাপনা অনুঠা ান কর্বষ                                                        

                                                  SID                                         
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পর্িসংখ্যান আইন-২০১৩ অনুর্ায়ী বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবলী র্নম্নরূপঃ 
 

(ে)   সঠিে, পনর্ভ শল ও সমদয়াপদর্াগী পপরসংখ্যান প্রণয়ন ও সংরক্ষ্ণ  

(খ)  সঠিে, পনর্ভ শল পপরসংখ্যান প্রণয়দনর িন্য কেদর্র আর্ শ-সামাপিে পবপভন্ন কক্ষ্দত্র িপরপ পপরিালনা  

(গ) িনশুমাপর, কৃপষশুমাপর, মৎস্য ও প্রাপণসম্পে শুমাপর, অর্ শননপতে শুমাপরসহ অন্যান্য শুমাপর ও িপরদপর লদক্ষ্ু 

র্াবতীয় োর্ শক্রম গ্রহণ   

(ে) সরোপর পর্ শাদয় উন্নয়ন পপরেল্পনাপবে, নীপত-পনধ শারে, গদবষণা ও পর্ক্ষ্া প্রপতষ্ঠান, িাতীয় ও আন্তিশাপতে সংস্থা 

এবং অন্যান্য ব্যবহারোরীগদণর িাপহো অনুসাদর দ্রুততার সাদর্ পনভশরদর্াগ্য এবং ব্যবহার বান্ধব পপরসংখ্যান 

সরবরাহেরণ  

(ঙ)   পপরসংখ্যান পবষয়ে নীপতমালা ও পদ্ধপত প্রণয়ন; 

(ি)  র্াখা োর্ শালদয়র োর্ শাপে সদরিপমদন তোরে এবং প্রদর্ািু কক্ষ্দত্র উহার প্রপতদবেন পর্ শাদলািনা ও প্রোদর্র 

ব্যবস্থা গ্রহণ  

(ছ) িাতীয় পপরসংখ্যান উন্নয়ন কেৌর্লপত্র (National Strategy for the Development of Statistics) 
প্রবতশন এবং সময় সময় হালনাগােেরণ    

(ি) পপরসংখ্যান পবষদয় েক্ষ্ িনর্পক্ত বতরীর লদক্ষ্ু প্রদয়ািনীয় প্রপর্ক্ষ্ণ েম শসূপি গ্রহণ  

(ঝ) পপরসংখ্যাদনর ভূপমো ও োর্ শক্রদমর গুরুত্ব সম্পদেশ িন সদিতনতা বৃপদ্ধেরণ  

(ঞ) পপরসংখ্যান োর্ শক্রম সম্পােদন তথ্য প্রযুপক্তর ব্যবহার পনপিতেরণ  

 (ট) কর্ কোন ের্তশপক্ষ্, পরামর্ শ প্রোনোরী প্রপতষ্ঠান, কবসরোপর সংস্থায় এবং আন্তিশাপতে সংস্থার সাদর্ পপরসংখ্যান 

পবষদয় প্রদয়ািনীয় সমিয় ও সহদর্াপগতা প্রোন  

(ঠ) কভাক্তার মূল্যসূিেসহ অন্যান্য মূল্যসূিে এবং িাতীয় পহসাব প্রস্তুততেরণ  

(ি) অর্ শননপতে, পপরদবর্গত, সামাপিে ও িনপমপত সংক্রান্ত পনদে শর্ে প্রণয়ন ও প্রোর্েরণ  

(ঢ) ভূপম ব্যবহারসহ পবপভন্ন ফসদলর উৎপােন, উৎপােন-ব্যয় এবং ফসলাধীন িপমর পপরমাণ প্রাক্কলণ  

(ণ) পিও কোি পসদস্টম প্রণয়ন এবং এেমাত্র সরোপর পিও কোি পসদস্টম পহসাদব এর হালনাগােেরণ ও সংরক্ষ্ণ 

এবং অন্যান্য সেল সরোপর সংস্থা বা প্রপতস্ঠানদে ব্যবহাদরর িন্য উদ্বুদ্ধেরণ  

(ত) িাতীয় িনসংখ্যা করপিস্টার (National Population Register) প্রণয়ন ও সময় সময় হালনাগােেরণ  

(র্) সমপিত কসন্ট্রাল পিওগ্রাপফে ইনফরদমর্ন পসদস্টম (Geographic Information System) প্রণয়ন  

(ে)    পপরসংখ্যাদনর প্রধান প্রধান োর্ শক্রমসমূহ আন্তিশাপতে মাদন প্রপমতেরণ (standardization)  

(ধ) সংরক্ষ্দণর পবেল্প ব্যবস্থাসহ িাতীয় তথ্য ভাোর প্রণয়ন ও আধুপনে পদ্ধপতদত আেশাইদভ সংরক্ষ্ণ  

(ন) িাতীয় ও আন্তিশাপতে সংস্থার িন্য প্রণীত সরোপর পপরসংখ্যাদনর মান সতুায়ন (Authentication); 

(প)  পপরসংখ্যান সংক্রান্ত পরামর্ শ কসবা প্রোন  

(ফ)  সরোর ের্তশে পনদে শপর্ত অন্যান্য োপয়ত্ব পালন  এবং 

(ব)    উপপরউক্ত োপয়ত্ব পালন ও োর্ শাবলী সম্পােদনর িন্য প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 
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২.২.  বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার িনবল 

 

 প্রর্ম কশ্রণী পদ্বতীয় কশ্রণী র্ততীয় কশ্রণী িতুর্ শ কশ্রণী কমাট 

অনুদমাপেত ১৮৯ ৬০৫ ২৫৭৮ ৭৫১ ৪১২৩ 

েম শরত ১৫৭ ৩১৫ ১৬৯২ ৫৬৫ ২৭২৯ 

 

পপরসংখ্যানও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ সৃপষ্টর পর হদত কেদর্র পপরসংখ্যান োর্ শক্রদম গপত সঞ্চার হদয়দছ। ইদতামদে বাংলাদের্ 

পপরসংখ্যান বুুদরাদে র্পক্তর্ালী েরার প্রস্তাব সরোর ের্তশে অনুদমাপেত হদয়দছ। ফদল কেদর্র পপরসংখ্যাদনর কক্ষ্দত্র নতুন পেগন্ত 

উদন্মাপিত হদয়দছ। এ কপ্রপক্ষ্দত অপধেতর মানসম্পন্ন তথ্য ও উপাত্ত দ্রুততম সমদয় সরবরাদহর িন্য বাংলাদের্ পপরসংখ্যান 

বুুদরার মাঠ পর্ শাদয় তর্া পবভাগ ও সেল কিলা পর্ শাদয় অপফস স্থাপন এবং উপদিলা পর্ শাদয়র অপফসসমূহদে র্পক্তর্ালীেরদণর 

লদক্ষ্ু বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার সাংগঠপনে োঠাদমা পপরবতশদনর োর্ শক্রম গ্রহণ েরা হদয়দছ।  

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরাদত ইদতাপূদব শ সের েতরের, ২৩ টি আঞ্চপলে (দিলা পর্ শাদয়) পপরসংখ্যান অপফস ও ৪৮১টি উপদিলা 

পপরসংখ্যান অপফস এই পতন স্তর পবপর্ষ্ট  সাংগঠপনে োঠাদমা পছল। বতশমাদন ৭টি পবভাগীয় র্হদর পবভাগীয় অপফস এবং ৬৪টি 

কিলায় কিলা অপফস স্থাপন েদর িার স্তর পবপর্ষ্ট সাংগঠপনে োঠাদমা গঠন েরা হদয়দছ। পবভাগীয় পর্ শাদয় ৭টি পবভাদগ পবভাগীয় 

োর্ শালদয় যুগ্ম-পপরিালদের পেসহ পবপভন্ন পর্ শাদয় প্রপতটি পবভাদগ ১৩টি পে সৃপষ্ট েরা হদয়দছ। ৬৪টি কিলায় কিলা োর্ শালদয় 

উপ-পপরিালদের পেসহ ১৩টি পে সৃপষ্ট েরা হদয়দছ এবং উপদিলা পর্ শাদয় ৪৮৩টি উপদিলায় ২য় কশ্রণীর উপদিলা পপরসংখ্যান 

েম শেতশার পে পবলুতরে েদর ১ম কশ্রণীর পপরসংখ্যান েম শেতশার পে সৃপষ্ট েদর প্রপতটি উপদিলায় ৫টি পে সৃপষ্ট েরা হদয়দছ। এর 

মােদম বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরাদত িার স্তর পবপর্ষ্ট সাংগঠপনে োঠাদমা স্থাপদনর োি কর্ষ পর্ শাদয় আদছ।  

 

নতুন সাংগঠপনে োঠাদমা সৃপষ্টর ফদল পবপভন্ন পর্ শাদয় কমাট ৫৪০টি নতুন পে চূড়ান্তভাদব সৃপষ্ট হদয়দছ। এর ফদল মাঠ পর্ শায় কর্দে 

সের েতরের পর্ শন্ত প্রর্াসপনে োর্ শক্রদম গপতর্ীলতা বৃপদ্ধ পাদব। এ ছাড়া পবপসএস (পপরসংখ্যান) েুািাদরর িনবল বৃপদ্ধর োর্ শক্রম 

গ্রহণ েরা হদয়দছ। বতশমাদন েুািাদরর িনবল ১০৭। উপদিলা, কিলা, পবভাগ ও প্রধান োর্ শালদয় পে সৃপষ্টর মােদম এ সংখ্যা 

৫৬৮টিদত উন্নীত েরার োর্ শক্রম িলদছ। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার সাংগঠপনে োঠাদমাদত আদরা ১৫৯৫টি পে সৃপষ্টর পবষয় 

প্রপক্রয়াধীন আদছ। এর মদে ১ম কশ্রণীর ৫২৩টি েুািার পে সৃপষ্ট হদব। পে সৃপষ্ট এবং পেছু অপ্রদয়ািনীয় পে পবলুপতরের পদর 

৫৬৬৮ পে সম্বপলত সাংগঠপনে োঠাদমা প্রস্তুতদতর োি িলমান। সাংগঠপনে োঠাদমা পপরবতশদনর োি চূড়ান্ত হদল গুণগতমান 

সম্পন্ন পপরসংখ্যান প্রণয়দন বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা আদরা অবোন রাখদত পারদব।  

 

২.৩.   বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার পবপভন্ন উইং সমূহ 

১)  ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

২) কসন্সাস উইং 

৩)  ইোপে এে কলবার উইং 

৪) এপগ্রোলিার উইং 

৫)  কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

৬) পফন্যান্স এুািপমপনসদের্ন এে ম্যাদনিদমন্ট ইনফরদমর্ন পসদস্টম (FA & MIS)  

৭) েপম্পউটার উইং 

৮) স্টুাটিসটিেুাল স্টাফ কেপনং ইনপস্টটিউট (SSTI) 
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৩.০ বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং এর েম শোদের পববরণ 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার (পবপবএস) ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং কমাট কের্ি উৎপােন (পিপিপপ) ও অন্যান্য সামপষ্টে 

অর্ শননপতে সূিে প্রণয়ন েদর র্াদে। পিপিপপ পনণ শদয় পবপবএস  অন্যান্য উৎদসর তথ্যসমূহ ব্যবহার েদর। ন্যার্নাল এোউপন্টং 

উইং ের্তশে পিপিপপ পনণ শদয় ব্যবহৃত তথ্যসমূহ Secondary Source হদত সংগ্রহ েরা হয়। এছাড়া কক্ষ্ত্র পবদর্দষ প্রদয়ািনীয় 

িপরপ সম্পন্ন েদর র্াদে। মূল্য ও মজুরী সূিেসমূহ প্রণয়দনর কক্ষ্দত্র ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং ের্তশে Consumer Price 

Index (CPI) ও Wage Rate Index (WRI) প্রণয়নসহ পনয়পমতভাদব প্রোর্ েরা হয়। অন্যান্য সূিেসমূহ কর্মন: 

Building Material Price Index (BMPI), Quantum Index of Industrial Production (QIIP), House Rent 

Index (HRI) ইতুাপে প্রণয়ন েরা হয়। এছাড়াও প্রোর্নার কক্ষ্দত্র National Accounts Statistics, Statistical 

Yearbook, Statistical Pocketbook, Monthly Statistical Bulletin, Foreign Trade Statistics ও মাপসে 

প্রোর্নাসমূহ প্রোর্ েদর র্াদে। সদব শাপপর ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং পনদম্নাক্ত োিগুদলা সফলতার সদঙ্গ পনয়পমতভাদব েদর 

র্াদচ্ছ: 
 

৩.১ পিপিপপ: 

  National Accounts Statistics  [Provisional Estimates of GDP(2012-2013) and Final Estimates 

of GDP 2011-12] পর্দরানাদমর প্রোর্নাটি জুন, ২০১৩ মাদস প্রোপর্ত হদয়দছ। 
 

  পিপিপপর পভপত্ত বছর ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্ শবছদরর পপরবদতশ ২০০৫-২০০৬ অর্ শবছদর পপরবতশদনর োি কর্ষ হদয়দছ এবং 

এতেসংক্রান্ত কটেপনেুাল েপমটি ের্তশে চূড়ান্ত অনুদমাপেত হদয়দছ। নতুন পভপত্ত বছদরর পভপত্তদত ২০১২-২০১৩ অর্ শ 

বছদরর পিপিপপ পনণ শদয়র োি িলদছ। 
 

  National Accounts Statistics এ ব্যয় পভপত্তে িাতীয় পহসাব Provisional (২০১২-২০১৩) এবং Final 

(২০১১-২০১২) পনরূপণ েরা হদয়দছ। িাতীয় সঞ্চয়, পবপনদয়াগ, কভাগ ইতুাপে পনরূপণ েরা হদয়দছ। 
 

  স্থানীয় সরোদরর র্র্া- পসটি েদপ শাদরর্ন, কপৌরসভা, কিলা পপরষে, উপদিলা পপরষে ও ইউপনয়ন পপরষদের বাদিট 

সংগ্রহ, বাদিট হদত আয় ও ব্যদয়র খাতওয়ারী কশ্রণীপবন্যাস েরা এবং Statistical Pocketbook ও Statistical 

Yearbook এ ছে কমাতাদবে তা প্রোর্ েরা হদয়দছ। 
 

  পস্থর মূদল্য পবগত ৫ বছদরর পিপিপপর প্রবৃপদ্ধর হার পনম্নরূপ: 

  

 

 

 
 

 

 

         র       র                        র   র        র                          

    হ    র                                                                               

    হ  েদরন  
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 ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ (সামপয়ে) 
প্রবৃপদ্ধর হার ৫.৭৪ ৬.০৭ ৬.৭১ ৬.২৩ ৬.০৩ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.২ কভাক্তা মূল্য সূিে (CPI): 

 

  Consumer Price Index (CPI) এর পভপত্ত বছর ১৯৯৫-৯৬ অর্ শবছর কর্দে ২০০৫-০৬ অর্ শ বছর এ পপরবতশন েরা 

হদয়দছ এবং পনয়পমতভাদব তা মাপসে প্রোর্নায় প্রোপর্ত হদচ্ছ। 
 

  সংবাে সদম্মলদনর মােদম মূল্যস্ফীপত, কভাক্তা মূল্যসূিে ও মজুরী হার সূিে প্রপত মাদসর প্রর্ম সতরোদহ পূব শবতী মাদসর 

তথ্য প্রোর্ েরা  হদচ্ছ। 
 

  এর্ীয় উন্নয়ন ব্যাংে এর উদযাদগ এর্ীয়-প্রর্ান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চদলর বাংলাদের্সহ ২১টি কেদর্র সমিদয় পপরিাপলত 

ICP (International Comparison Programmme) এর তথ্য সংগ্রদহর োি কর্ষ হদয়দছ  র্ার পভপত্তদত 

Purchasing Power Parities (PPP) পনণ শদয়র োি িলদছ। 
 

  CPI Automation এর োি সম্পন্ন হদয়দছ। জুলাই ২০১৩ হদত মাঠ পর্ শায় তথ্য সংগ্রহ শুরু হদব। 
 

  Wage Rate Index (WRI) এর ২০১০-২০১১ বছদরর পরদবইপিং এর োি চূড়ান্ত পর্ শায় রদয়দছ। 
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  জুন ২০১৩ মাদসর িাতীয় পর্ শাদয়র (National) সূিে ও মূল্যস্ফীপত হার পনদম্ন প্রেত্ত হদলাঃ 
 

Consumer Price Index (CPI) And Inflation Rate (Point To Point) 
(Base Year 2005-06 = 100) 

CPI Classification 2010-11 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 

April'12 May'12 June'12 Apr'13 May'13 June'13 

NATIONAL            
General index 156.59 170.19 181.73 170.83 169.40 170.33 185.13 182.91 184.04 
 Inflation 10.91 8.69 6.78 6.24 6.01 5.55 8.37 7.98 8.05 
 Food index 170.48 183.65 193.24 181.15 178.26 179.74 196.87 192.75 194.58 
Inflation 14.11 7.72 5.22 2.80 2.70 2.57 8.68 8.13 8.26 
 Non-food index 138.77 152.94 166.97 157.60 158.03 158.27 170.07 170.29 170.53 
Inflation 6.21 10.21 9.17 11.73 11.19 10.22 7.91 7.76 7.75 
RURAL            
General index 159.41 173.26 183.90 173.78 172.19 173.12 187.34 184.97 186.15 
 Inflation 11.73 8.69 6.14 5.73 5.42 4.98 7.80 7.42 7.53 
 Food index 170.81 183.62 192.14 181.32 178.53 179.90 195.75 191.75 193.53 
Inflation 15.05 7.50 4.64 2.23 2.12 2.08 7.96 7.40 7.58 
 Non-food index 141.28 156.77 170.79 161.80 162.09 162.34 173.96 174.20 174.40 
Inflation 5.86 10.96 8.94 12.61 11.73 10.53 7.52 7.47 7.43 

URBAN            
General index 151.36 164.52 177.71 165.38 164.24 165.16 181.03 179.08 180.16 
 Inflation 9.34 8.70 8.02 7.23 7.16 6.66 9.46 9.04 9.08 
 Food index 169.68 183.71 195.91 180.76 177.61 179.33 199.59 195.18 197.16 
Inflation 11.88 8.27 6.64 4.24 4.13 3.76 10.42 9.89 9.94 
 Non-food index 135.43 147.84 161.88 152.01 152.61 152.83 164.89 165.08 165.37 
Inflation 6.70 9.16 9.50 10.52 10.42 9.78 8.47 8.17 8.21 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপদরাক্ত িাট শ অনুর্ায়ী মূল্যস্ফীপতর হার ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং           উপদরাক্ত িাট শ অনুর্ায়ী এপপ্রল, কম ও জুন/২০১৩ মাদস মাপসে মূল্যস্ফীপতর  

এবং  ২০১২-১৩ সদন র্র্াক্রদম ১০.৯১, ৮.৬৯ এবং ৬.৭৮ ভাগ।            হার  র্র্াক্রদম ৮.৩৭, ৭.৯৮ এবং ৮.০৫ ভাগ।  
 

৩.৩ পর্ল্প উৎপােন সূিে 

 Quantum Index of Industrial Production এর োি  মাি শ ২০১৩ মাস পর্ শন্ত কর্ষ হদয়দছ । 

 Quantum Index of Industrial Production এর পভপত্ত বছর ১৯৮৮-৮৯ = ১০০ এর পপরবদতশ ২০০৫-

২০০৬= ১০০ এ পপরবতশদনর পর নতুন পভপত্ত বছদর তথ্য প্রাক্কলন ও প্রোদর্র োি শুরু েরা হদয়দছ। 

 PPI (Producers Price Index) ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদরর ২য় কোয়াট শাদরর োি কর্ষ হদয়দছ। 

 

৩.৪ ববদেপর্ে বাপণিু পপরসংখ্যান 

 িাতীয় রািস্ব কবাি শ হদত আমোপন ও রতরোপন সংক্রান্ত তথ্য পনয়পমতভাদব সংগৃহীত হদচ্ছ। 

 ববদেপর্ে বাপণিু পপরসংখ্যাদনর ২০১১-২০১২ সাদলর পান্ডুপলপপ চূড়ান্তেরদণর োি িলদছ। 
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৩.৫ প্রোর্না 

 ‘মাপসে পপরসংখ্যান বুদলটিন’ পিদসম্বর ২০১২ প্রোপর্ত হদয়দছ । 

 ‘পপরসংখ্যান পদেটবুে’ ২০১২ প্রোপর্ত হদয়দছ।  

 National Accounts Statistics 2012 প্রোপর্ত হদয়দছ। 

 পপরসংখ্যান বষ শগ্রস্থ’ ২০১২ সংখ্যা পান্ডুপলপপ এপিটরস কফারাম ও পপপি’স কফারাদম র্ািাই বাছাই ও 

পর্ শাদলািনা েরা হদয়দছ। 

 

৩.৬ পবদর্ষ (MTBF) েম শসূপি 
 

 জুলাই-২০১১ হদত MTBF এর আওতায় ৫টি িপরদপর  োি িলদছ। িপরপগুদলা হদলাঃ  (১) েুাপটিভ 

পাওয়ার কিনাদরর্ন িপরপ, (২) পরয়াল এদস্টট েম শোে িপরপ, (৩) স্বপনদয়াপিত কপর্ািীবী িপরপ, (৪) মজুে 

িপরপ ও (৫) পর্ শটন িপরপ। উপদরাক্ত িপরপগুদলার চূড়ান্ত পরদপাট শ মুদ্রদণর অদপক্ষ্ায় আদছ। 

 

 ন্যার্নাল এোউপন্টং উইংদয়র পপরিালনায় খানা পভপত্তে বন িপরপ এর মাঠ পর্ শায় হদত তথ্য সংগ্রদহর োি 

কর্ষ হদয়দছ। বতশমাদন পরদপাট শ প্রস্তুতদতর োি িলদছ। 

 

৩.৭ িাতীয় পহসাব উন্নয়ন েম শসূপি 

 

 িাতীয় পহসাব উন্নয়ন েম শসূপির অধীদন ৬টি case study সম্পন্ন হদয়দছ। 

 ৬টি case study হদলা: (১) Money changer service (২) Rickshaw/Van (৩) Auto Rickshaw 

(৪) Fisheries (৫) Irrigation (৬) Cooperative service (৭) Survey on the use of Remitance 

 বতশমাদন case study পরদপাট শ প্রস্তুতদতর োি িলদছ। 

 

৩.৮ Household Income and Expenditure Survey (HIES) 
 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (পবপবএস) ১৯৭৩-৭৪ সাল হদত খানার ব্যয় পনধ শারদণর িন্য পনয়পমতভাদব িপরপ িাপলদয় আসদছ 

র্া Household Expenditure Survey (HES) নাদম পপরপিত পছল। ২০০০ সাদল এ িপরদপর প্রেপদত্র ‘Income Module’ 

পবর্েভাদব সংদর্ািন েরা হয়, ফদল ২০০০ সাল হদত এ িপরপ Household Income and Expenditure Survey 

(HIES) তর্া ‘কহইি’ নাদম পপরপিপত লাভ েদর। এ পর্ শন্ত ১৫ বার এ িপরপ অনুপষ্ঠত হদয়দছ। ২০১০ সাদল সব শদর্ষ এ িপরপ 

অনুপষ্ঠত হয়। প্রার্পমেভাদব অপনয়পমত হদলও এ িপরপ ১৯৯৫ সাল হদত ৫ বছর পর পর অনুু্পষ্ঠত হদয় আসদছ। পরবতী HIES 

২০১৫ সাদল অনুপষ্ঠত হদব র্াদত এমপিপি বদষ শ োপরদ্র পবদমািন েতটুকু হদয়দছ তার প্রপতফলন কেখা র্াদব। 

 

 কহইি পবপবএস এর এেটি পনয়পমত োর্ শক্রম। কেদর্র োপরদ্র সংক্রান্ত তথ্য এেমাত্র এ িপরপ হদত পাওয়া র্ায়। 

কহইি এর তথ্য এেপেদে কর্মন কেদর্র োপরদ্র পপরপস্থপত পনণ শদয় সহায়ে ভূপমো পালন েদর কতমপন 

বাংলাদেদর্র োপরদ্র হ্রাদসর কেৌর্লপত্র, পঞ্চবাপষ শেী পপরেল্পনা এবং কপ্রপক্ষ্ত পপরেল্পনা প্রণয়দন এর তথ্য 

সহায়তা প্রোন েদর। 

 

 কহইি িপরদপ খানার আয়-ব্যয়, কভাগ, পর্ক্ষ্া, স্বাস্থু ও েম শসংস্থান পবষদয় তথ্য সংগ্রহ েরা হয়। এ িপরদপর 

মােদম সংগৃহীত খানার কভাগ ব্যয় তথ্য কভাক্তার মূল্য সূিে (Consumer Pricce Index-CPI) এর weight 

পনণ শদয় ব্যবহার েরা হয় র্া কেদর্র মূল্যস্ফীপত পপরমাদপ সাহায্য েদর এবং এ তথ্য ব্যয়পভপত্তে কমাট কের্ি 

উৎপােন (GDP by Expenditure) পহসাব পনণ শদয় ব্যবহৃত হয়। 
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  কহইি তদথ্যর গ্রহণদর্াগ্যতা কেদর্ ও আন্তিশাপতে মহদল ব্যাপেভাদব স্বীকৃত ও সমাদৃত। পবশ্বব্যাংে ১৯৯৫ সাল 

কর্দে এ িপরপ পপরিালনায় আপর্ শে ও োপরগরী সহায়তা েদর আসদছ। এেইসাদর্ পবশ্বব্যাংে ১৯৯৫ সাল 

কর্দে িপরদপর ফলাফদলর উপর পভপত্ত েদর Bangladesh Poverty Assessment Report প্রণয়ন ও 

প্রোর্ েদর আসদছ। ২০১০ সাদলর ফলাফদলর উপর পভপত্ত েদর পবশ্বব্যাংে ২০ জুন ২০১৩ তাপরদখ 

আনুষ্ঠাপনেভাদব Bangladesh Poverty Assessment Report প্রোর্ েদর। 

 

  পবশ্বব্যাংদের Bangladesh Poverty Assessment Report-2013 (র্া মূলতঃ পবপবএস পপরিাপলত কহইি 

২০০০, ২০০৫ এবং ২০১০ এর তথ্য অনুর্ায়ী প্রণীত হদয়দছ) অনুর্ায়ী কেখা র্ায় কর্, বাংলাদেদর্ োপরদদ্রর হার 

২০১৩ সাদল র্তেরা ২৮.৫ ভাগ এ কনদম আসদব- র্া বতশমান সরোদরর োপরদ্র পবদমািদন োংপখত লক্ষ্ু 

অিশদনর প্রপতফলন। MDG এর লক্ষ্ুমাত্রা অনুর্ায়ী ২০১৫ সাল নাগাে কেদর্ োপরদদ্রর  হার র্তেরা ২৯ ভাদগ 

কনদম আসদব (১৯৯০ সাদলর কবঞ্চমােশ র্তেরা ৫৮ ভাগ এর অদধ শে পহসাদব)। পবশ্বব্যাংদের প্রপতদবেন অনুর্ায়ী 

কেখা র্াদচ্ছ দু’বছর বােী র্ােদতই অর্ শাৎ ২০১৩ সাদলই বাংলাদেদর্ MDG এর োপরদ্র সংক্রান্ত লক্ষ্ুমাত্রা 

অপিশত হদচ্ছ।  

 

  বতশমান সরোদরর পনব শািনী ইর্দতহাদর প্রস্তাপবত মাইলফলে-এ ২০২১ সাদলর মদে োপরদদ্রর হার র্তেরা ১৫ 

ভাগ-এ নাপমদয় আনার প্রস্তাব েরা হদয়দছ। কহইদির বপণ শত পতনটি িপরপ (২০০০, ২০০৫ ও ২০১০) এর োপরদ্র 

হাদরর ধারা পবদিষণ েদর কেখা কগদছ ২০২১ সাদলর মদে প্রস্তাপবত হার (অর্ শাৎ র্তেরা ১৫ ভাগ) অিশন েরা 

সম্ভব। অপরপেদে এর ফদল রূপেল্প-২০২১ এ ব্যাপেভাদব োপরদদ্রর হার নাপমদয় আনার কর্ লক্ষ্ু পস্থর েরা 

হদয়দছ তা বাস্তবাপয়ত হদব মদম শ আর্া েরা র্ায়। োপরদ্র হ্রাদসর এ ধারা অব্যাহত র্ােদল এমপিপি, পনব শািনী 

ইর্দতহাদরর প্রস্তাপবত মাইলফলে এবং রূপেল্প-২০২১ এর লক্ষ্ুমাত্রা অিশন সম্ভব হদব। 

 
৩.৯   িাতীয় িনসংখ্যা করপিস্টার (National Population Register-NPR) 

 

 সরোর ের্তশে প্রেত্ত পবপভন্ন সুপবধা / কসবা দ্রুত এবং পনর্ভ শলভাদব িনসাধারদণর কোর-কগাড়ায় কপৌদছ কেয়ার িন্য 

কেদর্র সেল নাগপরদের কমৌপলে তথ্য সম্বপলত National Population Register (NPR) িাটাদবইি 

প্রণয়দনর উদযাগ গ্রহণ েরা হদয়দছ। 

 

 এ িাটাদবইি প্রস্তুতত হদল প্রদতুে নাগপরদের পপরপিপতর িন্য Unique Identification Number (UID 

No.) প্রোন েরা হদব। নাগপরদের নাম, বয়স, পলঙ্গ, পর্ক্ষ্া, কপর্া, ঠিোনা, প্রভৃপত কমৌপলে তথ্য সম্বপলত এ 

িাটাদবইি প্রণীত হদব। NPR বাস্তবাপয়ত হদল কেদর্র সমগ্র িনদগাষ্ঠীর তথ্য ভাোর (database) গঠন েরা 

র্াদব। 

 

 সরোপর, কবসরোপর সংস্থাসহ িাতীয় ও আন্তিশাপতে পর্ শাদয় অদনদেই এ িাটাদবইি হদত প্রদয়ািনীয় তথ্য 

ব্যবহার েদর পবদর্ষভাদব উপকৃত হদত পারদব। 
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৩.১০ অপত েপরদ্র িনদগাষ্ঠীর িাটাদবইি প্রণয়ন: 
 

পবপভন্ন মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে বাস্তবাপয়ত ৯৯টি সামাপিে পনরাপত্তা েম শসূপি (Social Safety Net Program-SSNP) 
িনসাধারদণর িীবন-মাদনর উন্নয়ন তর্া োপরদ্র দূরীেরদণ গুরুত্বপূণ শ ভূপমো পালন েরদছ। িলমান এ সেল েম শসূপির 

উপোরদভাগী পনব শািন েরা এেটি বড় িুাদলঞ্জ। কেদর্র অপতেপরদ্র িনদগাষ্ঠীদে সঠিে ও পনর্ভ শলভাদব পনব শািদনর িন্য পপরসংখ্যান 

ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ অপতেপরদ্র িনদগাষ্ঠীর এেটি িাটাদবইি প্রণয়দনর উদযাগ গ্রহণ েদরদছ। এ িাটাদবইি প্রণয়দনর িন্য 

প্রস্তুততকৃত খসড়া প্রেপত্র ও এ সংক্রান্ত পদ্ধপতগত পবষয়াপে মাঠ পর্ শাদয় র্ািাইদয়র উদদ্দদশ্য কফব্রুয়াপর-মাি শ ২০১৩ কময়াদে  

মাপনেগঞ্জ কপৌর এলাোয় এবং নাগরপুর উপদিলায় পাইলট িপরপ পপরিালনা েরা হদয়দছ। পাইলট িপরদপ উক্ত এলাোর প্রপতটি 

খানা হদত  আইপসআর (Intelligent Character Recognition-ICR) প্রেপদত্রর মােদম তথ্য সংগ্রহ েরা হদয়দছ। সংগৃহীত 

তথ্য প্রপক্রয়ােরদণর মােদম Proxy Mean Test Formula (PMTF) ব্যবহার েদর অপতেপরদ্র িনদগাষ্ঠীর এ িাটাদবইি 

প্রণয়ন েরা হদচ্ছ। 
 

 
 

Bangladesh Poverty Database     র Stakeholder Dialogue             র                হ    

     রর    হ      ভূইঞা    র                         র                    র রহ                র      

   র র        হ         

 

পাইলট িপরদপ অপিশত এ অপভজ্ঞতার আদলাদে কের্ব্যাপী অপতেপরদ্র িনদগাষ্ঠীর িাটাদবইি প্রণয়ন েরার উদযাগ গ্রহণ েরা 

হদচ্ছ। এ উদদ্দদশ্য পবশ্বব্যাংে এর আপর্ শে ও োপরগপর সহদর্াপগতায় জুলাই, ২০১৩ হদত পিদসম্বর, ২০১৭ সমদয় Developing 
the Bangladesh Poverty Database (BPD) র্ীষ শে এেটি প্রেল্প বাস্তবায়ন েরা হদচ্ছ। আদলািু িাটদবইিটি প্রণয়দনর পর 

তা’ সেল মন্ত্রণালয়/পবভাদগর ব্যবহাদরর িন্য উনু্মক্ত েরা হদব। িাটাদবইিটি পনয়পমত আপদিট েরার িন্যও প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা 

রাখা হদয়দছ। 

 

মপন্ত্রপপরষে সপিব িনাব কমাহাম্মে কমার্াররাফ কহাসাইন ভূইঞাদে Bangladesh Poverty Database পবষদয় 

ব্রীফ েরদছন SID এর সপিব। এ সময় উপপস্থত পছদলন ি. এম আসলাম আলম, সপিব, ব্যাংে ও আপর্ শে প্রপতষ্ঠান 

পবভাগ, ঢাোস্থ পবশ্বব্যাংে প্রপতপনপধ ি. ইফফাত র্রীফ এবং অন্যান্য েম শেতশাগণ।  
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৩.১১  প্রবাস আদয়র ব্যবহার সম্পপেশত িপরপ ২০১৩ 

 

বতশমান পবদশ্ব উন্নয়নর্ীল কের্গুদলার িন্য প্রবাস আয় এেটি অতুন্ত গুরুত্বপূণ শ পবষয়। োরণ প্রবাস আয় শুধুমাত্র িাতীয় আয় 

বৃপদ্ধদতই কর্ সহায়তা েদর তা নয় বরং এেটি উন্নয়নর্ীল কেদর্র অর্ শননপতে তর্া সামাপিে উন্নয়দনর পর্দে সহিতর েদর 

কেয়। প্রবাস আয় ব্যতীত এেটি উন্নয়নর্ীল কেদর্র ক্রমবধ শমান উন্নয়ন সম্ভবপর নয় োরণ প্রবাস আয় শুধুমাত্র উন্নয়নদেই পনপিত 

েদর না বরং এটি োপরদ্রু দূরীেরদণও গুরুত্বপূণ শ ভূপমো রাদখ।   

 

বাংলাদেদর্র অর্ শননপতে প্রবৃপদ্ধর মূল িাপলো র্পক্তগুদলার মদে অন্যতম হদচ্ছ প্রবাস আয়। প্রবাসীদের কপ্রপরত পবপুল পপরমাণ 

অর্ শ পেভাদব ব্যবহৃত হদচ্ছ বা অর্ শননপতে উন্নয়দন এর প্রতুক্ষ্ ও পদরাক্ষ্  অবোন েতটুকু তা িানা অতুাবশ্যে। তদব প্রবাস 

আদয়র ব্যবহার সম্পদেশ পবস্তাপরত তথ্য না র্াোয় প্রবাস আদয়র প্রভাব ও ইপতবািে সূফল সম্পদেশ আমরা কোন সুস্পষ্ট ধারণা 

লাভ েরদত পারপছ না এবং এই কসটদরর উন্নয়দনর িন্য োর্ শেরী েম শ পপরেল্পনা গ্রহণ েরা র্াদচ্ছ না।  

 

েম শসূপির মূখ্য উদদ্দশ্য হদচ্ছ প্রবাস আদয়র ব্যবহাদরর পবপভন্ন খাত সম্পদেশ সঠিে ও পবস্তাপরত তথ্য প্রাপতরে র্া ভপবষ্যদত কেদর্র 

অর্ শননপতে েম শপপরেল্পনার কক্ষ্দত্র সহায়ে ভূপমো রাখদত পারদব। এছাড়াও এ িপরদপর অন্যান্য উদদ্দশ্যসমূহ হদলা কমাট প্রবাস 

আদয়র পে পপরমাণ সঞ্চয়, পবপনদয়াগ ও কভাদগ ব্যবহৃত হয় তার পপরমাণ পনধ শারণ, প্রবাসী ও প্রবাস আদয়র উপোরদভাগী খানার 

সেস্যদের Socio-Demographic ববপর্ষ্টু সম্পদেশ সুস্পষ্ট তথ্য সংগ্রহেরণ, ব্যয় পদ্ধপতদত (GDP (Gross Domestic 

Product) পহসাব পনরূপদণ সহায়তা েরা, প্রবাস আদয়র উপোরদভাগী খানাসমূহ পিপিতেরণ ও খানাসমূদহর আর্ শ-সামাপিে 

অবস্থান পনরূপণ  নীপতপনধ শারে,পপরেল্পনাপবে ও গদবষেদের প্রবাস আয় সম্পদেশ হালনাগাে সঠিে তথ্য প্রোন েরা। 

 

িপরপ েম শসূপির মাঠ পর্ শাদয়র োি সম্পন্ন। বতশমাদন িপরপটির তথ্য পবদিষদণর োি এবং প্রপতদবেন কলখার োি িলদছ।  

  

 

 

 

 

“Questionnaire of the Survey on the use of Remittance (SUR)”                     
                                                                                         

                                                       , িনাব মাসুদ আহবম্মদ, কটকর্নকুাল 

কসবর্নি সভাপর্ি ও        র                  কন        র        র      র       র        

                 র                  র  হ   র       
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৪.০ কসন্সাস উইং 

কসন্সাস উইং কেদর্র িনসংখ্যা, গৃহগণনা, কৃপষ ও অর্ শনীপতর ওপর পপপরয়পিে শুমাপর ও তৎসংপিষ্ট িপরপ পপরিালনা েদর 

র্াদে। এছাড়া শুমাপর মেবতী সমদয় পবপভন্ন পবষদয় এিহে শুমাপর ও িপরপ পপরিালনা েদর। দুদটা শুমাপরর মেবতী সমদয় 

িনসংখ্যার প্রাক্কলন এবং তৎপরবতী সমদয় েীে শোলীন িনসংখ্যার প্রদক্ষ্পপত প্রাক্কলনও এ উইং েদর র্াদে। এ উইং িাপহোর 

পভপত্তদত িনসংখ্যা ও এ সংক্রান্ত তথ্য পবপভন্ন কের্ীয় ও আন্তিশাপতে কক্ষ্দত্র  সরবরাহ েদর র্াদে। আেমশুমাপর ও গৃহগণনা 

ছাড়াও অন্যান্য শুমাপর কর্মন কৃপষ শুমাপর এবং অর্ শননপতে শুমাপর এ উইংদয়র মােদম সম্পাপেত হদয় র্াদে। প্রধানমন্ত্রীর 

োর্ শালদয়র A2i কপ্রাগ্রাদমর অধীন ইউপনয়ন তথ্য কসবা কেদন্দ্রর  (UISC) উপর কসন্সাস উইং ের্তশে এেটি শুমাপর পপরিালনা 

েরার োি িলমান রদয়দছ।  এ ছাড়া এ উইং ের্তশে কেদর্র মৎস্য ও প্রাপণসম্পদের উপর এেটি শুমাপর পপরিালনা েরার উদযাগ 

গ্রহণ েরা হদয়দছ। বতশমাদন এ উইংদয়র অধীদন িলমান এরূপ দুটি উদেখদর্াগ্য েম শোে হদচ্ছ বপস্ত শুমাপর ও ভাসমান কলােগণনা 

২০১৪-েম শসূপি এবং পেী ঋণ িপরপ ২০১৪ েম শসূপি। 

 

 

 

 

 

২০১২-১৩ সাদল কসন্সাস উইংদয়র উদেখদর্াগ্য সাফল্য  

 

৪.১  পলটার ুাপস এদসসদমন্ট সাদভ শ-২০১১ এর ফলাফল প্রোর্  

 

কসন্সাস উইং ের্তশে ২০১১ সাদল কেদর্র ১১-৪৫ বছর বয়সী নাগপরেগদণর ফাংর্নাল পলটার ুাপস পনরূপণ িপরপ অনুপষ্ঠত হয়। উক্ত 

িপরপ কর্দে প্রাতরে পেছু তথ্য পনদম্ন উপস্থাপন েরা হল: 

 

উত্তরোতাদের (১১-৪৫ বছর বয়সী) বাসস্থান, পলঙ্গ এবং ফাংর্নাল পলটার ুাপসদরট পভপত্তে বন্টনঃ 
 

Division Rural Urban National 

Male Female Both Male Female Both Male Female Both 

Barisal 59.8 55.7 57.8 76.2 73.4 74.9 63.8 59.9 61.9 

Chittagong 54.4 48.5 51.5 66.3 62.5 64.4 57.1 51.6 54.3 

Dhaka 51.5 45.6 48.6 66.5 57.9 62.3 54.8 48.2 51.5 

Khulna 56.3 50.0 53.3 72.1 65.0 68.7 69.2 52.8 56.2 

Rajshahi 54.5 45.5 50.3 68.7 62.2 65.6 56.9 48.6 53.1 

Sylhet 43.4 36.5 39.9 65.9 57.3 62.0 49.1 41.1 45.2 
 

Literacy Assessment Survey     Business Services and Enterprise Survey                   

                                          (   )                   ,     ,                      , 

    , SID, CAMPE              .          .       , PKSF              .                  
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উত্তরোতাদের (১১-৪৫ বছর বয়সী) ফাংর্নাল পলটার ুাপস কলদভল, বাসস্থান এবং পলঙ্গপভপত্তে বন্টন : 

Functional Literacy level Rural Urban National 

Male Female Both Male Female Both Male Female Both 

Non-literate(Test score 0-

24.99) 
38.7 43.7 41.1 25.1 30.9 27.9 35.9 41.1 38.4 

Semi-literate(Test score 

25.00-49.99) 
07.5 9.2 8.4 6.2 6.8 6.5 7.3 8.8 8.0 

Literate 53.8 47.1 50.6 68.8 62.2 65.6 56.9 50.2 53.7 

Literate at initial level 

(Test score 50.00-74.99)  
12.9 14.3 13.6 12.4 12.2 12.3 12.8 13.9 13.3 

Literateat advanced 

level(Test score 75.00-100) 
40.9 32.8 37.0 56.4 50.0 53.3 44.1 36.3 40.3 

 

িারটি পলটার ুাপস পলভিলপভপত্তে ফাংর্নাল পলটার ুাপস 

 

Definition of Functional literacy levels based on score in each area of skill 
 

Level of Literacy Area of Skill Score Range 

Non-literate Lack of ability to decode alphabet, recognize 

words/numbers and count money/objects 

0-24.99 

Semi-literate Ability to recognize and write some words, to count 

objects and numbers at a very basic level 

25-49.99 

Literate at initial level Ability to read and write simple sentences in a 

familiar context; possessing four basic rules of 

arithmetic; limited use of these abilities and skills in 

familiar context in life situations  

50-74.99 

Literate at advanced level Ability to read and write with fluency in varying 

contexts; competency of four arithmetic rules and 

mathematical reasoning; ability to use these skills in 

everyday life and independently in future learning 

75-100 

38.4% 

8% 
13.3% 

40.3% 
Non-literate 
Semi-literate  
Literate at initial level  
Literate at advanced level  
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র্হর এবং গ্রামাঞ্চল কভদে ফাংর্নাল পলটার ুাপস করদটর পার্ শেু 

 

 

৪.২  কসন্সাস উইংদয়র িলমান প্রেল্পসমূহ 

 

৪.২.১ আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ প্রেল্প (Population and Housing Census-2011) 

 

(ে) প্রেদল্পর নাম : আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ প্রেল্প 

(খ) উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ : পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

(গ) বাস্তবায়ন সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

(ে) বাস্তবায়নোল : 

(১) আরম্ভ : ০১-০৭-২০০৮ পি: 

(২)সমাতরে : ৩১-১২-২০১৩ পি: 

(৩) প্রেল্প এলাো : সমগ্র বাংলাদের্ 

(ঙ) প্রেল্প ব্যয় : 

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ২৫২৫৯.৭৯ (লক্ষ্ টাো) 

(২) ববদেপর্ে মুদ্রা : bvB 

 

প্রেদল্পর পটভূপমঃ 

 

েীে শ ১৪০ বছর র্াবৎ প্রপত ের্ বছর পর পর এ অঞ্চদল আেমশুমাপর অনুপষ্ঠত হদয় আসদছ। এরই ধারাবাপহেতায় সম্প্রপত কেদর্র 

পঞ্চম আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ অনুপষ্ঠত হদয়দছ। িাতীয় উন্নয়নমূলে পপরেল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পনব শািনী এলাো 

পনধ শারণ, িাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন, িাকুরীদক্ষ্দত্র আঞ্চপলে কোটা পনধ শারণ ইতুাপে োর্ শক্রদম আেমশুমাপরর তথ্য 

ব্যবহার অপপরহার্ শ।  

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Male Female Both Male Female Both 

Rural Urban 

Non-literate  
Semi-literate 
Literate at initial level 
Literate at advanced level  
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প্রেদল্পর উদদ্দশ্যঃ 

(ে)  বাংলাদেদর্র পঞ্চম আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ পপরিালনার মােদম সমগ্র কেদর্র প্রপতটি খানার ও িনসংখ্যার 

তথ্য এেটি পনপে শষ্ট সমদয় সংগ্রহ েরা। 
 

(খ)  কেদর্র আর্ শ-সামাপিে অবস্থা পনণ শদয়র িন্য নমুনা পভপত্তে এলাো কর্দে পবস্তাপরত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রোর্। 
 

(গ)  স্থানীয় ও িাতীয় পর্ শাদয় পপরেল্পনা প্রণয়দনর িন্য তথ্য ভাোর প্রস্ত্তত। 
 

(ে)  কেদর্র আর্ শ-সামাপিে অবস্থা পনণ শদয়র িন্য sampling frame প্রস্ত্তত েরা। 

 

প্রেদল্পর োর্ শক্রম ও অগ্রগপতঃ 

 

(ে) আেমশুমাপর ২০১১ প্রেল্প  বাস্তবায়দনর িন্য ৩টি কিানাল অপাদরর্দনর মােদম পনম্নপলপখত োর্ শক্রম গৃহীত হয়  
 

(১)  পিও কোি তাপলো চূড়ান্ত েরা হয়; 
 

(২)  শুমাপর গণনা এলাোর ম্যাপ সাম্প্রপতে েরা হয় ও সুপারভাইিার এলাোর লভিুাি ম্যাপ  প্রস্তত Kiv nq; 

 

(৩) গণনাোরী ও সুপারভাইিার তাপলো চূড়ান্ত েরা হয়; 

 

(৪)  শুমাপর োর্ শক্রদমর িন্য স্থানীয় পর্পক্ষ্ত কবোরদের মে কর্দে ২৯৬৭১৮ িন গণনাোরী ও ৪৮৫৩১ িন 

সুপারভাইিার পনদয়াগ েরা হয়; 

 

(৫)  গত ১৫-১৯ মাি শ ২০১১ মূল শুমাপরর গণনা োর্ শক্রম পপরিাপলত হয়। প্রাতরে তথ্য প্রপক্রয়ােরণ কর্দষ গত ১৮ জুলাই 

২০১১ তাপরদখ প্রার্পমে পরদপাট শ প্রোর্ েরা হয়। গত ১৬ জুলাই ২০১২ পিঃ তাপরখ েপমউপনটি পরদপাট শ 

আনুষ্ঠাপনেভাদব মহামান্য রাষ্ট্রপপত ের্তশে পবপবএস এর ওদয়ব সাইদট প্রোর্ েরা হয়; 

 

 (৬)  শুমাপরর তথ্য র্ািাই বাছাইদয়র িন্য এেটি স্বতন্ত্র প্রপতষ্ঠান (পবআইপিএস) ের্তশে শুমাপর পরবতী র্ািাই (PEC) 

পপরিাপলত হয়; 

আেমশুমাপর ও গুহগণনা ২০১১ এর আর্ শসামাপিে ও িনপমপতে প্রপতদবেদনর প্রোর্না অনুষ্ঠাদন উপপস্থত (বাম কর্দে িনাব 

এন. আই. খান, সপিব, তথ্য ও কর্াগাদর্াগ প্রযুপক্ত মন্ত্রণালয় , িনাব কমাজ্জাদমল হে খান, প্রাক্তন সপিব IMED ও সেস্য 

পপরেল্পনা েপমর্ন, ি. র্ামসুল আলম, সেস্য পপরেল্পনা েপমর্ন, িনাব মাসুে আহদম্মে, সেস্য পপরেল্পনা েপমর্ন  (বতশমাদন 

পস এে  এপি) এবং অোপে নুর-উন-নবী কিৌধুরী, ঢাো পবশ্বপবযালয় (বতশমাদন পভ. পস. কবগম করাদেয়া পবশ্বপবযালয়) 
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 (৭)  কেদর্র আর্ শ-সামাপিে অবস্থা িানাi িন্য পবস্তাপরত তথ্য সংবপলত প্রে প্রদত্রর মােদম ১৬৮০ টি গণনা এলাোয় 

নমুনা শুমাপর অনুপষ্ঠত হয়। প্রাতরে তদথ্যর পভপত্তদত Socio Economic and Demographic পরদপাট শ ২০ পিদসম্বর 

২০১২ পিঃ তাপরদখ পবপবএস এর ওদয়বসাইদট প্রোর্ েরা হয়। এর তথ্যাপে পবপভন্ন মন্ত্রণালয়/পবভাগ ও সেল 

পবভাগীয় েপমর্নার ও কিলা প্রর্াসেদের মদে পবতরণ েরা হদয়দছ  এবং  

 

 (৮)  বতশমাদন েপমউপনটি পরদপাট শ পান্ডুপলপপ আোদর প্রোদর্র োি পর্ শায়ক্রদম িলদছ। পার্াপাপর্ শুমাপরর অন্যান্য 

পরদপাট শ কর্মনঃ কিলা পরদপাট শ (৬৪টি), এনালাইটিেুাল পরদপাট শ, আরবান এপরয়া পরদপাট শ, ইউপনয়ন স্টুাটিসটিেস 

ইতুাপে প্রণয়দনর োর্ শক্রম িলদছ।    

 

প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপতঃ  (লক্ষ্ টাোয়) 

eivÏ t 116.53 (wRIwe) 

  230.00 (cÖKí mvnvh¨) 

 

e¨q t 104.99 (wRIwe) 

  125.17 (cÖKí mvnvh¨) 

 

e¨‡qi nvi t ৭২.৪০% 

 

উপসংহারঃ 
 

িাতীয় উন্নয়নমূলে পপরেল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পনব শািনী এলাো পনধ শারণ, িাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন, িাকুরীদক্ষ্দত্র 

আঞ্চপলে কোটা পনধ শারণ ইতুাপে োর্ শক্রম বাস্তাবায়দনর িন্য আেমশুমাপরর তথ্য অতুন্ত গুরুত্বপূণ শ। এ োর্ শক্রম সমূহ বাস্তবায়দনর 

িন্য অত্র প্রেদল্প পনদয়াপিত েম শেতশা ও েম শিারীগণ এেপনষ্ঠভাদব োি েদর র্াদচ্ছন। 
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4.2.2   Av`gïgvwi I M„nMYbv 2011 Gi bgybv Rwi‡ci djvdj cÖPvi 
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৪.২.৩    অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ প্রেল্প  

 

১। (ে) প্রেদল্পর নাম : অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ প্রেল্প 

(খ) উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ : পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ, পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় 

(গ) বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

(ে) বাস্তবায়নোল: 

(১) আরম্ভ : জুলাই ২০১১ 

(২) সমাতরে : জুন ২০১৬ 

(৩) প্রেল্প এলাো : সমগ্র বাংলাদের্ 

 

(ঙ) প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয়ঃ 

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ১৮৮৫৯.৫৪ লক্ষ্ টাো 

(২) ববদেপর্ে মুদ্রা : নাই 

 

২। প্রেদল্পর পটভূপমঃ 

 

বাংলাদেদর্র পবপভন্ন আর্ শ-সামাপিে কক্ষ্দত্র পনভশরদর্াগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রোর্নার পনপমত্ত বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

পর্ শায়ক্রদম পবপভন্ন শুমাপর ও িপরপ পপরিালনা েদর আসদছ। শুমাপর সমূদহর মদে আেমশুমাপর, কৃপষ শুমাপর ও অর্ শননপতে 

শুমাপর অন্যতম। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ২০১৩ সাদলর মাি শ মাদস বাংলাদেদর্র র্ততীয় অর্ শননপতে শুমাপরর তথ্য সংগ্রহ 

োর্ শক্রম সম্পন্ন েদরদছ। অকৃপষ খাতগুদলাদে পপরেপল্পতভাদব উন্নয়নমুখী েরার লদক্ষ্ু এেটি পপরসংখ্যান পভপত্তে োর্ শের পভত 

গদড় কতালাই এ শুমাপরর মূল উদদ্দশ্য। শুমাপর পপরিালনার পূদব শ সারাদেদর্ খানা ও প্রপতষ্ঠানসমূদহর তাপলো প্রণয়ন েরা হদয়দছ 

র্া বাংলাদেদর্ প্রর্ম। এর ফদল মূল শুমাপরর মানপনয়ন্ত্রণসহ তা সুষ্ঠুভাদব ও সুিারুরূদপ পপরিালনা েরা এবং মূল শুমাপরর তথ্য 

সংগ্রদহর  কক্ষ্দত্র শুধুমাত্র অর্ শননপতে েম শোে সংপিষ্ট খানা ও প্রপতষ্ঠান হদত তথ্য সংগ্রহ েরা সহিতর হদয়দছ। 

 

 

                                                     এনইর্স                                                
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৩। প্রেদল্পর উদদ্দশ্যঃ 

 িাতীয় আয় ও সামপগ্রে অর্ শননপতে েম শোদের পহসাব পনরূপণ ও হালনাগাে কবঞ্চমােশ তথ্য সরবরাহ েরা। 

 িাতীয় আদয়র পভপত্ত বছর পপরবতশদনর িন্য অতুাবশ্যে তথ্য সংগ্রহ েরা এবং অন্যান্য অর্ শদনপতে েম শোদের 

পপরসংখ্যান সংেলন ও পবদিষণ েরা । 

 অর্ শননপতে েম শোদের পর্ল্পপভপত্তে পবন্যাস, পনদয়াপিত িনবদলর সংখ্যা ও মাপলোনার ধরণ পনধ শারণ েরা । 

 িাতীয় অর্ শনীপতদত অনানুষ্ঠাপনে খাদতর (Informal Sector) োঠাদমা পনরূপণ েরা এবং িাতীয় অর্ শনীপতদত তার 

অবোন পপরমাপ েরা । 

 পবপবএসসহ অন্যান্য সরোপর/কবসরোপর প্রপতষ্ঠান ের্তশে পপরিাপলত পবপভন্ন িপরদপর Sampling Frame বতরী েরা ।  

 

৪। প্রেদল্পর োর্ শক্রম ও অগ্রগপতঃ  

 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর তত্ত্বাবধাদন ও সহদর্াপগতায় বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা কেদর্র র্ততীয় অর্ শননপতে 

শুমাপরর তথ্য সংগ্রদহর োর্ শক্রম সফলভাদব সম্পন্ন েদরদছ। মাঠ পর্ শায় কর্দে তথ্য সংগ্রদহর লদক্ষ্ু কর্ সেল োর্ শক্রম সম্পন্ন 

েরা হদয়দছ তার ধারাবাপহে পববরণ পনম্নরূপঃ 

 

ে)   অর্ শননপতে খানাসমূহ পিপিতেরদণর লদক্ষ্ু গত জুন ২০১২ কর্দে পিদসম্বর ২০১২ পর্ শন্ত  কেদর্র সেল খানা ও 

প্রপতষ্ঠাদনর  তাপলো প্রণয়ন েরা হদয়দছ। 

 

খ)  শুমাপরর োর্ শক্রম সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনর লদক্ষ্ু স্থানীয় পর্ শাদয়র পনব শাপিত িনপ্রপতপনপধবৃন্দ সরোপর ও কবসরোপর  

পবপভন্ন েফতর, পর্ল্প ও বপনে সপমপত, শীিরা কোোন মাপলে সপমপতদে সমৃ্পক্ত েদর িাতীয় পর্ শায় কর্দে শুরু েদর 

পসটি েদপ শাদরর্ন, কিলা, উপদিলা, কপৌরসভা ও ইউপনয়ন/ওয়াি শ পর্ শাদয় শুমাপর পপরিালনা েপমটি গঠন েরা হয়। 

 

গ)  েপম্পউটার পিও কোি তাপলো মাঠ পর্ শাদয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব র্ািাই েদর update েরা, গণনা এলাোর সীমানা 

বাস্তব আলামতসহ পিপিত েরা, গণনাোরী ও সুপারভাইিার পনদয়াগ েরা এবং পলপস্টংকৃত তথ্যাপে ইউপনয়ন তথ্য 

কসবা কেদন্দ্রর মােদম অনলাইদন ধারণ েরার পনপমত্ত গত কম ২০১২ কর্দে িানুয়াপর ২০১৩ পর্ শন্ত প্রর্ম কিানাল 

অপাদরর্ন োর্ শক্রম সম্পন্ন েরা হয়। 

 

ে)  কফব্রুয়াপর ২০১৩ সমদয়র মদে মাঠ পর্ শাদয় ২য় কিানাল অপাদরর্ন সম্পােন েরা হয়। ২য় কিানাল অপাদরর্দনর 

মােদম প্রপর্ক্ষ্ণ কেন্দ্র পনধ শারণ, ওয়াি শ পর্ শাদয় শুমাপর পপরিালনা েপমটি, কপৌরসভা এবং ইউপনয়ন, উপদিলা, কিলা, 

পসটি েদপ শাদরর্ন েপমটি গঠন, ১ম কিানাল অপাদরর্দন সম্পাপেত োি র্ািাই েরা হয়।  

 

ঙ)  অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩-এর প্রস্তুতপতমূলে োি র্ািাইদয়র পনপমত্ত ৮-১৪ কফব্রুয়াপর ২০১৩ পসদলট পসটি েদপ শাদরর্দনর 

এেটি ওয়াদি শ ও পাবনা কিলার সুিানগর উপদিলার এেটি ইউপনয়দন পাইলট শুমাপর সম্পন্ন েরা হদয়দছ। উদেখ্য কর্, 

পসদলট পসটি েদপ শাদরর্দন পাইলট শুমাপর োর্ শক্রম উদদ্বাধন েদরন মাননীয় অর্ শমন্ত্রী এবং পাবনায় মাননীয় 

পপরেল্পনামন্ত্রীর পদক্ষ্ সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ। 

 

ি)  মূল শুমাপর তর্া তথ্য সংগ্রহ োর্ শক্রম দু’টি পদব শ অনুপষ্ঠত হদয়দছ। প্রর্ম পব শ ৩১ মাি শ কর্দে ৩০ এপপ্রল ২০১৩ এবং 

পদ্বতীয় পব শ ২ কম কর্দে ৩০ কম ২০১৩ পর্ শন্ত। মূল শুমাপরদত কর্ সেল োর্ শক্রম গ্রহণ েরা হদয়পছল তার মদে 

উদেখদর্াগ্য হদলা, মাস্টার কেইনার, কিানাল অপফসার, গণনাোরী ও সুপারভাইিারদের প্রপর্ক্ষ্ণ, শুমাপর েপমটি, 

এফপবপসপসআই, পর্ল্প ও বপণে সপমপত এবং ব্যবসায়ী সপমপতর সাদর্ সেল পর্ শাদয় সভা  এবং মূল তথ্য সংগ্রহ 

ইতুাপে। 
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ছ)  বতশমান শুমাপরর আওতায়  কমাট ২৭টি প্রদের উপদর তথ্য সংগ্রহ েরা হদয়দছ। এর মদে উদেখদর্াগ্য হদচ্ছ- ইউপনদটর 

নাম, ঠিোনা ও ধরণ, ইউপনট প্রধাদনর পলঙ্গ, পর্ক্ষ্াগত কর্াগ্যতা ও বয়স,  ইউপনদটর প্রধান অর্ শননপতে েম শোদের 

ধরণ, বতশমান স্থায়ী মূলধন, অর্ শননপতে েম শোদে পনদয়াপিত িনবদলর প্রোর ও সংখ্যা, উৎপােদন র্ন্ত্র, জ্বালাপন এবং 

েপম্পউটার প্রযুপক্তর ব্যবহার ইতুাপে। 

 

ি)  বতশমাদন শুমাপরর আওতায় িাটা এপিটিং ও কোপিং, গণনা পরবতী র্ািাই িপরপ (পপইপস) (শুমাপরর গুনগতমান 

র্ািাইএর িন্য প্রদর্ািু) এবং শুমাপরর প্রার্পমে ফলাফল প্রোদর্র োি িলদছ। 

 

ঝ)  অর্ শননপতে শুমাপরদত প্রায় কমাট ৮২,১১২ িন কলাে মাঠ পর্ শাদয় েম শরত পছদলন, র্ার মদে কিলা শুমাপর সমিয়োরীর 

সংখ্যা ৮৬ িন, কিানাল অপফসার ২১৫০ িন, সুপারভাইিার ১২০৪৬ িন এবং তথ্য সংগ্রহোরী ৬৭৮৩০ িন। 

শুমাপরর োর্ শক্রদম অংর্গ্রহদণর আগ্রহ সৃপষ্ট এবং েক্ষ্ মানবসম্পে গদড় কতালার অপভপ্রাদয় সুপারভাইিার, তথ্য 

সংগ্রহোরীসহ সংপিষ্টদের পবপভন্ন ধরদনর প্রদণােনা (কৃপতত্ব প্রের্ শনোরীদের ও সেলদে প্রতুয়নপত্র প্রোন) প্রোদনর 

পবষদয় পবভাদগর পনদে শদর্ পবপবএস উদযাগ গ্রহণ েদরদছ।  

 

ঞ)  অর্ শননপতে শুমাপরদত িনসাধারণ তর্া সংপিষ্ট সেলদে সমৃ্পক্ত েরা এবং সদব শাপপর সঠিে তথ্য প্রাপতরের লদক্ষ্ু 

ব্যাপে প্রিার োর্ শক্রম গ্রহণ েরা হয়। এর মদে উদেখদর্াগ্য হদচ্ছ- পবলদবাি শ, কফস্টুন, ব ুানার, কপাস্টার, পস্টোর 

স্থাপন  পলফদলট পবপলেরণ, বেপনে পপত্রোয় পনয়পমত পবজ্ঞাপন ও কক্রাড়পত্র প্রোর্, কবতার ও কটপলপভর্দন টেদর্া, 

িাপরগান, আঞ্চপলে গান, পিদঙ্গল, প্রদমার্নাল পবজ্ঞাপন ইতুাপে প্রিার  মাইপেং, কঢাল র্হরত ও কোড়ার গাপড়র 

মােদম প্রিার, গণদর্াগাদর্াগ অপধেফতদরর মােদম কেদর্র প্রপতটি পসটি েদপ শাদরর্ন, কিলা, উপদিলা এবং 

কপৌরসভায় িলপিত্র প্রের্ শন, োেদর্াদগ ভ্রাম্যমান সংপগতানুষ্ঠান ইতুাপে। সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাগ, মহাপপরিালে, পবপবএস ও অন্যান্য েম শেতশারা সরোপর ও কবসরোপর টিপভ িুাদনদল অদনেগুদলা অনুষ্ঠাদন 

অংর্ কনন। এ ব্যাপাদর সরোপর প্রিার মােদমর সাদর্ সাদর্ কবর্ পেছু কবসরোপর টিপভ িুাদনদলর সহদর্াপগতা পছল 

শীবই আর্াব্যঞ্জে ও প্রর্ংসনীয়। 

পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সর্িব এনইর্স সভায় অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ র্বষবয় অবর্হি কিবেন। 
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৫। প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপতঃ 

 

প্রেদল্প ২০১২-১৩ অর্ শ বছদর বরাদ্দ পছল ১১৩৭০.৫০ লক্ষ্ টাো। জুন ২০১৩ পর্ শন্ত ব্যয় হদয়দছ ৯৭০৩.০০ লক্ষ্ টাো। প্রেদল্পর 

আপর্ শে অগ্রগপত ৮৫.৩৩%। 

 

৬। উপসংহার : 

 

এেটি কেদর্র উন্নয়ন পপরেল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়দনর অন্যতম হাপতয়ার হদচ্ছ সঠিে ও পনর্ভ শল পপরসংখ্যান। 

অর্ শননপতে শুমাপরর মােদম প্রাতরে তথ্য এেপেদে কর্মন- কেদর্র বতশমান অর্ শননপতে অবস্থা সম্পদেশ সঠিে পিত্র তুদল ধরদব 

অন্যপেদে এ শুমাপরর মােদম প্রাতরে তথ্য কেদর্র ভপবষ্যত উন্নয়ন পপরেল্পনা গ্রহদণ গুরুত্বপূণ শ অবোন রাখদব বদল আর্া েরা র্ায়। 

তাই পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা এ অর্ শননপতে শুমাপরর মােদম সঠিে তথ্য 

সরবরাহ তর্া িনসম্মুদখ তুদল ধরদত দৃঢ় প্রপতজ্ঞ। আগামী নদভম্বর ২০১৩ এর মাঝামাপঝ সমদয় অর্ শননপতে শুমাপরর ফলাফল 

প্রোর্ েরার ব্যবস্থা কনয়া হদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় পর্িকল্পনা মন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প, অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ (২য় পব ি) এি 

শুভ উববাধন কিবেন। সাবে আবেন পর্িসংখ্যান ও িথ্য র্বভাবগি সর্িব, র্বর্বএস এি মহাপর্িিালক এবং অন্যান্য কম িকিিাবৃন্দ। 
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৫.০. ইোপে এে কলবার উইং 
 

পর্ল্প ও শ্রম উইং শ্রমর্পক্ত িপরপ, ক্ষুদ্র মাঝাপর ও বৃহৎ পর্ল্প প্রপতষ্ঠান ও ইনপস্টটিউর্ন িপরপ, Business Register প্রস্তুততেরণ 

এবং অন্যান্য অপনয়পমত িপরপ পপরিালনা েদর র্াদে। িপরদপর মােদম প্রাতরে তথ্য প্রপক্রয়ােরণ এবং প্রপতদবেন/ প্রোর্নাসমূহ 

প্রস্তুতত েদর এ উইং তা প্রোর্ েদর র্াদে । 

 

৫.১. ২০১২-১৩ অর্ শ বৎসদর পপরিাপলত উদেদখদর্াগ্য োিসমূহঃ  

 

৫.১.১ শ্রমর্পক্ত িপরপ 
 

২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদর ‘শ্রমর্পক্ত িপরপ-২০১০’ এর ফলাফল সংক্রান্ত প্রপতদবেন প্রোর্ েরা হয়। বতশমান ‘শ্রমর্পক্ত িপরপ 

২০১৩’-এর োর্ শক্রম শুরু েরা হদয়দছ এবং এ িপরদপর তথ্য সংগ্রদহর োি পিদসম্বর ২০১৩ পর্ শন্ত িলদব। শ্রমর্পক্ত িপরপ হদত 

েদম শ পনদয়াপিত িনর্পক্ত,  কবোরত্ব, কপর্া, েম শেন্টা, োদির কক্ষ্ত্র ইতুাপে সম্পপেশত তথ্য পাওয়া র্ায়। 
 

 

 

 

 

 

 

৫.১.২ পপরসংখ্যান কশ্রণী পবন্যাস: 

 

িাপতসংদের পপরসংখ্যান পবভাদগর Central Product Classification (CPC) এর আদলাদে Bangladesh Central 

Product Classification (BCPC) এবং আন্তিশাপতে শ্রম সংস্থা International Standard Classification of 

Occupation (ISCO-2008) এর উপর পভপত্ত েদর Bangladesh Standard Classification of Occupation (BSCO) 

প্রোর্ েরা হয়। এদত পিপিপপ প্রণয়ন, অর্ শননপতে শুমাপর, শ্রমর্পক্ত িপরপসহ অন্যান্য িপরপ োদি কশ্রণীপবন্যাদসর সব শদর্ষ 

সংলভিরণ ব্যবহার েরা সম্ভব হদব এবং আন্তিশাপতেভাদব তুলনামূলে পপরসংখ্যান উপস্থাপন’ েরা সহিতর হদব। 

 

৫.১.৩  পাইোরী ও শীিরা ব্যবসা িপরপ এবং কহাদটল ও করস্টুদরন্ট িপরপ: 

 

অর্ শননপতে িপরপ েম শোদের আওতায় পপরিাপলত “পাইোরী ও শীিরা ব্যবসা িপরপ ২০০৯-২০১০” এবং “কহাদটল এে 

করস্টুদরন্ট িপরপ ২০০৯-২০১০” এর প্রপতদবেনসমূদহর খসড়া চূড়ান্ত েরা হয়, র্া বতশমাদন মুদ্রদণর ব্যবস্থা কনয়া হদয়দছ। এ সমস্ত 

িপরপ হদত প্রাতরে তথ্য সংপিষ্ট কসটদরর  পিপিপপদত মূল্য সংদর্ািদনর পনরূপণ েরা হদব। এদত পিপিপপ প্রাক্কলন আদরা পবস্তৃত ও 

সমৃদ্ধ হদব। 

 

SISB     র       Dissemination Workshop on Statistical Classification (Product 
&Occupation)                                                       হ      র                

         র              র                         র                     র         র র 

 হ   র       
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৫.১.৪ অপ্রাপতষ্ঠাপনে খাত িপরপ: 

 

‘অপ্রাপতষ্ঠাপনে খাত িপরপ ২০১০’ এর প্রপতদবেনটি ২০১২ সাদল প্রোপর্ত হদয়দছ। এ িপরপ হদত অপ্রাপতষ্ঠাপনে খাদত 

পনদয়াপিত িনর্পক্ত ও পিপিপপদত অপ্রাপতষ্ঠাপনে খাদতর অবোন সম্পপেশত তথ্য পাওয়া র্াদব। 
 

৫.১.৫ কুটির পর্ল্প িপরপ: 
 

‘কুটির পর্ল্প িপরপ-২০১১’ এর িপরদপর খসড়া প্রপতদবেন প্রস্তুতত েরা হদয়দছ এবং সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

এবং কিয়ারম্যান পবপসে এর উপপস্থপতদত গত ০৪ জুলাই ২০১৩ তাপরদখ এেটি কসপমনাদর তা উপস্থাপন েরা হয়। কসপমনাদর প্রেত্ত 

সুপাপরদর্র আদলাদে পরদপাট শটি চূড়ান্ত েদর মুদ্রদণর ব্যবস্থা কনওয়া হদয়দছ। কেদর্র কুটির পর্দল্পর সংখ্যা ও স্থূল কের্ি আদয় 

কুটির পর্দল্পর অবোন এবং কুটির পর্দল্পর পনদয়াপিত িনর্পক্ত সম্পপেশত তথ্য এ পরদপাদট শ পাওয়া র্াদব।  
 

 
 

 

৫.১.৬ উৎপােন পর্ল্প িপরপ: 
 

উৎপােন পর্ল্প িপরপ ২০১২ এ ের্ ও তদূধ্বশ িনবল পনদয়াপিত পর্ল্প প্রপতষ্ঠাদনর তথ্যসংগ্রহ েরা হয়। তথ্য প্রপক্রয়ােরণ কর্দষ এ 

সংক্রান্ত এেটি খসড়া প্রপতদবেন প্রস্তুতত েরা হয় র্া বতশমাদন প্রোদর্র িন্য প্রপক্রয়াধীন রদয়দছ। এ িপরপ হদত বৃহৎ  ,মাঝারী ,

মাইদক্রা ও ক্ষুদ্র পর্ল্প সম্পদেশ পবস্তাপরত তথ্য পাওয়া র্াদব। 
 

৫.১.৭ টাইম ইউি পাইলট সাদভ শ: 
 

‘টাইম ইউি পাইলট সাদভ শ-২০১২’ এ বেনপন্দন িীবদন নারী-পুরুদষর অর্ শননপতে ও অ-অর্ শননপতে (non-economic) োদি 

ব্যপয়ত সময় ও েম শোে সংক্রান্ত পবষদয়র উপর িপরপ পপরিালনা েরা হয় । িপরদপর প্রপতদবেনটি প্রোদর্র িন্য প্রপক্রয়াধীন 

রদয়দছ । প্রপতদবেদন মপহলাদের গৃহস্থাপলসহ পবপভন্ন Informal োদি অবোন পনরূপণ েরা সম্ভব হদব। 
 

৫.১.৮ ব্যবসা প্রপতষ্ঠান িপরপ: 

 

বাৎসপরে প্রপতষ্ঠান ও ইনপস্টটিউর্ন িপরপ (AEIS) সংপিষ্ট “ব্যবসা কসবা প্রপতষ্ঠান িপরপ ”কর্দে প্রাতরে ফলাফদলর পভপত্তদত 

প্রস্তুতত প্রপতদবেনটি মুদ্রণ েরা  হদয়দছ। গত ৩০ জুন ২০১৩ তাপরদখ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী পরদপাট শটির কমাড়ে উদন্মািন েদরন। 

এই িপরপ হদত িারটি ক্রমপবোর্মান ব্যবসা কসবা র্র্া- কিদোদরটর কসবা, পরক্রুটিং কসবা, পসপেউপরটি ও পক্লপনং খাদতর কসবা 

হদত পিপিপপদত মূল্য সংদর্ািদনর পপরমাণ সম্পপেশত তথ্য পাওয়া র্াদব।  
 

                               েম র্র্ক্ত ও র্র্শু েম ির্িপ ২০১৩ এি                                

            SID         ির্িবপি কফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিা               
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৫.১.৯ প্রপর্ক্ষ্ণ: 

 

গত ২০১২-১৩ অর্ শবছদর Survey Methodology and Data Analysis এর উপর িারটি প্রপর্ক্ষ্ণসূপি বাস্তবাপয়ত হয় র্াদত 

৮০ িন েম শেতশাদে প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হয়। তাছাড়া Child Labour, Labour Force, Youth Transition to Work 

and Decent work Indicator এর  উপর  ১৮ নদভম্বর হদত ২৩ নদভম্বর ২০১২ সমদয় Workshop অনুপষ্ঠত হয়, র্াদত  

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ, পপরসংখ্যান বুুদরা, পবপভন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ৪০ িন েম শেতশা অংর্গ্রহণ  েদরন। 

 

 
 

 

 

৫.২ ইোপে এে কলবার উইং এর  আওতায় িলমান প্রেল্পঃ 

১।  (ে) প্রেদল্পর নাম : কেনদেপনং অব ইোপেয়াল স্টুাটিসটিেস (ম্যানুফুােিাপরং কসটর) অব বাংলাদের্ প্রেল্প 

 (খ) উদযাগী মন্ত্রণালয়/ পবভাগ : পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ, পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় 

 )গ( বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

 (ে)বাস্তবায়নোল: (১) আরম্ভ : ০১/০১/২০১১ 

 (২) সমাতরে  : ৩১/১২/২০১৩ 

 (৩) প্রেল্প এলাো : সমগ্র বাংলাদের্  

  

(ঙ) প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয় :  (১) স্থানীয় মুদ্রায়  : ৫০০ লক্ষ্ টাো 

   (২) ববদেপর্ে মুদ্রায় : নাই 

(ি) ২০১২-২০১৩ সাদলর বরাদ্দ :  ১৪৮.০০ লক্ষ্ টাো 

 ব্যয়  :  ১৪৪.৩৬ লক্ষ্ টাো (৯৭.৫৫%)  

২. প্রেদল্পর পটভূপমঃ 
 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে কর্ সমস্ত পর্ল্প সংক্রান্ত  পপরসংখ্যান প্রস্তুতত েরা হদতা তা পছল কবর্ দুব শলমাদনর। োপঙ্খত 

মাদনর পর্ল্প সংক্রান্ত পবপভন্ন পপরসংখ্যান প্রস্তুতত এবং তা ব্যবহার উপদর্াগী েরার লদক্ষ্ু বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে 

পর্ল্প পপরসংখ্যান (উৎপােন) র্পক্তর্ালীেরণ প্রেল্প তর্া কেনদেপনং অব ইোপেয়াল স্টুাটিসটিেস (ম্যানুফুােিাপরং কসটর) অব 

বাংলাদের্ প্রেল্প গ্রহদণর প্রস্তাব েরা হয়।  
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এ কপ্রক্ষ্াপট পবদবিনা েদর পর্ল্প পপরসংখ্যান সংক্রান্ত পবপভন্ন পপরসংখ্যান প্রস্তুতদতর লদক্ষ্ু কুটিরপর্ল্প িপরপ, উৎপােন পর্ল্প িপরপ, 

পবিদনস করপিস্টার, পণ্য ও কসবার কশ্রণীপবন্যাস এবং কপর্ার কশ্রণীপবন্যাস ইতুাপে সম্পােদনর প্রস্তাব েরা হয়। 

৩। প্রেদল্পর উদদ্দশ্য: 
 

(i) উৎপােন পর্ল্প িপরপ (কুটির পর্ল্প) েরা  

(ii) উৎপােন পর্ল্প িপরপ (ক্ষুদ্র, কছাট, মেম এবং বৃহৎ পর্ল্প) েরা  

(iii)  উৎপােন পর্দল্পর পবিদনস করপিস্টার এবং সমপিত িাটাদবি প্রস্তুতত েরা  

(iv) কপর্ার কশ্রণীপবন্যাস প্রস্তুতত েরা  

(v) পণ্য ও কসবার কশ্রণীপবন্যাস 
 

প্রেদল্পর োর্ শক্রম ও অগ্রগপতঃ 
 

োর্ শক্রমঃ কুটির পর্ল্প িপরপ, উৎপােন পর্ল্প িপরপ, পবিদনস করপিস্টার, পণ্য ও কসবার কশ্রণীপবন্যাস এবং কপর্ার কশ্রণীপবন্যাস 

ইতুাপে সম্পােন েরা। 
 

অগ্রগপতঃ 

(i) পণ্য ও কসবার কশ্রণীপবন্যাস (BCPC) সম্বপলত কোি বুে প্রোপর্ত হদয়দছ। 

(ii)  কপর্ার কশ্রণীপবন্যাস (BSCO) সম্বপলত কোি বুে প্রোপর্ত হদয়দছ। 

(iii)  কুটির পর্ল্প িপরপ ২০১১ (CIS 2011) এর পরদপাট শ পপ্রপন্টং প্রোপর্ত হদয়দছ। 

(iv)  পবিদনস করপিস্টার এর ড্রাফট পরদপাট শ সম্পন্ন হদয়দছ। 

(v)  উৎপােন পর্ল্প িপরপ ২০১২ (SMI 2012) এর তথ্য প্রপক্রয়ােরণ োি িলমান রদয়দছ। 

 

প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপতঃ    ২০১২-২০১৩ 
 

কমাট বরাদ্দ : ৫০০.০০ লক্ষ্ টাো।  ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদরর িন্য বরাদ্দ ১৪৮.০০ লক্ষ্ টাো 

কমাট ব্যয়  : ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদর ব্যয় ১৪৪.৩৬  লক্ষ্ টাো। ব্যদয়র র্তেরা হার ৯৭.৫৪% 

 

সাম্প্রপতে সমদয় উদেখদর্াগ্য অিশন:   
 

(ে) Bangladesh Product Classification of Occupation (BSCO) প্রোর্। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরাদত 

ইপতপূদব শ কোন প্রিাট ক্লাপসপফদের্ন পছল না। এবারই প্রর্মবাদরর মত পবপসপপপস প্রণয়ন েরা হয় র্ার মােদম বাংলাদেদর্র 

অভুন্তদর উৎপাপেত সেল পণ্য ও কসবাদে কোদির আওতার্ভক্ত েরা হদয়দছ। ফদল বাংলাদেদর্ উৎপাপেত পণ্য ও কসবাদে 

আন্তিশাপতে প্রপমত পদ্ধপত অনুসরদণ অন্যান্য কেদর্র সাদর্ তুলনা েরা সম্ভব হদব। সেদলর ব্যবহাদরর সুপবধার িন্য BCPC 

বাংলা ও ইংদরপি উভয় ভাষাদত প্রণয়ন েরা হদয়দছ। 

 

(খ) বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে এর্াবৎোল International Standard Classification of Occupation-88 

অনুসরণ েরা হপচ্ছল। ২০১২ সাদল International Standard Classification of Occupation (ISCO)-২০০৮ এর 

অনুসরদণ Bangladesh Standard Classification of Occupation (BSCO) প্রণয়ন েরা হদয়দছ। এর মােদম 

বাংলাদেদর্ পনদয়াপিত িনর্পক্তর পবপভন্ন কপর্া সম্পপেশত তথ্য আন্তিশাপতেভাদব তুলনা েরা সম্ভব হদব। 

 

উপসংহার:  
 

এই প্রেল্প বাস্তবায়দনর ফদল বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার পর্ল্প পপরসংখ্যাদনর তথ্যপভপত্ত মিবুত হদব। এই প্রেদল্পর মােদম 

প্রণীত BCPC ও BSCO পণ্য, কসবা ও কপর্া পভপত্তে পবপভন্ন পপরসংখ্যান প্রস্তুতদত গুরুত্বপূণ শ অবোন রাখদব। ‘কুটির পর্ল্প িপরপ 

২০১১’ এর মােদম বাংলাদেদর্ কুটির পর্ল্প খাদতর উন্নয়দনর িন্য পবপভন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা পিপিতেরণসহ পিপিপপদত অবোন 

পনরূপণ সম্ভব হদব, র্া এই পর্দল্পর পবোদর্ নতুন নতুন েম শপপরেল্পনা প্রণয়দন অতুন্ত সহায়ে হদব। অন্যপেদে উৎপােন ‘    পর্ল্প 

িপরপ ২০১২’ এর মােদম উৎপােন পর্ল্প খাদতর উন্নয়দনর িন্য পবপভন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা পিপিতেরণসহ পিপিপপ কত অবোন 

পনরূপণ সম্ভব হদব র্া এই পর্দল্পর পবোদর্ নতুন নতুন েম শপপরেল্পনা প্রণয়দন অতুন্ত সহায়ে হদব। 
 

 

পবিদনস করপিস্টার ভপবষ্যদত পবপভন্ন উৎপােন পর্ল্প প্রপতষ্ঠান এর নমুনা িপরপ েরার িন্য  Sampling frame পহদসদব ব্যবহৃত 

হদব । র্ার মােদম সঠিে ও সুন্দর িপরপ েরা সম্ভব হদব। 
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৫.২.১ কুটির পর্ল্প িপরদপর উদেখদর্াগ্য তথ্য 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ২০১১ সাদল প্রর্মবাদরর মত কের্ব্যাপী কুটির পর্ল্প িপরপ পপরিালনা েদর। পর্ল্পনীপত ২০১০ 

অনুসাদর কর্ পর্দল্প পনদয়াপিত িনর্পক্তর মদে পাপরবাপরে সেস্যদের প্রাধান্য র্াদে এবং ভূপম ও োলানদোঠা ইতুাপে ব্যতীত 

প্রপতস্থাপন ব্যয় ৫ লক্ষ্ টাোর েম এবং কমাট েম শরত িনর্পক্তর পপরমাণ ১০ এর েম তাদে কুটির পর্ল্প পহদসদব আখ্যাপয়ত েরা 

হদয়দছ। কুটির পর্ল্প িপরদপ কমাট ২৬৯৯৫টি উৎপােন পর্ল্প প্রপতষ্ঠাদন িপরপ অনুপষ্ঠত হয় এবং ফলাফল প্রোর্ েরা হয়। ফলাফল 

হদত কেখা র্ায় কুটির পর্দল্প পনদয়াপিত িনর্পক্তর পপরমাণ ২৯৬২৭২৫ িন এবং স্থূল মূল্য সংদর্ািদনর পপরমাণ ৩১৪৮৬০.১ 

পমপলয়ন টন। 

 

Number of cottage establishments by division and Location 

 

 

 Division 

Location of the establishment 

Total Household 

premises/adjacent 

Away from home. in 

separate place 

Number Number Row % Number Row % 

Total 830306 327824 39.5 502482 60.5 

Barisal 51470 29991 58.3 21479 41.7 

Chittagong 115968 33593 29.0 82375 71.0 

Dhaka 250112 77111 30.8 173002 69.2 

Khulna 122087 56828 46.5 65259 53.5 

Rajshahi 180133 81975 45.5 98158 54.5 

Rangpur 82744 37507 45.3 45237 54.7 

Sylhet 27791 10820 38.9 16972 61.1 

 

 
 

উপদরাক্ত িাট শ হদত কেখা র্ায় ঢাো পবভাদগ সদ্শাি ৩০.০% কুটির পর্ল্প অবপস্থত এবং সব শপনম্ন ৩.০% পসদলট পবভাদগ অবপস্থত। অন্যান্য 

পবভাদগর মদে রাির্াহী পবভাদগ ২২.০%, শীলনা পবভাদগ ১৫.০% এবং িট্টগ্রাম পবভাদগ ১৪.০% রংপুর পবভাদগ ১০% এবং বপরর্াল 

পবভাদগ ৬.০% কুটিল পর্ল্প রদয়দছ।  
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 Gross value added by ownership and location of the establishments 
 

 No. of 

establishments 

number of 

persons 

engaged 

Gross output 

(in million 

Tk.) 

Gross Value 

Added 

(in million Tk.) 

Gross Value 

Added per 

person (in Tk) 

Total 830306 2962725 395387.5 314860.1 106273.8 

Ownership type 

Individual ownership 798830 2849311 377208.7 300511 105467.9 

Partnership 23564 83398 14486.3 11545.7 138440.9 

Others 7912 30016 3692.3 2803.41 93397.5 

Location of the establishments 

Household premises/ 

adjacent 

327823 1201008 92849.3 70786.6 58939.3 

Away from home/in 

separate places 

502482 1761717 302538.1 244073.5 138543.0 

 

 
 

উপদরাক্ত পাই িাট শ হদত প্রতীয়মান হয় কর্, ব্যপক্ত মাপলোনাধীন প্রপতষ্ঠান সমূদহ সদব শাি gross output হদয় র্াদে র্ার 

পদর অবস্থান েরদছ অংপর্োপরত্ব মূলে প্রপতষ্ঠান এবং সব শপনম্ন হ’ল অন্যান্য প্রপতষ্ঠান হদত। 

 

 
 

উপদরাক্ত িাট শ হদত কেখা র্াদচ্ছ কর্, ব্যপক্ত মাপলোনাধীন প্রপতষ্ঠান হদত সদব শাি মূল্য সংদর্ািন (gross value added) 

হদয়দছ এর পদরর অবস্থান ব্যপক্ত মাপলোনাধীন প্রপতষ্ঠান সমূদহর। 
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প্রেদল্পর পরদপাট শ Dissemination সংক্রান্ত Workshop 

 

৫.২.২   ব্যবসা-কসবা প্রপতষ্ঠান িপরদপর উদেখদর্াগ্য ফলাফল 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার উদযাদগ ২০১২ সাদল ৪টি ক্রমপবোর্মান ব্যবসা কসবা প্রপতষ্ঠান র্র্া- কিদোদরটর কসবা, 

পসপেউপরটি কসবা, পরক্রুটদমন্ট কসবা ও পক্লপনং কসবা খাদত িপরপ অনুপষ্ঠত হয়। িপরপ হদত প্রাতরে ফলাফল কেখা র্ায় ২০১০-২০১১ 

সাদল কিদোদরটর কসবায় পনদয়াপিত িনর্পক্তর পপরমাণ ১,১১,১০০ এবং স্থূল মূল্য সংদর্ািদনর পপরমাণ ৫১৫১ পমপলয়ন টাো। 

পরক্রুটদমন্ট কসবা খাদত পনদয়াপিত িনর্পক্তর পপরমাণ ৩৮৯৬ এবং স্থূল মূল্য সংদর্ািদনর পপরমাণ ৫৬১৬ পমপলয়ন টাো। 

পসপেউপরটি কসবা খাদত পনদয়াপিত িনর্পক্তর পপরমাণ ২৭৯০৪৮ িন এবং স্থূল মূল্য সংদর্ািদনর পপরমাণ ২৭৪১৬ পমপলয়ন 

টাো। পক্লপনং কসবা খাদত পনদয়াপিত িনর্পক্তর পপরমাণ ৫৭৩৮ িন এবং স্থূল মূল্য সংদর্ািদনর পপরমাণ ৩৭৯ পমপলয়ন টাো। 

 

Gross Value Added (GVA) of decorator service providers 

 

Variable 2009-10 2010-11 

(Million Taka) Percent (Million Taka) Percent 

Gross Output 5943 100.00 6794 100.00 

Input Cost 1506 25.34 1643 24.18 

Gross Value Added 4437 74.66 5151 75.82 
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উপদরাক্ত বারিা ট শ হদত কেখা র্াদচ্ছ ২০০৯-১০ সাদল কিদোদরটর কসবা প্রপতষ্ঠান হদত স্থূল উৎপােন পছল ৫৯৪৩.০০ 

পমপলয়ন টাো র্া ২০১০-২০১১ অর্ শ বৎসদর কবদড় োঁপড়দয়দছ ৬৭৯৪.০০ পমপলয়ন টাো এ খাদত ২০০৯-১০ সাদল স্থূল 

মূল্য সংদয়ািন পছল ৪৪৩৭.০০ পমপলয়ন টাো ২০১০-২০১১ সাদল কবদড় োঁপড়দয়দছ ৫১৫১.০০ পমপলয়ন টাো। 

 

Gross Value Added (GVA) of recruiting service providers 
 

Variable 2009-10 2010-11 

(Million Taka) Percent (Million Taka) Percent 

Gross Output 16372 100.00 18852 100.00 

Input Cost 11838 72.31 13236 70.21 

Gross Value Added 4534 27.69 5616 29.79 
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উপদরাক্ত কলখপিত্র হদত কেখা র্াদচ্ছ ২০০৯-১০ সাদল পরক্রুটিং সাপভ শপসং হদত স্থূল উৎপােন পছল ১৬৩৭২.০০ পমপলয়ন টাো 

র্া ২০১০-১১ অর্ শ বৎসদর োঁপড়দয়দছ ১৮৮৫২.০০ পমপলয়ন টাো। এ খাদত ২০০৯-১০ সাদল স্থূল মূল্য সংদয়ািন পছল 

৪৫৩৪.০০ পমপলয়ন টাো র্া ২০১০-১১ কত বৃপদ্ধ কপদয় োঁপড়দয়দছ ৫৬১৬ পমপলয়ন টাো। 
 

 

Gross Value Added (GVA) of security service providers 
 

Variable 2009-10 2010-11 

(Million taka) Percentage (Million taka) Percentage 

Gross Output 27845 100.00 33077 100.00 

Input Cost 4852 17.43 5661 17.11 

Gross Value Added 22993 82.57 27416 82.89 

 

 

 

উপদরাক্ত পিত্র হদত কেখা র্াদচ্ছ ২০০৯-১০ সাদল পসপেউপরটি সাপভ শপসং কর্দে স্থূল উৎপােন পছল ২৭৮৪৫.০০ পমপলয়ন টাো র্া ২০১০-১১ কত কবদড় োঁড়ায় 

৩৩০৭৭.০০ পমপলয়ন টাো। এ খাদত ২০০৯-১০ সাদল স্থূল মূল্য সংদয়ািন পছল ২২৯৯.০০ পমপলয়ন টাো র্া ২০১০-১১ কত োঁড়ায় ২৭,৪১৬.০০ পমপলয়ন 

টাো। 
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Gross Value Added (GVA) of cleaning service providers 

 

Variable 2009-10 2010-11 

(Million taka) Percentage (Million taka) Percentage 

Gross Output 381 100.00 453 100.00 

Input Cost 63 16.54 74 16.34 

Gross Value Added 318 83.46 379 83.66 

 

 

 

উপদরর বারিাট শ হদত কেখা র্াদচ্ছ ২০০৯-২০১০ সাদল মূল উৎপােন পছল ৩৮১.০০ পমপলয়ন টাো এবং ২০১০-২০১১ কত কবদড় োঁড়ায় ৪৫৩.০০ পমপলয়ন 

টাো। এ খাত কর্দে ২০০৯-২০০১০ সাদল স্থূল মূল্য সংদর্ািন পছল ৩১৮.০০ পমপলয়ন টাো র্া ২০১০-২০১১ সাদল বৃপদ্ধ কপদয় োঁড়ায় ৩৭৯.০০ পমপলয়ন 

টাো।     
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৬.০ এপগ্রোলিার উইং (Agriculture Wing): 

 

বাংলাদেদর্র অর্ শনীপত মূলতঃ কৃপষ পনভশর। তাই কৃপষিাত পদণ্যর উৎপােন বৃপদ্ধর লদক্ষ্ু সরোর  পবপভন্ন  পেদক্ষ্প গ্রহণ েদরদছ। 

কেদর্র োপরদ্র পনরসদন কমাট কের্ি উৎপােন বৃপদ্ধ এবং উন্নয়ন পপরেল্পনায় ফসদলর উৎপােন এে পবর্াল ভূপমো পালন েদর। 

তাই অর্ শননপতে উন্নয়দনর লদক্ষ্ু সুষ্ঠু পপরেল্পনা প্রণয়দনর স্বাদর্ শ পনভশরদর্াগ্য গুণগতমান সম্পন্ন ফসল উৎপােদনর পহসাব 

অপপরহার্ শ হদয় পদড়দছ। পনভশরদর্াগ্য ফসদলর পহসাব কপদত হদল সঠিে পদ্ধপতর  উপর পনভশর  েরদত হদব।  

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার এপগ্রোলিার উইং ৬টি প্রধান ফসল  (আউর্, আমন, কবাদরা, গম, পাট, আলু) সহ ১২৪টি  ফসদলর  

আবাপে িপমর পপরমাণ এবং উৎপােদনর পহসাব প্রাক্কলন েদর র্াদে। এ ছাড়া ভূপম ব্যবহার ও কসি পপরসংখ্যান, মাপসে কৃপষ 

মজুপরর হার, প্রধান ফসদলর পূব শাভাস, অস্থায়ী ফসদলর ক্ষ্য়ক্ষ্পতর পহসাব পনরূপণ এবং বাপষ শে কৃপষ পপরসংখ্যান বষ শগ্রন্থ প্রণয়ন 

েরা হয়। কৃপষ  পপরসংখ্যাদনর গুণগতমান ও ব্যবহার বৃপদ্ধর লদক্ষ্ু বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার কৃপষ পপরসংখ্যান উইং কৃপষ 

মন্ত্রণালয়, কৃপষ সম্প্রসারণ  অপধেতরের সহ পবপভন্ন সংস্হার  সাদর্ পনয়পমতভাদব মত পবপনময় েদর র্াদচ্ছ।  

 

সরোদরর  নানামুপখ পেদক্ষ্প  গ্রহদণর  ফদল পবপভন্ন কৃপষ উপেরণ কর্মন- কসদির িন্য পাপন, সার, েীটনার্ে, উন্নতমাদনর  বীি 

সুলভ ও সহিলভু হওয়ায় পবপভন্ন ফসদলর উৎপােদনর  পপরমাণ উদেখদর্াগ্যভাদব বৃপদ্ধ কপদয়দছ। পনদম্ন  ২০১০-২০১১ ও ২০১১-

২০১২ অর্ শ বছদরর প্রধান ও অপ্রধান ফসদলর পহসাব কেয়া হদলা : 

 
৬.১   ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্ শ বছদর ৬টি প্রধান ফসল এর আবাপে িপমর আয়তন ও উৎপােদনর পহসাব 

 

ফসদলর নাম আবাপে িপমর আয়তন 

(লক্ষ্ এের) 

উৎপােন 

 (লক্ষ্ কম. টন) 

২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ 

আউর্ ২৭.৫০ ২৮.১২ ২১.৩৩ ২৩.৩২ 

আমন ১৩৯.৫১ ১৩৭.৮৯ ১২৭.৯১ ১২৭.৯৮ 

কবাদরা ১১৭.৮৮ ১১৮.৮৬ ১৮৬.১৭ ১৮৭.৫৯ 

আলু ১১.৩৭ ১০.৬৩ ৮৩.২৬ ৮২.০৫ 

গম ৯.২৩ ৮.৮৫ ৯.৭২ ৯.৯৫ 

পাট ১৭.৫১ ১৮.৭৮ ৮৩.৯৬ (দবল) ৮০.০৩ (দবল) 
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বার িাদট শর মােদম ২০১০-১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্ শ বছদরর প্রধান ফসদলর আবাপে িপমর আয়তন (লক্ষ্ এের) কেখাদনা হদলা- 
 

 
 

বার িাদট শ কেখা র্ায় ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্ শ বছদর আউর্ ফসদলর আবাপে িপমর আয়তন পছল র্র্াক্রদম ২৭.৫০ ও ২৮.১২ লক্ষ্ এের অর্ শাৎ আবাপে িপমর 

আয়তন ২.২৫% বৃপদ্ধ কপদয়দছ। এেইভাদব কবাদরার কক্ষ্দত্র আয়তন কবদড় ১১৭.৮৮ কর্দে ১১৮.৮৬ লক্ষ্ এের হদয়দছ। র্া র্তেরা হাদর ০.৮৩%। আমন ও গম 

ফসদলর আবাপে িপমর আয়তন  র্র্াক্রদম ১৩৯.৫১, ও ৯.২৩ লক্ষ্ এের হদত হ্রাস কপদয় ১৩৭.৮৯, ও ৮.৮৫ লক্ষ্ এের হদয়দছ। আলু ফসদলর কক্ষ্দত্রও আবাপে িপম 

২০১০-১১ এ ১১.৩৭ লক্ষ্ এের হদত ২০১১-১২ অর্ শ বছদর হ্রাস কপদয় ১০.৬৩ লক্ষ্ এের হদয়দছ। পাট এর আবাপে িপমর পপরমাণ ১৭.৫১ কর্দে ১৮.৭৮ লক্ষ্ এের বৃপদ্ধ 

কপদলও কটপবল কর্দে কেখা র্ায় উৎপােন েদম কগদছ। 

 

বার িাদট শর মােদম ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্ শ বছদরর প্রধান ফসদলর উৎপােদনর পপরমাণ(লক্ষ্ কম.টন) কেখাদনা হদলা-  

 

 
 
বার িাদট শ কেখা র্ায় ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্ শ বছদর আউর্ ফসদলর উৎপােন পছল র্র্াক্রদম ২১.৩৩ ও ২৩.৩২ লক্ষ্ কম.টন অর্ শাৎ উৎপােন ৯.৩৩% বৃপদ্ধ কপদয়দছ। 

আমন ও কবাদরা ফসদলর গম ফসদলর উৎপােন র্র্াক্রদম ১২৭.৯১, ও ১৮৬.১৭ লক্ষ্ কম.টন হদত বৃপদ্ধ কপদয় ১২৭.৯৮, ও ১৮৭.৫৯ লক্ষ্ কম.টন হদয়দছ। এেই ভাদব 

গদমর কক্ষ্দত্র উৎপােন ৯.৭২ কর্দে ৯.৯৫ লক্ষ্ কম.টন হদয়দছ। র্া র্তেরা হাদর ২.৩৭%কবর্ী। অন্য পেদে আলু ফসদলর কক্ষ্দত্র উৎপােন ২০১০-১১ এ ৮৩.২৬ লক্ষ্ 

কম.টন এর তুলনায় ২০১১-১২ অর্ শ বছদর হ্রাস কপদয় হদয়দছ ৮২.০৫ লক্ষ্ কম.টন। পাট এর উৎপােন ৮৩.৯৬ লক্ষ্ কবল কর্দে েদম ৮০.০৩ লক্ষ্ কবল হদয়দছ। 
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৬.২   Mª~c wnmv‡e 118wU AcÖavb dm‡ji wnmve 

 
ফসদলর গ্রুপ আবাপে িপমর আয়তন (লক্ষ্ এের) উৎপােন (লক্ষ্ কম. টন) 

২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ 

োনা িাতীয় র্স্য (অপ্রধান) ৪.২০ ৪.৯১ ১০.২২ ১৩.০০ 

িাল িাতীয় ৬.২৭ ৬.৬৭ ২.৩২ ২.৪০ 

বতল বীি িাতীয় ৯.২৪ ৯.৭২ ৭.৩০ ৭.৮৭ 

মর্লা িাতীয় ৭.৯৫ ৮.০২ ১৬.৫১ ১৭.৫৬ 

সুগার িাতীয় ২.৯৩ ২.৭২ ৫২.৫১ ৫১.৫৮ 

আঁর্ িাতীয় ০.২৪ ০.২৫ ০.২৭ ০.২৮ 

কনর্া িাতীয় ৩.৫২ ৩.৬৫ ৪.৪৯ ৫.৪২ 

সবিী (বষ শাোলীন)  ৪.৪৯ ৪.৪৫ ১৫.০৭ ১৪.৬৭ 

সবিী (র্ীতোলীন)  ৪.৭০ ৪.৭২ ১৬.১৯ ১৬.৬৫ 

ফল (অস্হায়ী)  ২.০৯ ২.০৬ ১২.৭০ ১২.৫৫ 

ফল (স্হায়ী)  ১.২৯ ১.৪২ ২৯.৯৩ ৩০.৪৫ 

অন্যান্য ফসল ১.১৮ ১.০৩ ৫.১৭ ৪.৮৯ 

 

বার িাদট শর মােদম ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্ শ বছদরর অপ্রধান ফসদলর আবাপে িপমর আয়তন (লক্ষ্ এের) কেখাদনা 

হদলা-  

 

 
 

কটপবল ও বার িাদট শ কেখা র্ায় ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্ শ বছদর ১২ টি গ্রুদপর অ-প্রধান ফসদলর আবাপে িপমর আয়তন পছল র্র্াক্রদম োনা িাতীয় র্স্য (অপ্রধান) 

৪.২০ ও ৪.৯১ লক্ষ্ এের, িাল িাতীয় ৬.২৭ ও ৬.৬৭ লক্ষ্ এের, বতল বীি িাতীয় ৯.২৪ ও ৯.৭২ লক্ষ্ এের, মর্লা িাতীয় ৭.৯৫ ও ৮.০২ লক্ষ্ এের, সুগার িাতীয় 

২.৯৩ ও ২.৭২ লক্ষ্ এের, আঁর্ িাতীয় ০.২৪ ও ০.২৫ লক্ষ্ এের, কনর্া িাতীয় ৩.৫২ ও ৩.৬৫ লক্ষ্ এের, সবিী (বষ শাোলীন) ৪.৪৯ ও ৪.৪৫ লক্ষ্ এের, সবিী 

(র্ীতোলীন) ৪.৭০ ও ৪.৭২ লক্ষ্ এের, ফল (অস্হায়ী) ২.০৯ ও ২.০৬ লক্ষ্ এের, ফল (স্হায়ী) ১.২৯ ও ১.৪২ লক্ষ্ এের এবং অন্যান্য ফসল ১.১৮ ও ১.০৩ লক্ষ্ 

এের। দুই বছদরর তুলনা েরদল কেখা র্ায় োনা িাতীয় র্স্য (অপ্রধান), িাল িাতীয়, বতল বীি িাতীয়, মর্লা িাতীয়, আঁর্ িাতীয়, কনর্া িাতীয়, সবিী 

(র্ীতোলীন) এবং ফল (স্হায়ী) এর আবাপে িপমর আয়তন বৃপদ্ধ কপদয়দছ। অন্য পেদে সুগার িাতীয়, সবিী (বষ শাোলীন), ফল (অস্হায়ী) এবং অন্যান্য ফসদলর আবাপে 

িপমর আয়তন হ্রাস কপদয়দছ। 
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বার িাদট শর মােদম ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্ শ বছদরর অপ্রধান ফসদলর উৎপােদনর পপরমাণ (লক্ষ্ কম. টন) কেখাদনা হদলা-  

 

 
 

কটপবল ও বার িাদট শ কেখা র্ায় ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্ শ বছদর ১২ টি গ্রুদপর অ-প্রধান ফসদলর উৎপােন পছল র্র্াক্রদম োনা িাতীয় র্স্য (অপ্রধান) ১০.২২ ও ১৩.০০ 

লক্ষ্ কম.টন, িাল িাতীয় ২.৩২ ও ২.৪০ লক্ষ্ কম.টন, বতল বীি িাতীয় ৭.৩ ও ৭.৮৭ লক্ষ্ কম.টন, মর্লা িাতীয় ১৬.৫১ ও ১৭.৫৬ লক্ষ্ কম.টন, সুগার িাতীয় ৫২.৫১ 

ও ৫১.৫৮ লক্ষ্ কম.টন, আঁর্ িাতীয় ০.২৭ ও ০.২৮ লক্ষ্ কম.টন, কনর্া িাতীয় ৪.৪৯ ও ৫.৪২ লক্ষ্ কম.টন, সবিী(বষ শাোলীন) ১৫.০৭ ও ১৪.৬৭ লক্ষ্ কম.টন, 

সবিী(র্ীতোলীন) ১৬.১৯ ও ১৬.৬৫ লক্ষ্ কম.টন, ফল (অস্হায়ী) ১২.৭ ও ১২.৫৫ লক্ষ্ কম.টন, ফল(স্হায়ী) ২৯.৯৩ ও ৩০.৪৫ লক্ষ্ কম.টন এবং অন্যান্য ফসল ৫.১৭ ও 

৪.৮৯ লক্ষ্ কম.টন। 

 

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ দুই অর্ শ বছদরর তুলনা েরদল কেখা র্ায় োনা িাতীয় র্স্য (অপ্রধান), িাল িাতীয়, বতল বীি 

িাতীয়, মর্লা িাতীয়, আঁর্ িাতীয়, কনর্া িাতীয়, সবিী (র্ীতোলীন) এবং ফল (স্হায়ী) ফসদলর এর ফসদলর উৎপােন বৃপদ্ধ 

কপদয়দছ। অন্য পেদে সুগার িাতীয়, সবিী (বষ শাোলীন), ফল (অস্হায়ী) এবং অন্যান্য ফসদলর উৎপােন হ্রাস কপদয়দছ। 

 

৬.৩ কৃপষ মজুপর হার: 

 
পবপবএস মাপসে পভপত্তদত কৃপষ মজুপর হার সংক্রান্ত পপরসংখ্যান প্রণয়ন েদর র্াদে। কৃপষ মজুপর হার সংগ্রদহর িন্য প্রপত উপদিলা 

হদত নমুনা পভপত্তদত ১০ িন কৃপষ পেন মজুদরর সাক্ষ্াৎোদরর পভপত্তদত উপদিলার কৃপষ মজুদরর হার পনরূপণ েরা হয়। কৃপষ পেন 

মজুদরর পাওয়া না কগদল কৃষে র্ারা কৃপষ োদির িন্য বেপনে পভপত্তদত মজুর পনদয়াগ েদরদছন এমন কৃষদের পনেট কর্দে তথ্য 

কনয়া হয়। ১৫ বছর এবং তদূধ্বশ বয়দসর পুরুষ এবং মপহলা শ্রপমদের মজুপর হার আলাো আলাো কনয়া হয়। সেল অঞ্চদলর মজুপর 

হার পাওয়ার পর এর পভপত্তদত বাংলাদেদর্র কৃপষ মজুপর হার পনরূপণ েরা হয়।  

 

 

 

 

 

 



46 

 

২০১২ সদনর কৃপষ মজুপরর হার কখারােী ছাড়া এবং কখারােীসহ পুরুষ, মপহলা কভদে পনম্নরুপঃ 

 

 (পাপরশ্রপমে টাোয়) 

ক্রপমে 

নং 

মাদসর নাম কখারােী ছাড়া কখারােীসহ 

পুরুষ মপহলা পুরুষ মপহলা 

০১. িানুয়াপর ২৫২ ১৮০ ২০৮ ১৫০ 

০২. কফব্রুয়াপর ২৫০ ১৮২ ২০৫ ১৫৮ 

০৩. মাি শ ২৪৭ ১৯২ ২১৫ ১৫৫ 

০৪. এপপ্রল ২৭৪ ১৮০ ২২৭ ১৪৬ 

০৫. কম ৩০৪ ১৮০ ২৫৪ ১৪৮ 

০৬. জুন ২৭১ ১৭৬ ২২৫ ১৪৭ 

০৭. জুলাই ২৬৫ ১৮৫ ২২১ ১৩৫ 

০৮. আগষ্ট ২৬৭ ২০২ ২৩২ ১৬৬ 

০৯. কসদেম্বর ২৭৯ ২০০ ২৩০ ১৬৫ 

১০. অদটাবর ২৬৮ ২০৫ ২০২ ১৬৭ 

১১. নদভম্বর ২৭০ ১৯৫ ২২৫ ১৬০ 

১২. পিদসম্বর ২৭২ ১৯৮ ২২৮ ১৫৮ 
 

২০১২ সদনর কৃপষ মজুপরর হার (দখারােী ছাড়া) পুরুষ, মপহলা কভদে লাইন িাদট শর মােদম পনদম্ন কেখাদনা হদলা: 

 

 
 

উপদরাক্ত লাইন িাদট শর মােদম কেখা র্ায় কখারােী ছাড়া পুরুষ কৃপষ শ্রপমদের তুলনায় মপহলা কৃপষ শ্রপমে এর মজুপর হার সারা 

বছরই েম। ২০১২ সাদলর কম মাদস পুরুষ কৃপষ শ্রপমদের মজুপর কখারােী ছাড়া সবদিদয় কবর্ী ৩০৪  টাো। মপহলা কৃপষ শ্রপমে 

এর মজুপর অদটাবর মাদস সবদিদয় কবর্ী ২০৫ টাো। ২০১২ এর জুন মাদস মপহলা কৃপষ শ্রপমে এর মজুপর সব শপনম্ন ১৭৬ টাো। 

২০১২ সদনর কৃপষ মজুপরর হার (দখারােীসহ) পুরুষ, মপহলা কভদে লাইন িাদট শর মােদম পনদম্ন কেখাদনা হদলা: 
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উপদরাক্ত লাইন িাদট শর মােদম কেখা র্ায় কখারােীসহ কৃপষ মজুরীর কক্ষ্দত্র পুরুষ কৃপষ শ্রপমদের তুলনায় মপহলা কৃপষ শ্রপমে এর মজুপর হার সারা বছরই েম। ২০১২ 

সাদলর কম মাদস পুরুষ কৃপষ শ্রপমদের মজুপর কখারােীসহ সবদিদয় কবর্ী র্া ২৫৪ টাো। এেই বছদরর অদটাবর মাদস মপহলা কৃপষ শ্রপমে এর মজুপর কখারােীসহ সবদিদয় 

কবর্ী র্া ১৬৭ টাো। লক্ষ্ণীয় কর্ অদটাবর মাদস পুরুষ কৃপষ শ্রপমদের মজুপর কখারােীসহ অন্যান্য মাদসর তুলনায় সব শপনম্ন ২০২ টাো। মপহলা কৃপষ শ্রপমে এর মজুপর 

জুলাই মাদস সবদিদয় েম ১৩৫ টাো। 

 

৬.৪ ভূপম ব্যবহার পপরসংখ্যান ২০১০-২০১১ 

                                                                                              (আয়তন ‘‘০০০’’ এের-এ) 

 ২০১০-১১ অর্ শ বছর ২০১১-১২ অর্ শ বছর 
*দমাট ফসলাধীন িপম ৩৬৯২৬ ৩৭২৬১ 
**নীট ফসলাধীন িপম ১৯৩৬৮ ১৯৫৯৪ 
কমাট কসদির অধীন িপম ১৬৯০৪ ১৭৪৩৫ 

 

 * কমাট ফসলাধীন িপম =এে ফসলাধীন িপম × ১ + দুই ফসলাধীন িপম × ২ + পতন ফসলাধীন িপম × ৩ 

 **নীট ফসলাধীন িপম= এে ফসলাধীন িপম + দুই ফসলাধীন িপম + পতন ফসলাধীন িপম 
 

ভূপম ব্যবহার পপরসংখ্যান ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ পনদম্ন বার িাদট শ কেখাদনা হদলা- 

 
 

কটপবল ও বার িাদট শ কেখা র্ায় ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্ শ বছদর কমাট ফসলাধীন িপমর পপরমাণ পছল র্র্াক্রদম ৩৬৯২৬ ও ৩৭২৬১ হািার এের, নীট 

ফসলাধীন িপম র্র্াক্রদম ১৯৩৬৮ ও ১৯৫৯৪ হািার এের এবং কমাট কসদির অধীন িপম র্র্াক্রদম ১৬৯০৪ ও ১৭৪৩৫ হািার এের। ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ এর ভূপম 

ব্যবহার পপরসংখ্যান তুলনা েদর কেখা র্ায় কমাট ফসলাধীন িপম ০.৯১%, নীট ফসলাধীন িপম ১.১৭% এবং কমাট কসদির অধীন িপম ৩.১৪% বৃপদ্ধ কপদয়দছ। 
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৬.৫ কেঁদপ, কবগুন, টদমদটা ও তরমুি ফসদলর উৎপােন খরি িপরপ ২০১২  

 

কৃপষ ফসল উৎপােদনর কক্ষ্দত্র কৃষদের আপর্ শে লাদভর পবষয়টি র্ািাইদয়র লদক্ষ্ু ২০১২ সাদল ৪টি ফসদলর (দেঁদপ, কবগুন, 

টদমদটা ও তরমুি) উৎপােন খরি িপরপ পপরিালনা েরা হয়। উৎপােন খরি িপরপ কর্দে কেঁদপ ফসদলর এের প্রপত উৎপােন 

খরি ৫৩১৯৬ টাো ও নীট লাভ ৪৩১৪৬ টাো, কবগুন ফসদলর  এের প্রপত উৎপােন খরি ৭৫৪৭২ টাো ও নীট লাভ ৭২৮৭০ 

টাো, টদমদটা ফসদলর এের প্রপত উৎপােন খরি ৫৩৯৪৬ টাো ও নীট লাভ ২৩১৬০ টাো এবং তরমুি ফসদলর এের প্রপত 

উৎপােন খরি ৪২৮৮১ টাো ও নীট লাভ ৪২৪৭০ টাো পাওয়া পগদয়দছ। এ সেল তথ্য কৃপষ ফসল উৎপােদন উপেরণ খরি 

পর্ শাদলািনায় সহায়ে ভূপমো পালন েরদব। 

 

৬.৬ 2012 mv‡j DBs KZ…©K m¤úvw`Z Ab¨vb¨ Kg©KvÐ 

 

 ৬টি প্রধান  ফসদলর উৎপােন ও আয়তদনর পহসাব প্রাক্কলন েরা হদয়দছ  

 ১১৮টি অপ্রধান ফসদলর উৎপােন ও আয়তদনর পহসাব প্রাক্কলন েরা হদয়দছ  

 মাপসে কৃপষ মজুপর হার  িপরপ সম্পন্ন েদর প্রপতদবেন প্রণয়ন েরা হদয়দছ  

 ভূপম ব্যবহার ও কসি পপরসংখ্যান প্রপতদবেন প্রণয়ন েরা হদয়দছ  

 কেঁদপ, কবগুন, টদমদটা ও তরমুি ফসদলর উৎপােন খরি িপরপ সম্পন্ন েরা হদয়দছ  

 েলা ও হলুে ফসদলর উৎপােন খরি িপরপ সম্পন্ন েরা হদয়দছ  

 কৃপষ পপরসংখ্যান বষ শগ্রন্থ ২০১১ প্রোপর্ত হদয়দছ। 

 

৬.৭ উইং এর আওতায় গৃহীত প্রেল্প ও েম শসূপি 

 

৬.৭.১ েম শসূপি : কপ্রািাপটপভটি এুাদসসদমন্ট সাদভ শ অব পিফাদরন্ট এপগ্রোলিারাল ক্রপস েম শসূপি  

 

১। েম শসূপির নাম : কপ্রািাপটপভটি এুাদসসদমন্ট সাদভ শ অব পিফাদরন্ট এপগ্রোলিারাল ক্রপস েম শসূপি। 

 

২। উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ  : পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ, পপরেল্পনা মন্ত্রণালয়। 

 

৩। বাস্তবায়নোরী সংস্থা  : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা। 

 

৪। বাস্তবায়নোল: 

  (১) আরম্ভ : জুলাই, ২০১২  

  (২) সমাতরে : জুন, ২০১৫ 

  (৩) েম শসূপি এলাো : সমগ্র বাংলাদের্ 

 

৫। েম শসূপির প্রাক্কপলত ব্যয় : ৫১৬.৮২ লক্ষ্ টাো 

 

৬। েম শসূিীর আপর্ শে অগ্রগপত: 

                                                                                              (লক্ষ্ টাোয়) 

বরাদ্দ ব্যয় ব্যদয়র হার % 

১ম বছর 

(২০১২-১৩) 

১ম বছর 

(২০১২-১৩) 

১ম বছর 

(২০১২-১৩) 

১৪০.০০ ৯৮.২৭ ৭০.১৯% 
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৭। েম শসূপির পটভূপমঃ 

 

পবপবএস এর এপগ্রোলিার উইং ের্তশে ছয়টি প্রধান ফসদলর (আউর্, আমন, কবাদরা, পাট, গম ও আলু) এবং ১১৮টি অপ্রধান 

ফসদলর আয়তন ও উৎপােদনর পহসাব প্রাক্কলন েরা হদয় র্াদে। ছয়টি প্রধান ফসদলর আয়তন এবং উৎপােন পনণ শয় মাঠ পর্ শায় 

সাবদিেটিভ ও অবদিেটিভ উভয় পদ্ধপতর মােদম েরা হয়। ১১৮টি অপ্রধান ফসদলর পহসাব কৃষে সাক্ষ্াৎোর অর্ শাৎ 

সাবদিেটিভ পদ্ধপতর মােদম পনরূপণ েরা হয়।  অপ্রধান ফসদলর উৎপােন হার পনণ শয় এবং এেই সাদর্ উৎপােন খরি পনণ শদয়র 

লদক্ষ্ু এ েম শসূপির মােদম ৯টি ফসদলর উৎপােনর্ীলতা িপরপ হাদত কনয়া হদয়দছ। েলা ও হলুে ফসদলর িপরপ ইদতামদে 

সম্পন্ন হদয়দছ। এ িপরপ সমূদহর অপভজ্ঞতা ও তদথ্যর আদলাদে পরবতীদত  পবপভন্ন ফসদলর উৎপােন হার পনণ শদয় তদথ্যর 

গুণগতমান বৃপদ্ধ পাদব এবং সঠিে পপরেল্পনা গ্রহণ সম্ভব হদব।   

 

৮। উদদ্দশ্য : 
 

  ৯টি ফসদলর উৎপােন খরি, উৎপােন পহসাব এবং উৎপােনর্ীলতার পহসাব পনরূপণ েরা হদব  
 

  গুরুত্বপূণ শ ফসদলর মাঠ পর্ শায় পরীক্ষ্ামূলে র্ষ্য েতশন/কৃষে সাক্ষ্াৎোর এর মােদম র্র্ার্র্ উৎপােন হার 

পনণ শয়/র্ািাই েরা  এবং 
 

  তীয় েম শোদের পভপত্তদত প্রাতরে তথ্য সম্বপলত পরদপাট শ ও পবদিষণধমী তথ্য গদবষণা োদি সহায়ে হদব। 
 

৯। েম শসূপির োর্ শক্রম ও অগ্রগপত: 

১.  েলা ও হলুে ফসদলর উৎপােনর্ীলতার িপরপ সম্পন্ন হদয়দছ। 

২.  তদথ্যর গুণগতমান বাড়াদনার িন্য ২৭৫ টি মদয়িার পমটার উপদিলা পপরসংখ্যান অপফদস সরবরাহ েরা হদয়দছ। 

৩.  আনারস ফসদলর প্রেপত্র ও নমুনা পনবাি শদনর িন্য পবপভন্ন সরোপর/দবসরোপর সংস্থা, পবশ্বপবযালয়, উন্নয়ন সংস্থা, 

এনপিও, পবদর্ষজ্ঞ ব্যপক্তবগ শ এবং সাংবাপেেবৃন্দ পনদয় ১৬ কম ২০১৩ তাপরদখ কসপমনার অনুপষ্ঠত হয়। 
 

 
 

কপ্রািাপটপভটি এুাদসসদমন্ট সাদভ শ অব পিফাদরন্ট এপগ্রোলিারাল ক্রপস েম শসূপির কসপমনাদরর উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন বক্তব্য রাদখন পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিব িনাব কমা: নপিবুর রহমান। 
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১০। উপসংহার:  
 
োর্ শক্রদমর আওতায় ফসদলর উৎপােন খরি, উৎপােন পহসাব  ও উৎপােনর্ীলতার হার  িাতীয় পহসাব পদ্ধপতর আধুপনোয়ন, 

মূল্য সূিে/ পভপত্ত বছর  সম্প্রপতেীেরদণর িন্য শীবই গুরুত্বপূণ শ । তথ্য কসবা প্রোদন কনটওয়াপেশং  সম্প্রসারণ, িাটা কবইস বতরী ও 

তথ্য ভাোর  স্থাপদনর কক্ষ্দত্র  এই েম শসূপির তথ্য দ্বারা সামগ্রীে উন্নয়ন োম শোে ত্বরাপিত  হদব এবং িাটা  কবইস বতরীর 

মােদম  দ্রুত তথ্য কসবা  মানুদষর কোর-কগাড়ায় কপৌৌঁছদব । 

 

 

 

 

 

 

৬.৭.২ হারদমানাইদির্ন এে পিদসপমদনর্ন অব  ইউপনফাইি এপগ্রোলিারাল কপ্রািাের্ন  স্টুাটিসটিেস প্রেল্প 

 

১। প্রেদল্পর নাম : “হারদমানাইদির্ন এে পিদসপমদনর্ন অব  ইউপনফাইি এপগ্রোলিারাল কপ্রািাের্ন স্টুাটিসটিেস” প্রেল্প। 

 

২। উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ : পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ, পপরেল্পনা মন্ত্রণালয়। 

 

৩। বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা। 

৪। বাস্তবায়নোলঃ 

  (১) আরম্ভ : জুলাই, ২০১২  

  (২) সমাতরে : জুন, ২০১৪ 

 (৩) প্রেল্প এলাো : সমগ্র বাংলাদের্ 

 

৫। প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয়ঃ  ৩৪৫.০০ লক্ষ্ টাো 

 (১) স্থানীয় মুদ্রা : ৫৭.৩৮ লক্ষ্ টাো 

 (২) ববদেপর্ে মুদ্রা : ২৮৭.৬২ লক্ষ্ টাো 

র্বর্বএস এি হািবমানাইবির্ন এন্ড র্িবসর্মবনর্ন অব ইউর্নফাইি এর্গ্রকালিািাল কপ্রািাকর্ন স্ট্ুাটিসটিক প্রকল্প কতৃিক ধাবনি ফলন হাি 

র্নণ িবয় পিীক্ষামূলক নমুনা কিিন সংক্রা্ত  িাির্াহী কিলায় অনুর্ঠা ি মাঠ পর্ িাবয় ব্যবহার্িক প্রর্র্ক্ষবণ র্বর্বএস এবং  র্িএই এি  কম িকিিাবৃন্দ।    
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৬। প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপতঃ 

 (লক্ষ্ টাোয়) 

 বরাদ্দ ব্যয় ব্যদয়র হার % 

 ১ম বষ শ 

(২০১২-১৩) 

১ম বষ শ 

(২০১২-১৩) 

১ম বষ শ 

(২০১২-১৩) 

োপরগপর সহায়তা (FAO) ২০৭.৭৩ ১২০.৭৯ ৫৮.১৫% 

পিওপব ২৫.৫৬ ১৫.৬২ ৬১.১১% 

কমাট ২৩৩.২৯ ১৩৬.৪১ ৫৮.৪৭% 

 

৭। প্রেদল্পর পটভূপমঃ 

 

কেদর্ পনভশরদর্াগ্য ধান উৎপােন সংক্রান্ত পপরসংখ্যাদনর গুরদত্বর ের্া পবদবিনা েদর পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

ের্তশে গত ১১ এপপ্রল, ২০১২ তাপরদখ এেটি সভা আদয়ািন েরা হয়। সভায় মাননীয় কৃপষমন্ত্রী, মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী এবং 

মাননীয় খাযমন্ত্রী উপপস্থত পছদলন। উক্ত সভায় ধান উৎপােন ও এতেসংক্রান্ত পপরসংখ্যান প্রাক্কলদন পনদয়াপিত সংস্থাসমূহ কর্মন 

কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরের, বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা এবং স্পারদসা এর মদে সুসমিয় এবং হারদমানাইদির্দনর মােদম 

ধাদনর উৎপােন পহসাব প্রাক্কলদনর পবষদয় পসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়। উক্ত পসদ্ধাদন্তর কপ্রপক্ষ্দত পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

   “হারদমানাইদির্ন এে পিদসপমদনর্ন অব  ইউপনফাইি এপগ্রোলিারাল কপ্রািাের্ন স্টুাটিসটিেস” প্রেল্পটি গ্রহণ েদর। জুলাই, 

২০১২ হদত জুন, ২০১৪ পর্ শন্ত দুই বৎসর কময়ােী প্রেল্পটি সরোর ের্তশে ১৮ জুলাই, ২০১২ তাপরদখ অনুদমাপেত হয়। প্রেল্প 

েম শোে পপরিালনার িন্য বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা হদত এেিন প্রেল্প পপরিালে এবং কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরের ও 

স্পারদসা হদত এেিন েদর কফাোল পদয়ন্ট েম শেতশা পনদয়াগ েরা হয়।  

 

র্বর্বএস এি হািবমানাইবির্ন এন্ড র্িবসর্মবনর্ন অব ইউর্নফাইি এর্গ্রকালিািাল কপ্রািাকর্ন স্ট্ুাটিসটিকস প্রকল্প কতৃিক আবয়ার্িি 

র্িবসর্মবনর্ন ওয়াকির্বপ মাননীয় পর্িকল্পনা মন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প, সর্িব, SID, FAO 

এি র্িবপ্রবিবন্টটিভ, কৃর্ষ মন্ত্রণালবয়ি অর্ির্িক্ত সর্িব,  র্বর্বএস এবং র্িএই এি মহাপর্িিালকবৃন্দ। 
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৮। প্রেদল্পর উদদ্দশ্যঃ 

 

 ধাদনর ফলন হার পনণ শদয় নমুনা েতশন পবষয়ে এেটি পবজ্ঞান পভপত্তে নমুনা পিিাইন পনরূপণ েরা; 

 ওয়ােশর্প ও ব্যাপে প্রপর্ক্ষ্দণর মােদম মানব সম্পে উন্নয়ন। 
 

৯। প্রেদল্পর োর্ শক্রম ও অগ্রগপতঃ 

 

প্রেদল্পর েম শপপরেল্পনা অনুর্ায়ী প্রেল্প ের্তশে ১৭-১৮ অদটাবর,২০১২ তাপরদখ ইনদসপসন ওয়ােশর্প অনুপষ্ঠত হয়। এ ওয়ােশর্দপ 

DAE, BBS, SPARRSO, BIDS, BARI, BARC, কৃপষ মন্ত্রণালয়, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং অন্যান্য 

ব্যবহারোরীগণ অংর্ গ্রহণ েদরন। 

 

পবপবএস ও পিএই ের্তশে ব্যবüত পদ্ধপত দু’টি প্রদয়াগ েদর রাির্াহী ও বপরর্াল কিলায় নদভম্বর-পিদসম্বর, ২০১২ মাদস আমন 

উদত্তালন কমৌসুদম পবপবএস ও পিএই এর মাঠ পর্ শাদয়র েম শেতশা/েম শিারীগদণর অংর্গ্রহদণ পরীক্ষ্ামূলে ফসল েতশন েরা হয়। এ 

পরীক্ষ্ামূলে আমন েতশদন পবপবএস, পিএই, স্পারদসা, কৃপষ মন্ত্রণালয় এবং পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর েম শেতশাগণ 

পপরের্ শন েদরন। প্রেল্প েম শোদে FAO ের্তশে পনদয়াপিত িাতীয় ও আন্তিশাপতে পরামর্ শেগণ এই পরীক্ষ্ামূলে আমন েতশন 

পপরের্ শন েদরন। 

 

র্বর্বএস এি হািবমানাইবির্ন এন্ড র্িবসর্মবনর্ন অব ইউর্নফাইি এর্গ্রকালিািাল কপ্রািাকর্ন স্ট্ুাটিসটিক প্রকল্প কতৃিক ধাবনি 

ফলন হাি র্নণ িবয় পিীক্ষামূলক নমুনা কিিন সংক্রা্ত  বর্ির্াল কিলায় অনুর্ঠা ি মাঠ পর্ িাবয় ব্যবহার্িক প্রর্র্ক্ষবণ র্বর্বএস এবং 

র্িএই এি  কম িকিিাবৃন্দ।   



53 

 

 
 

প্রেল্প ের্তশে আদয়াপিত সভায় বক্তব্য রাখদছন পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিব িনাব কমা: নপিবুর রহমান 

 

প্রেল্প ের্তশে সুপাপরর্কৃত নতুন নমুনা র্স্য (ধান) েতশন সংক্রান্ত পদ্ধপত পবষদয় ২৬-২৭ এপপ্রল, ২০১৩ তাপরদখ ঢাোয় পবপবএস 

এর ৫০ িন এবং পিএই এর ৫০ িন ১ম কশ্রণীর েম শেতশাদে মাস্টার কেইনার পহসাদব প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হয়। উক্ত মাস্টার 

কেইনারগণ ২৯-৩০ এপপ্রল, ২০১৩ তাপরদখ ৫০টি কিলায় পিএই এর ৭৫০ িন ও পবপবএস এর ৭৫০ িন েম শেতশাগণদে প্রপর্ক্ষ্ণ 

প্রোন েদরন। 

 

 
 

ধাদনর উৎপােন হার পনণ শদয় মাস্টার কেইনারগদণর প্রপর্ক্ষ্দণর উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন (২৬ এপপ্রল’ ২০১৩) পবপবএস এর মহাপপরিালে এর সাদর্ FAO এর 

বাংলাদের্ পরদপ্রদিনদটটিভ িনাব মাইে রবসন উপপস্থত পছদলন। 
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রাির্াহী কিলায় ধাদনর উৎপােন হার পনণ শদয় পরীক্ষ্ামূলে নমুনা েতশন 

১০। উপসংহারঃ 
 

বতশমাদন কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরেদরর মাঠ পর্ শাদয়র েম শেতশাগদণর সহায়তায় বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে ধান েতশন 

সংক্রান্ত গৃহীত নমুনা পিিাইন অনুর্ায়ী ধাদনর উৎপােন হার প্রাক্কলন েরা হদচ্ছ। মাঠ হদত তথ্য সংেলন কর্দষ পবপবএস, পিএই, 

স্পারদসা, এফপপএমইউ, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং কৃপষ মন্ত্রণালদয়র েম শেতশাগদণর সমিদয় গঠিত 

আন্তঃমন্ত্রণালদয়র সভায় আদলািনাদন্ত ধাদনর উৎপােন পহসাব চূড়ান্ত েরা হদচ্ছ। 
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৭.০  কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

 

৭.১ পটভূপমঃ 

 

স্বাস্থু ও িনসংখ্যা পবষয়ে তথ্য সংগ্রদহর কক্ষ্দত্র বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং অতুন্ত গুরুত্বপূণ শ 

ভূপমো পালন েদর আসদছ। মা ও পর্শু মৃতুুহার করাধ েরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ু মাত্রার এেটি অন্যতম পবষয়। সরোদরর গৃহীত 

পপরেল্পনার ফদল পর্শু মৃতুুহার উদেখদর্াগ্য হাদর েদমদছ। এ সাফদল্যর ফদল গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলাদের্ সরোদরর মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী প্রর্ম South-South পুরলভিাদর ভূপষত হন র্া এদেদর্র িন্য পবরল সম্মান বদয় আদন। এদক্ষ্দত্র কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ 

উইং এর প্রেত্ত তথ্য পবদর্ষ ভূপমো পালন েদরদছ।  

 

এ উইংদয় MTBF এর আওতায় পপরিাপলত Health and Morbidity Status Survey-2012 এর মােদম অসুস্থতা, 

পিপেৎসার ধরণ, পিপেৎসা ব্যয়, মার্ত ও পর্শু স্বাস্থু, প্রপতবন্ধী পবষয়ে তথ্যসহ টিো, পভটাপমন ‘এ’ সম্পপেশত তথ্য, 

ধূমপান/তামাে ব্যবহার সম্পপেশত তথ্য সংগৃহীত হয়। পর্শু ও মাদয়র পুপষ্টমান িপরপ-২০১২ এর মােদম ০০-৫৯ মাস বয়দসর 

পর্শুর পুপষ্টমান পনণ শয়, পর্শুর পুপষ্টহীনতায় কভাগার োরণ, েম ওিন হওয়ার োরণ ইতুাপে পনণ শয় েরা হয় এবং কসই সাদর্ পর্শুর 

মাদয়দের পুপষ্টমানও র্ািাই েরা হয়।  নারীর ক্ষ্মতায়ন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা অিশদনর লদক্ষ্ু কিোর পবষয়ে গুরুত্বপূণ শ 

ধারাবাপহে তথ্য প্রোর্ েরার িন্য Compilation of Gender Statistics নামে েম শসূপি গ্রহণ েরা হদয়দছ।  

 

Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MSVSB)এ উইংদয়র এেটি গুরুত্বপূণ শ পনয়পমত 

প্রেল্প। র্া েীে শপেন ধদর Sample Vital Registration Survey প্রেল্প নাদম িালু পছল। এ প্রেদল্পর গুরুত্বপূণ শ পনদে শর্েগুদলার 

মদে Fertility,  Life expectancy at birth ও Mortality  অন্যতম। মৃতুু করাধ েদল্প উন্নত স্বাস্থু কসবা সংক্রান্ত পপরেল্পনা 

ও নীপতমালা প্রণয়দন এ তথ্য সহায়ে ভূপমো পালন েরদছ। MSVSB প্রেল্প হদত প্রাতরে তথ্য দ্বারা সহস্রাদব্দর ৮টি উন্নয়ন 

লক্ষ্ুমাত্রার (MDGs) মদে ৪টি লক্ষ্ুমাত্রার প্রায় অপধোংর্ পনদে শর্ে পর্ শদবক্ষ্ণ েরা হয়। এ প্রেদল্পর মােদম ৪৩টি পনদে শর্দের 

প্রাক্কলন (Estimate) েরা হয় র্া Demographic Analysis/Trend  এর কক্ষ্দত্র পবদর্ষ ভূপমো রাদখ। 

 

 

                             MSVSB                   কার্ িক্রম               SID                             
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ইউপনদসফ এর সহায়তায় বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা মা ও পর্শুদের স্বাস্থু ও পুপষ্ট পবষয়ে তথ্যাপে সংগ্রদহর িন্য ১৯৯৩ সাল 

হদত Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) র্ীষ শে িপরপ পপরিালনা েদর আসদছ। এ িপরদপর মােদম সহস্রাব্দ 

উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রার (MDGs) বাংলাদের্ কপ্রপক্ষ্ত ১৭টি পনদে শর্েসহ মা ও পর্শুদের পর্ক্ষ্া, প্রার্পমে ও মােপমে পর্ক্ষ্ায় কছদল 

অনুপাদত কমদয় পর্শুর সংখ্যা, শূন্য কর্দে পাঁি বছদরর েম বয়সী পর্শু মৃতুুর হার, েক্ষ্ স্বাস্থু েমীর উপপস্থপতদত পর্শু িদন্মর 

সংখ্যা, পাঁি বছদরর েম বয়সী পর্শুদের ওিন-উিতা সম্পেীত তথ্য  সংক্রান্ত ৭৮টি পনদে শর্ে পাওয়া র্াদব র্া িাতীয় স্বাদর্ শ 

অতুন্ত গুরুত্বপূণ শ। উদেখ্য,  এ িপরদপর মােদম বাংলাদেদর্ প্রর্ম বাদরর মত মাঠ পর্ শাদয় পাপনর মান পরীক্ষ্া েরা হয়।  

 

Food Security Nutritional Surveillance Component Project কিদমাগ্রাপফ এুাে কহলর্ উইং এর আদরেটি গুরুত্বপূণ শ 

প্রেল্প। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার Nutritional Surveillance সংক্রান্ত পবযমান অবস্থা আরও উন্নতেরণ এবং কেদর্র 

১০-৪৯ বছর বয়সী মপহলা ও ৫ বছর বয়দসর নীদির পর্শুদের পুপষ্ট সংপিষ্ট তথ্যাপে সরবরাদহর মােদম োপরদ্র পনরসন সংক্রান্ত 

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা অিশদনর িন্য এ প্রেল্প গুরুত্বপূণ শ ভূপমো রাখদছ।  

 

সদব শাপপর বলা র্ায় কেদর্র িনগদণর আর্ শ-সামাপিে অবস্থার উন্নয়দন কিদমাগ্রাপফ এুাে কহলর্ উইং ের্তশে গৃহীত প্রেল্পসমূহ 

গুরুত্বপূণ শ তথ্য সরবরাহ েদর র্াদে র্া পপরেল্পনা প্রণয়ন ও োপরদ্র পবদমািদন পবদর্ষ ভূপমো পালন েদর। 
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৭.২ কিদমাগ্রাপফ এুাে কহলর্ উইং এর অধীন প্রেল্পসমূহ 

 

৭.২.১ ফুি পসপেউপরটি-পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স েদম্পাদনন্ট প্রেল্প (FSNSC) 
 

১।  (ে) প্রেদল্পর নাম :  ফুি পসপেউপরটিপনউপের্নাল সাপভ শদলন্স েদম্পাদনন্ট প্রেল্প (FSNSC) 

 (খ)  উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ : পপরেল্পনা মন্ত্রণালয়, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

 (গ)  বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

(ে) বাস্তবায়নোলঃ 

(১) আরম্ভ : জুলাই,২০০৯ 

(২) সমাতরে : জুন, ২০১৪ 

(ঙ) প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয়ঃ     ৬৩৯.৭  লক্ষ্ টাো 

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ৪.০  লক্ষ্ টাো 

(২) ববদেপর্ে মুদ্রা : ৬৩৫.৭০ লক্ষ্  টাো [৬,৫০,০০০ ইউদরা] 

 

২। প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপতঃ 

আপর্ শে বছর বাদিট 

(লক্ষ্ টাোয়) 

ব্যয়  

(লক্ষ্ টাোয়) 

বাস্তবায়ন হাি 

% 

২০১২-১৩ ১৬৭.০০ ১৪১.৮৬ ৮৪.৯৫ 

 

৩। প্রেদল্পর পটভূপমঃ 

 

স্বাস্থু ও পুপষ্ট এেটি অপরটির পপরপূরে। স্বাস্থু হদচ্ছ কেদর্র সাপব শে উন্নয়দনর মূল পভপত্তর অন্যতম এবং পুপষ্ট সুস্বাস্থু অিশদনর 

পবষদয় গুরুত্বপূণ শ ভূপমো পালন েদর র্াদে। খাদযর অপনিয়তার োরদণ অপুপষ্টর অবস্থা কর্দে পপরত্রাণ এবং পুপষ্ট সম্পপেশত 

পবপভন্ন তথ্যাপে সংগ্রহ ও পপরবীক্ষ্দণর পবষয়টিদে সব শাদগ্র গুরুত্ব পেদয় বাংলাদের্ সরোর ও ইউদরাপপয়ান ইউপনয়ন (EU) এর 

মদে ফুি পসপেউপরটি কপ্রাগ্রাম-২০০৬ এর আওতায় পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স পবষদয় এেটি আপর্ শে চুপক্ত (Financial 

Agreement) স্বাক্ষ্পরত হয়। 

 
 

পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাকগর সদম্মলন েদক্ষ্ Demographic Transition র্বষয়ক 

আবলািনা সভায় ি. মর্সউি িহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি অে িননর্িক র্বষয়ক উপবদষ্টা বক্তব্য িাখবেন। 

SID এি সর্িব এবং র্বর্বএস মহাপর্িিালক এ সময় উপর্স্থি  র্েবলন।   
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ফুি পসপেউপরটি কপ্রাগ্রাম-২০০৬ এর অধীদন EU-র আপর্ শে সহায়তায় পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স োর্ শক্রম পপরিালনার িন্য EU 

ের্তশে পনদয়াগপ্রাতরে BRAC University (BU) এর সাদর্ বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরাদে সমৃ্পক্ত েদর মাঠ পর্ শাদয় োদির 

অপভজ্ঞতা অিশদনর লদক্ষ্ু পবদবিু এফএস-এনএসপস প্রেল্পটি প্রণয়ন েরা হদয়দছ। EU এর সাদর্ চুপক্ত কমাতাদবে BU ৫ বছদর 

১৫ রাউে পনউপের্ন সংক্রান্ত িপরপ পপরিালনা েরদব এবং প্রেল্প কর্দষ পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স োর্ শক্রমটিদে বাংলাদের্ 

পপরসংখ্যান বুুদরার সাদর্ প্রাপতষ্ঠাপনেভাদব এেীভূত েরদত সহায়তা েরদব। অপরপেদে বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ১০% 

নমুনা এলাোয় ১৫ রাউে পপইপস িপরপ পপরিালনা েরদব এবং োদির মােদম েক্ষ্তা অিশন েরদব। তাছাড়া বাংলাদের্ 

পপরসংখ্যান বুুদরা তাদের প্রেদল্পর অর্ শায়দন প্রপর্ক্ষ্ণ ও পর্ক্ষ্া সফর এর  মােদম পবপবএস এর িনবদলর েম শেক্ষ্তা বৃপদ্ধ েরদব 

এবং BU-কে স্যাম্পল পসদলের্ন ও প্রেপত্র প্রণয়দন সহায়তা েরদব। উদেখ্য, প্রেদল্পর পস্টয়াপরং েপমটির ০৪ এপপ্রল ২০১৩ 

তাপরদখর সভার পসদ্ধান্ত কমাতাদবে পবপবএস উন্নয়ন সহদর্াগী ও ব্র্যাে পবশ্বপবযালদয়র সাদর্ আদলািনাপূব শে মূল সাপভ শদলদন্স ১০% 

পপএসইউ কত পপইপস এর পপরবদতশ মূল সাপভ শদলদন্স অংর্ গ্রহদণর লদক্ষ্ু োর্ শক্রম পপরিাপলত হদব। 

 

৪। প্রেদল্পর উদদ্দদশ্যঃ 

(ে) ব্র্যাে ইউপনভাপস শটি (BU) ও কহদলন কেলার ইন্টারন্যার্নাল (HKI) ের্তশে পপরিাপলত পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স 

িপরদপর ১০% নমুনা এলাোয় পপইপস িপরপ পপরিালনা  
 

(খ)  পবপভন্ন প্রপর্ক্ষ্ণ ও পপইপস িপরপ পপরিালনার মােদম পবপবএস এর িনবদলর পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স সংক্রান্ত 

েক্ষ্তা বৃপদ্ধ েরা  
 

(গ)  প্রেল্প কর্দষ পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স োর্ শক্রম পবপবএস এ প্রাপতষ্ঠাপনেীেরণ  

 

(ে)  পপরেল্পনাপবেসহ অন্যান্য সুপবধাদভাগী (Stakeholder)কের স্বাস্থু ও পুপষ্ট সংপিষ্ট তথ্যাপে সরবরাহ েরা। 

 

    -                   nutritional surveillance                      SID          
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৫। প্রেদল্পর োর্ক্রশম ও অগ্রগপতঃ 

 

 (ে) ৩য় রাউে হদত ১০ম রাউে পর্ শন্ত পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স িপরদপর গণনা পরবতী গুণগতমান র্ািাই (পপইপস) এর মাঠ 

পর্ শাদয়র তথ্য সংগ্রদহর োি সম্পন্ন হদয়দছ। 

 

 (খ) তথ্য সংগ্রহ োদি পবপবএস এর ৮২ িন েম শেতশা/েম শিারীদে  Anthropometric Measurement সহ পনউপের্নাল 

সাপভ শদলন্স পবষদয় প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হদয়দছ। 

 

 (গ) প্রেদল্পর মাঠ পর্ শাদয়র োদি ১৮০ িন স্থানীয় পর্পক্ষ্ত কবোর মপহলাদে সম্পৃক্ত েরা হদয়দছ। 

 

 (ে)  অত্র প্রেদল্পর মােদম ২০ িন েম শেতশাদে ঢাো পবশ্বপবযালদয়র Institute of Statistical Research and 

Training (ISRT) এ ‘Applied Statistics’ পবষদয়, ২০ িনেম শেতশাদে  ‘Statistical Report writing’ 

পবষদয়, ১২ িন েম শেতশাদে ‘Anthro-2006, Basic Nutrition & FANTA-2’ এবং ১৬ িন েম শেতশাদে 

ICDDR,B এ ‘STATA’ পবষদয় প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হদয়দছ। ব্র্যাে পবশ্বপবযালদয়র কিমস পপ গ্রান্ট স্কুল অব 

পাবপলে কহলর্ কর্দে পবপবএস এর 2 িন েম শেতশা এমপপএইি পিপগ্র অিশন েদরদছন । 

(ঙ) পপইপস িপরদপর ৩য় হদত ৮ম রাউে ফলাফল প্রোর্। 

 

৬। উপসংহার : 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার আওতাধীন ‘‘ফুি পসপেউপরটি-পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স েদম্পাদনন্ট’’ র্ীষ শে প্রেল্পটি কেদর্র 

পবরািমান সুষম খাদযর অপনিয়তা দূরীেরদণর লদক্ষ্ু পুপষ্ট সম্পপেশত সঠিে তথ্যাপে সংগ্রহ েদর কেদর্র িনগদণর স্বাস্থু ও 

পুপষ্টর কক্ষ্দত্র গুরুত্বপূণ শ ভূপমো রাখদত সক্ষ্ম হদব। 
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৭.২.২ মপনটপরং যা পসচুদয়র্ন অব ভাইটাল স্টুাটিপস্টক স অব বাংলাদের্ (এম এস পভ এস পব) প্রেল্প 

 

১।  (ে) প্রেদল্পর নাম : মপনটপরং যা পসচুদয়র্ন অব ভাইটাল স্টুাটিপস্টক স অব বাংলাদের্ (এম এস পভ এস পব) প্রেল্প 

 (খ) উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ : পপরেল্পনা মন্ত্রণালয়, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

 (গ) বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

 (ে) বাস্তবায়নোলঃ 

(১) আরম্ভ :  জুলাই, ২০১২ পিঃ 

(২) সমাতরে : জুন, ২০১৭ পিঃ 

 (ঙ) প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয়ঃ 

(১)  স্থানীয় মুদ্রা : ২৯৫৩.৮৫ লক্ষ্ টাো (পিওপব) 

(২)  ববদেপর্ে মুদ্রা : নাই 

 

 

 

 

২। প্রেদল্পর পটভূপমঃ 
 

িনতাপত্ত্বে তথ্য সংগ্রহ েরার ৩টি স্বীকৃত পদ্ধপত রদয়দছ কর্গুপল হল শুমাপর, পনবপন্ধেরণ ও নমুনা িপরপ। এ পদ্ধপতগুপলর মদে 

নমুনা পনবপন্ধেরণ পদ্ধপত উন্নত পদ্ধপত পহদসদব পবদবপিত। োরণ এ পদ্ধপতদত িন্ম, মৃতুু, পববাহ, স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য নমুনা হদত 

ধারাবাপহেভাদব সংগ্রহ ও পরদপাট শ আোদর প্রোর্ েরা হয়। ১৯৮০ সাদল মাত্র ১০৩টি (৬২টি পেী + ৪১টি র্হর) নমুনা এলাোয় 

(Primary Sampling Unit) এ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধপত এেটি উন্নয়ন প্রেদল্পর আওতায় শুরু হয়। ১৯৮৩ সাদল িপরদপর  নমুনা 

এলাোর সংখ্যা ১০৩টি হদত ২১০ টিদত উন্নীত েরা হয়। র্ার মদে পেী এলাোয় পছল ১৫০টি এবং র্হর এলাোয় পছল ৬০টি। 

পেন্তু নমুনা এলাোর সংখ্যা েম হওয়ায় এ োর্ শক্রদমর আওতায় কিলা পর্ শাদয় এপস্টদমট েরা সম্ভব হত না। তাই ১৯৯৫ সাদল 

নমুনা এলাোর (Sample Area)সংখ্যা ২১০ হদত ৫০০ কত উন্নীত েরা হয়। বদ্বত পদ্ধপতদত িন্ম, মৃতুু, পববাহ, আগমন-

বপহগ শমন, িন্ম পনয়ন্ত্রণ পদ্ধপত এবং প্রপতবন্ধী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ োর্ শক্রম কিারোরেরণ ও কিলা পর্ শাদয় তথ্য উপস্থাপদনর িন্য 

২০০০ সাদল এেটি উন্নয়ন প্রেল্প গ্রহণ েরা হয় এবং ২০০২ সাদল নমুনা এলাোর সংখ্যা ৫০০ হদত ১০০০ এ উন্নীত েরা হয়। 

বতশমান প্রেদল্প নতুন Integrated Multipurpose Sampling (IMPS) Design অনুর্ায়ী নমুনা এলাো সংখ্যা ১০০০ হদত 

                            MSVSB                                        SID                       
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১৫০০ এ উন্নীত েরা হদয়দছ। এ প্রেল্প হদত বতশমাদন বাপষ শে প্রদক্ষ্পপত িনসংখ্যা, িন্মহার, মৃতুুহার, পর্শু মৃতুুহার, মার্ত 

মৃতুুহার, প্রতুাপর্ত গড় আয়ু, পববাহ/তালাদের হার, আগমন বপহগ শমন হার, িন্ম পনদরাধে হার ও প্রপতবন্ধী হার  ইতুাপে তথ্য 

পনয়পমতভাদব প্রোর্ েরা হয়। এ সমস্ত  তথ্য র্হর, পেী, পবভাগ ও কিলা পর্ শাদয় উপস্থাপন েরা হয়। এ সমস্ত তথ্য 

পপরেল্পনাপবে, নীপত পনধ শারে, উন্নয়ন সহদর্াপগ সংস্থা ের্তশে িনসংখ্যা পপরেল্পনা ও আর্ শ-সামাপিে পপরেল্পনা প্রণয়দন ব্যবহৃত 

হদচ্ছ। এছাড়া িাপতসংে কোপষত সহস্রাদব্দর উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রার (Millennium Development Goals) েদয়েটি গুরুত্বপূণ শ 

Indicators কর্মন Total Fertility Rate (TFR), Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality Rate 

(MMR), Under Five Mortality Rate (U5MR) এ প্রেদল্পর তথ্য হদত পনয়পমতভাদব পাওয়া র্ায়। 

 

৩। প্রেদল্পর উদদ্দশ্যঃ  
 

ে.  বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে প্রপত ১০ বছর অন্তর  আেমশুমাপর েরা হয়। আেমশুমাপর হদত শুমাপর পরবতী 

বছরপভপত্তে িনসংখ্যা ও িনতাপত্ত্বে সূিেসমূদহর পপরবতশন পনরূপণ েরা র্ায় না। তাই এমএসপভএসপব প্রেদল্পর মােদম 

িনসংখ্যা ও িনতাপত্ত্বে সম্পপেশত সাম্প্রপতে এবং পবস্তাপরত তথ্য সংগ্রহ েদর বাপষ শে ও পঞ্চবাপষ শে পপরেল্পনা প্রণয়দন 

ব্যবহার েরা   
 

খ.  সমগ্র বাংলাদেদর্ IMPS Designএর মােদম পনব শাপিত ১৫০০টি নমুনা এলাো (Primary Sampling Unit) হদত 

িনসংখ্যা ও িনতাপত্ত্বে পবষয়ে ১১টি তফপসদলর উপর পনভশরদর্াগ্য ও সঠিে তথ্য সংগ্রহ  
 

গ.  আন্তঃশুমাপর বৎসর সমূদহর িনসংখ্যা বৃপদ্ধর উপাোনসমূহ র্র্া- িন্ম, মৃতুু, পববাহ, তালাে, আগমন, বপহগ শমন এবং আর্ শ-

সামাপিে তথ্য সংগ্রহ, প্রপক্রয়ােরণ এবং পনয়পমতভাদব িনপমপত সম্পপেশত সূিেসমূদহর পরদপাট শ প্রোর্   
 

ে.  িনসংখ্যা ও িনতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, পবদিষণ ও সমিয় সাধনপূব শে Computerএ ধারণ ও সংরক্ষ্ণ   
 

ঙ.  োতা সংস্থা, গদবষে, পপরেল্পনাপবে ও নীপতপনধ শারেগদণর বস্ত্তপনষ্ঠ োদি ব্যবহাদরর িন্য এ তথ্য সরবরাহ   
 

ি.  স্থানীয় সরোদরর সাদর্ কর্ৌর্ভাদব ভাইটাল করপিদের্ন (িন্ম-মৃতুু) োর্ শক্রম পপরিালনা, তথ্য প্রপক্রয়ােরণ ও িাটা কবইস 

ব্যবস্থাপনায় অংর্গ্রহণ   
 

ছ.  ১৫০০টি নমুনা এলাোয় মপহলাদের উন্নয়ন েম শোদে অংর্ গ্রহদণর সুদর্াগ সৃপষ্ট ও েম শসংস্থাদনর িন্য স্থানীয় করপিোর 

পহদসদব তাদেরদে র্তভাগ অগ্রাপধোর পভপত্তদত সম্পৃক্তেরণ   
 

ি.  পাপনর ব্যবহার, আদলার উৎস, জ্বালানীর ব্যবহার, পয়ঃপনলভিার্ন ও পপরদবর্ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ েদর পপরদবর্ দূষণ 

দূরীেরদণর িন্য পপরেল্পনা প্রণয়ন েরা অন্যতম উদদ্দশ্য। 

 

৪।  প্রেদল্পর োর্ক্রশম: 
 

আেমশুমাপরর পরবতী বছরসমূদহর িনসংখ্যা বৃপদ্ধর উপাোন র্র্া- িন্ম-মৃতুু, পববাহ, আগমন, বপহগ শমন, িন্ম পনয়ন্ত্রণ পদ্ধপত 

এবং প্রপতবন্ধী সম্পপেশত আর্ শ-সামাপিে তথ্য সংগ্রহ েদর পনয়পমতভাদব িনপমপতে সূিেসমূহ োতা সংস্থা, গদবষে, 

পপরেল্পনাপবে ও নীপতপনধ শারেগদণর বস্ত্তপনষ্ঠ োদি ব্যবহাদরর িন্য এ তথ্য সরবরাহ েরা হয়। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

১৯৮০ সাল হদত বদ্বত পদ্ধপতদত িন্ম, মৃতুু, পববাহ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ েদর আসদছ। বদ্বত পদ্ধপতদত দু’টি পৃর্ে তথ্য 

সংগ্রহ পদ্ধপত অনুসরণ েরা হয় র্ার এেটি (System-1) পদ্ধপত হল স্থানীয়ভাদব পনদয়াগকৃত ও এলাোর স্থায়ী বাপসন্দা এেিন 

স্থানীয় করপিোর, নমুনা এলাোয় সংেটিত িন্ম, মৃতুু, পববাহ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষ্পণেভাদব সংগ্রহ েদর পপরসংখ্যান 

বুুদরার সের েতরেদর কপ্ররণ েদর। অপর পদ্ধপত (System-2) হল বুুদরার মাঠ পর্ শাদয় েম শরত েম শেতশা/েম শিারীগণ ের্তশে প্রপত 

পতন মাস অন্তর অন্তর এেই তথ্য গণনা ও তোরপের পভপত্তদত এেই নমুনা এলাো হদত সংগ্রহ েদর। সংগৃহীত তথ্য পদর ম্যাপিং 

েদর সঠিেতা র্ািাই েরা হয় এবং প্রকৃত েটন সংখ্যা (events)পনণ শয় েদর পবপভন্ন িনতাপত্ত্বে সূিে পনণ শয় েদর বাৎসপরে 

পরদপাট শ আোদর প্রোর্ েরা হয়। 
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অগ্রগপতঃ 

(ে)   SVRS-2011 এর পরদপাট শ মুদ্রণাধীন রদয়দছ।  
 

(খ)    নতুন IMPS design প্রস্তুতত েরা হদয়দছ।  
 

(গ)   নবগঠিত IMPS Design ব্যবহার েদর ১৫০০টি PSU-কত মাঠ পর্ শাদয় নমুনা এলাো গঠদনর িন্য কলভিি ম্যাপপং ও 

Listing এর োি সমাতরে হদয়দছ। 
 

(ে)   ২০১২ সাদল মাঠ পর্ শায় কর্দে প্রাতরে হাউিদহাল্ড োি শ (তফপসল-২), িন্ম (তফপসল-৩), মৃতুু (তফপসল-৪), পববাহ  

(তফপসল-৫), তালাে/পবদচ্ছে (তফপসল-৬), বপহগ শমন (তফপসল-৭), আগমন (তফপসল-৮), িন্ম পনয়ন্ত্রণ পদ্ধপত (তফপসল- 

৯) ও প্রপতবপন্ধ (তফপসল-১০) তফপসলসমূদহর এপিটিং, কোপিং এবং ম্যাপিং এর োি িলদছ। 
 

(ঙ)  এমএসপভএসপব প্রেদল্পর অধীন স্থানীয় করপিোর ও সুপারভাইিারদের কমৌপলে প্রপর্ক্ষ্দণর উদদ্দদশ্য ১৪ ও ১৫ জুন,২০১৩ 

পিঃ ০২ পেনব্যাপী মাস্টার কেইনারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ এবং কিলা পর্ শাদয় ১৭ জুন হদত ২০ জুন,২০১৩ পিঃ পর্ শন্ত স্থানীয় 

করপিষ্ট্রার ও সুপারভাইিারদের কমৌপলে প্রপর্ক্ষ্ণ সমাতরে হদয়দছ। 
 

(ি)   পিআইএস ম্যাপস্  প্রেল্প ের্তশে স্থানীয় করপিোর ও সুপারভাইিারদের পরদেসার  কেপনং সম্পন্ন হদয়দছ। 
 

(ছ)   ১ জুলাই, ২০১৩ হদত নতুন আইএমপপএস ব্যবহার েদর ১৫০০টি PSU হদত MSVSB এর আওতায় ১১টি তফপসল 

ব্যবহার েদর তথ্য সংগ্রদহর োি শুরু হদয়দছ। 
 

(ি)    প্রেদল্পর িনবল পনদয়াদগর প্রস্তুতপত িলদছ। 

 

৫।  প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপতঃ 

 

আপর্ শে বছর বরাদ্দ (লক্ষ্ টাোয়) ব্যয় ( লক্ষ্ টাোয়) ব্যদয়র হার 

২০১২-২০১৩ ৩৯৮.০০ ২৭১.৭৪ ৬৮.২৭% 

 

৬। উপসংহারঃ 
 

এ প্রেল্প িাতীয় ও স্থানীয় পর্ শাদয় স্বাস্থু ও িনতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য পভপত্তে নীপত পনধ শারণ, পপরেল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন 

োদি সরোরী পর্ শাদয় প্রদয়ািনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাদহর মােদম সহদর্াপগতা প্রোন েদর আসদছ। এছাড়া 

অপভগমন/অপভবাসন সংক্রান্ত তথ্য এদেদর্র োপরদ্র পবদমািদনর িন্য পপরেল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন োর্ শের ভূপমো পালন েদর 

র্াদে। পবদর্ষ েদর োপরদ্র পবদমািন কেৌর্লপত্র (পপআরএসপপ) এবং পঞ্চ-বাপষ শে পপরেল্পনা গ্রহদণ এ প্রেদল্পর অবোন 

অনস্বীোর্ শ। এমএসপভএসপব প্রেদল্পর মােদম বাংলাদেদর্ স্বাক্ষ্রতার হার, বয়লভি পর্ক্ষ্ার হারসহ স্বাক্ষ্রতা সংক্রান্ত নানাপবধ তথ্য 

সংগ্রহ েরা হদয় র্াদে। সরোদরর পর্ক্ষ্া সংক্রান্ত পবদর্ষ েদর প্রার্পমে পর্ক্ষ্া সম্পপেশত পপরেল্পনা প্রণয়ন ও নীপতমালা 

বাস্তবায়দন এ প্রেদল্পর সংগৃহীত তথ্য গুরুত্বপূণ শ ভূপমো পালন েদর আসদছ।  

 

রুপেল্প-২০২১ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্ু এমএসপভএসপব প্রেদল্পর মােদম খানার আোর, সুদপয় পাপন, জ্বালানী, আদলার উৎস ও 

টয়দলট সুপবধাসহ নানাপবধ তথ্য  সংগ্রহ েরা হদয় র্াদে। এর ফদল সংগৃহীত তদথ্যর মােদম কেদর্র নাগপরে অপধোরসহ 

সুপবধাদভাগী ও সুপবধাবপঞ্চত িনসংখ্যা পনধ শারণপূব শে পপরেল্পনা প্রণয়ন েরা সহিতর হদচ্ছ। এমএসপভএসপব প্রেদল্পর মােদম 

তথ্য সংগ্রহ েদর কেদর্র পহন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কবৌদ্ধসহ অন্যান্য ধম শাবলম্বীদের সংখ্যা ও কমাট িনসংখ্যার অনুপাত ও র্তেরা 

হার পনণ শয় েরা সম্ভব হদচ্ছ। এ প্রেদল্পর আওতায় মপহলাদের উন্নয়ন েম শোদে অংর্গ্রহণ সুদর্াগ সৃপষ্ট েম শসংস্থাদনর িন্য স্থানীয় 

করপিোর পহদসদব তাদেরদে অগ্রাপধোর পভপত্তদত সম্পৃক্ত েরা হদয়দছ। ফদল এ প্রেল্প বতশমান মহাদিাট সরোদরর নারীর 

ক্ষ্মতায়দনর পপরেল্পনা বাস্তবায়দন সহায়ে ভূপমো পালন েরদছ। এছাড়াও MDGs এর নারীর ক্ষ্মতায়ন সংক্রান্ত লক্ষ্ুমাত্রার 

অপভষ্ট লদক্ষ্ু কপৌৌঁছাদনার িন্য এ প্রেদল্পর তথ্য অতুন্ত গুরুত্বপূণ শ। প্রতুাপর্ত গড় আয়ু বৃপদ্ধ পাওয়ায় প্রিাতদন্ত্রর সেল 

েম শেতশা/েম শিারীগদণর িাকুপরর অবসদরর বয়সসীমা ৫৭ হদত ৫৯ এ উন্নীত েরা হদয়দছ। র্া এ প্রেদল্পর সংগৃহীত তদথ্যর সরাসপর 

সুফল। 
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SVRS Survey হদত প্রাতরে তথ্য দ্বারা পেছু গুরুত্বপূণ শ Indicator  এর  Demographic  trend পনদম্ন কলখপিদত্র কেখাদনা হল- 

 

পলংগদভদে পববাদহর গড় বয়স (MAM), 1991-2011 
 

 
 

উপদরাক্ত কলখপিত্র হদত কেখা র্ায় কর্, ২০১১ সাদল িাতীয় পর্ শাদয় গড় পববাদহর বয়স  পুরুদষর কক্ষ্দত্র ২৪.৯ বছর এবং মপহলার কক্ষ্দত্র ১৮.৬ বছর। ২০১১ সাদল পুরুদষর 

কক্ষ্দত্র গড় পববাদহর বয়স ২০১০ সাদলর তুলনায় বৃপদ্ধ কপদয়দছ। বছর প্রপত পপরবতশদনর হার অতুন্ত েম। ১৯৯৪ সাল কর্দে ২০০০ সাল পর্ শন্ত এ হাদরর উদেখ্যদর্াগ্য 

পপরবতশন হয়পন। ২০০৫ সাদল এ হার পছল সবদিদয় েম (পুরুদষর কক্ষ্দত্র পছল ২৩.৩ বছর এবং মপহলার কক্ষ্দত্র পছল ১৭.৯ বছর। 

 

কমাট প্রিনন হার (TFR) per woman by locality,1981-2011 
 

 

 

উপদরাক্ত কলখপিত্র হদত কেখা র্ায় কর্, ২০১১ সাদল কমাট প্রিনন হার িাতীয় পর্ শাদয় ২.১০, পেী অঞ্চদল ২.১২ এবং র্হর অঞ্চদল ১.৮৫। উদেখ্য, ১৯৮১ সাদল িাতীয় 

পর্ শাদয় কমাট প্রিনন হার পছল ৫.০৪, এ হার ১৯৯১ সাদল পছল ৪.২৪ এবং ২০০১ সাদল পছল ২.৫৬। বাংলাদেদর্ কমাট প্রিনন হার ক্রমািদয় হ্রাস পাদচ্ছ র্া অতুন্ত 

ইপতবািে। 
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পর্শু মৃতুুর হার (IMR) per 1000 live birth by locality, 1981-2011 

 

 
 

উপদরাক্ত কলখপিত্র হদত কেখা র্াদচ্ছ কর্, প্রপত হািাদর পর্শু মৃতুুর হার (এে বছদরর পনদি) ২০১১ সাদল িাতীয় পর্ শাদয় ৩৫, পেী অঞ্চদল ৩৬ এবং র্হর অঞ্চদল ৩২। 

উদেখ্য কর্, ১৯৮১ সাদল িাতীয় পর্ শাদয় পর্শু মৃতুুর হার ১১১, এ হার ১৯৯১ সাদল পছল ৯২ এবং ২০০১ সাদল পছল ৫৬। বাংলাদেদর্ পবগত বছরগুদলাদত পর্শু মৃতুুর হার 

উদেখদর্াগ্য হাদর হ্রাস কপদয়দছ এবং এ কক্ষ্দত্র বাংলাদের্ সহ্স্স্রাদব্দর লক্ষ্ুমাত্রা অিশদনর োরপ্রাদন্ত উপনীত হদয়দছ। 

 

মার্তমৃতুুরহার (MMR) by locality, 1986-2011 

 

 

 

উপদরাক্ত কলখপিত্র হদত কেখা র্ায় বাংলাদেদর্ মার্তমৃতুুর হার (MMR) ১৯৮৬ কর্দে ২০১১ সাল পর্ শন্ত িাতীয় পর্ শাদয়, র্হর এবং পেী অঞ্চল উভয় স্থাদন উদেখদর্াগ্য 

হাদর হ্রাস কপদয়দছ। ২০০১ সাদল মার্ত মৃতুুর হার (MMR) পছল ৩.১৫, ২০০২ সাদল এ হার বৃপদ্ধ কপদয় ৩.৯১ হয় । ২০০৮ সাদল িাতীয় পর্ শাদয় মার্ত মৃতুুর হার 

(MMR) পছল ৩.৪৮, এ হার ২০০৮ সাদলর পরবতীদত প্রপতটি বছদর ক্রমািদয় হ্রাস কপদয় ২০১১ সাদল োঁড়ায় ২.০৯। অর্ শাৎ ২০০১ হদত ২০১১ সাল পর্ শন্ত মার্ত মৃতুু হার 

িাতীয় পর্ শাদয় ৩৪%, গ্রাম অঞ্চদল ৩৪% এবং র্হর অঞ্চদল ২৪% হ্রাস কপদয়দছ। উদেখ্য, ২০১১ সাদল িাতীয় পর্ শাদয় মার্ত মৃতুু হার ২.০৯, পেী অঞ্চদল ২.১৫ এবং 

র্হর অঞ্চদল ১.৯৬।  
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পলংগদভদে প্রতুাপর্ত গড় আয়ুষ্কাল  (Expectation of Life at Birth by Sex),1981-2011 

 

 
 

উপদরাক্ত কলখপিত্র হদত কেখা র্াদচ্ছ কর্, ২০১১ সাদল িাতীয় পর্ শাদয় প্রতুাপর্ত আয়ুষ্কাল পুরুদষর কক্ষ্দত্র ৬৭.৯ এবং মপহলার কক্ষ্দত্র  ৭০.৩বছর। উদেখ্য কর্, ১৯৮১ সাদল 

প্রতুাপর্ত আয়ুষ্কাল পুরুদষর কক্ষ্দত্র ৫৫.৩, মপহলাদের কক্ষ্দত্র ৫৪.৫  ১৯৯১ সাদল পুরুদষর কক্ষ্দত্র ৫৬.৫, মপহলাদের কক্ষ্দত্র ৫৫.৭ এবং ২০০১ এ প্রতুাপর্ত আয়ুষ্কাল 

পুরুদষর কক্ষ্দত্র  ৬৪.০ বছর এবং মপহলাদের কক্ষ্দত্র পছল ৬৪.৫ বছর। 

 

৭.২.৩  মপনটপরং পে পসচুদয়র্ন অব পিলদড্রন এুাে উইদমন (৩য় পর্ শায়) প্রেল্প 

 

১।  (ে) প্রেদল্পর নাম : মপনটপরং পে পসচুদয়র্ন অব পিলদড্রন এুাে উইদমন (৩য় পর্ শায়) প্রেল্প। 

 (খ) উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ : পপরেল্পনা মন্ত্রণালয়, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ। 

 (গ) বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা। 

 (ে) বাস্তবায়নোল :  

(১) আরম্ভ : ১ িানুয়াপর, ২০১২ 

(২) সমাতরে  : ৩১ পিদসম্বর, ২০১৩ 

(৩) প্রেল্প এলাো : সমগ্র বাংলাদের্ 

 

(ঙ) প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয়: 

(১) স্থানীয় মুদ্রা :  ২৯ লক্ষ্  টাো 

(২) ববদেপর্ে মুদ্রা : ৬৫৬ লক্ষ্  টাো 

 

২। প্রেদল্পর পটভূপম: বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ১৯৯৩ সাল হদত মপনটপরং পে পসচুদয়ুর্ন অব পিলদড্রন এুাে উইদমন সংপিষ্ট 

প্রেল্প এর আওতায় মাপিপল ইপেদেটর ক্লাস্টার সাদভ শ (MICS) পপরিালনা েদর আসদছ। ১৯৯৫ সাল হদত global round এ 

প্রপত ৩ (পতন) বছর অন্তর MICS িপরপটি পপরিাপলত হদচ্ছ। ২০১২ সাদল বাংলাদের্ global pilot এর িন্য পনব শাপিত হয় এবং 

২৮ এপপ্রল হদত ১০ জুন ২০১২ বগুড়া ও পসরািগঞ্জ কিলায় পাইলট িপরপ সুষ্ঠু ও সফলভাদব সম্পন্ন েরা হয়, র্া Global 

MICS টীম ের্তশে প্রর্ংপসত হয় এবং র্ার ফদল সারা পবদশ্ব পপরসংখ্যান িগদত বাংলাদেদর্র খ্যাপত ও পপরপিপত আদরা 

কগৌরদবাজ্জ্বল হদয়দছ। উদেখ্য, পাইলদট প্রাতরে ফলাফল, অপভজ্ঞতা, জ্ঞান ও মতামত পবদশ্বর প্রায় ৬০টি কেদর্ MICS পপরিালনায় 

ব্যবহৃত হদব। 
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৩। প্রেদল্পর উদদ্দশ্য: 
 

ে)  Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) িপরদপর মােদম বাংলাদেদর্র  পর্শু ও নারীদের হালনাগাে অবস্থা 

পপরবীক্ষ্ণ ও পবদিষণ েরা; 
 

খ) িাতীয় তথ্য ভাোর পহসাদব BD Info িাটাদবইিদে সরোপর প্রপতষ্ঠাদন প্রাপতষ্ঠাপনেীেরণ েরা এবং MDGs 

ইপেদেটরসমূদহর অগ্রগপত পপরবীক্ষ্ণ েরা; 
 

গ)   পবপবএস এর Sample Vital Registration System (SVRS) কে সহায়তা েরা। 

 

 

 

 

 

 

৪। প্রেদল্পর োর্ক্রশম ও অগ্রগপত: 
 

পাইলট িপরপ োর্ শক্রম সমাপতরের পর ২-৩ জুলাই ২০১২ তাপরখ পবপবএস এ এেটি Wrap upWorkshop অনুপষ্ঠত হয়। 

ইউপনদসফ এর সংপিষ্ট েম শেতশা, Global MICS টীদমর আন্তিশাপতে experts, ঢাো পবশ্বপবযালদয়র ইনপস্টটিউট অব 

স্টুাটিসটিেুাল পরসাি শ এে কেইপনং (আইএসআরটি) এর অপভজ্ঞ ও পারের্ী অোপেবৃন্দসহ পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাদগর সপিব, পবপবএস এর মহাপপরিালে ও সংপিষ্ট ঊধ্বশতন েম শেতশাসহ পাইলদট পনদয়াপিত েম শেতশা/েম শিারীগণ এদত 

সপক্রয়ভাদব অংর্গ্রহণ েদরন। ওয়ােশর্দপ পাইলদটর পবস্তাপরত অপভজ্ঞতা ও জ্ঞান আদলািনা েরা হয় এবং পরবতী রাউদে 

বাংলাদেদর্ মাপিপল ইপেদেটর ক্লাস্টার সাদভ শ (MICS) ২০১২-১৩ আদয়ািদনর লদক্ষ্ু কসম্পল সাইি, কসম্পল পিিাইন, িপরপ 

প্রেপত্র পূরণ, িাটা প্রদসপসং প্লুান, মাঠ পর্ শাদয় েল পভপত্তে তথ্য সংগ্রহ ইতুাপে পবষদয় পবস্তাপরত আদলািনা ও পসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

িপরপ োিটি শুরুর পূদব শ প্রর্দম সের েতরেদর মাস্টার কেইনারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ অনুপষ্ঠত হয়। পরবতীদত ঢাো পবশ্বপবযালদয়র 

ইনপস্টটিউট অব স্টুাটিপস্টেুাল পরসাি শ এুাে কেইপনং (আইএসআরটি) এ গণনাোরী, সুপারভাইিার, এপিটর, কমিারারগদণর ২ 

সতরোহব্যাপী পনপবড় প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হয়। মাস্টার কেইনারগণ ছাড়াও এেিন কেইপনং েনসালদটন্ট শুরু হদতই সাব শক্ষ্পণে 

প্রপর্ক্ষ্ণ পর্ শদবক্ষ্ণ েদরদছন। এ িপরদপর মােদম সারাদেদর্র মা ও পর্শুদের পবপভন্ন  তথ্য কর্মন- 
 

(১) প্রার্পমে ও মােপমে পর্ক্ষ্ায় কছদল পর্শু অনুপাদত কমদয় পর্শুর সংখ্যা; 

(২) এে ও পাঁি বছদরর েম বয়সী পর্শু মৃতুু; 

(৩) েক্ষ্ স্বাস্থু েমীর উপপস্থপতদত পর্শু িদন্মর সংখ্যা; 

(৪) পানীয় িদলর উন্নততর উৎস ব্যবহারোরী িনসংখ্যা; 

(৫) উন্নততর পয়ঃপনলভিার্ন  ব্যবস্থা ব্যবহারোরীর িনসংখ্যা; 

                                                  Multiple Indicator Cluster 

Survey (MICS)                                         , SID                    
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(৬) সঠিে সমদয় বুদের দুধ খাওয়াদনা শুরু েদরদছন এমন মাদয়র সংখ্যা; 

(৭) যুব মপহলাদের মদে এইিআইপভ ও এইিস সংক্রান্ত সমপিত জ্ঞান; 

(৮) িন্ম পনবন্ধন(<৫ বছর); প্রভৃপত পবষদয় িাতীয় ও কিলা পর্ শাদয়র তথ্য পেদয় সরোরদে সহায়তা েরা হয়। 

 

পবপবএস এর সেল পর্ শাদয়র েম শেতশা-েম শিারীগদণর সহায়তা ও সমৃ্পক্ততার মােদম মাপিপল ইপেদেটর ক্লাস্টার সাদভ শ 

(MICS) ২০১২-১৩ পপরিালনা েরা হদয়দছ, র্ার তথ্য সংগ্রহ োর্ শক্রম সম্পন্ন হদয়দছ এবং যুগপৎভাদব তথ্য ধারণসহ (Data 

entry)  এর োিও ইদতামদে কর্ষ হদয়দছ। বতশমাদন িাটা পক্লপনং এবং processing এর োি িলদছ। এ িপরদপর মােদম 

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রার ১৭ টি পনদে শর্ে ও ৭৮ টি অন্যান্য আর্ শ-সামাপিে  পনদে শর্ে পাওয়া র্াদব। বাংলাদেদর্র মা ও 

পর্শুদের উন্নয়দনর লদক্ষ্ু এ তথ্য ব্যবহার েরা র্াদব। 

 

এ প্রেদল্পর আওতায় গত ০৯ কসদেম্বর, ২০০৯ সাদল BDInfo আনুষ্ঠাপনেভাদব শুরু েরা হয়। BDInfo হদলা Global 

DevInfo এর বাংলাদের্ সংলভিরণ র্ার মােদম আমাদের কেদর্র MDGs indicators–সহ অন্যান্য Development 

indicator সমূদহর অবস্থা সম্পদেশ পর্ শদবক্ষ্ণ েরা  হয়। এ Software এর মােদম সব ধরদণর পনদে শর্ে (Indicators)পবদর্ষ 

েদর MDGs এর সংপিষ্ট পনদে শর্ে সারণী (Table), কলখপিত্র (Graph)  এবং মানপিদত্রর (Map)মােদম উপস্থাপন েরা 

র্ায়। পবপবএস ও অন্যান্য সংস্থার িপরপ ও শুমাপর কর্মনঃ MICS, SVRS, HIES, DHSএবং আেমশুমাপর ২০১১ এর 

সব শদর্ষ তথ্য ব্যবহার েদর  BDInfo িাটা কবইস এর তথ্য হালনাগাে েরা হয়। পবপবএস এর ওদয়বসাইদট (www. 

bbs.gov.bd) কলাবাল পলংে কর্দে BDInfo িাটাদবইস ব্যবহার েরা র্াদব। 

 

৫ । প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপতঃ 

 

আপর্ শে বছর বরাদ্দ (লক্ষ্ টাোয়) ব্যয় ( লক্ষ্ টাোয়) অগ্রগপতর হার 

% 

২০১২-২০১৩ ৫১২.০০ ৪৭৩.৬৯ ৯২.৫২ 

 

৬। উপসংহার : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার “মপনটপরং যা পসচুদয়র্ন অব পিলদড্রন এে উইদমন (৩য় পর্ শায় ” র্ীষ শে 

প্রেল্পটির আওতায় বাংলাদেদর্ পর্শু ও মপহলাদের আর্ শ-সামাপিে অবস্থা পরীপবক্ষ্দণর লদক্ষ্ু পর্ক্ষ্া, স্বাস্থু, পপরদবর্ ইতুাপে 

সংক্রান্ত ১৭টি এমপিপি ইপেদেটরসহ ৭৮টি ইপেদেটর প্রণয়দনর িন্য মাপিপল ইপেদেটর ক্লাস্টার সাদভ শ (MICS) ২০১২-১৩ 

পপরিালনা েরা হয়। গত ০৯ পিদসম্বর ২০১২ হদত সারা কেদর্ সেল কিলার উপদিলা সমূদহর পনব শাপিত নমুনা এলাোর সমিদয় 

সব শদমাট ২৭৬০ টি নমুনা এলাোয় ৫৫,২০০ টি খানায় MICS ২০১২-২০১৩ িপরপ োর্ শক্রম সম্পন্ন হদয়দছ এবং যুগপৎভাদব শুরু 

হদয় িাটা এপন্ট্রর োিও ইদতামদে কর্ষ হদয়দছ। আন্তিশাপতেভাদব এেই Global format এ UNICEF ের্তশে পপরিাপলত 

মাপিপল ইপেদেটর ক্লাস্টার সাদভ শ (MICS) এর বতশমান MICS 5 রাউদের Pilot country পহদসদব বাংলাদের্ পনব শাপিত হদয় 

বগুড়া ও পসরািগঞ্জ কিলায় এপপ্রল-জুন ২০১২ সমদয় পাইলট িপরপ সফলভাদব সম্পন্ন েরায় আন্তিশাপতেভাদব পপরসংখ্যাদনর 

কক্ষ্দত্র বাংলাদেদর্র পপরপিপত ও সুনাম বৃপদ্ধ কপদয়দছ। উদেখ্য এ পাইলদটর অপভজ্ঞতার আদলাদে পবদশ্বর অন্যান্য কেদর্ও 

UNICEF এর Support এ MICS 5 রাউদের িপরপ অনুপষ্ঠত হদব। তাছাড়া, পাইলট এর অপভজ্ঞতার আদলাদে বাংলাদের্ 

বতশমান রাউদে Pioneer country পহদসদব িপরদপর মাঠ পর্ শাদয়র তথ্য সংগ্রহ োর্ শক্রম সম্পন্ন েদর বতশমাদন িাটা প্রদসপসং ও 

পরদপাট শ প্রস্তুতদতর লদক্ষ্ু োি েরদছ। 

 

এ প্রেদল্পর আওতায় DevInfo এর বাংলাদের্ সংলভিরণ BDInfo, Digital Data base এ পবপবএস এর ওদয়বসাইদট আপদিট 

েদর তা Web enable েরা হদয়দছ। এ িাটা কবইি হদত আর্ শ-সামাপিে ইপেদেটর সমূহ পাওয়া র্াদব, র্া MDG সহ অন্যান্য 

উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রা সমূহ Monitoring এ সহায়ে হদব। এটি বতশমান সরোদরর উন্নয়ন লক্ষ্ুমাত্রার আওতায় “A step towards 

digital Bangladesh” পহদসদব পপরগপণত হদত পাদর।   
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অগ্রগপত পিত্র  

 

মপনটপরং যা পসচুদয়ন অব পিলদড্রন এে উইদমন (৩য় পর্ শায়) প্রেদল্পর প্রধান েদম্পাদনন্টসমূদহর অগ্রগপত পিত্রঃ 

 

MICS Global Pilot সম্পােন 

এপপ্রল/জুন-২০১২ বগুড়া এবং 

পসরািগঞ্জ 

Wrap up Workshop পবপবএস জুলাই 

২০১২ পবপবএস ইউপনদসফ ও  Global 

MICS Team এর Expert গদণর 

অংর্গ্রহদণ 

বাংলাদেদর্ MICS ২০১২-১৩  

িপরদপর প্রস্তুতপত।  

Global format এ MICS 

২০১২-১৩ িপরদপর মাস্টার  

কেইনারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ (ToT) 

ঢাো পবশ্বপবযালয় ISRT কত 

পফে সুপারভাইিার, গণনাোরী 

এপিটর এবং Anthropometryও 

Water Quality  ও 

কমিারারগদণর ২ সতরোহব্যাপী মূল 

প্রপর্ক্ষ্ণ সম্পন্ন। 

 

 

 

 

 

 

 

পিদসম্বর ২০১২ হদত এপপ্রল ২০১৩ 

পর্ শন্ত ৩২টি টীদমর মােদম কেদর্র 

৬৪টি কিলায় MICS ২০১২-১৩  

পর্ শাদয় তথ্য সংগ্রহ। 

মাঠ পর্ শাদয় তথ্য সংগ্রদহর 

পার্াপাপর্ িাটা এপন্ট্রর োি 

সম্পােন। 

BDInfo Database updateও 

Stakeholder গদণর অংর্গ্রহদণ BDInfo 

web enable database এর উপর 

Orientation প্রোন। 

 

BDInfo: A step towards Digital 

Bangladesh 

বাংলাদের্ Pioneer Country 

পহসাদব MICS ২০১২-১৩ িপরদপর 

পপরেল্পনা। 
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উন্নয়ন অনুিপক্রো 

 
মপনটপরং যা পসচুদয়ন অব পিলদড্রন এে উইদমন (৩য় পর্ শায়) প্রেদল্পর উন্নয়ন অনুিপক্রো 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাংলাদের্ ২০১২ সাদল MICS 5 

Global pilot country পনব শাপিত 

পপরসংখ্যাদনর আন্তিশাপতে পপরমেদল 

পবপবএস তর্া বাংলাদেদর্র পবদর্ষ 

পপরপিপত ও সুনাম বৃপদ্ধ 

আন্তিশাপতে মাদন িপরপ পপরিালনা ,

Field editing, quality control, data 

entry, data processing ইতুাপে 

পবষদয় পবপবএস েম শেতশােম শিারীগদণর 

জ্ঞান ও  অপভজ্ঞতা অিশন 

পবপবএস এর ৫০ িন েম শেতশা /েম শিারীর 

capacity development হদয়দছ র্ার 

ফদল MICS িপরপসহ পবপবএস এর 

অন্যান্য িপরপ ও পপরসংখ্যান োদি তা 

পবদর্ষ অবোন রাখদছ 

আন্তিশাপতেমান বিায় করদখ MICS  

িপরদপর মােদম মা ও পর্শুদের ১৭টি 

MDG ইপেদেটরসহ আর্ শ-সামাপিে 

ও কিদমাগ্রাপফ এর ৭৮টি গুরুত্বপূণ শ 

ইপেদেটর পাওয়া র্াদব। িপরদপর এর 

রাউদে বাংলাদের্ Pioneer country 

 

MICS হদত প্রাতরে তথ্য কেদর্র সাপব শে 

উন্নয়ন পপরেল্পনা প্রণয়ন ও নীপত 

পনধ শারদণ সংপিষ্ট কক্ষ্দত্র পবদর্ষ সহায়ে 

ভূপমো রাখদব এবং সুপনপে শষ্ট 

Programme intervention এ 

গুরুত্বপূণ শ অবোন রাখদব 

সঠিে পপরেল্পনা প্রণয়ন ও নীপত 

পনধ শারদণর মােদম োপরদ্র পবদমািনসহ 

কেদর্র মপহলা ও পর্শুদের স্বাস্থু, 

স্যাপনদটর্ন, পর্ক্ষ্া, Reproductive 

health, child development 

ইতুাপে পবষয়ে আরও উন্নয়ন সাধন 

হদব। 

পাইলট িপরদপর িন্য বগুড়া ও 

পসরািগঞ্জ কিলায় আন্তিশাপতে 

পবদর্ষজ্ঞবৃন্দ ের্তশে প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন ও 

পবপবএস এর অংর্গ্রহদণ পাইলট িপরপ 

পপরিালনা 

MICS     র       Electronic 

format এ  BD Info web enable 

data   র         -        

Development indicator    হ 

  র    ,                Policy 

guideline              

বাংলাদেদর্র মা ও পর্শুদের আর্ শ-

সামাপিে উন্নয়ন এবং পর্ক্ষ্া ও িাতীয় 

উন্নয়দনর মূল ধারায় সক্ষ্মতার সাদর্ 

তাঁদেরদে প্রপতপষ্ঠত েরার পনপমত্ত এ 

প্রেদল্পর েম শোে ও output অতুন্ত 

োর্ শের ভূপমো পালন েরা র্াদব র্া 

প্রোরান্তদর কেদর্র সাপব শে উন্নয়দন 

অপপরহার্ শ। 
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৮৮..০০::  পফন্যান্স এুািপমপনদের্ন এে ম্যাদনিদমন্ট ইনফপফন্যান্স এুািপমপনদের্ন এে ম্যাদনিদমন্ট ইনফরদমর্ন পসদষ্টম (এফএ এে এমআইএস)রদমর্ন পসদষ্টম (এফএ এে এমআইএস)  উইংউইং  

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার প্রাপতষ্ঠাপনে উন্নয়ন, আইন প্রণয়ন, পপরসংখ্যান অবোঠাদমা উন্নয়ন, িনবল োঠাদমা পুনপব শন্যাস, 

সের েতরের ও মাঠ পর্ শাদয়র প্রর্াসন ও আপর্ শে ব্যবস্থাপনা, পপরসংখ্যান প্রোর্না ইতুাপে পবষয়গুদলা মহাপপরিালে এর সরাসপর 

তত্ত্বাবধাদন এফএ এে এমআইএস ের্তশে সম্পাপেত হয়। 

 

এ উইং এর প্রধান োিসমুহ পনম্নরূপ   

  পপরসংখ্যান বুুদরার পবপভন্ন উইং এবং উন্নয়ন প্রেল্পসহ সরোপর/কবসরোপর ও পবপভন্ন সংস্থার সাদর্  সমিয় সাধন েরা  

 মুদ্রণ ও প্রোর্নাসহ প্রর্াসপনে ও পনরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ েরা   

  পনদয়াগ, পোয়ন, বেলীসহ পবপবএস এর েম শেতশা ও েম শিারীদের ব্যপক্তগত তথ্য (পপপিএস) সংরক্ষ্ণ েরা  

  পপরসংখ্যান ভবদনর সংরক্ষ্ণ ও পনরাপত্তা গ্রহণসহ পপরবহন ও অপফস ব্যবস্থাপনা েরা  

  অপিট সংক্রান্ত োর্ শক্রম পপরিালনা েরা  

  পবপবএস এর আেশাইভ ও লাইদব্রপরর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষ্ণ েরা  

 পপপিএস  এর সাম্প্রপতেীেরণ ও সংরক্ষ্দণ পূণ শ সহায়তা প্রোন েরা  

  বাপষ শে েম শপপরেল্পনাসহ পবপবএস কে র্পক্তর্ালীেরণ োর্ শক্রম সম্পােন েরা  

  বাংলাদেদর্র সেল পবভাগীয়, কিলা এবং উপদিলা অপফদসর প্রর্াসন, বাদিট ব্যবস্থাপনা ও োদির সমিয় সাধন এবং 

পনয়ন্ত্রণ   

  পবপবএস এর মানবসম্পে উন্নয়দনর লদক্ষ্ু স্থানীয় ও আন্তিশাপতে পর্ শাদয় প্রপর্ক্ষ্দণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

৮.১: র্াখা পভপত্তে সম্পাপেত োর্ শাবপল 

 

৮.১.১  প্রর্াসন র্াখা 

  বুুদরার কগদিদটি ও নন-কগদিদটি েম শেতশা/েম শিারীদের আন্ত: উইং/র্াখা/পফল্ড োর্ শালদয় বেলী/দপ্রষণ, পফল্ড োর্ শালয় 

হদত সের  েতরেদর বেলী/দপ্রষণ সংক্রান্ত োি সম্পােন েরা  

  বুুদরার সেল শুমাপর ও িপরপ োদির িনবল পনদয়াগ েরা সংক্রান্ত োর্ শাপে সম্পন্ন েরা হদয়দছ   

  বুুদরার পবপভন্ন পবষদয় েপমটি গঠন সংক্রান্ত োি সম্পােন েরা হদয়দছ  এবং 

  ৩য় ও ৪র্ শ কশ্রণীর িনবল পনদয়াগ : বতশমান সরোদরর সমদয় বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরাদে র্পক্তর্ালীেরদণর পনপমত্ত 

১২ েুাটাগপরদত কমাট ৪১১ িন েম শিারী পনদয়াদগর ব্যবস্থা প্রপক্রয়াধীন আদছ। ৭৮,৪৫৬ িন আদবেনোরীর িাটাদবি 

বতরী হদয়দছ; এবং 

  পপরসংখ্যান বুুদরাদত অপিপনব শাপদনর িন্য মহড়ার ব্যবস্হা েরা হদয়দছ।  

৮৮..১.১.২২  মাঠমাঠ  প্রর্াসনপ্রর্াসন  ((FFiieelldd  AAddmmiinniissttrraattiioonn))  

  

 মাঠ পর্ শাদয়র োর্ শক্রমঃ 

 ৭টি পবভাগীয় পপরসংখ্যান অপফস এবং ৪১ টি নতুন কিলা পপরসংখ্যান অপফস স্থাপদনর োর্ শক্রম গ্রহণ েরা হদয়দছ । 

এদত পপরসংখ্যান পবষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রপক্রয়ােরণ সুষ্ঠুভাদব এবং স্বল্পতম সমদয় সম্পন্ন েরা সহি হদব। 

 ১৩ িন েম শেতশা এবং ২৬ িন েম শিারীর লাম্প গ্রান্টসহ পপআরএল মঞ্জুর েরা হদয়দছ। 

 ২০ িন েম শেতশা এবং ৪৮িন েম শিারীর কপনর্ন ও আনুদতাপষে মঞ্জুর েরা হদয়দছ। 

 ৩৫ িন েম শেতশা এবং ১১০ িন েম শিারীর পিপপএফ (অদফরতদর্াগ্যসহ) মঞ্জুর েরা হদয়দছ। 
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৮.১.৩  পবপনে র্াখা 

 রািস্ব বাদিদটর পবপভন্ন কশ্রণীর ০৭টি পে সৃপষ্ট, ৮০৫টি পে সংরক্ষ্ণ ও ৩০১টি পদে িনবল স্থায়ীেরণ েরা হদয়দছ  

 রািস্ব বাদিদটর ৩য় ও ৪র্ শ কশ্রণীর ৪১১টি পদে পনদয়াগ োর্ শক্রম িলমান রদয়দছ  

 রািস্ব বাদিদটর ৩য় ও ৪র্ শ কশ্রণীর পবপভন্ন পদে ৩১ িনদে পসদলের্ন কগ্রি প্রোন েরা হদয়দছ  

  রািস্ব বাদিদটর ৩য় ও ৪র্ শ কশ্রণীর পবপভন্ন পদে ৩৮০ িনদে টাইমদলভিল/উিতর কলভিল প্রোন েরা হদয়দছ  

 পবপভন্ন পদের েম শেতশা/েম শিারীদের  কগ্রদির্ন তাপলো প্রণয়ন েরা হদয়দছ  

 পবপভন্ন পদের েম শেতশা/েম শিারীদের  িাকুরীর পবপধগত িটিলতা পনরসন োর্ শক্রম সম্পােন েরা হদয়দছ  

 পবপভন্ন পদে ১ম কশ্রণীর ২০ িন ও ২য় কশ্রণীর ২ িন এবং ৩য় কশ্রণীর ৭ িনদে পনদয়াগ কেয়া হদয়দছ  

  ১ম কশ্রণীর ৩১ িন ও ২য় কশ্রণীর ৬৮ িন এবং ৩য় কশ্রণীর ১৪৫ িনদে পদোন্নপত কেয়া হদয়দছ  এবং 

  পবপসএস (পপরসংখ্যান) েুািার পে ১০৭টি কর্দে বাপড়দয় ৬৪৩টিদত উন্নীত েরা হদয়দছ। 

 

৮.১.৪ এসটিএম র্াখা 

 

  পপরসংখ্যান ভবদন মাপসেপভপত্তে কসবা (সাপভ শস) পনপিত েরা হদয়দছ   

  ভবন রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ সংক্রান্ত র্াবতীয় োর্ শ সম্পন্ন েরা হদয়দছ  

 পপরসংখ্যান ভবদন পাপন সরবরাদহর ব্যবস্থােরণ পনপিত েরা হদয়দছ  

 ভবদনর পনরাপত্তার পবধাদন মূল ফটেসহ পনদয়াপিত আনসারদের োর্ শক্রম র্র্ার্র্ভাদব তোরেী েরা হদচ্ছ। 

 

৮.১.৫  উন্নয়ন র্াখা 

 

  মপন্ত্রপপরষে পবভাদগ পনয়পমত মাপসে প্রপতদবেন কপ্ররণ েরা হদয়দছ   

  পবপভন্ন সমদয় মহান িাতীয় সংসদের মাননীয় সংসে সেস্যগদণর উত্থাপপত পপরসংখ্যান পবষদয়র উপর পবপভন্ন প্রদের 

উত্তর প্রস্তুতত েদর SID এ কপ্ররণ েরা হদয়দছ। 

  নারী ও পর্শু পনর্ শাতন সংক্রান্ত বত্রমাপসে প্রপতদবেন কপ্ররণ েরা হদয়দছ   

  পবপভন্ন সমদয় পবভাগ ের্তশে িাপহত অন্যান্য প্রপতদবেন পাঠাদনার ব্যবস্থা গ্রহণ েরা হদয়দছ   

  পপরসংখ্যান বুুদরার উইং এবং প্রেদল্পর মাপসে সমিয় সভার আদয়ািন, োর্ শপত্র ও োর্ শপববরণী প্রস্তুতত েরা হদয়দছ   

  পবভাগীয় মামলার তথ্য, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ কপ্ররণ েরা হদয়দছ   

 িলমান প্রেদল্পর  মাপসে খরি ও অগ্রগপতর প্রপতদবেন প্রস্তুতত েদর পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ কপ্ররণ েরা 

হদয়দছ ।  
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৮.১.৬  আরপিপপ র্াখা 
 

(১)  Monthly Advance Release (IPS) July-December/2012 – ৩৩০ েপপ এবং (CPI) July, 2012-June, 

2013 - ২৭০০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ। 
 

(২) বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার অগ্রগপতর ৩ বছর (২০০৯-১২) ১৫০০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ।  
 

(৩)  Foreign Trade Statistics of Bangladesh (2009-10) Vol-II- ২৫০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ।  
 

(৪) আর্ শ-সামাপিে অবস্থা িপরপ-২০১০, Report on Retired Govt. Employees Socio-Economic Status 

Survey-2010- ২৫০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ।  
 

((৫৫))    National Accounts Statistics Provisional Estimates of GDP/2011-12 & Final Estimates of 

GDP/2010-11- ২৫০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ।  
 

(৬)  Statistical Pocket book, Bangladesh-2011- ৪০০০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ।  
 

((৭৭))  Report on Pilot Study on Cultural and Recreational Activities-2010- ১০০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ।  
 

((৮৮))    Census of Agriculture – 2008, National Series Vol I-V, Post Enumeration Check  (PEC)  

ছাপাদনা হদয়দছ।   
 

(৯)  Agriculture Sample Survey/2008, National Series Vol-III - ১২৫০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ।  
 

(১০)  Report on Survey of Selected Business Service-2012- ১,০০০ েপপ ছাপাদনা হদয়দছ। 

 

 
  

পপরসংখ্যান ভবন প্রাঙ্গদন অপিপনব শাপন মহড়া 
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৮.এফএ এে এমআইএস উইংের্তশে সম্পাপেত অন্যান্য োর্ শাবপল 

 

৮.২.১  পপরসংখ্যান ভবদন পর্শু পেবার্ত্ন কেন্দ্র স্থাপন 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার  েম শেতশা-েম শিারীবৃদন্দর সন্তাদনরা র্াদত পনরাপদে অবস্থান েরদত পাদর কসই িন্য ইউএনএফপপএ 

এর সহায়তায় ভবদন পর্শু পেবার্ত্ন কেন্দ্র স্থাপন েরা হদয়দছ। এদত েম শিীবী মা ও অন্যান্য েম শেতশা-েম শিারীবৃদন্দর সন্তানদের 

পনরাপত্তা পনপিত হদয়দছ। সব শপ্রোর সুদর্াগ সুপবধা সম্বপলত ২টি েক্ষ্ পনদয় এ পেবার্ত্ন কেন্দ্র স্হাপন েরা হদয়দছ। 

 

৮.২.২  পপরসংখ্যান ভবদন কসালার প্যাদনল স্থাপন 

 

গত ১৪ পিদসম্বর ২০১১ পিঃ পবদুুৎ, জ্বালানী ও খপনি সম্পে মন্ত্রণালদয় অনুপষ্ঠত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার পসদ্ধান্ত অনুসাদর পপরসংখ্যান 

ভবদন এেটি 200KWp ক্ষ্মাতাসম্পন্ন Grid-Tie Solar Panel Power System স্থাপন েরা হদয়দছ, র্া হদত বেপনে 

প্রায় ৭০০ পেদলাওয়াট আওয়ার পবদুুৎ উৎপােন হয়। গত ৪ জুলাই/২০১৩ তাপরদখ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী উক্ত প্লুাদন্টর শুভ 

উদদ্বাধন েদরন। এ কসালার প্যাদনল স্থাপদনর মােদম বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার মাপসে প্রায় দুই লক্ষ্ টাোর পবদুুৎ পবল সাশ্রয় 

হদচ্ছ। ইহা CO2  (োব শন িাই অক্সাইি) emission েদর না। ফদল ইহা দূষণমুক্ত পপরদবর্ গঠদন সহায়তা েরদছ।  

 

এ Solar Panel Power Systemএ প্যাদনদলর সংখ্যা ৬৭০টি, র্ার প্রপতটির উৎপােন ক্ষ্মতা ৩০০ ওয়াট পপে। কসালার 

প্যাদনলগুদলার ববপর্ষ্টু হল Polycrystalline Silicon (Multi Crystalline) দ্বারা গঠিত Photovoltaic (PV) Solar 

System, ফদল এর পবদুুৎ উৎপােন ক্ষ্মতা Mono Crystalline Silicon Solar প্যাদনদলর কিদয় কবপর্। এর inverter 

এর সংখ্যা ১২টি, র্ার প্রপতটির ক্ষ্মতা ১৭ পেদলাওয়াট। কসালার প্লান্টটি পপরসংখ্যান ভবদন ১১ তলার ছাদে কমাট ২৫০০০ (পপিঁর্ 

হািার) বগ শফুট জুদড় স্থাপন েরা হদয়দছ।  

 

এটি কখালা েরপদত্রর মােদম পিওপব এর অর্ শায়দন (প্রায় ২.৯৩ কোটি টাো ব্যদয়) Ingen Technology Ltd. দ্বারা গত 

কফব্রুয়াপর, ২০১৩ তাপরদখ Installation ও Commissioning েরা হয়।   

 

 
 

পপরসংখ্যান ভবদন স্থাপপত কসালার প্যাদনল 
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৮.২.৩  Computer to plate Machine 

 

পিপিটাল পদ্ধপতদত েপম্পউটার হদত সরাসপর কপ্লট বতপরপূব শে মুদ্রণ োি সম্পন্ন েরা র্ায়। বতশমান প্রযুপক্তর পেদে লক্ষ্ু করদখ এটি 

সংগ্রদহর ব্যবস্থা কনয়া হদয়দছ। 

 
 

েপম্পউটার টু কপ্লট কমপর্ন 

৮.২.৪ Automatic Glue Binding Machine 
 

পিপিটাল পদ্ধপতদত আধুপনে প্রযুপক্তর মােদম এটি পেদয় মুদ্রণ এবং বই বাঁধাইদয়র োি সম্পন্ন েরা হয়। এদত েদর অপতদ্রুত মুদ্রণ 

ও বাঁধাইদয়র োি সম্পােন েরা সহি হদচ্ছ। 

 

 
 

গ্লু বাইপেং কমপর্ন 
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৯.০ েপম্পউটার উইং  

েপম্পউটার উইং মূলত পবপবএস-এর অন্যান্য উইং ের্তশে মাঠ পর্ শাদয় সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত ইদলক্ট্রপনে প্রযুপক্তর মােদম প্রপক্রয়ােরণ 

ও তথ্য প্রযুপক্ত কসবা প্রোন েদর। এছাড়া অত্র উইং র্াবতীয় পপরসংখ্যান িাটা সংরক্ষ্ণ ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ েদর। এ ছাড়া েপম্পউটার 

উইংদয়র অন্যান্য োি হদলা IT স্থাপনা, েপম্পউটার পসদস্টম, সাভ শার পসদস্টম ইতুাপে পবষদয় পপরেল্পনা, স্থাপন ও সংরক্ষ্দণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সমিয় সাধন েরা  পপরসংখ্যান বুুদরাদত স্থাপপত Network System সুষ্ঠুভাদব পপরিালনা ও মপনটর 

েরা, নবসৃষ্ট এলাোর পিও কোি (Geo code) প্রোন এবং Geo-Master file পনয়পমত আপদিট েরা। পবপবএস-এর িাপহো 

মাপফে Database Customized Software ও application software সংগ্রহ ও ব্যবহার পনপিত েরা  েপম্পউটার পবষদয় 

প্রপর্ক্ষ্দণর মােদম পবপবএস এর িন্য েক্ষ্ িনবল বতরী েরা, হাি শওয়ার ও সফট ওয়ার সংক্রান্ত সমস্যা ও ক্রটি দ্রুত পনষ্পপত্ত এবং 

রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ কসবা পনপিত েরা। আধুপনে িাটা সংরক্ষ্ণ ব্যবস্থা গদড় কতালা ও ব্যবহারোরীদে িাটা সরবরাদহ দ্রুত কসবা প্রোন 

েরা এবং বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরাদত স্থাপপত Internet ও Website পপরিালনা রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ ও যুগদপাদর্াগী কসবা প্রোন 

পনপিত েরা।  

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা সম্প্রপত েপম্পউটাদর অতুাধুপনে প্রযুপক্ত iCADE software ব্যবহার েদর ICR কমপর্দন ২০১১ 

সাদলর আেমশুমাপরদত প্রাতরে ৩ কোটির অপধে খানার তথ্য অপত স্বল্প সমদয় প্রপক্রয়ােরদণর মােদম দৃষ্টান্ত স্থাপন েদরদছ।  

 

 

 

েপম্পউটার উইং এর িাটা প্রদসপসং কসের্ন 

 

২০০৯ সাদল  আধুপনে র্ন্ত্রপাপত ও প্রদিটরসহ প্রপর্ক্ষ্দণর র্াবতীয় সুদর্াগ-সুপবধা সম্বপলত ৩টি আন্তিশাপতে মাদনর ICT Lab 

প্রপতষ্ঠা, পবপবএস এর Internet Bandwidth 2MB কর্দে 5MB এ উন্নীতেরণ এবং সদব শাপপর উন্নত GIS ম্যাপ প্রযুপক্ত 

ব্যবহার েদর শুমাপর ও িপরপ োদি ম্যাপ প্রণয়দন বড় ধরদণর সাফল্য অিশন েদরদছ।  
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মাননীয় পপরেল্পনা মন্ত্রী KOICA–র অর্ শায়দন প্রপতপষ্ঠত আন্তিশাপতেমাদনর ICT Lab পপরের্ শন েরদছন  

 

 ৯.১ েপম্পউটার উইংদয়র প্রধান প্রধান োর্ শাবপল 

  Helps and coordinates all aspects of planning, installation, operation and maintenance of data, 

server-based applications and computer systems. 

 Provides support for network administration. 

 Design and development of database and customized software to cope with the requirements of 

BBS. 

 Provide training to the end-user and build-up ICT sound manpower. 

 Design and development of program to capture, edit & clean, analyze and tabulation of 

collected data of census and surveys conducted by BBS. 

 Backup and data archiving. 

 Maintenance and updating of Geo-coding system. 

 Designing of census questionnaire in OMR and OCR/ICR format. 

 Archiving of Survey and Census data. 

 Provide data to the users as per their demand. 

 Data uploading and updating in BBS website. 

 Maintenance of Hardware/Software/ LAN/ WAN/ Internet of BBS. 

 Preparation of GIS maps for all Mauzas /Mahallahs of Bangladesh. 

 Development of geographic boundaries in digitized form  real Coordination with (Latitude/ 
longitude) Mauza/Mahallah maps or any map and archiving those maps in electronic media. 

 Preparing enumeration area maps showing enumeration areas with all kinds of land-mark, 

appropriate legends using aerial photograph. 

 Providing digital maps to all censuses and surveys. 
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৯.২ শুমাপরদত েপম্পউটার উইংদয়র ভূপমো 

 

প্রপত ের্ বছর অন্তর অন্তর বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (১) আেমশুমাপর ও গৃহগণনা, (২) কৃপষ শুমাপর এবং (৩) অর্ শননপতে 

শুমাপর এ পতন ধরদণর শুমাপরর মােদম তথ্য সংগ্রহ েদর র্াদে। এ সেল তথ্য  (Data) মূলতঃ Benchmark Data পহসাদব 

পরবতী ের্ বছরব্যাপী ব্যবহৃত হদয় র্াদে। এ উইং এর মূল োপয়ত্ব হদলা পবপভন্ন শুমাপর ও িপরদপর তথ্য প্রপক্রয়ােরণ (Data 

Processing)।  প্রেপত্র শুরুর প্রর্ম পর্ শায় কর্দে অর্ শাৎ Tabulation plan, Data Entry screen, Questionnaire pretest 
এবং চূড়ান্ত প্রেপত্র প্রস্তুতত এবং মাঠ হদত প্রেপত্র পূরণ হদয় আসার পর িাটা Entry, Edit, Data cleaning, Processing, 

Tabulation এ উইংদয়র মােদম েরা হয়।  

 

শুমাপরর তথ্য সংগ্রদহর লদক্ষ্ু েপম্পউটার উইং পনম্নপলপখত োি সম্পােন েদর র্াদে 

 

৯.২.১  প্রাে শুমাপর োর্ শক্রম  

 

(ে) পিও-কোি তাপলো (Village List for Population Census, Mouza list for Agriculture & Economic 

Census) প্রস্তুততপূব শে মাদঠ সরবরাহ। েপম্পউটার তাপলোয় কিাদনর গঠন, গণনা এলাোর সংখ্যা, Quick Count এর মােদম 

কমৌিা/মহোর খানার সংখ্যা পনধ শারণ, গণনা এলাোর িন্য গণনাোরী ও সুপারভাইিাদরর সংখ্যা পনধ শারণ ও চূড়ান্তেরণ, গ্রাম, 

কমৌিা ও মহোর  কভৌদগাপলে অবস্থান (status) সাম্প্রপতেীেরণ/হালনাগােেরণ। 

 

৯.২.২  চূড়ান্ত পদব শ (মূল শুমাপরদত) 
 

  চূড়ান্ত েপম্পউটার তাপলো প্রণয়ণ ও মাদঠ সরবরাহেরণ  

  মালামাল পবতরণ তাপলো (Material  distribution list) সরবরাহেরণ  

  পিও কোি সম্বপলত কলদবল (Adhesive label with Geo-code) সরবরাহেরণ  

  পিপিটাল ম্যাপ সরবরাহেরণ। 

 

৯.২.৩ িপরদপর তথ্য সংগ্রহ 
 

  িপরদপর িন্য েপম্পউটার তাপলো (List of PSU Indicating Mouza & Mohalla etc.) সরবরাহ  

  Computerized প্রেপত্র বতরীদত সহায়তা প্রোন  

  Tabulation Plan প্রণয়দন সহায়তা প্রোন। 

 

৯.২.৪  শুমাপর তথ্য প্রপক্রয়ােরণ 

  টাপলপর্ট কিপেং (পিও কোি ও সংপক্ষ্তরে তথ্য র্ািাই)  

  ICR এ টাপলপর্ট Run েরা   

  শুমাপরর প্রার্পমে ফলাফল প্রণয়দণর িন্য টাপলপর্দটর তথ্য প্রপক্রয়ােরণ   

  পবস্তাপরত ফলাফল প্রণয়দণর লদক্ষ্ু শুমাপরর সেল প্রেপত্র Scan েরা, তথ্য এপিটিং (KFI, Keying From 

Image)  

  Data cleaning;  

  কটবুুদলর্ন   

  িাটা সংরক্ষ্ণ ইতুাপে। 
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৯.২.৫ িপরদপর তথ্য প্রপক্রয়ােরণ 

(১) সংগৃহীত তদথ্যর ম্যানুয়াল এপিটিং পনপিত েরা  

(২) িাটা এপন্ট্র Program/Screen প্রস্তুতত  

(৩) িাটা এপন্ট্র সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন েরা  

(৪) Data cleaning; 
(৫) Tabulation and Data  Analysis. 

 

৯.৩ েপম্পউটার উইংদয়র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রেল্পসমূহ 

 

 ৯.৩.১ পিপিটাল ইনফরদমর্ন পসদস্টম প্রেল্প 

 

(ে) প্রেদল্পর নাম : পিপিটাল ইনফরদমর্ন পসদস্টম প্রেল্প 

(খ) প্রেদল্পর উদযাগী মন্ত্রণালয় : পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ, পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় 

(গ)  বাস্তবায়নোরী সংস্থা  : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

(ে) বাস্তবায়নোল: 

১) আরম্ভ  : জুলাই, ২০১১ 

২) সমাপতরে  : জুন, ২০১৪ 

(ঙ) প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয় (মূল) : (লক্ষ্ টাোয়) 

 

(১) কমাট   : ১২৬৭.০০ লক্ষ্ টাো 

(২) টাো (পিওপব)   : ১২৬৭.০০ লক্ষ্ টাো 

(৩) ববদেপর্ে মুদ্রা   : - 

(৪) প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয় (সংদর্াপধত) : ৯২৯.০০ লক্ষ্ টাো 

 

প্রেদল্পর পটভূপম : 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার আেমশুমাপর ও গৃহগণনা সঠিেভাদব পনয়ন্ত্রণ ও তদথ্যর মানউন্নয়দনর লদক্ষ্ু ১৯৭৮ সাদল পিও 

কোপিং পসদস্টম ও ১৯৮৩ সাদল স্টুাটিসটিেুাল োদট শাগ্রাপফ পদ্ধপত প্রিলন েদর। পেন্তু প্রযুপক্তগত সীমাবদ্ধতার োরদণ শুমাপর ও 

িপরদপর আর্ শ-সামাপিে তদথ্যর সাদর্ Geo-reference িাটার সংপমশ্রণ েটিদয় র্র্াসমদয় এবং সঠিেভাদব িাটা 

Dissemination এখনও সম্ভব হয়পন। বতশমাদন শুমাপর ও িপরপ পরদপাট শ প্রধানতঃ বই আোদর প্রোর্ েদর র্াদে। বই মুদ্রদণর 

কক্ষ্দত্র র্দর্ষ্ট সমদয়র প্রদয়ািন হয়। আেমশুমাপর ২০০১-এর িন্য বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা সারা কেদর্র আোর্ পিত্র গ্রহণ 

েদরদছ। ইদতামদে এ সব পিদত্রর পিপিটাল েপপ সদরিপমদন র্ািাই এবং কেদর্র প্রপতটি গ্রাম, কমৌিা, ইউপনয়ন, উপদিলা ও কিলার 

সীমানা পিপিত েদর পিপিটাল েভাদরি বতরী েরা হদয়দছ। নবায়নকৃত এ পিপিটাল েভাদরি পবপভন্নভাদব পবদিষণ এবং শুমাপর ও 

িপরপ তদথ্যর Thematic map ও কলখপিদত্রর (Graph)মােদম শুমাপর তথ্য পবদিষণ েদর ন্যুনতম সমদয় তথ্য ব্যবহারোরীগদণর 

পনেট কপৌৌঁছাদনার লদক্ষ্ু পবদবিু প্রেল্প প্রণয়ন েরা হদয়দছ। এ প্রেল্প বাস্তবাপয়ত হদল কেদর্র প্রপতটি পবভাগ, কিলা, উপদিলা/র্ানা, 

ইউপনয়ন ও কমৌিার িন্য এেটি ওদয়বপভপত্তে পিপিটাল ইনফরদমর্ন পসদস্টম বতরী েরা সম্ভব হদব। পপরেল্পনাপবে, নীপত পনধ শারে 

ও গদবষেগণ এর তথ্য ব্যবহার েদর উন্নয়ন পপরেল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন ত্বরাপিত েরদত পারদবন। 
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প্রেদল্পর উদদ্দশ্যঃ 

 

 ( )ে   বতশমান পবদশ্বর িাপহো অনুর্ায়ী এবং বতশমান সরোদরর Digital Vision কে সামদন করদখ বাংলাদের্ পপরসংখ্যান 

বুুদরার সেল শুমাপর ও িপরদপর পবপভন্ন তথ্যসমূহ সাভশাদর সংরক্ষ্ণ েদর Web enabled GIS based Information 

System এর মােদম পবভাগ, কিলা, উপদিলা/র্ানা, ইউপনয়ন ও কমৌিাপভপত্তে তথ্য Digital  পদ্ধপতদত Graphically 

উপস্থাপন েরা  

 

)খ(  পবপভন্ন Spatial Data এর সাদর্ Attribute Data Link েদর সেল প্রোর তথ্য Decision maker, planner, 

researcher -কের পনেট সহিলভু েরা  

 

 )গ(   পবপভন্ন উন্নয়ন পপরেল্পনা ও বাস্তবায়দনর িন্য কভৌগপলে ও প্রর্াসপনে এলাোপভপত্তে তথ্য সপন্নদবর্ েরা  

 

 )ে (  CT/GIS এর উপর পপরসংখ্যান বুুদরা ও অন্যান্য সংস্থার পবপভন্ন পর্ শাদয়র েম শেতশাদের প্রপর্ক্ষ্দণর মােদম কপর্াগত 

েক্ষ্তা বাড়াদনার লদক্ষ্ু পবপভন্ন ধরদণর প্রপর্ক্ষ্ণ আদয়ািন েরা। 

 

প্রেদল্পর োর্ শক্রম ও অগ্রগপত োর্ শক্রম 

 

  Digital Data Lab স্থাপন েরা  

  র্ন্ত্রপাপত ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ েরা  

 Web enable GIS based Application software বতরী  

  GIS based Digital Information System Linkage with BBS Website  

  পবপভন্ন উন্নয়ন পপরেল্পনা ও বাস্তবায়দনর িন্য কভৌগপলে ও প্রর্াসপনে এলাোপভপত্তে তথ্য সপন্নদবর্ েরা  

  Software সংগ্রহ  এবং 

  পবপবএস এর েম শেতশা/েম শিারীদেরদে ICT/GIS পবষয়ে Digital Information System Software এর উপর 

প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন। 

 

২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদর অত্র প্রেদল্পর অিশন 

 

  Digital Data Lab স্থাপন োি সম্পন্ন হদয়দছ  

  র্ন্ত্রপাপত ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ েরা হদয়দছ  

  Web enable GIS based Application software বতরী েরা হদয়দছ  

  GIS based Digital Information System Linkage with BBS Website স্থাপন েরা হদয়দছ  

  পবপভন্ন উন্নয়ন পপরেল্পনা ও বাস্তবায়দনর িন্য কভৌগপলে ও প্রর্াসপনে এলাোপভপত্তে তথ্য সপন্নদবর্ েরা হদয়দছ  

 Software সংগ্রহ েরা  

  পবপবএস এর েম শেতশা/েম শিারীদের ICT/GIS পবষয়ে Digital Information System Software এর উপর 

প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হদয়দছ। 
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পিপিটাল ইনফরদমর্ন পসদস্টম প্রদিদটর পিসদপ্ল কবাি শ 

 

অগ্রগপতঃ 

গত ২৪ জুন ২০১৩ তাপরদখ Development of web based GIS application software and Linkage with BBS 

website (www.bbs.gov.bd) সংক্রান্ত পবষদয় এেটি ওয়ােশর্প অনুপষ্ঠত হদয়দছ।  

 

 

পিপিটাল ইনফরদমর্ন পসদস্টম প্রেদল্পর ওদয়বসাইট সংক্রান্ত েম শর্ালয় সপিব পসি ও অন্যান্য েম শেতশাবৃন্দ 

 

Development of web based GIS application software and Linkage with BBS website  সংক্রান্ত েম শর্ালা 

Development of web based application software and Linkage with BBS website (www.bbs.gov.bd) 
ক্রদয়র লদক্ষ্ু পনব শাপিত প্রপতষ্ঠান Center for Environmental and Geographic Information Services. (CEGIS)-এর 

সাদর্ চুপক্ত কমাতাদবে কমৌিা মানপিদত্র পিও কোি, গ্রাম ও কমৌিার নাম এপন্ট্রর োি িলদছ। এ সংক্রান্ত িাটা সাভ শাদর সংগৃহীত 

হদচ্ছ।  

http://www.bbs.gov.bd/
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েপম্পউটার উইং এর সাভ শার রুম 
 

  সাভশার সংগ্রহ ও Installation এর োি সমাতরে হদয়দছ।  
 

  ArcGIS License Software সংগৃহীত হদয়দছ এবং উক্ত Software এর সাহাদয্যশ GIS Application Software প্রণয়ণ 

োি এপগদয় িলদছ।   
 

  Digital Data Lab স্থাপনার োি সম্পন্ন হদয়দছ। 
 

  ArcGIS Software এর উপর ২০ িন প্রপর্ক্ষ্ণার্ীদে প্রপর্ক্ষ্ণ কেয়া হদয়দছ এবং ICT/GIS Application Software 

পবষদয় ৬৫ িন েম শেতশাদে প্রপর্ক্ষ্ণ কেয়া হদয়দছ।   

 

 
 

েপম্পউটার উইং এর পিপিটাল ইনফরদমর্ন পসদস্টম প্রেদল্পর িাটা ল্যাব 
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প্রেদল্পর আপর্ শে অগ্রগপত 

 (লক্ষ্ টাোয়) 

অর্ শ বছর বরাদ্দ ব্যয় অগ্রগপত 

আপর্ শে বাস্তব 

২০১২-২০১৩ ৪০০.০০ ৩৮৬.৬২ ৯৬.৭৫ ৯৮% 

 

উপসংহার : 

 

প্রেল্পটির বাস্তবায়ন কময়াে জুলাই ২০১১ হদত জুন ২০১৪ পর্ শন্ত । প্রেল্পটি ২৫ অদটাবর ২০১১ তাপরদখ অনুদমাপেত হয় এবং ১৮-১২-

২০১১ইং তাপরদখ অর্ শ ছাড় হয় পবধায় প্রেদল্পর োর্ শক্রম ৫ মাস পবলদম্ব শুরু হয়। ২০১১-২০১২ অর্ শ বছদর সংদর্াপধত বাপষ শে উন্নয়ন 

েম শসূপিদত প্রেদল্পর  অনুকূদল মাত্র ৯০.০০ লক্ষ্ টাো বরাদ্দ পাওয়া র্ায়। অর্ি প্রেদল্পর অনুকূদল বরাদ্দ পছল ৫৫৭.০০ লক্ষ্ টাো। 

পিপপপপর বরাদ্দ অনুর্ায়ী এপিপপ বরাদ্দ না পাওয়ার োরদণ প্রেদল্পর োি শুরু হদলও পূব শ পনধ শাপরত সমদয় পুদরাপুপর  বাস্তবায়ন সম্ভব 

হদব না । ফদল প্রেদল্পর কময়াে আদরা ১ বছর অর্ শাৎ জুলাই, ২০১৩ হদত জুন, ২০১৪ পর্ শন্ত বৃপদ্ধ েরা হদয়দছ। প্রেদল্পর োর্ শক্রম 

সম্পূণ শ আইপসটি পনভশর হওয়ার প্রযুপক্তর দ্রুত পপরবতশদনর োরদণ প্রেদল্পর পেছু অংর্ পপরবতশন েদর ৯২৯.০০ লক্ষ্ টাোয় প্রাক্কপলত 

ব্যদয় প্রেদল্পর পিপপপপ সংদর্াধন েরা হদয়দছ।   
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৯.৩.২ কেনদেপনং েুাপাপসটি অব পবপবএস ইন পপুদলর্ন এে  কিদমাগ্রাপফে িাটা োদলের্ন ইউপিং পিআইএস প্রেল্প 

 

(ে)  প্রেদল্পর নাম : কেনদেপনং েুাপাপসটি অব পবপবএস ইন পপুদলর্ন এে  কিদমাগ্রাপফে িাটা  

   োদলের্ন ইউপিং পিআইএস প্রেল্প  

(খ)  উদযাগী মন্ত্রণালয়/পবভাগ : পপরেল্পনা মন্ত্রণালয়,  পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ । 

(গ)  বাস্তবায়নোরী সংস্থা : বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা । 

   (ে)  বাস্তবায়নোল: 

           (১)  আরম্ভ : জুলাই, ২০১২ 

           (২)  সমাতরে : জুন, ২০১৭  

          (৩)   প্রেল্প এলাো : সমগ্র বাংলাদের্ 

    (ঙ)  প্রেদল্পর প্রাক্কপলত ব্যয়ঃ  

           (১)  স্থানীয় মুদ্রা : ৫৪০.২৫ (পাঁি কোটি িপের্ লক্ষ্ েঁপির্ হািার) টাো 

           (২)  ববদেপর্ে মুদ্রা : ১০৫৮.০০ (ের্ কোটি আটান্ন লক্ষ্) টাো (১.৩ পমপলয়ন িলার) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strengthening Capacity of BBS in Population and Demographic Data Collection Using GIS       

Inception Workshop                                                                            

                                                    . এ  .  .                                           

             িৎকালীন UNFPA Representative, বাংলাবদর্ ।  
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প্রেদল্পর পটর্ভপমঃ 

প্রেল্পটি UNFPA এর ৮ম োপন্ট্র কপ্রাগ্রাদমর আওতায় গ্রহণ েরা হয়।  সরোপর এবং কবসরোপর তথ্য ব্যবহারোরীগণ প্রেদল্পর তথ্য  

ব্যবহার েদর লাভবান হদবন। পবদর্ষ েদর িাতীয় এবং সামপষ্টে অর্ শননপতে উন্নয়দন গপত বৃপদ্ধসহ সহস্রাদব্দর লক্ষ্ু অিশদন সহায়ে 

হদব। পবপবএস এর পবপভন্ন োর্ শক্রম ফলপ্রসূ এবং ত্বরাপিত েরার িন্য ইউএনএফপপএ তাদের ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম োপন্ট্র কপ্রাগ্রাদমর 

আওতায় পবপবএসদে সহায়তা পেদয় আসদছ। মাঠ কভপরপফদের্দনর মােদম পিপিটাল কমৌিা ম্যাপ আপদিটিং এ উক্ত পতনটি 

কপ্রাগ্রাদমর আওতায় সহায়তা পেদয়দছ র্া পবপভন্ন শুমাপর এবং দুদর্ শাগ কমাোদবলা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থু কসবায় র্দর্ষ্ট ফলপ্রসূ পহদসদব 

পবদবপিত হদয়দছ। বাংলাদেদর্র আর্ শ-সামাপিে পবপভন্ন উন্নয়ন েম শোদের পবপভন্ন পর্ শাদয় সংগৃহীত িাটার আরও পনর্ভ শল প্রদয়াগ 

পনপিতেরদণর লদক্ষ্ু ইউএনএফপপএ তাদের ৮ম োপন্ট্র কপ্রাগ্রাদমর আওতায় পবপবএস এর েুাপাপসটি পবপল্ডং এ সহায়তা োন 

েদরদছ। এমপিপি বাস্তবায়দন  পবপবএস  এর  বতরী  িাটা পবদিষণ িনসংখ্যা হ্রাস, পর্শু ও মার্ত-মৃতুু হ্রাস, োপরদ্র  পবদমািন  

ইতুাপে খাদতর তুলনামূলে ও বতশমান সপিত্র প্রপতদবেদন তুদল ধরা হদয়দছ। কেদর্র পবপভন্ন আঞ্চপলে অবস্থা পবদিষণ পনর্ভ শল ম্যাদপর 

ব্যবহাদর অনস্বীোর্ শ। এ োরদণ পবপবএস সমগ্র কেদর্র পিপিটাল ম্যাপ সংগ্রহ েদর পিপিটাল গণনা এলাো (ইএ) ম্যাপ বতরী েরদছ ।  

তাছাড়া কিোর Equility এবং নারীর প্রপত সপহংস আিরণ এবং আর্ শ-সামাপিে উন্নয়দনর প্রপতটি স্তদর নারী পুরুষ প্রদভে, প্রভৃপত 

পবষয় পনমূ শদলর িন্য প্রকৃত এবং সঠিে টাইম পসপরি িাটা প্রদয়ািন। 

 

 

 

 

 

 

প্রেদল্পর  উদদ্দশ্য : 

(ে) বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার তথ্য সংগ্রহ, প্রপক্রয়ােরণ, পবদিষণ, তথ্য প্রোর্সহ পরদপাট শ রাইটিং পবষদয় েক্ষ্তা 

বৃপদ্ধেরণ;   

(খ)  বাংলাদেদর্র নারীর প্রপত সপহংসতা (Violence Against Women) পবষয়ে Time series Data প্রস্তুততেরণ; 

(গ)  আেমশুমাপরর তথ্য এবং পিও িাটা কবইি ব্যবহারপূব শে Small Area Atlas প্রস্তুততেরণ  

(ে)  পর্ক্ষ্া ও স্বাস্থু কসবা পিপিত েদর পিআইএস গণনা এলাোর কমৌিা ম্যাপ সাম্প্রপতেরণ  

(ঙ)  স্যাম্পল ভাইটাল করপিদের্ন পসদস্টম (SVRS) এবং পিআইএস তদথ্যর গুণগতমান বৃপদ্ধেরণ  এবং 

(ি)  স্যাম্পল ভাইটাল করপিদের্ন পসদস্টম তর্া MSVSB এর তথ্য অন লাইদন ধারণসহ SVRS তথ্য পবদিষদণর িন্য 

কেন্দ্রীয় স্বতন্ত্র ল্যাব স্থাপন েরা । 

Strengthening Capacity of BBS in Population and Demographic Data Collection Using GIS       

Inception Workshop                       UNFPA    িৎকালীন Country Director Mr. Arthur Erken    
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প্রেদল্পর ম্যাপ এপিটিং রুম 

  

   প্রেদল্পর  োর্ শক্রম 

 

(ে)  পপুদলর্ন, কিদমাগ্রাপফে, স্বাস্থু ও পর্ক্ষ্া সম্পপেশত তথ্য সংগ্রহ;  

(খ)  Violence Against Women (VAW) Survey; 

(গ)  Small Area Atlas প্রস্তুততেরণ; 

(ে)  ম্যাপ সাম্প্রপতেরণ; 

(ঙ)  ম্যাপ েনভারর্ন এবং এপিটিং; 

(ি)  সাদভশ অনুষ্ঠানসহ পরদপাট শ প্রোর্েরণ; 

(ছ)  পবপবএস এর েম শেতশা/েম শিারীদের উপযুক্ত প্রপর্ক্ষ্দণর মােদম েম শেক্ষ্তা বৃপদ্ধ েরা; 

(ি)  GIS Database Software development । 
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অগ্রগপত  
 

(ে) অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর োদি সমগ্র বাংলাদেদর্র গণনা এলাোর পিপিটাল ম্যাপ সরবরাহ েরা হদয়দছ  
 

(খ)   নবগঠিত রংপুর ও গািীপুর পসটি েদপ শাদরর্ন ও ঢাো কিলার (পসটি েদপ শাদরর্ন ব্যতীত) পিপিটাল গণনা এলাোর ম্যাদপ 

পর্ক্ষ্া  প্রপতষ্ঠান ও স্বাস্থু কসবা সংক্রান্ত তথ্য সপন্নদবপর্ত েদর ম্যাপ হালনাগােেরণ (পফল্ড কভপরপফদের্ন) েরা হদয়দছ  
 

(গ)  প্রেদল্প েম শরত েম শেতশা/েম শিারীগদণর সমিদয় ম্যাপ এপিটিং োর্ শক্রম অব্যাহত আদছ  
 

(ে)  েম শেতশা/েম শিারীদের েক্ষ্তা বৃপদ্ধর লদক্ষ্ু GIS এর উপর দুই পেনব্যাপী Orientation এবং Gender এর উপর পতন 

পেনব্যাপী Orientation প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হদয়দছ। এছাড়াও সের েতরেরসহ ৬৪টি কিলায় SVRS এর উপর ৩০৭৮ িন 

েম শেতশা/েম শিারীদে দুই পেদনর Refreshers Training প্রোন েরা হদয়দছ  এবং 
 

(ঙ)  প্রেদল্পর সাপব শে পবষদয়র উপর  Inception Workshop েরা হদয়দছ। এছাড়াও পস্টয়াপরং েপমটি, পপআইপস েপমটি, 

ওয়াপেশং গ্রুপ  এর সভা এবং VAW পরদপ শাট চূড়ান্তেরদণর িন্য সভা েরা হদয়দছ।  

অিশন 

  প্রেদল্পর সাপব শে পবষদয়র উপর Inception Workshop েরা হদয়দছ । 

  শীলনা, রংপুর ও গািীপুর পসটি েদপ শাদরর্ন এলাোয় পিআইএস ম্যাদপর মােদম স্বাস্থু ও পর্ক্ষ্া সম্পপেশত তথ্য সংগ্রদহর 

লদক্ষ্ু পফল্ড কভপরপফদের্ন েরা হদয়দছ এবং ঢাো কিলার (ঢাো পসটি েদপ শাদরর্ন ব্যতীত) মাঠ পর্ শাদয়র োি িলমান 

রদয়দছ ।  

  VAW পরদপাট শ চূড়ান্তেরদণর ওয়াপেশং গ্রুদপর সভা, পস্টয়াপরং েপমটির সভা ও পপআইপস েপমটির সভা েরা হদয়দছ । 

পরদপাট শটি প্রোদর্র অদপক্ষ্ায় রদয়দছ । 

  পবপভন্ন কময়াে (দুই/পতন পেনব্যাপী)  Orientation, SVRS এর স্থানীয় করপিোর ও সুপারভাইিারদের িন্য দু’পেনব্যাপী 

Refreshers Training প্রোন েরা হদয়দছ । 

  অর্ শননপতে শুমাপর-২০১৩ এর িন্য সমগ্র বাংলাদেদর্র পিপিটাল গণনা এলাোর ম্যাপ পপ্রন্ট েদর সরবরাহ েরা হদয়দছ । 

  আেমশুমাপর ২০১১ এর পরদপাদট শর িন্য পর্দমটিে ম্যাপ  প্রস্তুততসহ ম্যাপ এপিটিং োি িলদছ । 

  বপস্ত শুমাপর-২০১৩ এর িন্য পিপিটাল গণনা এলাোর মহো ও ওয়াি শ ম্যাপ পপ্রন্ট েদর সরবরাহ েরা হদচ্ছ । 

Strengthening Capacity of BBS in population and Demographic Data Collection Using GIS প্রেদল্পর 

Inception Workshop            র              হ   ,       র           (              র        র 
     র ,         ),        .          র-  -   ,                (              ,       র               , 
র  র), পবপবএস এর অন্যান্য েম শেতশা ও কস্টেদহাল্ডারগণদে কেখা র্াদচ্ছ।  
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প্রেদল্পর  আপর্ শে অগ্রগপত 

          (লক্ষ্ টাোয়) 

      অর্ শ বছর              বরাদ্দ              ব্যয়                       অগ্রগপত 

            আপর্ শে     বাস্তব 

    ২০১২-২০১৩            ২৭৬.০০            ১৬২.৯০             ৬০%      ৬০% 

 

 

 

 

৯.৩.৩ িাটা পরেভারী ও সংরক্ষ্ণ েম শসূপি 

 

 পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর ওদয়বসাইট বতরীর োি সমাতরে েদর পরীক্ষ্ামূলেভাদব www.sid.gov.bd, 

web address-এ upload েরা হদয়দছ এবং গত ১৩ জুন ২০১৩ ইং তাপরদখ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাদগর ওদয়বসাইট টি উদদ্বাধন েদরন। 

 

 পবপবএস এর িাইনাপমে ওদয়বসাইট নবায়দনর োি সমাতরে হদয়দছ । 

 

 পবপবএস এর িন্য 5 (five) mbps ও পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর িন্য প্রর্দম 1 (one) mbps পদর 5 

(five) mbps ইন্টারদনট সংদর্াগ প্রোন েরা হদয়দছ। 
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েপম্পউটার উইং এর িাটা পরেভাপর রুম 

 

(ে) প্রধানমন্ত্রীর োর্ শালদয়র A2i কপ্রাগ্রাদমর সহায়তা www.bbs.blogbd.org) প্রস্তুতত েদর পবপবএস এর ওদয়বসাইদট পলংে কেয়া 

হদয়দছ। 
 

 

 

 

(খ) পবপবএস এর েম শেতশা ও েম শিারীদের বেপনে হাপিরা গ্রহদণর িন্য Thumb Recognition System িালু েরার পর 

েপম্পউটার উইং এ পসদস্টম ব্যবহার েরদছ । 
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(গ) অপাদরর্ন ও কমইনদটদনন্স 

 

Login Screen of  IT Helpdesk 

 

 IT Helpdesk স্থাপন ও িালু এবং পবপবএস এর মাঠ পর্ শাদয়র অপফসসহ সের েতরেদরর ICT Equipment Inventory বতরী 

েরা হদয়দছ । 
 

 প্রদয়ািনীয় র্ন্ত্রপাপতসহ কমইনদেম এর কটপ পরেভারী ল্যাব বতরী েরা হদয়দছ। 
 

 সারা কেদর্র Union Information Service Centre (UISC) এর সংদগ পবপবএস সের েতরেদরর network প্রপতষ্ঠা েরা 

হদয়দছ। 
 

 Eco-Census 2013 এর House listing এর Data entry Lab প্রস্তুতত েরা হদয়দছ। 
 

 e-Publication and attendance automation server setup & configuration েরা হদয়দছ । 
 

 পবপবএস এর অপফপসয়াল Email সাপভ শস িালু েরা হদয়দছ।   
 

 পিপিটাল আেশাইপভং এর মােদম সাদভ শ ও কসন্সাদসর টাইম পসপরি িাটা সাভ শাদর সংরক্ষ্দণর ব্যবস্থা েরা হদয়দছ। 
 

 পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর ওদয়বসাইট hosting েরা হদয়দছ। 
 

 পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর অপফপসয়াল ওদয়ব কমইল িালু েরা হদয়দছ। 
 

 SID এবং BBS এর গুরুত্বপূণ শ স্থাদন WiFi স্থাপন েরা হদয়দছ। 
 

  পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর ইন্টারদনট সংদর্াগ 5 (five) mbps এ উন্নীত েরা হদয়দছ। 

 

 Consumer Price Index (CPI) এর ক্লাউি সাভশার স্থাপন েরা হদয়দছ র্ার মােদম সারা বাংলাদের্ হদত পদণ্যর মূল্য 

সাভশাদর সংরক্ষ্ণ েরা হদচ্ছ। 
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েপম্পউটার উইং এর কমইনদটন্যান্স রুম 

৯.৩.৪ পিও কোি (Geo-Code) 

 

কোন কেদর্র সেল কভৌগপলে এলাোর িন্য এে বা এোপধে অংে সংখ্যা পনধ শারণ েরাদে পিও-কোি বদল। বাংলাদের্ 

পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে সংগৃহীত তথ্যাপে কেদর্র উন্নয়ন পপরেল্পনা এবং নীপত পনধ শারদণর োদি ব্যবহৃত হদয় র্াদে। শুমাপর ও 

নমুনা িপরদপর মােদম সংগৃহীত তদথ্যর সুেক্ষ্ পনয়ন্ত্রণ সহদি উদেখ (easy reference) এবং তুলনা েরার োদি পিও কোি 

উদেখ্যদর্াগ্য ভূপমো পালন েদর।  

 

পূদব শ এ সেল কভৌগপলে এলাোর িন্য পনধ শাপরত মাদনর (Standard) কোন কোি ব্যবহার না েদর শুমাপর ও নমুনা িপরদপর োি 

পপরিালনা েরা হত। প্রর্াসদনর পপরবতশদনর সাদর্ সাদর্ এ কোদিরও পপরবতশন হদয় কর্ত। ফদল শুমাপর ও নমুনা িপরদপর 

পপরেল্পনা প্রপক্রয়ােরণ এবং সংগৃহীত তদথ্যর তুলনার োদি পবঘ্ন সৃপষ্ট হত। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে ১৯৮১ সাদল 

কেদর্র সেল কভৌগপলে এলাোর িন্য এেটি সুপবন্যস্ত এবং অপভন্ন কোি পদ্ধপত িালু েরা হয়। তোনুর্ায়ী এ পর্ শন্ত বুুদরা পপরিাপলত 

সেল শুমাপর ও নমুনা িপরদপর োদি এই পিও কোি ব্যবহৃত হদয় আসদছ। বাংলাদের্ পনব শািন েপমর্দনর পপরিয়পত্র প্রণয়দনর 

োিও এই পিও কোদির পভপত্তদত শুরু েরা হদয়দছ।  

 

পিও কোদির প্রদয়ািনীয়তা  

 

)১(  পবপভন্ন শুমাপর ও িপরদপর মােদম সংগৃহীত তথ্য েপম্পউটার িাটা ব্যাংদে সুশংখলভাদব সাপিদয় রাখার োদি এ স্টুাোি শ 

পি -কোি পদ্ধপত সহায়ে পহদসদব োি েদর। অতঃপর িাটা ব্যাংে হদত তথ্য  নমুনা িয়দনর মােদম (randomly) বা 

ধারাবাপহেভাদব (sequentially) সহদি কখাঁি েদর (retrieve) কবর েরা র্ায়। 

  

)২(  এ পদ্ধপতর মােদম পবপভন্ন তদথ্যর সম্পেশ পনণ শয় সহি হয়। 

 

 )৩(  কর্ কোন প্রর্াসপনে এলাোর অধীন র্হরগ্রাম এলাোর সংপক্ষ্তরে পপরসংখ্যান তাৎক্ষ্পণেভাদব এর মােদম প্রস্তুতত েরা র্ায়।  

 

 )৪(  এ পদ্ধপতদে কেম (frame) পহদসদব ব্যবহার েদর এে বা এোপধে িলদের গুণাগুদনর (characteristics) এর উপর পভপত্ত 

েদর নমুনা এলাো িয়ন েরা র্ায়। আবার এে বা এোপধে গুণাগুন অনুর্ায়ী স্তরপবন্যাস (stratification) েরা ও শীব 

সহি হয়। 

 

 )৫(  এ পদ্ধপত দ্বারা পপরবাদরর সংখ্যা কলাে, কৃপষ িপমর পপরমান ইতুাপে অনুর্ায়ী পবপভন্ন গ্রাদমর আোর পনরূপণ েরা র্ায়।  
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 )৬(  েপমউপনটি কলদভল পপরসংখ্যানদে মপনটপরং এবং মূল্যায়ন এই পদ্ধপতর মােদম েরা কর্দত পাদর।  

 

 )৭(  পবপভন্ন শুমাপর তোরপে ও পনয়ন্ত্রদনর োদি ব্যবহার, নমুনা িপরদপর মাঠ পর্ শাদয় ব্যবস্থাপনার িন্য এ পদ্ধপতর মােদম 

প্রদয়ািনীয় সংখ্যে গণনা এলাো সুপারভাইিার ও কিান সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য েপম্পউটার কমদমাপরদত সংরক্ষ্ণ, 

গণনাোরী, নমুনা িপরদপর িন্য শুমাপর োি সম্পন্ন হওয়ার পর এ তথ্যগুদলা সংদর্াধন েরা হয়। অতঃপর শুমাপর প্রাে 

েরা হয়। ব্যবহৃত র্াবতীয় মালামাল কর্মন- কস্টর্নারী দ্রব্যাপে পবপভন্ন, নমুনা িপরদপর প্রেপদত্রর সংখ্যা/শুমাপর, পবপভন্ন ফম শ 

িপরপ সংপিষ্ট প্রপতটি গণনা এলাোর/দোি ব্যবহৃত হয়। শুমাপরর োদি পিও পর্ শাদয় পরিাভশ ইতুাপে এলাো পভপত্তে পনণ শয় 

কলদবল (identification), মাঠ পর্ শাদয় োি কর্দষ সেল পূরণকৃত ও অপূরণকৃত প্রেপদত্রর এবং পবপভন্ন েদন্ট্রাল সংগ্রহ সহ 

সম্মানীভাতা পবতরদণর োদি এই পিও কোি পদ্ধপতর ব্যবহার উদেখদর্াগ্য। পিও কোি পদ্ধপতদত কোন প্রর্াসপনে স্তদরর 

অধীন সেল এলাোগুদলাদে বণ শমালা অনুসাদর সাপিদয় কোি এমনভাদব পনধ শারণ েরা হদয়দছ র্াদত পবপভন্ন সমদয় 

প্রদয়ািনদবাদধ অন্য সেল কোিদে পপরবতশন না েদর পবদর্ষ কোন এলাোদে অন্তর্ভ শক্ত েরা বা বাে কেয়া কর্দত পাদর।   

 

৯.৪ ওদয়বসাইদট প্রোর্না আপদলাি পবষয়ে োর্ শক্রমঃ 

 

ব্যবহারোরীদের সুপবধাদর্ শ জুলাই ২০১২ হদত জুন ২০১৩ পর্ শন্ত পবপবএস ওদয়বসাইদট পনদম্নবপণ শত প্রোর্নাসমূহ upload েরা 

হদয়দছঃ 
 

  Bangladesh Population & Housing Census 2011 (Community Series) 64 Zila. 

  Geo code (হালনাগােকৃত) 

  Bangladesh Central Product Classification (BCPC) 

  Commitment for Golden Bangla (Gazette) 

  Final Draft of NSDS, December 2012 

  Millennium Development Goals: Bangladesh Progress at a Glance 

  Labour Force Survey 2010 

  Report of the Post Enumeration Check (PEC) of the Population and Housing Census, 2011. 

  Report on retired government employees’ socio-economic status survey 2010. 

  Global e-Indices’ Ranking and Bangladesh: Indicators for Measuring Digital Bangladesh. 

  GDP of Bangladesh at 2012-13 (p). 

  Agriculture Statistics Yearbook-2011. 

  Survey on Volunteerism in Bangladesh 2010. 

  Estimates of Aman 2012-13, Aus 2012-13 and Jute 2012-13 

  Key indicator of SVRS-2011 

  Literacy Assessment Survey 2011 

  Statistical Act-2013 ও পবপবএস প্রপতষ্ঠা সংক্রান্ত SRO-নং /আইন ১১২-২০১৩ কগদিট অপতপরক্ত সংখ্যা পবপবএস-

এর ওদয়ব সাইদট upload েরা হদয়দছ।  

  িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালদয়র PMIS িাটাদবি অন্তর্ভ শপক্তর পবষদয় পবপবএস পপরসংখ্যান েুািার েম শেতশাদের িন্য All 

Cadre PMIS নাদম এেটি কমনুু পবপবএস ওদয়বসাইদট পলংে েরা হদয়দছ। 

 সমদয় সমদয় পবভাগ ও পবপবএস ের্তশে িারীকৃত পবপভন্ন পবজ্ঞপতরে। 
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৯.৫  পবপভন্ন সংস্থার সাদর্ সমদঝাতা স্মারে বা Memorandum of Understanding  (MoU) স্বাক্ষ্র  
 

1. Memorandum of Understanding for Joint Research, Survey & Utilization of Statistical Data Between 

Power and Participation Research Centre (PPRC) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed 

on 17.04.2012 
 

উদদ্দশ্য : Survey & Utilization of Statistical Data   

 

অর্ শায়দনর উৎস : Power and Participation Research Centre (PPRC) 
 

2. An Exchange of Letters For Unpacking and Analyzing the Census and Other Data for Evidence led-

Equity-based Policy Advocacy on Children in Bangladesh between Bangladesh Institute of 

Development Studies (BIDS) and Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, 

Government of Bangladesh And United Nations Children's Fund (UNICEF) Bangladesh Country Office, 

May 2012 An Exchange of Letters For Unpacking and Analyzing the Census and Other Data for 

Evidence led-Equity-based Policy Advocacy on Children in Bangladesh between Bangladesh Institute of 

Development Studies (BIDS) and Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, 

Government of Bangladesh and United Nations Children's Fund (UNICEF) Bangladesh Country Office, 

May 2012 signed on 24.05.2012 

উদদ্দশ্য:  

a)  Undertake analysis of the 2011 census data with a focus on children and women equity related 

indicators and composite indices plus combinations there from; 
 

b)  Produce and disseminate the Pockets of Poverty Map based on (a) above 
 

c)  Prepare policy briefs to address the policy recommendations arising from the analysis; 
 

d)  Engage relevant policy makers to secure their commitment and action to address the policy 

recommendations from (c) above. 
 

অর্ শায়দনর উৎস: 
 

United Nations Children's Fund (UNICEF),  Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) 
 

3.  Letter of Agreement (LoA) between International Rice Research Institute (IRRI) and Bangladesh 

Bureau of Statistics (BBS) signed on 29-03-2012 
 

উদদ্দশ্য: 

i)  Enhance the availability of reliable household, individual and field specific high frequency time 

series data in 12 villages in Bangladesh; 
 

ii)  Increase the availability of long-term time series meso-level (e.g. District/Region/National level) 

agricultural and socio economic data in Bangladesh ; and 
 

iii)  Nurture policy analysis and strengthen capacity building to fully exploit the data collected and 

assembled in objectives and 2. 

 

http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/PPRC_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/PPRC_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/BIDS_BBSI_UNICEF.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/BIDS_BBSI_UNICEF.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/BIDS_BBSI_UNICEF.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/BIDS_BBSI_UNICEF.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/BIDS_BBSI_UNICEF.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/IRRI_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/IRRI_BBS.pdf
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অর্ শায়দনর উৎস:  

International Rice Research Institute (IRRI) 
 

4.  Memorandum of Understanding between International Food Policy Research Institute (IFPRI) and 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 27-05-2012 
 

উদদ্দশ্য: 

Describe and characterize the geographic nature of paddy yield risk in Bangladesh over the last 30 

years. This activity would involve analyzing the nature of paddy yield risk in Bangladesh using 

historical BBS upazila production and area cultivation estimates. This analysis would look at 

whether poor yields in one year in one upazila are reflected in yields of neighboring upazilas in the 

same years.   

 

Try to ascertain the relationship between the number of crop cutting experiments (CCS) conducted 

within an upazila and the sampling error the difference between the sample mean and true mean 

upazila yield.  
 

Describe and characterize the risk profile 
 

অর্ শায়দনর উৎস: 

International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
 

5.  Memorandum of Understanding between International Growth Center (IGC), United Kingdom & 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 25-08-2012 
 

উদদ্দশ্য:  
The IGC and the BBS agree to co-operate to promote international  excellence in policy relevant 

research. 
 

অর্ শায়দনর উৎস: 

International Growth Center (IGC), United Kingdom 
 

6.  Implementation of Partnership Agreement between United National Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 16-05-

2010 
 

উদদ্দশ্য: 

UNESCO’s main tasks and obligations in project management and coordination comprise the 

following.  
 

  Ensure overall management and coordination of implementation 
 

  For extra budgetary projects, ensure liaison with the funding source, including the timely 

submission of narrative and financial reports  
 

  Provide technical inputs in integrating the module into Labour Force Survey 2010 including 

adaptation, manual preparation, training, data collection processing and preparing analytical 

report. 
 

http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/IFPRI_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/IFPRI_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/IGC_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/IGC_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/UNESCO_BBS.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/UNESCO_BBS.pdf
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অর্ শায়দনর উৎস: 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
 

7.  Memorandum of Understanding between Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and Access to 

Information (A2I) Programme signed on 21-05-2013 

উদদ্দশ্য: 

Conducting Union Information and Service Centre (UISC) Census and others 
 

অর্ শায়দনর উৎস: 

Access to Information (A2I) Programme 
 

8.  Memorandum of  Understanding between Comprehensive Disaster Management Programme 

(CDMP) and Bangladesh Bureau of Statistics for  Collection of Union Level Baseline Information 

signed on 30.01.2013 

 

উদদ্দশ্য: 

Baseline Survey 
 

অর্ শায়দনর উৎস: 

Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP) 
 

৯.৬ পবপবএস পমউপিয়াম   

 

Statistical Act 2013 এর ক্ষ্মতাবদল বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (পবপবএস) গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলাদের্ সরোদরর এেমাত্র 

তথ্য সংগ্রহোরী এবং পপরসংখ্যান প্রণয়নোরী প্রপতষ্ঠান। এ প্রপতষ্ঠানটি শুমাপরসহ পবপভন্ন সাদভ শ পপরিালনা েদর আসদছ। এই সেল 

শুমাপর ও সাদভ শর িাটা সংগ্রহ ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ েরার োদি পবপবএস িন্মলি কর্দে কমইনদেম েপম্পউটার, ওএমআর, ওপসআরসহ 

পবপভন্ন প্রোদরর ইদলেপেেুাল ও কমোপনেুাল র্ন্ত্রপাপত ব্যবহার েদর আসদছ। এসব দূল শভ র্ন্ত্রপাপত পবপবএস তর্া বাংলাদেদর্র 

িাতীয় সম্পে। এ সেল িাতীয় সম্পে ব্যবহারোরীদের পনেট প্রের্ শন সহিলভু েরার িন্য পবপবএস পমউপিয়াম স্থাপনার 

পপরেল্পনা গ্রহণ েরা হয়। 
 

 

 

 

পবপবএস এর পমউপিয়াম পপরের্ শন কর্দষ ফদটাদসর্ন-এ িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালদয়র পসপনয়র সপিব, পপরেল্পনা েপমর্দনর 

সেস্যবৃন্দ এবং পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিবসহ অন্যান্য েম শেতশাগণ।  

http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/MOU_BBS_A2I.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/MOU_BBS_A2I.pdf
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/MOU/MOU_BBS_A2I.pdf
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পবদশ্বর প্রায় সেল National Statistical Organization (NSO) এ ধরদনর পমউপিয়াম আদছ। এ পমউপিয়াম স্থাপন েরা 

হদল কের্ী-পবদেপর্ পপরসংখ্যান ব্যবহারোরী ও গদবষেগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ পবপভন্ন সাদভ শ এবং কসন্সাদস এ র্াবৎ ব্যবহৃত দুল শভ 

র্ন্ত্রপাপত তর্া তথ্য সংগ্রদহর প্রপক্রয়া সম্বদন্ধ পবস্তাপরত ধারণা লাভ েরদত পারদবন। ফদল ব্যবহারোরীদের পনেট অত্র প্রপতষ্ঠাদনর 

সুনাম বৃপদ্ধ পাদব। এ ছাড়াও পবপবএস ের্তশে ব্যবহৃত ম্যাদপর ধারাবাপহে রূপান্তর এ পমউপিয়াদম প্রেপর্ শত হদব। 

 
 

পবপবএস পমউপিয়াম এর পিিাইন 

 

এ লদক্ষ্ু ২০১১-১২ অর্ শ বছদরর এমটিপবএফ েম শসূপির আওতায় িাটা পরেভাপর ও সংরক্ষ্দণর িন্য পবপবএস পমউপিয়াম স্থাপদনর 

পসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়। পমউপিয়ামটি ইদতামদে মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী ের্তশে উদদ্বাধন েরা হদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালদয়র পসপনয়র সপিব িনাব আব্দুস কসাবহান পসেোর, িনাব কহোদয়তুোহ আল মামুন, সেস্য, পপরেল্পনা 

েপমর্ন, সপিব, SID এবং পবপবএস এর মহাপপরিালেসহ অন্যান্য েম শেতশাগণ পবপবএস এর পমউপিয়াম পপরের্ শন 

েরদছন।  



96 

 

১০.০ স্টুাটিসটিেুাল স্টাফ কেপনং ইনপস্টটিউট   

 

মানব সম্পে উন্নয়ন ও েম শেক্ষ্তা বৃপদ্ধদত প্রপর্ক্ষ্ণ অতুন্ত গুরুত্বপূণ শ ভূপমো রাদখ। স্টুাটিসটিেুাল স্টাফ কেপনং ইনপস্টটিউট 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার সের েতরের ও মাঠ পর্ শাদয়র েম শেতশা/েম শিারীদের িন্য পনয়পমত প্রপর্ক্ষ্ণ োর্ শক্রম পপরিালনা েদর 

র্াদে। পনয়পমত প্রপর্ক্ষ্দণর আওতায় পবপসএস (পপরসংখ্যান) েুািার, নন-েুািার ও অন্যান্য পদে নতুন পনদয়াগপ্রাতরে েম শেতশা/ 

েম শিারীদের িন্য প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শর আদয়ািন েরা হয়। নতুন পনদয়াগপ্রাতরে পবপসএস (পপরসংখ্যান) েুািার েম শেতশাদের 

ওপরদয়দন্টর্ন কোদস শ (২০১২-১৩) পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিব, িাতীয় সংসে সপিবালদয়র সপিব, আইএমইপির 

সপিব, পপরেল্পনা েপমর্দনর আর্ শ-সামাপিে অবোঠাদমা পবভাদগর সেস্য, তথ্য ও কর্াগাদর্াগ প্রযুপক্তর মন্ত্রণালদয়র সপিব, 

বাংলাদের্ কবতাদরর মহাপপরিালে, পসপপটিইউ, আইএমইপি এর মহাপপরিালে এবং এপির্নাল পসএেপি মদহােয়গণ প্রপর্ক্ষ্ে 

পহদসদব অংর্গ্রহণ েদরন। প্রপর্ক্ষ্দণর মােদম নতুন পনদয়াগপ্রাতরে েম শেতশা/েম শিারীগণ পবপবএস এর োর্ শক্রম এবং অন্যান্য পবষয়াপে 

সম্পদেশ সম্যে ধারণা লাভ েদরন। এছাড়াও পবদেদর্ অনুপষ্ঠত েম শর্ালা/প্রপর্ক্ষ্দণ অংর্গ্রহণোরী েম শেতশাদের লব্ধ জ্ঞান ও 

অপভজ্ঞতা বুুদরার অন্যান্য েম শেতশাদের অবপহতেরদণর পনপমত্ত অত্র ইনপস্টটিউট কসপমনার/মতপবপনময় সভার  আদয়ািন েদর 

র্াদে।  

 

গত ২০১২-১৩ অর্ শ বছদর ১৯টি কোদস শর মােদম বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার সের েতরের ও মাঠ পর্ শাদয়র ৫০০ িন েম শেতশা/ 

েম শিারী এবং সাংবাপেেদে প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হয়। তাছাড়াও র্বর্বএস এি কম িকিিাবদি র্ববদবর্ অনুর্ঠা ি প্রর্র্ক্ষণ/কম ির্ালা 

কেবক লব্ধ জ্ঞান ও অর্ভজ্ঞিা সম্পর্কিি ১৭টি কসর্মনাি/মির্বর্নময় সভা অনুর্ঠা ি হবয়বে। র্ববদবর্ অনুর্ঠা ি র্বর্ভন্ন প্রর্র্ক্ষণ/ 

কম ির্ালা/বসর্মনাবি কমাট ৯৭ িন কম িকিিা অংর্গ্রহণ কবিন। 
 

 

 
 

প্রপর্ক্ষ্ণ েদক্ষ্ প্রপর্ক্ষ্ণরত পবপবএস ও পসি এর েম শেতশাগণ 
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১০.১  ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদর অনুপষ্ঠত প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শসমূহঃ 

 

ক্রপমে 
নং 

প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শর পর্দরানাম প্রপর্ক্ষ্দণর কময়াে প্রপর্ক্ষ্ণার্ীর পর্ শায় প্রপর্ক্ষ্ণার্ীর 

সংখ্যা 
মন্তব্য 

 
০১ কমাটর ড্রাইপভং প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ ২৬.০৭.১২ হদত 

১২ েম শপেবস 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ১০ পবআরটিপস কেপনং 
কসন্টার এর 
মােদম বাস্তবায়ন 
েরা হয়। 

০২ Basic Computer Course ২৬.০৮.১২ হদত 

০৬.০৯.১২ পর্ শন্ত 

৩য় কশ্রণীর েম শিারী ৪৮  

০৩ 

 

Financial Management 
Training Course 

১৩.০৯.১২ 

(০১  েম শপেবস) 

েম শেতশা/েম শিারী ৩০  

০৪ Public Procurement 
Management Training Course 

১৬.০৯.১২ হদত 

২৭.০৯.১২ পর্ শন্ত 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ৩০  

০৫ Financial Management 
Training Course 

১৭.১০.১২ হদত 

২৩.১০.১২ পর্ শন্ত 

২য় ও ৩য় কশ্রণীর 

েম শেতশা/েম শিারী 

২৫  

০৬ CPI পবষয়ে ওপরদয়দন্টর্ন কোস শ ১০.১১.১২ 

(০১  েম শপেবস) 

সাংবাপেে ৩০  

০৭ কপর্াগত েক্ষ্তা ও কসবার মান 

বৃপদ্ধেরণ পবষয়ে কেপনং কোস শ 
১৮.১১.১২ হদত 

২২.১১.১২ পর্ শন্ত 

৪র্ শ কশ্রণীর েম শিারী ৩০  

০৮ STATA Training Course ২৬.১১.১২ হদত 

০৯.১২.১২ পর্ শন্ত 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ২৪  

০৯ ACR Writing  
প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ 

৩১.১২.১২ 

(০১  েম শপেবস) 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ৪৫  

১০ Project Planning 
Development & Management 
Training Course  

০১-০১-২০১৩ হদত  

১৪-০১-২০১৩ পর্ শন্ত 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ২৫  

১১ ওপরদয়ন্টর্ন কেপনং কোস শ ১৬-০১-২০১৩ হদত 

১৭-০১-২০১৩ পর্ শন্ত 
১ম কশ্রণীর েম শেতশা ১১  

১২ ওপরদয়ন্টর্ন কেপনং কোস শ  ২০-০১-২০১৩ হদত 

২৪-০১-২০১৩ পর্ শন্ত 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ১১  

১৩ কমৌপলে প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ  ০৩-০২-২০১৩ হদত 

১৪-০৩-২০১৩ পর্ শন্ত 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ১৭ NAPD এর 

মােদম বাস্তবায়ন 

েরা হয় 

১৪ Office Automation Course ১০-০২-২০১৩ হদত 

১৪-০২-২০১৩ পর্ শন্ত 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ২৪  

১৫ পপরসংখ্যান আইন, ২০১৩ এবং UN 
Fundamental Principles of 
Official Statistics পবষয়ে 

প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ 

০৭-০৪-২০১৩ 

(০১  েম শপেবস) 

সাংবাপেে ৩০  

১৬ সপিবালয় পনদে শপর্ো পবষয়ে প্রপর্ক্ষ্ণ 

কোস শ  
১১-০৪-২০১৩ 

(০১  েম শপেবস) 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ২০  

১৭ তথ্য অপধোর আইন, ২০০৯ পবষয়ে 

প্রপর্ক্ষ্ণ 
৩০-০৫-২০১৩ 

(০১  েম শপেবস) 

১ম কশ্রণীর েম শেতশা ৩০  

১৮ ইউএসও/এএসও কের কমৌপলে 

প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ (ব্যাি-১) 
০২-০৬-২০১৩ হদত 

০৬-০৬-২০১৩ পর্ শন্ত 

২য় কশ্রণীর েম শেতশা ৩০  

১৯ ইউএসও/এএসও কের কমৌপলে 

প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ (ব্যাি-২) 
০৯-০৬-২০১৩ হদত 

১৩-০৬-২০১৩ পর্ শন্ত 

২য় কশ্রণীর েম শেতশা ৩০  

 কমাট   ৫০০ িন  
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আর্ে িক ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্র্ক্ষণ ককাবস ি অংর্গ্রহণকািী প্রর্র্ক্ষণােীগণ 

 
বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি কম িকিিা/কম িিািীবদি অব্যাহিভাবব প্রর্র্ক্ষণ প্রদাবনি লবক্ষু আবার্সক সুর্বধা সম্বর্লি একটি স্বিন্ত্র 

প্রর্র্ক্ষণ একাবির্ম স্থাপবনি উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বে। িাোড়া বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি িথ্য উপাত্ত ব্যবহািকািীবদিবক 

র্বর্বএস এি র্বর্ভন্ন উইং এি কম িকান্ড সম্পবকি অবর্হিকিবণি র্নর্মত্ত র্বর্ভন্ন প্রর্র্ক্ষণ ককাস ি আবয়ািবনি ব্যবস্থা গৃহীি হবে।  
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১০.২  ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদর অনুপষ্ঠত পবপভন্ন প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ অংর্গ্রহণোরী প্রপর্ক্ষ্ণার্ীদের তাপলো 

১। ২৬/০৭/২০১২ হদত ১২ েম শপেবস পবআরটিপসর কেপনং ইনপস্টটিউদট কবপসে ড্রাইপভং (হালো) কোদস শ অংর্গ্রহণোরী েম শেতশাদের 

তাপলোঃ 

 

ক্রপমে েম শেতশার নাম 

(দিুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব কমাঃ িাহাঙ্গীর কহাদসন কিৌধুরী উপসপিব (অপধর্াখা-০৩) পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

২ কবগম র্াহনুন কনছা উপসপিব (উন্নয়ন-০১)  ,, 

৩ িনাব কমাঃ কমাস্তাপফজুর রহমান পপরিালে  এসএসটিআই 

৪ িনাব অসীম কুমার কে পপরিালে কসন্সাস উইং 

৫ িনাব আবদুল্যাহ হারুন পার্া পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

৬ িনাব সতু রঞ্জন মেল পপরিালে  ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

৭ িনাব কমাঃ সামছুল আলম পপরিালে ইোপে এে কলবার উইং 

৮ িনাব িাফর আহাম্মে খান যুগ্ম-পপরিালে কসন্সাস উইং 

৯ িনাব কোষ সুবব্রত যুগ্ম-পপরিালে এফএ এে এমআইএস 

১০ িনাব আবুল োলাম আিাে যুগ্ম-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

 

২। ২৬/০৮/২০১২ হদত ০৬/০৯/২০১২ পর্ শন্ত ১০ (ের্) পেনব্যাপী Computer Basic Training কোদস শ অংর্গ্রহণোরী 

প্রপর্ক্ষ্ণার্ীদের নাদমর তাপলোঃ 

 

ক্রপমে েম শেতশার নাম 

(কিুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল মন্তব্য 

১ িনাব কমাঃ ছানাউোহ সাঁট-মুদ্রাক্ষ্পরে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং ল্যাব-

২ 

২ কবগম নাপছমা গুলর্ান অপফস সহোরী-োম-পসও  ,, ,, 

৩ কবগম লায়লা খানম অপফস সহোরী-োম-পসও  ,, ,, 

৪ কবগম নাসপরন পারভীন অপফস সহোরী-োম-পসও  ,, ,, 

৫ িনাব এ এস এম কবলাল কহাদসন অপফস সহোরী  ,, ,, 

৬ িনাব কমাঃ আবদুস ছবুর কস্টদনাগ্রাফার-োম-পসও ইোপে এে কলবার উইং ,, 

৭ িনাব কমাঃ বতয়বুর রহমান কস্টদনা-টাইপপস্ট-োম-পসও  ,, ,, 

৮ িনাব কমাঃ আইয়ুব আলী কস্টদনা-টাইপপস্ট-োম-পসও  ,, ,, 

৯ িনাব কমাঃ ফারুে কহাদসন মৃধা অপফস সহোরী  ,, ,, 

১০ িনাব কমাঃ িাহাঙ্গীর আলম অপফস সহোরী-োম-পসও  ,, ,, 

১১ িনাব কমাহাঃ র্পরফুল ইসলাম েপম্পউটার অপাদরটর ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং ,, 

১২ িনাব কমাঃ মপনর কহাদসন অপফস সহোরী-োম-পসও  ,, ,, 

১৩ িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম পপরসংখ্যান তেন্তোরী  ,, ,, 

১৪ িনাব কমাঃ ফদয়ি উল্যাহ পপরসংখ্যান তেন্তোরী  ,, ,, 
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ক্রপমে েম শেতশার নাম 

(কিুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল মন্তব্য 

১৫ কবগম পেলরুবা রহমান পপরসংখ্যান তেন্তোরী  ,, ,, 

১৬ কবগম মারুফা ইয়াসপমন (পতর্া) জুপনয়র পপরসংখ্যান সহোরী আরএসও অপফস, ঢাো ,, 

১৭ িনাব কমাঃ মপনরুজ্জামান খান র্ানা পপরসংখ্যানপবে  ,, ,, 

১৮ িনাব আবদুল বারী কমাো ইপসএ েপম্পউটার উইং ,, 

১৯ িনাব কমাঃ আপমনুর রহমান পমঞা ইপসএ  ,, ,, 

২০ কমাহাম্মে আবুল বরেত ভূইয়া পিইও ,, ,, 

২১ িনাব কেওয়ান সাইদুর রহমান পিই/পসও ,, ,, 

২২ িনাব এ এম এম করিাউল েপরম পিই/পসও ,, ,, 

২৩ িনাব কমাঃ কতৌপহদুল আদনায়ার পিই/পসও ,, ,, 

২৪ িনাব কমাঃ আঃ হাপমে কিৌধুরী সাঁট-মুদ্রাক্ষ্পরে এপগ্রোলিার উইং ,, 

২৫ িনাব এ,দে,এম আেতার কহাদসন সাঁট-মুদ্রাক্ষ্পরে এপগ্রোলিার উইং ল্যাব-

৩ 

২৬ িনাব নুরুল হুো অপফস সহোরী-োম-পসও ,, ,, 

২৭ িনাব কমাঃ ইেবাল কহাদসন ইনুমাদরটর ,, ,, 

২৮ িনাব কমাঃ আবু নাপসর িাটা এপন্ট্র অপাদরটর ,, ,, 

২৯ িনাব এস,এম,আেতারুজ্জামান েপম্পউটার অপাদরটর স্টুাটিসটিেুাল স্টাফ কেপনং 

ইনপস্টটিউট 

,, 

৩০ িনাব কমাঃ বিলুর রর্ীে পহসাব রক্ষ্ে ,, ,, 

৩১ িনাব কে,এম, কমহবুব-উর-রর্ীে উিমান সহোরী ,, ,, 

৩২ িনাব কমাঃ সাইফুল ইসলাম পপরসংখ্যান তেন্তোরী ,, ,, 

৩৩ িনাব কমাঃ এেরাম উপদ্দন অপফস সহোরী ,, ,, 

৩৪ িনাব কতাফাদয়ল আহমে উিমান সহোরী কসন্সাস উইং ,, 

৩৫ িনাব কমাঃ আবুল বাসার সাঁট-মুদ্রাক্ষ্পরে ,, ,, 

৩৬ িনাব কমাঃ নুরুল আবছার মুদ্রাক্ষ্পরে-োম-পসও ,, ,, 

৩৭ িনাব কমাঃ ওয়াপিদুর রহমান পিই/পসও ,, ,, 

৩৮ িনাব কমাহাম্মে হাপনফ সাঁট-মুদ্রাক্ষ্পরে ,, ,, 

৩৯ কবগম মদনায়ারা কবগম উিমান সহোরী এফএ এে এমআইএস ,, 

৪০ িনাব কমাঃ আওলাে কহাদসন উিমান সহোরী ,, ,, 

৪১ িনাব কমাঃ র্াহিাহান অপফস সহোরী োম পসও ,, ,, 

৪২ িনাব কমাঃ আপিজুল ইসলাম ইনুমাদরটর ,, ,, 

৪৩ িনাব কমাঃ কোরবান আলী ইদলেপেপর্য়ান ,, ,, 

৪৪ িনাব কমাঃ আলীমুল আিীম সহোরী পহসাব রক্ষ্ে পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাগ 

,, 

৪৫ িনাব কমাঃ রপফকুল ইসলাম অপফস সহোরী োম পসও ,, ,, 

৪৬ িনাব কমাঃ র্াহানুর ঢালী অপফস সহোরী োম পসও ,, ,, 

৪৭ িনাব কমাঃ ইমোদুল হে  েপম্পউটার অপাদরটর ,, ,, 

৪৮ িনাব কমাঃ পমরাি পময়া অপফস সহোরী ,, ,, 

 



101 

 

৩। ১৩/০৯/২০১২ তাপরদখ ০১ (এে) পেনব্যাপী Financial Management পবষয়ে প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ অংর্গ্রহণোরী েম শেতশা/ 

েম শিারীদের তাপলোঃ 

ক্রপমে নাম 

(কিুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব এ কে এম আর্রাফুল হে উপ-পপরিালে ইোপে এে কলবার উইং 

২ িনাব কমাঃ ফারুে কহাদসন মৃধা পহসাব রক্ষ্ে (ভারপ্রাতরে)  ,, 

৩ িনাব কমাঃ আব্দুস সামাে পময়া অপফস সহোরী  ,, 

৪ িনাব কমাঃ কমাস্তফা প্রর্াসপনে েম শেতশা কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

৫ িনাব কমাঃ আবুল োদর্ম পহসাব রক্ষ্ে  ,, 

৬ কবগম নাসপরন পারভীন অপফস সহোরী  ,, 

৭ কবগম হাপববা সরোর এএসও েপম্পউটার উইং 

৮ কবগম পবল িাহান সুলতানা উিমান সহোরী  ,, 

৯ িনাব মৃণ শাল োপন্ত সাহা কিএসএ  ,, 

১০ িনাব কমাঃ বিলুর রহমান পহসাব রক্ষ্ে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

১১ িনাব কমাঃ র্াহীনুল আলম েুাপর্য়ার  ,, 

১২ িনাব কমাঃ নুরুল ইসলাম কস্টার পেপার  ,, 

১৩ িনাব কহাদসন আহদমে কসাহরাওয়ােী এএসও এফএ এে এমআইএস 

১৪ িনাব কমাঃ আব্দুল হাই পহসাব রক্ষ্ে  ,, 

১৫ িনাব কমাঃ আপমনুল ফাত্তাহ পহসাব রক্ষ্ে  ,, 

১৬ িনাব কমাঃ আব্দুর রব অপফস সহোরী  ,, 

১৭ িনাব কমাঃ আবদুোহ েুাপর্য়ার এফএ এে এমআইএস 

১৮ িনাব কমাহাম্মে আবদুল োপের পময়া উপ-পপরিালে (প্রর্াঃ) কসন্সাস উইং 

১৯ িনাব আর্ শাদুজ্জামান পহসাব রক্ষ্ে  ,, 

২০ িনাব কতাফাদয়ল আহমে উিমান সহোরী  ,, 

২১ িনাব পিএম কতাফাদয়ল কহাদসন প্রর্াসপনে েম শেতশা এপগ্রোলিার উইং 

২২ িনাব কমাহাম্মে কহাদসন উিমান সহোরী  ,, 

২৩ িনাব কমাঃ র্াহিাহান অপফস সহোরী  ,, 

২৪ িনাব কমাঃ কতাফাদজ্জল কহাদসন এএসও এসএসটিআই 

২৫ িনাব কমাঃ এেরাম উপদ্দন অপফস সহোরী  ,, 

২৬ িনাব কেএম কমহবুব-উর-রর্ীে উিমান সহোরী  ,, 

২৭ িনাব কমাঃ আবুল খাদয়র প্রর্াসপনে েম শেতশা পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

২৮ িনাব কমাঃ আলীমুল আিীম সহোরী পহসাব রক্ষ্ে  ,, 

২৯ িনাব কমাঃ রাদসল পময়া েুাপর্য়ার  ,, 

৩০ িনাব বসয়ে আহদমে েুার্ সরোর  ,, 
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৪। ১৬/০৯/২০১২ হদত ২৭/০৯/২০১২ তাপরখ পর্ শন্ত ১০ (ের্) পেনব্যাপী Public Procurement Management প্রপর্ক্ষ্ণ 

কোদস শ মদনানীত েম শেতশাদের তাপলোঃ 

 

ক্রপমে 

নং 

নাম 

(দিুষ্ঠতার পভপত্তদত নদহ) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব কোষ সুবব্রত যুগ্ম-পপরিালে কসন্সাস উইং 

২ ি. পেপংের রায় উপ-পপরিালে  ,, 

৩ িনাব আলাউপদ্দন আল আিাে উপ-পপরিালে  ,, 

৪ িনাব কমাহাম্মে আবদুল োপের পময়া উপ-পপরিালে  ,, 

৫ িনাব আব্দুর রপহম উপ-পপরিালে  ,, 

৬ িনাব আবুল োলাম আিাে যুগ্ম-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

৭ িনাব পিয়া উপদ্দন আহদমে উপ-পপরিালে  ,, 

৮ িনাব নাপসর উপদ্দন আহদম্মে উপ-পপরিালে  ,, 

৯ িনাব কমাঃ সাহাবুদ্দীন সরোর উপ-পপরিালে  ,, 

১০ কবগম সালমা হাসনাদয়ন উপ-পপরিালে  ,, 

১১ িনাব কমাঃ িাপহদুল হে সেরোর যুগ্ম-পপরিালে েপম্পউটার উইং 

১২ িনাব র্তন কুমার সাহা পসদস্টম এনাপলস্ট  ,, 

১৩ িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম পসদস্টম এনাপলস্ট  ,, 

১৪ িনাব কমাঃ কমায়াদজ্জম কহাদসন পসপনয়র কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৫ িনাব কমাঃ মপফজুল ইসলাম কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৬ িনাব িাফর আহাম্মে খান যুগ্ম-পপরিালে এফএ এে এমআইএস 

১৭ কবগম কমাছাঃ মােসুো পর্ল্পী উপ-পপরিালে  ,, 

১৮ িনাব কমাঃ কহফজুর রহমান উপ-পপরিালে  ,, 

১৯ িনাব কমাঃ মীর কহাদসন উপ-পপরিালে  ,, 

২০ িনাব কমাঃ এনামুল হে কমইনট্যান্যান্স ইপঞ্জপনয়ার  ,, 

২১ িনাব কমাঃ িাপের কহাদসন প্রর্াসপনে েম শেতশা  ,, 

২২ িনাব এ কে এম তাপহদুল ইসলাম উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

২৩ িনাব এ কে এম ফিলুল হে উপ-পপরিালে  ,, 

২৪ িনাব কসপলমা সুলতানা পপরিালে এপগ্রোলিার উইং 

২৫ িনাব ন্যরউদ্দীন আহম্মে যুগ্ম-পপরিালে  ,, 

২৬ িনাব পবধান বড়াল উপ-পপরিালে  ,, 

২৭ িনাব এ কে এম আর্রাফুল হে উপ-পপরিালে ইোপে এে কলবার উইং 

২৮ িনাব কমাঃ আক্তার কহাদসন পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

২৯ িনাব পি এম মনসুর রহমান উপসপিব (প্রর্াসন) পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

৩০ িনাব কমাঃ োমাল উপদ্দন পসপনয়র সহোরী সপিব  ,, 
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৫। ১৭/১০/২০১২ হদত ২৩/১০/২০১২  তাপরখ পর্ শন্ত ০৫ (পাঁি) পেনব্যাপী Financial Management প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ মদনানীত 

েম শেতশা/েম শিারীদের তাপলোঃ 

 

ক্রপমে 

 

নাম 

(দিুষ্ঠতার পভপত্তদত নদহ) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব কহাদসন আহদমে কসাহরওয়ােী এএসও এফএএেএমআইএস 

২ িনাব কমাঃ আপমনুল ফাত্তাহ পহসাবরক্ষ্ে  ,, 

৩ িনাব কমাঃ আব্দুল হাই  ,,  ,, 

৪ িনাব কমাঃ আব্দুল হাই র্াহ  ,,  ,, 

৫ িনাব তাদহর কহাদসন েুাপর্য়ার  ,, 

৬ িনাব কমাঃ আব্দুেুাহ -ঐ-  ,, 

৭ িনাব কমাঃ আব্দুর রব পহসাব রক্ষ্ে (িলপত োপয়ত্ব)  ,, 

৮ িনাব কমাঃ কহোদয়ত উেুাহ এসএ আরপিপপ র্াখা 

৯ িনাব কফরদেৌস েবীর প্রর্াসপনে েম শেতশা ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

১০ িনাব কমাঃ বিলুর রহমান পহসাব রক্ষ্ে  ,, 

১১ িনাব কমাঃ র্াহীনুল আলম েুাপর্য়ার  ,, 

১২ িনাব পিএম কতাফাদয়ল কহাদসন প্রর্াসপনে েম শেতশা এপগ্রোলিার উইং 

১৩ িনাব কমাঃ র্াহিাহান অপফস সহোরী  ,, 

১৪ িনাব কমাঃদমাস্তফা প্রর্াসপনে েম শেতশা কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

১৫ িনাব কমাঃ আবুল োদর্ম উিমান সহোরী  ,, 

১৬ িনাব কমাঃ বতয়বুর রহমান কস্টদনা-টাইপপস্ট োম পসও ইোপে এে কলবারউ ইং 

১৭ িনাব কমাঃ মািহারুল ইসলামহা ওলাোর এসআই  ,, 

১৮ িনাব কমাঃ মুসপলম পময়া েুাপর্য়ার েপম্পউটার উইং 

১৯ িনাব কমাঃ কতাফাদজ্জল কহাদসন এএসও এসএসটিআই 

২০ িনাব কমাঃ বিলুর রর্ীে পহসাব রক্ষ্ে  ,, 

২১ িনাব কে এম কমহবুব-উর-রর্ীে উিমান সহোরী  ,, 

২২ িনাব কমাঃ আলীমুল আিীম সহোরী পহসাব রক্ষ্ে পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

২৩ িনাব কমাঃ রাদসলপময়া েুাপর্য়ার  ,, 

২৪ িনাব কমাঃ নািমুর রর্ীে পিই/পসও কসন্সাস উইং 

২৫ িনাব র্পফকুল ইসলাম খান কিএসএ  ,, 
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৬। ১০/১১/২০১২ তাপরখ ০১ (এে) পেনব্যাপী সাংবাপেেদের CPI পবষয়ে ওপরদয়দন্টর্ন কোদস শ মদনানীত সাংবাপেেদের তাপলোঃ 

 

ক্রপমে 

 

নাম 

(দিুষ্ঠতার পভপত্তদত নদহ) 

পেবী েম শস্থল 

১. িনাব হাপমে-উি-িামান (মামুন) পরদপাট শার বেপনে িনেষ্ঠ 

২. িনাব িসীম উদ্দীন হারুন পরদপাট শার ফাইনানপসয়াল এক্সদপ্রস 

৩. িনাব আপতে বাবু পরদপাট শার িুাদনল-২৪ 

৪. িনাব আপরফুর রহমান পরদপাট শার োদলর েন্ঠ 

৫. িনাব িসীম উদ্দীন পরদপাট শার পনউএি 

৬. িনাব সাইফুপদ্দন পরদপাট শার সোদলর খবর 

৭. িনাব িাফর আহদমে পরদপাট শার সমোল 

৮. িনাব খান এ মামুন পরদপাট শার বপণে বাতশা 

৯. িনাব িাহাংগীর র্াহ পরদপাট শার প্রর্মআদলা 

১০. িনাব িাগরণ িােমা পরদপাট শার পে ইপেদপদেন্ট 

১১. িনাব কসাদহল পারদভি পরদপাট শার কিইপল স্টার 

১২. িনাব র্াওন হাসনাত পরদপাট শার Independent TV 

১৩. িনাব নাপিবুোহ কবগ পরদপাট শার Desh TV 

১৪. িনাব মপফজুল সাপেে পরদপাট শার বাংলাপনউি 

১৫. িনাব হাসান মাহমুে পরদপাট শার ntv 

১৬. িনাব সােরুল হাসান পরদপাট শার UNB 

১৭. িনাব আবদুর রপহম হার মাপছ পরদপাট শার পবপিপনউি-২৪, িটেম 

১৮. িনাব মািাহারুল আদনায়ার খান পরদপাট শার বাসস 

১৯. িনাব খাদলে পরদপাট শার GTV 

২০. িনাব করিাউল েপরম পরদপাট শার আমারদের্ 

২১. িনাব আলাউপদ্দন কিৌধুরী পরদপাট শার ইদত্তফাে 

২২. িনাব মামুন আবদুোহ পরদপাট শার যুগান্তর 

২৩. িনাব হাপমে সরোর পরদপাট শার নয়াপেগন্ত 

২৪. িনাব কগালাম োপের রবু পরদপাট শার ATN NEWS 

২৫. িনাব পমিশা আহদমে পরদপাট শার মাছরাংগা টিপভ 

২৬. কবগম র্ারপমন আিাে পরদপাট শার িুাদনল আই 

২৭. িনাব আবুল োলাম আিাে পরদপাট শার বাংলাবািার 

২৮. িনাব র্রীফ পনয়ার পরদপাট শার ETV 

২৯. িনাব পেবার্ীষ পরদপাট শার সময়টিপভ 

৩০. িনাব সালাহ উপদ্দন টিদটা পরদপাট শার মানবেন্ঠ 
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৭। ১৮/১১/১২-২২/১১/১২ তাপরখ পর্ শন্ত ০৫ (পাঁি) পেনব্যাপী কপর্াগত েক্ষ্তা ও কসবার মান বৃপদ্ধেরণ পবষয়ে প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ  

অংর্গ্রহণোরীদের নাদমর তাপলোঃ 

ক্রপমে 

 

নাম 

(দিুষ্ঠতার পভপত্তদত নদহ) 

পেবী েম শস্থল 

১. িনাব  কমাঃ আব্দুস সালাম এমএলএসএস পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

২. কবগম হনুফা আক্তার এমএলএসএস  ,, 

৩. িনাব কমাঃ িাহাংগীর আলম এমএলএসএস  ,, 

৪. িনাব কমাঃ হান্নান আলী কর্খ কিৌপেোর মহাপপরিালদের েতরের 

৫. িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম  এমএলএসএস  ,, 

৬. িনাব আব্দুল খাদলে কিৌপেোর  ,, 

৭. িনাব কমাঃ িাফর উোহ র্ভইয়া এমএলএসএস উপ-মহাপপরিালদের েতরের 

৮. িনাব কমাঃ আবু মাসুে এমএলএসএস  ,, 

৯. িনাব কমাঃ আপনসুর রহমান এমএলএসএস এফএ এে এমআইএস 

১০. িনাব আদনায়ার কহাদসন ঝাড়ুোর  ,, 

১১. িনাব মদনায়ারা কবগম ঝাড়ুোর  ,, 

১২. িনাব কগালাম মাওলা মজুমোর কলািার  ,, 

১৩. িনাব কমাঃ কতাতা পময়া অপফস গাি শ  ,, 

১৪. িনাব পবমল কৃষ্ণ োস পক্লনার  ,, 

১৫. িনাব কমাঃ মপিবুর রহমান এমএলএসএস  ,, 

১৬. িনাব কমাঃ আব্দুল মুন্নাফ এমএলএসএস এফএ এে এমআইএস (আরপিপপ) 

১৭. িনাব কমাঃ োমাল কহাদসন এমএলএসএস  ,, 

১৮. িনাব কমাঃ মােবর আলী এমএলএসএস  ,, 

১৯. িনাব কমাঃ আবুল োলাম পাঁিে এসএসটিআই 

২০. িনাব কমাঃ মনতাি উপদ্দন এমএলএসএস কসন্সাস উইং 

২১. িনাব পনতুলাল িন্দ্র োস এমএলএসএস েপম্পউটার উইং 

২২. িনাব কমাঃ আবুল বার্ার র্ভইয়া এমএলএসএস এপগ্রোলিার উইং 

২৩. িনাব কমাঃ নুরুল ইসলাম এমএলএসএস ইোপে এে কলবার উইং 

২৪. িনাব কমাঃ িাহাংগীর কহাদসন এমএলএসএস ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

২৫. িনাব কমাঃ অপল উোহ এমএলএসএস  ,, 

২৬. িনাব আবুল হাদসম অপফস গাি শ কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

২৭. িনাব কমাঃ আলমগীর কহাদসন কগঃ অপাদরটর  ,, 

২৮. িনাব কমাঃ আব্দুর রব েতরেরী  ,, 

২৯. কবগম পবউটি কবগম এমএলএসএস  ,, 

৩০. িনাব কমাঃ সদরায়ার কহাদসন খান কিইনম্যান আরএসও অপফস, ঢাো। 
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৮। ২৬/১১/১২-০৯/১২/১২ তাপরখ পর্ শন্ত ১০ (ের্) পেনব্যাপী STATA প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ অংর্গ্রহণোরী েম শেতশাদের তাপলোঃ 

 

ক্রপমে নাম 

(বিষ্ঠুতার ক্রমানুসাদর নদহ) 

পেবী েম শস্থল 

০১ িনাব কমাঃ মাহবুবুর রহমান উপ-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

০২ িনাব কমাঃ সাহাবুদ্দীন সরোর উপ-পপরিালে  ,, 

০৩ িনাব কতাফাদয়ল আহমে পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

০৪ িনাব কমাঃ হাপফজুর রহমান কপ্রাগ্রামার  ,, 

০৫ কবগম কসাপনয়া আদরপফন পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

০৬ িনাব আমিাে কহাদসন উপ-পপরিালে এফএ এে এমআইএস 

০৭ কবগম করর্মা কিসপমন ইভা পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

০৮ কবগম আপিিা রহমান পপরসংখ্যান েম শেতশা ইোপে এে কলবার উইং 

০৯ িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

১০ কবগম আসমা আখতার পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

১১ িনাব কমাঃ তাপহদুল ইসলাম উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

১২ িনাব কমায়াদজ্জম কহদসন পসপনয়র কপ্রাগ্রামার েপম্পউটার উইং 

১৩ িনাব কমাঃ োরামত আলী পসপনয়র কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৪ িনাব কমাঃ মপফজুল ইসলাম কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৫ িনাব কমাঃ ফারুে কসাদহল কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৬ কবগম কমাসাম্মৎ সাঈো কবগম কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৭ ি. সাফাতউোহ কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৮ িনাব মুহাম্মে রপফকুল ইসলাম পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

১৯ িনাব কমাঃ আবদুর রব ঢালী উপ-পপরিালে এসএসটিআই 

২০ িনাব কমাঃ িাহাঙ্গীর আলম পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

২১ িনাব কমাঃ কসপলমুর রহমান পপরসংখ্যান েম শেতশা কসন্সাস উইং 

২২ িনাব কমাঃ নািমুল হে পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

২৩ িনাব তাহপমে হাসনাত খান উপসপিব পপরসংখ্যান এ তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

২৪ কখনিান পসপনয়র সহোরী সপিব  ,, 
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৯। ৩১/১২/২০১২ তাপরদখ ০১ (এে) পেনব্যাপী ACR Writing পবষয়ে প্রপর্ক্ষ্দণ অংর্গ্রহণোরী েম শেতশাদের তাপলোঃ 

ক্রপমে েম শেতশার নাম 

(কিুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল মন্তব্য 

১ িাঃ কমাঃ আবদুল িপলল যুগ্ম-সপিব পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ  

২ িনাব কমাঃ পমিানুর রহমান উপ-মহাপপরিালে বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা  

৩ িনাব পিএম মনসুর রহমান উপসপিব (প্রর্াসন) পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ  

৪ িনাব কমাঃ িাহাঙ্গীর কহাদসন কিৌধুরী উপসপিব  ,,  

৫ কবগম র্াহনুন কনছা উপসপিব  ,,  

৬ িনাব কমাঃ মপতয়ার রহমান উপসপিব  ,,  

৭ িনাব তাহপমে হাসনাত খান উপসপিব  ,,  

৮ িনাব এদিএম সালাউপদ্দন নাগরী  পসপনয়র সহোরী সপিব  ,,  

৯ িনাব কমাঃ োমাল উপদ্দন পসপনয়র সহোরী সপিব  ,,  

১০ কখনিান পসপনয়র সহোরী সপিব  ,,  

১১ িনাব কমাঃ কমাস্তাপফজুর রহমান পপরিালে এসএসটিআই  

১২ কবগম আপিিা পারভীন পপরিালে েপম্পউটার উইং  

১৩ িনাব আবদুল্যাহ হারুন পার্া পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং  

১৪ িনাব কমাঃ সামছুল আলম পপরিালে ইোপে এে কলবার উইং  

১৫ িনাব সতু রঞ্জন মেল পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং  

১৬ িনাব িাফর আহাম্মে খান যুু্গ্ম-পপরিালে এফএ এে এমআইএস  

১৭ িনাব আবুল োলাম আিাে যুগ্ম-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং  

১৮ িনাব কোষ সুবব্রত যুগ্ম-পপরিালে কসন্সাস উইং  

১৯ িনাব কমাঃ িাপহদুল হে সরোর যুগ্ম-পপরিালে েপম্পউটার উইং  

২০ িনাব পেলীপ কুমার ভদ্র যুগ্ম-পপরিালে ইোপে এে কলবার উইং  

২১ িনাব কমাঃ আবদুর রব ঢালী উপ-পপরিালে এসএসটিআই  

২২ কবগম কমাছাঃ মােছুো পর্ল্পী উপ-পপরিালে এপগ্রোলিার উইং  

২৩ িনাব কমাঃ পেলোর কহাদসন উপ-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং  

২৪ িনাব মাহফুজুল ইসলাম উপ-পপরিালে এফএ এে এমআইএস  

২৫ িনাব কমাঃ কহফজুর রহমান উপ-পপরিালে  ,,  

২৬ িনাব আলাউপদ্দন আল আিাে উপ-পপরিালে কসন্সাস উইং  

২৭ িনাব আব্দুর রপহম উপ-পপরিালে  ,,  

২৮ িনাব পবধান বড়াল উপ-পপরিালে এপগ্রোলিার উইং  

২৯ িনাব এ কে এম ফিলুল হে উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং  

৩০ িনাব পিয়া উপদ্দন আহদমে উপ-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং  

৩১ িনাব কমাঃ মাহবুবুর রহমান উপ-পপরিালে  ,,  

৩২ িনাব কমাঃ সাহাবুদ্দীন সরোর উপ-পপরিালে  ,,  

৩৩ িনাব আবদুল খাদলে উপ-পপরিালে  ,,  

৩৪ িনাব এ কে এম আর্রাফুল হে উপ-পপরিালে ইোপে এে কলবার উইং  

৩৫ িনাব েপবর উপদ্দন আহাম্মে উপ-পপরিালে  ,,  

৩৬ িনাব কমাঃ এমোদুল হে উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং  

৩৭ িনাব ন্যরউপদ্দন আহম্মে যুগ্ম-পপরিালে এপগ্রোলিার উইং  

৩৮ িনাব কমাঃ মাসুে আলম উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং  

৩৯ িনাব র্তন কুমার সাহা পসদস্টম এনাপলস্ট েপম্পউটার উইং  

৪০ িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম পসদস্টম এনাপলস্ট ,,  

৪১ িনাব কমাঃ কমায়াদজ্জম কহাদসন পসপনয়র কপ্রাগ্রামার ,,  

৪২ িনাব কমাঃ োরামত আলী পসপনয়র কপ্রাগ্রামার ,,  

৪৩ িনাব এ কে এম তাপহদুল ইসলাম উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং  

৪৪ িনাব কমাঃ আপমনুল ইসলাম উপ-পপরিালে ,,  

৪৫ িনাব কমাঃ এনামুল হে কমইনদটন্যান্স ইপঞ্জপনয়ার এফএ এে এমআইএস  
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১০। ০১/০১/২০১৩ হদত ১৪/০১/২০১৩ তাপরখ পর্ শন্ত Project Planning Development & Management র্ীষ শে 

প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ মদনানীত েম শেতশাদের তাপলোঃ 

ক্রপমে 

 

নাম 

(দিুষ্ঠতার পভপত্তদত নদহ) 

পেবী েম শস্থল 

১ কবগম র্াহনুন কনছা উপসপিব (উন্নয়ন) পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

২ িনাব এদিএম সালাউপদ্দন নাগরী  পসপনয়র সহোরী সপিব  ,, 

৩ িনাব পেলীপ কুমার ভদ্র যুগ্ম-পপরিালে ইোপে এে কলবার উইং 

৪ িনাব এ কে এম আর্রাফুল হে উপ-পপরিালে  ,, 

৫ িনাব এ কে এম তাপহদুল ইসলাম উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

৬ িনাব কমা: র্পহদুল ইসলাম খান  পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

৭ িনাব আবুল োলাম আিাে যুগ্ম-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

৮ িনাব পিয়াউপদ্দন আহদমে উপ-পপরিালে  ,, 

৯ িনাব কমাঃ সাহাবউপদ্দন সরোর উপ-পপরিালে  ,, 

১০ িনাব নাপসর উপদ্দন আহদমে উপ-পপরিালে  ,, 

১১ িনাব সালমা হাসনাদয়ন উপ-পপরিালে  ,, 

১২ িনাব আবদুল খাদলে উপ-পপরিালে  ,, 

১৩ িনাব কতাফাদয়ল আহমে পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

১৪ িনাব কমা: িাপহদুল হে সরোর যুগ্ম-পপরিালে েপম্পউটার উইং 

১৫ িনাব কমা: কমায়াদজ্জম কহাদসন পসপনয়র কপ্রাগ্রামার  ,, 

১৬ িনাব র্তন কুমার সাহা পসদস্টম এনাপলষ্ট  ,, 

১৭ কবগম কমাছাঃ মােছুো পর্ল্পী উপ-পপরিালে এপগ্রোলিার উইং 

১৮ িনাব কমা: আখতার হাসান খান পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

১৯ িনাব কোষ সুবব্রত যুগ্ম-পপরিালে কসন্সাস উইং 

২০ িনাব কমাঃ আব্দুর রপহম উপ-পপরিালে  ,, 

২১ িনাব কগালাম কমাস্তফা উপ-পপরিালে  ,, 

২২ িনাব কমাঃ আবদুর রব ঢালী উপ-পপরিালে এসএসটিআই 

২৩ িনাব কমাঃ মাহফুজুল ইসলাম উপ-পপরিালে এফএ এে এমআইএস 

২৪ িনাব কমাঃ কহফজুর রহমান উপ-পপরিালে  ,, 

২৫ িনাব আমিাে কহাদসন উপ-পপরিালে  ,, 
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১১। ১৬/০১/২০১৩ হদত ১৭/০১/২০১৩ তাপরখ পর্ শন্ত ০২ (দুই) পেনব্যাপী Orientation Training Course র্ীষ শে প্রপর্ক্ষ্ণ 

কোদস শ মদনানীত েম শেতশাদের তাপলোঃ 

ক্রপমে নং েম শেতশার নাম 

(কিষ্ঠ্তার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব ইমরান কহাদসন  প্রধান পপরসংখ্যান েম শেতশা বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

২ িনাব কমাহাম্মে হাপফজুর রহমান ,, ,, 

৩ িনাব কমাঃ কমাবারে কহাদসন ,, ,, 

৪ কবগম আেপলমা খাতুন ,, ,, 

৫ কবগম ইসরাত িাহান নাছপরন ,, ,, 

৬ িনাব কমাঃ র্াহ আলম ,, ,, 

৭ িনাব মােসুদুর রহমান ,, ,, 

৮ িনাব কমাঃ করিাউল েপরম ,, ,, 

৯ কবগম মাহ নুমা রহমান ,, ,, 

১০ কবগম নপন্দনী কেব ,, ,, 

১১ কবগম ফারহানা সুলতানা  ,, ,, 

 

১২। ২০/০১/২০১৩ হদত ২৪/০১/২০১৩ তাপরখ পর্ শন্ত ০৫ (পাঁি) পেনব্যাপী Orientation Training Course র্ীষ শে প্রপর্ক্ষ্ণ 

কোদস শ মদনানীত েম শেতশাদের তাপলোঃ 

ক্রপমে নং েম শেতশার নাম 

(কিষ্ঠ্তার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব ইমরান কহাদসন  প্রধান পপরসংখ্যান েম শেতশা বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

২ িনাব কমাহাম্মে হাপফজুর রহমান ,, ,, 

৩ িনাব কমাঃ কমাবারে কহাদসন ,, ,, 

৪ কবগম আেপলমা খাতুন ,, ,, 

৫ কবগম ইসরাত িাহান নাছপরন ,, ,, 

৬ িনাব কমাঃ র্াহ আলম ,, ,, 

৭ িনাব মােসুদুর রহমান ,, ,, 

৮ িনাব কমাঃ করিাউল েপরম ,, ,, 

৯ কবগম মাহ নুমা রহমান ,, ,, 

১০ কবগম নপন্দনী কেব ,, ,, 

১১ কবগম ফারহানা সুলতানা  ,, ,, 
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১৩। ০৩/০২/২০১৩ হদত ১৪/০৩/২০১৩ তাপরখ পর্ শন্ত ০৬ (ছয়) সতরোহব্যাপী িাতীয় পপরেল্পনা ও উন্নয়ন এোদিপমদত অনুপষ্ঠতব্য 

কমৌপলে প্রপর্ক্ষ্দণ অংর্গ্রহণোরী পপরসংখ্যান েম শেতশাদের নাদমর তাপলোঃ 
 

ক্রপমে নং  েম শেতশার নাম 

(কিষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব ইমরান কহাদসন  প্রধান পপরসংখ্যান েম শেতশা বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

২ িনাব কমাহাম্মে হাপফজুর রহমান ,, ,, 

৩ িনাব কমাঃ কমাবারে কহাদসন ,, ,, 

৪ কবগম আেপলমা খাতুন ,, ,, 

৫ কবগম ইসরাত িাহান নাছপরন ,, ,, 

৬ িনাব কমাঃ র্াহ আলম ,, ,, 

৭ িনাব মােসুদুর রহমান ,, ,, 

৮ িনাব কমাঃ করিাউল েপরম ,, ,, 

৯ কবগম মাহ নুমা রহমান ,, ,, 

১০ কবগম নপন্দনী কেব ,, ,, 

১১ কবগম ফারহানা সুলতানা  ,, ,, 

১২ িনাব কমাঃ এনামুল হে ,, ,, 

১৩ কবগম র্ায়লা র্ারমীন ,, ,, 

১৪ কবগম আদয়র্া আক্তার পমপল ,, ,, 

১৫ কবগম কসাপনয়া আদরপফন ,, ,, 

১৬ িনাব প্রতীে ভট্টািায্যশ ,, ,, 

১৭ িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম ,, ,, 
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১৪। ১০/০২/২০১৩ হদত ১৪/০২/২০১৩ তাপরখ পর্ শন্ত ০৫ (পাঁি) পেনব্যাপী Office Automation Training Course- এ 

মদনানীত েম শেতশাদের তাপলো: 

ক্রপমেনং েম শেতশার নাম 

(কিুষ্ঠতার পভপত্তদত নয়) 

পেবী েম শস্থল 

০১ িনাব কমা:  তসলীমুল ইসলাম  উপসপিব (উন্নয়ন-২) পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

০২ িনাব তাহপমে হাসনাত খান উপসপিব (অপধর্াখা-৩)  ,, 

০৩ িনাব আবুল োলাম আিাে যুগ্ম-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

০৪ িনাব পিয়া উপদ্দন আহদমে যুগ্ম-পপরিালে  ,, 

০৫ িনাব নাপসর উপদ্দন আহদম্মে উপ-পপরিালে  " 

০৬ কবগম সালমা হাসনাদয়ন  ,,  ,, 

০৭ িনাব কমা: কতাফাদয়ল আহমে  ,,  " 

০৮ িনাব কমা: আব্দুল আলীম  পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

০৯ িনাব কমা:  কমায়াদজ্জম কহাদসন পসপনয়র কপ্রাগ্রামার েপম্পউটার উইং 

১০ িনাব কমা: ফারুে কসাদহল কপ্রাগ্রামার  ,, 

১১ িনাব কমা: আহসান েবীর  ,,  " 

১২ িনাব এ কে এম আর্রাফুল হে উপ-পপরিালে ইোপে এে কলবারউ ইং 

১৩ িনাব কমা: মােসুে কহাদসন পপরসংখ্যান েম শেতশা কিদমাগ্রাপফ এে কহল্র্ উইং 

১৪ িনাব কোষ সুবব্রত পপরিালে কসন্সাস উইং 

১৫ িনাব কমা: কগালাম কমাস্তফা উপ-পপরিালে  ,, 

১৬ িনাব কমা: আপরফুল ইসলাম পপরসংখ্যান েম শেতশা  " 

১৭ িনাব কমা: মাহফুজুল ইসলাম উপ-পপরিালে এফএ এে এমআইএস 

১৮ িনাব কমা: কহফজুর রহমান  ,,  ,, 

১৯ িনাব আমিাে কহাদসন  ,,  " 

২০ িনাব কমা: ওসমান গপন পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

২১ কবগম কমাছাঃ মােছুো পর্ল্পী উপ-পপরিালে এপগ্রোলিার উইং 

২২ িনাব কমা: সাইদুর রহমান পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

২৩ িনাব কমা: আবদুর রব ঢালী উপ-পপরিালে এসএসটিআই 

২৪ িনাব কমা: িাহাঙ্গীর আলম পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 
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১৫। ০৭/০৪/২০১৩ তাপরদখ ০১ (এে) পেনব্যাপী পপরসংখ্যান আইন-২০১৩ এবং UN Fundamental Principles of 

Official Statistics পবষয়ে প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ মদনানীত সাংবাপেেদের তাপলোঃ 

 

ক্রপমে নাম 

(কিুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব হাপমে-উি-িামান (মামুন) পরদপাট শার বেপনে িনেন্ঠ 

২ িনাব িসীম উদ্দীন হারুণ পরদপাট শার ফাইনানপসয়াল এক্সদপ্রস 

৩ িনাব আপতে বাবু পরদপাট শার িুাদনল-২৪ 

৪ িনাব আপরফুর রহমান পরদপাট শার োদলর েন্ঠ 

৫ িনাব িসীম উদ্দীন পরদপাট শার পনউএি 

৬ িনাব সাইফুপদ্দন পরদপাট শার সোদলর খবর 

৭ িনাব িাফর আহদমে পরদপাট শার সমোল 

৮ িনাব খান এ মামুন পরদপাট শার বপণে বাতশা 

৯ িনাব িাহাংগীর র্াহ পরদপাট শার প্রর্ম আদলা 

১০ িনাব িাগরন িােমা পরদপাট শার পে ইপেদপদেন্ট 

১১ িনাব কসাদহল পারদভি পরদপাট শার কিইপল স্টার 

১২ িনাব র্াওন হাসনাত পরদপাট শার Independent TV 

১৩ িনাব নাপিবুোহ কবগ পরদপাট শার Desh TV 

১৪ িনাব মপফজুল সাপেে পরদপাট শার বাংলা পনউি 

১৫ িনাব হাসান মাহমুে পরদপাট শার ntv 

১৬ িনাব সােরুল হাসান পরদপাট শার UNB 

১৭ িনাব আবদুর রপহম হারমাপছ পরদপাট শার পবপি পনউি-২৪.িটেম 

১৮ িনাব মািাহারুল আদনায়ার খান পরদপাট শার বাসস 

১৯ িনাব খাদলে পরদপাট শার GTV 

২০ িনাব করিাউল েপরম পরদপাট শার আমার কের্ 

২১ িনাব আলাউপদ্দন কিৌধুরী পরদপাট শার ইদত্তফাে 

২২ িনাব মামুন আবদুোহ পরদপাট শার যুগান্তর 

২৩ িনাব হাপমে সরোর পরদপাট শার নয়াপেগন্ত 

২৪ িনাব কগালাম োপের পরদপাট শার ATN NEWS 

২৫ িনাব পমিশা আহদমে  পরদপাট শার মাছরাংগা টিপভ 

২৬ কবগম র্ারপমন আিাে পরদপাট শার িুাদনল আই 

২৭ িনাব আবুল োলাম আিাে পরদপাট শার বাংলাবািার 

২৮ িনাব র্রীফ পনয়ার পরদপাট শার SATV 

২৯ িনাব কেবার্ীষ পরদপাট শার সময় টিপভ 

৩০ িনাব সালাহ উপদ্দন টিদটা পরদপাট শার মানব েন্ঠ 
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১৬। ১১/০৪/২০১৩ তাপরদখ ০১ (এে) পেনব্যাপী সপিবালয় পনদে শপর্ো পবষয়ে প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ মদনানীত েম শেতশাদের 

তাপলোঃ  

 

ক্রপমে 

নং 

 

নাম 

(দিুষ্ঠতার পভপত্তদত নদহ) 

পেবী েম শস্থল 

১. িনাব কমাঃ মাহফুজুল ইসলাম যুগ্ম-পপরিালে বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা 

২. িনাব পিয়া উপদ্দন আহদমে যুগ্ম-পপরিালে  ,, 

৩. িনাব কমাঃ কহফজুর রহমান উপ-পপরিালে এফএএে এমআইএস 

৪. িনাব কমাঃ আমিাে কহাদসন উপ-পপরিালে  ,, 

৫. িনাব কমাঃ আবু সুপফয়ান সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

৬. িনাব কহাদসন আহদমে কসাহরাওয়ােী সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

৭. কবগম সুপিত্রা িক্রবতী সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

৮. িনাব আঃ মান্নান প্রর্াসপনে েম শেতশা  ,, 

৯. কবগম সালমা হাসনাদয়ন উপ-পপরিালে ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

১০. িনাব কমাঃ পিয়াউল হে সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা এফএ এে এমআইএস 

১১. িনাব এ কে এম আপনসুর রহমান উপ-পপরিালে কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং 

১২. কবগম িাহান আফদরািা কবগম পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

১৩. কবগম কমাছাঃ মােছুো পর্ল্পী উপ-পপরিালে এপগ্রোলিার উইং 

১৪. িনাব কমাঃ সপফকুল ইসলাম সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা এফএ এে এমআইএস 

১৫. িনাব পি,এম,দতাফাদয়ল কহাদসন সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

১৬ িনাব সঞ্জুরুল হে র্ভইয়া প্রর্াসপনে েম শেতশা  (িলপত োপয়ত্ব) ইোপে এে কলবার উইং 

১৭ িনাব কমাঃ র্ওেত িাহাঙ্গীর সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা ন্যার্নাল এোউপন্টং উইং 

১৮. কবগম উদম্ম কুলছুম পপরসংখ্যান েম শেতশা এস এস টি আই 

১৯. িনাব কমাঃ কতাফাদজ্জল কহাদসন সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা  ,, 

২০. িনাব কমাঃ আপমর কহাদসন প্রর্াসপনে েম শেতশা মহাপপরিালদের েতরের 
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১৭। ৩০/০৫/২০১৩ তাপরদখ ০১ (এে) পেনব্যাপী তথ্য অপধোর আইন, ২০০৯  প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ মদনানীত েম শেতশাদের তাপলোঃ  

 

ক্রপমে 

নং 

নাম 

(কিুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

পেবী েম শস্থল 

১ িনাব তাহপমে হাসনাত খান উপসপিব পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

২ িনাব কমাঃ পমিানুর রহমান উপসপিব পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

৩ ‡eMg ‡mwjgv myjZvনা cwiPvjK GwMÖKvjPvi DBs 

৪ ‡eMg AvwRRv cvifxb cwiPvjK Kw¤úDUvi DBs 

৫ Rbve mZ¨iÄb gÛj  cwiPvjK b¨vkbvj GKvDw›Us DBs 

৬ Rbve ‡Nvl myeeªZ cwiPvjK GdG GÛ GgAvBGm 

৭ Rbve ‡gvt Rvwn`yj nK mi`vi cwiPvjK †mÝvm DBs 

৮ Rbve Rvdi Avnv¤§` Lvb cwiPvjK ‡W‡gvMÖvwd GÛ †nj&_ DBs 

৯ Rbve ‡gvt AvjZvd †nv‡mb cwiPvjK weweGm 

১০ িনাব কমাঃ কমাস্তাপফজুর রহমান পরিচালক GmGmwUAvB 

১১ Rbve w`jxc Kzgvi f`ª hyM¥-cwiPvjK BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs 

১২ Rbve Aveyj Kvjvg AvRv` hyM¥-cwiPvjK b¨vkbvj GKvDw›Us DBs 

১৩ িনাব এদেএম আর্রাফুল হে Dc-cwiPvjK BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs 

১৪ িনাব কমাঃ সামছুল আলম পপরিালে BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs 

১৫ Rbve wRqv DwÏb Avn‡g` hyM¥-cwiPvjK b¨vkbvj GKvDw›Us DBs 

১৬ Rbve ‡gvt gvmy` Avjg hyM¥-cwiPvjK ‡W‡gvMÖvwd GÛ †nj&_ DBs 

১৭ Rbve ‡gvt gxi †nv‡mb Dc-cwiPvjK GdG GÛ GgAvBGm 

১৮ Rbve ‡gvt †ndRyi ingvb Dc-cwiPvjK GdG GÛ GgAvBGm 

১৯ Rbve †gvt Kwei DwÏb Avnv¤§` Dc-cwiPvjK BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs 

২০ Rbve AvgRv` †nv‡mb Dc-cwiPvjK GdG GÛ GgAvBGm 

২১ Rbve ‡gvnv¤§` Ave`yj Kvw`i wgqv Dc-cwiPvjK †mÝvm DBs 

২২ Rbve ‡gvt gvn &gy`y¾vgvb Dc-cwiPvjK †mÝvm DBs 

২৩ Rbve †gvt Ave`yi ie Xvjx Dc-cwiPvjK GmGmwUAvB 

২৪ ‡eMg ‡gvQvt gvKQz`v wkíx Dc-cwiPvjK GwMÖKvjPvi DBs  

২৫ Rbve weavb eovj Dc-cwiPvjK GwMÖKvjPvi DBs 

২৬ Rbve bvwmi DwÏb Avn‡¤§` Dc-cwiPvjK b¨vkbvj GKvDw›Us DBs 

২৭ Rbve ‡Mvjvg †gv Í̄dv Dc-cwiPvjK †mÝvm DBs 

২৮ Rbve †gvt Gg`v`yj nK Dc-cwiPvjK ‡W‡gvMÖvwd GÛ †nj&_ DBs 

২৯ Rbve কমাঃ কমায়াদজ্জম কহাদসন পসপনয়র কপ্রাগ্রামার েপম্পউটার উইং 

৩০ Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg আরএসও আরএসও অপফস, ঢাো 
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১৮। ০২/০৬/২০১৩ ইং হদত ০৬/০৬/২০১৩ ইং পর্ শন্ত অনুপষ্ঠত কমৌপলে প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ অংর্গ্রহণোরী ৩০ (পত্রর্) িন উপদিলা 

পপরসংখ্যান েম শেতশার তাপলো (ব্যাি-১)t 

 

µwgK bs bvg c`ex eZ ©gvb Kg©¯’j 

1 Rbve kwidzj Bmjvg Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v mvZ¶xiv m`i 

2 ‡eMg gvngy`v LvZzb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v PvcvBbeveMÄ m`i 

3 Rbve ¯^cb Kzgvi  Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v evMgviv, ivRkvnx 

4 Rbve myiwÄZ Kzgvi †Nvl mnKvix cwimsL¨vb Kg©KZ©v GdG GÛ GgAvBGm 

5 Rbve Avey mv‡jn †gvt ieŸvbx Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v RqcyinvU m`i 

6 Rbve †gvt AvjZvd †nv‡mb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v cjvkevox, MvBev›`v 

7 Rbve ivRxe Kzgvi Kg©Kvi Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v gv›`v, bIMuv 

8 Rbve gvRnviæj Bmjvg Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v b›`xMÖvg, e¸ov 

9 Rbve byi DR Rvgvb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v kªxg½j, †gŠjfxevRvi 

10 Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v fv½yiv, cvebv 

11 Rbve †gvt ivwmDj Bmjvg Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v wc‡ivRcyi m`i 

12 Rbve Avn‡g` Avãyjøvn Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v KvwRcyi, wmivRMÄ 

13 Rbve K…òc` m~Îai Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v wm‡jU m`i 

14 Rbve †gvt gv‡R`yj Bmjvg Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v cÂMo m`i 

15 Rbve AwRZ Kzgvi ivq Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v `xwNbvjv, LvMovQwo 

16 Rbve †gvt nviæbyi iwk` Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v gvwbKMÄ m`i 

17 Rbve gynv¤§` iæûj Avwgb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v gayLvjx, dwi`cyyi 

18 Avey bvCg gynv¤§` gvngy`yj Kwig Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v jvjgwbinvU m`i 

19 Rbve †gvt †mvnvM ingvb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v bxjdvgvix m`i 

20 Rbve †gvt †gv‡gb Luvb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v K·evRvi m`i 

21 Rbve †gvt byiæj Bmjvg Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v gyiv`bMi, Kzwgjøv 

22 Rbve †gvt AvBqye †nv‡mb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v h‡kvi m`i 

23 Rbve †gvt mvLvIqvZ †nv‡mb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v `yM©vcyi, ivRkvnx 

24 Rbve Avey Zv‡je Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v ‡Kkecyi, h‡kvi 

25 Rbve †gvt Avwmd BKevj Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v RjXvKv, bxjdvgvix 

26 Rbve †gvt AvZvDi ingvb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v MvBev›`v m`i 

27 Rbve †gvt Aveyj evmvi Ievq`yjøvn Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v KzwoMÖvg m`i 

28 Rbve gynv¤§` IqvwjDi ingvb Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v ‰kjKzcv, wSbvB`n 

29 Rbve mvC` Avn‡g` Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v †iŠgvix, KzwoMÖvg 

30 Rbve ˆmq` dqmvj Dc‡Rjv cwimsL¨vb Kg©KZ©v gywÝMÄ m`i 
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১৯। ০৯/০৬/২০১৩ ইং হদত ১৩/০৬/২০১৩ ইং পর্ শন্ত অনুপষ্ঠত কমৌপলে প্রপর্ক্ষ্ণ কোদস শ অংর্গ্রহণোরী ৩০ (পত্রর্) িন উপদিলা 

পপরসংখ্যান েম শেতশার তাপলো (ব্যাি-২)। 

 

µwgK bvg c`ex Kg© ’̄j 

1 িনাব  খাদলে রাদর্দুল হাসান খান উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা িারোট, রাির্াহী 

2 িনাব  কমাঃ নাপসর উপদ্দন  উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা বেলগাছী, নওগাঁ 

3 িনাব কমাঃ বপছর উপদ্দন উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা পঝনাইোহ সের 

4 িনাব কমাঃ রাদর্দুজ্জামান উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কোটিাঁেপুর, পঝনাইোহ 

5 িনাব কমাঃ আপতকুর রহমান উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা বরগুনা সের 

6 িনাব মুর্পফকুর রহমান পারদভি উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কনত্রদোনা  সের 

7 িনাব োমাল উপদ্দন উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কগায়াইনোট, পসদলট 

8 িনাব কমাহাম্মে আপিজুল ইসলাম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কগালাপগঞ্জ, পসদলট 

9 কবগম োমরুন্নাহার ইসলাম সহোরী পপরসংখ্যান েম শেতশা কিদমাগ্রাপফ এে কহল র্ উইং 

10 শ্রী উজ্জল কুমার োস উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা সাঁপর্য়া, পাবনা 

11 িনাব কমাঃ র্াপফউল ইসলাম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কসানাতলা, বগুড়া 

12 িনাব কমাঃ রপবউল ইসলাম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা ধুনট, বগুড়া 

13 কবগম তাহপমনা তাবাসসুম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা গািীপুর, ঢাো 

14 িনাব কমাসাঃ রীমা খাতুন উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা সাভার, ঢাো 

15 িনাব  আক্তারুজ্জামান উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা মাোরীপুর সের 

16 িনাব বসয়ে োমাল উপদ্দন হায়োর উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কগাপবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা 

17 িনাব কমাঃ ওসমান খান উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা োপর্য়ানী, কগাপালগঞ্জ 

18 িনাব কমাঃ আলমগীর কহাদসন উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা মপনরামপুর, র্দর্ার 

19 িনাব কমাঃ ফরহাে কহাদসন উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কমাহনপুর, রাির্াহী 

20 িনাব কমাঃ আব্দুর রাজ্জাে উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা সরাইল, ব্রাক্ষ্নবাপড়য়া 

21 িনাব কমাঃ সাইফুল ইসলাম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা হাপতবান্দা, লালমপনর হাট 

22 িনাব কমাঃ কমদহেী হাসান উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা োহালু, বগুড়া 

23 িনাব কমাহাঃ র্পরফুল ইসলাম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা কগাোগাড়ী, রাির্াহী 

24 িনাব কমাঃ  মপহদুল ইসলাম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা মহম্মেপুর, মাগুরা 

25 িনাব কর্খ সালাহ  উপদ্দন আহদমে উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা নান্দাইল, ময়মনপসংহ 

26 িনাব ফারুে কহাসাইন উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা পাকুপন্দয়া, পেদর্ারগঞ্জ 

27 িনাব কমাহাঃ র্পফকুল ইসলাম উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা বগুড়া সের 

28 িনাব মদনাদতাষ কুমার উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা ঠাকুরগাঁও সের 

29 কবগম আপরফা খাতুন উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা োপাপসয়া, গািীপুর 

30 কবগম ইসমত কিপরন  উপদিলা পপরসংখ্যান েম শেতশা টঙ্গীবাড়ী, মুপন্সগঞ্জ 
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১০.৩  ২০১২-২০১৩ অর্ শ বছদর ববদেপর্ে প্রপর্ক্ষ্দণ অংর্গ্রহণোরী েম শেতশাদের তাপলোঃ 

 

ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী সময়োল কেদর্র নাম ও 

স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

১ িনাব কমাঃ আবদুল আলীম ভূ ৌঁইয়া, 

উপ-পপরিালে 

৩-১০ জুলাই ২০১২ পফপলপাইন RDTA 7507:2011 

International 

Comparison Program 

Asia and the Pacific 

Technical Evaluation 

of 2011 CPI Price 

Survey  

ADB 

২ িনাব কতাফাদয়ল আহদমে 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

৩-১০ জুলাই ২০১২ পফপলপাইন -Do ADB 

৩ িনাব কমাঃ কমাস্তাপফজুর 

রহমান,পপরিালে 

৯-১৩ জুলাই,২০১২ র্াইল্যাে Workshop on MDGs 

Monitoring 2015 
UNSD 

৪ িনাব কমাঃ মাসুে আলম 

উপ-পপরিালে  

৬-১২ আগস্ট, ২০১২ অদেপলয়া Study visit to 

Australian Bureau of 

Statistics on Food 

Security and 

Nutritional Statistics 

Food 

Security 

Nutritional 

Surveillance 

Component 

Project, BBS  

৫ িনাব কমাহাম্মে র্াহীন 

উপ-পপরিালে 

৬-১২ আগস্ট, ২০১২ অদেপলয়া -Do- -Do- 

৬ িনাব কমাস্তফা আর্রাফুজ্জামান 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

৬-১২ আগস্ট, ২০১২ অদেপলয়া -Do- -Do- 

৭ িনাব কমাহাম্মে মপনরুল ইসলাম 

এএসও 

৬-১২ আগস্ট, ২০১২ অদেপলয়া -Do- -Do- 

৮ িনাব কমাহাম্মে হাপফজুর রহমান  

এএসও 

৬-১২ আগস্ট, ২০১২ অদেপলয়া -Do- -Do- 

৯ িনাব কমাঃ মাহমুে কহাদসন 

এও 

৬-১২ আগস্ট, ২০১২ অদেপলয়া -Do- -Do- 

১০ িনাব কমাঃ আপরফুল ইসলাম  

আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা 

১৫ আগস্ট-২২ 

পিদসম্বর, ২০১২ 

পিবা, িাপান Third Group 

Training Course in 

Production and 

Development of 

Official Statistics in 

Support for National 

Development 

Including the 

Achievement of 

MDGs  

JICA/UNSI

AP 

১১ িনাব কমাঃ ইফদতখারুল েপরম 

আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা 

১৫ আগস্ট-২২ 

পিদসম্বর, ২০১২ 

পিবা, িাপান -Do- JICA/UNSI

AP 
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ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী সময়োল কেদর্র নাম ও 

স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

১২ িনাব আলাউপদ্দন আল আিাে 

উপ-পপরিালে 

২২-২৪ আগস্ট, 

২০১২ 

কবইপিং, িায়না International 

Workshop on Data 

Quality Control on 

Household Survey  

NBS, China 

১৩ িনাব কমাঃ কগালাম কমাস্তফা 

উপ-পপরিালে 

২২-২৪ আগস্ট, 

২০১২ 

কবইপিং, িায়না -Do- NBS, 

China 

১৪ িনাব িন্দ্র কর্খর রায় 

পসপনয়র কমইনদটন্যান্স ইপঞ্জপনয়ার 

১৫-৩১ আগস্ট, 

২০১২ 

আদমপরো IPUMS International 

Plan to recover data 

gaps and integrate 

census micro data 

study and training on 

hardware and 

software 

MPC & 

Mennesota 

University 

১৫ িনাব পিয়াউদ্দীন আহদমে 

উপ-পপরিালে 

২২-২৪ আগস্ট, 

২০১২ 

ব্যাংেে, র্াইল্যাে Second Meeting of 

the Steering Group 

for the Regional 

Programme on 

Economic Statistics. 

ESCAP 

১৬ িনাব অসীম কুমার কে 

পপরিালে (উপসপিব) 

২৫-২৯ আগস্ট, 

২০১২ 

ব্যাংেে 

র্াইল্যাে 

Panelist at the 

population 

Association of 

America (PAA)-

APA Workshop on 

Assessing the 

Quality of Census 

and the 2
nd

 Asian 

Population 

Association of 

America (APA) 

Conference. 

UNFPA 

১৭ কবগম আর্রাফুন্নাহার 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২৩-২৭ আগস্ট 

২০১২ 

কগ্রটার বনো 

ভারত 

SAARCSTAT 

Agriculture Statistics 

Training Program at 

National Academy of 

Statistical 

Administration 

(NASA) Greater 

Noida, India 

ADB 

১৮ িনাব কমাঃ পেলোর কহাদসন 

উপ-পপরিালে 

 

২৭-৩১ আগস্ট,২০১২ Phonm Penh 

Cambodia 

Workshop on 

Compiling Price and 

Natioal Accounts 

Compilation Issues, 

IMF  

IMF 
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ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী সময়োল কেদর্র নাম ও 

স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

১৯ িনাব সতু রঞ্জণ মেল 

পপরিালে 

৪-৬ কসদেম্বর 

২০১২ 

ব্যাঙ্গালুর, ভারত International 

Conferecne on 

Implementation 

Social Programs: 

Better Processes, 

Better Technology 

and Better Results 

World Bank 

২০ িনাব কমাঃ মাহবুবুর রহমান 

উপ-পপরিালে 

২৪-২৬ কসদেম্বর 

২০১২ 

কবইপিং, িায়না International 

Workshop on Energy 

Statistics 

UNSD 

২১ িনাব এ কেএম ফিলুল হে 

উপ-পপরিালে 

২৪-২৭ কসদেম্বর 

২০১২ 

র্াইল্যাে, ব্যাংেে CVRS Orientation 

Training 
HMN 

Secretariat 

২২ িনাব কমাঃ সপহদুল ইসলাম 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২৪-২৭ কসদেম্বর 

২০১২ 

র্াইল্যাে, ব্যাংেে CVRS Orientation 

Training 
HMN 

Secretariat 

২৩ িনাব আবদুল্যাহ হারুন পার্া 

পপরিালে ( উপসপিব) 

৩০ কসদেম্বর -৩ 

অদটাবর,২০১২ 

কতহরান, ইরান Fifth Regional 

Workshop on 

Statistical Quality 
Management    and 

Fundamental 

Principles of Official 

Statistics: National 

Quality Assurance 

Framework 

ESCAP 

২৪ িনাব কমাঃ মােসুে কহাদসন 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

৩০ কসদেম্বর -৩ 

অদটাবর,২০১২ 

কতহরান, ইরান Fifth Regional 

Workshop on 

Statistical Quality 

Management and 

Fundamental 

Principles of Official 

Statistics: National 

Quality Assurance 

Framework 

ESCAP 

২৫ িনাব কমাঃ ফারুে কসাদহল 

কপ্রাগ্রামার 

২৫-২৭ কসদেম্বর 

২০১২ 

র্াইল্যাে, ব্যাংেে 10th  ITU World 

Telecommunication/I

CT Indicator 

Meeting (WTIM) 

ITU 

২৬ কবগম কসপলমা সুলতানা 

পপরিালে 

৫-১২ অদটাবর 

২০১২ 

Da Lat, Vietnam Inception Workshop 

on Household Gas 

Emmission Statistics 

and 24
th
 Session of 

Agriculture Statistics 

FAO & GOB 

২৭ িনাব পবধান বড়াল 

উপ-পপরিালে 

৫-৬ অদটাবর, 

২০১২ 

Da Lat, Vietnam Expert Group 

Meeting on cost of 

Production Statistics 

FAO 
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নং 
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স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

২৮ ি. পেপংের রায়  

উপ-পপরিালে 

১৬-১৯ অদটাবর, 

২০১২ 

New Delhi Measuring Well 

being for 

Development and 

Policy Making 

World Bank 

২৯ িনাব এ কে এম ফিলুল হে, উপ-

পপরিালে 

১৬-১৯ অদটাবর, 

২০১২ 

New Delhi -ঐ- World Bank 

৩০ িনাব কমাঃ আবুল োলাম আিাে, 

যুগ্ম-পপরিালে 

২৩-৩০ 

অদটাবর,২০১২ 

Thailand 

Bangkok 

Technical Discussion 

of the Gross 

Domestic Product 

(GDP) for the 

International 

Comparison Program 

(ICP) 

ADB 

৩১ িনাব আবদুল খাদলে 

উপ-পপরিালে 

২৩-২৭ অদটাবর, 

২০১২ 

Thailand 

Bangkok 
-ঐ- ADB 

৩২ ি. পেপংের রায়  

উপ-পপরিালে 

২৩-২৫ অদটাবর, 

২০১২ 

Kunming China Effective Policies 
and Experience for 
Poverty Reduction in 
Asia  

UNSD 

৩৩ িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল 

মহাপপরিালে 

৪-৫ নদভম্বর, 

২০১২ 

মালদ্বীপ Fifth Meeting of 
Heads of SAARC 
Statistics 
Organization 
Maldives 

GOB 

৩৪ িনাব আবদুল্যাহ হারুন পার্া 

পপরিালে 

৪-৫ নদভম্বর 

,২০১২ 

মালদ্বীপ -do- GOB 

৩৫ িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল 

মহাপপরিালে 

১২-১৫ নদভম্বর 

২০১২ 

েঃ কোপরয়া High Level 
Workshop on 
Leadership in 
Modern Statistical 
Systems and 
Conference on 
Expertise Building 
Capacity 

KOSTAT 

৩৬ িনাব অসীম কুমার কে  

পপরিালে (উপসপিব) 

৬-১২নদভম্বর 

২০১২ 

ইদন্দাদনপর্য়া Workshop and Study 

Tour on Census Data 

Capturing, 

Processing and 

Analysis 

UNFPA 

৩৭ িনাব কমাঃ আিাদুল ইসলাম  

উপ-পপরিালে 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৩৮ িনাব কমাঃ মাহমুদুজ্জামান 

উপ-পপরিালে 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৩৯ িনাব কমাহাম্মে কসপলমুর রহমান 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 
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ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী সময়োল কেদর্র নাম ও 

স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

৪০ িনাব মুহাম্মে ওসমান গপন 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪১ িনাব কমাস্তাে আহদমে 

কপ্রাগ্রামার 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪২ িনাব কমাঃ কখারদর্ে আলম 

সহঃপপরসংখ্যান েম শেতশা 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪৩ কবগম কিপরনা পার্া 

সহঃ পপরসংখ্যান েম শেতশা 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪৪ িনাব এ এইি এম কগালাম রহমানী  

সহঃপপরসংখ্যান েম শেতশা 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪৫ িনাব পিত্ত রঞ্জণ রায় 

সহঃপপরসংখ্যান েম শেতশা 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪৬ পফদরািা কবগম 

সহঃ পপরসংখ্যান েম শেতশা 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪৭ িনাব কমাঃ করিাউল েপরম 

পপরসংখ্যান তেন্তোরী 

৬-১২ নদভম্বর 

২০১২ 

ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪৮ িনাব কমাঃ এনাদয়ত কহাদসন 

পপরসংখ্যান তেন্তোরী 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৪৯ িনাব কমাঃ িীবন পময়া 

পপরসংখ্যান তেন্তোরী 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৫০ িনাব কর্খর রঞ্জণ হালোর 

পপরসংখ্যান তেন্তোরী 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৫১ বসয়ে আর্ফাে আহদমে 

পপরসংখ্যান তেন্তোরী 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৫২ প্রপতমা মজুমোর 

পপরসংখ্যান তেন্তোরী 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৫৩ মাহবুবা কবগম 

পপরসংখ্যান তেন্তোরী 

-do- ইদন্দাদনপর্য়া -do- UNFPA 

৫৪ িনাব কমাঃ সাইদুর রহমান 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

৫-৯ নদভম্বর 

২০১২ 

েদম্বাপিয়া Integrated Food 
Security Phase 
Classification (IPC) 
in Asia: Special 
focus to Strengthen 
IPC Capacity in 
Four Countries 

FAO 

৫৫ িনাব র্তন কুমার সাহা 

পসদস্টম এনাপলস্ট 

৬-১৮ নদভম্বর 

২০১২ 

মালদয়পর্য়া ও 

অদষ্ট্রপলয়া 

Study Visit to 
Australia Bureau of 
Statistics (ABS) 
and Depatment of 
Statistics, Malaysia 

Digital 
Informatio
n System 
of BBS 

৫৬ িনাব কমাঃ এনামুল হে 

কমইনদটন্যান্স ইপঞ্জপনয়ার 

-do- মালদয়পর্য়া ও 

অদেপলয়া 

-do- -do- 
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স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

৫৭ িনাব েপবর উপদ্দন আহাম্মে 

উপ-পপরিালে 

-do- মালদয়পর্য়া ও 

অদেপলয়া 

-do- -do- 

৫৮ িনাব কমাঃ আহসান েপবর 

কপ্রাগ্রামার 

-do- মালদয়পর্য়া ও 

অদেপলয়া 

-do- -do- 

৫৯ িনাব কমাঃ করিাউল েপরম 

কপ্রাগ্রামার 

-do- মালদয়পর্য়া ও 

অদেপলয়া 

-do- -do- 

৬০ িনাব কমাঃ সপহদুল ইসলাম খান 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২৭-২৯ নদভম্বর, 

২০১২ 

কনপাল, োঠমুন্ডু Inter-country 
Working Group 
(ICWG) Meeting 
under SACOSAN-V 

Water-Aid 

৬১ িনাব কমাঃ সামছুল আলম 

পপরিালে(ভারপ্রাতরে) 

২৭-৩০ নদভম্বর, 

২০১২ 

ব্যাংেে, র্াইল্যাে Regional Training 
and Knowledge 
Sharing Workshop: 
Enhancing 
Labour Statistics for 
Measuring Decent 
Work  

ILO 

৬২ িনাব সতু রঞ্জন মেল 

পপরিালে 

৩-৭ পিদসম্বর, 

২০১২ 

ব্যাংেে, র্াইল্যাে Comsumer Price 
Index (CPI) 
Compilation Issues  

IMF 

৬৩ কবগম সালমা হাসনাদয়ন 

উপ-পপরিালে 

৩-৭ পিদসম্বর, 

২০১২ 

ব্যাংেে, র্াইল্যাে Comsumer Price 
Index (CPI) 
Compilation Issues  

IMF 

৬৪ িনাব পিয়াউদ্দীন আহদমে 

উপ-পপরিালে 

৩-৭ পিদসম্বর, 

২০১২ 

ব্যাংেে, র্াইল্যাে National Accounts 
Compilation Issues 

IMF 

৬৫ িনাব নাপসর উপদ্দন আহদমে 

উপ-পপরিালে 

৩-৭ পিদসম্বর, 

২০১২ 

ব্যাংেে, র্াইল্যাে National Accounts 
Compilation Issues 

IMF 

৬৬ িনাব কমাঃ পমিানুর রহমান 

উপ-মহাপপরিালে 

২৬-০২-২০১৩ 

হদত  

০১-০৩-২০১৩ 

New York 

U.S.A 

44th Session of 
United Nations 
Statistical 
Commission 
(UNSC) 

UNFPA 

৬৭ ি. পেপংের রায় 

উপ-পপরিালে 

৬-৮ মাি শ, ২০১৩ ব্যাংেে, র্াইল্যাে Workshop on 
Advisory Group  

UNSD 

৬৮ িনাব আবুল োলাম আিাে 

যুগ্ম পপরিালে 

১৪-২২ মাি শ, ২০১৩ ব্যাংেে, র্াইল্যাে   Technical 
Evaluation of 
International 
Comparison Program 
(ICP) Data. 

ADB 

৬৯ িনাব আবদুল খাদলে 

 উপ-পপরিালে 

১৪-২২ মাি শ, ২০১৩ মালদয়পর্য়া   Technical evaluation 

of International 

comparison program 

(ICP) data. 

ADB 

৭০ িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল  

মহাপপরিালে 

৫-৬ এপপ্রল, ২০১৩ নয়াপেেী, ভারত International 

Workshop on Green 

National Accounting 

Govt of 

India 
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স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

৭১ কবগম আপিিা পারভীন 

পপরিালে 

১৬-১৯ এপপ্রল, 

২০১৩ 

Chiba, Japan Workshop on 

Improving Integration 

of a Gender 

Perspective into 

Official Statistics 

UNSD 

৭২ িনাব আবুল োদর্ম কমাহাম্মে 

ফিলুল হে 

উপ-পপরিালে 

১৮-১৯ এপপ্রল, 

২০১৩ 

Bangkok, 

Thailand 
Global Summit on 

Civil Registration 

and Vital Statistics 

WHO 

৭৩ িনাব েপবর উপদ্দন আহদমে 

উপ-পপরিালে 

২১-২৭ এপপ্রল,  

২০১৩ 

িীন Training Programme 

on Labour Force 

Survey 

SISB 
Project of 

BBS 

৭৪ িনাব কমাঃ আক্তার কহাদসন  

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২১-২৭ এপপ্রল,  

২০১৩ 

িীন Training Programme 

on Labour Force 

Survey 

SISB 
Project of 

BBS 

৭৫ কবগম আপিিা রহমান 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২১-২৭ এপপ্রল,  

২০১৩ 

িীন Training Programme 

on Labour Force 

Survey 

SISB 
Project of 

BBS 

৭৬ িনাব আব্দুল মপতন হাওলাোর 

সহঃ পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২১-২৭ এপপ্রল,  

২০১৩ 

িীন Training Programme 

on Labour Force 

Survey 

SISB 
Project of 

BBS 

৭৭ িনাব কমাঃ সামছুল আলম 

পপরিালে 

২৩ এপপ্রল ২০১৩ 

কম,২০১৩ 

নরওদয় ও রাপর্য়া Study tour at Russia 

and Norway 

SISB 
Project of 

BBS 

৭৮ িনাব কমাঃ মাসুে আলম 

যুগ্ম-পপরিালে 

২৩এপপ্রল -৩ 

কম,২০১৩ 

নরওদয় ও রাপর্য়া Study Tour at Russia 

and Norway 

SISB 
Project of 

BBS 

৭৯ িনাব কমাঃ আিাদুল ইসলাম 

উপ-পপরিালে 

২৩এপপ্রল -৩ 

কম,২০১৩ 

নরওদয় ও রাপর্য়া Study Tour at Russia 

and Norway 

SISB 
Project of 

BBS 

৮০ িনাব এ কে এম তাপহদুল 

ইসলাম, উপ-পপরিালে 

৩কম ২০১৩ Melbourne, 

Australia 

Global Burden 

Disease Study 2010 

Symposium 

University 
of 

Queensland 

৮১ িনাব কমাঃ র্পহদুল ইসলাম 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

৭-১৭ কম ২০১৩ গ্রীস Global Burden 

Disease Study 

Scholarship 

UQ 

৮২ িনাব কমাঃ সাহাবুদ্দীন সরোর  

উপ-পপরিালে 

১৪-১৬ কম ২০১৩ র্াোতশা 

ইদন্দাদনপর্য়া 

Capacity 

Development 

Workshop on 

Measuring Social 

Protection, Jakarta 

ADB 

৮৩ িনাব কমাঃ মাহবুবুর রহমান 

উপ-পপরিালে 

১৪-১৫ কম ২০১৩ নয়াপেেী, ভারত Workshop on 

Measuring the 

Informal Economy, 

New Delhi 

ILO 

৮৪ িনাব কমাঃ ইখপতয়ার উপদ্দন 

আহদমে, উপ-পপরিালে 

১৪-১৫ কম ২০১৩ -ঐ-  ILO 
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ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী সময়োল কেদর্র নাম ও 

স্থান 

প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর 

পবষয় 

অর্ শ 

সহায়তাোরী 

প্রপতষ্ঠাদনর 

নাম 

৮৫ কবগম সালমা হাসনাদয়ন 

উপ-পপরিালে 

২৭-৩১ কম ২০১৩ ব্যাংেে, র্াইল্যাে  Workshop on 
National Accounting 
and Producer Price 
Index Compilation 
Issues 

IMF 

৮৬ িনাব কতাফাদয়ল আহদমে 

উপ-পপরিালে 

২৭-৩১ কম ২০১৩ -ঐ- -ঐ- IMF 

৮৭ ি. পেপংের রায় 

 উপ-পপরিালে 

২৭-৩১ কম ২০১৩ নমদপন, েদম্বাপিয়া  Study Visit on 
Monitoring the 
Situation of Children 
and Women Phnom 
Penh, Cambodia 

MSCW 

৮৮ িনাব কমাহাম্মে র্াহীন 

উপ-পপরিালে 

২৭-৩১ কম ২০১৩ -ঐ- -ঐ- MSCW 

৮৯ িনাব কমাঃ সাইদুর রহমান 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২৭-৩১ কম ২০১৩ -ঐ- -ঐ- MSCW 

৯০ িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল 

মহাপপরিালে 

২৪-২৮ জুন ২০১৩ ব্রাপিল Policy Dialogue and 
the Training 
Programme on 
Quarterly Labour 
Force Survey 

SISB 

৯১ িনাব েপবর উপদ্দন আহাম্মে 

উপ-পপরিালে 

২৪-২৮ জুন ২০১৩ ব্রাপিল -do- SISB 

৯২ িনাব কমাঃ কমায়াদজ্জম কহাদসন 

পসপনয়র কপ্রাগ্রামার 

১৭-১৯ জুন ২০১৩ কবইপিং, িায়না International 
Workshop on the DDI 
Metadata Standard 
and the IHSN 
Microdata 
Management Toolkit. 

UNSD 

৯৩ িনাব কমাঃ এনামুল হে 

কমইনদটন্যান্স ইপঞ্জপনয়ার 

১৭-১৯ জুন ২০১৩ কবইপিং, িায়না -do- UNSD 

৯৪ িনাব কোষ সুবব্রত 

পপরিালে 

১৯-২১ জুন ২০১৩ িায়না International 
Seminar on China’s 
2010 Population 
Census 

NBS-China 

৯৫ িনাব কমাঃ আবদুল লপতফ 

পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২৩-২৭ জুন ২০১৩ ব্যাংেে, র্াইল্যাে International 
Workshop on MICS 
Data Process 

UNICEF 

৯৬ িানাব কমাঃ আব্দুর রপর্ে 

হাওলাোর, কপ্রাগ্রামার 

২৩-২৭ জুন ২০১৩ ব্যাংেে, র্াইল্যাে -do- -do- 

৯৭ িনাব সুরপঞ্জত কুমার কোস 

সহঃ পপরসংখ্যান েম শেতশা 

২৩-২৭ জুন ২০১৩ ব্যাংেে, র্াইল্যাে -do- -do- 
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১১.০  ২০১২-১৩ অর্ শ বছদর পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর েম শেতশাদের ববদেপর্ে প্রপর্ক্ষ্ণ/েম শর্ালা/ 

কসপমনাদর অংর্গ্রদণর তাপলোঃ 
 

ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর পবষয় সময়োল 

১ িনাব  পি এম মনসুর রহমান 

উপসপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

Workshop on National 

Accounts Compilation 

Issues, Cambodia 

27-31 August ,2012 

২ 

 

 

কবগম রীপত ইব্রাহীম 

সপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

International Growth  

Week, London 

24-26 September, 2012 

 

৩ কবগম র্াহনুন কনছা 

উপসপিব  

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

Study Tour on “Census 

data Capturing, 

Processing and Analysis”, 
Indonesia 

 

06-12 November, 2012 

 

৪ কবগম নাপগ শস সুলতানা 

ব্যপক্তগত েম শেতশা 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

-Do- -Do- 

৫ িনাব কমাঃ মপতয়ার রহমান  

উপসপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

Study Visit to Australian 

Bureau of Statistics (ABS) 

and Department of 

Statistics, Malaysia on 

GIS Activities, Malaysia 

05-16 November,2012 

৬ িনাব  কমাঃ নপিবুর রহমান 

সপিব  

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ। 

44 th Session of the 

United Nations Statistical 

Commission and Related 

Events, New York.  

 25 February to 01 March,2013 
 

৭ িনাব কমাঃ ঈেতাজুল ইসলাম 

সপিদবর এোন্ত সপিব, 

 পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

United Nations Workshop 

on Improving  

Integration of a Gender 

Perspective into Official 

Statistics, Japan  

16-19 April, 2013 

৮ িনাব  কমাঃ নপিবুর রহমান 

সপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ  

Study Visit, Norway 

Statistics ROSSTAT 

(Russia) 

 

22-26 April,  2013 

৯ িনাব তাহপমে হাসনাত খান 

উপসপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

Training Program on 

Labour Force Survey, 

China 

21-27  April, 20l3 

 

১০ িনাব কমাঃ োমাল উদ্দীন 

পসপনয়র সহোরী সপিব, 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

-Do- -Do- 

১১ 

 

 

িাঃ কমাঃ আব্দুল িপলল  

যুগ্ম-সপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ  

e-publication & MIS 

System, Thailand 

08-12 May, 2013 
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ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী প্রপর্ক্ষ্ণ/দসপমনাদরর পবষয় সময়োল 

১২ 

 

িনাব  পি এম  মুনসুর রহমান 

উপসপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ   

Study Visit on Monitoring 

the Situation of Children 

and Women, Thailand 

27-31 May, 2013 

১৩ িনাব কমাঃ ঈেতাজুল ইসলাম 

সপিদবর এোন্ত সপিব   

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

-Do- -Do- 

১৪ িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান  

সপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

International Conference 

on “Global Implementation 

Programme for the 

SEEA” UN Headquarters, 

New York  

17-19 June, 2013 

১৫ িনাব পি এম মনসুর রহমান 

উপসপিব 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ 

Policy Dialogue and the 

Training Programme on 

Quarterly Labour Force 

Survey ,Brazil 

24-28 June, 2013 
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১২.০   ভপবষ্যৎ েম শপপরেল্পনা  

 

ন্যার্নাল অুাোউপন্টং উইং 

 

উইং এর পনয়পমত োর্ শক্রমঃ 

 

 কমাট কের্ি উৎপােন (পিপিপপ) পনরূপণ েরা (উৎপােন এবং ব্যয় পভপত্তে); 

 মাপসে কভাক্তার মূল্যসূিে (পসপপআই) এবং মূল্যষ্ফীপত পনরূপণ েরা; 

 মাপসে মজুরী হার সূিে (WRI) পনরূপণ েরা; 

 মাপসে পর্ল্প  উৎপােন সূিে (QIIP) পনরূপণ েরা; 

  মাপসে পপরসংখ্যান বুদলটিন, কভাক্তার মূল্য সূিে, পর্ল্প উৎপােন সূিে এবং ববদেপর্ে বাপণিু পপরসংখ্যাদনর উপর 

মাপসে প্রোর্না প্রোর্ েরা; 

 বাপষ শে পপরসংখ্যান পদেট বুে এবং পপরসংখ্যান বষ শগ্রন্থ প্রোর্ েরা; 

  বাপষ শে ববদেপর্ে বাপণিু পপরসংখ্যান প্রোর্ েরা; এবং 

  বাপষ শে িাতীয় পহসাব পপরসংখ্যান প্রোর্ েরা। 

 

উইং এর ভপবষ্যৎ োর্ শক্রমঃ 

 

 বত্রমাপসে িাতীয় পহসাব (QNA) পনরূপণ েরা  

 কিলাপভপত্তে িাতীয় পহসাব (Regional GDP)পনরূপণ েরা  

 ইন্সটিটিউর্নাল কসটর পভপত্তে অুাোউন্টস পনরূপণ েরা  

  Supply and Use Table (SUT) পনরূপণ েরা  

 Input Output Table পনরূপণ েরা  

  System of Environmental and Economic Accounts (SEEA) পনরূপণ েরা  

  Social Accounting Matrix (SAM) পনরূপণ েরা  এবং 

  Satellite Accounts পনরূপণ েরা। 

 

কসন্সাস উইং: 

 

কৃপষ শুমাপর-২০১৪:  

 

কৃপষ শুমাপর ২০১৪  এর উদযাগ গ্রহণ েরা হদয়দছ। র্ার প্রস্তাপবত সময়োল জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭। 

 

মৎস্য ও প্রাপণ সম্পে শুমাপর: 

 

পপরসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুর্ায়ী বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরাদে মৎস্য ও প্রাণী সম্পে শুমাপর অনুষ্ঠাদনর োপয়ত্ব প্রোন েরা 

হদয়দছ। কসন্সাস উইং ের্তশে কেদর্র মৎস্য ও প্রাপণ সম্পদের উপর এেটি শুমাপর ২০১৪ সাদল পপরিালনা েরার উদযাগ গ্রহণ েরা 

হদয়দছ।    
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পলটার ুাপস অুাদসসদমন্ট সাদভ শ-২০১৫: 

 

কসন্সাস উইং ের্তশে ২০১১ সাদল কেদর্র ১১-৪৫ বছর বয়সী নাগপরেগদণর ফাংর্নাল পলটার ুাপস পনরূপণ িপরপ অনুপষ্ঠত হয়। পরবতী 

পলটার ুাপস অুাদসসদমন্ট সাদভ শ ২০১৫ কত েরার পপরেল্পনা রদয়দছ। 

 

ইোপে এে কলবার উইং: 

 বত্র              র   

 উৎপােন পর্ল্প িপরপ (২ বছর অন্তর)   

 প্রপতষ্ঠান ও ইনপস্টটিউটর্ন িপরপ (২ বছর অন্তর)  

 পবিদনস করপিস্টার আপদিট েরা (২ বছর অন্তর)  

 পর্ল্প কশ্রণীপবন্যাস আপদিট েরা   

 কপর্ার কশ্রণীপবন্যাস আপদিট েরা  

 পণ্য ও কসবার কশ্রণীপবন্যাস আপদিট েরা  

  ICT ব্যবহার িপরপ (প্রপতষ্ঠান ও খানাপভপত্তে,  ২ বছর অন্তর)   

 অপ্রাপতষ্ঠাপনে খাত িপরপ (৫বছর অন্তর)  

 কুটির পর্ল্প িপরপ (৫ বছর অন্তর)  এবং 

  তথ্য সংগ্রহ ও প্রপক্রয়ােরণ অদটাদমর্ন েরা। 

 

এপগ্রোলিার উইং:  

 

  ২০১৩-১৪ অর্ শ বছদর ৪টি ফসল ( আনারস, ফুলেপপ, মপরি ও পমপস্ট কুমড়া) এবং ২০১৪-২০১৫ অর্ শ বছদর ৩টি ফসদলর  

িপরপ োর্ শক্রম পপরিালনা  

  ফুি ব্যাদলন্স সীট প্রস্তুতত; 

  গবাপে-পশু, মৎস্য ও বন পপরসংখ্যান িপরপ পপরিালনা; 

  ঋণ, কৃপষ শ্রপমে পবষয়ে িপরপ পপরিালনা; এবং 

 কৃপষ র্ন্ত্রপাপত ও পপরবহন পবষয়ে িপরপ পপরিালনা। 

 

কিদমাগ্রাপফ এে কহলর্ উইং: 
 

  Health and Morbidity Status Survey-2014 পপরিালনা। 

  িাতীয় ধূমপান িপরপ-২০১৫ এর প্রার্পমে োর্ শক্রম পপরিালনা েরা। 

  Child and Mother Nutrition Survey-2015 পপরিালনা েরা। 

  উইং এর অধীন সেল প্রেদল্পর (FSNSC, MSCW, MSVSB) িলমান প্রপক্রয়া অব্যাহত রাখা। এ সেল প্রেদল্পর 

মােদম Demographic Indicators প্রস্তুতত েরা। 

 

এফএ এে এমআইএস: 

 

৭টি পবভাগীয় পপরসংখ্যান োর্ শালয় এবং ৬৪টি কিলা পপরসংখ্যান োর্ শালয় স্থাপন। 
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Computer Wing: 
 

 Develop Inter-operability core database (Poverty Database) and Setup a Tier-3 data centre; 

 Web based application software (On-line data entry) development for all wing; 

 Build-up Data warehouse/Data Mining; 

 Time series data archiving/mining using modern technology; 

 Establishing Network Infrastructure up to Division, Zila and Upazila level; 

 Development of e-Service and Sharing system based on cloud computing; 

 Development of Statistical Data Management System Software Including Statistical Data and 

Metadata Exchange (SDMX); 

 Develop GIS/GPS based New-tech Data collection & globally data cooperation; 

 Introduce e-Census; 

 Capacity Building of ICT Professionals; 

 Develop big data management system; 

 Introduce Green Computing.  
 

 

স্টুাটিসটিেুাল স্টাফ কেপনং ইনপস্টটিউট 

 

 িাতীয় পপরসংখ্যান এোদিপম প্রপতষ্ঠা। DPP প্রণয়ন োি িলমান রদয়দছ। 

 

 পপরসংখ্যান ভবদন অবপস্থত প্রপর্ক্ষ্ণ ইপস্টটিউদটর প্রপর্ক্ষ্ণ েক্ষ্গুপল সুসপজ্জত েদর আধুপনে মাদন রূপান্তদরর ব্যবস্থা গ্রহণ 

েরা হদব। 

 

 আগামী ০৫ (পাঁি) বছদর কমৌপলে প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ, পরদেসাস শ কোস শ, অপফস ব্যবস্থাপনা কোস শ, প্রেল্প ব্যবস্থাপনা, পাবপলে 

প্রপেউরদমন্ট ম্যাদনিদমন্ট কোস শ, েপম্পউটার কবপসে প্রপর্ক্ষ্ণ কোস শ ইতুাপে কোদস শর মােদম বাংলাদের্ পপরসংখ্যান 

বুুদরার প্রায় ৫,০০০ (পাঁি হািার) েম শেতশা/েম শিারীদে প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হদব। 

 

 পবপবএস এর তথ্য ব্যবহারোরী সংস্থা, গদবষে, পবশ্বপবযালয়, সাংবাপেে, কবসরোপর সংস্থা, ব্যবসায়ী প্রপতষ্ঠাদনর 

িনবলদে প্রপর্ক্ষ্দণর আওতায় আনা হদব। 

 

  প্রপর্ক্ষ্ণ িাপহো পনরূপদণর োি িলদছ। প্রাতরে িাপহোর পভপত্তদত প্রপর্ক্ষ্ণ েম শসূপি সম্প্রসাপরত েরা হদব। 
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১৩.০ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রীর েতরের, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ এবং পবপবএস এর েম শেতশাদের কটপলদফান নম্বরঃ 

 

১৩.১  মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রীর েতরেদরর কফান নম্বর 

 

µwgK 

bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex `vßwiK †Uwj‡dvb b¤^i AvevwmK †Uwj‡dvb 

b¤^i 

B›UviKg 

1 Gqvi fvBm gvk©vj (Aet) G ‡K L›`Kvi 

gvbbxq gš¿x   

9110147 

9180838 (d¨v·) 

9357744 300 

2 Rbve mykvšÍ Kygvi miKvi 

gš¿x g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe 

9114112 

01741494776 

8127034 301 

3 Rbve †gvt AvRv`yj Bmjvg 

gš¿x g‡nv`‡qi mnKvix GKvšÍ mwPe 

9115019 

01736668370 

8034434 102 

4 Rbve Avãyjøvn Avj kvnxb 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi 

8130239 

01711473876 

01711473876 - 

5 Rbve mykvšÍ Kzgvi kxj 

gš¿x g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v 

8115175 

9115019 

- 103 

6 Rbve ‡gvt Avwgbyi ingvb 

gš¿x g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v  

01711672767 9669033 264 
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১৩.২ cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e¯’vcbv wefv‡Mi Kg©KZ©vM‡Yi †dvb b¤̂it 
 

ক্রপমে 

নং 

েম শেতশার নাম ও পেবী োতরেপরে কটপলদফান 

নম্বর 

আবাপসে 

কটপলদফান নম্বর 

ইন্টারেম 

১ িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান 

সপিব  

৮১৮১৩১৩  

৯১৪১১৬৪ (সরাসপর) 

৮১৮১৩২৩ (ফুাক্স) 

 ৯৬৭১২৫৭  

কমাবাঃ ০১৭৫৫৬১৯১৪০ 

২০১২ 

২ িনাব কমাঃ ঈেতাজুল ইসলাম 

সপিদবর এোন্ত সপিব  

৮১৮১৩৬১ কমাবাঃ ০১৭৩৩৫৭৬৪৯০ ২০২০ 

৩ িনাব কমাঃ আপিজুর রহমান 

অপতপরক্ত সপিব 

৮১৮১৩১১ কফানঃ ৮১৫০৮১৮   

কমাবাঃ ০১৭১৭০১৫০৪২ 

 

৪ িনাব কমাঃ আলাউপদ্দন ফপের 

যুগ্ম-সপিব (প্রর্াসন) 

৮১৮১৩১৪  

 

৮১০১০৮৭   

কমাবাঃ ০১৭৩৩৯৮৩৬৬৬ 

২০৫৩ 

৫ িনাব কমাঃ আপমনুল বর কিৌধুরী, এনপিপস 

যুগ্ম-সপিব (উন্নয়ন) 

৮১৮১৩০৯ কফানঃ ৯৬১৩২৮২   

কমাবাঃ ০১৭৪৯৪৬৯৭০৮ 

৩০০৭ 

৬ িনাব পি. এম. মনসুর রহমান 

যুগ্ম-সপিব (সংযুক্ত) 

৮১৮১৩১০  ৮১৫২৪২১   

কমাবাঃ ০১৭২০১২১৮৮৮ 

২০১৭ 

৭ িনাব কমাঃ বাইতুল আমীন ভূ ৌঁইয়া 

যুগ্ম-সপিব (সংযুক্ত) 

- কমাবাঃ ০১৭১১১৯৪৬১৫ - 

৮ িনাব কমাঃ মাহফুজুল োদের 

যুগ্ম-সপিব (সংযুক্ত) 

- কমাবাঃ ০১৭১৫৭৯৯১৫৫ - 

৯ কবগম র্াহনুন কনছা 

উপসপিব (প্রর্াসন ) 

৮১৮১৩১২ 

 

 ৮১৫১৩৮৬   

কমাবাঃ ০১৭১২০২৭১০২ 

২০১৮ 

১০ িনাব কমাঃ পমিানুর রহমান 

উপসপিব (উন্নয়ন-২ অপধর্াখা) 

৮১৮১৩০২ ৯৩৩২০৮২   

কমাবাঃ ০১৭১২০৮৮২০৩ 

৩০০৬ 

১১ িনাব তাহপমে হাসনাত খান 

উপসপিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা)  

৮১৮১৩৪১ ৯১৮০৭৩৩   

কমাবাঃ ০১৭২০১১১১০১ 

৩০১৩ 

১২ িনাব প্রেীপ কুমার সাহা 

উপসপিব (উন্নয়ন-৩ অপধর্াখা) 

৮১৮১৫৫২ কমাবাঃ ০১৭১২২৫৯৭৮১ - 

১৩ িনাব কমাঃ তপরকুল আলম 

উপসপিব (অপিট ও সমিয়)  

৮১৮১৩১৫ কমাবাঃ ০১৭১৫১২৩৯৫৮ ২০০৩ 

১৪ িনাব কমাঃ িাপহদুল ইসলাম 

উপসপিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা-২) 

৮১৮১৫৭৬ কমাবাঃ ০১৭১৬৮৮৬৪৭১ ২০৫৪ 

১৫ িনাব আপরফুর রহমান খান 

(উপ সপিব), উপ প্রেল্প পপরিালে 

Bangladesh Poverty  Database 
(BPD) Project 

 ০১৫৫৪৬৩৩২৫০ ১৯১১ 

১৬ িনাব সতুরঞ্জন মেল 

(উপসপিব), উপ প্রেল্প পপরিালে 

Bangladesh Poverty  Database 
(BPD) Project 

 ০১৭২৪২০৬৮৬৮  

১৭ িনাব এ,দি,এম সালাহউপদ্দন নাগরী 

পসপনয়র সহোরী সপিব, প্রর্াসন র্াখা-১ 

৮১৮১৩৬২ কমাবাঃ ০১৭১১৮৮০৯১৯ ২০০৫ 

১৮ িনাব কমাঃ োমাল উদ্দীন 

পসপনয়র সহোরী সপিব, প্রর্াসন র্াখা-২  

৮১৮১৩১৬ 

 

 ৭১৭৩১৩৬ 

কমাবাঃ ০১৫৫৮৩৯০৭৭৮ 

২০১৫ 

১৯ কখনিান 

পসপনয়র সহোরী সপিব, উন্নয়ন র্াখা-১ 

৮১৮১৩০৮ কমাবাঃ ০১৯১৮৮৯৮৭৯৯ ২০০৬ 

২০ িনাব কমাঃ র্পহদুল ইসলাম 

পসপনয়র সহোরী সপিব, প্রর্াসন র্াখা-৩ 

 কমাবাঃ ০১৭১১৩৯৯৪৫১ ২৬০১ 

২১ িনাব কমাঃ কতৌপহে ইলাহী, সহোরী সপিব  কমাবাঃ ০১৭১৫৪৪৫০২১ ২০১৪ 
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১৩.৩ weweGm Gi Kg©KZ©vM‡Yi †dvb b¤î 
 

 

µwgK 

bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex `vßwiK †Uwj‡dvb 

b¤^i 

AvevwmK †Uwj‡dvb b¤^i B›UviKg 

1 Rbve †gvt †Mvjvg †gv Í̄dv Kvgvj  

gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe)  

9112589 

9111064 d¨v· 

 8653962 

‡gvevt 01713201370 

1107 

2 Rbve †gvt wgRvbyi ingvb  

Dc-gnvcwiPvjK (hyM¥-mwPe) 

9133385 

 

 8357959 

‡gvet  01712171054 

1112 

3 Rbve †gvt gwbiæ¾vgvb  

(DcmwPe) cwiPvjK, GmGmwUAvB 

8181427 

 

 8181305 

‡gvevt  01714378015 

1763 

4 Rbve ‡gvt Ave`yi ie Xvjx 

Dc-cwiPvjK, GmGmwUAvB 

9121068  

†gvevt  01923090000 

1759 

5 ‡eMg AvwRRv cvifxb 

cwiPvjK, Kw¤úDUvi DBs 

8181428  9899575 

‡gvevt 01715109295 

1310 

6 Rbve ‡gvt Rvwn`yj nK mi`vi  

cwiPvjK, †mÝvm DBs 

8150756 

 

 7194193 

‡gvevt  01677644730 

1963 

7 Rbve Rvdi Avnv¤§` Lvb (Dc-mwPe) 

cwiPvjK, ‡W‡gvMÖvwd GÛ †nj_ DBs   

8127937  8333168 

‡gvevt  01552309642 

 1563 

8  †eMg †mwjgv myjZvbv  

(DcmwPe) cwiPvjK, GwMÖKvjPvi DBs 

8181415 

 

 8617818 

‡gvevt  01552494254  
1804 

9 Rbve b~iDÏxb Avn¤§` 

hyM¥-cwiPvjK, GwMÖKvjPvi DBs| 

8181421 ‡gvevt  01727429750 1663 

10 Rbve weavb eovj 

Dc-cwiPvjK 

9138629  9101872 

‡gvevt  01712903630 

1659 

11 Rbve †gvt kvgQzj Avjg  

cwiPvjK 

BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs 

9132543 

 

 9336984 

‡gvevt 01552346634 

1462 

12 Rbve w`jxc Kzgvi f`ª  

hyM¥-cwiPvjK, BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs 

8181380 

8181268 

 8054607 

‡gvevt  01916568518 

1459 

13 Rbve G‡KGg Avkivdzj nK 

Dc-cwiPvjK, BÛvw÷ª GÛ †jevi DBs 

   8181267  9102143 

‡gvet  01552410357 

1451 

14 Rbve Aveyj Kvjvg AvRv` 

cwiPvjK 

b¨vkbvj GKvDw›Us DBs 

8181430 

 

 8156763 

‡gvevt  01726880438 

1414 

 

15 Rbve wRqv DwÏb Avn‡g`  

hyM¥-cwiPvjK, b¨vkbvj GKvDw›Us DBs 

8124905 

 

 9002541 

‡gvevt  01552411302 

1410 

16 Rbve †Nvl myeeªZ  

cwiPvjK, GdG GÛ GgAvBGm 

8124041 

 

 9144587 

‡gvevt  01712122136 

1711 
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১৩.৪  প্রেল্প পপরিালেগদণর কফান নম্বরঃ 
 

µwgK 

bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex `vßwiK †Uwj‡dvb 

b¤^i 

AvevwmK †Uwj‡dvb b¤^i B›UviKg 

1 Rbve ‡gvt AvjZvd †nv‡mb  

(Dc-mwPe) cÖKí cwiPvjK 

Av`gïgvwi I M„nMYbv 2011 cÖKí 

8181424 

 

‡gvevt  01762386005 

        01552410328 

1144 

2 Rbve †gvt Rvwn`yj nK mi`vi 

cÖKí cwiPvjK, wRAvBGm g¨vcm& cÖKí 

9110823 

 

 7194193 

‡gvevt 01677644730 

1963 

3 Rbve Aveyj Kv‡kg †gvt dRjyj nK 

cÖKí cwiPvjK, GmwfAviGm cÖKí 

9137338 ‡gvevt  01816389354 1912 

4 W. w`csKi ivq 

Dc-cwiPvjK I   

cÖKí cwiPvjK, MSCW cÖKí 

9137322  8181511 

†gvevt 01732363039 

1918 

5 Rbve †gvt gvmy` Avjg, cÖKí cwiPvjK 

wbDwUªkbvj mvwf©‡jÝ K‡¤úv‡b›U cÖKí 

8181350  8957557 

‡gvevt  01712105769 

1863 

6 Rbve †gvt w`j`vi †nv‡mb   

cÖKí cwiPvjK 

A_©‰bwZK ïgvwi 2013 cÖKí 

9115495 

 

‡gvevt  01715301843 1859 

 

7 Rbve hZb Kzgvi mvnv  

cÖKí cwiPvjK  

Digital Information System cÖKí  

8115942 ‡gvevt  01711461891 1201 

8 Rbve †gvt Kwei DwÏb Avnv¤§` 
cªKí cwiPvjK  

Strengthening of Industrial 

Statistics (Manufacturing 

Industries) of Bangladesh cªKí  

8181416  8181337 

‡gvevt  01711022636 

1457 

9 Rbve weavb eovj 

cÖKí cwiPvjK 

nvi‡gvbvB‡Rkb GÛ wW‡mwg‡bkb Ae  

BDwbdvBW GwMÖKvjPvivj †cÖvWvKkb 

÷¨vwUmwUKm  

9138641  9101872 

 †gvevt 01712903630 
1659 

10 Rbve †gvt gvmy` Avjg 

AvnŸvqK 

wcwWÕm †dvivg  

8181350  8957557 

‡gvevt  01712105769 

1863 

11 Rbve Rvdi Avnv¤§` Lvb 

AvnŸvqK 

GwWUiÕm †dvivg 

8127937  8333168 

‡gvevt  01552309642 

 1563 
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পর্ির্র্ষ্ট- ‘৫’ 

 

কমাট কদর্ি উৎপাদন (র্ির্ির্প) এি র্ভর্ত্ত বেি ১৯৯৫-৯৬ হবি ২০০৫-০৬ এ পর্িবিিন এবং িাি প্রভাব।  

 

                        -           -                            সমূহ    রূপ: 

1.               ,           হ  - র  ,              -    র                  ইদতাপূদব শ পিপিপপ পনরূপদণর 

িন্য এ খাদতর অন্তর্ভ শক্ত সেল তদথ্যর সংদগ র্স্য উপখাদত ২৪ টি নতুন র্দস্যর উৎপােন তথ্য, খামাদর প্রপতপাপলত         র 

  , শুটেী মাছ ও কপানা মাছ (পুনঃিাদষর িন্য) সহ অন্যান্য তথ্য নতুনভাদব অন্তর্ভ শক্ত হওয়ায় এ খাদত পিপিপপ প্রায় র্তেরা ৯ 

ভাগ বৃপদ্ধ কপদয়দছ। 

সাির্ণ  :  িলর্ি মূবে কৃর্ষ খাবিি কমাট মূে সংবর্ািন (Gross Value Added) 
(র্বর্লয়ন টাকা) 

র্নবদ ির্ক ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

(সংবর্ার্ধি) 

২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-৯৬ ৭৮৫ ৮৭৯ ১,০০০ ১,১১২ ১,২৪৮ ১,৪০৬ ১,৫৬৮ ১,৭২৭ 

র্ভর্ত্ত বেি: 2005-06 ৮৭১ ৯৭৪ ১,১০৪ ১,২০৫ ১,৩৫৫ ১,৫২৬ ১,৭০৩ ১,৮৫৩ 

বৃর্িি হাি ১০.৮৫ ১০.৭৫ ১০.৩৭ ৮.৩৩ ৮.৫৯ ৮.৫৬ ৮.৬৫ ৭.৩০ 

* ২০০৫-০৬ র্ভর্ত্ত বেি অনুর্ায়ী িলর্ি মূবে কৃর্ষ খাবিি গড় (২০০৫-০৬ কেবক ২০১২-১৩) র্ির্ির্প প্রায় ৯% বৃর্ি কপবয়বে। 

 

1.                                                  (Manufacturing sector),               পাপন সরবরাহ 

এবং পনম শা  (Construction)         অন্তর্ভ শক্ত। ইদতাপূদব শ পিপিপপ পনরূপদণর িন্য এ খাদতর অন্তর্ভ শক্ত সেল তদথ্যর সংদগ 

পমনাদরল ওয়াটার, পরসাইপক্লং েম শোে, অপতপরক্ত পবদুুৎ উৎপােন, পাপন সরবরাহ ও পনম শাণ খাদত হালনাগাে তথ্য অন্তর্ভ শক্ত হওয়ায় 

এ খাদত পিপিপপ প্রায় র্তেরা ৪ ভাগ বৃপদ্ধ কপদয়দছ।  

সাির্ণ  :  িলর্ি মূবে     খাবিি কমাট মূে সংবর্ািন (Gross Value Added) 
(র্বর্লয়ন টাকা) 

র্নবদ ির্ক ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

(সংবর্ার্ধি) 

২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-৯৬ ১,১১৮ ১,২৯৬ ১,৫০০ ১,৭০২ ১,৯১১ ২,১৬৮ ২,৫২৪ ২,৮৯৬ 

র্ভর্ত্ত বেি: 2005-06 ১,১৬২ ১,৩৪৬ ১,৫৫৪ ১,৭৮৩ ১,৯৯০ ২,২৭৬ ২,৬৫২ ৩,০৬২ 

বৃর্িি হাি ৩.৯৬ ৩.৮৬ ৩.৬২ ৪.৭৬ ৪.১৪ ৪.৯৭ ৫.০৭ ৫.৭২ 

* ২০০৫-০৬ র্ভর্ত্ত বেি অনুর্ায়ী িলর্ি মূবে র্র্ল্প খাবিি গড় (২০০৫-০৬ কেবক ২০১২-১৩) র্ির্ির্প প্রায় ৪% বৃর্ি কপবয়বে। 

1.                                                                                                      

                                                                                                    

     ইবিাপূবব ি র্ির্ির্প র্নরূপবণি িন্য এ খাবিি অ্ত র্ভ িক্ত সকল িবথ্যি সংবগ র্ানবাহন কমিামি, গৃহ ও ব্যর্ক্তগি সামগ্রী 

কমিামি, নতুন কবসিকার্ি র্বমান সংস্থাি িথ্য, ইন্টািবনট কসবা, কুাবল কটর্লর্ভর্ন সংক্রা্ত  িথ্য,  ক্ষুদ্র ঋণ প্রর্িঠা ান, র্লর্িং ও 

ফাইনান্স ককাম্পানী, সমবায় ব্যাংকসহ সমবায় সর্মর্ি, সিকাবিি অলাভিনক প্রর্িঠা ানসমূবহি িথ্য এবং র্র্ক্ষা ও স্বাস্থু খাবিি 

হালনাগাদ িথ্য নতুনভাবব অ্ত র্ভ িক্ত হওয়ায় এ খাবি র্ির্ির্প প্রায় র্িকিা ১৬ ভাগ বৃর্ি কপবয়বে।  
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সাির্ণ  :  িলর্ি মূবে কসবা খাবিি কমাট মূে সংবর্ািন (Gross Value Added) 
(র্বর্লয়ন টাকা) 

র্নবদ ির্ক ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

(সংবর্ার্ধি) 

২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-৯৬ ২,১০২ ২,৩৯৩ ২,৭৬০ ৩,১২৫ ৩,৫৫৬ ৪,১১৪ ৪,৭৭৬ ৫,৪০৭ 

র্ভর্ত্ত বেি: 2005-06 ২,৪৫১ ২,৮১০ ৩,২২৪ ৩,৬৪৪ ৪,১২২ ৪,৭২৪ ৫,৪৯১ ৬,৩০৮ 

বৃর্িি হাি ১৬.৬১ ১৭.৪৩ ১৬.৮১ ১৬.৬০ ১৫.৯২ ১৪.৮৪ ১৪.৯৮ ১৬.৬৫ 

* ২০০৫-20০৬ র্ভর্ত্ত বেি অনুর্ায়ী িলর্ি মূবে কসবা খাবিি গড় (২০০৫-০৬ কেবক ২০১২-১৩) র্ির্ির্প প্রায় ৪% বৃর্ি কপবয়বে। 

 

২। সার্ব িক র্বববিনায় কদখা র্ায় ১৯৯৫-৯৬ র্ভর্ত্ত বেবিি তুলনায় ২০০৫-০৬ র্ভর্ত্ত বেবিি িলর্ি মূবে র্ির্ির্পি পর্িমাণ প্রায় 

১৩% বৃর্ি কপবয়বে। র্নবিি সাির্ণ সমূবহ ১৯৯৫-৯৬ হবি ২০১২-১৩ অে ি বেবিি কমাট কদর্ি উৎপাদন (GDP), অে িননর্িক 

প্রবৃর্িি হাি, মাোর্পছু আয়, র্বর্নবয়াগ ও সঞ্চবয়ি র্বপিীবি কদর্ি উৎপাদবনি অনুপাি এবং মূেস্ফীর্িি হাি উপস্থাপন কিা 

হবলা।    

সাির্ণ ৪:  িলর্ি মূবে কমাট কদর্ি উৎপাদন (র্ির্ির্প) 

 (র্বর্লয়ন টাকা) 

র্নবদ ির্ক ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

(সংবর্ার্ধি) 

২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-৯৬ 4,730  5,394  6,180  6,933  7,829  8,993  10,413  11,881  

র্ভর্ত্ত বেি: 2005-06 4,157 4,725 5,458 6,148 6,943 7,967 9,181 10,380 

বৃর্িি হাি ১৩.৭৮ ১৪.১৭ ১৩.২৩ ১২.৭৭ ১২.৭৬ ১২.৮৮ ১৩.৪১ ১৪.৪৬ 

সাির্ণ ৫: িলর্ি মূবে মাো র্পছু আয় 

র্নবদ ির্ক 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 ২০১১-১২ 

(সংবর্ার্ধি) 

২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

 র্ির্ির্প র্ভর্ত্ত বেি: ২০০৫-০৬ 

মাোর্পছু আয় (টাকা) ৩৫,৭৮২ ৪০,৫২৭ ৪৬,৩৪২ ৫১,৩৮৭ ৫৭,৩৪৪ ৬৪,৯৪১ ৭৪,৫৮৫ ৮৪,১৫১ 

মাোর্পছু আয় (মার্কিন 

িলাি) 

৫৩৩ ৫৮৭ ৬৭৬ ৭৪৭ ৮২৯ ৯১২ ৯৪৩ ১,০৪৪ 

 র্ির্ির্প র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-৯৬ 

মাোর্পছু আয় (টাকা) ৩১,৯১৫ ৩৬,১১৬ ৪১,৭২৮ ৪৬,৫০৪ ৫১,৯৫৯ ৫৮,০৮৩ ৬৬,৪৬৩ ৭৪,৩৮০ 

মাোর্পছু আয় (মার্কিন 

িলাি) 

৪৭৬ ৫২৩ ৬০৮ ৬৭৬ ৭৫১ ৮১৬ ৮৪০ ৯২৩ 
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ব্যয় পির্িবি (Expenditure method) ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬            র্হসাব অনুসাবি র্ির্ির্প’ি সাবে র্বর্নবয়াগ ও 

সঞ্চবয়ি অনুপাি র্নবম্নি সাির্ণবি প্রদান কিা হবলাঃ  

 

সাির্ণ ৬: িলর্ি মূবে র্বর্নবয়াগ ও সঞ্চবয়ি র্বপিীবি কমাট কদর্ি উৎপাদবনি (GDP) অনুপাি 

 

র্নবদ ির্ক 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 ২০১১-১২ 

(সংবর্ার্ধি) 

২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

 র্ির্ির্প র্ভর্ত্ত বেি: ২০০৫-০৬ 

র্বর্নবয়াগ 

(Investment) 

26.66  26.68  26.65  26.65  26.74  27.92  28.68  28.70  

কদর্ি সঞ্চয় 

(Domestic 

Savings) 

২১.৬০ ২১.০৯ ১৯.৬৮ ২০.৪২ ২০.৯৯ ২১.০৭ ২১.০৬ ২১.৮৯ 

িািীয় সঞ্চয় 

(National 

Savings) 

28.13  28.37  28.42  28.83  29.79  29.48  29.81  30.85  

 র্ির্ির্প র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-৯৬ 

র্বর্নবয়াগ 

(Investment) 

24.65 24.46 24.21 24.37 24.41 25.15 2৬.৫৪ ২৬.৮৪ 

কদর্ি সঞ্চয় 

(Domestic 

Savings) 

২০.২৫ ২০.৩৫ ২০.৩১ ২০.০৯ ২০.১০ ১৯.২৯ ১৯.২৬ ১৯.২৫ 

িািীয় সঞ্চয় 

(National 

Savings) 

27.67 28.66 30.21 29.57 30.02 28.78 29.১৮ ২৯.৫১ 

 

৩। ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-20০৬            র্স্থি মূবে (constant price) কমাট কদর্ি উৎপাদন এবং প্রবৃর্িি হাি র্নবম্নি 

সাির্ণবি প্রদত্ত হবলাঃ  

  
সাির্ণ ৭: র্স্থি মূবে কমাট কদর্ি উৎপাদন (র্ির্ির্প) ও প্রবৃর্িি হাি 

(র্বর্লয়ন টাকা) 

র্নবদ ির্ক 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 ২০১১-১২ 

(সংবর্ার্ধি) 

২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

 র্ির্ির্প র্ভর্ত্ত বেি: ২০০৫-০৬ 

র্ির্ির্প 4,730 5,068 5,360 5,635 5,964 6,372 6,785 7,204 

প্রবৃর্িি হাি - 7.14 5.76 5.14 5.82 6.85 6.48 6.18 

 র্ির্ির্প র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-৯৬ 

র্ির্ির্প 2,847 3,030 3,217 3,402 3,608 3,851 4,090 4,337 

প্রবৃর্িি হাি - 6.43 6.19 5.74 6.07 6.71 6.23 6.03 

 

উৎসঃ বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিা (র্বর্বএস) 
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সাির্ণ ৮: মূেস্ফীর্িি হাি  

 
র্নবদ ির্ক 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 201১-1২ ২০১২-১৩ 

(সামর্য়ক) 

র্ভর্ত্ত বেি: ২০০৫-20০৬ 

পবয়ন্ট টু পবয়ন্ট - - - - - - - ৮.০৫* 

১২ মাবসি গড় 

র্ভর্ত্তবি 

- ৯.৩৯ ১২.২৯ ৭.৬০ ৬.৮২ ১০.৯১ ৮.৬৯ ৬.৭৮ 

র্ভর্ত্ত বেি: ১৯৯৫-19৯৬ 

পবয়ন্ট টু পবয়ন্ট ৭.৫৪ ৯.২০ ১০.০৪ ২.২৫ ৮.৭০ ১০.১৭ ৮.৫৬ 7.৯৭ 

১২ মাবসি গড় 

র্ভর্ত্তবি 

৭.১৬ ৭.২০ ৯.৯৪ ৬.৬৬ ৭.৩১ ৮.৮০ ১০.৬২ ৭.৭০ 

 

উৎসঃ বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিা (র্বর্বএস) 

 

এ ব্যপাদর অপিশত অগ্রগপত িাতীয় গণমােদম তর্া- পপ্রন্ট ও ইদলেপনক্স পমপিয়ায় বহুল প্রিার পায়। পরবতী পৃষ্ঠায়/পৃষ্ঠাসমূহ পপ্রন্ট 

পমপিয়ায় প্রিাদরর (েভাদরদির) পেছু পনউিপক্লপপং প্রেত্ত হদলা। 
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পপরপর্ষ্ট-  ‘৬’ 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর উত্তম িি শা (Good Practices) 

 

১। সংস্থার বাইদরর পবদর্ষদজ্ঞর কনর্তদত্ত্ব ‘োপরগপর েপমটি’ (Technical Committee) 

 

োর্ শক্রমঃ 
 

অধুনালুতরে িাতীয় পপরসংখ্যান োউপন্সদলর পসদ্ধান্ত কমাতাদবে বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার পবপভন্ন কক্ষ্দত্রর পদ্ধপতগত উন্নয়ন, 

োর্ শক্রম পর্ শাদলািনা ও সমিদয়র িন্য কৃপষ, িনসংখ্যা, িনতত্ত্ব ও স্বাস্থু, িাতীয় পহসাব, পর্ল্প ও শ্রম, শুমাপর ও েপম্পউটার পবষদয় 

৬টি োপরগপর েপমটি (Technical Committee) গঠন েরা হয়। োপরগপর েপমটির সভাপপত পহদসদব পবপভন্ন পবষদয়র প্রপর্তর্র্া 

পবদর্ষজ্ঞগণদে রাখা হয় র্াদত তারা সংপিষ্ট কক্ষ্দত্র সঠিে পেে পনদে শর্না প্রোন েরদত পাদরন। সেস্য পহদসদব সরোপর/দবসরোপর 

সংস্থার সংপিষ্ট কক্ষ্দত্রর পবদর্ষজ্ঞগণদে অন্তর্ভ শক্ত েরা হয়। পপরসংখ্যান বুুদরার সংপিষ্ট কক্ষ্দত্রর পপরিালেদে সেস্য-সপিব পহদসদব 

রাখা হয়। 

 

বাস্তবায়ন পদ্ধপতঃ 
 

কর্ কোন িপরপ, শুমাপর সমীক্ষ্া গ্রহদণর পূদব শ প্রেপত্র, িপরপ পদ্ধপত এবং অন্যান্য োপরগপর পবষদয় এোপধে োপরগপর েপমটির 

সভার মােদম প্রেপত্র ও িপরপ পদ্ধপত চূড়ান্ত েরা হয়। তাছাড়া িপরপ কর্দষ প্রাতরে ফলাফল পনদয়ও োপরগপর েপমটি চুল-কিরা 

পবদিষণ েদর প্রপতদবেদনর মান বৃপদ্ধর সুপাপরর্ প্রোন েদর র্া পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে গ্রহদণর মােদম প্রপতদবেদনর মান বৃপদ্ধ 

পায় এবং ব্যবহারোরী বান্ধব হয়।  

 

অপিশত সাফল্যঃ 

 

এ সদব শাত্তম িি শার মােদম িপরদপর গুণগতমান উন্নত হয় ও পপরপধ বৃপদ্ধ পায়। এদত প্রপতদবেদনর মান বৃপদ্ধ পায় এবং 

ব্যবহারোরীদের িাপহো পূরণ সম্ভব হয়। বাপহদরর পবদর্ষজ্ঞগদণর অংর্গ্রহদণর ফদল বুুদরার প্রপত ব্যবহারোরীদের আস্থা বৃপদ্ধ পায়। 

সরোপর েম শেতশাদের পনিস্ব কমধা বাইদরর পবদর্ষজ্ঞদের মােদম র্াপণত হয়। সরোপর োর্ শক্রদমর সাদর্ বাইদরর পবদর্ষজ্ঞগদণর 

দূরত্ব হ্রাস পায় এবং সরোপর সংস্থা পহদসদব সমাদির অন্যান্য স্তদরর পর্ক্ষ্াপবে ও Think tank এর সাদর্ কর্াগাদর্াগ বৃপদ্ধ পায়।  

 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 
 

আমাদের দৃপষ্টদত এটি এেটি উত্তম িি শা (Good Practice) র্া অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ সংপিষ্ট কক্ষ্দত্র ব্যবহার েরদল সাফল্য 

কপদত পাদর। এদত এেপেদে সরোদরর নীপত পনদ্ধশারদণর কক্ষ্দত্র সরোদরর বাইদর অবস্থানোরী পবদর্ষজ্ঞগদণর input আহরন েরা 

সম্ভব হদব। অন্যপেদে সরোরী নীপত ও েম শসূপি র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর ফদল িনদসবার মান উন্নত েরা সম্ভব হদব। সরোপর 

নীপতমালা প্রণয়ন োর্ শক্রদম সরোপর েম শেতশা, পর্ক্ষ্াপবে, পবদর্ষজ্ঞদের আন্ত:দর্াগাদর্াগ পৃপর্বীর অন্যান্য কেদর্ প্রাপতষ্ঠাপনেরূপ লাভ 

েরদলও বাংলাদেদর্ এ ধরদনর কবর্ী নপির কনই।  

 

২। পপপি’স কফারাম 
 

োর্ শক্রমঃ 
 

বাংলাদেদর্র পবপভন্ন মন্ত্রণালয় ও পবভাদগর আওতায় অদনে কক্ষ্দত্র বাস্তবাপয়ত প্রেল্পসমূদহর আন্তঃপ্রেল্প সমিয় না র্াোয় অদনে 

সময় োংপখত ফল লাভ েরা সম্ভব হয় না এবং োদির বদ্বততা পপরলপক্ষ্ত হয়। তাছাড়া সমপম্বত লক্ষ্ু অিশদন েম শসূপি না র্াোয় 

সময় ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পনপিত েরা সম্ভব হয়না।  পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগাধীন  বাংলাদের্ পপরসংখ্যান 

বুুদরা ইদতাপূদব শ পবপভন্ন প্রেদল্পর মােদম প্রদয়ািনীয় িপরপ ও পপরসংখ্যান সংপিষ্ট োর্ শক্রম প্রেল্পপভপত্তে পপরিালনা েদর আসপছল, 

র্ার মদে সমিদয়র োটপত র্াোয় resource allocation ও সাপব শে ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি পপরলপক্ষ্ত হপচ্ছল। এ অবস্থায় সমিয় ও 

অপধেতর ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার স্বাদর্ শ এেটি কফারাদমর প্রদয়ািনীয়তা অনুর্ভত হয়। তাছাড়া পবপবএস এর োংপখত লক্ষ্ু অিশন , 

সাপব শে েম শোদে আরও গপতর্ীলতা আনয়ন এবং সমদয়াপদর্াগী সমপিত পেদক্ষ্প গ্রহদণর স্বাদর্ শ কফারাম গঠদনর উদযাগ গ্রহণ েরা 

হয়। 
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পবপবএস এর পবপভন্ন প্রেল্পসমূদহর আন্তঃসমিয় পনপিত েদর কর্ কোন duplication পপরহার েরা, data gap পিপিত েরা এবং 

data dissemination ও পপরসংখ্যাদনর উন্নয়দন user ও stakeholder গদণর িন্য পবপবএস ের্তশে আদয়াপিত সভা, কসপমনার, 

ওয়ােশর্প ইতুাপে অনুষ্ঠানদে অপধেতর সার্ শে ও ফলপ্রসূ েরদত সাপব শে সহায়তা প্রোদনর লদক্ষ্ু িানুয়াপর, ২০১৩ সমদয় সপিব, 

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ (SID) এর পেে পনদে শর্নায় পপপি’স কফারাম (কপ্রাদিট িাইদরটর’স কফারাম) নাদম এেটি 

কফারাম গঠন েরা হয়। গত ২৬ িানুয়াপর ২০১৩ তাপরদখ পপপি’স কফারাম অর্ শননপতে শুমাপর-২০১৩ এ তাদের সম্পৃক্ততার মােদম 

পবর্াল এ েম শসূপিদে সাফল্যমপেত েরার পনপমত্ত সাপব শে সহায়তা প্রোদনর উদদ্দদশ্য পবপবএস এ এেটি ওয়ােশর্প এর আদয়ািন 

েদর, র্ার পবষয় পছল ‘Achieving synergies among all projects : Towards making Economic Census 2013 a 

success’। উক্ত ওয়ােশর্দপ SID ও BBS এর েম শেতশাসহ উন্নয়ন সহদর্াগী সংস্থার প্রপতপনপধরা উপপস্থত পছদলন। 

 

বাস্তবায়ন পদ্ধপতঃ 

 

পবপবএস এর প্রেল্পসমূদহর মদে মাঠ িপরপ পপরিালনা, প্রপর্ক্ষ্ণ ও অন্যান্য পবষদয় সমপিত পেদক্ষ্প গ্রহদণর মােদম সময় ও অর্ শ 

সাশ্রদয়র িন্য পপপি’স কফারাম পনয়পমত সভায় পমপলত হয়। প্রেল্পসমূহ সমপিত োর্ শক্রদমর মােদম এেই পবষদয় বদ্বততা পপরহার 

েদর িপরপ, সমীক্ষ্া, প্রপর্ক্ষ্ণ ও মাঠ োর্ শক্রম পপরিালনা েদর। ফলশ্রুপতদত ইদতামদেই অন্যতম লক্ষ্ুসমূহ কর্মন, (1) 

Achieving synergies among all projects of BBS, (2) Simultaneous activities following Critical Path 

Method, (3) Pursuing Result Based Management অিশন েরা  সম্ভব হদয়দছ। 

 

অপিশত সাফল্যঃ 

 

এই কফারাদমর সমপিত োর্ শক্রদমর মােদম বুুদরার োর্ শক্রদমর বদ্বততা পপরহার, সময় ও সম্পদের সদব শাি ব্যবহার পনপিত েরা 

সম্ভব হদয়দছ- র্া কের্ ও িাপতর িন্য েল্যাণের বদল প্রতীয়মান হয়। প্রেল্পসমূদহর আন্তঃসমিদয়র ফদল মানবসম্পদের উন্নয়ন 

হদয়দছ ও প্রযুপক্তর সাদর্ োদির সম্পৃক্ততা অদনে কবদড়দছ। কফারাদমর সেস্যবৃন্দ এর গুরুত্ব ও প্রভাব অনুধাবন েরদত পারায় 

কফারাদমর সমপিত োর্ শক্রম ক্রমািদয় বৃপদ্ধ পাদচ্ছ। 

 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 

 

এ ধরদনর কফারাদমর মােদম আন্তঃপ্রেল্প কর্াগাদর্াগ বৃপদ্ধ পায়, ফদল অন্তঃসংস্থার োর্ শক্রদমর বদ্বততা পপরহার এবং সময় ও 

সম্পদের সদব শাি ব্যবহার পনপিত েরা সম্ভব হয়। এদত সংস্থার ‘silo effect’ দূর হয়।  পপপি’স কফারামদে পপরেল্পনা নীপতমালার 

আওতায় প্রাপতষ্ঠাপনেরূপ কেয়া কর্দত পাদর।  

 

৩। এপিটর’স কফারাম 

 

োর্ শক্রমঃ 

 

পবপবএস এর পবপভন্ন সাংগঠপনে উইং ের্তশে সময় সময় পবপভন্ন প্রোর্না প্রস্তুতত েরা হয়। এ প্রোর্নাসমূদহর মান উন্নয়দনর লদক্ষ্ু 

সাম্প্রপতে সমদয় বুুদরার ঊধ্বশতন েম শেতশাদের সমিদয়  ‘এপিটর’স কফারাম’ নাদম এেটি কফারাম গঠন েরা হয়। 

 

বাস্তবায়ন পদ্ধপতঃ 

 

বুুদরা পবপভন্ন িপরপ ও শুমাপর প্রপতদবেন সংপিষ্ট উইং ও প্রেল্প হদত খসড়া প্রস্তুতত েদর পরীক্ষ্া পনরীক্ষ্াদন্ত মান উন্নয়দনর িন্য 

এপিটর’স কফারাদমর পনেট উপস্থাপন েরা হয়। এপিটর’স কফারাম পরদপাট শসমূহ পরীক্ষ্া পনরীক্ষ্াদন্ত সংদর্াধন, পপরবতশন ও 

পপরমািশন েদর সংপিষ্ট উইং ও প্রেদল্প কপ্ররণ েদর। 
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অপিশত সাফল্যঃ 

 

এপিটর’স কফারাদমর পনপবড় পনরীক্ষ্ার মােদম পরদপাট শসমূদহর র্ভলক্রটি ও অসামঞ্জস্যতা দূর েরা সম্ভব হয় র্াদত পরদপাদট শর 

গুণগতমান বৃপদ্ধ পায়। 

 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 

 

কেদর্র পবপভন্ন সংস্থা পবপভন্ন ধরদণর প্রপতদবেন প্রস্তুতত েদর র্াদে। কেখা র্ায় সমিয়হীনতার োরদণ এেই সংস্থার পবপভন্ন 

প্রপতদবেনসমূদহর style পবপভন্ন ধরদণর হয়। এপিটরস কফারাদমর মােদম পারস্পপরে কর্াগাদর্াদগর ফদল এ সেল প্রপতদবেদনর 

quality control, standardization এবং quality improvement েরা সম্ভব হদব এবং গুণগতমান বৃপদ্ধ পাদব। অন্যান্য 

মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুরূপ প্রপতদবেদনর মানদন্নায়দনর িন্য এ ধরদণর কফারাম গঠন েরা কর্দত পাদর। 

 

৪। আন্তিশাপতে ধারণা ও সংঙ্গা (Concept and Definition), প্রপমত পদ্ধপত (Standardized System) ও কশ্রণী পবন্যাস 

(Classification) ব্যবহার 

 

োর্ শক্রমঃ 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে পবপভন্ন শুমাপর ও িপরপ োর্ শক্রদম আন্তিশাপতে ধারণা ও সংঙ্গা (concept and definition), 

প্রপমত পদ্ধপত (Standardized System) এবং কশ্রণী পবন্যাস (classification) ব্যবহার েরা হদচ্ছ। 

 

বাস্তবায়ন পদ্ধপতঃ 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ের্তশে সম্পাপেত পবপভন্ন িপরপ োর্ শক্রদম আন্তিশাপতে ধারণা ও সংঙ্গা, প্রপমত পদ্ধপত ও কশ্রণী পবন্যাস 

ব্যবহার েরা হদচ্ছ। কর্মন- শুমাপর োর্ শক্রদম UNSD guidelines and recommendation on Population and Housing 

Census, শ্রমর্পক্ত িপরদপ International Standard Classification of Occupation (ISCO) এর আদলাদে 

Bangladesh Standard Classification of Occupation (BSCO) ব্যবহার েরা হদচ্ছ।  

 

তাছাড়া পর্ল্প িপরদপ ও GDP প্রাক্কলদন International Standard Industrial Classification (ISIC) এর আদলাদে প্রণীত 

Bangladesh Standard Classification of Industries (BSIC) ব্যবহার েরা হদচ্ছ। এেইভাদব United Nations 

Statistics Division প্রণীত Central Product Classification (CPC) এর আদলাদে Bangladesh Standard Product 

Classification (BCPC) প্রস্তুতত েদর ব্যবহার েরা হদচ্ছ। তাছাড়া unemployment, poverty line, inflation, GDP, GNI 

ইতুাপে কক্ষ্দত্র আন্তিশাপতে নীপতমালা অনুসরণ েদর তথ্য প্রাক্কলন েরা হদচ্ছ। UN Statistical Commission, United 

Nations Statistics Division, SIAP, SESRIC, SAARCSTAT এর সাদর্ পনদয়াপমত কর্াগাদর্াগ রক্ষ্া েরা হদচ্ছ এবং এ 

সমস্ত আন্তিশাপতে সংস্থার সুপাপরর্সমূহ বাস্তবায়ন েরা হদচ্ছ। তাছাড়া MDG অগ্রগপত মূল্যায়ন ও Post-2015 Development 

Agenda এর পবষদয় UN এর সাদর্ কর্াগাদর্াগ রক্ষ্া েরা হদচ্ছ।  

 

অপিশত সাফল্যঃ 
 

উপদরাক্ত পদ্ধপত ব্যবহাদরর ফদল সেল কক্ষ্দত্র অন্যান্য কেদর্র সাদর্ তুলনামূলে পপরসংখ্যান প্রস্তুতত েরা সম্ভব হদচ্ছ। এদত 

আন্তিশাপতে পপরমেদল বাংলাদেদর্র অবস্থান পনণ শয় েরা সম্ভব হদচ্ছ এবং পবদশ্বর অন্যান্য কেদর্র তুলনায় আমাদের কেদর্র 

সূিেসমূদহর উঠানামা (ups and downs) পনণ শদয়র মােদম আমরা সংপিষ্ট কক্ষ্দত্রর উন্নয়দন োর্ শের পেদক্ষ্প পনদত সক্ষ্ম হপচ্ছ। 

 

অন্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 
 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ তাদের সাদর্ সংপিষ্ট পবপভন্ন আন্তিশাপতে সংস্থা/Forum এর সুপাপরর্ অনুসরন েদর তা র্র্ার্র্ভাদব 

বাস্তবায়দনর মােদম International Standard অনুর্ায়ী আমাদের সঠিে অবস্থান পনণ শয় েরদত পাদর।  
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৫। User -Producer Dialogue in BBS 
 

োর্ শক্রমঃ 
 

সেল ধরদণর িপরপ ও শুমাপর োর্ শক্রদমর পূদব শ data producer পহদসদব পবপবএস পনয়পমতভাদব িপরপ/শুমাপর পপরেল্পনা, প্রেপত্র 

পিিাইন, িপরদপর কক্ষ্দত্র নমুনায়ন পদ্ধপত ইতুাপে পবষদয় আনুষ্ঠাপনে সভা, ওয়ােশর্প ও কসপমনাদরর মােদম সংপিষ্ট data user ও 

stakeholder গদণর পনেট তা উপস্থাপন েদর র্াদে এবং তাদের গুরুত্বপূণ শ মতামত গ্রহণ েদর র্াদে। 
 

বাস্তবায়ন পদ্ধপতঃ  
 

National Strategy for Development of Statistics (NSDS) প্রণয়দনর লদক্ষ্ু গত ১ বছদর িাতীয় ও পবভাগীয় পর্ শাদয় 

data user ও stakeholder গদণর সাদর্ প্রায় ২০টি consultative সভা / ওয়ােশর্প েরা হদয়দছ। এ সেল সভা/ওয়ােশর্দপ 

িাতীয়, আন্তিশাপতে ও মাঠ পর্ শাদয়র data user ও stakeholder গণ উপপস্থত পছদলন এবং িাতীয় পপরসংখ্যান র্পক্তর্ালীেরদনর 

লদক্ষ্ু প্রায় সেল পবষদয় তাঁদের প্রতুার্া ও িাপহো ব্যক্ত েদরদছন। 
 

পবপবএস পনয়পমতভাদব প্রপত মাদসর ১ম সতরোদহ  Consumer Price Index (CPI) এবং খায সামগ্রী ও খায বপহভূ শত সামগ্রীর 

মাপসে মূল্যস্ফীপত কপ্রস েনফাদরদন্সর মােদম প্রোর্ েদর র্াদে। পার্াপাপর্ কপ্রস েনফাদরদন্স পবপবএস এর পপরসংখ্যান প্রণয়ন 

সংক্রান্ত update ব্যবহারোরীগদণর পনেট বহুল প্রিাদরর লদক্ষ্ু উপস্থাপন েরা হয়। উদেখ্য, তথ্য ব্যবহারোরীগদণর এেটি বড় 

অংর্ সংবাে মােদম প্রিাপরত তথ্য গুরুদত্বর সাদর্ সরাসপর ব্যবহার েদর র্াদে। 

 

পমপিয়া েমীগণ কর্দহতু পবপবএস এর তথ্য সংবাে মােদম পপরদবর্ন েদর র্াদে কসদহতু তদথ্যর সঠিে উপস্থাপনা ও ব্যবহার আরও 

োর্ শের ও র্র্ার্র্ েরার পনপমত্ত পবপবএস সাংবাপেেগদণর িন্য গত ১ বছদর ২টি প্রপর্ক্ষ্দণর আদয়ািন েদরদছ। প্রপর্ক্ষ্দণ ন্যার্নাল 

এোউন্টস স্টুাটিপস্টেস, UN fundamental principles of official statistics ও পপরসংখ্যাদনর বহুপবধ concepts, 

definitions ও methodology পবষদয় সম্যে ধারণা প্রোন েরা হয়।  

 

অপিশত সাফল্যঃ 
 

Data user ও producer গদণর মদে োর্ শের কর্াগাদর্াগ বৃপদ্ধ কপদয়দছ  পপরসংখ্যান ব্যবহারোরীগদণর মদে িপরপ ও শুমাপরদত 

ব্যবহৃত পপরসংখ্যাদনর বহুপবধ concepts, definitions ও methodology পবষদয় সম্যে ধারণা িদন্মদছ, র্া পপরসংখ্যান 

ব্যবহাদরর োিটি আরও সহিতর েদরদছ। 

 

“Access to Statistics” উদেখদর্াগ্যভাদব বৃপদ্ধ কপদয়দছ। 

 

পবপবএস (data producer) নতুন নতুন িাপহোর আদলাদে demand driven িাটা প্রস্তুতত ও এ সংক্রান্ত পপরসংখ্যান প্রণয়ন েরদত 

সক্ষ্ম হদচ্ছ। 

 

Evidence based policy পনধ শারদনর লদক্ষ্ু নীপত পনধ শারে ও পপরেল্পনাপবেগদণর মাদঝ পবপবএস প্রণীত পপরসংখ্যান ব্যবহার এর 

উপর এেটি positive ধারণা িদন্মদছ। 

 

অন্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 

 

অন্য মন্ত্রণালয় ের্তশে অনুরূপভাদব User- Producer Dialogue এর মােদম ব্যবহারোরীদের িাপহো পূরণ েরদত পাদর। 
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৬। Partnership activities 
 

োর্ শক্রমঃ 

 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (পবপবএস) িাতীয় এবং আন্তিশাপতে পর্ শাদয় পবপভন্ন সংস্থা, গদবষণা প্রপতষ্ঠান, পবদশ্বর অন্যান্য কেদর্র 

িাতীয় পপরসংখ্যান সংস্থা এবং উন্নয়ন সহদর্াগীর সাদর্ েপনষ্ঠভাদব োি েদর আসদছ।  
 

পবপবএস পনম্নপলপখত সংস্থাসমূদহর সাদর্ সমিয়, প্রপর্ক্ষ্ণ এবং গদবষণাধমী োি েরদছ। 
 

 Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) 

 Power and Participation Research Centre (PPRC) 

 James P Grant School of Public Health, BRAC University and Helen Keller International  

 Department of Agriculture Extension  

 ICDDR,B 

 DGHS 

 ISRT, DU  

 A2I Project, PMO 
 

বাস্তবায়ন পদ্ধপতঃ 

 

শুমাপর বা িপরপ হদত প্রাতরে িাটা এবং ফলাফলদে অপধেতর পবদিষদণর মােদম Thematic Paper, Policy Brief ইতুাপে 

প্রণয়দনর উদযাগ গ্রহণ েরা হদয়দছ। BIDS এবং UNICEF এর সাদর্ কর্ৌর্ভাদব আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ এর তথ্য 

পবদিষণ েদর ‘Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh’ প্রণয়ন েরা হদয়দছ, র্া এ মাদস 

লপঞ্চং েরা হদব। এেইভাদব আেমশুমাপরর তথ্য পভপত্ত েদর   PPRC এর সাদর্ কর্ৌর্ভাদব ‘Urban Database’ বতরী েরা হদব 

এবং PPRC এর urbanization সংক্রান্ত স্টাপি বা িপরদপর কক্ষ্দত্র পবপবএস োপরগপর সহায়তা পেদয় আসদছ।  
 

James P Grant School of Public Health, BRAC University এর সাদর্ এেটি চুপক্তর আদলাদে পবপবএস এর 

েম শেতশাগণ MPH এবং MDS পিগ্রী লাদভর সুদর্াগ পাদচ্ছন। ইদতামদে ৪ িন েম শেতশা MPH পিগ্রী অিশন েদরদছন এবং ১ িন 

েম শেতশা এ বছদরই MDS পিগ্রী লাভ েরদবন।  
 

Helen Keller International, Bangladesh ের্তশে ফুি পসপেউপরটি এবং পনউপের্নাল সাপভ শদলন্স সংক্রান্ত এেটি িাতীয় 

িপরদপর ‘গণনা পরবতী র্ািাই বা পপইপস’ োর্ শক্রদম পবপবএস সমৃ্পক্ত রদয়দছ।  
 

কৃপষ পপরসংখ্যাদনর বদ্বততা ও পবভ্রাপন্ত পপরহার েরার িন্য পবপবএস এবং পিএই Harmonization এর উদযাগ পনদয় এেসাদর্ 

োি েরদছ।  
 

এেইভাদব স্বাস্থু পপরসংখ্যাদনর উন্নয়নেদল্প পবপবএস, স্বাস্থু অপধেতরের এবং আইপসপিপিআরপব পনপবড়ভাদব োি েরদছ। 
 

পবপবএস এর েম শেতশা/েম শিারীগণ ঢাো পবশ্ববপবযালদয়র Institute of Statistical Research and Training (ISRT) এ 

কমৌপলে ও উন্নতর পপরসংখ্যান কোদস শ অংর্গ্রহণ েদর র্াদে, র্া’ তাঁদের কপর্াগত উৎেষ শতা বৃপদ্ধদত সহায়ে ভূপমো পালন েদর। 

 
Access to Information (A2I) প্রেদল্পর সাদর্ পবপবএস এর সমদঝাতা স্মারে স্বাক্ষ্পরত হদয়দছ। এর পভপত্তদত পবপবএস সম্প্রপত 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর খানা ও প্রপতষ্ঠান তাপলো ইউপনয়ন তথ্য কসবা কেদন্দ্রর মােদম database প্রণয়ন েদরদছ। মূল 

শুমাপরর তথ্য ধারদণর োিও ইউপনয়ন তথ্য কসবা কেদন্দ্রর মােদম সম্পন্ন েরা হদব। 
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অপিশত সাফল্যঃ 

 

Partnership activities এর ফদল পবপবএস এর পবপভন্ন িপরপ ও শুমাপর তদথ্যর in-depth পবদিষণ সম্ভব হদয়দছ, র্া কেদর্র নীপত 

পনধ শারদণ ইপতবািে ভূপমো করদখদছ।   
 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 

 

অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও পবভাগ অনুরূপ partnership গদড় তুলদত পাদর। এদত পারস্পপরে সহদর্াপগতার মােদম তদথ্যর ব্যাপে 

ব্যবহার পনপিত হদব এবং োদির মান বহুলাংদর্ উন্নত হদব।  

 

৭।  িাটা আেশাইভ এে পমউপিয়াম 

 

োর্ শক্রমঃ 

 

পবপভন্ন সংস্থার ঐপতহু ও পববতশন প্রপক্রয়া অদনে সময় সংরক্ষ্দণর অভাদব হাপরদয় র্ায়। এদত তাদের পরবতী প্রিন্ম তাদের গপব শত 

উত্তরাপধোর হদত বপঞ্চত হয় এবং অতীদত কর্ িড়াই-উতরাই অপতক্রম েদর বতশমান অবস্থায় উপনীত হদয়দছ তা িানদত পাদরনা। 

তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কপর্া পনব শািন ও সেদলর অবগপতর িন্য সারা পবদশ্ব পবপভন্ন সংস্থা ের্তশে স্ব-স্ব পমউপিয়াম স্থাপন এেটি 

প্রাপতষ্ঠাপনেরূপ লাভ েদরদছ। কস আপঙ্গদে বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা িাটা আেশাইভ ও পমউপিয়াম স্থাপদনর োি হাদত 

পনদয়দছ। 

 

১) িাটা আেশাইভঃ 

 

 িাটা কস্টাদরি পসদস্টম- Storage Area Network (SAN) 50 TB (Terabyte) 

 অপটিেুাল িাটা আেশাইপভং পসদস্টম (Optical Data Archiving System)- 170 TB.  

 কটপ ব্যােআপ পসদস্টম (Tape Backup System) –No of Tape: 8600  

 ই-বুে পসদস্টম (e-Book System)- 10 TB 

 পনিস্ব সাভশার পসদস্টম (Server System) 
 

২) পমউপিয়ামঃ 
 

Statistical Act 2013 এর ক্ষ্মতাবদল বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (পবপবএস) গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলাদের্ সরোদরর এেমাত্র তথ্য 

সংগ্রহোরী এবং পপরসংখ্যান প্রণয়নোরী প্রপতষ্ঠান। এ প্রপতষ্ঠানটি শুমাপরসহ পবপভন্ন িপরপ পপরিালনা েদর আসদছ। এই সেল 

শুমাপর ও িপরদপর িাটা সংগ্রহ ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ েরার োদি পবপবএস িন্মলি কর্দে কমইনদেম েপম্পউটার, ওএমআর, ওপসআরসহ 

পবপভন্ন প্রোদরর ইদলেপেেুাল ও কমোপনেুাল র্ন্ত্রপাপত ব্যবহার েদর আসদছ। এ সব দূল শভ র্ন্ত্রপাপত পবপবএস তর্া বাংলাদেদর্র 

িাতীয় সম্পে। এ সেল িাতীয় সম্পে ব্যবহারোরীদের পনেট প্রের্ শন সহিলভু েরার িন্য পবপবএস পমউপিয়াম স্থাপনার 

পপরেল্পনা গ্রহন েরা হয়। 

বাস্তবায়নঃ 

 

Public Procurement Rules (PPR)-2008 অনুসরণপূব শে Open Tender Method (OTM) পদ্ধপত অবলম্বন েদর 

োিগুপল সম্পন্ন েরা হয় । 
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১) িাটা আেশাইভঃ 

 জুন, ২০১০ সাদল 170 TB (Terabyte) ক্ষ্মতা সম্পন্ন অপটিেুাল িাটা আেশাইপভং পসদস্টম (Blu-ray Disc) র্ার 

মােদম পবপবএস এর শুমাপর ও সাদভশর িাটা সংরক্ষ্ণ েরা হদচ্ছ । 

 

 আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ এর সেল পূরণকৃত প্রেপত্র ও িাটার পিপিটাল েপপ িাটা কস্টাদরি পসদস্টম (SAN) এ 

সংরক্ষ্ণ েরা আদছ ।  

 

 আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১ এর সেল পূরণকৃত প্রেপত্র ও িাটার পিপিটাল েপপ  পবেল্প ব্যােআপ পহসাদব কটপ এ 

সংরক্ষ্ণ েরা হদয়দছ । 

 

 এ ছাড়াও, অতীদতর EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) format এ 

ব্যােআপকৃত কমইনদেদমর িাটা কটপ হদত পরেভারী েদর ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange) format এ রুপান্তর েদর (SAN Storage System) এ সংরক্ষ্ণ েরা হদচ্ছ । 

 

 পবপবএস এর পনিস্ব Sophisticated Server System পবযমান রদয়দছ । র্ার মােদম িাটা সংরক্ষ্ণ ও Web based 

Dissemination েরা হয় ।   

 

২) পমউপিয়ামঃ 

 

পমউপিয়াম স্থাপনার োি কর্দষ গত ১৯ কসদেম্বর ২০১৩ তাপরখ মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী পমউপিয়াম উদদ্বাধন েদরন। 
 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 
 

পবপবএস এর আেশাইপভং পসদস্টম ও পমউপিয়াম পপরের্ শন েদর কস অপভজ্ঞতার আদলাদে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/পবভাগ/েতরের-এ আেশাইপভং 

পসদস্টম ও পমউপিয়াম স্থাপন েরদত পাদর । কসদক্ষ্দত্র পবপবএস হদত োপরগপর পরামর্ শ গ্রহণ েরদত পাদর । 

 

৮। হারদমানাইদির্ন এে পিদসপমদনর্ন অব ইউপনফাইি এপগ্রোলিারাল কপ্রািাের্ন স্টুাটিসটিেস   
 

োর্ শক্রমঃ  

 

িাতীয় পপরসংখ্যান সংস্থা পহসাদব বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা (পবপবএস) অন্যান্য পপরসংখ্যাদনর পার্াপাপর্ কৃপষ                

পপরসংখ্যান প্রণয়ন েদর র্াদে। এছাড়া কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরের সম্প্রসারণ (পিএই) েম শোে মপনটপরং এর লদক্ষ্ু এেইভাদব  

কৃপষ পপরসংখ্যান প্রণয়ন েদর আসদছ। ফদল েখনও েখনও পবপবএস ও পিএই এর মদে কৃপষ ফসদলর উৎপােন পহসাদব কবর্ পেছু 

পার্ শেু পপরলপক্ষ্ত হদতা। সরোদরর দু’টি সংস্থার মদে এ ধরদনর পার্ শদেুর ফদল ব্যবহারোরীগদণর মদে পদ্বধােন্দ্ব কেখা পেত। 

কৃপষ পপরসংখ্যাদনর সাপব শে উন্নয়দনর লদক্ষ্ু পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ ের্তশে গত ১১-০৪-২০১২ তাপরদখ মাননীয় 

কৃপষমন্ত্রী, মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী এবং মাননীয় খাযমন্ত্রীর উপপস্থপতদত এেটি মতপবপনময় সভার আদয়ািন েরা হয়। উক্ত সভার 

পসদ্ধাদন্তর আদলাদে কৃপষ ফসদলর পনভশরদর্াগ্য উৎপােন পহসাব প্রণয়ন পবদর্ষতঃ ধাদনর উৎপােন হার পনণ শদয়র লদক্ষ্ু FAO এর 

সহায়তায় Harmonization and Dissemination of Unified Agricultural Production Statistics র্ীষ শে এেটি 

োর্ শক্রম পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ ের্তশে গ্রহণ েরা হয়।  

 

 

বাস্তবায়ন পদ্ধপতঃ  
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এ োর্ শক্রদমর শুরুদতই ১৭-১৮ অদটাবর’২০১২ তাপরদখ ইনদসপর্ন ওয়ােশর্প অনুপষ্ঠত হয়। ধাদনর উৎপােন হার পনণ শদয় বাংলাদের্ 

পপরসংখ্যান বুুদরা ও কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরের ের্তশে অনুসৃত দুটি পদ্ধপত প্রদয়াগপূব শে নদভম্বর-পিদসম্বর’২০১২ মাদস আমন ধান 

উদত্তালন কমৌসুদম রাির্াহী ও বপরর্াল কিলায় আমন ফসদলর ফলন হার পনণ শদয় পরীক্ষ্ামূলে নমুনা েতশন পপরিালনা েরা হয়। 

বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ও কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরেদরর মাঠ পর্ শাদয়র েম শেতশাগদণর মােদম এই পরীক্ষ্ামূলে েতশন 

সম্পাপেত হয়। আমন’২০১২ কমৌসুদম পপরিাপলত পরীক্ষ্ামূলে র্স্য েতশদন প্রাতরে ফলাফল এই োর্ শক্রদমর সাদর্ সমৃ্পক্ত পরামর্ শেগণ 

ের্তশে পবদিষণপূব শে পপরসংখ্যানগত পেে পেদয় পনর্ভ শল নমুনা ফসল (ধান) েতশন সংক্রান্ত নমুনা পিিাইন, তথ্য সংগ্রহ তফপসল ও 

ম্যানুয়াল সুপাপরর্ েরা হয়। এ সুপাপরর্ অনুর্ায়ী বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ও কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরের ের্তশে কর্ৌর্ভাদব মাঠ 

পর্ শাদয় বাস্তবায়দনর লদক্ষ্ু ২৬-২৭ এপপ্রল’২০১৩ বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরার ৫০ িন এবং কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরেদরর ৫০ িন 

মাস্টার কেনারদে ঢাোয় প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হয়। উক্ত মাস্টার কেনারগণ ২৯-৩০ এপপ্রল’২০১৩ তাপরদখ মাঠ পর্ শাদয় ৬৪টি কিলায় 

পবপবএস এর ৭৫০ িন এবং কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরেদরর ৭৫০ িন সব শদমাট ১৫০০ িন েম শেতশাদে প্রপর্ক্ষ্ণ প্রোন েরা হয়।  

 

অপিশত সাফল্যঃ 

 

এ পদ্ধপত পবপবএস এবং কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরের ের্তশে কর্ৌর্ভাদব মাঠ পর্ শাদয় বাস্তবায়ন েরার ফদল এখন কর্দে ধাদনর উৎপােন 

সংক্রান্ত এেটি মাত্র পপরসংখ্যান প্রোর্ েরা হদব। এর ফদল কৃপষ ফসদলর উৎপােন সংক্রান্ত পপরসংখ্যাদনর বদ্বততা পনরসন হদব 

এবং এ পবষদয় মত পার্ শেু দূর হদব। বাংলাদের্ পপরসংখ্যান বুুদরা ও কৃপষ সম্প্রসারণ অপধেতরের ও সংপিষ্ট মন্ত্রণালদয়র এ েম শোে 

আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃপবভাগ সমিদয়র এেটি সফল উোহরণ। 

 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/পবভাগ ের্তশে অনুসরদণর সুপাপরর্ঃ 

 

পবপভন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থার মদে এেই িাতীয় পবষয় বা ইসুুদত কোন ওভারল্যাপপং এবং মতনদ্বততা র্ােদল তা আদলািনাপূব শে 

এবং সমিদয়র মােদম সংস্থাগুপলর মেোর দূরত্ব দূর েদর সীপমত সম্পদের োংপখত ব্যবহার পনপিত েরা কর্দত পাদর।  
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পপরপর্ষ্ট-৭ 

অপফপসয়াল পপরসংখ্যাদনর কমৌপলে নীপতসমূহ (Fundamantal Principles of Official Statistics) 

 

 

 
Background 

 

The need for a set of principles governing official statistics became apparent at the end of the 1980s 

when countries in Central Europe began to change from centrally planned economies to market-oriented 

democracies. It was essential to ensure that national statistical systems in such countries would be able 

to produce appropriate and reliable data that adhered to certain professional and scientific standards. 

Towards this end, the Conference of European Statisticians developed and adopted the Fundamental 

Principles of Official Statistics in 1992. Statisticians in other parts of the world soon realized that the 

principles were of much wider, global significance. Following an international consultation process, a 

milestone in the history of international statistics was reached when the United Nations Statistical 

Commission at its Special Session of 11-15 April 1994 adopted the very same set of principles – with a 

revised preamble – as the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics.  

 

At its forty-second session in 2011, the Statistical Commission discussed the Fundamental Principles of 

Official Statistics and acknowledged that the Principles were still as relevant today as they had been in 

the past and that no revision of the 10 Principles themselves was necessary. The Commission 

recommended, however, that a Friends of the Chair group revise and update the preamble of the 

Fundamental Principles in order to take into account new developments since the time when the 

Principles were first formulated. At its forty-fourth session in 2013, the Statistical Commission adopted 

the revised preamble.  

 

On 24 July 2013, the Economic and Social Council endorsed the Fundamental Principles of Official 

Statistics as they had been originally adopted by the Statistical Commission almost 20 years ago in 

1994, and recently reaffirmed by the Commission with a new preamble. Endorsement by ECOSOC 

marks the first time the Fundamental Principles have received such high recognition at the global 

political level. ECOSOC further recommended that the General Assembly also endorse the Principle. 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
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Principles     
 

Principle 1: Relevance, impartiality and equal access 
 

Official statistics provide an indispensable element in the information system of a democratic society, 

serving the government, the economy and the public with data about the economic, demographic, social 

and environmental situation. To this end, official statistics that meet the test of practical utility are to be 

compiled and made available on an impartial basis by official statistical agencies to honour citizens’ 

entitlement to public information. 
 

Principle 2: Professional standards and ethics 
 

To retain trust in official statistics, the statistical agencies need to decide according to strictly 

professional considerations, including scientific principles and professional ethics, on the methods and 

procedures for the collection, processing, storage and presentation of statistical data. 
 

Principle 3: Accountability and transparency 
 

To facilitate a correct interpretation of the data, the statistical agencies are to present information 

according to scientific standards on the sources, methods and procedures of the statistics. 
 

Principle 4: Prevention of misuse 
 

The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics. 
 

Principle 5: Sources of official statistics 
 

Data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, be they statistical surveys or 

administrative records. Statistical agencies are to choose the source with regard to quality, timeliness, 

costs and the burden on respondents. 
 

Principle 6: Confidentiality 
 

Individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, whether they refer to natural 

or legal persons, are to be strictly confidential and used exclusively for statistical purposes. 
 

Principle 7: Legislation 
 

The laws, regulations and measures under which the statistical systems operate are to be made public. 
 

Principle 8: National coordination 
 

Coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and 

efficiency in the statistical system. 
 

Principle 9: Use of international standards 
 

The use by statistical agencies in each country of international concepts, classifications and methods 

promotes the consistency and efficiency of statistical systems at all official levels. 
 

Principle 10: International cooperation 
 

Bilateral and multilateral cooperation in statistics contributes to the improvement of systems of official 

statistics in all countries. 
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PRINCIPLES GOVERNING INTERNATIONAL STATISTICAL ACTIVITIES 

 

Bearing in mind that statistics are essential for sustainable economic, environmental and social 

development and that public trust in official statistics is anchored in professional independence and 

impartiality of statisticians, their use of scientific and transparent methods and equal access for all to 

official statistical information, the Chief Statisticians or coordinators of statistical activities of United 

Nations agencies and related organizations, agree that implementation of the following principles will 

enhance the functioning of the international statistical system. 
 

In doing so, they note the endorsement of these principles by the Committee for the Coordination of 

Statistical Activities on 14 September, 2005; they further recall the adoption by the United Nations 

Statistical Commission of the Fundamental Principles of Official Statistics in its Special Session of 11-

15 April 1994, and the endorsement of the Declaration of Good Practices in Technical Cooperation in 

Statistics in its 30th Session of 1-5 March 1999. 
 

1. High quality international statistics, accessible for all, are a fundamental element of global 

information systems 
 

Good practices include:  
 

  Having regular consultations with key users both inside and outside the relevant organisation to 

ascertain that their needs are met 

  Periodic review of statistical programmes to ensure their relevance 

  Compiling and disseminating international statistics based on impartiality 

  Providing equal access to statistics for all users  

  Ensuring free public accessibility of key statistics 
 

2. To maintain the trust in international statistics, their production is to be impartial and strictly 

based on the highest professional standards 

 

Good practices include:  
 

  Using strictly professional considerations for decisions on methodology, terminology and data 

presentation 

  Developing and using professional codes of conduct  

  Making a clear distinction, in statistical publications, between statistical and analytical 

comments on the one hand and policy-prescriptive and advocacy comments on the other 

 

3. The public has a right to be informed about the mandates for the statistical work of the 

organisations 
 

Good practices include:  

 

 Making decisions about statistical work programmes publicly available 

 Making documents for and reports of statistical meetings publicly available 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/goodprac/bpabout.asp
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4. Concepts, definitions, classifications, sources, methods and procedures employed in the 
production of international statistics are chosen to meet professional scientific standards and are 
made transparent for the users 
 

Good practices include:  

 Aiming continuously to introduce methodological improvements and systems to manage and 

improve the quality and transparency of statistics 

 Enhancing the professional level of staff by encouraging them to attend training courses, to do 
analytical work, to publish scientific papers and to participate in seminars and conferences. 

 Documenting the concepts, definitions and classifications, as well as data collection and 

processing procedures used and the quality assessments carried out and making this information 

publicly accessible 

 Documenting how data are collected, processed and disseminated, including information about 

editing mechanisms applied to country data 

 Giving credit, in the dissemination of international statistics, to the original source and using 

agreed quotation standards when re-using statistics originally collected by others 

 Making officially agreed standards publicly available 
 

5. Sources and methods for data collection are appropriately chosen to ensure timeliness and other 
aspects of quality, to be cost-efficient and to minimise the reporting burden for data providers 
 

Good practices include:  

 Facilitating the provision of data by countries 

 Working systematically on the improvement of the timeliness of international statistics 

 Periodic review of statistical programmes to minimise the burden on data providers 

 Sharing collected data with other organisations and collecting data jointly where appropriate 

 Contributing to an integrated presentation of statistical programmes, including data collection 

plans, thereby making gaps or overlaps clearly visible 
 

Ensuring that national statistical offices and other national organisations for official statistics are duly 

involved and advocating that the Fundamental Principles of Official Statistics are applied when data are 

collected in countries 
 

6. Individual data collected about natural persons and legal entities, or about small aggregates 
that are subject to national confidentiality rules, are to be kept strictly confidential and are to be 
used exclusively for statistical purposes or for purposes mandated by legislation 
 

Good practices include:  
 

 Putting measures in place to prevent the direct or indirect disclosure of data on persons, 

households, businesses and other individual respondents 
 

Developing a framework describing methods and procedures to provide sets of anonymous micro-data 

for further analysis by bona fide researchers, maintaining the requirements of confidentiality 
 

7. Erroneous interpretation and misuse of statistics are to be immediately appropriately addressed 
 

Good practices include:  
 

  Responding to perceived erroneous interpretation and misuse of statistics 

  Enhancing the use of statistics by developing educational material for important user groups 
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8. Standards for national and international statistics are to be developed on the basis of sound 

professional criteria, while also meeting the test of practical utility and feasibility 
 

Good practices include:  
 

  Systematically involving national statistical offices and other national organisations for official 

statistics in the development of international statistical programmes, including the development 

and promulgation of methods, standards and good practices 

  Ensuring that decisions on such standards are free from conflicts of interest, and are perceived to 

be so 

  Advising countries on implementation issues concerning international standards 

  Monitoring the implementation of agreed standards 

 

9. Coordination of international statistical programmes is essential to strengthen the quality, 

coherence and governance of international statistics, and avoiding duplication of work 

Good practices include:  
 

  Designating one or more statistical units to implement statistical programmes, including one unit 

that coordinates the statistical work of the organisation and represents the organisation in 

international statistical meetings 

  Participating in international statistical meetings and bilateral and multilateral consultations 

whenever necessary  

  Working systematically towards agreements about common concepts, classifications, standards 

and methods 

  Working systematically towards agreement on which series to consider as authoritative for each 

important set of statistics 

 

Coordinating technical cooperation activities with countries between donors and between different 

organisations in the national statistical system to avoid duplication of effort and to encourage 

complementarities and synergy 
 

10. Bilateral and multilateral cooperation in statistics contribute to the professional growth of the 

statisticians involved and to the improvement of statistics in the organisations and in countries 

Good practices include:  
 

  Cooperating and sharing knowledge among international organisations and with countries and 

regions to further develop national and regional statistical systems 

  Basing cooperation projects on user requirements, promoting full participation of the main 

stakeholders, taking account of local circumstances and stage of statistical development 

  Empowering recipient national statistical systems and governments to take the lead 

  Advocating the implementation of the Fundamental Principles of Official Statistics in countries 

 

Setting cooperation projects within a balanced overall strategic framework for national development of 

official statistics 
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পপরপর্ষ্ট-৯ 

পবপবএস এর প্রধান প্রধান প্রোর্নাসমূদহর প্রচ্ছে 
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১৫.০ সপিত্র প্রপতদবেদন পবপবএস এবং পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর োর্ শক্রম 
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Strengthening Capacity of BBS in Population and Demographic 

Data Collection Using GIS প্রকবল্পি Inception Workshop এ মাননীয় 

পর্িকল্পনা মন্ত্রী, পর্িকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রা্ত  সংসদীয় স্থায়ী কর্মটিি সভাপর্ি িনাব এ. 

এইি.এন আর্র্কুি িহমান, এমর্প, SID এি সর্িব, UNFPA এি তৎোলীন 

Country Director উপর্স্থি িবয়বেন ।    

 

  

আদমশুমার্ি ও গৃহগণনা ২০১১ এি আে ি-সামার্িক ও িনর্মর্িক (Socio-economic 

& Demographic) র্িবপাট ি প্রকার্না অনুঠা াবন প্রধান অর্ির্েি বক্তব্য িাখবেন স্বাস্থু ও 

পর্িবাি কোণ মণ্ত্ত্রণালবয়ি মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী িাঃ কুাবেন (অবঃ) মর্িব্যি িহমান 

ফর্কি।  

 
 

পবপসপপএ এর ওদয়ব সাইট উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন মাননীয় তথ্য ও কর্াগাদর্াগ প্রযুপক্ত 

মন্ত্রী িনাব কমাস্তফা ফারুে কমাহাম্মে, এমপপ, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাদগর সপিব, পবপবএস এর মহাপপরিালে এবং অন্যান্যরা।  

 

 

 
 
বাংলাবদর্ কর্ম্পউটাি সর্মর্িি সভাপর্ি িনাব কমাস্তফা িব্বািবক কক্রষ্ট প্রদান 

কিবেন পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাগ (SID) এি সর্িব।  

 

 

 
 

Towards Envisioning an Informatics Strategy for SID র্ীষ িক 

কম ির্ালাি প্রধান অর্ির্ে িনাব সুনীল কার্্ত  কবাস, কিয়ািম্যান, র্বটিআির্স (মবঞ্চ 

উপর্বস্ট্)। অনুঠা াবন সভাপর্িি বক্তব্য প্রদান কিবেন SID এি সর্িব।  

  

আদমশুমার্ি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকবল্পি কর্মউর্নটি প্রর্িববদন এর্িটিং কার্ িক্রবমি সভায় 

উপর্স্থি র্বর্বএস এর্িটিস এন্ড র্পর্িস কফািাবমি সদস্যবৃন্দ।  
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মর্নটর্িং যা র্সচুবয়র্ন অব র্িলবেন এন্ড উইবমন প্রকবল্পি আওিায় Multiple 

Indicator Cluster Survey (MICS) এি িথ্য সংগ্রহ ও water quality test 

কার্ িক্রম সবিির্মবন পর্িদর্ িন কিবেন সর্িব, SID।  

  

র্বর্বএস এি হািবমানাইবির্ন এন্ড র্িবসর্মবনর্ন অব ইউর্নফাইি এর্গ্রকালিািাল 

কপ্রািাকর্ন স্ট্ুাটিসটিকস প্রকল্প কতৃিক আবয়ার্িি র্িবসর্মবনর্ন ওয়াকির্বপ মাননীয় 

পর্িকল্পনামন্ত্রী, সর্িব, SID, FAO এি তৎোলীন র্িবপ্রবিবন্টটিভ, কৃর্ষ মন্ত্রণালবয়ি 

অর্ির্িক্ত সর্িব,  র্বর্বএস এবং র্িএই এি মহাপর্িিালকবৃন্দ।  

 

 

 
 

 

পবপবএস এর GIS প্রেল্প ের্তশে আদয়াপিত েম শর্ালার ফদটাদসর্ন-এ মাননীয় পপরেল্পনা 

মন্ত্রী, পপরেল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পপেশত সংসেীয় স্থায়ী েপমটির সভাপপত এইি এন আপর্কুর 

রহমান, এমপপ, সেস্য, পপরেল্পনা েপমর্ন, সপিব, SID, UNFPA এর তৎোলীন 

Country Director এবং পবপবএস এর মহাপপরিালেসহ অন্যান্য েম শেতশাগণ।  

 

  
িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালবয়ি র্সর্নয়ি সর্িব িনাব আব্দুস কসাবহান র্সকদাি, িনাব উজ্জ্বল 

র্বকার্ দত্ত, সদস্য, পর্িকল্পনা কর্মর্ন, সর্িব, SID এবং র্বর্বএস এি মহাপর্িিালকসহ 

অন্যান্য কম িকিিাগণ র্বর্বএস এি র্মউর্িয়াম পর্িদর্ িন কিবেন।  

 

 

 

 
 
মপন্ত্রপপরষে সপিব িনাব কমাহাম্মে কমার্াররাফ কহাসাইন ভূইঞাদে পপরসংখ্যান 

ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর কক্রস্ট প্রোন েরদছন 

সপিব, SID এবং মহাপপরিালে, পবপবএস।  

  

পপরসংখ্যান ভবদন অনুপষ্ঠত Bangladesh Poverty Database পবষয়ে 

েম শর্ালায় মপন্ত্রপপরষে সপিব িনাব কমাহাম্মে কমার্াররাফ কহাসাইন ভূইঞা, 

সপিব, SID এবং অপতপরক্ত সপিব, SID উপপস্থত রদয়দছন।  
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পপরসংখ্যান ভবদন অনুপষ্ঠত Bangladesh Poverty Database পবষয়ে 

েম শর্ালা কর্দষ এ পবষদয় সাংবাপেেদের ব্রীফ েরদছন মপন্ত্রপপরষে সপিব িনাব 

কমাহাম্মে কমার্াররাফ কহাসাইন ভূইঞা। এ সময়  সপিব, SID ও  অপতপরক্ত 

সপিব, SID এবং মহাপপরিালে, পবপবএস উপপস্থত পছদলন।  

  

Survey on Use of Remittance র্ীষ শে েম শর্ালায় প্রধান অপতপর্র বক্তব্য 

রাখদছন মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী েল্যাণ ও ববদেপর্ে েম শসংস্থান মন্ত্রণালয় 

ইর্ির্নয়াি কমার্ািিফ কহাসাইন। মদঞ্চ উপপবষ্ট রদয়দছন পবপর্ষ্ট অর্ শনীপতপবে 

প্রদফসর ি. ওয়াপহে উপদ্দন মাহমুে, িনাব মাসুে আহদমে, সেস্য, পপরেল্পনা 

েপমর্ন, সপিব, SID এবং মহাপপরিালে, পবপবএস।  

 

 

 
 
পবপবএস এর পমউপিয়াম পপরের্ শন েরদছন মাননীয় পপরেল্পনা মন্ত্রী। এ সময় তাঁর 

সাদর্ রদয়দছন SID এর সপিব।  

 

  
KOICA এর আবাপসে প্রপতপনপধ Ms. Kim Bok Hee কে পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাদগ অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর কক্রস্ট প্রোন েরদছন সপিব, SID। এ 

সময় উপপস্থত পছদলন পবপবএস এর মহাপপরিালে।  

 

 

 
 
প্রধান তথ্য েপমর্নার িনাব কমাহাম্মে ফারুে পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাদগ SID এবং পবপবএস এর েম শেতশাগদণর সাদর্ পপরসংখ্যান পবষদয় 

মতপবপনময় েরদছন।  

  

পর্িসংখ্যান ভবন অর্িবটার্িয়াবম Strengthening Capacity of BBS in 

Population and Demographic Data Collection Using GIS  

র্বষয়ক কম ির্ালায় উপর্স্থি SID এবং র্বর্বএস এি কম িকিিাসহ অন্যান্য 

সুধীবৃন্দ।  
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SID এর যুি-সপিব িাঃ কমাঃ আব্দুল িপলল এর পবোয় অনুষ্ঠাদন উপপস্থত রয়দছন 

SID এর সপিবসহ অন্যান্য েম শেতশাগণ।  

  

পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ SID এবং পবপবএস এর োর্ শক্রম 

সম্পদেশ িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালদয়র পসপনয়র সপিবদে ব্রীফ েরদছন SID এর সপিব।  

 

 

 

 

বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি মহাপর্িিালক ও উপ-মহাপর্িিালক 12 র্িবসম্বি ২০১২ 

িার্িবখ নবাগি সর্িব, পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাগ িনাব কমাঃ নর্িব্যি 

িহমানবক স্বাগি িানাবেন।  

 

 কিন্ডাি র্বষয়ক ওর্িবয়বন্টর্ন কম িসূিীবি              র্বর্বএস এি মহাপর্িিালক, 

মর্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগি অর্ির্িক্ত সর্িব এবং SID এি যুগ্ম-সর্িব। 

 

 

 

 

 

Minutes of the Meeting (MM) এি স্বাক্ষি অনুঠা াবন SID এি অর্ির্িক্ত সর্িব 

িনাব কমাঃ আর্িজুি িহমান, যুগ্ম-সর্িব িাঃ কমাঃ আবদুল ির্লল ,যুগ্ম-সর্িব িনাব কমাঃ 

আর্মনুল বি কিৌধুিী,  Ms. Kim Bok-Hee, Resident Representative, 

KOICA এবং KOICA এি অন্যান্য প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ। 

 

  

র্বর্বএস এি র্বর্ভন্ন উইং পর্িদর্ িন কর্বষ প্রর্িববদন ূড়া্ত  কিবেন র্বর্বএস ওয়াকি 

ইমপ্রুভবমন্ট টিম এি সদস্যবৃন্দ।  
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পবপবএস এর পপপিস’ কফারাম ের্তশে আদয়াপিত ‘Achieving  ynergies among all 

projects towards making Economic Census 20 3 a success’ 

র্ীষ শে েম শর্ালায় উপপস্থত প্রধান অপতপর্ িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান, সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাগ (SID) ও অন্যান্য েম শেতশাবৃন্দ।   

  

National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) 
সংক্রা্ত  কম ির্ালায় উপর্স্থি খুলনা র্সটি কবপ িাবির্বনি িৎকালীন মাননীয় কময়ি 

িনাব িালুকদাি আব্দুল খাবলক ও অন্যান্য কম িকিিা।   

 

 

 

 
 

র্বিাি ব্যবস্থা পর্িিালনাি কক্ষবত্র সঠিক পর্িসংখ্যাবনি গুরুে র্বষবয় আবলািনা সভায় 

আগি বাংলাবদর্ সুপ্রীম ককাবট িি আপীল র্বভাবগি র্বিািপর্ি িনাব ঈমান আলী এবং র্সি 

সর্িব িনাব কমা: নর্িব্যি িহমান। 

 

  

র্বিাি ব্যবস্থা পর্িিালনাি কক্ষবত্র সঠিক পর্িসংখ্যাবনি গুরুে তুবল ধবি পর্িসংখ্যান ও 

িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাগ ও বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি কম িকিিাগবণি সাবে আবলািনা 

কিবেন বাংলাবদর্ সুপ্রীম ককাবট িি আর্পল র্বভাবগি র্বিািপর্ি িনাব ঈমান আলী ।  

 

 

 

 
 

র্বর্বএস কতৃিক পর্িিার্লি ক্ষুদ্র ও কুটিি র্র্ল্প ির্িপ সংক্রা্ত  কটকর্নকুাল 

কর্মটিি সভায় সভাপর্িে কিবেন ি. কািী সাবলহ আহবমদ, প্রাক্তন উপািার্ ি, 

িাহাঙ্গীিনগি র্বশ্বর্বযালয়। প্রবফসি ি. বিকি-ই-খুদা, অোপক, অে িনীর্ি 

র্বভাগ, ঢাকা র্বশ্বর্বযালয়, SID এি সর্িব এবং র্বর্বএস মহাপর্িিালকও 

সভায় উপর্স্থি র্েবলন।   

  

GIS Application পবষয়ে েম শর্ালায় উপপস্থত আদছন SID এর সপিব, অপতপরক্ত 

সপিব, মহাপপরিালে, পবপবএস ও প্রেল্প পপরিালে, পিআইএস প্রেল্প, পবপবএস।  
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Impact of  Demographic Transition on Labour Force র্বষয়ক 

আবলািনা সভায় ি. মর্সউি িহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি অে িননর্িক র্বষয়ক 

উপবদষ্টা, SID এি সর্িব, র্বর্বএস মহাপর্িিালক ও অন্যান্য কম িকিিাগণবক 

কদখা র্াবে।   

  

পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি Bangladesh Poverty 

Database র্বষয়ক Stakeholders Dialogue সভায় আগি মাননীয় 

মর্ন্ত্রপর্িষদ সর্িব িনাব কমাহাম্মদ কমার্ািিাফ কহাসাইন ভূইঞা র্বর্ভন্ন 

মন্ত্রণালবয়ি সর্িবগবণি সাবে পর্িসংখ্যান র্বষবয় আবলািনা কিবেন।  

 

 

 
 

র্বর্বএস এি নবীন কম িকিিাগবণি প্রর্র্ক্ষবণ বক্তব্য িাখবেন িনাব মাসুদ আহবমদ, সদস্য, 

পর্িকল্পনা কর্মর্ন   (বিিমাবন কম্পবরালাি এন্ড অর্িটি কিনাবিল)। সাবে উপর্স্থি 

িবয়বেন SID এি সর্িব, র্বর্বএস এি মহাপর্িিালক এবং র্সর্পটিইউ এি মহাপর্িিালক।  

 

 

  

িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালবয়ি র্সর্নয়ি সর্িব িনাব আবদুস কসাবহান র্সকদাি কক 

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি স্মািক কক্রস্ট্ প্রদান কিবেন SID এি সর্িব। 

SID এি অর্ির্িক্ত সর্িব, যুগ্ম-সর্িব এবং মহাপর্িিালক, র্বর্বএস এ সময় 

উপর্স্থি র্েবলন।  

 

 

 

 
 

পেী ঋণ ির্িপ ২০১২-২০১৪ কম িসূর্িি খানা িার্লকা প্রণয়ন কাবল পর্িসংখ্যান ও 

িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সর্িব িনাব কমাঃ নর্িব্যি িহমান নির্সংদী কিলায় 

মাঠ পর্ িাবয়ি কাি পর্িদর্ িন কিবেন।  

  

আঞ্চর্লক পর্িসংখ্যান কার্ িালয়, র্বর্াবি প্রবাস আবয়ি ব্যবহাি সম্পর্কিি ির্িপ-

২০১৩ এি ২ র্দনব্যাপী প্রর্র্ক্ষণ কম িসূর্িি উববাধনী অনুঠা ান। 
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Korea International Cooperation Agency (KOICA) এি 

প্রর্ির্নর্ধ দলবক অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি স্মািক কক্রস্ট্ প্রদান কিবেন SID 

এি সর্িব। SID এি অর্ির্িক্ত সর্িব, মহাপর্িিালক র্বর্বএস এ সময় উপর্স্থি 

র্েবলন।  

  

গািীপুি র্সটি কবপ িাবির্বনি সভাকবক্ষ বর্স্ত শুমার্ি ও ভাসমান কলাকগণনা ২০১৪ 

র্বষয়ক মির্বর্নময় ও আবলািনা      র্সটি কবপ িাবির্ন এি র্সইও িনাব 

সুলিান মাহমুদ (যুগ্ম-সর্িব), র্সটি কবপ িাবির্ন  এি সর্িব এবং র্বর্বএস এি  

কম িকিিাবৃন্দ। 

 

 

 
 

আি এস ও অর্ফস, র্বর্াবি প্রবাস আবয়ি ব্যবহাি সম্পর্কিি ির্িপ-২০১৩ এি ২ 

র্দনব্যাপী প্রর্র্ক্ষণ কম িসূর্িি উববাধনী অনুঠা াবন র্বর্বএস এি মাস্ট্াি করইনািগণ ।   

  

Global e-indices’ Rankings and Bangladesh: A Citizen’s 

Perspective র্ীষ শে Roundtable Discussion এ বাংলাদের্ েপম্পউটার 

োউপন্সল এর তৎোলীন পনব শাহী পপরিালে ি. জ্ঞাদনন্দ্রনার্ পবশ্বাস এবং SID ও পবপবএস 

এর েম শেতশাবৃন্দ।  

 

 

 

 
 
Global e-indices’ Rankings and Bangladesh: A Citizen’s 

Perspective র্ীষ শে Roundtable Discussion এ  SID এর সপিব িনাব কমাঃ 

নপিবুর রহমান, পবপবএস এর মহাপপরিালে িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল, বাংলাদের্ 

েপম্পউটার োউপন্সল এর তৎোলীন পনব শাহী পপরিালে এবং SID ও পবপবএস এর 

েম শেতশাবৃন্দ।  

  
MTBF ব্যবস্থাপনা পবষয়ে আদলািনা সভায় বক্তব্য রাখদছন িনাব রপঞ্জত কুমার 

িক্রবতী, অপতপরক্ত সপিব, অর্ শ পবভাগ।  SID এর সপিব িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান, 

পবপবএস এর মহাপপরিালে িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল এবং SID ও পবপবএস এর 

েম শেতশাগণ আদলািনায় অংর্গ্রহণ েদরন।  
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MTBF ব্যবস্থাপনা পবষয়ে আদলািনা সভায় SID এর সপিব িনাব কমাঃ 

নপিবুর রহমান, অর্ শ পবভাদগর অপতপরক্ত সপিব িনাব রপঞ্জত কুমার িক্রবতী, 

পবপবএস এর মহাপপরিালে িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল এবং SID ও পবপবএস 

এর েম শেতশাবৃন্দ।  

 

 
 

  

পেী  ঋণ ির্িপ ২০১২-১৪ কম িসূর্িি ির্িপ প্র্নপপত্র ূড়া্ত কিবণ র্প্রবটস্ট্ পিবিী 

ওয়াকিসবপ উপর্স্থি র্বর্র্ষ্ট অে িনীর্ির্বদ ি. কািী খলীকুজ্জামান  আহমদ, SID 

এি সর্িব িনাব কমাঃ নর্িব্যি িহমান এবং অন্যান্য উর্ধ্িিন কম িকিিাবৃন্দ। 

 

 
আদমশুমার্ি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকবল্পি আওিায় গািীপুি কিলা প্রর্াসবকি কার্ িালবয় 

অনুর্ঠা ি Need Assessment Workshop । 
 বাংলাবদর্ পর্িসংখ্যান ব্যুবিাি মহাপর্িিালক কপ্রস কনফাবিন্স এ মার্সক কভাক্তাি মূে 

সূিক ও মূেস্ফীর্ি প্রকার্ কিবেন। 

 

 

 
 
Strengthening Capacity of BBS in population and 

Demographic Data Collection Using GIS প্রেদল্পর 

Inception Workshop  এ ের্ শে সাপরদত িনাব মাসুে আহদমে, সেস্য 

পপরেল্পনা েপমর্ন (বতশমাদন েম্পদোলার এে অপিটর কিনাদরল), SID ও পবপবএস এর 

অন্যান্য েম শেতশা এবং কস্টেদহাল্ডারগণদে কেখা র্াদচ্ছ।  

 

  

র্বর্বএস এি নবীন কম িকিিাগবণি প্রর্র্ক্ষবণ বক্তব্য িাখবেন িনাব             কমাঃ 

কমািাবম্মল হক       সর্িব, আইএমইর্ি। SID এি সর্িব ও অন্যান্য 

েম শেতশাগণ এ সময়  উপপস্থত পছদলন।  
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মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রীর সভাপপতদত্ব পিপিপপ পরদবইপিং সম্পশপেত প্রস্তুতপত সভায় উপপস্থত 

পবপর্ষ্ট অর্ শনীপতপবে ও কটেপনেুাল েপমটির কিয়ারম্যান ি. ওয়াপহে উপদ্দন মাহমুে, 

পপরেল্পনা েপমর্দনর সেস্য ি. র্ামসুল আলম, পপআরআই এর পনব শাহী পপরিালে আহসান 

এইি মনসুর, SID সপিব ও BBS এর মহাপপরিালে।  

 

  

সমুদ্র পবিয় এর সুফল সম্পশদে SID ও BBS এর েম শেতশাদের সভায় উপস্থাপনা 

েরদছন অপতপরক্ত পররাষ্ট্র সপিব পরয়ার এিপমরাল (অবঃ) কমাঃ কখারদর্ে আলম । 

 

 

 

 
 

র্বর্বএস এি নবীন কম িকিিাগবণি প্রর্র্ক্ষবণ বক্তব্য িাখবেন িনাব অমূে কুমাি কদবনাে, 

মহাপর্িিালক, র্সর্পটিইউ। এ সভায় SID এি সর্িব এবং র্বর্বএস এি মহাপর্িিালক 

উপপস্থত।  

  

mgy`ª weRq Gi Dc¯’vcbv mfvq Dcw¯’Z weweGm Ges wmW Gi Kg©KZ©ve„›` 

 

 
 

১১ িলা র্বর্র্ষ্ট পর্িসংখ্যান ভবনটি WiFi enabled 
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১৬.০ অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর পবপভন্ন োর্ শক্রম সংক্রান্ত আদলােপিত্র 
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অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি প্রেম পবব িি উববাধনী অনুঠা াবন আগি  মাননীয় অে িমন্ত্রী 

িনাব আব্যল মাল আব্দুল মুর্হিবক পর্িসংখ্যান ভববন র্বর্বএস এি কম িকিিাগণ  অভুে িনা 

িানাবেন। 

  

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩  এি প্রেম পবব িি উববাধনী অনুঠা াবন আগি মাননীয় পর্িকল্পনা 

মন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প কক পর্িসংখ্যান ভববন 

স্বাগি িানান পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সর্িব িনাব কমাঃ নর্িব্যি িহমান 

 

 

 

 
 

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি ২য় পবব িি উপি কপ্রস র্ির্ফং কিবেন মাননীয় পর্িকল্পনা 

মন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প। সাবে আবেন 

পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সর্িব এবং র্বর্বএস এি মহাপর্িিালক। 

  

পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সর্িব িনাব কমাঃ নর্িব্যি িহমান অে িননর্িক 

শুমার্ি ২০১৩ এি উববাধনী অনুঠা াবন সভাপর্িি বক্তব্য প্রদান কিবেন। 

 

 

 
 

র্বর্র্ষ্ট অে িনীর্ির্বদ প্রবফসি িঃ ওয়ার্হদ উর্িন মাহমুদবক অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি 

স্মািক কক্রস্ট্ প্রদান কিবেন পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাবগি সর্িব িনাব কমাঃ 

নর্িব্যি িহমান এবং যুগ্ম-সর্িব িাঃ কমাঃ আব্দুল ির্লল। 

  

মাননীয় পর্িকল্পনা মন্ত্রী এয়াি ভাইস মার্ িাল (অবঃ) এ কক খন্দকাি, বীি উত্তম, এমর্প, 

পর্িসংখ্যান ও িথ্য র্বভাবগি সর্িব এবং অন্যান্য কম িকিিাবদি র্নবয় পর্িসংখ্যান ভবন 

কুাম্পাবস অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ (২য় পব ি) এি কার্ িক্রম পর্ িববক্ষণ কিবেন। 
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িনর্প্রয় সংগীি র্র্ল্পী মমিাি অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি প্রিািনামূলক সংগীি 

পর্িববর্ন কিবেন । 

  

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি প্রিাি কাবি ব্যবহৃি ক াড়াি গার্ড়।  

 

 

 
 

পাবনা কিলাি সুিানগি উপবিলায় অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি পাইলট শুমার্িি 

উববাধনী অনুঠা াবন অন্যাবন্যি মবে উপর্স্থি আবেন  SID এি সর্িব , মহাপর্িিালক, 

র্বর্বএস এবং অর্ির্িক্ত কিলা প্রর্াসক, পাবনা। 

  

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি প্রিািণায় কবিাবিি ভূর্মকা র্বষবয় মির্বর্নময় সভায় কর্াগদান কবিন 

বাংলাবদর্ কবিাবিি মহাপর্িিালক কািী আখিাি উর্িন আহবমদ । SID এি সর্িব, র্বর্বএস 

মহাপর্িিালক ও অন্যান্য কম িকিিাগণও এ সময় আবলািনায় অংর্গ্রহণ কবিন। 

 

 

 

 
 

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি কিানাল অর্ফসািবদি প্রর্র্ক্ষণ কম িসূর্িি উববাধনী অনুঠা াবন 

প্রধান অর্ির্ে র্হবসবব কিলা প্রর্াসক, মার্নকগি বক্তব্য িাবখন। এ সময় ইউএনও, 

মার্নকগি সদি ও মর্হলা ভাইস কিয়ািম্যান, মার্নকগি সদি উপবিলা পর্িষদ  উপর্স্থি 

র্েবলন।  

  

ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবির্ন এি সার্ব িক সহবর্ার্গিায় নগি ভববন অে িবনর্িক শুমার্ি 

২০১৩ এি প্রিাি কার্ িক্রবমি অংর্ র্হবসবব ব্যানাি প্রদর্ িন কবিন সর্িব ,SID এবং র্বর্বএস 

সহ র্সটি কবপ িাবির্বনি কম িকিিাবৃন্দ।  
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অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি সুপািভাইিাি ও গণনাকািীগবণি প্রর্র্ক্ষণ কম িসূর্িি 

উববাধনী অনুঠা ান উপবিলা র্নব িাহী অর্ফসাি, মুর্ন্সগি সদি এি সভাপর্িবে উপবিলা 

পর্িষদ র্মলানায়িবন অনুর্ঠা ি হয়। উক্ত অনুঠা াবন প্রধান অর্ির্ে র্হবসবব সর্িব, 

পর্িসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বভাগ উপর্স্থি র্েবলন।  

 
নির্সংদী কিলায়  অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি মির্বর্নময় সভায় সর্িব, SID, 

অর্ির্িক্ত কিলা প্রর্াসক (িািস্ব), নির্সংদী এবং অন্যান্য কম িকিিাগণ। 

 

 

 
 

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি সুপািভাইিাি ও গণনাকািীগবণি প্রর্র্ক্ষণ কম িসূর্িি 

উববাধনী অনুঠা ান কর্বষ প্রধান অর্ির্ে সর্িব  ,DIS ,  উপর্স্থি কম িকিিাগণ এবং 

িনপ্রর্ির্নর্ধগবণি সাবে ফবটা কসর্বন অংর্গ্রহণ কবিন।  
 

  

নির্সংদী কিলাি সদি উপবিলায় অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি  মাঠ পর্ িাবয়ি িথ্য 

সংগ্রবহি কাি সবিির্মবন পর্িদর্ িন কবিন সর্িব, SID । 

 

 

 
 

নির্সংদী কিলাি সদি উপবিলায় অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি  মাঠ পর্ িাবয়ি িথ্য 

সংগ্রবহি কাি সবিির্মবন পর্িদর্ িন কবিন সর্িব, SID ।  

  

অে িননর্িক শুমার্ি-২০১৩ এি মির্বর্নময় সভায় সর্িব, DIS  এবং কর্মর্নাি, ঢাকা 

র্বভাগ িনাব এ এন সামসুর্িন আর্াদ কিৌধুিী  
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িনাব এ এন সামসুর্িন আর্াদ কিৌধুিী, কর্মর্নাি, ঢাকা র্বভাবগি সভাপর্িবে অনুর্ঠা ি 

মির্বর্নময় সভায় ঢাকা র্বভাগ কেবক আগি ১৭ টি কিলাি কিলা প্রর্াসকগবণি সাবে 

সর্িব  ,DIS মির্বর্নময় কবিন। 

  

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি ঢাকা কিলাি কিানাল অর্ফসািগবণি প্রর্র্ক্ষণ কম িসূর্িবি 

র্ববর্ষ অর্ির্ে র্হবসবব  িনাব এম এ সব্যি খান ,সভাপর্ি, ঢাকা কিম্বাি অব কমাস ি এন্ড 

ইন্ডার্িি বক্তব্য িাখবেন  ।  

 

 

 

 
 

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি ঢাকা কিলাি কিানাল অর্ফসািগবণি প্রর্র্ক্ষণ কম িসূর্িবি 

অংর্ গ্রহনকািী কম িকিিাবদি একাংর্বক কদখা র্াবে । 

  

র্বর্বএস এবং এফর্বর্সর্সআই এি কর্ৌে আবয়ািবন অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি  

মির্বর্নময় সভায় সর্িব, SID এবং সভাপর্ি, এফর্বর্সর্সআই।  

 

 

 

 
 

পপরসংখ্যান ভবদন অনুপষ্ঠত অর্ শদনপতে শুমাপর ২০১৩ এর কিানাল অপফসারদের প্রপর্ক্ষ্ণ 

েম শসূপির উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন প্রেল্প পপরিালে বক্তব্য রাখদছন।  

  

ঢাকা দর্ক্ষন র্সটি কবপাবির্ন ,নগি ভববন অনুর্ঠা ি অে িননর্িক শুমার্ি-২০১৩ এি 

মির্বর্নময় সভায় ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবির্ন এলাকাি শুমার্ি কর্মটিি সদস্যবৃবন্দি 

অংর্ গ্রহন।  
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অে িননর্িক শুমার্ি-২০১৩ এি মির্বর্নময় সভায় িনাব কমাঃ নিরুল ইসলাম ,প্রর্াসক ,

ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবির্ন।  

  

অে িননর্িক শুমার্ি-২০১৩ এি মির্বর্নময় সভায় প্রধান অর্ির্ে িনাব কমাঃ নর্িব্যি িহমান ,

সর্িব, SID ,ঢাকা উত্তি র্সটি কবপ িাবির্ন এি প্রর্াসক িনাব মাহমুদ কিিা খান এবং সর্িব 

িনাব আব্য সাইদ কর্খ । 

 

 

 

 
 

অে িননর্িক শুমার্ি-২০১৩ এি মির্বর্নময় সভায় সর্িব ,SID, প্রর্াসক ,ঢাকা উত্তি র্সটি 

কবপ িাবির্ন  িনাব কমাঃ মাহমুদ কিিা খান এবং আঞ্চর্লক র্নব িাহী অর্ফসািগণ। 

  
অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ োর্ শক্রদম পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর পদক্ষ্ তথ্য 

প্রোন েরদছন SID এর সপিব িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান।  

 

 

 

 
 
পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগ িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালদয়র পসপনয়র সপিব িনাব 

আব্দুস কসাবহান পসেোরদে অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর কক্রস্ট প্রোন েরদছন SID এর 

সপিব।  

  

অে িননর্িক শুমার্ি ২০১৩ এি PEC এি মাঠ পর্ িাবয়ি কার্ িক্রম সবিির্মবন পর্িদর্ িন 

কিবেন SID এি যুগ্ম-সর্িব িনাব কমাঃ আর্মনুল বি কিৌধুিী। 
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অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর প্রিারণা োর্ শক্রদম অংর্গ্রহণ েরদছন রাির্াহী পসটি 

েদপ শাদরর্দনর তৎোলীন কময়র িনাব এ, এইি, এম খায়রুজ্জামান পলটন।  

  

টাংগাইল কিলা শুমাপর েপমটির সভায় বক্তব্য রাখদছন আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা 

িনাব কমাঃ পমিানুর রহমান। িনাব আবু সাদলহ কমাঃ মপহউপদ্দন ,অপতপরক্ত কিলা 

ম্যাপিদষ্ট্রট ,টাংগাইল উক্ত সভায় উপপস্থত আদছন। 

 

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর উদদ্বাধনী  অনুষ্ঠাদন বক্তব্য রাখদছন নওগাঁর কিলা প্রর্াসে 

িনাব কমাঃ এনামুল হে।  নওগাঁ সের উপদিলা পনব শাহী অপফসার এবং আঞ্চপলে 

পপরসংখ্যান েম শেতশা এ সময় উপপস্থত পছদলন। 

 

  

শুমাপর প্রেপদত্রর এপিটিং এবং কোপিং োর্ শক্রদম সমাপনী বক্তব্য রাখদছন িনাব কমাঃ 

র্হীদুল আলম ,কিলা প্রর্াসে ,বপরর্াল। আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা উক্ত অনুষ্ঠাদন 

উপপস্থত পছদলন। 

 

 

 
 

িামালপুর কিলায় অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর খানা তাপলো োর্ শক্রম পপরের্ শন েরদছন 

িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল ,পিপি এবং িনাব কমাঃ পমিানুর রহমান ,পিপিপি ,

পবপবএস। 

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর প্রিার োর্ শক্রদমর উদদ্বাধন েরদছন িেগ্রাদমর কিলা প্রর্াসে 

ও পুপলর্ সুপার। 
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অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর তথ্য সংগ্রহ অনুষ্ঠাদন গািীপুদরর কিলা প্রর্াসে িনাব কমাঃ 

নুরুল ইসলাম ,পপরসংখ্যান েম শেতশা িনাব কমাঃ িাহীে হাসান এবং অন্যান্য েম শেতশাবৃন্দ। 

 

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন বক্তব্য রাখদছন র্দর্াদরর কিলা প্রর্াসে 

িনাব কমাঃ কমাস্তাপফজুর রহমান। পপরসংখ্যান েম শেতশা এবং কিলা তথ্য অপফসার উক্ত 

অনুষ্ঠাদন উপপস্থত পছদলন। 

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর শুমাপর েপমটির সভায় বক্তব্য রাখদছন টাংগাইদলর কিলা 

প্রর্াসে িনাব আপনছুর রহমান পময়া। আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা িনাব কমাঃ 

পমিানুর রহমান এ সময় উপপস্থত পছদলন। 

 

  

শুমাপর েপমটির সভায় বক্তব্য রাখদছন টাংগাইদলর অপতপরক্ত কিলা ম্যাপিদষ্ট্রট িনাব আবু 

সাদলহ কমাঃ মপহউপদ্দন। আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা িনাব কমাঃ পমিানুর রহমান উক্ত 

সভায় উপপস্থত পছদলন। 

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর উদদ্বাধন েরদছন পাবনার কিলা প্রর্াসে িনাব কমাস্তাপফজুর 

রহমান। পাবনা সের উপদিলা পনব শাহী অপফসার কবগম সালমা খাতুন এবং আঞ্চপলে 

পপরসংখ্যান েম শেতশা িনাব এইি এম পফদরাি উক্ত অনুষ্ঠাদন উপপস্থত পছদলন। 

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর মতপবপনময় সভায় পাবনার কিলা প্রর্াসে িনাব 

কমাস্তাপফজুর রহমান এবং অন্যান্য েম শেতশা ও সুধীবৃন্দ। 
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অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর আদলািনা অনুষ্ঠাদন বক্তব্য রাখদছন রাির্াহীর কিলা 

প্রর্াসে িনাব কমাঃ আব্দুল হান্নান। 

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর তথ্য প্রোন েরদছন শীলনার কিলা প্রর্াসে িনাব কমাঃ 

কমিবাহ উপদ্দন আহদমে। আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা িনাব কমাঃ পমঝানুর রহমান 

হাওলাোর তাদে প্রেপত্র পূরণ পদ্ধপত কেখাদচ্ছন। 

 

 

 
 

শীলনায় অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর প্রিার উপলদক্ষ্ আদয়াপিত র ুালী। 
  

কিানাল অপফসারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ োর্ শক্রদমর উদদ্বাধন েরদছন ফপরেপুদরর কিলা প্রর্াসে 

িনাব মইনউপদ্দন আহমে। আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা কবগম মীনাক্ষ্ী পবশ্বাস এবং 

অন্যান্য েম শেতশাগণ এ সময় উপপস্থত পছদলন। 

 

 

 

 
 

কিলা শুমাপর েপমটির সভায় বক্তব্য রাখদছন ফপরেপুদরর কিলা প্রর্াসে িনাব মইনউপদ্দন 

আহমে। পবপবএস-এর যুগ্ম-পপরিালে িনাব পিয়া উপদ্দন আহদমে এবং আঞ্চপলে 

পপরসংখ্যান েম শেতশা উক্ত অনুষ্ঠাদন উপপস্থত আদছন। 

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর র ুালীদত অংর্ গ্রহন েরদছন  ফপরেপুদরর কিলা প্রর্াসে 

িনাব মইনউপদ্দন আহমে।   
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কিলা শুমাপর েপমটির প্রপর্ক্ষ্ণ েম শর্ালায় উপপস্থত রাংগামাটি পাব শতু কিলার কিলা 

প্রর্াসে িনাব কমাঃ কমাস্তফা োমাল, উপদিলা কিয়ারম্যান ,উপদিলা পনব শাহী অপফসার 

এবং আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা। 

  

কিলা শুমাপর েপমটির সভায় বক্তব্য রাখদছন ি .আেরাম কহাদসন কিৌধুরী ,মাননীয় সংসে 

সেস্য ,নওগাঁ-০৩। উক্ত সভায় সেল উপদিলা পনব শাহী অপফসার এবং উপদিলা 

কিয়ারম্যানগণ উপপস্থত পছদলন। 

 

 

 
 

কিানাল অপফসারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ েম শসূপি অনুষ্ঠাদন বক্তব্য রাখদছন  ময়মনপসংদহর কিলা 

প্রর্াসে িনাব মুস্তােীম পবোহ ফারুেী।   

  

গণনাোরী এবং সুপারভাইিারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ েম শসূপির  উদদ্বাধন েরদছন ময়মনপসংহ 

সের উপদিলার কিয়ারম্যান িনাব কমাঃ ফয়জুর রহমান ফপের। পবপবএস-এর পপরিালে 

িনাব কমাঃ আবুল োলাম আিাে এ সময় উপপস্থত পছদলন। 

 

 

 

 
 

এপিটর ,কোিার এবং সুপারভাইিারদের ০৫ পেন ব্যাপী প্রপর্ক্ষ্ণ অনুষ্ঠাদন বক্তব্য রাখদছন 

িনাব কমাঃ কসপলম সরোর ,আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা ,ময়মনপসংহ। 

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর প্রিারণা অনুষ্ঠাদন কুপষ্টয়া কিম্বার কনর্তবৃদন্দর সপহত কবগম 

র্াহনুদন্নছা,উপ-সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যস্থাপনা পবভাগ ,িনাব কমাঃ কগালাম কমাস্তফা ,

উপ-পপরিালে ,পবপবএস। 
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কিানাল অপফসারদের প্রপর্ক্ষ্দণ বক্তব্য রাখদছন পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর 

সপিব িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান। নারায়নগঞ্জ সের উপদিলা পনব শাহী েম শেতশা িনাব 

কমাঃ গাউসুল আিম এ সময় উপপস্থত পছদলন। 

 

  

প্রর্ম কিানাল অপাদরর্দন (৩য় পব শ) িনাব কমাঃ মঞ্জুর আলম ,মাননীয় কময়র ,িেগ্রাম পসটি 

েদপ শাদরর্ন ,িনাব কমাহাম্মে র্াহীন ,উপ-পপরিালে ,পবপবএস এবং িনাব কমাঃ ওয়াপহদুর 

রহমান ,আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা ,িেগ্রামদে কেখা র্াদচ্ছ। 

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপরর এপিটিং এবং কোপিং োর্ শক্রম এর উদদ্বাধন েরদছন রংপুর কিলা 

পপরষদের প্রর্াসে অোপে করপিনা রাজ্জাে। রংপুদরর আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা এ 

সময় উপপস্থত পছদলন। 

 

  

রংপুর কিলায় অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর এপিটিং এবং কোপিং োর্ শক্রম মপনটপরং 

েরদছন যুগ্ম-সপিব িনাব কমাঃ মাহফুজুল োদের।  

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপরর প্রিারণা অনুষ্ঠাদন বসয়ে কবলাল কহাদসন, কিলা প্রর্াসে, কুপষ্টয়া, উপ-

সপিব কবগম র্াহনুদন্নছা, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যস্থাপনা পবভাগ এবং িনাব কমাঃ কগালাম 

কমাস্তফা, উপ-পপরিালে, পবপবএস। 
 

  

অর্ শননপতে শুমাপরর প্রিারণা অনুষ্ঠাদন বসয়ে কবলাল কহাদসন ,কিলা প্রর্াসে ,কুপষ্টয়া ,উপ-

সপিব কবগম র্াহনুদন্নছা ,পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যস্থাপনা পবভাগ এবং আঞ্চপলে পপরসংখ্যান 

েম শেতশাদে কেখা র্াদচ্ছ। 
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নরপসংেী কিলার সের উপদিলায় অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর  মাঠ পর্ শাদয়র তথ্য 

সংগ্রদহর োি সদরিপমদন পপরের্ শন েদরন SID এর সপিব।  

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর কিানাল অপফসারদের প্রপর্ক্ষ্ণ েম শসূপির উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন 

প্রধান অপতপর্ পহদসদব কিলা প্রর্াসে, মাপনেগঞ্জ বক্তব্য রাদখন। এ সময় ইউএনও, 

মাপনেগঞ্জ সের ও মপহলা ভাইস কিয়ারম্যান, মাপনেগঞ্জ সের উপদিলা পপরষে  উপপস্থত 

পছদলন।  

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর মতপবপনময় সভায় সপিব, SID, অপতপরক্ত কিলা 

প্রর্াসে(রািস্ব), নরপসংেী এবং অন্যান্য েম শেতশাগণ।  

  

সুপারভাইিার ও গণনাোরীগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ েম শসূপির উদদ্বাধনী অনুষ্ঠান উপদিলা পনব শাহী 

অপফসার, মুপন্সগঞ্জ সের এর সভাপপতদত্ব উপদিলা পপরষে পমলনায়তদন অনুপষ্ঠত হয়। উক্ত 

অনুষ্ঠাদন প্রধান অপতপর্ পহদসদব সপিব, পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাগ   )DIS(  

উপপস্থত পছদলন।  

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর মতপবপনময় সভায় সপিব SID েপমর্নার, ঢাো পবভাগ 

িনাব এ এন সামসুপদ্দন আর্াে কিৌধুরী এবং অন্যান্য েম শেতশাগণ। 

 

  

ঢাো কিলার কিানাল অপফসারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ েম শসূপিদত পবদর্ষ অপতপর্ পহদসদব  িনাব 

এম এ সবুর খান ,সভাপপত, ঢাো কিম্বার অব েমাস শ এে ইোপেি বক্তব্য রাখদছন। 
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অর্ শননপতে শুমাপর-২০১৩ এর মতপবপনময় সভা িনাব এ এন সামসুপদ্দন আর্াে কিৌধুরী, 

েপমর্নার, ঢাো পবভাদগর সভাপপতদত্ব অনুপষ্ঠত হয়। উক্ত অনুষ্ঠাদন সপিব, DIS প্রধান 

অপতপর্ পহদসদব উপপস্থত পছদলন।  

 

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর ঢাো কিলার কিানাল অপফসারগদণর প্রপর্ক্ষ্ণ 

েম শসূপিদত অংর্গ্রহণোরী েম শেতশাবৃন্দ।  

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর-২০১৩ এর কিলা শুমাপর েপমটির  সভায় বক্তব্য রাখদছন িনাব 

কমাহাম্মে এেরামুল েপরম কিৌধুরী ,মাননীয় সংসে সেস্য ,কনায়াখালী-০৪। উক্ত অনুষ্ঠাদন 

উপপস্থত আদছন কনায়াখালীর কিলা প্রর্াসে িনাব কমাঃ পসরাজুল ইসলাম এবং আঞ্চপলে 

পপরসংখ্যান েম শেতশা ,কনায়াখালী। 

  

অর্ শননপতে শুমাপর-২০১৩ এর তথ্য সংগ্রহ অনুষ্ঠাদন কর্রপুদরর কিলা প্রর্াসে িনাব কমাঃ 

িাপের কহাদসন। 

 

 

 
 

িনাব সদরায়ার মাহমুে ,কিলা প্রর্াসে, বগুড়া আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশার  সপহত 

শুমাপরর প্রেপত্র পূরণ পবষদয় আদলািনা েরদছন। 

  

পটুয়াখালীর কিলা প্রর্াসে িনাব অপমতাভ সরোর পবপবএস-এর যুগ্ম-পপরিালে িনাব 

কমাঃ মাসুে আলদমর সপহত অর্ শননপতে শুমাপর পবষদয় মত পবপনময় েরদছন। 
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পটুয়াখালীর কিলা প্রর্াসে িনাব অপমতাভ সরোর, পবপবএস-এর যুগ্ম-পপরিালে িনাব 

কমাঃ মাসুে আলম এবং আঞ্চপলে পপরসংখ্যান েম শেতশা অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর 

প্রিার োর্ শক্রদম অংর্গ্রহণ েরদছন। 

  

িনাব কগালাম কমাস্তফা োমাল ,পিপি ,পবপবএস ময়মনপসংদহর কিলা প্রর্াসে িনাব কমাঃ 

কলােমান কহাদসন এর সংদগ অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর পবষদয় মত পবপনময় েরদছন। 

 

 

 
 

   র             র              হ           র                    র 

 হ   র                                                  রর   -    

  র                  র    হ  র        

 

  
পবটিপভদত অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ উপলদক্ষ্ টে কর্া কত িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান, 

সপিব, SID, ি. কমাস্তাফা োমাল মুদিপর, পিপি, পবআইপিএস          কগালাম 

কমাস্তাফা োমাল, পিপি, পবপবএস । সঞ্চালনায় ি. নািনীন  হ    , পরসাি শ কফদলা, 

পবআইপিএস।  

 

 

 

 
 

পবটিপভদত অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ উপলদক্ষ্ু পবদর্ষ আদলািনায় SID এর সপিব িনাব 

কমাঃ নপিবুর রহমান, ি. ফাহপমো খাতুন, পপরিালে,  পসপপপি, োিী আেরাম উপদ্দন 

আহদমে, কপ্রপসদিন্ট, এফপবপসপসআই, । সঞ্চালনায় ি. নািপনন  হ    , পবআইপিএস।  

 

  
িুাদনল i এ অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ উপলদক্ষ্ু পবদর্ষ আদলািনায় SID এর সপিব 

িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান, পবপবএস এর পিপি িনাব কগালাম কমাস্তাফা োমাল। 

সঞ্চালনায় আপেতু  র্াপহন, কপ্রাগ্রাম পরসাি শার।  
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সময় টিপভদত অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ উপলদক্ষ্ পবদর্ষ আদলািনায় পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিব িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান। সাদর্ আদছন পবদর্ষ পরদপাট শার 

পমঃ কেবার্ীষ রায়। 

  
Independent টিপভদত অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ উপলদক্ষ্ পবদর্ষ আদলািনায় ি. 

কমাস্তাফা োমাল মুদিপর, পিপি, পবআইপিএস এবং পপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

পবভাদগর সপিব িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান। 

 

 

 

 
 
৭১ টিপভদত অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ উপলদক্ষ্ পবদর্ষ আদলািনায় পপরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিব িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান। সঞ্চালনায় পবপর্ষ্ট সাংবাপেে 

িনাব ইর্পতয়াে করিা। 

  

ATN BANGLA টিপভদত অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ উপলদক্ষ্ু পবদর্ষ আদলািনায় পপরসংখ্যান 

ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পবভাদগর সপিব িনাব কমাঃ নপিবুর রহমান     পবপবএস এর পিপি িনাব  

কগালাম কমাস্তাফা োমাল। সঞ্চালনায়                           । 

 

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর টেদর্া অনুষ্ঠাদনর পর ইনপিদপ কি  টিপভর ব্যবস্থাপনা 

          র রহ        র  কক্রস্ট প্রোন েরদছন SID এর সপিব।   

  

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর গণনা োি মপনটপরং এর োপয়            উপ-সপিবদে 

প্রিার সামগ্রী হস্তান্তর েরদছন SID এর সপিব। 
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অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর গণনাোলীন সমদয় আইপিপব ভবদনর েপম্পউটার মাদেশদট 

সাংবাপেেদের পবপভন্ন প্রদের িবাব পেদচ্ছন মাননীয় পপরেল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্ শাল 

(অবঃ) এ কে খন্দোর, বীর উত্তম, এমপপ । 

              র ২০১   র                           র       র         

        র          র           র           র                        

    র,   র    ,             র               র রহ       

 

 

 

 
 

অর্ শননপতে শুমাপর ২০১৩ এর গণনা োি মপনটপরং এর  িন্য িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালয় ের্তশে 

পোয়নকৃত যুগ্ম-সপিব, উপ-সপিব ও অন্যান্য েম শেতশাদের সংদগ সভা েরদছন SID এর 

সপিব। 
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