
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

বাংলােদশ পিরসংান েরা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
জিরপ/মাির
পিরচালনা
জারদারকরণ;

২৫

[১.১] জনমাির ও হগণনা ২০২১

[১.১.১] ল মািরর ত সংহ কায ম তািরখ ২ ৩১-১০-২০২১ ৩১-১২-২০২১

সময়সীমা
ির
সংেশাধন
াব রণ
করা হেয়েছ।

[১.১.২] পাইলট সাস তািরখ ১ ২৫-০৯-২০২১ ২৫-১১-২০২১

সময়সীমা
ির
সংেশাধন
াব রণ
করা হেয়েছ।

[১.১.৩] জনমাির ও হগণনা ২০২১ এর াথিমক িরেপাট  অংশীজনেদর
উপিিতেত disseminate’ করা

তািরখ ১ ৩০-০১-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

সময়সীমা
ির
সংেশাধন
াব রণ
করা হেয়েছ।

[১.২] িষ মাির ২০১৯
[১.২.১] িষ মাির ২০১৯ এর ডাটা এিডং, িিনং, এনালাইিসস এবং
খসড়া টিবল তকরণ

তািরখ ২ ০৭-০৬-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[১.৩] িষ ননা মাির ২০২০
[১.৩.১] িষ ননা মাির ২০২০ এর ডাটা এি, এিডং, িিনং,
এনালাইিসস এবং খসড়া টিবল তকরণ

তািরখ ২ ১৩-০৬-২০২২ ১৯-০৬-২০২২ ২৩-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[১.৪] অথ ৈনিতক মাির ২০২৩ [১.৪.১] অথ ৈনিতক মাির ২০২৩ এর িডিপিপ ড়াকরণ তািরখ ১ ০৭-০৬-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[১.৫] দেশর িতবী িেদর আথ -
সামািজক অবান িনপণ জিরপ
National Survey on Persons
with Disabilities (NSPD)
2019

[১.৫.১] দেশর িতবী িেদর আথ -সামািজক অবান িনপণ জিরপ
(NSPD) 2019 এর িরেপ াট কাশ

তািরখ ১ ২৬-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২

[১.৬] National Information
Platfrom for Nutrition
(NIPN)

[১.৬.১] National Information Platfrom for
Nutrition (NIPN) কায ম হেত Ananytical Report
কাশ করা

তািরখ ১ ১৯-১২-২০২১ ২০-১২-২০২১ ২১-১২-২০২১ ২২-১২-২০২১

[১.৭] দেশর পথিশেদর আথ -সামািজক
অবান িনপণ জিরপ Survey on
Street children -2021

[১.৭.১] দেশর পথিশেদর আথ -সামািজক অবান িনপণ জিরপ এর
methodology ও survey tools ড়াকরণ

তািরখ ১ ২৩-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[১.৮] Time Use Survey-2021
এর িরেপ াট কাশ

[১.৮.১] Time Use Survey-2021 এর িরেপ াট কাশ তািরখ ২ ১৯-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২

[১.৯] বাংলােদশ াল ভাইটাল
াসকস এর িরেপাট  কাশ

[১.৯.১] বাংলােদশ াল ভাইটাল াসকস এর িরেপাট  কাশ তািরখ ১ ২৭-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১
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[১.১০] Women and men in
Bangladesh: Facts and
figures- িরেপ াট কাশ

[১.১০.১] Women and men in Bangladesh: Facts
and figures-িরেপ াট কাশ

তািরখ ১ ২৩-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[১.১১] পিরেবশ ও জলবা পিরবতন

[১.১১.১] Bangladesh Disaster Related Statistics
(BDRS) ২০২০ এর খসড়া িরেপাট  কাশ

তািরখ ২ ২৩-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.১১.২] Bangladesh Environmental Protection
Expenditure and Wage Management Survey
২০২১ এর প ত, মাবাইল এ ওেয়ব অাপিলেকশন ত এবং
পাইলট টিং সকরণ

তািরখ ২ ২৬-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.১১.৩] Pilot survey on Sex, Age and Disability
Disaggregated Data (SADDD) collection for
disaster risk reduction and climate change
adaptation এর ল িরেপাট  কাশ

তািরখ ১ ২৬-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ১০-০৬-২০২২

[১.১২] জাতীয় িশ ম জিরপ (National
Child Labour Survey 2021)

[১.১২.১] প ণয়ন, ায়াল তকরণ ও কািপ ডেভলপেম তািরখ ১ ১৫-১২-২০২১ ২০-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ০৫-০১-২০২২ ১২-০১-২০২২

[১.১২.২] িলিং অপােরশন তািরখ ১ ০৫-০১-২০২২ ০৭-০১-২০২২ ১০-০১-২০২২ ১৩-০১-২০২২

[১.১৩] মশি জিরপ (Labor Force
Survey)

[১.১৩.১] মশি জিরেপর ািলং িডজাইন ড়াকরণ এবং প ও
ায়াল তকরণ

তািরখ ১ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.১৪] HIES ২০২০-২১ ক
[১.১৪.১] HIES ২০২০-২১ শীষ ক জিরেপর প, ায়াল ও
sampling design ত ও ড়াকরণ

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ০৫-০১-২০২২ ১০-০১-২০২২ ১৫-০১-২০২২

২

মৗিলক
চকসেহর
ত-উপা ণয়ন
ও সহজলভকরণ;

২৩

[২.১] ছয় ধান ফসল ও একশত িবশ
অধান ফসেলর উৎপাদন িহসাব ালন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত
কাশ

[২.১.১] ধান ফসেলর বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত কািশত তািরখ ২ ২৬-১২-২০২১ ২৯-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১

৩ ধান
ফসেলর
ড়া িহসাব
কাশ করা
হেয়েছ।

[২.১.২] অধান ফসেলর বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত কািশত তািরখ ২ ২৬-১২-২০২১ ২৯-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১

[২.২] িষ পিরসংান বষ -২০২১ কাশ [২.২.১] িষ পিরসংান বষ -২০২১ কাশনা ওেয়বসাইেট আপেলাড তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ
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নর
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উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৩]  ও মির পিরসংান ত ও
কাশ

[২.৩.১] মািসক ভাা  চক (CPI) ও ীিতর হার (IR) ণয়ন
ও ওেয়বসাইেট কাশ

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[২.৩.২] মািসক িনম াণ সামী  চক (BMPI) ণয়ন ও ওেয়বসাইেট
কাশ

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[২.৩.৩] মািসক বািড় ভাড়া চক ( HRI ) ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[২.৩.৪] মািসক মিরর হার চক (WRI) ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ সংা ১ ১২ ১১ ৩

[২.৪]  ও মির সংা মািসক িরিলজ
ত ও কাশ

[২.৪.১]  ও মির সংা মািসক িরিলজ কাশকরণ (ওেয়বসাইেট
আপেলাড)

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[২.৫] চলিত উৎপাদন পিরসংান তকরণ

[২.৫.১] মািসক িশ উৎপাদন চক-হৎ ও মাঝাির (QIIP-Large &
Medium Scale) ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[২.৫.২] মািসক উৎপাদেকর  চক (PPI) ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ সংা ১ ১২ ১১ ৩

[২.৫.৩] মািসক িশ উৎপাদন চক- (QIIP-Small Scale)
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[২.৬] িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ
কাশ

[২.৬.১] িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ কাশনা ওেয়বসাইেট
আপেলাড

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[২.৭] পিরসংান পেকটক -২০২১ কাশ [২.৭.১] পিরসংান পেকটক -২০২১ ওেয়বসাইেট আপেলাড তািরখ ২ ২৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ০২-০৬-২০২২ ০৩-০৬-২০২২

[২.৮] Selected Statistics of
Bangladesh’ শীষ ক ায়ার কাশ

[২.৮.১] Selected Statistics of Bangladesh’ শীষ ক
ায়ার কাশকরণ (ওেয়বসাইেট আপেলাড)

তািরখ ১ ০৫-০৬-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ১৩-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২

[২.৯] মািসক পিরসংান েলন বাংলােদশ
কাশ

[২.৯.১] িত ই মােস এক পিরসংান েলন বাংলােদশ কাশনা
ওেয়বসাইেট আপেলাড

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১
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অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

পিরসংান
বার
আিনকীকরণ ও
ািতািনক
সমতা ি;

১১

[৩.১] এসিডিজ াকার িবষেয় ডাটা
দানকারীগেণর দতা ি

[৩.১.১] এসিডিজ াকার িবষেয় উপা দানকারী ও অেমাদনকারীগণেক
িশণ দান

সংা ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[৩.২] এসিডিজ িবষয়ক ওয়াকশপ আেয়াজন
[৩.২.১] এসিডিজ াকার, এসিডিজ ানীয়করণসহ অা িবষেয় ওয়াকশপ
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[৩.৩] াশনাল পেলশন রিজার
(এনিপআার)

[৩.৩.১] াশনাল পেলশন রিজার (এনিপআার) িবষেয় অংশীজনেদর
অবিহতকরণ সভা

সংা ১ ২ ১ ১

[৩.৪] ানীয় িশণ [৩.৪.১] অংশহণত িশণাথ সংা ২ ৭০০ ৬৯৫ ৬৯০ ৬৮৫ ১৫০

[৩.৫] এনএিসডএস (NSDS)
ইমিেমেশন সােপাট  ক

[৩.৫.১] খসড়া আইিস পিরকনা (Draft ICT Plan) ত তািরখ ১ ২০-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ২৪-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২

[৩.৬] সামািজক িনরাপা বা
জারদারকরেণ এনএইচিড ডাটােবইজ
বহােরর জ এক গাইডলাইন ত

[৩.৬.১] “Standard Operation Manual for NHD
Data Sharing Procedures” তকরণ

তািরখ ১ ১০-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৭] াধীনতার বণজয়ীেত িভিডও ও
িরিচ দশ ন

[৩.৭.১] াধীনতার বণজয়ীেত িভিডও ও িরিচ দশ ন তািরখ ১ ১৬-১২-২০২১ ২০-১২-২০২১ ২৫-১২-২০২১

[৩.৮] ওিজিড এর ওেয়বেপাট ােল ডাটােসট
আপেলাডকরণ

[৩.৮.১] আপেলাড ত ডাটােসট সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৪ ২

[৩.৯] মাইো ডাটােসট সরবরাহ ও িবয় [৩.৯.১] সরবরাহত ডাটােসট % ১ ৬০ ৫৯ ৫৬ ৫১ ৬১

[৩.১০] নেলজ শয়ািরং সশন [৩.১০.১] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় নেলজ শয়ািরং সশন অিত সংা ১ ৬ ৫

৪

জাতীয় িহসাব
তকরণ/
সমেয়াপেযাগী
পিরসংান ত
ও ণয়ন

১১

[৪.১] জাতীয় আয় ালন

[৪.১.১] উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত বছেরর তত াথিমক
ালন এবং ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ ও ওেয়বসাইেট কাশ

তািরখ ২ ২৫-০৫-২০২২ ২৬-০৫-২০২২ ২৭-০৫-২০২২ ২৮-০৫-২০২২ ২৯-০৫-২০২২

[৪.১.২] য় পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত বছেরর তত াথিমক
ালন এবং ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ ও ওেয়বসাইেট কাশ

তািরখ ২ ২৬-০৫-২০২২ ২৭-০৫-২০২২ ২৮-০৫-২০২২ ২৯-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২

[৪.২] াশনাল একাউস াসকস কাশ [৪.২.১] াশনাল একাউস াসকস কাশনা ওেয়বসাইেট আপেলাড তািরখ ২ ২৫-০৫-২০২২ ২৬-০৫-২০২২ ২৯-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২

[৪.৩] বেদিশক বািণজ পিরসংান ত ও
কাশ

[৪.৩.১] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ , ২০২০-২০২১ ওেয়বসাইেট
আপেলাড

তািরখ ২ ২৫-০৫-২০২২ ২৬-০৫-২০২২ ২৯-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২

[৪.৩.২] মািসক বেদিশক বািণজ পিরসংান সংা িরিলজ সংা ১ ১২ ১১ ৩

[৪.৪] পিরসংান বষ -২০২১ কাশ [৪.৪.১] পিরসংান বষ  -২০২১ ওেয়বসাইেট আপেলাড তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ২৩-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


