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রফরফএ/াংস্ায কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the BBS/Department) 

 

াম্প্ররতক অজিন, চুাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ: 

সদদয উন্নয়নমূরক রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং জনগদণয সদাযদগাড়ায় সফা প্রদান রনরিত কযায জন্য রনব িযদমাগ্য ও ারনাগাদ তথ্য 

যফযা কযা ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায (রফরফএ) দারয়ত্ব। জাতীয় ও স্থানীয় রযকল্পনা প্রণয়দন রনদয়ারজত রযকল্পনারফদ, 

যকারয-সফযকারয গদফলণা প্ররতষ্ঠান, আন্তজিারতক াংস্থা ও জনাধাযদণয ব্যফাদযয জন্য রনয়রভতবাদফ রফরবন্ন তথ্য াংগ্র, 

াংকরন ও প্রকাদয দারয়ত্ব রফরফএ ারন কদয আদছ। ম্প্ররত জাতীয় রযাংখ্যান উন্নয়ন সকৌরত্র (National Strategy 

for the Development of Statistics-NSDS) এফাং রযাংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন কযা দয়দছ। পদর রফরফএ-এয 

কাদজয রযরধ ম্প্রারযত দয়দছ। এয রযদপ্ররক্ষদত রফরফএ এয াাংগঠরনক কাঠাদভা পুনগ িঠন কযা দয়দছ এফাং এদক আদযা 

রিারী ও সমৌরিকীকযদণয কাজ চরদছ। রযাংখ্যান আইন ২০১৩ এয ৬ ধাযায আওতায় রফরবন্ন শুভারয ও আথ ি-াভারজক এফাং 

জনরভরতক সক্ষত্র মূদ জরয                                               ম্পন্ন         । ১৫-১৯ ভাচ ি ২০১১ 

সদদয ঞ্চভ আদভশুভারয ও গৃগণনা অনুরষ্ঠত দয়দছ এই ঞ্চভ আদভশুভারয ও গৃগণনা          ও               ও 

                            । ২০১৩ াদরয ভাচ ি-সভ ভাদ ফাাংরাদদদ তৃতীয় অথ িননরতক শুভারযয তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ 

ম্পন্ন কযা য়। এফাযই প্রথভ ইউরনয়ন রডরজটার সন্টাদযয (UDC) ভােদভ স্থানীয় ম িাদয় স্থারত যকাদযয আধুরনক প্রমৄরি 

ব্যফায কদয অনরাইদন ম্ভাব্য ফ িরনম্ন ভদয়য ভদে অথ িননরতক শুভারযয তথ্য রফরফএ দয দপ্তদয করম্পউটাদয ধাযণ কযা য়। 

                                  এ          এ                                                  

        অথ িননরতক শুভারয ২০১৩ প্রকদল্পয আওতায় রফজদন সযরজস্টায (BusinessRegister) প্রস্তুত কাম িক্রভ গ্রণ কদযদছ। 

এটি সদদয অথ িননরতক রযাংখ্যান প্রণয়দনয প্রধান কাঠাদভা রদদফ ব্যফহৃত দফ। রফজদন সযরজস্টাদয প্ররতটি প্ররতষ্ঠাদনয নাভ, 

ঠিকানা, আইনগত কাঠাদভা, কাম িাফরীয ধযণ, রনদয়ারজত জনফদরয াংখ্যা, ফাৎরযক গড় উৎাদন, সভাট ম্পদদয রযভাণ ইতুারদ 

তথ্য থাকদফ।                                                                                          

অথ িননরতক শুভারয ২০১৩ প্রকদল্পয আওতায় রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়  ‘প্রফা আদয়য রফরনদয়াগ ম্পরকিত জরয ২০১৬’ 

রযচারনা কদয দ্রুততভ ভদয়য ভদে রযদাট ি রফরফএ প্রধান কাম িারদয় সপ্রযণ কযা দয়দছ। এ জরযদয ভােদভ প্রফা আদয়য 

রফরনদয়াদগয রফরবন্ন খাত ম্পদকি তথ্য াংগ্রদয াাার ঞ্চদয়য রফরবন্ন খাদতয তথ্য, প্রফাীয তথ্য ও খানায আথ ি-াভারজক 

অফস্থান ম্পদকি ও তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ, মা ব্যফায কদয প্রফা আদয়য সুষ্ঠু রফরনদয়াদগয সক্ষদত্র ঠিক রযকল্পনা ও সুারয 

প্রণয়দন উদেখদমাগ্য ভূরভকা যাখদফ। ফরস্ত শুভারয ও বাভান সরাকগণনা ২০১৪ কভ িসূরচয  ও                         

                                  দয়দছ।                            রনয়রভতবাদফ       রবরিদত ১২৬ টি পদরয 

আয়তন ও উৎাদন রাফ প্রাক্করন কদয রযদ িাট           । ভূরভ ও সচ রযাংখ্যান প্রস্তু                           

                                   দয়দছ। ২০১৫ াদরয কৃরল রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ                            ও 

                                            উৎাদনীরতা জরয কভ িসূরচয আওতায় ৯টি পদরয জরয ম্পন্ন কদয 

রযদাট ি প্রণয়ন কযা দয়দছ।                           সরথ এন্ড ভযরফরডটি স্টুাটা াদব ি ২০১৪, এডুদকন াউজদাল্ড 

াদব ি, ২০১৪,  আইরটি ইউজ এন্ড একদ ফাই ইনরডরবজুয়ার এন্ড াউজদাল্ড, ২০১৩ সরফায সপা ি াদব ি, ২০১৩ এফাং       

       ই              প্রকদল্পয আওতায়                               এয  রযদাট ি                   দয়দছ। 

ভরনটরযাং দ্যা রচুদয়ন অফ বাইটার স্টুাটিরস্টক অফ ফাাংরাদদ (এভএরবএরফ) প্রকদল্পয আওতায়                        

    , সদদ রনফ িারচত ২,০১২ টি নুভনা এরাকা দত ১১ ধযদণয তপরদরয ভােদভ তথ্য াংগ্রদয রবরিদত ফাাংরাদদদয Vital 

Statistics রনয়রভত প্রকারত দছে। ‘জনজীফদন জরফায়ু রযফতিদনয প্রবাফ কভ িসূরচ’-এয আওতায় Bangladesh 

Disaster Related Statistics 2015 রযদ িাট প্রদাদন                                               

     । সদদয কর সবৌদগাররক এরাকায জন্য একটি সুরফন্যস্ত এফাং অরবন্ন সকারডাং দ্ধরত চালু কযায রদক্ষু রজও সকাড রদস্টভ 
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প্রণয়দনয কাদজয রযদ িাট প্রদাদন                                        ভন্ন      । Bangladesh Standard 

Classification of Occupation (BSCO-6 digit) এফাং  Bangladesh Standard Industrial 

Classification (BSIC-5 digit) প্রণয়দনয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। এছাড়াও রফরফএ এয রনয়রভত কাম িক্রভ সমভন: 

প্ররতভাদয সবািায মূল্য সূচক (Consumer Price Index-CPI)  ভাদয      প্তাদয ভদে                এ  

                   কযা    Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2013, Survey of 

Manufacturing Industries 2012, Compilation of Gender Statistics 2012, Child and 

Mother Nutrition Survey 2012, Health and Morbidity Status Survey 2014, Violence 

Against Women (VAW) Survey-2015, Survey on Investment of Remittance 2015  এ  

রযদাট ি                                                                         । প্রথভফাদযয ভদতা Food 

Balance Sheet (২০০৯-১৩) প্রস্তুত কযায সক্ষদত্র                                               । যকাদযয 

রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ভােদভ ফতিভাদন ১৪২ টি াভারজক রনযািা কভ িসূরচ ফাস্তফায়ন ও  যকায  কতৃিক প্রদি রফরবন্ন 

সুরফধা/দফা দ্রুত এফাং রনর্ভ িরবাদফ জনাধাযদণয সদাযদগাড়ায় সৌৌঁদছ সদয়ায রদক্ষু সদদয কর নাগরযকদদয সভৌররক তথ্য ম্বররত 

জাতীয় খানা তথ্য বাণ্ডায (NHD) নাদভ একটি পৃথক ডাটাদফইজ প্রণয়দনয কাজ                                       

        । SDGs এফাং ৭ভ ঞ্চফারল িকী রযকল্পনা ফাস্তফায়ন রযফীক্ষদণয জন্য Setting Priority for Data 

Support to 7
th

 FYP and SDGs : An Overview নাভক একটি প্রকানা                           

         প্র         । 

 

ভস্যা এফাং চুাদরঞ্জমূ: 

সজরা ও রফবাগীয় ম িাদয় রনজস্ব অরপ বফন সনই এফাং কভ িকতিা/কভ িচাযীগদণয প্ররক্ষদণয জন্য পূণ িাঙ্গ প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউট সনই। 

পদর দক্ষ জনফর ততযীদত ভস্যা সৃরি দছে। রযাংখ্যারনক তথ্য ও উাি প্রদাদন উিযদাতায অদনক সক্ষদত্র অনাগ্র ঠিক 

রযাংখ্যান প্রস্তুদতয সক্ষদত্র চুারঞ্জ রদদফ কাজ কদয। রক্ষুভাত্রামূ অজিদনয গৃরত কাম িক্রভমূদয ফাদজট স্বল্পতা ও ফাদজদটয 

ফযাে ভয়ভত না াওয়া কাদজয গরতদক শ্লথ কদয সদয়। এ রদক্ষু রফবাগীয় ম িাদয় প্রদয়াজনীয় ফাদজট ফযাে সদয়া, দ্রুত জনফর 

রনদয়াগ প্রদান কযা এফাং কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষু প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ প্রদান, সজরা এফাং রফবাদগ অরপ বফন 

রনভ িাণ অতুন্ত জরুযী। প্রকল্প গ্রণ ও ফাদজট স্বল্পতায কাযদণ SDG ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় ডাটা যফযা কযা রফরফএ এয একটি 

চুাদরঞ্জ রদদফ আরফ িভূত দয়দছ। এছাড়া রফরবন্ন দপ্তয/প্ররতষ্ঠান এয রনকট সথদক প্রদয়াজনীয় Administrative data 

াংগ্র কযায সক্ষদত্রও দীঘ িসূরত্রতায মু্মখীন দত দছে। গণনাকাযীদদয রনকট রযাংখ্যান রফলয়ক তথ্য উাি প্রদাদন 

উিযদাতাগণদক উদ্বুদ্ধ কযদত আধুরনক ও মৄদগামৄগী দ্ধরতয প্রদয়াগও একটি ফড় চুাদরঞ্জ। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

ফতিভান রফদে যকারয ও সফযকারয রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ, ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়দনয সক্ষদত্র রযাংখ্যাদনয গুরুত্ব 

উিদযািয বৃরদ্ধ াদছে। ২০০০ াদর গৃীত ‘স্রাব্দ উন্নয়নরক্ষু ভাত্রা (Millennium Development Goals-MDG) এয 

রফরবন্ন সূচক রযাংখ্যাদনয উয রবরি কদয চূড়ান্ত কযা দয়দছ। এযই ধাযাফারকতায় গৃরত সটকই উন্নয়ন রক্ষুভাত্রা 

(Sustainable Development Goals -SDGs) এয অগ্রগরত মূল্যায়দন রযাংখ্যাদনয গুরুত্ব অদনক বৃরদ্ধ সদয়দছ। এ 

রদক্ষু একটি ‘নতুন তথ্য রফপ্লফ’ (New Data Revolution) এয আফান জানাদনা দয়দছ এফাং ারফ িক রযাংখ্যান ব্যফস্থায 

উন্নয়দনয জন্য দমারগতা বৃরদ্ধয উয গুরুত্ব আদযা কযা দয়দছ। ফতিভাদন BBS এই রযকল্পনা ফাস্তফায়দনয কাজ কযদছ। জাতীয় 

আদয়য ঠিক রযাংখ্যান প্রণয়দনয জন্য GDP রবরি ফছয রযফতিদনয উদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। এছাড়াও সপ্ররক্ষত রযকল্পনা 

২০১০-২০২১, ৭ভ ঞ্চফারল িকী রযকল্পনা ২০১৬-২০২০, রূকল্প ২০২১  কর জাতীয়, আঞ্চররক ও আন্তজিারতক সযাড ম্যাদয 

াদথ াভঞ্জস্যপূণ ি রযাংখ্যান প্রণয়ন কযা রফরফএ এয বরফষ্যৎ রযকল্পনায় অন্তির্ভি যদয়দছ। 
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২০১৭-১৮ অথ ি ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ:(                     , যাংপুয) 

 ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ কাম িক্রভ-এয আওতায়                      , যাংপুয         কর সজরায 

কর খানা দত াক্ষাৎকাদযয ভােদভ খানা ও খানা দস্যগদণয আথ ি-াভারজক ও জনতারিক াংগৃীত তথ্য 

করম্পউটাদয ধাযণ 

 অথ িননরতক শুভারয-২০১৩ এয আওতায় াইরট Business Register প্রণয়দন দমারগতা কযা; 

 খানায আয়-ব্যয় জরয (HIES)-2016 এয চূড়ান্ত রযদাট ি প্রকা কযায সক্ষদত্র দমারগতা কযা; 

 তত্রভারক GDP রনরুদণয জন্য তথ্যাংগ্র কাম িক্রদভ দমারগতা কযা; 

 Supply and Use Table(SUT) ম্পন্ন কযদন দমারগতা কযা; 

 Purchasing Power Parity(PPP) based GDP প্রণয়দন দমারগতা কযা 

 Child and Mother Nutrition Survey 2017এয ভাঠ ম িাদয়য তথ্য াংগ্রদ দমারগতা কযা 

 প্রািন রছটভরফাীদদয আথ ি াভারজক রযাংখ্যান প্রণয়ন কযায রদক্ষু তথ্য াংগ্র ও রযদাট ি প্রকাদ দমারগতা কযা 

 আদভ       ২০২১ এয ভাস্টাযপ্লান চূড়ান্ত কযদন দমারগতা কযা; 

 Fortyfive  Years of Major Crops Statistics রফলয়ক রযদাট ি প্রকাদ দমারগতা কযা 

 কৃরল (স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ) শুভারয ২০১৮ এয প্রস্তুরতমূরক কাম িক্রভ ম্পন্ন কযদন দমারগতা কযা দমারগতা 

কযা; 

 Gender Statistics-2017 এয তথ্য াংগ্রদ দমারগতা কযা; 

 National Hygiene Survey- 2017 এয ভাঠ ম িাদয়য তথ্য াংগ্রদ দমারগতা কযা; 

 Compendium of Bangladesh Environmental Statistics প্রকাদ দমারগতা কযা;  

 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) –এয প্রস্তুরতমূরক কাম িক্রভ ম্পদন্ন দমারগতা 

কযা; 

 SDGs এফাং ৭ভ ঞ্চফারল িকী রযকল্পনায রফরবন্ন সূচক রযফীক্ষদণয জন্য রফরবন্ন শুভারয ও জরয রযচারনায় 

দমারগতা কযা 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূ এফাং আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বছেতা ও জফাফরদরতা 

সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয 

মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষু- 

 

 

ভারযচারক, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) 

এফাং 

 

মৄগ্ন-রযচারক,রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়, যাংপুয, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা এয ভদে  ২০১৭ াদরয 

জুন ভাদয ১৯ তারযখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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সকন ১ 

রফরফএ-এয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষু (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

১.১ রূকল্প (Vision) 

রফেভাদনয জাতীয় রযাংখ্যান ব্যফস্থা। 

 

১.২ অরবরক্ষু (Mission) 

সদদয উন্নয়ন ও জনকল্যাদণ আধুরনক দ্ধরতদত ঠিক ও ভানম্মত এফাং ভয়ানুগ রযাংখ্যান প্রস্তুত,  যফযা, এফাং উন্নততয 

তথ্য প্রমৄরিয ভােদভ তা রফদশ্ললণ, াংযক্ষণ ও দমারগতা কযা ।  

 

১.৩ সকৌর গত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ রফরফএ-এয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. জরয/শুভারয রযচারনা সজাযদায কযা। 

২. সভৌররক ভানদন্ডমূদয উাি/রযাংখ্যান জরবু কদয সতারা। 

৩. রযাংখ্যান ব্যফস্থায আধুরনকায়ন। 

১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. দক্ষতায দঙ্গ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

২. কাম িদ্ধরত ও সফায ভাদনান্নয়ন 

৩. আরথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪. দক্ষতা ও তনরতকতায উন্নয়ন 

৫. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

১.  রযাংখ্যান আইন, ২০১৩ এয আওতায় রফরধ ও নীরতভারা প্রণয়দন রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগদক ায়তা 

প্রদান কযা; 

২.  জনাংখ্যা, কৃরল,ভৎস্য ও প্রারণম্পদ এফাং অথ িননরতক শুভারয ছাড়া ও আথ ি-াভারজক, জনরভরত এফাং রযদফ 

অন্যান্য রফলদয় জরয রযচারনা ও দমারগতা কযা;   

৩. জাতীয় রাফ এফাং রফরবন্ন সূচক রনরূদণয াাার সদীয়  ও আন্তজিারতক ফারণজু রফলয়ক তথ্য াংগ্র, 

প্ররক্রয়াকযণ, রফদশ্ললণ ও দমারগতা কযা; 

৪. রফরবন্ন যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ভন্বয়, দমারগতা ও রদকরনদদ িনা প্রদাদনয ভােদভ প্ররভত 

রযাংখ্যান দ্ধরত প্ররতষ্ঠা ও এয ক্রদভান্নরত                         

৫. আন্তজিারতকভাদন সদদয রযাংখ্যাদনয ভদয়ারচত চারদা রনরূণ, আধুরনক প্রমৄরি ব্যফায কদয তথ্য াংগ্র, 

প্ররক্রয়াকযণ, জাতীয় রযাংখ্যান তথ্যবান্ডায  (National Statistical Databank) প্ররতষ্ঠা ও াংযক্ষণ 

এফাং াংরশ্লি ব্যফাযকাযীদদয চারদা অনুাদয রযাংখ্যান যফযা                       

৬. জাতীয় ও আন্তজিারতক প্ররতষ্ঠাদনয াদথ রযাংখ্যান রফলয়ক রক্ষণ, প্ররক্ষণ, গদফলণা, সাদারযত্ব ও উৎকল ি 

াধদনয রদক্ষু দমারগতামূরক কভ িসূরচ গ্রণ ও ম্প্রাযণ      

৭. অরবন্ন রজও সকাড প্রণয়ন এফাংএকটি Geographic Information System (GIS) Platform স্থান ও রযচারনায় 

দমারগতা । 



পৃষ্ঠা: 7 

 

সকন ২ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায  রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর চূড়ান্ত পরাপর সূচক একক 
প্রকৃত অজিন*  রক্ষুভাত্রা 

২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষণ রনধ িারযত রক্ষুভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 
উািসূত্র 

২০১৫-১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মথাভদয় শুভারযয পরাপর 

প্রকারত) 

চাযটি প্রধান শুভারযয (আদভশুভারয, কৃরল 

শুভারয, অথ িননরতক শুভারয ও ন্যানার 

াউজদাল্ড ডাটাদফজ শুভারয) রযদাট ি 

প্রকাদয জন্য তথ্য উাি প্রদান 

ফছয ৪ ৩.৫ ৩ 

 

 

২.৫ 

 

 

২.৫ 

রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়, যাংপুয, রযাংখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

 

অন্যান্য শুভারযয রযদাট ি প্রকা (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র) ফছয ২ ২ ১.৫ ১.৫ ১.৫ 

রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়, যাংপুয, রযাংখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 
 

মথাভদয় জরযদয পরাপর 

প্রকারত) 

প্রধান জরয (Large Scale) এয 

রযদাট ি প্রকাদ তথ্য উাি প্রদান ফছয ১.৫ ১ ১ ১ ১ 

রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়, যাংপুয, রযাংখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 
 

অন্যান্য জরয (Small Scale/ 

Adhoc) এয রযদাট ি প্রকাদ তথ্য উাি 

প্রদান 

ভা ১৮ ১২ ১০ ১০ ১০ 

রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়, যাংপুয, রযাংখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 
 

রফরবন্ন সক্টদয অথ িননরতক 

প্রবৃরদ্ধয রযভাণ রনরুরত  

রজরডর এয ফারল িক/াভরয়ক রাফ মথা 

ভদয় প্রকা কযায জন্য ারনাগাদ তথ্য 

প্রদান। 

তারযখ ৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ 

অথ ি রফবাগ, ইআযরড, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 

 

রফরবন্ন সক্টদয অথ িননরতক 

প্রবৃরদ্ধয রযভাণ রনরুরত 

পূফ িফতী ফছদযয রজরডর-এয চূড়ান্ত ফারল িক 

রাফ মথাভদয় প্রকা কযায ডাটা 

াদাট ি প্রদান। 

তারযখ ৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ 

অথ ি রফবাগ, ইআযরড, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 

 

রফরবন্ন সক্টদয অথ িননরতক 

সূচদকয রযভাণ রনরুরত 

ররআই ও অন্যান্য সূচদকয রযদাট ি 

মথাভদয় প্রকা 
াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অথ ি রফবাগ, ইআযরড, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 

 

মথা ভদয় প্রধান ও অপ্রধান 

পদরয উৎাদন প্রাক্কররত 

ও প্রকারত 

ছয়টি প্রধান পর ও একত  রফটি 

অপ্রধান পদরয উৎাদন রাফ প্রাক্কর 

াংক্রান্ত রনয়রভত জরয রযচারনা ও তথ্য 

প্রকাদ দমারগতা প্রদান। 

াংখ্যা  

১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়, যাংপুয    
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National 

Household 

Database (NHD) 

       ও          

(        ৩.৫      

খানা)           

      ই      

রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয় ভয়ভনরাং 

ারফ িক প্রস্তুরত গ্রন কযা দছে। 

উদজরা 

াংখ্যা 

- ২৫ ১০ - - ১           ও                 ,         

       

২               ,                

৩            এ                      ,     

       

৪                        

৫     ও              ,                  , 

           ,          ও              

৬। রফেব্যাাংক 

৭। ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

৮। সজরা ও উদজরা প্রান 

৯। ইউরনয়ন রযলদ, সৌযবা ও রটি কযদাদযন 

 

* াভরয়ক (provisional) তথ্য 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্যমূ (াট ি-১) 

সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

প্রকৃত অজিন*  
রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-২০১৭ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(১)শুভারয/জরয 

রযচারনা 

সজাযদায কযা। 

২৫ 

[১.১.] 

National 

Household 

Database 

(NHD)       

 ও          

(        ৩.৫ 

     খানা) 

          

      ই      

(১.১.১) ডাটা এরি 

ম্পন্ন  

 

সজরা 

াংখ্যা  

 

৪.০০ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

[১.২] 

Household 

Income & 

Expenditure 

Survey 

(HIES) 

(১.২.১)ভাঠ ম িাদয়য 

ারফ িক তথ্য াংগ্র  

তারযখ ৪.০০ - - ২৪-০৫-১৮ ০৮-০৬-১৮ ২৩-০৬-১৮ - - - - 

[১.৩] অথ িননরতক 

শুভারয 

[১.৩.১] অথ িননরতক 

শুভারয ২০১৩ এয 

প্রারনক রযদাট ি 

প্রদাদন তথ্য াংগ্র  

তারযখ ১.০০ - - ১০-০৬-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ২১-০৬-২০১৭ ২৩.০৬.২০১৭ - - 

[১.৪] Census on 

the population 

of former 

enclaves of 

Bangladesh 

2017  

[১.৪.১] শুভারয তথ্য 

াংগ্র ও রযদাট ি 

প্রকাদ তথ্য উাি 

াংগ্র  

তারযখ ৩.০০ - - ২৪.১২.২০১৭ ২৫.০১.২০১৮ ২১.০২.২০১৮ - - - - 

[১.৫] তত্রভারক 

রবরিদত প্রণীত 

শ্রভরি জরযদয 

ফাৎরযক রযদাট ি 

প্রকা 

[১.৫.১] রযদাট ি  

প্রকাদ তথ্য উাি 

 াংগ্র  

তারযখ ৩.০০ - - ১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৩.০৬.২০১৮ - 
১০.০৬.২০১৮ ১০.০৬.২০১৮ 
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সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

প্রকৃত অজিন*  
রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-২০১৭ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

[১.৬ ] কৃরল (স্য, 

ভৎস্য ও প্রারণম্পদ) 

শুভারয ২০১৮ এয 

প্রস্তুরতমূরক কাম িক্রভ 

ম্পন্ন কযা 

[১.৬.১]  সজানার 

অাদযন ম্পন্ন  

তারযখ ৪.০ - - 

১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৩.০৬.২০১৮ - - - 

[১.৭] আদভ       

২০২১ এয ভাস্টাযপ্লান 

চূড়ান্ত কযা 

[১.৭.১] ভাস্টাযপ্লান 

চূড়ান্ত কযদন  তথ্য 

উাি াংগ্র  

তারযখ 

 
১.০০ - - ১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৫.০৬.২০১৮ - - - 

[১.৮] Child 

and Mother 

Nutrition 

Survey-2017 

এয ভাঠ ম িাদয়য তথ্য 

াংগ্র 

[১.৮.১] Child 

and Mother 

Nutrition 

Survey এয ভাঠ 

ম িাদয়য তথ্য াংগ্র  

% ১.০০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.৯] Gender 

Statistics-

2017 এয তথ্য 

াংগ্র 

[১.৯.১] 

Gender 

Statistics এয 

তথ্য প্রকাদয 

ারফ িক তথ্য াংগ্র  

% ১.০০ - ৪০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.১০] National 

Hygiene 

Survey 2017 

এয ভাঠ ম িাদয়য তথ্য 

াংগ্র 

[১.১০.১] তথ্য  

প্রকাদয রনরভি  

তথ্য াংগ্র  % ১.০ 
- - 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.১১] Multiple 

Indicator 

Cluster 

Survey এয 

প্রস্তুরতমূরক কাম িক্রভ 

ম্পন্ন 

[১.১১.১]  

প্রস্তুরতমূরক কাম িক্রভ 

ম্পন্ন  
% ১.০ 

- - 
১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.১২] VGD 

Panel Survey 

এয তথ্য াংগ্র ম্পন্ন  

[১.১১.১]  ভাঠ 

ম িাদয় ারফ িক তথ্য 

াংগ্র  

% ১.০ 
- - 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্যমূ (াট ি-২) 

সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজিন*  রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮   

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন প্রদক্ষন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(২) সভৌররক 

ভানদন্ডমূদয 

উাি/রযাং

খ্যান জরবু 

কদয সতারা 

৪০ 

[২.১] ছয়টি প্রধান পর 

ও একত  রফটি 

অপ্রধান পদরয 

উৎাদন রাফ প্রাক্করন 

াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

[২.১.১] প্রধান ও অপ্রধান 

পদরয জরয 

রযচারনা 

তারযখ 

৪.০০ ২৪.১২.২০১৫ ২৪.১২.২০১৬ ২৫.১২.২০১৭ ২৫.১.২০১৮ ২২.০২.২০১৮ - - ২৪.১২.২০১৯ ২৪.১২.২০২০ 

[২.২] Fortyfive  

years of Major 

Crops 

Statistics প্রকা 

[২.২.১] রযদাট ি প্রকা 

ভাঠ ম িাদয় ারফ িক তথ্য 

াংগ্র  
াংখ্যা ২.০০ - - ৩১-০৫-২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৫.০৬.২০১৮ ৩০.০৬.২০১৮ ৩১.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.২০২০ 

[২.৩] জাতীয় আয় 

প্রাক্করন 

[২.৩.১] উৎাদন 

দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য 

চররত ফছয এফাং পূফ িফতী 

ফছদযয প্রাথরভক প্রাক্বরন 

প্রস্তুদত ভাঠ ম িায় দত 

ারফ িক তথ্য াংগ্র  

তারযখ ৪.০০ ২৩-০৫-২০১৬  ২৪.০৫.২০১৭ ২৪-০৫-২০১৮ ১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৩.০৬.২০১৮ ২৩.০৫.২০১৯ ২৩.০৫.২০২০ 

[২.৩.২] ব্যয় দ্ধরতদত 

জাতীয় আদয়য চররত 

ফছয এফাং পূফ িফতী 

ফছদযয প্রাথরভক প্রাক্বরন 

প্রস্তুদত ারফ িক তথ্য 

াংগ্র দফ। 

তারযখ ৪.০০ ২৪-০৫-২০১৬ ২৪.০৫.২০১৭ ২৪-০৫-২০১৮ ১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৩.০৬.২০১৮ ২৩.০৫.২০১৯ ২৩.০৫.২০২০ 

[২.৪] মূল্য ভজুযী 

রযাংখ্যান  

[২.৪.১]          

   (CPI) এফাং  

          

   (WRI)        

                     

াংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[২.৪.২] ফারড়বাড়া 

                

                     

াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 
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সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজিন*  রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮   

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন প্রদক্ষন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৪.৩]             

             

                  

          

াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[২.৫] চররত উৎাদন 

রযাংখ্যান 

[২.৫.১]           

   (QIIP)       

                

     

াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[২.৫.২]      ক    

   (PPI           

                  

াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[২.৬] তফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান 

[২.৬.১] Unit 

Price Index of 

Export           

                  

তারযখ ১.০০ ২৪-০৫-২০১৬ ২৪.০৫.২০১৭ ২৪-০৫-২০১৮ ১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৩.০৬.২০১৮ ২৩.০৫.২০১৯ ২৩.০৫.২০২০ 

[২.৬.২] Unit 

Price Index of 

Import           

                  

তারযখ ১.০০ ২৪-০৫-২০১৬ ২৪.০৫.২০১৭ ২৪-০৫-২০১৮ ১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৫.০৬.২০১৮ ২৫.০৫.২০১৯ ২৪.০৫.২০২০ 

[২.৭] 

Environmental 

Statistics 

[২.৭.১] 

Compendium 

of Bangladesh 

Environmental 

Statistics       

                

      

তারযখ ২.০০ - - ২৪-০৫-২০১৮ ১০.০৬.২০১৮ ১৫.০৬.২০১৮ ২০.০৬.২০১৮ ২৩.০৬.২০১৮ - - 

[২.৮]  প্রকানা ফারল িক 

[২.৮.১]          

      -২০১৭       

                       

                  

তারযখ ২.০০ ১০-০৫-২০১৬ ১০-০৫-২০১৭ ১০-০৫-২০১৮ ২৫-০৫-২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৩.০৬.২-১৮ ১০-০৫-২০১৯ ১০-০৫-২০২০ 

[২.৮.২] রযাংখ্যান 

দকটব্যক – ২০১৭ 

                   

                  

          

তারযখ ২.০০ ১০-০৫-২০১৬ ১০-০৫-২০১৭ ১০-০৫-২০১৮ ২৫-০৫-২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৩.০৬.২-১৮ ১০-০৫-২০১৯ ১০-০৫-২০২০ 

[২.৮.৩] তফদদরক 

ফারণজু রযাংখ্যান ফল ি 
তারযখ ২.০০ ১০-০৫-২০১৬ ১০-০৫-২০১৭ ১০-০৫-২০১৮ ২৫-০৫-২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৩.০৬.২-১৮ ১০-০৫-২০১৯ ১০-০৫-২০২০ 
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সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজিন*  রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮   

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন প্রদক্ষন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

গ্রন্থ-২০১৭            

                  

                  

[২.৮.৪] ন্যানার 

একাউন্ট স্টুাটিটিক 

প্রকাদ              

                  

      

তারযখ ২.০০ ১০-০৫-২০১৬ ১০-০৫-২০১৭ ১০-০৫-২০১৮ ২৫-০৫-২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৩.০৬.২-১৮ ১০-০৫-২০১৯ ১০-০৫-২০২০ 

[২.৮.৫]          

        - ২০১৭    

                   

               

                  

তারযখ ২.০০ ১০-০৫-২০১৬ ১০-০৫-২০১৭ ১০-০৫-২০১৮ ২৫-০৫-২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৩.০৬.২-১৮ ১০-০৫-২০১৯ ১০-০৫-২০২০ 

[২.৮.৬] ফারল িক কৃরল 

রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ- 

২০১৭            

                  

                  

তারযখ ২.০০ ১০-০৫-২০১৬ ১০-০৫-২০১৭ ১০-০৫-২০১৮ ২৫-০৫-২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৩.০৬.২-১৮ ১০-০৫-২০১৯ ১০-০৫-২০২০ 

ভারক 

[২.৮.৭]       

               

                  

          

াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[২.৮.৮]            - 

সবািা মূল্য সুচক ও 

ভজুরয সূচক           

              গ্র 

াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[২.৮.৯]            - 

রল্প উৎাদন        

                

      

াংখ্যা ১.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্যমূ (াট ি-৩) 

সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজিন*  রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ ২০১৫-১৬ ২০১৬-২০১৭ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[৩]  

রযাংখ্যান 

ব্যফস্থায 

আধুরনকায়ন। 

১৫ 

[৩.১] জাতীয় এফাং 

আন্তজিারতক ম িাদয় 

বা/দরভনায/ 

কভ িারায় অাংগ্রণ 

[৩.১.১] কভ িকতিা 

ভদনানয়ন  

াংখ্যা 

৩.০০ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১০ ১২ 

[৩.২] স্থানীয় প্ররক্ষণ [৩.২.১] দক্ষ 

জনফর রফবাগীয় 

ম িাদয় প্ররক্ষদনয 

ব্যফস্থা 

াংখ্যা 

৩.০০ - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ 

 

 

১১০ 

 

 

[৩.৩] আন্তিজারতক 

প্ররক্ষণ 

[৩.৩.১] 

প্ররক্ষণাথী 

ভদনানয়ন 

াংখ্যা 

২.০০ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১০ ১২ 

[৩.৪] রফরফএ এয ভাঠ 

ম িাদয়য অরপমূ 

রিারীকযণ  

[৩.৪.১] আইটি 

াভগ্রী ( ল্যাট, 

ট্যাফ, রপ্রন্টায, 

স্ক্ুানায, 

পদটাকরয়ায 

ইতুারদ)’য  

ব্যফস্থানা  

তারযখ ২.০০ - - ৩-০৬-২০১৮ ৮-০৬-২০১৮ ১০-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ - - - 

[৩.৫] রফদকন্দ্রীয় 

ডাটাদফইজ ততযী, ডাটা 

াংযক্ষণ ও 

যক্ষণাদফক্ষণ 

[৩.৫.১]     

      য ডাটা 

াংগ্র  াংযক্ষদণ 

ায়তা 

রগগাফাইট 

২.০০ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ২৫ 

৩.৬ ই-প্ররকউযদভন্ট 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

[৩.৬.১]    

       ই-

প্ররকউযদভন্ট 

কাম িক্রদভয 

ব্যফস্থানা 

াংখ্যা 

৩.০০ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০ 
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দপ্তয/াংস্থায আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ  

(দভাট নম্বয-২০) 

সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১]দক্ষতায 

দঙ্গ ফারল িক 

কভ িম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

৪ 

 ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয  খড়া  ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরি দারখর 

 রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুরি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৭ এরপ্রর ১৯ এরপ্রর ২০ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর ২৫ এরপ্রর 

 ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  

তত্রভারক প্ররতদফদন দারখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

 ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয 

অধ িফারল িক মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

রনধ িারযত তারযদখ অধ িফারল িক মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন দারখরকৃত  
তারযখ ১ ১৫ জানুয়াযী 

১৬ জানুয়াযী ১৭জানুয়াযী ১৮ জানুয়াযী ২১জানুয়াযী 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

ফারল িক মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখরকৃত 
তারযখ ১  ১৩    ই ১৬    ই ১৮   ই ২০    ই ২৩    ই 

[২] 

কাম িদ্ধরত,কভ ি

রযদফ ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ 

 ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয় মূদ কভদক্ষ একটি অনরাইন 

সফা চালু কযা 

অনরাইন সফা চালুকৃত 
তারযখ ১ ৩১        ৩১ জানুয়াযী ২৮           

    /       কভদক্ষ ১টি সফা প্ররক্রয়া জীকৃত সফা প্ররক্রয়া জীকৃত তারযখ ১ ৩১        ৩১ জানুয়াযী ২৮         ১৫       

             ও             (এ  ই  ) 

ফাস্তফায়ন 

                      তারযখ ১ ৪ জানুয়াযী ১১ জানুয়াযী ১৮ জানুয়াযী ২৫ জানুয়াযী ৩১ জানুয়াযী 

এ  ই   ফাস্তফায়ন 
% ১ ২৫ - - - - 

 রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংরশ্লি কভ িচাযীয 

রআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন ভঞ্জুরযত্র মৄগৎ 

জারয রনরিতকযণ 

াংরশ্লি কভ িচাযীয  রআযএর ও ছুটি 

নগদায়ন মৄগৎ জারযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 রটিদজন্  চাট িায অনুমায়ী সফা প্রদান  প্রকারত রটিদজন্  চাট িায অনুমায়ী সফা 

প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন                         রনষ্পরিকৃত অরবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সফা প্রতুাী এফাং দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষাগায (waiting room) এ             

রনধ িারযত              সফা প্রতুাী 

এফাং দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষাগায চালুকৃত 

তারযখ ১ ৩১        ৩১ জানুয়াযী ২৮         - - 

 সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালু কযা 

 

 সফাগ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষদণয 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযখ ১ ৩১ রডদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয - - 

দক্ষতা ও 

তনরতকতায 

উন্নয়ন 

৪ 

 যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থা াংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

রফরবন্ন রফলদয় কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ আদয়াজন 

            প্ররক্ষদণয ভয় জনঘন্টা 
২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

  

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

 ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ িরযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৬ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 
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* াভরয়ক (provisional) তথ্য 

 

 

 রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন দারখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

 তথ্য অরধকায 

ও ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

১ 

 তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

 স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারত  স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আরথ িক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

২ 

 অরডট আরি রনষ্পরি কাম িক্রদভয উন্নয়ন অরডট আরি রনষ্পরিকৃত 

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১ ররআই (CPI) কনরজউভায প্রাই ইনদডক্স 

২ রড (SID) স্টুাটিটিক্স এন্ড ইনপযদভটিক্স রডরবন 

৩ রফরফএ (BBS) ফাাংরাদদ ব্যুদযা অপ স্টুাটিটিক্স 

৪ এনএইচরড (NHD) ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ 

৫ এইচআইইএ (HIES) াউজদাল্ড ইনকাভ অুান্ড এক্সদরন্ডচায াদব ি 

৬ রজআইএ (GIS) রজওগ্রারপক ইনপযদভন রদস্টভ 

৭ এভআইএ (MIS) ম্যাদনজম্যান্ট ইনপযদভন রদস্টভ 

৮    এ      (VAW) বাদয়াদরন্  এদগইনস্ট উইদভন 

৯ এএ  ইএ  (AMIS) এরগ্রকারচায ভাদকিট ইনপযদভন রদস্টম  

১০ রজরডর (GDP) গ্র ডদভটিক সপ্রাডাক্ট 

১১ রভক  (MICS) ভারটির ইনরডদকটয ক্লস্টায াদব ি 

১২ রবরজরড (VGD) বারনাদযফর গ্রু সডদবরদভন্ট 

১৩ আইরআয (ICR) ইনটিররদজন্ট কুাদযক্টায রযকগরনন 

১৪ এরডরজ (SDG) াদটইদনফর সডদবরদভন্ট সগার 

১৫ ডরিউআযআই (WRI) ওদয়জ সযট ইনদডক্স 

১৬ এইচআযআই (HRI) াউজদযন্ট ইনদডক্স 

১৭ রফএভরআই (BMPI) রফরল্ডাং সভদটরযয়ার প্রাই ইনদডক্স 

১৮ রকউআইআইর (QIIP) সকায়ান্টাভ ইনদডক্স অফ ইনডারিয়ার সপ্রাডাকন 

১৯ ররআই (PPI) সপ্রারডউায প্রাই ইনদডক্স 
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াংদমাজনী-২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নাকাযী দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত এফাং উাি 

সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[১.১.] National 

Household Database 

(NHD)        ও          

(        ৩.৫      খানা) 

                ই      

[১.১.১] National Household 

Database (NHD)        ও    

      (        ৩.৫      খানা) 

                ই      

খানা রবরিক তথ্য াংগ্র কদয       ই      ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা , 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা 

রফবাগ 

 

 

চূড়ান্ত প্ররতফদদন, National 

Household 

Database (NHD) 

 

[১.২] Household 

Income & 

Expenditure Survey 

(HIES) 

(১.২.১) চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রকা খানা রবরিক তথ্য াংগ্র, দারযদ্র রনরুণ এফাং প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীয জন্য 

মথামথ দমারগতা প্রারপ্ত রনরিতকযণ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

চূড়ান্ত প্ররতফদদন, HIES  

[১.৩] অথ িননরতক শুভারয [১.৩.১] অথ িননরতক শুভারয ২০১৩ এয 

প্রারনক রযদাট ি প্রকা 

সদব্যাী কৃরল ফরভূ িত খানা ও প্ররতষ্ঠারনক অথ িননরতক কভ িকাদণ্ডয 

ারফ িক রচত্র প্রকা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

প্রারনক রযদাট ি, অথ িননরতক 

শুভারয 

 

[১.৪] Census on the 

population of former 

enclaves of 

Bangladesh 2017  

[১.৪.১] শুভারয তথ্য াংগ্র ও রযদাট ি প্রকা 

প্রািন রছটভদর ফফাযত জনদগাষ্ঠীয খানা রবরিক তথ্য াংগ্র ও 

তাদদয জীফনভাদনয অফস্থা রনণ িয় 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

শুভারযয চূড়ান্ত প্ররতফদদন  

[১.৫] তত্রভারক রবরিদত প্রণীত 

শ্রভরি জরযদয ফাৎরযক রযদাট ি 

প্রকা 

[১.৫.১] রযদাট ি প্রকা 

তত্রভারক শ্রভরি জরযদয আওতায় তত্রভারক রবরিদত রযদাট ি 

প্রকা এফাং এয মথামথ প্রচায, ব্যফায ও গ্রণদমাগ্যতা 

রনরিতকযণ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

 শ্রভরি জরযদয

 ফাৎরযক রযদাট ি 

 

[১.৬ ] কৃরল (স্য, ভৎস্য ও 

প্রারণম্পদ) শুভারয ২০১৮ এয 

প্রস্তুরতমূরক কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা 

[১.৬.১]  সজানার অাদযন ম্পন্ন  সদব্যাী স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদদয ঠিক রচত্র রনরূদনয জন্য 

খানারবরিক শুভারয অনুষ্ঠান 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

সজানার অাদযন প্ররতদফদন  

[১.৭] আদভ       ২০২১ এয 

ভাস্টাযপ্লান চূড়ান্ত কযা 

[১.৭.১] ভাস্টাযপ্লান চূড়ান্ত জনতারিক রযাংখ্যান প্রণয়দণয উদেদশ্য সদব্যাী আদভ শুভারয 

রযচারনা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

অনুদভারদত ভাস্টায প্লান  

[১.৮] Child and Mother 

Nutrition Survey-

2017 এয ভাঠ ম িাদয়য তথ্য 

াংগ্র 

[১.৮.১] Child and Mother 

Nutrition Survey এয ভাঠ ম িাদয়য 

তথ্য াংগৃীত 

 রশু ও ভাদয়য পুরিভান রযভা ও সদদয পুরিভাদনয অফস্থান াংক্রান্ত 

রযাংখ্যান প্রণয়ন 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

ম্পন্ন তথ্যাংগ্র কাম িক্রভ  

[১.৯] Gender Statistics-

2017 এয তথ্য াংগ্র 

[১.৯.১] Gender Statistics এয 

তথ্য াংগৃীত 

 ররঙ্গ রবরিক (Gender Based) রযকল্পনা প্রনয়দণয রনরভি 

Gender Disagregated রযাংখ্যান প্রস্তুত 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

ম্পন্ন তথ্যাংগ্র কাম িক্রভ  

[১.১০] National [১.১০.১]তথ্য াংগৃীত  সুস্বুাস্থু রফলয়ক খানারবরিক তথ্য াংগ্র কাম িক্রদভয ভােদভ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা ম্পন্ন তথ্যাংগ্র কাম িক্রভ  
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নাকাযী দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত এফাং উাি 

সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

Hygiene Survey 2017 

এয ভাঠ ম িাদয়য তথ্য াংগ্র 

এতদাংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত  

[২.১] ছয়টি প্রধান পর ও একত  

রফটি অপ্রধান পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

[২.১.১] প্রধান ও অপ্রধান পদরয জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

 রতন ধযদণয ধান, আলু, গভ, াট অন্যান্য অপ্রধান পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

রযচাররত জরযদয পরাপর 

প্রকা 

 

[২.২] Fortyfive  years 

of Major Crops 

Statistics প্রকা 

[২.২.১] রযদাট ি প্রকা  প্রধান পরমূদয রফগত ৪৫ ফছদযয উৎাদন রাদফয াংকরন 

প্রকা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

প্রকারত রযদাট ি  

[২.৩] জাতীয় আয় প্রাক্করন [২.৩.১] উৎাদন দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য 

চররত ফছয এফাং পূফ িফতী ফছদযয প্রাথরভক 

প্রাক্বরন প্রস্তুত 

ফাৎরযক রবরিক সদদয রজরডর প্রাক্করন। প্রচররত ভানদন্ডমূদয 

াাার মৄদগাদমাগী নতুন ভানদদন্ডয রবরিদত আদযা রনখ ৌঁত 

রাফপূফ িক রজরডর প্রকা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

  

[২.৩.২] ব্যয় দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য চররত 

ফছয এফাং পূফ িফতী ফছদযয প্রাথরভক প্রাক্বরন 

প্রস্তুত 

ফাৎরযক রবরিক সদদয রজরডর প্রাক্করন। প্রচররত ভানদন্ডমূদয 

াাার মৄদগাদমাগী নতুন ভানদদন্ডয রবরিদত আদযা রনখ ৌঁত 

রাফপূফ িক রজরডর প্রকা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

  

[২.৪] মূল্য ভজুযী রযাংখ্যান  [২.৪.১]             (CPI) এফাং  

             (WRI) 

প্ররত ভাদ সবািা মূল্য সূচদকয াাার               প্রকা 

কযা। রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে সূচক প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ 

রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা   

[২.৪.২] ফারড়বাড়া    (HRI) প্ররত ভাদ ফারড়বাড়া     প্রকা কযা। রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে 

সূচক প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা   

[২.৪.৩]                    (BMPI) প্ররত ভাদ                      প্রকা কযা। রনধ িারযত ভয়ীভায 

ভদে সূচক প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা   

[২.৫] চররত উৎাদন রযাংখ্যান [২.৫.১]              (QIIP)  মথাভদয় QIIP এয ভারক াংকরন ও প্রকাদয ভদয়য ব্যফধান 

হ্রা। স্বল্পতভ ভদয়য ভদে াংকরন প্রস্তুত ও যফতীদত প্রচায ভােভ 

মূদয দমারগতায় প্রকানা ও ব্যাক প্রচায রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা   

 

[২.৫.২]      ক       (PPI) প্ররত ভাদ       ক        প্রকা কযা। রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে 

সূচক প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা   

[২.৬] তফদদরক ফারণজুরযাংখ্যান [২.৬.১] Unit Price Index of 

Export 

ফাৎরযকরবরিদত যপ্তারন ফারণজু াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রণয়দনয জন্য 

সূচক প্রস্তুত 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

 

[২.৬.২] Unit Price Index of 

Import 

ফাৎরযকরবরিদত আভদারন ফারণজু াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রণয়দনয জন্য 

সূচক প্রস্তুত 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

[২.৭] Environmental 

Statistics 

[২.৭.১] Compendium of 

Bangladesh Environmental 

জরফায়ু ও রযদফ াংক্রান্ত রযাংখ্যাদনয াংকরন ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  



পৃষ্ঠা: 21 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নাকাযী দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত এফাং উাি 

সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

Statistics প্রকা 

[২.৮] প্রকানা [২.৮.১]                -২০১৬ ফারল িক রযাংখ্যান গ্রন্থ ২০১ ৫ আকল িনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয 

কর দপ্তয, জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা 

াংস্থা াংরশ্লি জাতীয় ও আন্তজিারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয 

ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযন। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

[২.৮.২] রযাংখ্যান দকটব্যক – ২০১৬ রযাংখ্যান দকট ফই আকল িনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয কর 

দপ্তয, জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা াংস্থা 

াংরশ্লি জাতীয় ও আন্তজিারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক 

গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযন। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

[২.৮.৩] তফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান ফল ি 

গ্রন্থ-২০১৬ 

 ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

[২.৮.৪] ন্যানার একাউন্ট স্টুাটিটিক  
জাতীয় আয় াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

[২.৮.৫]                   

াংরক্ষপ্ত কদরফদয ফাাংরাদদদয সভৌররক রযাংখ্যানমূ প্রকা ও 

প্রচায 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

[২.৮.৬] ফারল িক কৃরল রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ  ফারল িক কৃরল ফল ি গ্রন্থ আকল িনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয কর দপ্তয, 

জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা াংস্থা াংরশ্লি 

জাতীয় ও আন্তজিারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক 

গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযন। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদাট ি  

[৩.১] জাতীয় এফাং আন্তজিারতক 

ম িাদয় বা/দরভনায/প্ররক্ষণ/ 

কভ িারায় অাংগ্রণ 

[৩.১.১] আদয়ারজত সরভনায/ ওয়াকি 

 

সস্টক সাল্ডাযদদয ভন্বদয় রফরবন্ন সরভনায/ ওয়াকি অদয়াজন এয 

ভােদভ ফ িাধুরনক তথ্য ও প্রমৄরি ম্পদকি াংরশ্লি কভ িকতিাদদযদক 

অফরতকযণ এফাং তাদদয দক্ষতা আন্তজিারতক ভাদন উন্নরতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা   

[৩.২] স্থানীয় প্ররক্ষণ [৩.২.১] দক্ষ জনফর ততরযয রদক্ষু প্ররক্ষণ 

প্রদান 

দক্ষ জনফর ততরযয রদক্ষু কভ িকতিা ও কভ িচারযগণদক রনয়রভত 

প্ররক্ষদণয াাার শুভারয ও জরয াংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররক্ষণ প্রদান 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা ফারল িক প্ররতদফদন  

[৩.৩] আন্তিজারতক প্ররক্ষণ [৩.৩.১] প্ররক্ষণাথী রযাংখ্যাদনয গণগত ভাদনান্নয়ন ও রফরবন্ন আন্তজিারতক াংস্থায াদথ 

দমারগতা বৃরদ্ধয ভদনাবাফ সৃরিয রদক্ষু আন্তিজারতক প্ররক্ষদণ সপ্রযণ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা ফারল িক প্ররতদফদন  

[৩.৪] রফরফএ এয ভাঠ ম িাদয়য 

অরপমূ রিারীকযণ  

[৩.৪.১] আইটি াভগ্রী ( ল্যাট, ট্যাফ, 

রপ্রন্টায, স্ক্ুানায, পদটাকরয়ায ইতুারদ) 

যফযা 

 রফজদন সযরজস্টায প্রণয়দনয কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাদফ ম্পন্ন কযদত  রফরফএ 

এয ভাঠ ম িাদয়য অরপমূ রিারীকযদণয অাং রদদফ আইটি 

াভগ্রী যফযা কযা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা ফারল িক প্ররতদফদন  

[৩.৫] রফদকন্দ্রীয় ডাটাদফইজ ততযী, 

ডাটা াংযক্ষণ ও যক্ষণাদফক্ষণ 

[৩.৫.১] ডাটা াংযরক্ষত  রফরবন্ন শুভারয, জরয ও তথ্য াংগ্র কাম িক্রদভয ভােদভ াংগৃীত তথ্য 

ধাযণ, াংযক্ষণ ও যক্ষণাদফক্ষণ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা ফারল িক প্ররতদফদন  

৩.৬ ই-প্ররকউযদভন্ট কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

[৩.৬.১] ই-প্ররকউযদভন্ট কাম িক্রভ ফাস্তফারয়ত  যাজস্ব ফাদজট ও উন্নয়ন ফাদজদটয কর ক্রয় কাম িক্রভ ই-প্ররকউযদভন্ট 

দ্ধরতদত ম্পন্নকযণ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা ফারল িক প্ররতদফদন  
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াংদমাজনী ৩ : অন্যান্য ভন্ত্রনারয়/রফবাদগয/অরধদপ্তয/াংস্থা-এয রনকট প্রতুারত সুরনরদ িি কভ িম্পাদন ায়তা মূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযন 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরশ্লি কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরশ্লি 

ভন্ত্রনারয়/রফবাদগয প্রতুারত ায়তা 

প্রতুাায সমৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকট প্রতুাায ভাত্রা 

উদেখ করুন 

প্রতুাাপুযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ভন্ত্রণারয় স্থানীয় যকায 

রফবাগ 

National Household 

Database (NHD) প্রস্তুত 

ভাঠ ম িাদয় জনদচতনতা সৃরিয রদক্ষু 

জনপ্ররতরনরধদদয ম্পৃিকযণ 

জনপ্ররতরনধদদয ভােদভ জনগণদক তথ্য 

প্রদাদন উদু্বদ্ধকযণ 

 

১০০% 

ডাটাদফজ-এ অন্তির্ভিকযণ 

দত ফাদ ড়দফ। 

ভন্ত্রণারয় স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়  National Household 

Database (NHD) প্রস্তুত 

দুগ িভ াওড় ও াারড় এরাকায় তথ্য াংগ্র 

কাম িক্রদভ রনযািা রফধান কযা 

দুগ িভ াওড় ও াারড় এরাকায় তথ্য 

াংগ্র কাম িক্রভ অতুন্ত ঝৌঁরকপূণ ি। 

আইনশৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফারনীয 

দমারগতা একান্ত কাম্য 

১০০%  

রফবাগ তথ্য ও সমাগাদমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ 

াংযরক্ষত সডটা ইউরনয়ন রডরজটার সন্টায মূদয ায়তা, 

সডটা সন্টায  স্থাদন ফাাংরাদদ করম্পউটায 

কাউরন্পর (রফরফএ) এয ায়তা। 

ইউরনয়ন রডরজটার সন্টায মূদয  

াদথ ভন্বয়, সডটা ওয়ায াউ  স্থাদন 

রফরর এয াদথ রদ্বারক্ষক ভদঝাতা। 

 

১০০% 

তথ্য সকন্দ্র চালু রফরনিতত দফ। 

দুফ ির দয় ড়দফ সডটা সফই 

ব্যফস্থানা। 

রফবাগ স্থানীয় যকায 

রফবাগ 

National Household 

Database (NHD) প্রস্তুত 

জন্-মৃতুু রনফন্ধন াংক্রান্ত তথ্যারদ প্রারপ্ত 

রনরিতকযন। 

যািীয় উাি াংগ্র  

২৫% 

ঠিক রযাংখ্যান ব্যাত 

দফ। 

ভন্ত্রণারয় রযদফ ও ফন 

ভন্ত্রণারয়  

Compendium of 

Bangladesh 

Environmental 

Statistics প্রকা 

জরফায়ু ও রযদফ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা যািীয় উাি াংগ্র ৭৫% ঠিক রযাংখ্যান ব্যাত 

দফ। 

ভন্ত্রণারয় কৃরল ভন্ত্রণারয় প্রধান ও অপ্রধান পদরয জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয ও ভন্ত্রণারদয়য 

অন্যান্য দপ্তদযয কভ িকতিা কভ িচারযদদয 

দমারগতা 

যািীয় উাি াংগ্র ১০০% ঠিক রযাংখ্যান ব্যাত 

দফ। 

ভন্ত্রণারয় রল্প ভন্ত্রণারয় উৎাদন দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য চররত 

ফছয এফাং পূফ িফতী ফছদযয প্রাথরভক 

প্রাক্বরন প্রস্তুত 

কর রল্প কাযখানা ও প্ররতষ্ঠানদক তথ্য প্রদাদন 

দমারগতায রনদদ িনা প্রদান 

রল্প উৎাদদনয ঠিক রযাংখ্যাদনয 

অবাদফ জাতীয় আদয়য ঠিক রাফ 

প্রস্তুত কযা মায়না 

৭৫% ঠিক রযাংখ্যান ব্যাত 

দফ। 

 

 

 


