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বাংলােদশ পিরসংান েরা

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)
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২৩

[১.১] ছয় ধান ফসেলর উৎপাদন িহসাব
ালন সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত
কাশ

[১.১.১] ধান ফসেলর বািষ ক জিরপ পিরচািলত ও ত কািশত তািরখ ২ ২৬-০৬-২০২৩ ২৭-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

১ম মািসেক ০২ (ই)
ফসেলর িরেপাট  কািশত
হেয়েছ। িলংকসহ
কািশত িরেপােট র কিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.২] একশত চিশ অধান ফসেলর উৎপাদন
িহসাব ালন সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা
ও ত কাশ

[১.২.১] অধান ফসেলর বািষ ক জিরপ পিরচািলত ও ত কািশত তািরখ ২ ২৬-১২-২০২২ ২৯-১২-২০২২ ০১-০১-২০২৩ ০৩-০১-২০২৩

[১.৩] িষ পিরসংান বষ -২০২২ কাশ [১.৩.১] িষ পিরসংান বষ -২০২২ কািশত ও ওেয়বসাইেট আপেলাডত তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩

[১.৪]  ও মির পিরসংান ত ও কাশ

[১.৪.১] মািসক ভাা  চক (CPI) ও ীিতর হার (IR) ণয়নত
ও ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৮ ৭ ২
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.৪.২] মািসক িনম াণ সামী  চক (BMPI) ও মিরর হার চক
(WRI) ণয়নত ও ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ১২ ১১ ২
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.৪.৩] মািসক বািড় ভাড়া চক ( HRI ) ণয়নত ও ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ৩ ১
িলংকসহ কািশত
িরেপােট র সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.৫]  ও মির সংা মািসক িরিলজ ত
ও কাশ

[১.৫.১]  ও মির সংা মািসক িরিলজ কািশত (ওেয়বসাইেট
আপেলাডত)

সংা ২ ১২ ১১ ২
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.৬] চলিত উৎপাদন পিরসংান তকরণ

[১.৬.১] মািসক িশ উৎপাদন চক-হৎ ও মাঝাির (QIIP-Large &
Medium Scale) ণয়নত ও ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ১২ ১১ ৩
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.৬.২] মািসক উৎপাদেকর  চক (PPI) ণয়নত ও ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ১২ ১১ ৩
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.৬.৩] মািসক িশ উৎপাদন চক- (QIIP-Small Scale)
ণয়নত ও ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৭] িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ
কাশ

[১.৭.১] িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ কািশত (ওেয়বসাইেট
আপেলাডত)

সংা ১ ১২ ১১ ৩
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।

[১.৮] পিরসংান পেকটক -২০২২ [১.৮.১] পিরসংান পেকটক-২০২২ কািশত ও ওেয়বসাইেট আপেলাডত তািরখ ২ ২৬-০৬-২০২৩ ২৭-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[১.৯] পিরসংান বষ  -২০২২ [১.৯.১] পিরসংান বষ -২০২২ কািশত ও ওেয়বসাইেট আপেলাডত তািরখ ২ ২৬-০৬-২০২৩ ২৭-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[১.১০] মািসক পিরসংান েলন-বাংলােদশ
[১.১০.১] মািসক পিরসংান েলন-বাংলােদশ কািশত ও ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।
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২
জিরপ পিরচালনা
জারদারকরণ;

২০

[২.১] Rapid Multiple Indicator
Cluster Survey 2022

[২.১.১] Rapid Multiple Indicator Cluster Survey
2022 এর Final Report কািশত

তািরখ ১ ২১-০৫-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ১১-০৬-২০২৩

[২.২] Survey on Street
Children (SSC) 2022

[২.২.১] Survey on Street Children (SSC) 2022 এর
Final Report কািশত

তািরখ ১ ২৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ০৭-০৫-২০২৩ ১০-০৫-২০২৩

[২.৩] National Survey on the
Persons with Disabilities
(NSPD), 2022

[২.৩.১] National Survey on the Persons with
Disabilities (NSPD), 2022 এর Final Report কািশত

তািরখ ১.৫ ২০-০৪-২০২৩ ২৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ০৫-০৫-২০২৩

[২.৪] Health & Morbidity Status
Survey (HMSS) 2023

[২.৪.১] Health & Morbidity Status Survey (HMSS)
2023 এর ত সংহ কায ম পিরচািলত

তািরখ ১ ২৫-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩ ২৭-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩

[২.৫] Child Wellbeing Survey
2023

[২.৫.১] Child Wellbeing Survey 2023 এর
Methodology ও Survey Tools ড়াত

তািরখ ১ ২৮-০৫-২০২৩ ২৯-০৫-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

[২.৬] Effective Coverage of
Basic Social Services (ECBSS)
2023

[২.৬.১] Effective Coverage of Basic Social Services
(ECBSS) 2023 এর Survey Tools ড়াত

তািরখ ১ ২৮-০৫-২০২৩ ২৯-০৫-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

[২.৭] াল ভাইটাল রিজেশন িসেম
(এসিভআরএস) ইন িডিজটাল াটফম 

[২.৭.১] বাংলােদশ াল ভাইটাল াসকস ২০২২-এর Key
Findings কািশত

তািরখ ১ ২৬-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[২.৮] পিরেবশ ও জলবা পিরবতন সংা
জিপর পিরচালনা

[২.৮.১] বাংলােদশ িডজাার –িরেলেটড াসকস ( িবিডআরএস) ২০২১
এর ল িরেপাট  ণয়নত ও কািশত

তািরখ ২ ২৫-১২-২০২২ ২৭-১২-২০২২ ৩১-১২-২০২২

[২.৮] পিরেবশ ও জলবা পিরবতন সংা
জিপর পিরচালনা

[২.৮.২] বাংলােদশ এনভায়রনেমাল েটকশন এেপিচার িরেসাস  এ ওেয়
ােনজেম ২০২২ এর Key Findings কািশত

তািরখ ২ ১৫-০৩-২০২৩ ২০-০৩-২০২৩ ৩০-০৩-২০২৩

[২.৮.৩] জনত, আথ -সামািজক ও পিরেবশগত ত উপাের সােথ িজআইএস
তের সময়ব ক ওেয়ব অাপিলেকশেনর াফট িরেপাট  তত

তািরখ ১ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[২.৮.৪] বাংলােদশ াচারাল িরেসাস  অাকাউস (ফের এ ইেকািসেম) এর
াফট িরেপাট  তত

তািরখ ১ ২২-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[২.৯] হাউজেহা ইনকাম এ এেপনিডচার
সােভ  (HIES) ২০২০-২১ ক

[২.৯.১] HIES এর িিলিমনাির িরেপাট  কািশত তািরখ ২ ২৬-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[২.১০] "মশি জিরেপর মােম মবাজার
তের উয়ন" ক

[২.১০.১] মশি জিরেপর ািভশনাল িরেপাট  কািশত তািরখ ১ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ২৭-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩

[২.১১] জাতীয় িশম জিরপ [২.১১.১] জাতীয় িশম জিরেপর ল িরেপাট  কািশত তািরখ ১.৫ ১৫-১২-২০২২ ২০-১২-২০২২ ২২-১২-২০২২ ২৫-১২-২০২২

[২.১২] ি ও খানা পয ােয় ত ও যাগােযাগ
ি (ICT) বহােরর েযাগ ও েয়াগ
পিরমাপ

[২.১২.১] ি ও খানা পয ােয় ICT বহােরর েযাগ ও েয়াগ পিরমাপ এর
ািভশনাল িরেপাট  কািশত

তািরখ ১ ২২-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[২.১৩] কািশজাত প জিরপ ২০২২ [২.১৩.১] কািশজাত প জিরপ ২০২২ এর ল িরেপাট  কািশত তািরখ ১ ২১-০৫-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩ ২৭-০৫-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩
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৩

মাির পিরচালনা
জারদারকরণ ও
ািতািনক
সমতা ি;

১৬ [৩.১] জনমাির ও হগণনা ২০২২

[৩.১.১] জনমাির ও হগণনা ২০২২ এর িিলিমনাির িতেবদন কািশত তািরখ ২ ০৫-১২-২০২২ ১১-১২-২০২২ ২০-১২-২০২২ ২৮-০৭-২০২২
িলংকসহ িরেপােট র
সফটকিপ সং করা
হেয়েছ।

[৩.১.২] মাির পরবত যাচাই (PEC) জিরেপর মাঠ পয ােয় ত সংহ
কায ম সত

তািরখ ১ ২০-০২-২০২৩ ২৬-০২-২০২৩ ২৮-০২-২০২৩

[৩.১.৩] আথ -সামািজক ও জনিমিতক জিরপ পিরচািলত তািরখ ১ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩

[৩.২] িষ মাির ২০১৯ [৩.২.১] িষ মাির ২০১৯ এর ড়া িরেপাট  কািশত তািরখ ২ ২৬-১২-২০২২ ২৭-১২-২০২২ ২৮-১২-২০২২ ২৯-১২-২০২২

[৩.৩] িষ ননা মাির ২০২০ [৩.৩.১] িষ ননা মাির ২০২০ এর ড়া িরেপাট  কািশত তািরখ ২ ২৬-১২-২০২২ ২৭-১২-২০২২ ২৮-১২-২০২২ ২৯-১২-২০২২

[৩.৪] Sustainable Development
Goal (SDG) িবষয়ক কায ম
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[৩.৪.২] National Quality Assurance Framework
(NQAF) সংা িতেবদন কািশত
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[৩.৫] ানীয় িশণ [৩.৫.১] অংশহণত িশণাথ সংা ২ ৭০০ ৬৯৫ ৬৯০ ৬৮৫ ২১৬

িশেণর অিফস
আেদশসহ এবং হািজরার
ান কিপ সং করা
হেয়েছ।

[৩.৬] ওিডিজ এর ওেয়বেপাট ােল ডাটােসট
আপেলাডকরণ

[৩.৬.১] আপেলাড ত ডাটােসট সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৪

[৩.৭] মাইো ডাটােসট সরবরাহ ও িবয় [৩.৭.১] সরবরাহত ডাটােসট % ১ ৬০ ৫৯ ৫৬ ৫১ ৫২.৯৪
মাণেকর িপিডএফ ফাইল
সং করা হেয়েছ।

[৩.৮] নেলজ শয়ািরং সশন [৩.৮.১] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় নেলজ শয়ািরং সশন অিত সংা ১ ৪ ৩ ১
নাশ এবং উপিিতর
হািজরার ান কিপ
সং করা হেয়েছ।

[৩.৯] এনএসিডএস (NSDS ) ইমিেমেশন
সােপাট  ক এর আওতায় User
Satisfaction Survey 2022

[৩.৯.১] User Satisfaction Survey 2022 এর ল িতেবদন
কািশত
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৪

জাতীয় িহসাব
তকরণ/
সমেয়াপেযাগী
পিরসংান ত
ও ণয়ন

১১ [৪.১] জাতীয় আয় ালন

[৪.১.১] য় পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত বছেরর াথিমক ালন এবং
ব বত বছেরর ালন ড়াকরেণর উেে পিরসংান ও ত বাপনা
িবভােগ রণত
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[৪.১.২] উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র (িশ) চলিত বছেরর াথিমক ালন
এবং ব বত বছেরর ালন ড়াকরেণর উেে পিরসংান ও ত
বাপনা িবভােগ রণত
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া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ
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অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে
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[৪.১] জাতীয় আয় ালন

[৪.১.৩] উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র (িষ) চলিত বছেরর াথিমক ালন
এবং ব বত বছেরর ালন ড়াকরেণর উেে পিরসংান ও ত
বাপনা িবভােগ রণত
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[৪.১.৪] উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র (সবা) চলিত বছেরর াথিমক ালন
এবং ব বত বছেরর ালন ড়াকরেণর উেে পিরসংান ও ত
বাপনা িবভােগ রণত
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[৪.২] মাট জাতীয় উৎপাদ (QGDP) ণয়ন
[৪.২.১] ২০১৫-১৬ থেক ২০২০-২১ পয  মািসক মাট জাতীয় উৎপাদ
(QGDP) পরীালক ণয়ন কের অেমাদেনর লে পিরসংান ও ত
বাপনা িবভােগ রণত
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[৪.৩] বেদিশক বািণজ পিরসংান ত ও
কাশ

[৪.৩.১] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ , ২০২১-২০২২ ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ২ ২৩-০৫-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩ ২৭-০৫-২০২৩ ২৯-০৫-২০২৩

[৪.৩.২] মািসক বেদিশক বািণজ পিরসংান সংা িরিলজ কািশত সংা ১.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩
িলংকসহ কািশত
িরেপাট সেহর সফটকিপ
সং করা হেয়েছ।
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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


