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জার্তয র্তা e½eÜz হখ ভৄর্জব্যয যভান 

ফাাংরাবদবয স্থর্ত জার্তয র্তা e½eÜz হখ  র্জব্যয যভান এয সুদূযপ্রাযী র্চন্তাধাযায পরশ্রুর্তবত এফাং 

র্দক-র্নবদ িনা ১৯৭৪ াবরয আগস্ট ভাব র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয অধীবন থাকা ৪টি র্যাংখ্যান অর্প 

(                                    ,              অধীন                    ও     

                              অধীন               )-   একীভূত কবয ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান ব্যুবযা প্রর্তষ্ঠা কযা । 
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ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

 

              

               

            

         

           গুরুত্ব 

র্ফবফচনা র্যাংখ্যান 

আইন, ২০১৩ প্রণন 

কবযবছ। র্যাংখ্যান 

উন্নবন জাতী 

হকৌরত্র (NSDS) 

২০১৩ অনুবভাদন 

কবযবছ। র্যাংখ্যান 

ব্যফস্থাবক ার্ফ িক 

উন্নন র্যকল্পনায ভর 

র্বর্ি র্ফবফচনা কবয 

আভযা ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান ব্যুবযাবক 

হকন্দ্র বত তৃণভর 

ম িা ম িন্ত র্িারী 

কযায উবযাগ 

র্নবর্ছ”। 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভন্ত্রী হখ ার্না 

                                           ও                                                  

                                      ড      ও  ড            ড  -                                

                                        -        ও  ড                    -    ড         ও  ড          

                        ও  ড                                                   ও  ড  ’               

                     ও  ড              বফর্িক বাফনা, যাজনীর্ত  অথ িনীর্ত র্ফলক র্ডর্ন হভকা ি কুাটাগর্যবত 

ভেিযাবজুয র্ফখ্যাত পবযন র্রর্ াভর্কীয দৃর্িবত র্ফবিয ১০০ জন র্চন্তার্ফবদয তার্রকা প্রধানভন্ত্রী হখ ার্নায অফস্থান 

১৩তভ।  নাযীয ক্ষভতাবন অাভান্য অফদাবনয স্বীকৃর্ত স্বরূ ২০১৬ াবরয জার্তাংবঘয ইউএন উইবভন এয প্ল্ুাবনট র্পপটি 

র্পপটি চুার্িন ম্মাননা এফাং হলাফার াট িনাযর্ হপাযাবভয এবজন্ট অফ হচঞ্জ অুাড ি অজিন কবযন। 
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র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অধীন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) 

কতৃিক ২০১৭ াবরয (জানুার্য-র্ডবম্বয)                     প্রর্তবফদন প্রকার্ত          আর্ভ অতুন্ত 

আনর্িত।                                                                              

     ও                                               

 

যকারযয  “রূকল্প-২০২১” ফাস্তফায়রনয ররযে বফবফএ বফযাভ কাজ করয মারে । যকায কর্তকৃ “বযংখ্যান 

অআন, ২০১৩” প্রণয়রনয পবর র্যাংখ্যান াংগ্র, াংকরন  প্রকাবয হক্ষবত্র এক নন ন ভেবগয চনচনা ববছ। 

তাছাড়া, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন র্ফর্ফএ কতৃিক র্যাংখ্যাবনয ার্ফ িক উন্নবনয রবক্ষু 

জাতী হকৌরত্র (National Strategy for the Development of Statistics–NSDS) প্রণন কযা ববছ । 

NSDS ফাস্তফাবনয রবক্ষু ইবতাভবে র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ শুরু কযা ববছ। NSDS যকাবযয একটি র্যকল্পনা দর্রর 

র্ববফ অনুবভার্দত া       র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক পূণ িাঙ্গবাবফ প্রর্তষ্ঠার্নক  দাবনয একটি হানারী অো 

চনর্চত ববছ। 

 

হটকই উন্নন র্যকল্পনা গ্রণ,  ফাস্তফান           ভল্যাবনয রবক্ষু প্রবাজনী তথ্য-উাি যফযাব 

র্ফর্ফএ র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে।                      ড         ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা   ড        

           রক্ষুভাত্রা অজিন, ফাস্তফান র্যফীক্ষণ      হন           ফস্তুর্নষ্ঠ, মথামথ  ভবার্চত 

দবক্ষ যকাবযয উন্নন কাম িক্রভবক      ত্বযার্িত কযবফ।  

 

ব্যর্ির্বর্িক চচ িা, জ্ঞানাবিলণ  বফলম্যীন  ভাজ গঠন এফাং সুখী  ভিারী ফাাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণ           

অক্লান্ত প্রবচিা অব্যাত থাকবফ ফবর আর্ভ আা কর্য। ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭       াবথ জর্ড়ত        এর 

কর স্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীবক ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ। 
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এভ.এ.ভান্নান, এভর্ 
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র্চফ 

র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্ানা 

র্ফবাগ 

র্যকল্পনা  ভন্ত্রণার 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 
 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ প্রকাবয উবযাগ র্নববছ হজবন আর্ভ অতুন্ত 

আনর্িত বর্ছ।                     ভােবভ হদবয াভার্জক                                      

    -                 র্ফর্বন্ন হক্ষবত্র ঠিক, র্নর্ভ ির  ভবাবমাগী র্যাংখ্যান প্রণবণয জন্য        কতৃিক 

িার্দত কাম িাফরীয একটি র্চত্র ধাযণা   ও                            
 

আন্তজিার্তক র্যভন্ডবর ফাাংরাবদবয র্যাংখ্যান কাম িক্রবভয অফস্থান সুদৃঢ় কযায রবক্ষু এফাং অবুন্তযীণ হক্ষবত্র 

র্যাংখ্যাবনয গুরুত্ববক ম্যক উরর্ি কবয            ফঙ্গফন্ধুয সুবমাগ্য কন্যা ফতিভান যকাবযয ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী হখ ার্না ইবতাপূবফ ি ২০০২ াবর র্ফলুপ্ত র্যাংখ্যান র্ফবাগবক পুনযা ২০১০ াবর র্যাংখ্যান র্ফবাগ 

নাবভ র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয অধীবন একটি আরাদা র্ফবাগ র্াবফ সৃজন কবযন। পবর হদবয আথ ি-াভার্জক উন্নন 

 র্যকল্পনা প্রণবন র্যাংখ্যাবনয অর্যাম িতা পুনযা স্বীকৃত । স্মযণ কযা মা হম, প্রথভ হভাবদ (১৯৯৬-

২০০১) ক্ষভতা থাকাকাবর ভাননী প্রধানভন্ত্রী হখ ার্না র্যাংখ্যান ব্যফস্থায উন্নর্তয জন্য অবনকগুবরা গুরুত্বপূণ ি 

দবক্ষ গ্রণ কবযন, মায ভবে র্যাংখ্যাবনয জন্য ফহুতর র্ফর্ি একটি সুদৃশ্য বফন র্নভ িাণ অন্যতভ। ২০১২ াবর 

র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক আবযা সুাংত  গণভৄখী কযায রবক্ষু গুরুত্বপূণ ি কা   ফরীয দার্ত্ব র্দব র্তর্ন র্ফস্তৃত র্যবয 

প্রর্তষ্ঠা কবযন  র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ’ (Statistics and Informatics Division)। 

পুন:প্রর্তষ্ঠায য হথবক জাতী  আন্তজিার্তক র্যভন্ডবর র্যাংখ্যান ব্যফস্থা াংর্িি কবরয প্রাংা অজিন কবযবছ। 

র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগাধীন        হদবয র্যাংখ্যান কাম িক্রবভয হকন্দ্রর্ফন্দু                  

     । হদবয আথ ি-াভার্জক উন্নবনয রবক্ষু জাতী, আঞ্চর্রক  ক্ষুদ্র এরাকার্বর্িক তথ্য প্রকাবয ভােবভ 

উন্নন র্যকল্পনা প্রনবণ াতা প্রদান  জাতী অগ্রগর্ত ভল্যান           র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয আতাধীন র্ফর্ফএ র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। 
 

ফতিভান র্ফবি যকার্য  হফযকার্য র্যকল্পনা প্রণন, উন্নন প্রকল্প গ্রণ, ফাস্তফান, র্যফীক্ষণ  ভল্যাবনয হক্ষবত্র 

র্যাংখ্যাবনয গুরুত্ব উিবযািয বৃর্ি াবে। ২০০০ াবর গৃীত ‘স্রাব্দ উন্নন রক্ষুভাত্রা’ (Millennium 

Development Goals-MDG) এয র্ফর্বন্ন চনচবকয অগ্রগর্ত ভল্যান           র্যাংখ্যান গুরুত্বপূণ ি 

ভূর্ভকা ারন কবযবছ । এ হপ্রর্ক্ষবত জার্তাংবঘয ক্ষ হথবক MDG যফতী হটকই উন্নন      (Sustainable 

Development Goals-SDGs)         ও          র্যাংখ্যানবক মথামথ গুরুত্ব প্রদান এফাং এ রবক্ষু 

একটি ‘নন ন তথ্য র্ফপ্ল্ফ’  (New Data Revolution) এয আহ্বান জানাবনা ববছ । জার্তাংঘ হঘার্লত SDGs 

এফাং অন্যান্য Framework ফাস্তফান           যকাবযয র্ফর্বন্ন  াংস্থা  ভন্ত্রণারবক তথ্য-উাি দ্বাযা 

াতায জন্য র্ফর্ফএ র্ফর্বন্ন শুভার্য/জর্য র্যচারনা কবয র্ফল র্বর্িক      (Base) উাি যফযাবয জন্য 

র্নযর     প্রবচিা চার্রব মাবে। 

 

ফাবলকৃ প্রবিরফদন ২০১৭ এয     ও        ারে ংবিষ্ট কররক অবভ অন্তবযক ধন্যফাদ জানাবে। 

 
 

সৌরযন্দ্র নাে চক্রফর্ত্তী 
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ভার্যচারক 

(অর্তর্যি র্চফ) 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা  

 

ভৄখফন্ধ 
 

                                                                                                               

    -                                                            ও ভবাবমাগী র্যাংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা কবয 

আবছ।                যকার্য               ও                                                               

           

 

হদবয প্তভ ঞ্চ-ফার্ল িকী র্যকল্পনা, ২০২১ রূকল্প, হটকই উন্নন      (SDG)  ড                                 

             ও       র্যাংখ্যাবনয র্ফকল্প হনই। এ কাবজ           ক্রভফধ িভান ম্প্রার্যত র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয হক্ষবত্র একভাত্র 

যকার্য াংস্থা র্ববফ গত এক ফছবয        অর্জিত অাংখ্য গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভবক এ প্রর্তবফদবন    -                         

      ।  
 

াম্প্রর্তক                                              মায ভবে উবেখবমাগ্য বে র্জর্ডর্ ও  হবািা চনচক ভল্য (CPI) 

র্বর্ি ফছয র্যফতি      National Household Database (NHD) প্রকবল্পয আতা                           

                                   খানা তথ্যবাণ্ডায শুভার্য িন্ন কযা ইতুার্দ। এছাড়া র্ফর্ফএ কতৃিক পূফ িতন র্ছটভবরয 

অর্ধফাী শুভার্য, ২০১৭ এয প্রাথর্ভক পরাপ   Disaster Prone Area Atlas of Bhola District, Bangladesh 

Environmental Statistics Framework (BESF), 2016-2030, Compendium of Environmental Statistics of 

Bangladesh, 2017, Citizen Charter Effectiveness Survey, 2017, প্রফা আবয র্ফর্নবাগ ির্কিত জর্য, ২০১৬, 

Preliminary Report of Household Income and Expenditure Survey 2016, Child Well-being in Urban 

Areas of Bangladesh Survey 2016, Labor Force Survey 2016-17, Survey on  Effective Coverage on 

Basic Social Services 2017, ৬৪ হজরায Small Area Atlas, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, Report on Bangladesh Sample 

Vital Statistics-2017, Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and Natural 

Disaster Perspectives     ও          রয়রে। SDGs Indicators র্যফীক্ষবণয জন্য   ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায াবথ 

ভি কবয Setting Priorities for Data Support to 7
th FYP and SDGs: An Overview প্রকা কযা ববছ।  

 

       র্ডর্জটার ির্তয ভােবভ                                                         কাজ কবয মাবে। হদবয ০৮টি 

র্ফবাগ, ৬৪টি হজরা এফাং ৪৯৩টি উবজরা র্যাংখ্যাবনয কাম িক্রভ চরভান যববছ                                    

র্যাংখ্যান কাম িারভব কর্িউটায হনটাকি আদৄর্নক তথ্য প্রভের্িয ব্যফায চালু কযা ববছ। র্যাংখ্যান উন্নবন এবদবয 

প্রর্থতমা গবফলক, র্যাংখ্যানর্ফদ, ভাজর্ফজ্ঞানী  অাংীজবনয াবথ ভতর্ফর্নভবয ভােবভ াযস্পর্যক বমার্গতা বৃর্ি এফাং 

ভবাবমাগী র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযায র্ফলটিবক অগ্রার্ধকায হদা ববছ। পবর, র্যাংখ্যাবনয গুণগতভান বৃর্িয াবথ           

গ্রণবমাগ্যতা ফহুরাাংব বৃর্ি হববছ। ফতিভাবন র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয প্রতুক্ষ র্দক-র্নবদ িনা        কতৃিক 

িার্দত কাম িাফরী আন্তজিার্তক অঙ্গবন প্রাংর্ত বে  ফাাংরাবদবয র্যাংখ্যান      এক নন ন             কবযবছ। এজন্য 

ভাননী র্যকল্পনাভন্ত্রী, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ                     কর কভ িচাযী এফাং শুবানুোীবদয প্রর্ত 

আর্ভ আন্তর্যক কৃতজ্ঞতা ও            কযর্ছ।  

 

        এ প্রর্তবফদন       াবথ জর্ড়ত                 কভ িচাযীবৃিবক অতুন্ত র্নষ্ঠা  র্নযর র্যশ্রবভয ভােবভ কাজটি িন্ন 

কযায জন্য ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ। 
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UNICEF United Nations International Children‟s Emergency Fund 

UNSC United Nations Statistical Commission 

U5MR Under Five Mortality Rate 

VAW Violence Against Women 

WFP World Food Programme 

WRI Wage Rate Index 
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১.০ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) 

জাতী ম িাব হদবয জনাংখ্যা, কৃর্ল, র্ল্প, জনর্ভর্ত, অথ িনীর্ত, আথ ি-াভার্জক র্ফলার্দ, প্রাকৃর্তক র্যবফ ইতুার্দ াংক্রান্ত  

ঠিক, র্নর্ভ ির  ভবাবমাগী র্যাংখ্যান ির্কিত কাম িক্রভবক গর্তীর, ভর্িত, রক্ষুর্বর্িক এফাং াংযক্ষণ কযায র্নর্ভি 

১৯৭১ াবরয ভান স্বাধীনতা াংগ্রাবভয য ফাাংরাবদব ঠিক র্যকল্পনা প্রণন, উন্নন  অগ্রগর্ত ম িবফক্ষবণ র্যাংখ্যাবনয 

গুরুত্ব উরর্ি কবয ফাাংরাবদবয স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু হখ  র্জব্যয যভাবনয সুদূযপ্রাযী র্চন্তাধাযায পরশ্রুর্ত     

র্দক-র্নবদ িনা ১৯৭৪ াবরয আগস্ট ভাব র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয অধীবন থাকা ৪টি র্যাংখ্যান অর্প (                 

                   ,              অধীন                    ও                                   

অধীন               )-   একীভূত কবয ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা প্রর্তষ্ঠা কযা ।                   ও 

                          ,                                    ও         ভােবভ                   

                                                                                        ও       

                                                    র্বর্ি                  ৬                 

                                                                          য ইর্তাব একটি     অো 

চনচনা কবযবছ। এটি হদবয       র্যাংখ্যান                       

প্রর্তষ্ঠারগ্ন হথবক র্ফর্ফএ কতৃিক র্যচার্রত গুরুত্বপূণ ি শুভার্য  জর্যভ র্নম্নরূ: 

ক্রর্ভক কাম িক্রভ ভন্তব্য 

১ জনশুভার্য  গৃগণনা ১৯৭৪ ার হথবক ১০ ফছয অন্তয হভাট ৫ টি শুভার্য র্যচার্রত ববছ 

২ অথ িননর্তক শুভার্য ১৯৮৬ ার হথবক হভাট ৩ টি শুভার্য র্যচার্রত ববছ 

৩ কৃর্ল শুভার্য ১৯৭৭ ার হথবক হভাট ৪ টি শুভার্য র্যচার্রত ববছ 

৪ খানায আ ব্য জর্য ১৯৭৩-৭৪ ার হথবক হভাট ১৫ টি জর্য র্যচার্রত ববছ 

৫ শ্রভর্ি জর্য ১৯৮০ ার হথবক এ ম িন্ত ১২ টি জর্য র্যচার্রত ববছ 

৬ স্যাির বাইটার হযর্জবেন 

াবব ি 

১৯৮০ ার হথবক ফাৎর্যক র্বর্িবত র্নর্ভত অনুর্ষ্ঠত বে 

৭ উৎাদন র্ল্প জর্য ১৯৭২ ার হথবক ২৮ টি জর্য র্যচার্রত ববছ 

৮ ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায 

াবব ি 

১৯৯৩ ার হথবক ১২ টি জর্য র্যচার্রত ববছ 

৯ চাইল্ড র্নউর্েন াবব ি ১৯৮৫-৮৬ ার হথবক ৭ টি জর্য র্যচার্রত ববছ 

১০ কৃর্ল দাগগুে জর্য ১৯৭৪ ার হথবক ফাৎর্যক র্বর্িবত র্নর্ভত অনুর্ষ্ঠত বে 

১১ বজ হযট াবব ি ১৯৭৪ ার হথবক ফাৎর্যক র্বর্িবত র্নর্ভত অনুর্ষ্ঠত বে 

১২ ভল্য  ভজুর্য র্যাংখ্যান ১৯৭৪ ার হথবক ফাৎর্যক র্বর্িবত র্নর্ভত অনুর্ষ্ঠত বে 

১৩ হল থ অুান্ড হডবভাগ্রার্পক 

াবব ি 

১৯৮০ ার হথবক ৫ টি জর্য র্যচার্রত ববছ 

১৪ কৃর্ল পবরয আতন  

উৎাদন জর্য 

১৯৭২ ার হথবক ফাৎর্যক র্বর্িবত র্নর্ভত অনুর্ষ্ঠত বে 

 

র্ফর্ফএ-এয র্বন 

জাতী র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্ববফ স্থানী  আন্তজিার্তকবাবফ প্রর্তষ্ঠা রাব। 

 

র্ফর্ফএ-এয র্ভন 

 ঠিক  ভানম্মত এফাং ভবাবমাগী র্যাংখ্যান যফযা; 

 নীর্ত র্নধ িাযক, র্যকল্পনার্ফদ, গবফলক  র্িান্ত গ্রণকাযীবদয চার্দা ভার্পক উাি র্যবফন; 

 প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষতা বৃর্ি; 

 হাদার্যত্ব প্রর্তষ্ঠা। 
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১.১ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কাম িাফ  : 

র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩ এয উবেশ্য পূযণকবল্প ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কাম িাফর্র র্নম্নরূ: 

(ক)  ঠিক, র্নর্ভ ির  ভবাবমাগী র্যাংখ্যান প্রণন  াংযক্ষণ;  

(খ)  ঠিক, র্নর্ভ ির  ভবাবমাগী র্যাংখ্যান প্রণবনয জন্য হদবয আথ ি-াভার্জক র্ফর্বন্ন হক্ষবত্র জর্য  

র্যচারনা;  

(গ)  জনশুভার্য, কৃর্ল শুভার্য, ভৎস্য  প্রার্ণিদ শুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য অন্যান্য শুভার্য  জর্যবয রবক্ষু 

মাফতী কাম িক্রভ গ্রণ; 

(ঘ)  যকার্য ম িাব উন্নন র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক, গবফলণা  র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান, জাতী  আন্তজিার্তক াংস্থা 

    অন্যান্য ব্যফাযকাযীগবণয চার্দা অনুাবয দ্রুততায র্ত র্নব িযবমাগ্য   ব্যফাযফান্ধফ র্যাংখ্যান 

যফযাকযণ;  

(ঙ)  র্যাংখ্যান র্ফলক নীর্তভারা  ির্ত প্রণন; 

(চ)  াখা কাম িারবয কাম িার্দ বযজর্ভবন তদাযক এফাং প্রবমাজু হক্ষবত্র এয প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা  প্রকাবয ব্যফস্থা 

গ্রণ; 

(ছ)  জাতী র্যাংখ্যান উন্নন হকৌরত্র (National Strategy for the Development of 

Statistics) প্রফতিন এফাং ভ ভ ারনাগাদকযণ; 

(জ)  র্যাংখ্যান র্ফলব দক্ষ জনর্ি বতর্যয রবক্ষু প্রবাজনী প্রর্ক্ষণ কভ িচনর্চ গ্রণ; 

(ঝ)  র্যাংখ্যাবনয ভূর্ভকা  কাম িক্রবভয গুরুত্ব িবকি জনবচতনতা বৃর্িকযণ; 

(ঞ) র্যাংখ্যান কাম িক্রভ িাদবন তথ্য-প্রভের্িয ব্যফায র্নর্িতকযণ; 

(ট)  হম হকান কতৃিক্ষ, যাভ ি প্রদানকাযী প্রর্তষ্ঠান, হফযকার্য াংস্থা এফাং আন্তজিার্তক াংস্থায াবথ র্যাংখ্যান 

র্ফলব প্রবাজনী ভি  বমার্গতা প্রদান; 

(ঠ)  হবািায ভল্য-চনচক অন্যান্য ভল্যচনচক এফাং জাতী র্াফ প্রস্তুতকযণ; 

(ড) অথ িননর্তক, র্যবফগত, াভার্জক  জনর্ভর্ত াংক্রান্ত র্নবদ িক প্রণন  প্রকাকযণ; 

(ঢ) ভূর্ভ ব্যফায র্ফর্বন্ন পবরয উৎাদন, উৎাদন-ব্য এফাং পরাধীন জর্ভয র্যভাণ প্রাক্করন; 

(ণ) র্জ-হকাড র্বস্টভ প্রণন এফাং একভাত্র যকার্য র্জ-হকাড র্বস্টভ র্ববফ উা ারনাগাদকযণ  াংযক্ষণ 

এফাং অন্যান্য কর যকার্য াংস্থা ফা প্রর্তষ্ঠানবক ব্যফাবযয জন্য উদ্বুিকযণ; 

(ত) জাতী জনাংখ্যা হযর্জস্টায (National Population Register) প্রণন  ভ ভ 

ারনাগাদকযণ; 

(থ)       হিার   ও    কুার                (Geographic Information System) 

    ; 

(দ)                                                      (Standardization);  

(ধ) াংযক্ষবণয র্ফকল্প ব্যফস্থা জাতী তথ্য বান্ডায প্রণন  আদৄর্নক ির্তবত আকিাইবব াংযক্ষণ; 

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

() র্যাংখ্যান াংক্রান্ত যাভ ি হফা প্রদান; 

(প) যকায কতৃিক র্নবদ ির্ত অন্যান্য দার্ত্ব ারন; এফাং 
(ফ) উর্যউি দার্ত্ব ারন  কাম িাফর্র িাদবনয জন্য প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ।  

১.২ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায জনফর 

 প্রথভ হশ্রর্ণ র্দ্বতী হশ্রর্ণ 
তৃতী 

হশ্রর্ণ 
চন থ ি হশ্রর্ণ হভাট 

অনুবভার্দত ৪৫৭ ১২৪ ২৯৩৫ ৮১৩ ৪৩২৯ 

কভ িযত ১৫১ ৬৫ ১৫৩৮ ৪৮০ ২২৩৪ 

শূন্যদ ৩০৬ ৫৯ ১৩৯৭ ৩৩৩ ২০৯৫ 

র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সৃর্িয য বত হদবয র্যাংখ্যান কাম িক্রবভ আবযা গর্ত ঞ্চায ববছ। ইবতাভবে 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবক র্িারী কযায হম প্রস্তাফ যকায কতৃিক অনুবভার্দত ববছ তা পরবাবফ ফাস্তফাবনয 

কাম িক্রভ াবত হনা ববছ। পবর, হদবয র্যাংখ্যাবনয হক্ষবত্র নন ন র্দগন্ত উবন্ার্চত ববছ। এ হপ্রর্ক্ষবত অর্ধকতয 

ভানিন্ন তথ্য  উাি দ্রুততভ ভব যফযাবয জন্য ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ভাঠ ম িাব তথা কর র্ফবাগ  
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হজরা ম িাব অর্প স্থান এফাং উবজরা ম িাবয অর্পভবক র্িারীকযবণয রবক্ষু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায 

াাংগঠর্নক কাঠাবভা র্যফতিবনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা ববছ। 

ফতিভাবন ৮টি র্ফবাগী বয র্ফবাগী অর্প এফাং ৬৪ টি হজরা হজরা অর্প স্থান কবয চায স্তযর্ফর্ি াাংগঠর্নক 

কাঠাবভা গঠন কযা ববছ।  

১.৩ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াাংগঠর্নক         : 

  
 ভার্যচারক 

উভার্যচারক 

 

র্যচারক, 

এর্গ্রকারচায 

উইাং 

 

র্যচারক, 

হন্পা উইাং 

 

র্যচারক, 

হডবভাগ্রার্প 

এন্ড হরথ 

উইাং 

 

র্যচারক, 

ইন্ডার্ে অুান্ড 

হরফায উইাং 

 

র্যচারক, 

ন্যানার 

অুাকাউর্ন্টাং 

উইাং 

 

র্যচারক, 

কর্িউটায 

উইাং 

 

র্যচারক, 

এপএ অুান্ড 

এভআইএ  

 

র্যচারক, 

এএটিআই 

র্ফবাগী র্যাংখ্যান কাম িার 

 

হজরা র্যাংখ্যান কাম িার 

 

উবজরা/থানা র্যাংখ্যান কাম িার 
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১.৪  রূকল্প ২০২১  র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণ র্ফর্ফএ এয কাম িক্রভ: 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) র্যাংখ্যান র্ফলক তথ্য  উাি াংগ্র, র্ফবিলণ, প্রর্ক্রাকযবণয ভােবভ যকার্য 

র্যাংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা কবয থাবক। র্ফর্ফএ দাপ্তর্যক র্ফর্বন্ন র্যাংখ্যান াংগ্র, প্রস্তুত  প্রকা কযায াাার্ 

যকাবযয রূকল্প ২০২১ অনুমাী যার্য হকান উন্নন প্রকল্প ফা কভ িচনর্চ ফাস্তফান না কযবর  রূকল্প ২০২১ ফাস্তফান  

অগ্রগর্ত ম িাবরাচনায জন্য প্রবাজনী তথ্য উাি যফযা কবয আবছ। র্নবম্ন এ াংক্রান্ত প্রধান কাম িক্রভভ ন বর ধযা বরা: 

 

ক. আইর্টি (ICT) াংক্রান্ত কাম িক্রভ: 
 

 র্ডর্জটার ইনপযবভন র্বস্টভ: ফতিভান যকাবযয Digital Vision হক াভবন হযবখ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান 

ব্যুবযায কর শুভার্য  জর্যবয র্ফর্বন্ন তথ্যভ াব িাবয াংযক্ষণ কবয Web enabled GIS based 

Information System এয ভােবভ র্ফবাগ, হজরা, উবজরা/থানা, ইউর্নন  হভৌজার্বর্িক তথ্য 

Digital ির্তবত Graphically উস্থান কযা ববছ। তাছাড়া ফাাংরাবদবয র্ফর্বন্ন হভৌজা, ইউর্নন, 

থানা/উবজরা, হজরা  র্ফবাগী ম িাবয জনতার্ত্ত্বক তথ্য  উািবক GIS Map-এয ভােবভ উস্থান  

তথ্য-হফা প্রদাবন Geo-Master file র্ফর্ফএ কতৃিক াংযর্ক্ষত  ারনাগাদ কযা  এফাং যকাবযয 

অন্যান্য াংস্থায কাবজ এ হকাড ব্যফায ।  

 হেনবদর্নাং র্জ হকার্ডাং র্বস্টভ: ফাাংরাবদবয প্রার্নক র্ফবাগ, হজরা, উবজরা, ইউর্নন, হভৌজা, গ্রাভ, র্টি 

কযবাবযন, হৌযবা, ভো  Key Point Installation এয নাভ ফাাংরা  ইাংবযর্জবত শুি  

সুর্নর্দ িিকযণ, এ কর সুর্নর্দ িি নাবভয একটি আইনগত ভম িাদা (Legal Status) প্রদান, র্জ হকাড নম্বয প্রদান 

কযায জন্য হেনবদর্নাং র্জ হকার্ডাং র্বস্টভ কভ িচনর্চ গ্রণ কযা ববছ। 

 Geographic Information System (GIS) Map: আকা (Areal Photography) ভােবভ 

ভগ্র হদবয ছর্ফ াংগ্রবয ভােবভ র্জআইএ Software ব্যফায কবয কর হভৌজা/ভোয ম্যা প্রস্তুত কযা 

ববছ। GIS Map এয কাযবণ হমবকান এরাকা ম্যা র্বর্িক তথ্য উস্থাবনয কাজ জ ববছ। এই ম্যা 

ব্যফাবযয পবর শুভার্যয কাবাবযজ সুাংত ববছ এফাং শুভার্য  জর্যবয গুণগতভাবনয উন্নর্ত ববছ। 

 Data Recovery Lab: র্ফর্ফএ কতৃিক হম কর শুভার্য  জর্যবয ডাটা Magnetic tape এ াংযর্ক্ষত 

আবছ তা র্ডর্জটার ির্তবত রুান্তবযয জন্য Data Recovery Lab প্রর্তষ্ঠা কযা ববছ। আর্য দক 

বত াংগৃীত ম্যাগবনটিক হটব ডাটা াংযর্ক্ষত আবছ এফাং র্ডর্জটার ির্তবত উি ডাটা রূান্তয কযা বর ডাটায 

ব্যফায জ বফ। 

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

নীর্ত র্নধ িাযক, ছাত্র  ব্যফাযকাযীগণ এখন ঘবয ফব অনাাব অনরাইবনয ভােবভ ভৄহূবতিয ভবে প্রবাজনী তথ্য 

 উাি াংগ্র কযবত াবযন। হজন্য ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা একটি ভেগান্তকাযী দবক্ষ ‘ই-াফর্রবকন 

ির্ত’ গ্রণ কবযবছ।  পবর, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক ভ ভ প্রকার্ত/অনুবভার্দত আদভশুভার্য, 

অথ িননর্তক শুভার্য  অন্যান্য জাতী জর্যবয াভর্ক  চূড়ান্ত র্যবাট িভ  এখন অনরাইন বত ডাউনবরাড কবয 

ব্যফায কযা ম্ভফ বে। 

 ই-অুাবটনডুান্প হযর্জস্টায: কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয ভভত  যকার্য অর্পব আগভন  প্রস্থান র্নর্িত কযায 

রবক্ষু যকাবযয ‘রূকল্প-২০২১’  কভ িচনর্চয অাং র্ববফ 'ই-অুাবটনডুান্প হযর্জস্টায' ির্ত স্থাবনয জন্য 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা প্রবাজনী দবক্ষ গ্রণ কবযবছ। এ ির্তবত Thumb Recognition 

Scanner ব্যফায কবয উর্স্থর্ত র্নর্িত কযা বফ এফাং এটা হডটাবফইজ র্ববফ াব িাবয াংযর্ক্ষত থাকবফ।  

 Dynamic Website স্থান: র্যাংখ্যান ব্যুবযায দয দপ্তবযয াবথ ভাঠ ম িাবয অর্পভব, যকাবযয র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণারবয  Globally দ্রুততভ হমাগাবমাগ এফাং তথ্য যফযা র্নর্িত কযায জন্য অতুাদৄর্নক বফাইট 

উন্নন  উন্ুি কযা ববছ।  

 হেনবদর্নাং কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ ইন পুবরন অুান্ড হডবভাগ্রার্পক ডাটা কাবরকন ইউর্জাং র্জআইএ: 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক এ কাম িক্রবভয আতা ৬৪টি হজরায কর হভৌজা/ভোয র্ডর্জটার ম্যা 

আবডট কযা ববছ। মা ফতিভান যকাবযয হঘার্লত র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গঠবন অন্যতভ একটি অগ্রগর্ত।  

 

(খ) র্যাংখ্যান বফবন হারায প্যাবনর স্থান: ফতিভান যকায হদব ক্রভফধ িভান র্ফদুুৎ চার্দায প্রর্ত রক্ষু হযবখ ক্রভািব 

কর যকার্য অর্প  স্থানাভব প্রচর্রত র্ফদুুৎ ব্যফাবযয াাার্ হারায প্যাবনর স্থাবনয উয গুরুত্বাবযা কবযবছ। 

হ অনুমাী র্যাংখ্যান বফবন হদবয ফ িবৃৎ হারায াায প্ল্ুান্ট স্থান কযা ববছ। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায 

প্রধান কাম িার র্যাংখ্যান বফবন ২০০KW(p) হারায প্যাবনর স্থান কযা ববছ। এটি স্থাবনয পবর একর্দবক হমভন 
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র্ফদুুৎ খাবত খযবচয াশ্র ববছ অযর্দবক র্যবফ দূলণ হ্রা াবে। হারায প্যাবনর-এয ভােবভ উৎার্দত র্ফদুুৎ 

র্যাংখ্যান বফবনয কর হলাবয তথা ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কর উইাং এফাং প্রকল্প  র্যাংখ্যান বফবন অফর্স্থত 

SID এয কর কবক্ষ র্নযফর্েন্নবাবফ ব্যফায কযা বে।  

 

১.৫  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায প্রধান প্রধান শুভার্য  জর্য াংক্রান্ত কাম িক্রভ: 
 

(ক) জনশুভার্য (আদভশুভার্য)  গৃগণনা: জনাংখ্যায আকায, হবৌবগার্রক র্ফন্যা  জনর্ভর্তয র্ফর্বন্ন বফর্িুভবয 

ভানিন্ন Benchmark Database এয জন্য তথ্য াংগ্র কযা, জাতী উন্ননভরক র্যকল্পনা প্রণন  ফাস্তফান, 

র্নফ িাচনী এরাকায ীভানা র্নধ িাযণ, জাতী িবদয সুষ্ঠু  সুলভ ফণ্টন, চাকুর্যবক্ষবত্র আঞ্চর্রক হকাটা র্নধ িাযণ প্রভৃর্ত কাম িক্রবভ 

জনশুভার্য (আদভশুভার্য)  গৃগণনায তথ্য অর্যাম ি। ১৫-১৯ ভাচ ি ২০১১ হদবয ঞ্চভ জনশুভার্য (আদভশুভার্য)  গৃগণনা 

অনুর্ষ্ঠত ববছ। শুভার্যবত প্রথভ iCADE Software ব্যফায  ICR হভর্বন ২০১১ াবরয শুভার্যয তথ্য প্রর্ক্রাকযণ 

কযা ববছ। র্ডর্জটার ির্ত ব্যফায কবয দ্রুততভ ভব শুভার্যয র্নর্ভ ির পরাপর হদা ম্ভফ ববছ। এ শুভার্যয অধীন ০৫ টি 

ন্যানার র্যবাট ি ৬৪ টি হজরা র্যবাট ি, কর হজরায কর্ভউর্নটি র্যবাট ি প্রকার্ত ববছ। একইাবথ ১৪ টি ভবনাগ্রাপ এফাং ০১ 

টি পুবরন প্রবজকন প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা ববছ। 

 

(খ) অথ িননর্তক শুভার্য: একটি হদবয উন্নন র্যকল্পনা প্রণন, ফাস্তফান  ভল্যাবনয অন্যতভ ভােভ বে ঠিক  র্নর্ভ ির 

র্যাংখ্যান। এ রক্ষুবক াভবন হযবখ হদবয আথ ি-াভার্জক অফস্থায ঠিক র্চত্র পৄটিব হতারায র্নর্ভি ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান ব্যুবযা র্ফর্বন্ন শুভার্য  জর্যবয ভােবভ র্নর্ভতবাবফ ঠিক  র্নব িযবমাগ্য র্যাংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা কবয 

আবছ। এযই ধাযাফার্কতা ২০১৩ াবরয ভাচ ি-হভ ভাব ফাাংরাবদব তৃতী অথ িননর্তক শুভার্যয তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ িন্ন 

কযা । অ-কৃর্লভরক খাতগুবরাবক র্যকর্ল্পতবাবফ উন্ননভৄখী কযায রবক্ষু একটি র্যাংখ্যান র্বর্িক কাম িকয র্বত গবড় 

হতারাই এ শুভার্যয ভর উবেশ্য। তৃতী অথ িননর্তক শুভার্যয ভােবভ াংগৃীত তথ্য প্রর্ক্রাকযণ কবয হযকড ি কভ ভবয ভবে 

গত ১৭ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ শুভার্যয প্রাথর্ভক পরাপর প্রকা কযা । এ ছাড়া শুভার্যয ভােবভ াংগৃর্ত তবথ্যয গুণগত 

ভান মাচাইবয রবক্ষু ভর শুভার্য িন্ন ায য ম্ভাব্য কভ ভবয ভবে ফাাংরাবদ উন্নন গবফলণা প্রর্তষ্ঠান কতৃিক 

গণনা যফতী মাচাই (র্ইর্) কাম িক্রভ িন্ন কযা । উচ্চ ক্ষভতা িন্ন পটুায ব্যফায কবয এফাযই প্রথভ ইউর্নন 

তথ্য  হফা হকবন্দ্রয (UISC) ভােবভ স্থানী ম িাব স্থার্ত যকাবযয আদৄর্নক প্রভের্ি ব্যফায কবয ম্ভাব্য ফ ির্নম্ন ভবয 

ভবে অথ িননর্তক শুভার্যয তথ্য র্ফর্ফএ দয দপ্তবয কর্িউটাবয ধাযণ কযা । এই র্যবাট িটি ইবতাভবে প্রকার্ত ববছ। 

র্ফজবন হযর্জস্টায: হদবয প্রবতুকটি স্থাী ব্যফা-প্রর্তষ্ঠাবনয র্কছু গুরুত্বপূণ ি হভৌর্রক তথ্যম্বর্রত একটি পূণ িাঙ্গ হকন্দ্রীভূত 

তথ্যবান্ডায বতর্যয রবক্ষু ইবতাভবে র্ফজবন হযর্জস্টায (Business Register) প্রস্তুত কাম িক্রভ াবত হনা ববছ। এটি 

হদবয অথ িননর্তক র্যাংখ্যান প্রণবনয প্রধান কাঠাবভা র্ববফ ব্যফহৃত বফ। র্ফজবন হযর্জস্টাবয প্রর্তটি প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ, 

ঠিকানা, আইনগত কাঠাবভা, কাম িাফরীয ধযণ, র্নবার্জত জনফবরয াংখ্যা, ফাৎর্যক গড় উৎাদন, হভাট িবদয র্যভাণ 

ইতুার্দ তথ্য থাকবফ। 

 

(গ) কৃর্ল শুভার্য: দ ফছবযয ধাযাফার্কতা হদবয যফতী অথ িাৎ ৫ভ কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ াবর অনুর্ষ্ঠত বফ। র্যাংখ্যান 

আইন ২০১৩ অনুমাী কৃর্ল শুভার্য ছাড়া হদব প্রথভ ভৎস্ম  প্রার্ণিদ শুভার্য অনুর্ষ্ঠত বফ। ভর্িতবাবফ এ শুভার্য 

র্যচারনা কযায র্িান্ত গ্রণ কযা ববছ। কৃর্ল, ভূর্ভ ব্যফায, ভৎস্ম  প্রার্ণ িদ খাবতয অফকাঠাবভাগত র্যফতিন র্ফলক 

তথ্য এ শুভার্যবত াংগ্র  প্রকা কযা বফ।  
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( ) বাইটার স্টুাটির্স্টকস্: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা ১৯৮০ ার বত স্যাির বাইটার হযর্জবেন র্বস্টভ ীল িক জর্য 

র্যচারনা কবয র্নর্ভতবাবফ ফার্ল িক প্রবক্ষর্ত জনাংখ্যা, জন্ায, ভন ুায, র্শু ভন ুায, ভাতৃ ভন ুায, প্রতুার্ত গড় 

আয়ু, র্ফফা/তারাবকয ায, আগভন-ফর্গ িভন ায, জন্ র্নবযাধক ব্যফায ায  প্রর্তফন্ধী ায ইতুার্দ তথ্য প্রকা কবয থাবক। 

 

(ঙ) কার্যগর্য  বৃর্িভরক র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ (TVET) প্রর্তষ্ঠান শুভার্য: হদব প্রথভফাবযয ভবতা যকার্য  হফযকার্য 

প্রর্তষ্ঠান কতৃিক র্যচার্রত কার্যগর্য  বৃর্িভরক র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠানগুবরায দক্ষতা উন্নন াংক্রান্ত কাম িক্রবভয ফাস্তফ 

অফস্থা িবকি তথ্য াংগ্ররবয রবক্ষু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কার্যগর্য  বৃর্িভরক র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ (TVET) 

প্রর্তষ্ঠান শুভার্য ২০১৫ র্যচারনা কহযহছ।   

 

(চ) অন্যান্য শুভার্য  জর্যভ: এছাড়া ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা যাজস্ব  উন্নন খাবতয ফাবজবটয অবথ ি 

র্নর্ভতবাবফ র্ফর্বন্ন জর্যবয ভােবভ র্যাংখ্যান প্রণন কবয থাবক। ২০১৪-১৫ অথ িফছবয উইাং র্বর্িক র্ফর্বন্ন কভ িচনর্চ মথা-

ফর্স্ত শুভার্য  বাভান হরাকগণনা ২০১৪, হল থ অুান্ড ভযর্ফর্ডটি স্টুাটা াবব ি ২০১৪, চাইল্ড ভাদায র্নউর্েন াবব ি ২০১৪, 

এডুবকন াউজবাল্ড াবব ি ২০১৪, জনজীফবন জরফায়ু র্যফতিবনয প্রবাফ ীল িক জর্য ২০১৫, র্ে ঋণ জর্য ২০১৪, র্ফর্বন্ন 

পবরয উৎাদনীরতা র্নরূণ জর্য, জাতী র্াফ উন্নন কভ িচনর্চ এফাং হস্টট হপইজ পয ন্যানার পুবরন হযর্জোয 

কাম িক্রভভ িন্ন কবযবছ। এছাড়া র্ফর্ফএ র্নর্ভতবাবফ বত্রভার্ক শ্রভর্ি জর্য, র্শু শ্রভর্ি জর্য, ভার্ির 

ইনর্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি, উৎাদনীরতা জর্য, াবব ি অফ ম্যানুপুাকচার্যাং ইন্ডার্ে এফাং ভজুর্য ায জর্য ইতুার্দ 

র্যচারনা  কবয থাবক।   

 

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

Producer র্ববফ র্ফর্ফএ র্নর্ভতবাবফ শুভার্য/ জর্য র্যকল্পনা, প্রশ্নত্র, র্ডজাইন, জর্যবয হক্ষবত্র নভৄনান ির্ত 

ইতুার্দ র্ফলব আনুষ্ঠার্নক বা, াকি,  হর্ভনাবযয ভােবভ াংর্িি Data user  Stakeholder গবণয র্নকট তা 

উস্থান কবয এফাং তাঁবদয গুরুত্বপূণ ি  ভতাভত গ্রণ কবয থাবক।  

 

(জ) অাংীদার্যত্বভরক কাম িক্রভ: 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) জাতী এফাং আন্তজিার্তক ম িাব র্ফর্বন্ন াংস্থা, গবফলণা প্রর্তষ্ঠান, র্ফবিয অন্যান্য 

হদবয জাতী র্যাংখ্যান াংস্থা এফাং উন্নন-বমাগীয াবথ ঘর্নষ্ঠবাবফ কাজ কবয আবছ। র্ফর্ফএ জাতী াংস্া হমভন: 

A2i, GED, NSDC, BIDS, DAE, DGHS, ISRT এফাং আন্তজিার্তক াংস্থা হমভন: UNFPA, UNDP, 

UNICEF, WHO, FAO, ICDDR,B, World Bank, UN-ESCAP, JICA, KOICA, SESRIC, WFP 

প্রভৃর্তয াবথ ভি  গবফলণাধভী কাজ কযবছ। 

 

১.৬ র্নধ িার্যত রক্ষুভাত্রাভ অজিবনয হক্ষবত্র র্ফযভান ভস্যা/চুাবরঞ্জ: 

র্নধ িার্যত রক্ষুভাত্রাভ অজিবনয হক্ষবত্র ফড় চুাবরঞ্জ র র্ফর্ফএ এ জনফর স্বল্পতা। াাংগঠর্নক কাঠাবভা পুনঃর্নধ িাযবণয য 

প্রবাজনী জনফর এখন াা মার্ন। হজরা  র্ফবাগী ম িাব অর্প বফন হনই এফাং কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয প্রর্ক্ষবণয 

জন্য প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট হনই। পবর দক্ষ জনফর গঠন র্ফর্িত বে। র্যাংখ্যার্নক তথ্য  উাি প্রদাবন উিযদাতায অবনক 

হক্ষবত্র অনাগ্র ঠিক র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয হক্ষবত্র অন্তযা র্ববফ কাজ কবয। রক্ষুভাত্রাভ অজিবনয গৃর্ত কাম িক্রভভবয 

ফাবজট স্বল্পতা  ফাবজবটয ফযাে ভভত না াা কাবজয গর্তবক িথ কবয। 

 

১.৭ বর্ফষ্যত রক্ষুভাত্রাভ অজিবনয হক্ষবত্র াংর্িি ভন্ত্রণার/র্ফবাগ-এয গুরুত্বপূণ ি সুার্য: 

MDG-উিয জার্তাংঘ হঘার্লত SDG এফাং অন্যান্য Framework ফাস্তফাবন র্যকল্পনা কর্ভন এফাং যকাবযয র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণারবক তথ্য উাি দ্বাযা াতায র্নর্ভি জরুর্য র্বর্িবত শুভার্য/জর্য কবয র্ফল র্বর্িক Baseline তথ্য-উাি বতর্য 

কযা অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি। এ রবক্ষু র্ফর্ফএবক প্রবাজনী ফাবজট ফযাে হদা, দ্রুত জনফর র্নবাবগয ব্যফস্থা কযা, কভ িকতিাবদয 

দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু প্রবাজনী প্রর্ক্ষণ প্রদান, জরুর্যর্বর্িবত ৬৪টি হজরা এফাং ৮টি র্ফবাবগ অর্প বফন র্নভ িাণ অতুন্ত জরুর্য। 



 

 9 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

এছাড়া র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ হপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা ২০১০-২০২১ অনুমাী হম ভস্ত কাম িক্রভ গ্রণ কবযবছ হগুবরা 

ফাস্তফাবনয ম িাভ ভল্যাবনয জন্য তথ্য উাবিয র্যভাণগত চনচকভ র্ফবিলণ কযা প্রবাজন। যকাবযয র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণার/র্ফবাগ হম ধযবনয ডাটাবফইজ বতর্য কযবছ হখাবন র্ফর্ফএ এয অাংীদার্যত্ব অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি। কাযণ র্ফর্ফএই 

একভাত্র যকার্য প্রর্তষ্ঠান মা আন্তজিার্তক ভানদবণ্ড র্ফর্বন্ন তথ্য উাি াংগ্র, প্রস্তুত  যফযা কবয থাবক। এ হপ্রর্ক্ষবত 

প্রবাজনী উবযাগ গ্রবণয ভােবভ যকায হঘার্লত রূকল্প ২০২১ এয র্যফীক্ষণ  ভল্যান মথাথ ি বফ। 

 

১.৮ উইাং র্বর্িক          র্ফফযণ 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা                                                          :  

i)      এর্গ্রকারচায উইাং 

ii) হন্পা উইাং 

iii) কর্িউটায উইাং  

iv)     র্পন্যান্প, অুাডর্ভর্নবেন অুান্ড ম্যাবনজবভন্ট ইনপযবভন র্বস্টভ উইাং 

v)  ইন্ডার্ে এন্ড হরফায উইাং 

vi)  ন্যানার অুাকাউর্ন্টাং উইাং 

vii)  হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং 

viii)   স্টুাটির্স্টকুার স্টাপ হের্নাং ইনর্স্টটিউট। 

 

২.০  এর্গ্রকারচায উইাং 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায এর্গ্রকারচায উইাং ৬টি প্রধান পর  (আউ, আভন, হফাবযা, গভ, াট, আলু)  ১২৬টি  

পবরয  আফার্দ জর্ভয র্যভাণ এফাং উৎাদন র্াফ প্রাক্করন কবয থাবক। এ ছাড়া ভূর্ভ ব্যফায  হচ র্যাংখ্যান, ভার্ক 

কৃর্ল ভজুর্যয ায, অস্থাী পবরয ক্ষক্ষর্তয র্াফ র্নরূণ এফাং ফার্ল িক কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ প্রণন কযা ।  

র্নবম্ন  ২০১৫-২০১৬  ২০১৬-১৭  অথ ি ফছবযয প্রধান  অ-প্রধান পবরয র্াফ হদা বরা :  
 

১.১   ২০১৫-১৭ অথ ি ফছবয ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, হফাবযা, গভ, আলু  াট) এয আফার্দ জর্ভয র্যভাণ  

উৎাদবনয র্াফ- 

 

পবরয নাভ 

আফার্দ জর্ভয আতন 

(রক্ষ একয) 

উৎাদন  

(রক্ষ হভ. টন) 

আফার্দ জর্ভয আতন  

(রক্ষ একয) 

উৎাদন  

(রক্ষ হভ. টন) 

২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ 

আউ ২৫.১৬ ২২.৮৯ ২৩.২৭ ২১.৩৪ 

আভন ১৩৮.১৪ ১৩৪.৮৩ ১৩৭.৭৯ 

 

১৩৬.৫৬ 

হফাবযা ১১৭.৯৪ ১৮৯.৩৭ ১১০.৬০ ১৮০.১৪ 

গভ ১০.৯৯ ১৩.৪৮ ১০.২৬ ১৩.১১ 

আলু ১১.৭৫ ৯৪.৭৪ ১২.৩৫ ১০২.১৬ 

াট ১৬.৭৫ ৭৫.৫৯ (রক্ষ হফর) ১৮.২৩ ৮২.৪৭(রক্ষ হফর) 
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২.১  ২০১৫-১৭ অথ ি ফছবয ১২০টি অ-প্রধান ( ১৩টি গ্রু) পবরয অধীন আফার্দ জর্ভয র্যভাণ  উৎাদন 

র্াফঃ 

ক্রর্ভক  

নাং 
পবরয গ্রু 

আফার্দ জর্ভয  

আতন (রক্ষ একয) 

উৎাদন 

 (রক্ষ হভ.টন) 

আফার্দ জর্ভয  

আতন (রক্ষ 

একয) 

উৎাদন 

 (রক্ষ হভ.টন) 

২০১৫-২০১৬  ২০১৫-২০১৬  ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ 

০১ দানা জাতী স্য (অ-প্রধান) ৮.৩১ ২৪.৪৭ ৯.৬৮ ৩০.২৭ 

০২ ডার জাতী ৯.২২ ৩.৭৮ ৯.০১ ৩.৮৭ 

০৩ বতর ফীজ জাতী ১১.২৫ ৯.৩৪ ১১.৯৬ ৯.৭৪ 

০৪ ভরা জাতী ৯.৭৮ ২৪.৮৮ ১০.১৮ ২৬.৭৪ 

০৫ সুগায জাতী ২.৪৬ ৪৭.১৭ ২.৩৪ ৪৩.৯৩ 

০৬ আঁ জাতী ০.৩৪ ০.৪৬  

(রক্ষ হফর) 

০.৩৩ ০.৪৩ 

(রক্ষ হফর) 

০৭ হনা জাতী ৩.৫৩ ৬.৪৬ ৩.৪৭ ৬.৩৫ 

০৮ ফজী (গ্রীষ্মকারীন)  ৪.৭২ ১৪.২৪ ৪.৮০ ১৪.৬০ 

০৯ ফজী (ীতকারীন)  ৫.২৯ ২২.৩৯ ৫.৩৮ ২৩.৬৪ 

১০ পর (অস্াী)  ১.৮৮ ১২.৯৮ ১.৯৫ ১৩.১৫ 

১১ পর (স্াী)  ১.৭০ ৩৪.৬৮ ১.৮১ ৩৭.০৪ 

১২ পৄর জাতী ০.০৩ ০.১০ ০.০৫ ০.৩১ 

১৩ অন্যান্য পর ১.০৩ ৫.১২ ১.০৬ ৫.১৫ 

 

২.২ কৃর্ল ভজুর্য ায: 

র্ফর্ফএ ভার্ক র্বর্িবত কৃর্ল ভজুর্য ায াংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রণন কবয থাবক। কৃর্ল ভজুর্য ায াংগ্রবয জন্য প্রর্ত 

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

কৃর্ল র্দনভজুয াা না হগবর মাযা কৃর্ল কাবজয জন্য বদর্নক র্বর্িবত ভজুয র্নবাগ কবযবছন এভন কৃলবকয র্নকট হথবক 

তথ্য হনা । ১৫ ফছয এফাং তদূর্ধ্ি ফবয পুরুল এফাং ভর্রা শ্রর্ভবকয ভজুর্য ায আরাদা আরাদা হনা । কর হজরায 

ভজুর্য ায াায য এয র্বর্িবত ফাাংরাবদবয কৃর্ল ভজুর্য ায র্নরূণ কযা ।  

২০১৬ বনয হখাযাকী ছাড়া এফাং হখাযাকী পুরুল  ভর্রা হববদ কৃর্ল ভজুর্যয ায র্নম্নরূঃ 

(ার্যশ্রর্ভক টাকা) 

ক্রর্ভক 

নাং 

ভাবয নাভ হখাযাকী ছাড়া হখাযাকী 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

০১. জানুার্য/১৬ ৩০৯ ২২৮ ২৮৭ ২১০ 

০২. হপব্রুার্য/১৬ ৩০৯ ২৩৪ ২৯০ ২১৫ 

০৩. ভাচ ি/১৬ ৩১২ ২৩৪ ২৯১ ২১৯ 

০৪. এর্প্রর/১৬ ৩৩১ ২৫৫ ৩০৯ ২৩১ 

০৫. হভ/১৬ ৩৩৭ ২৬৫ ৩১৬ ২৪৪ 

০৬. জুন/১৬ ৩২৪ ২৫৪ ৩০৪ ২৩৮ 

০৭. জুরাই/১৬ ৩২৮ ২৫৬ ৩০৭ ২৩৮ 

০৮. আগস্ট/১৬ ৩২৫ ২৫২ ৩০৪ ২৩৭ 

০৯. হবন্ফম্বয/১৬ ৩২২ ২৪৮ ৩০৩ ২৩৩ 

১০. অবটাফয/১৬ ৩১৯ ২৪৬ ৩০০ ২৩১ 

১১. নববম্বয/১৬ ৩৩৬ ২৫৯ ৩১৭ ২৪২ 

১২. র্ডবম্বয/১৬ ৩৩৫ ২৫৯ ৩১৭ ২৪১ 
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২০১৭ বনয হখাযাকী ছাড়া এফাং হখাযাকী পুরুল  ভর্রা হববদ কৃর্ল ভজুর্যয ায র্নম্নরূঃ 

(ার্যশ্রর্ভক টাকা) 

ক্রর্ভক 

নাং 

ভাবয নাভ হখাযাকী ছাড়া হখাযাকী 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

০১. জানুার্য/১৭ ৩৩৬ ২৬৪ ৩১৩ ২৪৩ 

০২. হপব্রুার্য/১৭ ৩৩৫ ২৬৫ ৩১২ ২৪৪ 

০৩. ভাচ ি/১৭ ৩৪৯ ২৭৩ ৩২২ ২৫২ 

০৪. এর্প্রর/১৭ ৪০০ ২৯৬ ৩৭১ ২৭৪ 

০৫. হভ/১৭ ৩৯৮ ২৯৫ ৩৭২ ২৭১ 

০৬. জুন/১৭ ৩৫৮ ২৬৯ ৩৩১ ২৪৬ 

০৭. জুরাই/১৭ ৩৬৪ ২৭৫ ৩৩৬ ২৪৭ 

০৮. আগস্ট/১৭ ৩৬৩ ২৮৩ ৩৩২ ২৫৭ 

০৯. হবন্ফম্বয/১৭ ৩৫৯ ২৭৯ ৩৩১ ২৫৬ 

 

২.৩  ভূর্ভ ব্যফায র্যাংখ্যান  

ক্রর্ভক 

নাং 

র্ফফযণ ফছয 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

আতন (     ) আতন (াজায) 

একয হটয একয হটয 

               ১৯৬৩৬ ৭৯৪৭ ১৯৬৫০ ৭৯৫০ 

                 ৩৮১৪৮ ১৫৪৩৮ ৩৮২৫৬ ১৫৪৭৮ 

    -         ৫৫৬৬ ২২৫৩ ৫৪৯২ ২২২২ 

    -         ৯৬৭১ ৩৯১৪ ৯৭১১ ৩৯২৯ 

    -         ৪৩৫৬ ১৭৬৩ ৪৩৮০ ১৭৭২ 

৬    -         ৪৩ ১৭ ৩৭ ১৫ 

  ফতিভান র্তত জর্ভ ১০০৯ ৪০৮ ৯৯৪ ৪০২ 

৮               ১৯৪ ৭৯ ১৯৫ ৭৯ 

৯                 ১৮৪০৫ ৭৪৪৮ ১৮৮২০ ৭৬১৪ 

                                 ৩৭১৫৬ (হভর্েক টন)                ৩৮১৪১ (হভর্েক টন) 

              ১৫১৮৩১৮৩ (এর্গ্রকারচায হন্পা-২০০৮) 

 

২.৪  এর্গ্রকারচায উইাং কতৃিক িার্দত কাম িক্রভ, ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছয  

 ৬টি প্রধান  পবরয উৎাদন  আতবনয র্াফ প্রাক্করন কযা ববছ; 

 ১২০টি অপ্রধান পবরয উৎাদন  আতবনয র্াফ প্রাক্করন কযা ববছ; 

 ভার্ক কৃর্ল ভজুর্য ায  র্নণ িবয কাজ হবন্ফম্বয/১৭ ভা ম িন্ত িন্ন কবয প্রর্তবফদন প্রণন কযা ববছ; 

 ভূর্ভ ব্যফায  হচ র্যাংখ্যান প্রাক্করন কযা ববছ; 

 কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৭ প্রকার্ত ববছ। 
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২.৫  এর্গ্রকারচায উইাং এয আতা গৃীত প্রকল্প  কভ িচনর্চয ২০১৭ াবরয অগ্রগর্তঃ 

ক. প্রকল্প: কৃর্ল  েী র্যাংখ্যান জর্য (এআযএএ) প্রকল্প-২০১৭ [Agriculture and Rural Statistics Survey 

(ARSS) Project-2017] 

১। প্রকবল্পয নাভঃ কৃর্ল  েী র্যাংখ্যান জর্য (এআযএএ) প্রকল্প-২০১৭ 

২। উবযাগী ভন্ত্রণার/র্ফবাগঃ র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

৩। ফাস্তফানকাযী াংস্থাঃ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

৪। প্রকবল্পয টভূর্ভ: 

 র্যাংখ্যান আইন ২০১৩অনুমাী কৃর্ল হটবযয (স্য, প্রার্ণিদ, ভৎস্য) শুভার্য  জর্যবয ভােবভ তথ্য াংগ্র  

প্রকা কযা ।   

 র্জর্ডর্ ইম্প্রুববভবন্টয জন্য কৃর্ল উকযবনয তথ্য াংগ্র কযা বফ। 

 জাতী র্যাংখ্যান উন্নবনয হকৌর (NSDS)এয রক্ষু ৫ ফাস্তফার্ত কযা। 

 ৭ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায প্রবাজনী উাি অন্তর্ভ িি কযায জন্য ধার্য্ি কযা ববছ। াংগৃীত উাি বযাক্ষবাবফ 

কৃর্ল ণ্য উৎাদনীরতা বৃর্ি, ম িবফক্ষণ প্রর্ক্রা ম িাবরাচনা এফাং স্য উৎাদবনয পরন ব্যফধান কভাবনায প্রবচিা 

অগ্রগর্ত ভল্যাবন াতা কযবফ। 

 এর্ডর্জ’য দুটি গুরুত্বপূণ ি রক্ষুভাত্রা, নাভস্বরূ রক্ষুভাত্রা ২ (খায র্নযািা, উন্নত পুর্ি এফাং হটকই কৃর্ল; রক্ষু 

২.৩, ২.৪ এফাং ২.গ) এফাং রক্ষুভাত্রা ৫ (পুরুল ভর্রা হববদ এফাং নাযী  হভব র্শুয ক্ষভতান; রক্ষু ৫.ক.১) 

পূযবণ াতা কযবফ। 

 SPARS এয রক্ষু ফাস্তফান কযা।  

 

৫। ফাস্তফান কার: জুরাই,২০১৭ বত র্ডবম্বয,২০১৮ ম িন্ত 

 (১) আযম্ভঃ জুরাই’ ২০১৭ 

 (২) ভাপ্তঃ র্ডবম্বয’২০১৮     

 (৩) প্রকল্প এরাকাঃ ভগ্র ফাাংরাবদবয র্নফ িার্চত নভৄনা এরাকা 

৬। প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্য: ৩৯৮.০০ রক্ষ টাকা 

(রক্ষ টাকা) 

অথ ি ফছয হভাট টাকা র্জর্ফ প্রকল্প াার্য্ অগ্রগর্তয ায % 

আর্থ িক % ফাস্তফ % 

২০১৭-১৮ ২৮৬.০০ ২৮৬.০০ - ৭.১২% ১৫.০০% 

২০১৮-১৯ ১১২.০০ ১১২.০০ - - - 

ফ িবভাট ৩৯৮.০০ ৩৯৮.০০ - - - 

 

৭। প্রকবল্পয উবেশ্য ভ: 

 েী এরাকা খানা র্বর্িক আথ ি-াভার্জক অফস্থায তথ্য াংগ্র কযা; 

 ভার্রকানার্বর্িক কৃর্ল জর্ভ াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা; র্জর্ডর্ ইম্প্রুববভবন্টয জন্য কৃর্ল কাবজ ব্যফহৃত হচ, ায, 

ফীজ, ফারাইনাক  কীটনাক িবকি তথ্য াংগ্র কযা; 

 কৃর্ল মন্ত্রার্ত, র্যফন, কৃর্ল ণ্য র্ফণন এফাং কৃর্ল ভল্য শৃঙ্খর (value chain) ক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা; 

  কৃর্ল ঋণ এফাং ঋবণয ব্যফায াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা; 

 কৃর্ল শ্রর্ভক, কভ িঘন্টা  শ্রর্ভক ভজুযী ায িবকি তথ্য র্ফবিলণ কযা; 

 পুরুল ভর্রা হববদ র্যাংখ্যান  নাযীয ক্ষভতান াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা।  
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৮।    প্রকবল্পয কাম িক্রভভ: 

 ১) জর্যবয জন্য প্রশ্নত্র, ম্যানুবর  পযভ প্রস্তুত কযা; 

 ২) নভৄনা ির্ত  নভৄনা র্নফ িাচন কযা;    

 ৩) হর্ভনায/াকি র্যচারনা কযা; 

 ৪) প্রশ্নত্র মাচাই-ফাছাইবয জন্য র্প্র-হটস্ট র্যচারনা কযা; 

 ৫) জর্যবয প্রশ্নত্র, ম্যানুবর  পযভ র্প্রন্ট কযা; 

 ৬) জর্যবয ভারাভার ক্র কযা; 

 ৭) প্রকবল্পয ক্র কাম িক্রভ িন্ন কযা; 

 ৮) গণনাকাযী  সুাযবাইজায র্নবাগ কযা; 

 ৯) সুাযবাইজায  গণনাকাযীগবণয প্রর্ক্ষণ প্রদান; 

১০) াযাবদবয নভৄনা এরাকা জর্য র্যচারনা কযা; 

১১) পূযণকৃত প্রশ্নবত্রয তথ্য এর্ডটিাং, হকার্ডাং, এর্ি  তথ্য প্রর্ক্রাকযণ কযা; 

 ১২) একটি র্যবাট ি প্রকা কযা। 

 

৯।    প্রকল্প কাবজয অগ্রগর্ত:  

১) প্রকবল্পয কাম িক্রভ িন্ন কযায জন্য র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠন কযা ববছ। 

২) অথ ি ভন্ত্রণার বত অথ ি ছাবড়য অনুবভাদন াা র্গববছ। 

৩) জর্যবয খড়া প্রশ্নত্র, ম্যানুবর  পযভ প্রস্তুত কযা ববছ। 

    ৪) নভৄনা এরাকা র্নফ িাচবনয  জন্য র্জ পাইর াংগ্র কযা ববছ  এফাং র্জ পাইবরয আ-হডবটয কাজ 

চরবছ। 

৫) নভৄনা র্নফ িাচবনয কাজ চরবছ। 

 ৬) প্রশ্নত্র মাচাই-ফাছাইবয জন্য ১ (এক) টি র্প্র-হটি কযা ববছ। 

 

২.৬    ফার্ল িক কভ িিাদন চুর্ি (APA) াংক্রান্ত অগ্রগর্ত তথ্য: 

১) ১২৬টি পবরয র্াফ প্রাক্করবনয কাজ িন্ন ববছ। 

২) কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ- ২০১৬ প্রকার্ত ববছ। 

 

২.৭  বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দকঃ  

ক্রঃ 

নাং 

কাবজয নাভ উবেশ্য ম্ভাব্য ব্য  

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান 

কযা বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীি  

ভ ীভা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ফাাংরাবদ পৄড 

ব্যাবরন্পর্ট 

২০১৪-১৮ 

১. জাতী ম িাব জনপ্রর্ত খায প্রাপ্যতায 

র্যভাণ প্রাক্করন কযা। 

২. দ  প্রকযণ র্বর্িক (Itemwise) 

জনপ্রর্ত পুর্ি প্রাপ্যতায র্যভাণ প্রাক্করন 

কযা। 

৩. দ  প্রকযণ র্বর্িক পুর্ি প্রাপ্যতায াবথ 

আদ ি অনুাত ন রনা কযা। 

৪. স্বাস্থু, পুর্ি, খায  কৃর্ল ব্যফস্থানায জন্য 

পুর্ি  খায প্রাপ্যতায িবকি নীর্ত 

র্নধ িাযকবদযবক পুর্ি  খায প্রাপ্যতা াংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান। 

যাজস্ব দয দপ্তবযয 

জনফর 

জুন, ২০১৯  
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৩.০ হন্পা উইাং 

 
হন্পা উইাং হদবয জনাংখ্যা, গৃগণনা, কৃর্ল  অথ িনীর্ত য র্র্যর্ডক শুভার্য এফাং র্ক্ষা  াভার্জক 

র্যাংখ্যান াংক্রান্ত জর্য র্যচারনা কবয থাবক। এছাড়া শুভার্য ভেফতী ভব র্ফর্বন্ন র্ফলব এডক শুভার্য  

জর্য র্যচারনা কবয। দুবটা শুভার্যয ভেফতী ভব জনাংখ্যায প্রবক্ষণ  তৎযফতী ভব দীঘ িকারীন 

জনাংখ্যা প্রবক্ষণ  এ উইাং কবয থাবক। এ উইাং চার্দায র্বর্িবত জনাংখ্যা এফাং র্ক্ষা  াভার্জক র্যাংখ্যান 

াংক্রান্ত জর্য  আন্তজিার্তক হক্ষবত্র যফযা কবয থাবক। জনশুভার্য  গৃগণনা অন্যান্য শুভার্য হমভন, কৃর্ল 

শুভার্য এফাং অথ িননর্তক শুভার্য এ উইাং-এয ভােবভ িার্দত ব থাবক। যকায কতৃিক আবযার্ত দার্ত্ব র্ববফ 

র্ছটভবর অন/জর্য কাম িক্রভ িন্ন কযায াাার্ জাতী টাস্ক হপাব িয র্িান্ত হভাতাবফক ফাাংরাবদব 

অফস্থানযত অর্নফর্ন্ধত র্ভানভায নাগর্যক শুভার্য র্যচারনা কবযবছ এ উইাং। এ ছাড়া, ফতিভান হপ্রক্ষাবট 

াভার্জক র্নযািা কভ িচনর্চ অন্যান্য কভ িচনর্চবক আবযা সুর্নর্দ িি  কাম িকযবাবফ ফাস্তফাবনয জন্য র্ফিব্যাাংবকয 

আর্থ িক   কার্যগর্য াতা র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অধীন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

(র্ফর্ফএ) কতৃিক ‘(National Household Database (NHD)’ ীল িক প্রকবল্পয ভােবভ হদবয কর 

জনবগাষ্ঠীয তথ্য ম্বর্রত একটি ডাটাবফইজ এ উইাং কতৃিক প্রস্তুবতয কাম িক্রভ চরভান যববছ। র্যাংখ্যান আইন, 

২০১৩-এয ১১ ধাযা অনুমাী ‘াংস্থা কতৃিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা র্ফর্ধভারা, ২০১৪’ এফাং ‘াংস্থা কতৃিক 

র্যাংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা নীর্তভারা, ২০১৬’-এয আতা র্ফর্ফএ হম কর র্ফলব শুভার্য  জর্য র্যচারনা 

কবয না, হ কর র্ফলব যকাবযয অন্য হকান াংস্থা শুভার্য ফা জর্য র্যচারনা কযবত আবফদন কযবর হন্পা 

উইাং কতৃিক ‘অনার্ি নদ’ প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনা কযা । জাতী র্যাংখ্যান ব্যফস্থায ভিব এটি 

একটি অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ। হন্পা উইাং, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি একটি উইাং।  

র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ এ উইাং-এয ভােবভ র্যচার্রত ব থাবক।      

 

৩.১  হন্পা উইাং-এয কাম িাফরী 

 হন্পা উইাং হদবয জনাংখ্যা, গৃগণনা, কৃর্ল  অথ িনীর্তয য র্র্যর্ডক শুভার্য এফাং র্ক্ষা  

াভার্জক র্যাংখ্যান জর্য র্যচারন; 

 যকাবযয র্ফর্বন্ন চার্দা অনুমাী র্ফলর্বর্িক এডক শুভার্য  জর্য র্যচারন; 

 দুই শুভার্যয ভেফতী ভব জনতার্ত্ত্বক চনচবকয র্বর্িবত জনাংখ্যায প্রাক্করন এফাং তৎযফতী ভব 

দীঘ িকারীন জনাংখ্যায প্রবক্ষণ; 

 র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুমাী াংস্থা কতৃিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাব অনার্ি নদ প্রদান াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ র্যচারন; 

 জনশুভার্য  গৃগণনা এফাং খানায আ ব্য জর্যবয তবথ্যয র্বর্িবত Small Area Estimation 

Methodology অনুযণপূফ িক হদবয ক্ষুদ্র এরাকার্বর্িক দার্যদ্রু ভানর্চত্র প্রণন; 

 যকাবযয র্যকল্পনা  নীর্ত র্নধ িাযবণয জন্য ভাঠ ম িা বত প্রার্নক তথ্য াংগ্র  াংকরন। 
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৩.২  র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩-এয ধাযা-১১ অনুমাী ‘াংস্থা কতৃিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা র্ফর্ধভারা, 

২০১৪’ অনুমাী ২০১৭ াবর প্রদি অনার্ি নবদয তার্রকা: 

 

ক্রর্ভক শুভার্য/জর্যবয নাভ ফাস্তফানকাযী াংস্থা 
অনার্ি 

প্রদাবনয তার্যখ 

১ ফার্ল িক প্রাথর্ভক র্ফযার শুভার্য (APSC) ২০১৭ প্রাথর্ভক র্ক্ষা অর্ধদপ্তয ৩১/০১/২০১৭ 

২ ফার্ল িক প্রাথর্ভক র্ফযার শুভার্য (APSC) ২০১৮ প্রাথর্ভক র্ক্ষা অর্ধদপ্তয ৩১/১২/২০১৭ 

৩ 
Yearbook of Fisheries Statistics of 

Bangladesh 2015-16 
ভৎস্য অর্ধদপ্তয ১৫/০৬/২০১৭ 

৪ ফাাংরাবদ হল থ পুার্র্রটিজ াববি ২০১৭ 

জাতী জনাংখ্যা গবফলণা 

 প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট 

(র্নবাট ি) 

০৩/০৮/২০১৭ 

৫ জাতী ফনর্নবিয আথ ি-াভার্জক জর্য ২০১৭ ফন অর্ধদপ্তয ২০/০৮/২০১৭ 

৬ 
ফাাংরাবদ হডবভাগ্রার্পক অুান্ড হল থ াবব ি 

(BDHS) ২০১৭ 

জাতী জনাংখ্যা গবফলণা 

 প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট 

(র্নবাট ি) 

১৩/১০/২০১৭ 

৭ 
Yearbook of Fisheries Statistics of 

Bangladesh 2016-17 
ভৎস্য অর্ধদপ্তয ১২/১০/২০১৭ 

 

৩.৩ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায হন্পা উইাং- এয আতা চরভান প্রকল্পভবয র্ফফযণ: 

ক) অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকল্প। 

খ)  ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (NHD) প্রকল্প। 

গ) ফাাংরাবদব অফস্থানযত র্ভানভায নাগর্যক শুভার্য ২০১৫ প্রকল্প। 

ঘ) ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছরভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প। 

ঙ) হেনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড  হডববরবভন্ট 

(Stat4Dev) প্রকল্প। 

  চ) তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প। 

 

(ক)  অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকল্প: 

(১)  প্রকল্প হভাদ   : ০১-০৭-২০১১ বত ৩০-০৬-২০১৮ 

(২)  প্রকল্প এরাকা   : ভগ্র ফাাংরাবদ 

(৩)  স্থানী ভৄদ্রা    : ১৭৮৯৫.৮১ রক্ষ টাকা 

(৪)  বফবদর্ক ভৄদ্রা   : হনই 
 

প্রকবল্পয উবেশ্য:  

 ফাাংরাবদব তৃতী অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ াবর িাদন কযা এফাং ম্ভাব্য স্বল্পতভ ভবয ভবে 

প্রর্তবফদন প্রকা; 

 ভর শুভার্য (তথ্য াংগ্র) িন্ন কযায য ম্ভাব্য কভ ভবয ভবে গণনা যফতী মাচাই (PEC) 

কাম িক্রভ িন্ন; 

 র্ফর্বন্ন অথ িননর্তক কভ িকাবন্ডয র্ফলব র্ফস্তার্যত জর্য িাদবনয র্নর্ভবি Sampling Frame 

প্রস্তুত; 
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 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অনুমাী অথ িননর্তক 

কভ িকাবন্ডয র্নবার্জত কর প্রর্তষ্ঠাবনয একটি (Directory) প্রণন; 

 াইরট র্ফজবন হযর্জস্টায প্রণন (াংবাধনাধীন); 

 অথ িননর্তক কভ িকাবন্ডয র্ল্পগত র্ফন্যা, র্নবার্জত জনফবরয াংখ্যা  ভার্রকানায ধযণ র্নধ িাযণ; 

 জাতী আবয র্বর্ি ফছয র্যফতিবনয রবক্ষু প্রবাজনী হফঞ্চভাকি তথ্য াংগ্র; 

 অথ িননর্তক কভ িকাবন্ড র্নবার্জত উখাতগুবরায কাঠাবভা র্নরূণ; 

 অকৃর্লভরক অথ িননর্তক কভ িকাবন্ডয কাঠাবভা র্নধ িাযণ  াভর্গ্রক অথ িনীর্তবত-এয অফদান র্নরূণ; 

এফাং 

 অথ িবনর্তক উন্নবনয জন্য তথ্য র্নবিয মথামথ র্যকল্পনা প্রণন  নীর্তর্নধ িাযবণয রবক্ষু প্রবাজনী 

তথ্য উাি যফযা কযা। 

প্রকবল্পয কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত: 

ক)  ডাটা প্রবর্াং  ডাটা হবর্রবডন কাম িক্রভ :  ১০০.০০% 

খ)   ন্যানার র্যবাট ি প্রস্তুত  প্রকা :  ১০০.০০% 

গ)   ৬৪টি হজরা র্যবাবট িয প্রকা :  ১০০.০০% 

ঘ)   প্রার্নক র্যবাট ি খড়া প্রণন :  ৮০.০০% 

ঙ)  (Post Enumeration Check) PEC (এয পরাপর প্রকা)  :  ১০০.০০% 

চ)   র্ফজবন হযর্জস্টায প্রস্তুত াংক্রান্ত কাম িক্রভ  :  ৫০% 

২০১৭ াবর িার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র: 

ক)   অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকবল্পয আতা “ র্ফজবন ডাইবযটর্য” প্রণবনয র্নর্ভি ডাটা প্রবর্াং কাম িক্রভ 

িন্ন কযা বে।  

খ)   স্টুাটিটিকুার র্ফজবন হযর্জস্টায প্রণবনয রবক্ষু একটি খড়া প্রশ্নত্র প্রস্তুত কযা ববছ। 

গ) গত ২৭ আগস্ট ২০১৭ র্ি. তার্যবখ খড়া প্রশ্নত্র চূড়ান্তকযণ  আইটি র্রঙ্ক স্থাবনয র্ফলব অাংর্জনবদয াবথ 

ভতর্ফর্নভ বা আবাজন কযা । ১৮ হবন্ফম্বয ২০১৭ র্ি. তার্যবখ াংর্িি প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ আইটি র্রঙ্ক 

স্থান র্ফলব অাংর্জনবদয াবথ একটি আবরাচনা বা অনুর্ষ্ঠত ববছ।             

ঘ)   অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকবল্পয আতা াইরট র্ফজবন হযর্জস্টায প্রণবনয রবক্ষু Sample design 

কাম িক্রভ চরভান যববছ। 

ঙ)  ভাঠ ম িাব র্যাংখ্যান কাম িার বত ডাটা Online Web-System এয ভােবভ যার্য দয দপ্তবযয 

াবিাবয হপ্রযবণয র্নর্ভি  র্নবাগকৃত কনার্িাং পাভ ি Techno Vista limited কতৃিক প্রকল্প কাম িারব ১০০০ 

স্কায র্পট Wifi স্থান কযা ববছ। 

চ)  আন্তজিার্তক ভানিন্ন  র্ফজবন হযর্জস্টায প্রস্তুবতয র্নর্ভি াইরট র্ফজবন হযর্জস্টায প্রণবনয কাম িক্রভ 

চরভান যববছ। 

ছ)  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ২৩ টি হজরা র্যাংখ্যান কাম িারব ব্যফহৃত র্নান ডাফর হকর্ফন র্কআ বুান 

এয র্ছবন উনু্িস্থাবন কবায কাজটি ফাাংরাবদ হভর্ন টুরস্  পুাটযী র্রর্ভবটড (র্ফএভটিএপ)  এয ভােবভ কযা 

বে। এ কাম িক্রভটি অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ ীল িক প্রকবল্পয আর্থ িক তত্ত্বাফধাবন িন্ন কযা ববছ। 

জ)  প্রকবল্পয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৭৭.৫২%, ফাস্তফ অগ্রগর্ত ৯৫% 
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(খ) ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ প্রকবল্পয ২০১৭ াবর িার্দত কাম িাফর্র: 

প্রকবল্পয নাভ : ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী াংস্থা : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফানকার : আযম্ভ ০১ জুরাই ২০১৩ র্ি.; ভাপ্ত ৩০ জুন ২০১৯ র্ি.। 

 

প্রকবল্পয উবেশ্য  :  

 হদবয কর জনবগাষ্ঠীয খানার্বর্িক জনর্ভর্তক  অন্যান্য তথ্য াংগ্রবয ভােবভ একটি ভল্যফান 

ডাটাবফইজ প্রণন; 

 প্রর্তটি খানায আথ ি - াভার্জক অফস্থায র্নবদ িক হস্কায ডাটাবফইজ প্রণন; 

 র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযািা কভ িচনর্চ/প্রকবল্পয ভবে হমাগচনত্র স্থান এফাং এ াংক্রান্ত মাফতী তথ্যার্দ 

উবজরা হথবক শুরু কবয কর প্রার্নক ভন্ত্রণার, র্ফবাগ  াংস্থায ব্যফায উবমাগীকযণ; 

 যকাবযয গৃীত র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযািা কভ িচনর্চ/প্রকবল্প ঠিকবাবফ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক রক্ষুর্ভি 

(Target) কযা এফাং রক্ষুর্ভর্িয হকৌর জতয     ; 

 অর্ত দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয উবেবশ্য গৃীত র্ফর্বন্ন কভ িচনর্চ/প্রকবল্প Overlapping  Omission র্যাবয 

াতা কযা; 

 একটি ভর্িত াভার্জক র্নযািা নীর্তভারা প্রণন  ফাস্তফাবনয জন্য কর াভার্জক র্নযািা 

কভ িচনর্চবক সুপ্রর্তর্ষ্ঠত (Consolidate) কযবত াতা     ; 

 হদবয কর নাগর্যবকয জীফনভান উন্নবন যকাবযয ফহুর্ফধ উন্ননভরক কভ িচনর্চ র্যচারনা যকার্য 

হফযকার্য ম িাব কর ব্যফাযকাযীয তথ্য-উাবিয চার্দা পূযণ। 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্য : 

 ১) র্জর্ফ  : ৪০ হকাটি ৫৪ রক্ষ ৫২ াজায টাকা 

 ২) আযর্এ            :         ৬৮৬ হকাটি ৮০ রক্ষ ৪৮ াজায টাকা 

 ৩) হভাট ব্য           :          ৭২৭ হকাটি ৩৫ রক্ষ টাকা 

 

জানুার্য বত র্ডবম্বয ২০১৭ ম িন্ত িার্দত  উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র: 

 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা’য ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকবল্পয আতা ভাঠ 

ম িাব তথ্য াংগ্রবয অাং র্ববফ ১ভ হপইবজ যাংপুয র্ফবাবগয ০৮টি হজরা, ফর্যার র্ফবাবগয ০৬টি 

হজরা এফাং ভভনর্াং র্ফবাবগয ভভনর্াং, জাভারপুয  হযপুয হজরা হভাট ১৭টি হজরা তথ্য 

াংগ্র        িন্ন ববছ। গত ০৪ এর্প্রর বত ২৩ এর্প্রর ২০১৭ র্ি. তার্যখ ম িন্ত ১ভ হপইবজ হভাট 

১৭টি হজরা তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ অনুর্ষ্ঠত । 

 এনএইচর্ড প্রকবল্পয আতা ১ভ হপইবজ ভাঠ ম িাব ১৭ টি হজরা বত পূযণকৃত প্রশ্নত্রভ আইর্আয 

পাভ ি কতৃিক স্কুার্নাং  র্ক্লর্নাং কাম িক্রভ িন্ন কযা ববছ। 

 জুরাই, ২০১৭র্ি. ভব এনএইচর্ড প্রকবল্পয আতা ২ হপইবজ ঢাকা  চট্টগ্রাভ র্ফবাগ এফাং ভভনর্াং 

র্ফবাবগয হনত্রবকানা হজরা হভাট ২৫টি হজরা ১৪ জানুার্য ২০১৮ বত ০২ হপব্রুার্য ২০১৮ ম িন্ত ২ 

হপইবজয চূড়ান্ত তথ্য াংগ্র কযা ।  

 এনএইচর্ড প্রকবল্পয আতা ২ হপইবজ ভাঠ ম িা ২৫ টি হজরা বত পূযণকৃত প্রশ্নত্রভ আইর্আয 

পাভ ি কতৃিক স্কুার্নাং  র্ক্লর্নাং কাম িক্রভ িন্ন কযা চরভান যববছ। 
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 ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকবল্পয আতা ৩ হপইবজ র্বরট, খুরনা  যাজাী 

র্ফবাবগ কর হজরা হভাট ২২ টি হজরা আগাভী হবন্ফম্বয-অবটাফয ২০১৮ ভব চূড়ান্ত তথ্য াংগ্র 

কাম িক্রভ র্যচারনা কযা      । 

 

 (গ) ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প: 

ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প-এয র্ফফযণ: 

উইাং : হন্পা উইাং 

প্রকবল্পয নাভ : ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী াংস্থা : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফানকার : জানুার্য ২০১৭ বত জানুার্য ২০১৮ ম িন্ত; 

আযম্ভ : জানুার্য ২০১৭ 

ভার্প্ত : জানুার্য ২০১৮ 

প্রকবল্পয টভূর্ভ: :  ফাাংরাবদ  বাযবতয ভবে িার্দত চুর্ি অনুমাী ৩১ জুরাই ২০১৫ ভেযাবত 

বাযবত থাকা ফাাংরাবদবয ৫১টি র্ছরভর  ফাাংরাবদবয ভূখবন্ড থাকা বাযতী 

১১১টি র্ছটভর  আনুষ্ঠার্নকবাবফ র্ফর্নভ কযা  এফাং ৩০ নববম্বয ২০১৫ এয 

ভবে র্ছটভবরয ফার্িাগণ পুবযাপুর্যবাবফ তাবদয ইো হভাতাবফক স্থানান্তর্যত 

ন; 

 ৬ জুরাই ২০১৬ র্ি. বাযত হমৌথ উবযাবগ অন-ভব ফাাংরাবদ গ্রণ জর্য 

অনুর্ষ্ঠত ; 

 ৭৫টি টিভ হভাট ১৬২ টি র্ছটভবর জর্য র্যচারনায ভােবভ হকফর কবকটি 

র্ফলব তথ্য াংগ্র কবয। মায ভবে র্ছর নাভ, র্তা  ভাতায নাভ, ফ, র্রঙ্গ, 

ধভ ি এফাং তাযা বাযত নার্ক ফাাংরাবদবয নাগর্যকত্ব চা হ ির্কিত অন; 

 ভর ভূখণ্ড হথবক র্ফর্েন্ন এফ র্ছটভবর জাতী  স্থানী উন্নবনয হছাঁা রাবগর্ন। 

এতর্দন নাগর্যকত্ব না থাকা কাম িত এক ধযবনয  যাষ্ট্রীন’ এ ফ ভানুল ১৯৪৭ াবর 

হদ বাবগয য হথবকই অভানর্ফক জীফন মান কবয আবছন; 

 এতর্দন র্ছটভরফাী র্ক্ষা, স্বাস্থু ফ ধযবনয হভৌর্রক সুর্ফধা হথবক ফর্ঞ্চত 

র্ছবরন; 

 র্ছটভরগুবরাবত আইন শৃঙ্খরা যক্ষা, কাবনকটির্বটি আথ ি-াভার্জক উন্নবন 

দ্রুত দবক্ষ হনায তার্গদ হদা ; 

 াবফক র্ছটভরফাীবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নবন  কভ িদক্ষতা ফাড়াবত 

যকাবযয ক্ষ হথবক একটি গুে প্রকল্প ফা ক্লাস্টায প্রবজট াবত হনা ববছ; 

 এয আতা র্ছটভরফাীবদয জন্য র্ক্ষা, স্বাস্থু, সুব ার্ন, স্যার্নবটন, 

যাস্তাঘাট র্নভ িাণ, স্থানী যকায ব্যফস্থা র্িারী এফাং ফাজায ব্যফস্থায উন্নন 

াংক্রান্ত কাম িক্রভ াবত হনা বফ। এ কর কাম িক্রভ গ্রবণয পূবফ ি সুলভ উন্নন 

র্যকল্পনায স্বাবথ ি প্রথবভই তাবদয ফতিভান আথ ি-াভার্জক অফস্থা ির্কিত তথ্য 

জানায প্রবাজন যববছ; 

 এ কর উন্নন র্যকল্পনা প্রণবনয জন্য প্রবাজনী তথ্য যফযাবয রবক্ষু 

'ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প' টি গ্রণ কযা 

ববছ; 

 হটকই উন্নন অবীি (SDGs) এয ভর হলাগান বরা "Leave No One 

Behind". ২০৩০ ার নাগাদ ফাস্তফাবনয জন্য হম হটকই উন্নন অবীি 

(SDGs) প্রণন কযা ববছ হখাবন ভাবজ র্র্ছব ড়া জনবগাষ্ঠীবক িৃি 

কবয ফাাংরাবদবক এর্গব র্নবত যকায ফির্যকয।এ শুভার্যয ভােবভ াংগৃীত 

তথ্য এ রক্ষু ফাস্তফাবন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাখবফ। 
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প্রকবল্পয উবেশ্য :  পূফ িতন র্ছটভবর ফফাযত অর্ধফাীবদয াংখ্যা এফাং খানায াংখ্যা াংক্রান্ত তথ্য 

াংগ্র; 

 পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাীবদয জনতার্ত্ত্বক তথ্য াংগ্র; 

 অর্ধফাীবদয ফফাবয গৃবয কাঠাবভা এফাং গৃব র্ফযভান সুর্ফধার্দয র্ফলব তথ্য 

াংগ্র; 

 অর্ধফাীবদয হা, আবয উৎ, াক্ষযতা ইতুার্দ র্ফলব তথ্য াংগ্র; এফাং 

 র্ছটভর এরাকার্বর্িক র্নর্দ িি সুর্ফধাফর্ঞ্চতবদয র্চর্িত কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য : ১৭৫.১৫ রক্ষ টাকা 

প্রকবল্পয হভাট অগ্রগর্ত 

(%) 

: আর্থ িক ৭৮ .০২ % 

ফাস্তফ ১০০% 

   

প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য: 

 শুভার্যয ভােবভ পূফ িতন র্ছটভবর ফফাযত অর্ধফাীবদয াংখ্যা এফাং খানায াংখ্যা াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা 

ববছ; 

 শুভার্যবত পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাীবদয জনতার্ত্ত্বক তথ্য াংগ্র কযা ববছ; 

 অর্ধফাীবদয ফফাবয গৃবয কাঠাবভা এফাং গৃব র্ফযভান সুর্ফধার্দয র্ফলব তথ্য াংগ্র কযা ববছ; 

 অর্ধফাীবদয হা, আবয উৎ, াক্ষযতা ইতুার্দ র্ফলব তথ্য াংগ্র কযা ববছ;এফাং 

 শুভার্যয ডাটাবফইজ বত র্ছটভর এরাকায সুর্ফধাফর্ঞ্চত জনাধাযণবদয র্চর্িত কযা ম্ভফ বফ। 

ফার্ল িক কভ িিাদন (APA) াংক্রান্ত অগ্রগর্ত তথ্য: ফার্ল িক কভ িিাদন চুর্ি অনুমাী র্ডবম্বয, ২০১৭-এয ভবে শুভার্যয 

key Findings বফাইবট প্রকা কযা ববছ।  

শুভার্য বত প্রাপ্ত উবেখবমাগ্য পরাপর:  

শুভার্যয খড়া র্যবাট ি প্রণন কযা ববছ। জুরাই ২০১৮ এয ভবে চূড়ান্ত র্যবাট ি প্রকা কযা বফ। 

অন্যান্য প্রবমাজু প্রবাজনী তথ্য: 

প্রকল্পটিয হভাদ জানুার্য, ২০১৮ এ ভাপ্ত ববছ এফাং প্রকল্প ভার্প্ত প্রর্তবফদন (র্র্আয) প্রদান কযা ববছ। 
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ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকবল্পয ভাঠ ম িাব তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ র্যদ িন কযবছন জনাফ হক এভ 

হভাজাবম্মর ক, র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ এ .র্ফ. এভ জার্কয হাাইন, অর্তর্যি র্চফ , র্যাংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফাং জনাফ ইপবতখাইরুর কর্যভ, প্রকল্প র্যচারক, ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প 

 

 
 

ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকবল্পয ভাঠ ম িা বত াংগৃীত তবথ্যয এর্ডটিাং  হকার্ডাং কাম িক্রবভয প্রর্ক্ষণ  

কবক্ষ উর্স্থত আবছন জনাফ হভা. আভীয হাবন, ভার্যচারক, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা, জনাফ র্ফকা র্কবায দা, অর্তর্যি 

র্চফ, ,র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ হভা. জার্দুর ক যদায, র্যচারক, হন্পা উইাং, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

এফাং জনাফ ইপবতখাইরুর কর্যভ,  প্রকল্প র্যচারক,  ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প। 
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(ঘ) হেনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড  হডববরবভন্ট (Stat4Dev)  

প্রকল্প: 

(১) প্রকবল্পয নাভ    :  “হেনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন 

           পুবরন এন্ড হডববরবভন্ট (Stat 4  ev ”  প্রকল্প 

(২)  (ক) উবযাগী ভন্ত্রণার/র্ফবাগ  : র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

   (খ) ফাস্তফানকাযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

(৩)  প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্য (রক্ষ টাকা) : হভাট ৪৪৩.৫৫  (র্জর্ফ  ৮৮.৬৫  প্রকল্প াার্য্ ৩৫৪.৯০) 

(৪)  প্রকবল্পয অথ িান : ইউএনএপর্এ এফাং র্জর্ফ  

(৫) ফাস্তফান কারঃ    : জানুার্য, ২০১৭ বত র্ডবম্বয, ২০২০ র্ি. ম িন্ত  

(৬) প্রকল্প এরাকাঃ    : ভগ্র ফাাংরাবদ 

 

(৭) প্রকবল্পয টর্ভর্ভঃ 

১৯৭৪ াবর জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু হখ ভৄর্জফয যভান ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফ র্ফ এ) প্রর্তষ্ঠা কবযন, হমটি জাতী 

ম িাব ফ ধযবনয তথ্য াংগ্রবয একভাত্র র্নব িযবমাগ্য জাতী র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান (                           

                           ও                            ও                                

                     ও                                                                  

                                   ড                    ও    -                                    

                                                                                                

                                                         e  e     e   i  e  e          

                                                         ও                ড                  

                ৬                                                         -                  

                                                                                             

                   ও                                           ও                                       

             

প্রকবল্পয  উবেশ্যঃ 

(ক) জনশুভার্য  গৃগণনা ২০২১ - এয  হজানার অাবযবনয  াইরটিাং র্যচারনা  কযা; 

(খ)  জনশুভার্য  গৃগণনা ২০২১ - এয জন্য ভাস্টাযপ্ল্ান চূড়ান্তকযা; 

(গ) দুবম িাগ প্রফণ এরাকায াইবক্লান হিায, র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান কাভ াইবক্লান হিায   ফহুতর বফন  র্চর্িত কবয  

 দুবম িাগ প্রফণ এরাকায তথ্য াংগ্রপূফ িক র্জ ডাটাবফইজ ব্যফায কবয Atlas প্রস্তুতকযণ;   

 (ঘ) কর হস্টকবাল্ডাবযয ভিব গঠিত র্জআইএ প্ল্ুাটপভ ি কাম িকয  প্রার্তষ্ঠানীকযণ এফাং ফাাংরাবদ র্জ গ্রার্পকুার 

ইনপযবভন র্বস্টভ প্ল্ুাটপভ ি (র্ফর্জআইএর্)-এয াতা র্ফর্ফএ-এ একটি বফাইট  প্রর্তষ্ঠা   

কযা; 

(ঙ) র্রঙ্গ র্বর্িক র্াংতা জর্য (Survey on Gender Based Violence (GBV)) র্যচারনা কযা; 

(চ) REDATAM Software ব্যফাবযয ভােবভ র্ফর্বন্ন শুভার্য  জর্যবয তথ্য র্ফর্ফএ এয বফাইবট আবরাড কযা; 

(ছ) প্রর্ক্ষবণয ভােবভ (BBS)  (SID) এয জনফবরয দক্ষতা বৃর্ি কযা;   

এর্ডর্জ এফাং প্তভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা অত্র প্রকবল্পয ম্ভাব্য অফদান: 

আবরাচু প্রকবল্পয ভােবভ হটকই উন্নন রক্ষুভাত্রা-৩, ৫, ৯  ১৭ রক্ষুভাত্রায চনচকভ এফাং ৭ভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা উন্নন 

পরাপর কাঠাবভা (DRF) এয চনচকভবয তথ্য াা মাবফ।       

১) প্রকবল্প ২ হটকর্নকুার কর্ভটিয বা গত ২০-১২-২০১৭ তার্যখ অনুর্ষ্ঠত । উি বা ভার্যচারক, র্ফর্ফএ বার্ত  

র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। 

২) প্রকবল্পয ২ র্স্টার্যাং কর্ভটিয বা গত ২৭-১২-২০১৭ তার্যখ অনুর্ষ্ঠত । উি বা র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা  

র্ফবাগ বার্তত্ব কবযন। বা প্রকবল্পয কাম িক্রভ বন্তাল প্রকা কবযন। 

৩) গত ২১-১২-২০১৭ তার্যখ GIS Platform এয কর দস্যবদয র্নব একটি বা  ২৭-১২-২০১৭ তার্যখ GIS  

Platform এয কর দস্যবক  র্স্টার্যাং, হটকর্নকুার কর্ভটিয কর দস্য, অাংীজন, র্ফর্বন্ন যকার্য, হফযকার্য  

াংস্থা এফাং র্ফর্বন্ন র্ফির্ফযারবয র্ক্ষকবদযবক র্নব একটি াকি কযা । 

৪) দূবম িাগ প্রফণ এরাকায এটরা বতর্যয র্ফলব  Technical Committee বা অনুর্ষ্ঠত । বায র্িান্ত অনুমাী 
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 হবারা হজরা Atlas বতর্যয রবক্ষু ভাঠ ম িাবয তথ্য াংগ্রবয কাজ গত ২১-১২-২০১৭ হথবক ২৭-১২-২০১৭ ম িন্ত িন্ন  

কযা । ফতিভাবন হবারা হজরায Atlas বতর্যয কাজ চরবছ। 

৫) SDG  7 Five Year Plan ফাস্তফাবনয রবক্ষু উি প্রকল্প হথবক ২৮-১২-২০১৭ তার্যখ যকার্য, হফযকার্য  

াংস্থায  অাংীজন এ র্ফলব র্ফবলজ্ঞ ভিব একটি বা অনুর্ষ্ঠত । 

৬) REDATAM Software এয ভােবভ Economic Census 2013 এয তথ্য র্ফর্ফএ এয Website  

এ Upload কযা । এবত কবয তথ্য ব্যফাযকাযীগণ বজ তাবদয প্রবাজন অনুমাী Table, Grap বতর্য কবয র্নবত 

াবয। 

৭) ৩১-১২-২০১৭ তার্যখ উি প্রকবল্পয কাম িক্রবভয উয একটি  Inception Workshop আবাজন কযা । উি বা 

বার্তত্ব কবযন র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। উি বা যকার্য, হফযকার্য াংস্থায এফাং র্ফর্বন্ন 

র্ফির্ফযারবয র্ক্ষকবৃি  অাংীজন উর্স্থত র্ছবরন।  

৮) Strengthening Statistical Capacity of BBS for collecting Data on Population and 

Development (stat 4 Dev) প্রকবল্পয ইবতাভবে ০২ টি কভ িারা  ০৩ টি বা অনুর্ষ্ঠত ববছ। দুবম িাগ প্রফণ এরাকায 

এটরা র্ফলব ভাঠ ম িাবয তথ্য াংগ্র হবল হবারা হজরায Atlas প্রস্তুবতয কাজ ভাপ্ত ববছ। এ র্ফলব Technical 

কর্ভটিয বা উস্থান কযা ববছ। বা অনুবভার্দত বর SID এয অনুবভাদন াববক্ষ প্রকানায ব্যফস্থা কযা বফ। 

REDATAM Software এয ভােবভ MSVSB 2016 এফাং MICS-2013 এয তথ্য র্ফর্ফএ এয Website এ 

Upload কযা । এবত কবয তথ্য ব্যফাযকাযীগণ বজ তাবদয প্রবাজন অনুমাী Table, Graph, Chart বতর্য কযবত 

াযবফ। 

 

 

Population and Housing Census 2021 Methodological Issues Workshop এয প্রধান অর্তর্থ র্যাংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ভাননী র্চফ জনাফ হৌবযন্দ্র নাথ চক্রফিী  এফাং র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অর্তর্যি র্চফ ভাভৄদা 

আকতায, র্ফবল অর্তর্থ এফাং UNFPA এয ন্যানার হপ্রাগ্রাভায অর্পায জনাফ ভাব্যফ-ই আরভ, ম্মানীত অর্তর্থ এফাং ফাাংরাবদ  

র্যাংখ্যান ব্যুবযায ভার্যচারক জনাফ হভা. আভীয হাবন বার্ত র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। 
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Populatio      Hou i g Ce  u  2021 Co  u t tio  Wo k hop                       ও  

                                                                  ও                                

                                                                        -                        

                                                                                      

(ঙ) তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প: 

প্রকবল্পয হভাদ:  ০১-০৭-২০১৭ বত ৩১-১২-২০১৮ 

হভাট ফযাে:  ৭.৭৯৮৪ হকাটি টাকা। 

প্রকবল্পয উবেশ্য: 

ক) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এফাং অন্যান্য াংস্থা কতৃিক বর্ফষ্যবত জর্য র্যচারনায নভৄনা র্বর্িক ফা নভৄনা কাঠাবভা 

(Sampling Frame) প্রস্তুত কযা ; 

খ) ফাাংরাবদব র্ফযভান তাঁত র্বল্পয ফতিভান অফস্থা িবকি জানা; 

গ) ফাাংরাবদবয তাঁত র্বল্পয ভস্যা  ম্ভাফনা র্নরূণ কযা; 

ঙ) ফাাংরাবদব তাঁত র্বল্প র্নবার্জত কভী/জনফবরয াংখ্যা র্নরুণ কযা;  

চ) হদব হভাট চর  অচর তাঁত র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয াংখ্যা র্নধ িাযণ কযা; 

ছ) হদব হভাট তাঁত র্বল্প র্নবার্জত ফর্বর্িক শ্রর্ভবকয াংখ্যা (পুরুল  ভর্রা) জানা এফাং াাার্ র্নজস্ব  বাড়া 

র্নবার্জত শ্রর্ভবকয াংখ্যা হফয কযা এফাং ভার্রকানা িবকি জানা। 

তাঁত শুভার্য ২০১৮ এয ফতিভান অফস্থান: প্রকবল্পয গঠিত কর কর্ভটিয (ার্কিাং, হটকর্নকুার, র্স্টার্যাং, ক্র  কার্যগর্য 

উ-কর্ভটি) বা অনুর্ষ্ঠত ববছ এফাং প্রস্তুতকৃত শুভার্য কুাবরন্ডায অনুমাী শুভার্য কাম িক্রভ চরভান যববছ। ১০-১৪ হভ ২০১৮ 

র্ি. ভাব ভর শুভার্যয ভাঠ ম িাব তথ্য াংগ্রবয কাজ িন্ন ববছ। এর্ডটিাং-হকার্ডাং কাজ চরবছ।  

প্রকবল্পয হভাদ :  জুরাই ২০১৭ বত র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত 

ফাস্তফ অগ্রগর্ত : ৯৭.৪৩%  

আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯৮% 
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                       ও                         ৮                                                   নাথ 

চক্রফিী, র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ হভা: র্ভজানুয যভান, হজরা প্রাক, নগাঁ, জনাফ ভর্উর্েন আবভদ, 

প্রকল্প র্যচারক, তাঁত শুভার্য প্রকল্প।  

৪.০  কর্িউটায উইাং 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কর্িউটায উইাং র্ডর্জটার ির্তয ভােবভ তথ্য-হফা জনগবণয হদাযবগাড়া হৌৌঁবছ হদফায 

জন্য প্রর্তর্নত হদবয প্রর্তটি এরাকাবক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এরাকা নািকযবণয ভােভ র্ববফ র্জ-হকাড (Geo-Code) প্রণন, 

উন্নন  র্যফধ িবনয কাজ কবয মাবে। ফাাংরাবদবয র্ফর্বন্ন হভৌজা, ইউর্নন, থানা/উবজরা, হজরা  র্ফবাগী ম িাবয 

অফকাঠাবভাবক GIS Map এয ভােবভ উস্থান  তথ্য-হফা প্রদাবন Geo-Master file এয ভাবনান্নন  র্যফধ িবনয 

কাজ কবয মাবে। এ উইাং কতৃিক ফাাংরাবদবয র্ফর্বন্ন হভৌজা হজরা  র্ফবাগী ম িাবয অফকাঠাবভাবক, উবজরা/থানা, 

ইউর্নন, GIS Map এয ভােবভ উস্থান  তথ্য-হফা প্রদাবন Geo-Master file  উি উইাং কতৃিক াংযর্ক্ষত  এফাং 

প্রণীত র্জবকাড- যকাবযয অন্যান্য কাবজ যফযা কযা । এছাড়া র্ফর্ফএ এয জন্য প্রবাজনী র্ফর্বন্ন ধযবনয-

পটায) (Database Software, Customized Software,  Application Software, etc.) াংগ্র, াংযক্ষণ, 

যক্ষণাবফক্ষণ  ব্যফায র্নর্িত কযা । কর্িউটায র্ফলব প্রর্ক্ষবণয ভােবভ র্ফর্ফএ এয জন্য দক্ষ জনফর বতর্য কযা  

াড িায  পটায ক্রুটি দুয কযায কাজটি এ উইাংবয ভােবভ িার্দত ব থাবক। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত 

স্থার্ত Internet ব্যফস্থা  Web-site র্যচারনা, যক্ষণাবফক্ষণ  ভেবগাবমাগী হফা প্রদান র্নর্িত কযা এ উইাংবয 

অন্যতভ দার্ত্ব। র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায প্রতুব তথ্য হফা ভানুবলয হদাযগড়া হৌৌঁবছ হদায রবক্ষু র্ফর্ফএ এয র্ফবাগী 

ম িাব ভাবঠ াংগৃীত তথ্য ধাযণ, প্রর্ক্রাকযণ, হনটার্কিাং ম্প্রাযণ হকন্দ্র স্থাবন দবক্ষ গ্রণ কযা ববছ। 

 

৪.১    কর্িউটায উইাং এয কাম িাফরী : 

 র্ফর্ফএ কতৃিক র্যচার্রত শুভার্য  জর্যবয ভাঠ ম িা হথবক াংগৃর্ত তথ্য-উাি ইবরক্ট্রর্নক প্রভের্িয ভােবভ 

ধাযণ, প্রর্ক্রাকযণ  তথ্য প্রভের্িগত হফা প্রদান; 

 র্যাংখ্যান ির্কিত ডাটা/তথ্য াংযক্ষণ  যক্ষণাবফক্ষণ; 

 তথ্য প্রভের্ি স্থানা, কর্িউটায র্বস্টভ, াব িায র্বস্টভ ইতুার্দ র্ফলব র্যকল্পনা, স্থান  াংযক্ষবণয ব্যফস্থা 

গ্রণ, ফাস্তফান  ভি াধন; 

 র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত স্থার্ত হনটাকি র্বস্টভ সুষ্ঠুবাবফ র্যচারনা  র্যফীক্ষণ; 

 নফসৃি প্রার্নক এরাকায র্জবকাড প্রদান এফাং এ াংক্রান্ত ডাটাবফইজ র্নর্ভত ারনাগাদকযণ; 



 

 25 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

 GIS ম্যার্াং প্রণন, ারনাগাদকযণ  যক্ষণাবফক্ষণ কযায কাবজ কাবটাগ্রার্পবক আদৄর্নক GIS র্বস্টবভ 

উন্নতকযণ; 

 র্ফর্ফএ এয চার্দা ভার্পক - Database  Customized Application Software াংগ্র  

ব্যফায র্নর্িতকযণ; 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত স্থার্ত Internet ব্যফস্থা  Website র্যচারনা, যক্ষণাবফক্ষণ  

ভেবগাবমাগী হফা প্রদান র্নর্িতকযণ; 

 কর্িউটায র্ফলব প্রর্ক্ষবণয ভােবভ র্ফর্ফএ-এয জন্য দক্ষ জনফর বতর্য কযা; 

 াড িায  পটায াংক্রান্ত ভস্যা/ক্রুটি দ্রুত র্নষ্পর্ি এফাং যক্ষণাবফক্ষণ হফা র্নর্িতকযণ; 

 আদৄর্নক ডাটা াংযক্ষণ ব্যফস্থা গবড় হতারা  ডাটা ব্যফাযকাযীবদযবক ডাটা যফযাবয ভােবভ দ্রুত হফা প্রদান 

কযা ইতুার্দ। 

 

৪.২ কর্িউটায উইাং আদৄর্নকীকযণ: 

 SID & BBS Website : র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফাং ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত 

পৃথকবাবফ Dynamic website এফাং যকাবযয বফ হাট িাবরয াবথ ভর্িত বফাইট প্রণন কযা ববছ। 

প্রণীত বফাইটভ র্ফর্ফএ এফাং জাতী বফ াব িাবয স্থান কবয তথ্য ব্যফাযকাযীগবণয চার্দা জরবু এফাং 

যকাবযয র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণ াতা কযা ববছ। 

 WiFi enabled BBS: র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফাং ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবক-WiFi 

হফইজড াংস্থা র্ববফ গবড় হতারা ববছ। 

 Digital Information System Application 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায জনশুভার্য  গৃ গণনা ঠিকবাবফ র্নন্ত্রণ  তবথ্যয ভান উন্নবনয রবক্ষু ১৯৭৮ াবর র্জ 

হকার্ডাং র্বস্টভ এফাং ১৯৮৩ াবর স্টুাটিটিকুার কাবট িাগ্রার্প প্রচরন কবয। র্কন্তু প্রভের্িগত ীভাফিতায কাযবণ শুভার্য  

জর্যবয আথ ি াভার্জক তবথ্যয াবথ-Geo-reference ডাটায াংর্ভশ্রণ ঘটিব পূবফ ি ঠিকবাবফ ডাটা Dissemination 

কযা র্ন। শুভার্য  জর্যবয র্যবাট ি প্রধানত: ফই আকাবয প্রকা কযা ব থাবক। ফই ভৄদ্রণ প্রর্ক্রাটি ভ াবক্ষ 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা জাতী শুভার্যভ কৃর্ল (স্য, ভৎস্য  প্রার্ণিদ) শুভার্য এফাং জনশুভার্য ২০২১ াবর 

অনুর্ষ্ঠত বফ। এ জন্য ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা ১৯৯৭ াবর াযা হদবয আকা র্চত্র গ্রণ কবযবছ। ইবতাভবে এ ফ 

র্চবত্রয র্ডর্জটার কর্ বযজর্ভবন মাচাই এফাং হদবয প্রর্তটি গ্রাভ, উবজরা  হজরায ীভানা র্চর্িত কবয ইউর্নন, হভৌজা, 

র্ডর্জটার কবাবযজ বতর্য কযা ববছ। নফানকৃত এ র্ডর্জটার কবাবযজ র্ফর্বন্নবাবফ র্ফবিলণ কবয শুভার্য  জর্যবয তথ্য 

ব্যফায কবয Thematic map  গ্রাবপয ভােবভ র্ফবির্লত তথ্য ব্যফাযকাযীগবণয র্নকট জবু এফাং তথ্য ফহুর কবয 

উস্থাবনয রবক্ষু প্রকল্প প্রণন কযা ববছ। এ প্রকল্প ফাস্তফার্ত বর হদবয প্রর্তটি র্ফবাগ ইউর্নন  হভৌজায জন্য একটি 

বফর্বর্িক র্ডর্জটার ইনপযবভন র্বিভ, থানা/উবজরা, হজরা, বতর্য কযা ম্ভফ বফ, মায ভােবভ উি তথ্য-উাি 

র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক  গবফলকগণ ব্যফায কবয উন্নন র্যকল্পনা প্রণন  ফাস্তফান ত্বযার্িত কযবত াযবফন। 

 

(ক) র্ফবিয চার্দা অনুমাী এফাং ফতিভান যকাবযয Digital Vision-হক াভবন হযবখ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায 

কর শুভার্য  জর্যবয র্ফর্বন্ন তথ্য-উাি াব িাবয াংযক্ষণ কবয Web enabled GIS based Information 

System এয ভােবভ র্ফবাগ ইউর্নন  হভৌজার্বর্িক তথ্য, থানা/উবজরা, হজরা, Digital ির্তবত Graphically 

উস্থান কযা; 

 

(খ) র্ফর্বন্ন Spatial Data এয াবথ Attribute Data Link কবয কর প্রকায তথ্য Decision maker, Planner, 

Researcher-হদয র্নকট জরবু কযা; 

 

(গ) র্ফর্বন্ন উন্নন র্যকল্পনা গ্রণ  ফাস্তফাবনয জন্য হবৌবগার্রক  প্রার্নক এরাকার্বর্িক তথ্য র্ন্নবফ কযা; 

 

(ঘ) ICT/GIS এয উয ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা  অন্যান্য াংস্থায র্ফর্বন্ন ম িাবয কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষবণয ভােবভ 

হাগত দক্ষতা ফাড়াবনায রবক্ষু র্ফর্বন্ন ধযবণয প্রর্ক্ষণ আবাজন কযা। 

 Strengthening Geo-code System: র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগাধীন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান 

ব্যুবযা কতৃিক াংগৃর্ত র্যাংখ্যান তথ্যার্দ হদবয উন্নন র্যকল্পনা এফাং নীর্ত র্নধ িাযবণয কাবজ ব্যফায কযা ব 

থাবক। র্ফর্ফএ র্ফর্বন্ন শুভার্য  জর্যবয ডাটা াংগ্র প্রর্ক্রাকযণ  র্ফবিলবণয জন্য ১৯৮১ াবর প্রণীত র্জ-হকাড 
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ব্যফায কবয আবছ। যকাযী কর দপ্তয গুরুত্বপূণ ি কাবজ র্ফর্ফএ কতৃিক প্রণীত র্জবকাড ব্যফায কবয আবছ। 

ফতিভান র্জ-হকাড ডাটাবফইজটি ভেবগাবমাগী না া তা ব্যফাবয র্ফর্বন্ন ভস্যা বে। এ ভস্যা ভাধাবনয জন্য 

হেনবদর্নাং র্জ হকার্ডাং র্বস্টভ কভ িচনর্চ নাবভ একটি কভ িচনর্চ গ্রণ কযা ববছ।  

ফতিভান প্রার্নক র্ফন্যা অনুমাী র্জবকাড র্বস্টভ আদৄর্নকীকযণ কবয র্জ-হকাবডয গুণগত ভান উন্নন কযা এফাং 

র্জ-হকাড ডাটা হফইজটিবত ফাাংরা  ইাংবযর্জ নাভ অন্তর্ভ িিকযণ  প্রার্নকবাবফ ব্যফহৃত ফাাংরা  ইাংবযর্জ নাভগুবরা 

প্রর্ভতকযবণয জন্য ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা হেনবদর্নাং র্জবকাড র্বস্টভ নাবভ একটি কভ িচনর্চ ইবতাভবে ভাপ্ত 

ববছ। উি কভ িচনর্চয ভােবভ ফাাংরাবদবয প্রার্নক র্ফবাগ ভো  হৌযবা, র্টি কব িাবযন, গ্রাভ, ইউর্নন, 

উবজরা, হজরা, Key Point Installation (KPI) এয নাভ ফাাংরা  ইাংবযর্জবত শুি  প্রর্ভতকযণ কযা ববছ। 

এয কর নাবভয একটি আইনগত ভম িাদা (Legal status) প্রদান এফাং কর নাভ াফ িজনীনবাবফ ব্যফাবযয র্নর্ভবি 

আইনগত অনুবভাদন াববক্ষ একটি হগবজট প্রকাবয অবক্ষা আবছ। 

যকার্য  হফযকার্য াংস্থায কাবজ ভিবয জন্য এ কর নাবভয ফানাবনয ঠিকতা র্ফধাবনয প্রবাজনীতা যববছ 

র্ফধা এ নাবভয ফানানগুবরা শুি া খুু্ফই জরুর্য। যকাবযয র্ফর্বন্ন াংস্থা কতৃিক একই নাভ র্ফর্বন্ন ফানাবন হযকড ি 

কযায কাযবণ হম জটিরতা সৃর্ি ববছ তা ভাধাবনয জন্য এ কর নাবভয Uniform ফানান প্রস্তুত  তায ব্যফায 

আফশ্যক। ফতিভাবন প্রচর্রত র্ফর্বন্ন দর্ররবত্র (Documents) র্রর্ফি নাবভয ফাাংরা  ইাংবযর্জ উচ্চাযবণয হম কর 

র্বন্নতা যববছ তা দূয কযা আফশ্যক। হেনবদর্নাং র্জবকার্ডাং র্বস্টভ কভ িচনর্চয ভােবভ হজরা প্রাবকয হনতৃবত্ব 

গঠিত কর্ভটিয ভােবভ র্ফবাগ, হজরা, ইউর্নন, উবজরা, গ্রাভ, ভো, হৌযবা, র্টি কব িাবযন, হভৌজা  Key 

Point Installation (KPI) এয নাভ ফাাংরা  ইবযর্জ ফানান াংগ্র কযা ববছ। 

 BBS Museum: 
কর্িউটায উইাং এয তত্ত্বাফধাবন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায র্ভউর্জাভ স্থান কযা ববছ। এই র্ভউর্জাবভ 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায অতীত ঐর্তুগত মন্ত্রার্তয াংযক্ষণ কযা ববছ। যকার্য ছুটিয র্দন ব্যর্তত 

প্রর্তর্দন কার ১০-০০ বত ০০:০১ টা এফাং র্ফকার ০২:৩০-০৪:০০ টা ম িন্ত জনাধাযবণয দ িবনয জন্য উন্ুি যাখা 

। 

 

র্ফর্ফএ র্ভউর্জাভ র্যদ িনঃ 

জানুার্য ২০১৭ বত র্ডবম্বয ২০১৭ ম িন্ত র্ফর্ফএ জাদুঘবয র্যদ িনকৃত  দ িনাথীয াংখ্যা 

ভাবয নাভ দ িনাথীয াংখ্যা 

জানুাযী-২০১৭ ০৭ জন 

হপব্রূাযী-২০১৭ ০২ জন 

ভাচ ি-২০১৭ ০৪ জন 

এর্প্রর-২০১৭ ০৩ জন 

হভ-২০১৭ ১২ জন 

জুন-২০১৭ ০১ জন 

জুরাই-২০১৭ ১০ জন 

আগি-২০১৭ ০১ জন 

হবন্ফম্বয-২০১৭ ১২ জন 

অবটাফয-২০১৭ ৬০ জন 

নববম্বয-২০১৭ ১৮ জন 

র্ডবম্বয-২০১৭ ১৯ জন 

হভাট=                                                                    ১৪৯ জন 
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র্ফর্ফএ  র্ভউর্জাবভ যর্ক্ষত হগাল্ড হভবডর  অন্যান্য স্মৃর্ত পরক 

 ডাটা কনবাযান র্প্রজাযববন এন্ড টাইভ র্র্যজ ডাটা, হভটাডাটা র্প্রাবযন, প্রণন:  

ফতিভাবন কর্িউটায উইাং এয ত  ফধাবন ২০০০ াবরয পূবফ িয পুযাবনা শুভার্য  জর্যবয তথ্য-উাি হটব ধাযণ অফস্থা 

াংযর্ক্ষত আবছ। হই কর পুযাবনা তথ্য-উািবক হভটা ডাটা কনবাযন কবয ব্যফায উবমাগী কযায উবযাগ গ্রণ কযা 

ববছ। 

 পুনরুিাচাযকৃত ডাটায তথ্য (metadata) বতর্য  ভল্যান; 

 Time series data বতর্য কযা মা Big data preparation এ াক; 

 yegacy ডাটা র্ফর্বন্ন ভবয  ফতিভান ভবয তবথ্যয র্ত ন রনাভরক ব্যাখা  প  ভরা 

র্নধ িাযণ; 

 Trend analysis  forecasting; 

 Comparative definition র্নধ িাযণ কযা এফাং হ অনুাবয তথ্য analysis; 

  তথ্য র্ন্নবফর্তকযণ; 

  র্ফর্বন্ন ধযবনয উৎ হথবক তথ্য াংগ্র  র্নফ িার্চত কবয একটি উৎ হথবক াায ব্যফস্থা; 

 বর্ফষ্যবতয জন্য বফজ্ঞার্নক ির্তবত কর ডাটা াংযক্ষণ কযা। 
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৪.৩ কর্িউটায উইাংবয অজিনঃ 

১. E-GP system adaptation in BBS: 

 

 

র্ফর্ফএ  এ এখন তবাগ ইর্জর্ এয ফ্রন্ট হজ-র্জর্ ফাস্তফান বে।  

২. Geographical Information System Map: 

 

র্ফর্ফএ কতৃিক প্রণীত কুর্ভো দয দর্ক্ষণ উবজরায র্ডর্জটার ম্যা 
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৩. BBS Server room: 

 

 

র্ফর্ফএ  এয নন ন  আদৄর্নক াব িায কক্ষ 

 

৪ . BBS ICT Lab: 

 

র্ফর্ফএ এয আদৄর্নক প্রভের্ি িন্ন কর্িউটায ল্যাফ 
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৫. Digital Information System Application:  

 

 

ব্যফাবযয উবেশ্য ফণ িনা কবয  sign in কযায  window 

 

৬ . BBS Solar Panel System: 

 

র্ফর্ফএ এ স্থার্ত প্রর্তর্দন ২০০ র্কবরাাট উৎাদন ক্ষভতািন্ন হদবয ফ িবৃৎ হারায প্যাবনর 



 

 31 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

৭. BBS Web site & Web Portal: 

 

 

 

 

 

 

র্ফর্ফএ এয বফাইট  বফ হাট িাবরয ফ্রন্ট হজ। 
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৮. BBS Internet Service: 
 

র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায দৃঢ় প্রতুব র্ফর্ফএ প্রধান অর্প র্ফবাগ  ,হজরা  উবজরা  ম িাব ভাবঠ াংগৃর্ত তথ্য 

প্রর্ক্রাকযণ কবয ইন্টাযবনট হনটার্কিাং সুর্ফধা ব্যফায কবয তথ্য হফা ভানুবলয হদাযবগাড়া হৌৌঁবছ হদায রবক্ষু ইবতাভবে 

অবনকগুবরা দবক্ষ গ্রণ কবযবছ।  

৯ .  BBS e-Nothi: 
 

 

র্ফর্ফএ এয কর স্তবয ই-নর্থ কাম িক্রভ চালু কযা ববছ।  র্ফর্ফএ ই নর্থয ফ্রন্ট হজ। 

১০. BBS Data Processing Zone: 

REDATAM system in BBS

REDATAM system
 

 

র্ফর্ফএ এয বফাইবট হযডাটাভ কাম িক্রভ চালু কযা ববছ। র্ফর্ফএ হযডাটাভ র্বস্টবভয ফ্রন্ট হজ। 
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১১. BBS Security System(C.C. Camera enabled): 
 

CCTV system

 
 

 

Access Control in BBS Bhaban

 

র্ফর্ফএ  বফবনয  প্রবফ  দ্বাবয  একব  কবিার  র্বষ্ট্রভ  চালু  কযা  ববছ।  তা  ছাড়া  ভগ্র  র্ফর্ফএ  বফন  এখন  র্র্  টির্বয 

আতার্ভি। 
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৪.৪   NSDS এয আবরাবক National Strategic Development Goals: 

Thematic  Area Activities of NSDS Time lines 

Enhancement of ICT 

Involvement in Statistical 

System.  

Goal of NSDS: 08 

Progress Indicators:      25 

 

1.0 Decentralization of ICT process in statistical system 2014-23 

2.0 Capacity building of ICT , Cartography and GIS 

professionals 

2014-16 

3.0 Development of efficient data management system and 

maintenance 

2014-16 

4.0 Time need global ICT and co-operation and data 

development using GIS system 

2014-23 

 

5.0 Statistical data management system software including 

statistical and meta data exchange (SDMX) 

2014-15 

6.0 Setup of national data resource and processing centre 2015-23 

7.0 Data archiving and networking 2014-19 

8.0 Forward to cloud computing 2014-19 

 

 

৪.৫  উইাং এয প্রস্তাফনাভঃ 

 র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন উইাংবয প্রকবল্পয আতা াংগৃর্ত তথ্য/উাি এয প্রবর্াং  হটব্যবরন 

র্ফর্েন্নবাবফ প্রকবল্পয আতা িাদন না কবয কর্িউটায উইাং এয ভােবভ কযা; 

 কর্িউটায উইাং এয আতা র্ফর্ফএ এয কর তথ্য/উাি ধাযণ, প্রবর্াং, হটব্যবরন, াংযক্ষবণ 

আদৄর্নক  একীভূত ডাটাবফইজ ব্যফায কযায প্রবাজনী ব্যফস্থা কযা;  

 আইর্টি প্রর্ক্ষণ ল্যাফ এফাং র্ভউর্জাভ যক্ষণাবফক্ষণ ফাফদ ফাবজট ফযাে যাখায প্রবাজনী ব্যফস্থা কযা; 

 স্থানী  বফবদর্ক প্রর্ক্ষবণ উি উইাং এয জনফরবক অন্তভূ িি কযায প্রবাজনী ব্যফস্থা কযা; 

 আদৄর্নক আইর্টি প্রভের্িবত দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু অর্ধকতয তরুণ এআই  ঃ র্যাংখ্যান 

কভ িকতিাবদয প্রবাজনী প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্থা কযা; 

 আইর্টি জনফর র্ফর্বন্ন উইাং/প্রকবল্প           না হযবখ একই উইাং এ হযবখ দরর্বর্িক কাজ কযায 

ব্যফস্থা কযা; 

 ইনপযবভটিক্স উইাং গঠ  কবয ভাঠ ম িা বত যার্য জনফবরয ভােবভ হিার াব িাবয তথ্য/উাি 

ধাযবণয ব্যফস্থা কযা; 

 র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন উইাংব তাবদয র্নজ র্নজ প্রকবল্পয আতা স্থার্ত ল্যাফ  াকি হেনগুবরাবক 

কর্িউটায উইাং এয আতা স্থানান্তয কবয একটি অর্বন্ন  আদৄর্নক ডাটা প্রবর্াং কাম িকযী উইাং গঠবণয 

উবযাগ গ্রণ কযা। 

 

  ৬                              ও                                         

        

 স্টুাটিটিটিকুার ডাটা ুায াউজ; হন্টায এন্ড র্ফগ ডাটা ম্যাবনজবভন্ট র্বস্টভ; 

 কুাার্টি  র্ফর্ল্ডাং অপ আইর্টি প্রবপন্যার; 

 ডাটা কনবাযান, হভটাডাটা কনবাযান, হভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এণ্ড টাইভ র্র্যজ ডাটা 

প্রণন; 

 টাইভ-র্নড হলাফার স্টুান্ডাড ি স্টুাটিটিকুার ডাটাবফইজ, ইউর্জাং র্জআইএ র্বস্টভ; 

 পযাড ি টু ক্লাউড কর্িউটায  ড       অফ  -       হার্যাং র্বস্টভ; 

 কর্িউটায উইাং এয আদৄর্নকীকযণ  র্িারীকযণ; 

 এনুান্পবভন্ট অপ আইর্টি ইনবল্ববভন্ট ইন স্টুাটিটিকুার র্বস্টভ; 

 Integrated Statistical System উন্নন; 

 System Centralized Intergrated Web enabled Data Mining প্রফতিন। 
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৪.৭  কর্িউটায উইাং-এয আতা গৃীত প্রকল্পভ: 

৪.৭.১ অটিকুার ডাটা আকিাইব এন্ড হনটার্কিাং (২ ম িা) প্রকল্প 

প্রকল্পটিয উবেশ্য: 

 প্রকবল্পয ভােবভ প্রধান কাম িারবয (৫ এভর্ফর্ এ বত ১০০ এভর্ফর্এ) ইন্টাযবনট উন্নীতকযণ এফাং র্ফবাগ, 

হজরা  উবজরা র্যাংখ্যান অর্পবয াবথ ইন্টাযবনট াংবমাগ স্থান কযা; 

 প্রধান কাম িারব স্থার্ত হনটাকি এফাং হজরা  উবজরায হনটাকি যক্ষণাবফক্ষণ; 

 ফতিভাবন স্থার্ত র্ডর্জটার আকিাইব র্বস্টভবক আয উন্নীতকযণ; 

 র্যাংখ্যান বফবন আইর্টি র্র্কউর্যটি র্বস্টভ স্থান; 

 পটুায উন্নন, অর্প অবটাবভন (পাইর ম্যাবনজবভন্ট, এইচআযএভ, হ-হযার, হবর্কুার ম্যাবনজবভন্ট, 

ফাবজটিাং এফাং অর্ডটিাং ইতুার্দ) ইন্ডার্োর র্যাংখ্যান, পবযন হেড র্যাংখ্যান, কৃর্ল র্যাংখ্যান ইতুার্দ; 

প্রকবল্পয অজিন: 

 র্ফর্ফএ এ e-GP প্রর্ক্রা ফাস্তফান কযা  ববছ।  

 এ প্রকবল্পয ভােবভ উইাং/প্রকল্প/কভ িচনর্চবত e-GP প্রর্ক্রা দযত্র আহ্বাবনয াতা কযা ববছ। 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায জন্য Development of web based Office Automation 

Software উন্নন কাম িক্রভ ভাপ্ত ববছ। 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কভ িকতিা/কভ িচাযীবক ICT র্ফলব প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা ববছ। 

 VMware Software  াংগ্র কযা ববছ। হজরা  উবজরা Info Server প্রকবল্পয ভােবভ 

হনটাকি স্থান কযা ববছ। আইর্ড কাড ি যফযা এফাং র্র্টির্ব স্থান কবয আইর্টি র্র্কউর্যটি 

র্বস্টভ ফাস্তফান কযা ববছ। ০৫ টি Blade Server, ১০ টি TB Storage and VMware 

Software াংগ্র, ৬০০ User ম্বর্রত Server based Anti-virus Software  আইর্টি ল্যাফ 

আদৄর্নকান কযা ববছ।  
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Blade Server, TB Storage and VMware Software: 

 

 

১   র্ডর্জটাইবজন অফ র্ফর্ফএ াফর্রবকন পটায”  

 

 স্বাধীনতায য বত প্রকার্ত র্ফর্ফএ এয ২৩৯১ টি প্রকানা র্ডর্জটাইজড কযা ববছ  ;  

 র্ডর্জটাইজডকৃত ফইগুর্র খু ৌঁবজ াায জন্য বফ এন্যাবফর পটায প্রস্তুত কবয এবত ার্ িাং অন াংবমাজন 

কযা ববছ ; 

 ফতিভাবন র্ফর্ফএ বফ-াইবট ‘র্ডর্জটাইবজন অফ র্ফর্ফএ াফর্রবকন’ র্বযানাবভ  পটায-টি আবরাড 

কযা আবছ। র্যকল্পনার্ফদ/নীর্তর্নধ িাযকগণ র্ফর্ফএ বফ-াইট (www.bbs.gov.bd)-এয ভােবভ ফর্ণ িত 

আবরাডকৃত পটায ব্যফায কবয উকৃত বেন; 

 এছাড়া, Google Play Store-এ BBS Publications নাবভ “র্ডর্জটাইবজন অফ র্ফর্ফএ াফর্রবকন 

পটায”এয একটি হভাফাইর অুাস্ আবরাড কযা আবছ ; 

 র্ফর্ফএ  র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয হভাট ৫০ (ঞ্চা) জন কভ িকতিা/ কভ িচাযী-হক “র্ডর্জটাইবজন 

অফ র্ফর্ফএ াফর্রবকন পটায”এয উয র্তন র্দনব্যার্ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা ববছ । 

 

২) াকিবস্টন  (Workstation) 

 
র্যাংখ্যান বফবনয চন থ ি তরা অফর্স্থত কর্িউটায উইাং-হ আদৄর্নক প্রভের্ি ব্যফায কবয ২৫ (পঁর্চ) জন কভ িকতিাবদয 

জন্য একটি াকিবস্টন প্রস্তুত কযা ববছ, মাবত র্নম্নর্রর্খত সুবমাগ-সুর্ফধা র্ফযভান আবছঃ 

 

 াকিবস্টনটি Wi-Fi এনাফর কবয আদৄর্নক আর্ঙ্গবক প্রস্তুত কযা ববছ; 

 প্রর্ত জবনয জন্য UPS  এক হট Computer াংবমাজন কযা ববছ; 

 ১ (এক) টি Network Printer (Color), ১ (এক) টি Laser Printer (B&W)  ২ (দুই) টি Scanner 

স্থান কযা ববছ; 

 একটি 5 (five) tons GENERAL Brand AC স্থান কযা ববছ। 

 



 

 37 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

৩   অনরাইন হবকন্ডার্য ডাটা কাবরকন পটায” 

 

 র্ফর্ফএ-এয র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ  র্যাংখ্যান বকটব্যক-এয তথ্য প্রদানকাযী ৬০ (লাট) টি প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ ২১ 

আগস্ট, ২০১৭ র্ি. তার্যবখ র্চফ ভবাদবয বার্তবত্ব একটি ভতর্ফর্নভ বা আবাজন কযা ; 

 ভতর্ফর্নভ বায ভতাভবতয র্বর্িবত অনরাইন হবকন্ডার্য ডাটা কাবরকন পটায নাবভ একটি বফ এনাবফর 

পটায প্রস্তুত কযা ববছ; 

 ফতিভাবন  র্ফর্ফএ বফ-াইবট ‘অনরাইন হবকন্ডার্য ডাটা কাবরকন’ র্বযানাবভ  পটায-টি আবরাড কযা 

আবছ। তথ্য প্রদানকাযী প্রর্তষ্ঠানভ র্ফর্ফএ বফ-াইট (www.bbs.gov.bd) এয ভােবভ ফর্ণ িত আবরাডকৃত 

পটায ব্যফায কবয অনরাইবনয ডাটা এর্ি কযবত াযবফ; 

 র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ  র্যাংখ্যান বকটব্যক-এয তথ্য প্রদানকাযী প্রর্তষ্ঠান  র্ফর্ফএ এয ১০০ (একত) জবনয ৩ 

(র্তন) র্দনব্যার্ ইউজায প্রর্ক্ষণ  ২৫ জন কভ িকতিা-হক প্রস্তুতকৃত পটায-এয উয এডর্ভন প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা ববছ। 

 BBS ICT LAB: KOICA -এয আর্থ িক  কার্যগযী াতা র্ফর্ফএ আন্তজিার্তক ভাবনয ৩টি ICT 

Training Lab স্থান কযা । উি ICT Lab  ভবয  PC, UPS, Laptop, Multimedia Projector 

অটিকুার ডাটা আকিাইব এন্ড হনটার্কিাং (২ ম িা) প্রকল্প  এয ভােবভ renovation কযা ববছ। LAB ভ 

প্রর্তর্নত র্ফর্ফএ র্ফর্বন্ন ধযবণয Training কাবজ ব্যফায বে। তাছাড়া, র্ফর্বন্ন যকার্য  হফযকার্য প্রর্তষ্ঠানবক LAB 

বাড়া র্দব র্ফর্ফএ যাজস্ব আ কবয থাবক।   
 

৪.৮     কর্িউটায উইাংবয অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ: 

৪.৯      ডাটা এর্ি: 

 

ক্রর্ভক কাবজয র্ফফযণ িার্দত কাজ 

০১. স্থানী যকায (র্টি কব িাবযন, হজরা র্যলদ, হৌযবা  ইউর্নন 

র্যলদ) এয (৩০০) ফাবজট ভবয হকার্ডাং  এর্ি কাজ। 

২০১৮ াবরয হকার্ডাং এ এর্িয কাজ 

চরবছ। 

   

 

৪.১০   ডাটা াংযক্ষণ : 

কর্িউটায উইাং র্নবম্ন ফর্ণ িত শুভার্য  জর্যবয তথ্যার্দ াংযক্ষণ কযবছ। 

Sl. 

No. 
Name of Census/Survey Year of accomplishment Data Format 

1. Population Census (Pop. Cen.)  1981 (Partial), 1991,2001,2011  FoxPro,STATA 

2. Household Income and Expenditure Survey 

(HIES), HIES-Questionnaire-2005 

1981, 1983, 1985, 1988-1989, 1991, 

1995 –1996, 2000, 2005-2006, 

2010(Last)  

Text, FoxPro, 

STATA 

3. Labor Force Survey (LFS)  1999,2003(Child), 2003 (Labor), 2005-

2006, 2010, 2013(STATA V-14) 

FoxPro, STATA 

4. HIES – Community Series Data 2005,2010 FoxPro, STATA 

5. 5% Sample of Agriculture Census  2008 FoxPro 

6. Economic Census  2001/2003, 2013  FoxPro, Text, 

,EXCEL 

7. Agriculture Census  1996, 1996 (Data & Report), 2008   Text, FoxPro 

8. Census of Manufacturing Industries 

(CMI)/Survey of Manufacturing Industries 

(SMI) & Questionnaire (2005-06) 

1995 – 1996, 1997-98, 2000, 2001-

2002, 2005 ,2012 

FoxPro 

9. 5% Sample of Population and Housing 

Census  

2001,2011 FoxPro,CSPro 

10. Slum Census 1997, 2014 FoxPro, SPSS 

11. Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2009, 

2012-13 

FoxPro, SPSS 

12. Annual Establishment and Institution Survey 

(AEIS) 

2002-2003 FoxPro 

13. Poverty Monitoring Survey (PMS) (Table & 

Report) 

2004 FoxPro 

14. Child Mother Nutrition Survey (CMNS) 1992, 1996, 2000, 2005,2012 FoxPro, SPSS 
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Sl. 

No. 
Name of Census/Survey Year of accomplishment Data Format 

(Data & Questionnaire)  

15. Agriculture Sample Survey 2005, 2008 FoxPro 

16. Year Book of Agricultural Statistics of 

Bangladesh 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ,2011 , 

2012 

Word Document 

File 

17. Major Crops Data (Summary) (Aus, Jute, 

Aman, Wheat, Boro, Potato) and Details  

2000, 1998-2001, 2004-2005, 2005-

2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-

2009,UnitData-08-09 

All in Word 

document & Excel 

file 

18. Sample Vital Registration Survey (Data) 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 

2009, 2010 ,2011,2012,2013, 2014 

FoxPro, STATA 

19. Population Census – Uran Area report –Vol.3  

Socio-Economic and Demographic report  

2001 

 

 

 

Reports are in 

Word document 

and Excel file. 

20. CSEC 2009 STATA & Word 

document 

21. Sample Vital Registration Survey (SVRS) 

 (Reports  ,Tofsil: Bengali & English  and 

Data) 

2004 – 2008 , 2009  & 

2010,2011,2012,2013,2014 

Word document 

22. BSIC Code 2008 rev4 code ,BSIC 13 Industrial code FoxPro 

23. Bangladesh Disaster related Statistics 2015. 2016 CSpro-Text 

 

৪.১১    ডাটা র্ফক্র : 

২০১৭ াবরয জানুার্য বত র্ডবম্বয ম িন্ত ডাটা র্ফক্রবয র্যভাণ- 

ক্রর্ভক ভাবযনাভ টাকাযর্যভান 

০১। জানুার্য – ২০১৭ ৯৪৬৫০.০০ 

০২। হপব্রুার্য – ২০১৭ ১০৭৯২০০.০০ 

০৩। ভাচ ি – ২০১৭ ৪০০০০.০০ 

০৪। এর্প্রর – ২০১৭ - 

০৫। হভ – ২০১৭ ২০০০.০০ 

০৬। জুন – ২০১৭ ৭২৮৫৯.০০ 

০৭। জুরাই – ২০১৭ ১২৫১৯৭.০০ 

০৮। আগস্ট – ২০১৭ ৬২৭২৮৫.০০ 

০৯। হবন্ফম্বয– ২০১৭ ২৫৪৩১০.০০ 

১০। অবটাফয – ২০১৭ ১২০০০.০০ 

১১। নববম্বয– ২০১৭ ৬৭৯৯০.০০ 

১২। র্ডবম্বয– ২০১৭ ২২১৫০.০০ 

                                                                                  হভাট ২৩,৯৭,৬৪১.০০ 

 

৪.১২  অাবযন  হভইনবটন্যান্প : 

২০১৭ াবরয আইর্টি ল্যাফ )১,২,৩ (বত যাজস্ব আ:  

ক্র.নাং ল্যাফ ব্যফাযকাযীয 

প্রর্তষ্ঠাবন নাভ 

তার্যখ প্রর্ক্ষণা

থীযাংখ্যা 

ভ 

(র্দন) 

নগদ/হচকনাং/একাউ

হন্ট জভা  তার্যখ 

ল্যাফ 

নাং 

ল্যাফ 

বাড়ায 

ায 

বাড়া/র্ফনা 

বাড়া 

ব্যফায 

সেজাযী 

চারান 

নং, 

সববযবপরকন 

১ হেনবদর্নাং র্জ হকাড 

র্বিভ কভ িচনর্চ, র্ফর্ফএ 

র্জ হকাবডয নাভ 

০১-০১-

২০১৭ বত 

২৯-০২-

১০ ৬০ র্ফনা বাড়া ১ - -  
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াংবাধন ২০১৭ 

২ Demist Training 

Institute ০৮-০১-1৬ 

রি ০৯-০১-১৬৫ বি. 

িাবযখ মনৃ্ত সভাট ২ 

(দুআ) বদরনয প্রবযণ 

অরয়াজন করযন। 

০৮-০১-1৭ 

রি 

০৯-০১-১৭ 

বি.  

২০ ২ নগদ ২ ৪৪৭৭ ৮,৯৫৪.০

০ 

 

৩ Food and 

Agricultural 

Organization of 

United Nations গত 

৩১-০১-২০১৬ বত ০৪-

০২-২০১৬ ইাং তার্যখ 

ম িন্ত ৫ র্দনব্যাী R-

Software এয উয 

প্রর্ক্ষণ হকাব িয 

আবাজন কবযন। 

৩১-০১-

২০১৭ বত 

০৪-০২-

২০১৭ ইাং 

২৪ ৫ একাউবন্ট জভা ২ ৪৪৭৭ ২২,৩৮৫.

০০ 

 

৪ Food and 

Agricultural 

Organization of 

United Nations গত 

২২-০২-২০১৬ ইাং বত 

২৫-০২-২০১৬ ইাং 

তার্যখ ম িন্ত ৪ র্দনব্যাী 

R-Software এয উয 

প্রর্ক্ষণ হকাব িয 

আবাজন কবযন। 

২২-০২-

২০১৭বত 

২৫-০২-

২০১৭ ইাং 

২৪ ৪ একাউবন্ট জভা ২ ৪৪৭৭ ১৭,৯০৮.

০০ 

 

৫ Demist Training 

Institute 25-03-

2016 রি ২৬-০৩-

২০১৬ বি. িাবযখ মনৃ্ত 

সভাট ২ (দুআ) বদরনয 

প্রবযণ অরয়াজন 

করযন। 

25-03-

201৭ রি 

২৬-০৩-

২০১৭ 

২০ ২ নগদ ২ 4477 ৮,৯৫৪.০

০ 

181 

৬ One World  Info Tech  ০৯-

০৫-২০১৬ রি ১০-০৫-

২০১৬ বি. িাবযখ মনৃ্ত 

সভাট ২ (দুআ) বদরনয প্রবযণ 

অরয়াজন করযন। 

০৯-০৫-

২০১৭ রি 

১০-০৫-

২০১৭ 

২৪ ২ নগদ ১ 4477 ৮,৯৫৪.০০ 74 

৭ Food and Agricultural 

Organization of United 

Nations গত ১৪-০৫-

২০১৬ বত ১৫-০৫-২০১৬ 

ইাং তার্যখ এফাং ২৫-০৫-

২০১৬ বত ২৬-০৫-২০১৬ 

ইাং তার্যখ ম িন্ত ৪ 

র্দনব্যাী প্রর্ক্ষণ হকাব িয 

আবাজন কবযন। 

গি ১৪-

০৫-২০১৭ 

রি ১৫-

০৫-২০১৭ 

আং িাবযখ 

এফং ২৫-

০৫-২০১৭ 

রি ২৬-

০৫-২০১৭ 

২৪ ৪ ০১-১০৯৩৯৮৩-০১ ২ ৪৪৭৭ ১৭,৯০৮.

০০ 
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আং 

৮ Food and Agricultural 

Organization of 

UnitedNations ৪ 

র্দনব্যাী প্রর্ক্ষণ হকাব িয 

আবাজন কবযন। 

গি ০৫-

০৬-২০১৭ 

রি ০৯-

০৬-২০১৭ 

আং িাবযখ 

২৪ ৪ ০১-১০৯৩৯৮৩-০১ ২ ৮০০০ ৩২,০০০.

০০ 

 

৯ Techno Vista –কতৃিক 

৬ র্দবনয প্রর্ক্ষণ 

১৪-০৬-১৭ 

রি ১৫-

০৬-২০১৭ 

এফং ১৮-

০৬-২০১৭ 

রি ২১-

০৬-২০১৭ 

২৪ ৬ সচক নং 4479042 ২,৩ ৮০০০ ৯৬,০০০.

০০ 

 

১০ Demist Training 

Institute ১৯-০৮-২০১৬ 

রি ২০-০৮-২০১৬ বি. 

িাবযখ মনৃ্ত সভাট ২ (দুআ) 

বদরনয প্রবযণ অরয়াজন 

করযন। 

১৯-০৮-

২০১৭ রি 

২০-০৮-

২০১৭ 

২৪ ২  ১ ৮০০০ ১৬,০০০.

০০ 

সেজাযী চারান 

নং২১, ০৭-০৯-

২০১৬ 

১১ Food and Agricultural 

Organization of United 

Nations ২র্দন ব্যার্  

প্রর্ক্ষণ হকাব িয 

আবাজন কবযন। 

গি ২০-

০৯-২০১৭ 

রি 

২১-০৯-

২০১৭ আং 

িাবযখ 

২৪ ২ একাউবন্ট      জভা ১ ৮০০০ ১৬,০০০.

০০ 

 

১২ Food and Agricultural 

Organization of United 

Nations ২র্দন ব্যার্ 

প্রর্ক্ষণ হকাব িয 

আবাজন কবযন। 

গি০৯-

১০-

২০১৭রি 

১০-১০-

২০১৭আং 

িাবযখ 

২৪ ২ একাউবন্ট জভা ২ ৮০০০ ৩২,০০০.

০০ 

 

১৩ স্টুাটিটিকুার স্টাপ 

হের্নাং ইনর্িটিউট কতৃিক 

ই-পাইর্রাং র্ফলব ১৬-

১০-২০১৬ বত ১৮-১০-

২০১৬ এফাং ১৯-১০-১৬ 

বত ২৩-১০-২০১৬ 

প্রর্ক্ষণ 

১৬-১০-

২০১৭ 

রি 

১৮-১০-

২০১৭ 

এফং 

১৯-১০-১৭ 

রি 

২৩-১০-

২০১৭ 

মনৃ্ত 

২৪ ৬ র্ফনা বাড়া ১    

১৪ হন্পা উইাং কতৃিক 

vulnerable group 

development panel 

১৩-১১-

২০১৭ 

রি 

২৪ ৫ র্ফনা বাড়া ১    
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survey র্ফলব ১৩-১১-

২০১৬ বত ১৭-১১-২০১৬ 

প্রর্ক্ষণ 

১৭-১১-

২০১৭ 

মনৃ্ত 

১৫ স্টুাটিটিকুার স্টাপ 

হের্নাং ইনর্িটিউট কতৃিক 

Computer Special 

Traning Course 

(STATA) র্ফলক 

প্রর্ক্ষণ 

১৩-১১-১৭ 

রি 

১৭-১১-১৭ 

মনৃ্ত 

২৪ ৫ র্ফনা বাড়া     

১৬ অটিকুার ডাটা আকিাইব 

এন্ড হনটার্কিাং 

(২ম িা) প্রকল্প কতৃিক 

Basic Computer 

Training course 

১৫-১১-১৭ 

রি 

২৮-১১-১৭ 

মনৃ্ত 

২৪ ১০ র্ফনা বাড়া ৩ - -  

১৭ স্টুাটিটিকুার স্টাপ 

হের্নাংইনর্িটিউট কতৃিক e-

filing প্রর্ক্ষণ 

২০-১১-১৭ 

রি ২২-

১১-১৭ 

মনৃ্ত 

২৪ ৩ র্ফনা বাড়া ১ - -  

১৮ Food and Agricultural 

Organization of United 

Nations গত ২৮-১১-

২০১৬ বত ৩০-১১-২০১৬ 

ইাং তার্যখ ম িন্ত ২ র্দন 

ব্যার্ র্ক্ষণ হকাব িয 

আবাজন কবযন। 

গি ২৮-

১১-২০১৭ 

রি 

৩০-১১-

২০১৭ আং 

িাবযখ 

২৪ ৩  ২  ২৪,০০০.

০০ 

 

১৯ অটিকুার ডাটা আকিাইব 

এন্ড হনটার্কিাং (২ 

ম িা) প্রকল্প কতৃিক Basic 

Computer Training 

course 

৩০-১১-১৭ 

রি 

১৪-১২-১৭ 

মনৃ্ত 

২৪ ১০ র্ফনাবাড়া ৩ - -  

 হভাট যাজস্ব আ :  র্তন রক্ষ এক াজায হতলর্ে টাকা ভাত্র ৩০১০৬৩  

 

৪.১৩   র্ফর্ফএ বফাইট 

র্ফর্ফএ কতৃিক প্রণীত কর ধযবণয র্যাংখ্যান প্রকা  ব্যাকবাবফ র্ডবর্ভবনবনয রবক্ষু র্ফর্ফএ বফ াইবট 

র্নর্ভতবাবফ তথ্য আবরাড কযা । গত জানুার্য ম িন্ত র্নবম্নাি কাম িাফরী িাদন কযা ববছ। র্ডবম্বয, ২০১৭। 

হটন্ডায হনাটি: 

দযত্র- ৪৫ টি, র্ফজ্ঞর্প্ত- ৬৫টি, অর্প আবদ-৩৯৯টি,  অনার্ি-৭২ টি; 

 পবটাগ্যারার্যঃ 

 জানুার্য/১৭-র্ডবম্বয/১৭ ম িন্ত র্ফর্ফএ এয অনুর্ষ্ঠত র্ফর্বন্ন অনুষ্ঠান  হর্ভনায ছর্ফ; 

 র্র্আইঃ 

জানুাযী/১৭ ইবত র্ডবম্বয/১৭ ম িন্ত হবািা ভল্য চনচক স্ক্রর্রাং 

 Inflation Rate: জানুাযী/১৭ ইবত র্ডবম্বয/১৭ ম িন্ত ভল্যর্ির্তয ায স্ক্রর্রাং 

 Quantum Index: 
জানুাযী/১৭ ইবত র্ডবম্বয/১৭ ম িন্ত হকাান্টাভ ইনবডক্স স্ক্রর্রাং 

 Foreign Trade Statistics: 
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জানুাযী/১৭ ইবত র্ডবম্বয/১৭ ম িন্ত বফবদর্ক ফার্নজু র্যাংখ্যান 

 র্নউজ হরটাযঃ এর্প্রর-জুন, ২০১৭ 

 Small Area Atlas: ৬৪ টি হজরা 

 BBS Web Portal hosting and Continue updated. 

 র্র্ডএ এ ডাটা আবরাড চরভান। 

 

৪.১৪    র্জ হকাড ারনাগাদকযণঃ 

র্জ হকাড াংক্রান্ত াংজ্ঞা ফরা ববছ “ Geocode stands for Geographic Area Code which is in fact a 

unique numerical address of a geographic  area. The first step towards developing a geocode 

is to prepare a list of all administrative areas and their sub divisions in order of administrative 

hierarchy. The sequence of this arrangement may be done in several ways. However, BBS 

arranged alphabetically all areas within each hierarchy and then assigned codes.”স্থানী যকাবযয 

সুাবনয প্রবাজবনই র্জ হকাড সৃর্ি ববছ। আভাবদয াযাবদব ইউর্নন, উবজরা, হজরা  র্ফবাগ ম িাব পূণগ িঠন ব 

থাবক। গত ২০১৬ াবরয ১রা জানুাযী বত ৩১ হ র্ডবম্বয ম িন্ত হম কর র্যফতিন আনা ববছ তা র্নবম্ন হদখাবনা বরা। 

 
ক্রর্ভক তার্যখ র্ফফযণ 

০১ ২৪/০৪/২০১৭ ভাদাযীপুয হজরায ‘কারর্কর্ন’ উবজরায অধীবন এনাবতনগয ইউর্ননটিবক র্ফবি কবয ‘পূফ ি এনাবতনগয’ 

নাবভ একটি নন ন ইউর্নন গঠন কযা ববছ মায হকাড ‘৮৫’ প্রদান কযা ববছ। 

০২ ২২/০৫/২০১৭ টাাংগাইর হজরায ভদৄপুয উবজরায অধীবন ১। ‘অরুনবখারা’ ২। ‘আউনাযা’ ৩। “হারাকুর্ড়” এই র্তনটি 

ইউর্নবনয অাংর্ফবল র্নব ১। কুড়াগাছা ২। হফযীফাঈদ ৩। কুড়ার্রা ৪। ভর্লভাযা ৫। পৄরফাগচারা এই 

াঁচটি নন ন ইউর্নন গঠিত ববছ মায হকাড প্রদান কযা ববছ  মথাক্রবভ ৬৯, ৩৫, ৭২, ৭৫  ৪৮। 

০৩ ২২/০৫/২০১৭ যাংপুয হজরায  অধীন ীযগঞ্জ নাবভ একটি নন ন হৌযবা গঠিত ববছ মায হকাড প্রদান কযা ববছ ‘২৭’। 

০৪ ২১/০৬/২০১৭ টুাখারীয দর্ভনা উবজরায  অধীবন ‘যণবগাারর্দ’ ইউর্ননবক র্ফবি কবয ‘চয হফাযান’  নাবভ একটি 

ইউর্নন গঠিত ববছমায হকাড প্রদান কযা ববছ ‘৪৭’। 

০৫ ২১/০৬/২০১৭ টুখারী হজরায টুাখারী দয  উবজরায অধীবন ‘রাইকাঠী’  ‘কভরপুয’ ইউর্ননদ্ববক র্ফবি কবয 

মথাক্রবভ হভৌকযণ  র্ভর্যা নাবভ আবযা দুইটি নন ন ইউর্নন গঠিত ববছ মায হকাড প্রদান কযা ববছ 

মথাক্রবভ ‘৭৯’  ‘১২’। 

০৬ ১৯/০৭/২০১৭ ফর্যার হজরায হভবিীগঞ্জ উবজায অধীবন ‘চয এককর্যা’ , আর্রভাফাদ   রতা ইউর্নন ভৄবয 

অাংর্ফবল র্নব ‘শ্রীপুয  জনগয’  নাবভ দুইটি ইউর্নন গঠিত ববছ মায হকাড প্রদান কযা ববছ 

মথাক্রবভ ’৯০;  ‘৭৫’। 

০৭ ২৮/০৮/২০১৭ চুাডাাংগা হজরায দয উবজরায র্তন দ ইউর্ননবক র্ফবি কবয  ‘গড়াইটুর্’  নাবভ একটি নন ন ইউর্নন 

সৃর্ি ববছ মায হকাড প্রদান কযা ববছ ‘৪২’।  

০৮ ২৮/০৮/২০১৭ র্দনাজপুয হজরায র্ফযর উবজরা র্ফযর নাবভ একটি নন ন হৌযবা  গঠিত ববছ মায হকাড বরা ‘১৯’। 

০৯ ১৮/০৯/২০১৭ চুাডাাংগা হজরায জীফন নগয উবজরায অধীবন ‘উথর্র’ ইউর্ননবক র্ফবি কবয  ভবনাযপুয  হকর্ডবক 

নাভক দুইটি নন ন ইউর্নন গঠিত ববছ মায হকাড বরা মথাক্রবভ ‘৪৮’  ‘৪৬’। 

১০ ১৮/০৯/২০১৭ র্দনাজপুয হজরায র্ফযর উবজরায র্ফযর নাবভ একটি নন ন হৌযবা গঠন কযা ববছ মায হকাড নাং-১৯। 

১১ ০৬/১০/২০১৭ চুাডাাংগা হজরায দয উবজরায অধীবন ‘াংকযচন্দ্র ইউর্ননবক র্ফবি কবয ভাথারডাংগা’ নাবভ একটি 

নন ন ইউর্নন গঠিত ববছ মায হকাড বরা ‘৫২’। 

 

১২ ০৬/১০/২০১৭ সুনাভগঞ্জ হজরায জাভারগঞ্জ উবজরায জাভারগঞ্জ ইউর্ননবক র্ফবি কবয জভারগঞ্জ উিয নাবভ একটি নন ন 

ইউর্নন গঠন কযা ববছ মায হকাড নাং-৭১। 

১৩ ২৭/১১/২০১৭ কুর্ভো হজরায রাাংগর হকাট ি উবজরায যাবকাট ি ইউর্ননবক র্ফবি কবয যাবকাট ি উিয  যাবকাট ি দর্ক্ষন 

ইউর্নন গঠন কযা ববছ হকাড মথাক্রবভ ৮৯  ৮৬, আদ্রা ইউর্ননবক হবাংবগ আদ্রা উিয  আদ্রা দর্ক্ষন 

ইউর্নন গঠন কযা ববছ হকাড মথাক্রবভ ১৪  ১১, হজাড্ডা ইউর্ননবক হবাংবগ হজাড্ডা পূফ ি  হজাড্ডা 

র্িভ ইউর্নন গঠন কযা ববছ হকাড মথাক্রবভ ৬৪  ৬০, হদৌরখাড় ইউর্ননবক হবাংবগ হদৌরখাড়  

ফটতরী ইউর্নন গঠন কযা ববছ মায হকাড মথাক্রবভ ৫১  ৩৭। 

১৪ ২৭/১১/২০১৭ কুর্ভো হজরায রাকাভ উবজরায ভৄদাপযগঞ্জ ইউর্নন হবাংবগ ভৄদাপযগঞ্জ উিয  ভৄদাপযগঞ্জ দর্ক্ষন 

ইউর্নন গঠন কযা ববছ মায হকাড মথাক্রবভ ৬৬  ৬৩, ফাকই ইউর্নন হবাংবগ  ফাকই উিয  ফাকই 

দর্ক্ষন ইউর্নন ববছ মায হকাড মথাক্রবভ ২২  ১৭। 
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কর্িউটায উইাং ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায একটি গুরুত্বপূণ ি উইাং। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায অন্যান্য উইাং কতৃিক 

ভাঠ ম িাব াংগৃর্ত তথ্য, স্বল্প ভব জর্যবয পরাপর প্রদান, প্রভের্ি ব্যফাবযয ভােবভ তথ্য-উাি র্ফবিলণ, 

প্রর্ক্রাকযণ, ইবরকের্নক  হনটার্কিাং প্রভের্ি ব্যফায কবয তথ্য হফা প্রদান, হমাগাবমাগ স্থান  াংযক্ষণ কবয থাবক। এ 

ছাড়া এ উইাং কর্িউটায র্বস্টভ াংযক্ষণ, াব িায র্বস্টভ যক্ষণাবফক্ষণ, র্ডর্জটার ির্তয ইন্টাযবনবটয াবথ ভি াধন,  

ব্যফায  এয উন্নন র্যকল্পনা  কবয থাবক।    

ফাাংরাবদ র্াংখ্যান ব্যুবযা র্ডর্জটার ির্তয ভােবভ তথ্য হফা জনগবণয হদাযগড়া হৌৌঁবছ হদায রবক্ষু প্রর্তর্নত কাজ 

চরবছ। হদবয ৮টি র্ফবাগ, ৬৪টি হজরা  ৪৯২টি উবজরা র্যাংখ্যাবনয ব্যার্প্ত ববছ। হদবয ভগ্র র্যাংখ্যান কাম িারব 

কর্িউটায হনটাকি আদৄর্নক তথ্য প্রভের্িয ব্যফায প্রার্যত কযা ববছ। জাতী র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্ববফ 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায পরতা প্রাংনী। এয অাং র্ববফ র্ফগত ০১ ফছবয কর্িউটায উইাং একর্নষ্ঠ প্রতুব 

অফদান হযবখ চবরবছ। 

যকাবযয তথ্য হফা কাম িক্রভবক গর্তীর কযায প্রতুব এফাং অতুাদৄর্নক তথ্য প্রভের্ি ম্প্রাযবণয হক্ষবত্র কর্িউটায 

উইাংবয কভ িকান্ডভ অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি। 

৫.০ র্পন্যান্প, এুাডর্ভর্নবেন এন্ড ম্যাবনজবভন্ট ইনপযবভন র্বস্টভ  উইাং 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায প্রার্তষ্ঠার্নক উন্নন, জনফর কাঠাবভা পুনর্ফ িন্যা, র্যাংখ্যান অফকাঠাবভা উন্নন, আইন 

প্রণন, কভ িকতিা/কভ িচাযী র্নবাগর্ফর্ধ, দয দপ্তয  ভাঠ ম িাবয প্রান  আর্থ িক ব্যফস্থানা, র্যাংখ্যান প্রকানা ইতুার্দ 

র্ফলগুবরা এপএএন্ডএভআইএ উইাং কতৃিক িার্দত । 

৫.১ এপএ এন্ড এভআইএ এয াখাভ 

প্রার্নক কাম িক্রভ  প্রকানাভ ভৄদ্রবণয জন্য ২০১৬ াবর িার্দত এপএ এন্ড এভআইএ এয াখা র্বর্িক িার্দত 

কাম িাফরী র্নম্নরূ: 

৫.১.১   প্রান াখা 

দয দপ্তয 

  

  র্ফর্ফএ এয  হগবজবটড  ননবগবজবটড কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয আন্তঃ উইাং/াখা/র্পল্ড কাম িারব 

ফদরী/বপ্রলণ/াংভের্ি, র্পল্ড কাম িার বত দয দপ্তবয ফদরী/বপ্রলণ/াংভের্ি প্রদান াংক্রান্ত কাজ িন্ন ববছ। 

  ভন্ত্রণার  র্ফর্বন্ন যকার্য/হফযকার্য/র্ফবদী াংস্থায াবথ হমাগাবমাগ াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা ববছ। 

  ১ভ  ২ হশ্রর্ণয কভ িকতিাগবণয প্রার্নক মাফতী কাজ িন্ন ববছ। 

  ১ভ হশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্র্নয হস্কবর বদান্নর্ত/র্ফবাগী যীক্ষা/ব্যর্নার্দ প্রর্ক্ষণ, স্বাস্থু যীক্ষা, র্জর্ পান্ড 

ভজুর্য াংক্রান্ত কাজ িন্ন ববছ। 

  ১ভ  ২ হশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্আযএর, হনন ভজুর্য প্রর্ক্রাকযণ িন্ন ববছ। 

  র্ফর্ফএ এয  এপএ এন্ড এভআইএ-এয দয কাম িারবয ২, ৩  ৪থ ি হশ্রর্ণয কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয এর্আয 

াংগ্র  াংযক্ষবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ববছ। 

১৫  ২৭/১১/২০১৭ কুর্ভো হজরায দয দর্ক্ষন উবজরায গার্রাযা ইউর্নন হবাংবগ গার্রাযা উিয  গার্রাযা দর্ক্ষন নাবভ 

দুইটি ইউর্নন গঠন কযা ববছ মায হকাড মথাক্রবভ ৬৯  ৫৮। 

১৬ ০৬/১২/২০১৭ ঞ্চগড় হজরায হদফীগঞ্জ উবজরায হদফীগঞ্জ হৌযবা নাবভ নন ন একটি হৌযবা গঠন কযা ববছ মায 

হকাড নাং-৩০। 
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  র্ফর্ফএ এয  এপএ এন্ড এভআইএ-এয দয দপ্তবযয ২, ৩  ৪থ ি হশ্রর্ণয কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয ছুটি াংক্রান্ত 

কাম িার্দ িন্ন ববছ। 

  র্ফর্ফএ এয কর শুভার্য  জর্যবয কাবজ জনফর র্নবার্জত কযা াংক্রান্ত কাম িার্দ িন্ন ববছ। 

  কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয গৃ র্নভ িাণ, হভাটয াইবকর, ফাইাইবকর, কর্িউটায, হভাটযকায ইতুার্দ অর্গ্রবভয 

আবফদন, যকাযী ফাা ফযাবেয আবফদন র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ হপ্রযণ কযা ববছ।  

  র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন র্ফলব প্রবাজনী কর্ভটি গঠন াংক্রান্ত কাজ িন্ন ববছ। 

  নীর্তগত/আর্থ িক র্ফলব যকাবযয জাযীকৃত স্মাযক/র্যত্র ব্যুবযায কর উইাং  কাম িারব অগ্রাবণয কাজ িন্ন 

ববছ। 

  র্ফর্বন্ন দপ্তয/অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তবযয র্ফর্বন্ন কর্ভটিবত চার্দা অনুমাী র্ফর্ফএ এয প্রর্তর্নর্ধ ভবনানবনয কাজ 

িন্ন ববছ। 

ভাঠ ম িা : 

                          র্ফবাগী/বজরা/উবজরা র্যাংখ্যান কাম িারবয জন্য ভার্যচারক র্ফর্ফএ এয 

র্নবদ ি হভাতাবফক অনুবভার্দত একই যকভ াইন হফাড ি ভাঠ ম িাবয কর র্যাংখ্যান কাম িারব রাগাবনা ববছ।  

 হম কর র্ফবাগী র্যাংখ্যান কাম িার  হজরা র্যাংখ্যান কাম িারব পূবফ ি টিএন্ড টি হটর্রবপান র্ছর না হ কর 

         টিএন্ড টি হটর্রবপান স্থাবনয জন্য ভঞ্জুযী ত্র জার্য কযা ববছ এফাং কর র্ফবাগী  হজরা কাম িারব 

র্ফটির্এর হটর্রবপান াংবমাগ হনা ববছ। কর র্ফবাগী র্যাংখ্যান কাম িারব পুাক্স াংবমাগ হনা ববছ। 

                                                    ৬                                  

                                                                                    

                                                                                        ও      

                                               ও               ক্র ও                 

                                     র্ফবাগী/বজরা/উবজরা র্যাংখ্যান কাম িার প্রধানবদয আর্থ িক  

প্রার্নক  ক্ষভতা পুন:ফন্টন কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয দান/ফদর্র াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব ২ হশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্আযএর, হনন/আনুবতার্লক াংক্রান্ত কাজ 

িন্ন কযা ববছ 

                          ভাঠ ম িাব ৩  ৪থ ি হশ্রর্ণয কভ িচাযীবদয হনন/আনুবতার্লক াংক্রান্ত কাজ িন্ন 

কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয র্জর্এপ অবপযতবমাগ্য  চূড়ান্ত উবিারন র্াফ 

াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয অর্জিত ছুটি াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ফর্. ফাাংরাবদ ছুটি াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা 

ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ভটয াইবকর  গৃ র্নভ িাণ অর্গ্রভ াংক্রান্ত কাজ 

িন্ন কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয হফতন ভতাকযণ াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা 

ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয র্ফবাগী ভাভরা াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয তথ্য াংযক্ষণ এফাং শূন্য বদয র্াফ াংক্রান্ত 

কাজ িন্ন কযা ববছ। 

                          ভাঠ ম িাব র্ফবাগী  কভ িকতিাগবণয  ভ্রভণ বাতা র্ফর াংক্রান্ত কাজ িন্ন কযা 

ববছ।  
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৫.১.২ র্ফর্নক াখা: 

 ১৬ হগ্রড বত ৮০ জবনয র্নবাগ হদা ববছ। 

                   ড           ড  ১২৯                          

                                         ণ ও                                  

                       ৫৯৩                               অনরাইবন       ত্র গ্রণ কযা ববছ।  

       -    ৬                                            ও                       

     না  ন        

   ড           ড                                ড             

       ড                    ৯    ড                                         

                 ড   ড     ও                  ড                        

       -         ড                                     ৮                             

চালু         

       -                                      ড    ৯        -  -                     

                                      

 ৩ হশ্রর্ণয ০৫ (াঁচ) কুাটাগর্য ভৄর্িবমািা হকাটা ৮০ জনবক র্নবাগ প্রদান কযা ববছ।  

 “ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কভ িচাযী র্নবাগ র্ফর্ধভারা, ২০১৮” প্রস্তুত কবয প্রার্নক ভন্ত্রণারব হপ্রযণ কযা 

বমবছ মা ফতিভাবন র্চফ কর্ভটি কতৃিক অনুবভার্দত ব র্এর্’য ভতাভবতয অবক্ষা যববছ। 

 নন ন সৃর্জত র্যাংখ্যান কভ িকতিায ২০০ বদয ভবে ৪০% বদান্নর্তয হকাটা ৮০ জনবক বদান্নর্তয প্রস্তাফ 

প্রার্নক ভন্ত্রণারব হপ্রযণ কযা ববছ এফাং ৭৭ জন বদান্নর্ত হববছ। 

 ৩ হশ্রর্ণয র্যাংখ্যান তদন্তকাযী দ বত ২ হশ্রর্ণয কার্য র্যাংখ্যান কভ িকতিায বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক 

ভন্ত্রণারব হপ্রযণ কযা ববছ হ হপ্রর্ক্ষবত ৩৬ জন বদান্নর্ত হববছ।  

 ৫৫টি ৩ হশ্রর্ণয র্যাংখ্যান কাযী দ বত ৩ হশ্রর্ণয র্যাংখ্যান তদন্তকাযী বদ বদান্নর্ত প্রদান কযা 

ববছ। 

 ৩  ৪থ ি হশ্রর্ণয ২১১ টি বদ আউট হার্ িাং ভােবভ জনফর র্নবাগ প্রর্ক্রা চরভান যববছ।  

 র্ফর্ফএ এয ২ ম িাবয াাংগঠর্নক কাঠাবভায প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব হপ্রযণ কযা ববছ। 

 ১৩৪ টি ৩ হশ্রর্ণয যাজস্ব ফাবজটর্ভি জনফর র্নবাবগয কাম িক্রভ চরভান যববছ। 

 প্রথভ হশ্রর্ণয র্যাংখ্যান কভ িকতিায ২১২ টি দ সৃজবনয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব হপ্রযণ কযা ববছ। 

 নফসৃস্ট ৯ টি উবজরায ২৮ টি দ স্থাীকযবণয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব হপ্রযণ কযা ববছ। 

 ১ভ হশ্রর্ণয র্যাংখ্যান (কুাডায) বদ বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব হপ্রযণ কযা ববছ।  

৫.১.৩ ভি াখা 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায র্যাংখ্যান বফবন র্ফদুুৎ, ার্ন, হটর্রবপান, গ্যা অন্যান্য হফা প্রদান কযা 

ববছ। 

 র্রপট র্যচারনা  যক্ষণাবফক্ষণ এফাং ার্ব ির্াং কাবজয চুর্ি ০২ ফছবযয জন্য িাদন কযা ববছ। এফাং 

র্ডবম্বয/২০১৭ ভবয র্ফর র্যবাধ কযা ববছ। 

 এপএ এন্ড এভআইএ উইাং এয দাপ্তর্যক  আফার্ক হটর্রবপান র্ফর র্ডবম্বয/২০১৭ ম িন্ত  র্যবাধ কযা ববছ। 

 র্এর্ফএক্স এয যক্ষণাবফক্ষণ  র্যচারনা কাবজয জন্য  ঢাকা হেডা ি” এয াবথ চুর্ি িাদন কযা ববছ। 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায র্যাংখ্যান বফবন স্থার্ত ৬টি র্রপবটয ভবে ৩নাং র্রপবট নন ন মন্ত্রাাং যফযা 

পূফ িক স্থান/াংবমাজন কাজ িন্ন কযা ববছ। 

 র্যাংখ্যান বফবনয র্যস্কায-র্যেন্নতা এফাং ১২৫০ হকর্বএ বফদুুর্তক াফ-হস্টন যক্ষণাবফক্ষণ কাবজয জন্য ২ 

(দুই) ফছবযয চুর্ি িাদন কযা ববছ।   

 নন ন মানফান ক্র াংক্রান্ত কাম িক্রভ চরভান যববছ। 

 এছাড়া র্যাংখ্যান বফবনয র্নযািা  যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত অন্যান্য মাফতী কাম ি িন্ন কযা ববছ। 
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 র্যাংখ্যান বফবনয র্ফদুুৎ, ার্ন, হটর্রবপান, গ্যা অন্যান্য হফায র্ডবম্বয/২০১৭ ম িন্ত র্ফর র্যবাধ কযা 

ববছ। 

 র্যাংখ্যান  বফবনয র্যস্কায-র্যেন্ন  যক্ষণাবফক্ষণ এফাং ১২৫০ হকর্বএ র্ফদুুৎ াফ-হিন কাবজয জন্য ০২ (দুই) 

ফছবযয জন্য (১রা জানুার্য/২০১৭ হথবক ৩১ র্ডবম্বয/২০১৮ ম িন্ত) চুর্ি িাদন কযা ববছ এফাং র্ডবম্বয/২০১৭ 

ম িন্ত র্ফর র্যবাধ কযা ববছ। 

 মানফান হভযাভত াংক্রান্ত কাজ র্ডবম্বয/২০১৭ ম িন্ত মথাযীর্ত িাদন কযা ববছ। 

 বফবনয র্নযাি  যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত অন্যান্য মাফতী কাম িক্রভ মথাযীর্ত চরবছ। র্যাংখ্যান বফবন র্নবার্জত 

আনাযবদয হফতন-বাতার্দ র্ডবম্বয/২০১৭ ম িন্ত র্যবাধ কযা ববছ।   

৫.১.৪  ফাবজট াখা 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায দয দপ্তয, র্ফবাগী কাম িার, হজরা কাম িার  উবজরা কাম িারবয ফাবজট প্রস্িত 

কযা ববছ। 

 ফার্ল িক ক্র র্যকল্পনা প্রস্িত  ক্র কাম িক্রভ িন্ন কযা ববছ। 

 র্ফর্ফএ-এয দয দপ্তবযয কর হশ্রর্ণয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয হফতন-বাতায র্ফর, আনুলাংর্গক র্ফর ইতুার্দ র্যবাধ 

কযা ববছ এফাং 

 র্এ অর্পবয াবথ   -ব্যবয র্াবফয ভিাধন এফাং ভার্ক, বত্রভার্ক, লান্ার্ক  ফাৎর্যক র্াবফয 

প্রর্তবফদন হপ্রযণ কযা ববছ ।  

৫.১.৫  প্রকানা াখা  

২০১৭ াবর প্রকানা াখা হথবক প্রকার্ত প্রকানায তার্রকা : 

serial no 

Name of the publication 
No of copies published 

Sale copy complimentary 

01 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Chuadanga 0 200 

02 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Habiganj 0 200 

03 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Bagerhat 0 200 

04 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Jhenaidah 0 200 

05 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Magura 0 200 

06 Monthly Release(CPI)and (WRI) in Bangladesh , September 2016  0 100 

07 Monthly Release(CPI)and (WRI) in Bangladesh , October 2016 0 400 

08 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Satkhira 0 200 

09 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Rajbari 0 200 

10 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Netrokona 0 200 

11 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Coxsbazar 0 200 

12 Economic Census 2013, Zila Report , Zila :Lalmonirhat 0 200 

13 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Rangamati 0 200 

14 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Shariatpur 0 200 

15 
Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Faridpur 

0 
200 

16 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Bandarban 0 200 

17 Monthly Release(CPI)and (WRI) in Bangladesh , November 2016 0 475 

18 Monthly Release(FTS), October 2016 0 50 

19 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Narail 0 200 

20 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Khagrachari 0 200 



 

 47 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

serial no 

Name of the publication No of copies published 

Sale copy complimentary 

21 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Nilphamari 0 200 

22 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Natore 0 200 

23 

Bangladesh Disaster Related Statistics 2015.Climate Change and  

Natural Disaster Perspectives 0 
290 

24 Yearbook of Agricultural Statistics 2015 52 88 

25 Monthly Release (IPS) , August 2016 

 

90 

26 Monthly Release (IPS) , September2016 

 

90 

27 Monthly Release (IPS) , October 2016 

 

90 

28 Monthly Statistical Bulletin , February 2016 185 150 

29 Monthly Release(CPI)and (WRI) in Bangladesh ,December 2016 0 500 

30 

Bangladesh Disaster Related Statistics 2015.Climate Change and 

Natural Disaster Perspectives 0 
300 

31 Monthly Release (FTS) , November 2016 0 70 

32 Monthly Release(CPI)and (WRI) in Bangladesh ,January 2017 0 500 

33 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Madaripur 0 200 

34 Economic Census 2013, Zila Report , Zila :  Kustia 0 200 

35 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Barguna 0 200 

36 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Manikganj 0 200 

37 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Narayanganj 0 200 

38 

Bangladesh Disaster-related Statistics 2015 (Climate Change and 

Natural Disaster Perspectives) 0 
2785 

39 Monthly Statistical Bulletin , April 2016 185 150 

40 Monthly Release (FTS) , December 2016 0 50 

41 
Education Scenario in Bangladesh , Gender Perspective , Feb 2017 

0 
100 

42 

Report on Private Sector Gross Fixed Capital Formation in Computer 

Software Survey 2016 0 
350 

43 Yearbook of Agricultural Statistics , Bangladesh 2015 0 597 

44 TroimashikParishankhayanBarta ( April- June 2016) 0 1000 

45 Monthly Release(CPI)and (WRI) in Bangladesh ,February2017 0 500 

46 Monthly Statistical Bulletin , June 2016 185 150 

47 Economic Census 2013 , ZilaRajshahi 0 200 

48 Yearbook of Agricultural Statistics , Bangladesh 2015 348 200 

49 Economic Census 2013 , ZilaChapainawabganj 0 200 

50 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Chittaganj 0 200 

51 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Brahmanbaria 0 200 

52 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Comillah 

 

200 

53 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Khulna 0 200 

54 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Munshiganj 0 200 

55 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Narsingdi 0 200 

56 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Sunamganj 0 200 
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serial no 

Name of the publication No of copies published 

Sale copy complimentary 

57 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Gaibandha 0 200 

58 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Jashore 0 200 

59 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Rangpur 0 200 

60 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Barishal 0 200 

61 Economic Census 2013 , ZilaGazipur 0 200 

62 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Bagura 0 200 

63 Economic Census 2013, Zila Report , Zila : Sylhet 0 200 

64 TroimashikParishankhayanBarta ( July- September 2016) 0 1000 

65 Economic Census 2013, Zila Report , Zila :Mymenshingh 0 200 

66 Economic Census 2013, Zila Report , Zila :Dhaka 0 200 

67 Monthly Statistical Bulletin , August 2016 185 150 

68 Bangladesh Statistics  2016 0 1000 

69 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2016 200 600 

70 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2016 0 160 

71 Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2016 300 300 

72 Monthly Release (FTS) Jnuary 2017 

 

50 

73 Monthly Release (FTS) February 2017 

 

50 

74 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2016 1200 550 

75 Survey on Non-profit Institutions Serving Households (NPISHS) 2016 0 400 

76 Economic Census 2013 National Report 02 ( In Abridged Form) 100 400 

77 Monthly Release (FTS) March 2017 0 55 

78 
Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2014-2015 , Vol 1 & 2 

90 
160 

79 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2016 0 500 

80 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2016 0 550 

81 Monthly Statistical Bulletin October 2016 185 150 

82 Monthly Release  (IPS) December 2016 0 70 

83 Monthly Release  (IPS)(IPS) January 2017 0 70 

84 Monthly Release  (IPS)  (IPS) February 2017 0 70 

85 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2016 100 640 

86 TroimashikParishankhayanBarta ,October-December 2016 0 1000 

87 Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2015-2016 , Vol 1 & 2 90 160 

88 Monthly Statistical Bulletin , December 2016 185 150 

89 

Institutional Sector Accounts of Bangladesh 2010-2011 (release 

October 2016)  0 
100 

90 Monthly Release (IPS) November 2016 0 70 

91 Monthly Release (IPS)(IPS) March 2017 0 70 

92 
Monthly Release  (FTS) May 2017 

0 
70 

93 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , June 2017 0 350 

94 

National Accounts Statistics, (Provisional Estimates of GDP 2016-

2017 and Final Estimates 0 
500 
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serial no 

Name of the publication No of copies published 

Sale copy complimentary 

95 Monthly Statistical Bulletin , February 2017 185 150 

96 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , March 2017 

 

150 

97 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , April 2017 

 

150 

98 Statistical Yearbook of Agriculture 2016 400 900 

99 Monthly Statistical Bulletin , April 2017 185 150 

100 
Monthly Release  (FTS) April 2017 

0 
70 

101 Statistical Yearbook of Bangladesh 2016 0 165 

102 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , May 2017 0 150 

103 Setting Priorities for Data Support to 7th FYP and SDGs: An overview 0 500 

104 Monthly Release  (FTS) June 2017 0 70 

105 Monthly Release  (FTS)  July 2017 0 70 

106 Monthly Release (IPS) April 2017 2016 0 70 

107 Monthly Statistical Bulletin , June 2017 185 150 

108 TroimashikBarta , January- March 2017 0 500 

109 Monthly Release (FTS) August 2017 0 70 

110 Statistical Yearbook of Bangladesh 2016 500 635 

111 Monthly Release (IPS) May 2017  

 

70 

112 Monthly Release (IPS) June 2017 

 

70 

113 Bangladesh GEO code , District : Netrokona 0 200 

114 BarshikProtibedon 2016-2017 0 400 

115 Bangladesh GEO code , District : Kustia 0 200 

116 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh ,    July2017 0 350 

117 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , August 2017 0 220 

118 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh ,  September 2017 0 220 

119 Bangladesh GEO code , District : Khulna  0 200 

120 Bangladesh GEO code , District : Magura 0 200 

121 Bangladesh GEO code , District : Jhenaidah 0 200 

122 Bangladesh GEO code , District : Mymensingh 0 200 

123 Bangladesh GEO code , District :  Satkhira 0 200 

124 Bangladesh GEO code , District : jessore 0 200 

125 Bangladesh GEO code , District : Bagerhat 0 200 

126 Bangladesh GEO code , District : Narail 0 200 

127 Bangladesh GEO code , District : Chuadanga 0 200 

128 Monthly Release (IPS) July 2017 0 70 

129 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , October 2017 0 205 

 Total 5052 34285 
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৫.১.৬   উন্নন াখা 

 ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ র্নর্ভত ভার্ক প্রর্তবফদন হপ্রযণ কযা ববছ; 

 র্ফর্বন্ন ভব ভান জাতী াংবদয ভাননী াংদ দস্যগবণয উত্থার্ত র্যাংখ্যান র্ফলবয য র্ফর্বন্ন প্রবশ্নয 

উিয াংকরন কবয প্রার্নক র্ফবাবগ হপ্রযণ কযা ববছ; 

  নাযী  র্শু র্নম িাতন াংক্রান্ত বত্রভার্ক প্রর্তবফদন াঠাবনায ব্যফস্থা কযা ববছ; 

 র্ফর্ফএ এয উইাং এফাং প্রকবল্পয ভার্ক ভি বায আবাজন, কাম িত্র  কাম ির্ফফযণী প্রস্তুত কযা ববছ; 

 চরভান প্রকবল্পয ভার্ক ব্য  অগ্রগর্তয প্রর্তবফদন প্রস্তুত কবয র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ হপ্রযণ কযা 

ববছ; 

 র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ  অন্যান্য ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয চার্ত র্ফর্বন্ন তথ্যার্দ যফযা  হপ্রযণ কযা 

ববছ। 

৫ .২     প্ল্যা ন িং অ্ যা ন্ড  ডডভে ল প ভে ন্ট ডে ল :   

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায প্রকল্প মাচাই-ফাছাই এফাং ভর্নটর্যাং কাবজয সুর্ফধাবথ ি গত ২৭/০৮/২০১৫ র্ি. তার্যবখ এপএ এন্ড 

এভআইএ এয আতা প্ল্ার্নাং অুান্ড হডববরবভন্ট হর গঠন কযা ববছ। উি হবরয কভ ির্যর্ধ র্নম্নরু: 

 উন্নন প্রকল্প প্রণন, প্রর্ক্রাকযণ কাম িক্রভ তদাদর্ক; 

 র্ফর্বন্ন উইাং কতৃিক দার্খরকৃত প্রকল্প দর্রবরয মথাথ িতা/ঠিকতা মাচাই; 

 র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন, আইএভইর্ড  ইআযর্ড এয াবথ হমাগাবমাগ যক্ষা  

ভি াধন; 

 প্রকবল্পয ভার্ক, বত্রভার্ক, লান্ার্ক  ফাৎর্যক, আইএভইর্ড ভাপ্ত প্রর্তবফদন  অন্যান্য প্রর্তবফদন প্রণন  

র্ফবাবগ হপ্রযণ; 

 উন্নন প্রকল্প/কভ িচনর্চভবয অগ্রগর্ত াংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যফীক্ষণ কযা এফাং প্রবাজনী সুার্য প্রর্তবফদন 

মথামথ কতৃিক্ষ ফযাফয হপ্রযণ কযা; 

 র্ফর্ফএ এয প্রকল্প/কভ িচনর্চ াংক্রান্ত বাভব (ভার্ক ম িাবরাচনা বা, হস্টার্যাং কর্ভটিয বা, র্ইর্ বা, 

র্আইর্ বা, র্ডর্ইর্/র্ডএর্ইর্ বা) অাংগ্রণ এফাং প্রবাজনী ভতাভত প্রদান কযা; 

 চরভান প্রকল্পভবয অন্তফতীকারীন (Midterm) ভল্যাবনয ব্যফস্থা গ্রণ  ভল্যান র্যবাট ি কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগবক অফর্তকযণ; 

 ভাঠ ম িাব র্ফর্বন্ন স্তবযয অর্পভ র্যদ িনপূফ িক চরভান প্রকল্প/কাম িক্রবভয উয প্রর্তবফদন হপ্রযণ এফাং  

 র্যকল্পনা  উন্নন াংক্রান্ত অন্যান্য কাম িক্রভ র্যচারনা কযা।  
 

৫.৩ র্ফর্ফএ রাইবের্য: 

                         রাইবের্য        ন                     রাইবের্য।                   ,         

ও দুষ্প্রাপ্য                                  রাইবের্য                 ড ,           ,     ,         

      রাইবের্য                                     ম্বর্রত যকার্য                    রাইবের্য। 

এখাবন                                                                                       , 

 ন্তিজার্তক                                           -                                          

     ও                     য    ও Wifi                 ড                                    

াঠক                                      



 

 51 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

  

র্ফর্ফএ রাইবের্য 

 

৬.০ ইন্ডার্ে এন্ড হরফায উইাং 

ইন্ডার্ে এন্ড হরফাযউইাংএয প্রধান ৫টি কাজ: 

 Labour Force Survey (LFS): ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক র্যচার্রত জর্যগুবরায ভবে শ্রভর্ি 

জর্য একটি গুরুত্বপূণ ি জর্য। উি জর্যবয ভােবভ শ্রভর্ি, হটকই উন্নন রক্ষুভাত্রা এফাং শ্রভফাজাবযয াবথ 

কভ িাংস্থান  ির্কিত গুরুত্বপূণ ি র্নবদ িকভ হফয কযা । শ্রভর্ি জর্য এয ভােবভ হজন্ডাযর্বর্িক কভ িাংস্থান, 

খাত এফাং হাবববদ শ্রভর্ি, শ্রভ অর্বফান, হফকাযত্ব, প্রার্তষ্ঠার্নক এফাং অপ্রার্তষ্ঠার্নক কভ িাংস্থান কভ িঘন্টা এফাং 

ভজুর্য াংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযা ।   

 Survey of Manufacturing Industries (SMI): উৎাদন র্ল্প জর্য (SMI) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান 

ব্যুবযায একটি র্নর্ভত কাজ এফাং ফাাংরাবদবয র্ল্প র্যাংখ্যাবনয অন্যতভ  প্রধান উৎ। এ জর্যটি উৎাদন 

র্বল্পয অথ িননর্তক কভ িকাবন্ডয উয র্যচার্রত । উৎাদন র্বল্পয গঠন র্ফবল কবয ভার্রকানায অফস্থা হমভন: 

একক স্বত্বার্ধকাযী র্কাংফা অাংীদাযত্ব অন্তফতী খযচ, স্থাী িদ; র্রঙ্গবববদ কবভ ি র্নবার্জত হভাট জনফর; জাতী 

অথ িনীর্তবত উৎাদন র্ল্পখাবতয Gross output এফাং Gross Value Addition াংক্রান্ত তথ্য এফাং জর্য এয 

ভােবভ াা মা।  

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

র্ফর্বন্ন র্যাংখ্যান হমভন-ভার্রকানায অফস্থা হমভন: একক স্বত্বার্ধকাযী র্কাংফা  অাংীদাযত্ব, অন্তফতী খযচ, স্থাী 

িদ;  র্রঙ্গবববদ কবভ ি র্নবার্জত হভাট জনফর; জাতী অথ িনীর্তবত অথ িননর্তক প্রর্তষ্ঠঅবনয Gross output 

এফাং Gross Value Addition াংক্রান্ত তথ্য এফাং জর্য এয ভােবভ াা মা।  

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

ারনাগাদ কযা প্রবাজন। ইন্ডার্ে এন্ড হরফায উইাং স্থাী প্রর্তষ্ঠানগুবরায র্ফজবন ডাইবযটর্য ারনাগাদ কবয থাবক। 

র্ফজবন ডাইবযটর্য ারনাগাদকযণ কাম িক্রবভয ভবে হম র্ফলমগুবরা অন্তর্ভ িি তা র; (১) প্রর্তষ্ঠাবনয অফস্থান; (২) 

প্রর্তষ্ঠানটিয প্রকায; (৩) হমাগাবমাবগয ঠিকানা; (৪) আযবম্ভয ফছয; (৫) ভার্রকানায ধযন; (৬) স্থাী িবদয 

র্যভাণ; (৭) র্রঙ্গবববদ হভাট র্নবার্জত জনফর ইতুার্দ; (৮) অথ িননর্তক কভ িকান্ড; (৯) প্রধান উৎার্দত দ্রব্য; (১০) 

ফার্ল িক র্ফক্রবয র্যভাণ; এফাং (১১) আইনগত র্বর্ি ইতুার্দ।  
 

 Statistical Classification: র্যাংখ্যার্নক হশ্রর্ণর্ফন্যা (Statistical Classification) ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান ব্যুবযায একটি অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি কাজ। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা ইবতাপূবফ ি International 

Standard Industrial Classification (ISIC) Rev4 অনুযবণ Bangladesh Standard Industria 

Classification (BSIC) 2009 এফাং International Standard Classification of Occupations 

(ISCO)-2008 অনুযবণ Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO) 2012 

প্রকা কবয। পৃর্থফীয র্ফর্বন্ন উন্ননীর হদবয ন্যা ফাাংরাবদব আন্তজিার্তক াংস্থাভবয সুার্য হভাতাবফক 

জাতী র্যাংখ্যান ির্ত উন্নন  ফাস্তফান কভ িচনর্চ গ্রণ কযা ববছ। এ রক্ষুবক াভবন হযবখ ভরত 
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Statistical Classification অথ িা৭ BSIC 2009  BSCO 2012 ারনাগাদকযবণয (updating) উবযাগ 

গ্রণ কযা ববছ।   

 

২।  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এয আতাঃ ২০১৬-২০১৭  অথ িফছবযয চরভান প্রকল্পভবয র্ফফযণঃ  

উইাং  : ইন্ডার্ে এন্ড হরফায উইাং, র্ফর্ফএ, ঢাকা ।  

 

 প্রকবল্পয নাভ : ইভপ্রুর্বাং অফ হরফায স্টুাটিটিক্স এন্ড হরফায ভাবকিট ইনপযবভন র্বস্টভ (LMIS) 

প্রকল্প।  

 

ফাস্তফানকাযী াংস্থা  : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

 

ফাস্তফানকার  : ১ জানুার্য, ২০১৫- ৩০ জুন, ২০১৮ র্িঃ  

 

আযম্ভ : ১ জানুার্য, ২০১৫- ৩০ জুন, ২০১৮ র্িঃ  

 

ভার্প্ত : ৩০ জুন, ২০১৮ র্িঃ  

 

প্রকবল্পয উবেশ্য  : হবৌবগার্রক অফস্থানবববদ, হজন্ডাযর্বর্িক কভ িাংস্ান, হফকাযত্ব, শ্রভ অর্বফান, খাত 

এফাং হাবববদ শ্রভর্ি, প্রার্তষ্ঠার্নক এফাং অ-প্রার্তষ্ঠার্নক কভ িাংস্ান, কভ িঘন্টা 

এফাং ভজুর্য াংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রস্তুত। 

প্রকবল্পয ব্য : ১১০০.০০ রক্ষ টাকা । 

 

২০১৭-১৮অথ িফছবযয 

কাবজয অগ্রগর্ত (%) 

: আর্থ িক ৯৫.২৫%, ফাস্তফ ৯৮.০০% 

 

 

২০১৮জুন  ম িন্ত কাবজয 

অগ্রগর্ত (%) 

 

: 

 

আর্থ িক ৯৯.১০%, ফাস্তফ ৯৮.০০% 

 

ভন্তব্য (মর্দ থাবক)  : yMIS প্রকল্পটি ২০১৮ াবরয জুন ভাবয ৩০ তার্যখ ভাপ্ত ববছ। yMIS 

প্রকবল্পয ২ হপইবজয এয DPP ইবতাভবে র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ 

হপ্রযণ কযা ববছ মা প্রর্ক্রাধীন।   

 

৩।  র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ/র্ফর্ফএ এয আতাঃ ২০১৭-১৮ ফছবযয চরভান কভ িচনর্চভবয/কভ িকাবন্ডয 

র্ফফযণ  

 

 কভ িকাবন্ডয নাভ   : Survey on Public Service Delivery 

ফাস্তফানকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

ফাস্তফানকার  : জুরাই ২০১৭- জুন ২০১৮ 

আযম্ভ : জুরাই  ২০১৭ 

ভার্প্ত : জুন  ২০১৮ 

কভ িকাবন্ডয উবেশ্য : To find out the effectiveness of Citizen Charter in all 

Deputy Commissioners Offices     
 

কভ িকাবন্ডয ব্য : ৬৪ রক্ষ টাকা   

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয আর্থ িক 

অগ্রগর্ত (%) 

: ৯৯% 

২০১৮ জুন ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ অগ্রগর্ত 

(%) 

: ১০০% 

 

 কভ িকাবন্ডয নাভ  : অথ িননর্তক প্রর্তষ্ঠান ির্কিত জর্য - ২০১৮ (Survey on 

Economic Establishment 2018)  
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ফাস্তফানকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

ফাস্তফানকার : হপব্রুাযী ২০১৮ – জুন ২০১৮ 

আযম্ভ : হপব্রুাযী ২০১৮ 

ভার্প্ত : জুন  ২০১৮ 

কভ িকাবন্ডয ব্য : ১৯৬.৬৬ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবয কাবজয আর্থ িক 

অগ্রগর্ত (%) 

 

: ৬২% 

 কভ িকাবন্ডযনাভ   : Statistical Classification (BSIC & BSCO) 

ফাস্তফানকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

ফাস্তফানকার  : জুরাই ২০১৮ – জুন ২০১৯ 

আযম্ভ : জুরাই ২০১৮ 

ভার্প্ত : জুন ২০১৯ 

কভ িকাবন্ডয ব্য : ৪.৯৯ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবয কাবজয আর্থ িক 

অগ্রগর্ত (%) 

: ১৮% 

 

 কভ িকাবন্ডয নাভ   : উৎাদন র্ল্প জর্য ২০১৮-১৯ 

ফাস্তফানকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

ফাস্তফানকার  : জুরাই ২০১৮ – জুন ২০১৯ 

আযম্ভ : জুরাই  ২০১৮ 

ভার্প্ত : জুন  ২০১৯ 

কভ িকাবন্ডয ব্য : ১৮.১৬ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয আর্থ িক 

অগ্রগর্ত (%) 

: ৩০% 

 

 

 কভ িকাবন্ডয নাভ   : র্ফজবন র্ডবযটর্য প্রণন 

ফাস্তফানকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

ফাস্তফানকার  : এর্প্রর ২০১৮ – জুন ২০১৯ 

আযম্ভ : এর্প্রর  ২০১৮ 

ভার্প্ত : জুন  ২০১৯ 

কভ িকাবন্ডয ব্য : ৪৩.০০ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয আর্থ িক 

অগ্রগর্ত (%) 

: ৪৩% 

 

 

 

৪।  ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফবছযয কভ িকতিা/ কভ িচাযীগবণয যকাযী কাবজ র্ফবদব ভ্রভন াংক্রান্ত তথ্য: 

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

 

ভ্রভবণয ধযণ : প্রর্ক্ষণ। 

 

হকাব িয নাভ : প্রর্ক্ষণ 

হদবয নাভ (বম হদব হকা ি অনুর্ষ্ঠত  : নযব 

হভাদকার : ২১/১১/২০১৭ বত ০১/১২/২০১৭ র্িঃ 
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অথ িানকাযী প্রর্তষ্ঠান : ইভপ্রুর্বাং অফবরফায স্টুাটিটিক্স এন্ড হরফায ভাবকিট ইনপযবভন 

র্বস্টভ (LMIS) প্রকল্প,র্ফর্ফএ 

অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

 

  

(ক) র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

: ০২ জন 

(খ) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা : 

: 

০২ জন 

০২ জন 

 

(গ) অন্যান্য ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/াংস্থা 

   

হভাট অাংগ্রনকাযী  ০৬ জন 

 

৫।   ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয হদব প্রর্ক্ষণ াংক্রান্ত তথ্যঃ  

 

ক্রঃ 

নাং 

হকাব িয নাভ তার্যখ  

হভাদ 

আবাজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান/কভ িচনর্চ/ক

ভ িকাবন্ডয নাভ 

প্রর্ক্ষবণয 

স্থান 

অাংগ্রণ

কাযীয 

ম িা/বশ্রর্ণ 

অাং গ্রণকাযীয 

তথ্য 

ভন্ত

ব্য 

BB

S 

SI

D 
হভা

ট 

 

 Survey 

Methodology  
১৯-২০ নববম্বয 

১৭ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইন্ডার্ে এন্ড 

হরফায উইাং 

এয বম্মরন 

কক্ষ 

১ভ, ২, 

৩ হশ্রর্ণ 

২০  ২০  

 Survey 

Methodology 
১৩-১৪ হপব্রুাযী 

১৮ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইন্ডার্ে এন্ড 

হরফায উইাং 

এয বম্মরন 

কক্ষ 

১ভ, ২, 

৩ হশ্রর্ণ 

২০  ২০  

 Survey 

Methodology 
২৫-২৬ হপব্রুাযী 

১৮  

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইন্ডার্ে এন্ড 

হরফায উইাং 

এয বম্মরন 

কক্ষ 

১ভ, ২, 

৩ হশ্রর্ণ 

২০  ২০  

 BangladeshCen

tralProductClas

sification 

১৬-১৭ হভ 

২০১৮ 

Business 

Directory,2018

, BBS 

ইন্ডার্ে এন্ড 

হরফায উইাং 

এয বম্মরন 

কক্ষ 

১ভ, ২, 

৩ হশ্রর্ণ 

৩৮  ৩

৮ 

 

 Bangladesh 

Standard 

Industrial 

Classification  

১০-১৪ হভ ২০১৮ Business 

Directory,2018

, BBS 

ইন্ডার্ে এন্ড 

হরফায উইাং 

এয বম্মরন 

কক্ষ 

১ভ, ২, 

৩ হশ্রর্ণ 

৩৭  ৩৭  

 Survey on 

Manufacturing 

Industries 

১৬-১৭, হভ 

২০১৮ 

Survey on 

Manufacturing 

Industries 

ইন্ডার্ে এন্ড 

হরফায উইাং 

এয বম্মরন 

কক্ষ 

১ভ, ২, 

৩ হশ্রর্ণ 

৩৫  ৩৫  
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৬।  ২০১৬-২০১৭ ডাটা র্ফক্র াংক্রান্ত ।  

প্রবমাজু ন (কর্িউটায উইাং, র্ফর্ফএ দার্ত্বপ্রাপ্ত) 

৭।  ২০১৬-২০১৭  অথ ি ফবছযয প্রকানা র্ফক্র/র্ফতযণ াংক্রান্ত তথ্যঃ প্রবমাজু ন 

 

ক্রঃ 

নাং 

প্রকানায নাভ ভৄর্দ্রত কর্য 

াংখ্যা 

র্ফর্ক্রত কর্য 

াংখ্যা 

হৌজন্য কর্য র্ফতযণ 

াংখ্যা 

র্ফক্র  

র্ফতযণকৃত হভাট 

াংখ্যা 

(১)      

১      

 

২০১৬-১৭ ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্যঃ  

(১) অজিবনয/াপবল্যয র্ফল/নাভ :  QyFS ২০১৫-২০১৬ ফার্ল িক র্যবাট ি Dissemination Seminar এয ভােবভ প্রকা 

এফাং২০১৬-২০১৭ র্িঃ এয ৪টি হকাাট িাবযয ভাঠ ম িাবয তথ্য াংগ্র এয কাজ ভাপ্ত । 

(২) ভ/তার্যখঃ ২০১৬-১৭ অথ িফছয 

(৩) এ অজিন র্ফর্ফএ/ SIDএয কাবজ র্ক অফদান যাখবফ : এ র্যবাট ি র্ফর্ফএ/ SID এয তথ্য বান্ডাযবক ভি কযবফ মা 

জাতী র্যকল্পনা প্রণবন অফদান যাখবফ। 

(ক) আর্থ িক/র্যভাণগত র্দক  

(খ) গুণগত/প্রার্তষ্ঠার্নক কল্যাণ : এ র্যবাট ি র্ফর্ফএ/ SID এয তথ্য বাণ্ডাযবক ভি কযবফ এফাং জাতী র্যকল্পনা প্রণবন 

র্ফবল অফদান যাখবফ।  

 (৪) এই অজিন হদবয ফা হদফাীয জন্য র্ক কল্যাণ ফব আনবফ : এ র্যবাবট ি র্ন্নবফর্ত তথ্যার্দয ভােবভ হদবয 

Employment, Unemployment, works hour, Monthly income ইতুার্দ ার্ফ িক অফস্থা র্চর্িত বফ মা 

জাতী র্যকল্পনা প্রনবন অফদান যাখবফ। াাার্ কভী এফাং র্নবাগকাযীবক শ্রভফাজাবযয গর্ত প্রকৃর্ত িবকি অফর্ত 

কযবফ এফাং র্িান্ত র্নবত াতা কযবফ। 

 

(ক) আর্থ িক/র্যভাণগত র্দক  

(খ) গুণগত/াভার্জক র্দক  

 

০৯। ফার্ল িক কভ িিাদন (APA) াংক্রান্ত অগ্রগর্ত তথ্য : 

কভ ির্যকল্পনা অনুমাী ১০০% কভ ি িাদন কযা ববছ।      

 

১০। বর্ফষ্যত র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দক।  

ক্রঃ 

নাং 

কাবজয নাভ উবেশ্য ম্ভাব্য ব্য (টাকা) র্কবাবফ ফাস্তফান 

কযা বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীি ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 IMPROVING 

LABOUR 

MARKET 

INFORMATION 

THROUGH 

LABOUR 

FORCE 

SURVEY 

PROJECT 

হবৌবগার্রক 

অফস্থানবববদ 

র্ল্প, হা এফাং 

র্রঙ্গর্বর্িক 

প্রার্তষ্ঠার্নক এফাং 

অ-প্রার্তষ্ঠার্নক 

কভ িাংস্থান, 

হফকাযত্ব, 

ঊনর্নবার্জন 

,শ্রভ ভাইবগ্রন, 

ভজুর্য এফাং 

কভ িঘণ্টা াংক্রান্ত 

র্যাংখ্যান 

বতর্য। 

২০৯০.৮৫ রক্ষ টাকা।  GoB অথ িাবন 

ফাস্তফান কযা বফ। 

২০১৮-২০২২  



 

 56 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭ 

 

শ্রভর্ি জর্য ২০১৬-১৭  র্যবাট ি প্রকা াংক্রান্ত হর্ভনাবয উর্স্থত ভাননী র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, এপর্এ, 

এভর্; ভাননী অথ ি  র্যকল্পনা প্রর্তভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান, এভর্; াধাযণ অথ িনীর্ত র্ফবাবগয ম্মার্নত দস্য (র্র্নয র্চফ) ড. 

াভসুর আরভ; র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ম্মার্নত র্চফ জনাফ হৌবযন্দ্র নাথ চক্রফিী; ফাস্তফান র্যফীক্ষণ  ভল্যান 

র্ফবাবগয ম্মার্নত র্চফ জনাফ হভা: ভর্পজুর ইরাভ; ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ভার্যচারক জনাফ হভা: আভীয হাবন এফাং 

LMIS প্রকবল্পয প্রকল্প র্যচারক  ইন্ডার্ে এন্ড হরফায উইাং এয র্যচারক জনাফ কর্ফয উর্েন আাম্মদ। 

৭.০ ন্যানার একাউর্ন্টাং উইাং 

জাতী আ াখা 

 উৎাদন ির্তবত ২০১৬-১৭ অথ ি ফছবযয চূড়ান্ত র্জর্ডর্ প্রাক্করন  প্রকা কযা ববছ। 

 National Accounts Statistics (Provisional Estimates of GDP 2016-17 and Final 

Estimates of GDP 2015-16 নাভক ফইটি May/2017 হত প্রকার্ত ববছ।  ফই র্ফতযবণয কাজ  হল 

ববছ। 

 ২০০৫-০৬ র্বর্ি ফছবয ১৯৭২-৭৩ হথবক ১৯৯৪-৯৫ ম িন্ত উৎাদন ির্তবত GDP প্রাক্করবনয কাজ চরবছ। 

 ২০১০-১১ অথ ি ফছবযয জন্য Supply and Use Table (SUT) বতর্য কবয ADB হত হপ্রযণ কযা ববছ।  

 র্যকল্পনা কর্ভন, অথ িভন্ত্রণার, ফাাংরাবদ ব্যাাংক  জাতী ম িাব এফাং SAARC, UN, UNSD 

ESCAP, IMF, ADB WORLD BANK  র্ফর্বন্ন আন্তজিার্তক াংস্থা চার্দা হভাতাবফক তথ্য, যফযা 

কযা ববছ। 

জাতী ব্য াখা 

 ব্য ির্তবত ২০১৬-১৭ অথ ি ফছবযয চূড়ান্ত র্জর্ডর্ প্রাক্করন  প্রকা কযা ববছ। 

 ২০০৫-০৬ র্বর্ি ফছবয ১৯৭২-৭৩ হথবক ১৯৯৪-৯৫ ম িন্ত ব্য ির্তবত প্রাক্করবনয কাজ চরবছ। 

 ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয হকন্দ্রী যকাবযয যাজস্ব ফাবজট াংগ্রবয কাজ হল ায য হশ্রর্ণ র্ফন্যাবয কাজ 

চরবছ। 

 ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয (Budget estimate) স্থানী যকায র্টি কব িাবযন, হজরা র্যলদ, হৌযবা  

ইউর্নন র্যলবদয ফাবজট াংগৃর্ত ববছ। াংগৃর্ত ফাবজট র্নর্দ িি ছক হভাতাবফক computer wing এ তথ্য 

ধাযবণয কাজ চরবছ। ফাকী ফাবজট াংগ্রবয জন্য তার্গদ ত্র হপ্রযণ কযা ববছ এফাং ফাবজট াা মাবে। 

চরর্ত উৎাদন াখা 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP) January/2017 হথবক December/17 ভা 

ম িন্ত হভাট ১২ টি াংখ্যা প্রকার্ত ববছ। 

 Monthly Release of Industrial Production Statistics (IPS) নাভক ফইটি January/17 হথবক 

December/17 ম িন্ত হভাট ১২ টি াংখ্যা প্রকার্ত ববছ। 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP) small Scale Industries 2016-17 অথ ি 

ফছবযয 1
st
 quarter (July-Sept) চনচক  বতর্যয  কাজ হল ববছ। 2

nd
 quarter (Oct-Dec.) 2016-17 

চনচক  বতর্যয  কাজ  3
rd

 Quarter (Jan-Mar) 2016-17 চনচক বতর্যয কাজ হল ববছ। 

ভল্য  ভজুর্য াখা 

 চায প্রকায দয ছবকয ভােবভ ৬৪টি হজরা বত র্ফর্বন্ন দ্রবব্যয ভল্য  হফা তথ্য াংগ্রপূফ িক প্রর্তভাব হবািা ভল্য 

চনচক (র্র্আই) প্রস্তুত কবয জানুার্য/১৭ বত র্ডবম্বয/১৭ ভকাবরয ভবে ১২ টি ভার্ক প্রকানা প্রকা কযা 

ববছ।  

 চায প্রকায দযছক ব্যফায কবয প্রর্তভাব বত্রভার্ক র্নম্নফর্ণ িত চনচকভ বতর্যয কাজ িাদন কযা ব থাবক : 

ক) র্র্আই (য  গ্রাভ) জানুার্য/১৭ বত র্ডবম্বয/১৭ (ভার্ক) 

খ) ফার্ড় বাড়া চনচক জানুার্য/১৭ বত র্ডবম্বয/১৭ (বত্রভার্ক) 

গ) ভজুর্য ায চনচক জানুার্য/১৭ বত র্ডবম্বয/১৭ (ভার্ক) 

ঘ) গৃ র্নভাণ ি চনচক জানুার্য/১৭ বত র্ডবম্বয/১৭। 
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৭.১   াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড এক্সবর্ন্ডচায াবব ি (HIES) প্রকল্প 

প্রকবল্পয নাভ :  াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড এক্সবর্ন্ডচায াবব ি (HIES) প্রকল্প 

ফাস্তফাকাযী াংস্া :  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফান কার :  জুরাই, ২০১৪ হথবক র্ডবম্বয, ২০১৮ 

আযম্ভ :  জুরাই ২০১৪ 

ভার্প্ত :  জুন ২০১৮ 

প্রকবল্পয উবেশ্য 

 

 হজরা ম িাব দার্যদ্রু  বফলম্য এফাং এতদ িকী 

র্যাংখ্যান র্নরূণ  কযা; 

 াভার্জক র্নযািা হফির্ন কভ িচনর্চয পরাপর এফাং তায   

         আতা (Coverage) হদখা; 

 র্র্আই এফাং ব্য র্বর্িক র্জর্ডর্য জন্য Weight 

র্নণ িব তথ্য যফযা কযা;     

 আ এফাং দার্যদ্রু এয গর্তপ্রকৃর্তয উয একটি প্যাবনর 

স্টার্ডয জন্য হফঞ্চভাকি তথ্য াংগ্র এফাং হই াবথ দার্যদ্রু  বফলবম্যয 

িকি র্ফলবয উয র্রর্ র্েপ বতর্য কযা। 

 প্রথভফাবযয ভত জাতীবাবফ বত্রভার্ক দার্যদ্রু ায    

         র্নণ ি কযা। 
 

 

প্রাক্কর্রত ব্য 

 

:   র্জর্ফ ১৮৪৮.৪৮ রক্ষ টাকা  আযর্এ ৩৫৪.০২ রক্ষ টাকা   

    ফ িবভাট ২২০২.৫০ রক্ষ টাকা 

২০১৭ (জানু-র্ডব) ভব কাবজয অগ্রগর্ত(%) 

অথ ি-ফছবযয কাবজযঅগ্রগর্ত(%) 

:  কাবজয অগ্রগর্ত আর্থ িক ৫৫৭.২১ রক্ষ (২৫.৩০%) এফাং ফাস্তফ 

   ৬০%। 

ক্রভপুর্ঞ্জত অগ্রগর্ত র্ডবম্বয, ২০১৭ ম িন্ত :  কাবজয অগ্রগর্ত আর্থ িক ১৩৬৩.৯৩ রক্ষ (৬১.৯৩%) এফাং ফাস্তফ      

    ৮৫%।  

 

 

৭.২    প্রর্তবফদনাধীন অথ ি-ফছবয িার্দত গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফরী: 

 ১ এর্প্রর, ২০১৬ ইাং তার্যখ হথবক ফছযব্যার্ ভাঠ ম িাব (HIES) াবব িয কাজ শুরু  ব ৩১হ ভাচ ি/২০১৭ –এ 

হল ববছ।  

 ১৮-০৭-২০১৭ তার্যবখ প্রকবল্পয হভাদ ৩০ জুন, ২০১৮ ম িন্ত বৃর্িয জন্য প্রার্নক অনুবভাদন াা হগবছ। 

 দার্যদ্র র্ফবভাচবনয আন্তজিার্তক র্দফবয ২৫তভ ফৎয উরবক্ষু ১৭ অবটাফয, ২০১৭ এ HIES প্রকবল্পয 

র্প্রর্রর্ভনাযী র্যবাট ি প্রকা কযা । 

 BBS  SID এয ৮ জন কভ িকতিায ইবিাবনর্া ৫ র্দবনয র্ক্ষা পয িন্ন কযা ববছ। 

 ৮ র্ফবাবগ র্ফবাগী কর্ভবনয, র্ফবাগী র্যাংখ্যান কভ িকতিা  ৬৪ হজরা র্প্রর্রর্ভনাযী র্যবাট ি এয কর্ হপ্রযণ 

কযা ববছ। 

 BBS  SID এয ২০ জন কভ িকতিাবক Survey Design and Sampling Technique র্ফলব 

০৬-০৬-২০১৭ বত ১৯-০৬-২০১৭ তার্যখ ম িন্ত ১০ কভ ির্দফ ব্যার্ একটি প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা । 

 

৭.৩  র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন  দুবম িাগ র্যাংখ্যান (ইর্র্ডএ) হর 

Environment, Climate Change and Disaster Statistics (ECDS) Cell 
 

জািীয়, অঞ্চবরক ও অন্তজৃাবিক চাবদায কো বফরফচনা করয র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন এফাং দুবম িাগ র্ফলব প্তভ 

ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা (2016-2020) এয জন্য তথ্য উাবিয র্বর্ি ভজব্যতকযণ, জার্তাংঘ কতৃিক প্রস্তুতকৃত বফর্িক 

নীর্তভারা র্ববফ Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 এয রযেভাত্র নুমায়ী আবিরকটয 

বচবিিকযণ, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2016-2030,  The Paris 

Agreement 2015, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রভৃর্ত ফাস্তফায়ন 
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বযফীযণ ও মূল্যায়নকরল্প বযরফ াংক্রান্ত র্যাংখ্যান াংগ্র, প্রর্ক্রাকযণ, াংকরন, র্ফবিলণ  প্রকাবয গুরুত্ব উিবযািয 

বৃর্ি াা র্যকল্পনা ভন্ত্রণারাধীন র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ কতৃিক গত ১৫/০৫/২০১৬ র্ি. তার্যবখ “র্যবফ, 

জরফায়ু র্যফতিন এফাং দুবম িাগ র্যাংখ্যান (আববিএ) হর র্ফর্ফএ এ প্রর্তষ্ঠা কযা । র্যাংখ্যান উন্নবন জাতী 

হকৌরবত্র (NSDS) ০৪ টি হগাবরয আতা ১৩ টি উন্ননভরক ইর্ন্ডবকটয, প্তভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা এয হডববরবভন্ট 

হযজাি হফ্রভাকি (DRF) এয অগ্রার্ধকাযভরক ১০ টি াযপযম্যান্প ইর্ন্ডবকটয, হিাই হফ্রভাকি পয র্ডজাস্টায র্যস্ক 

র্যডাকন (SFDRR) এয ০৪ টি অগ্রার্ধকাযভরক র্যকল্পনায (Priorities for Action) ০৭ টি টাবগ িট, হটকই উন্নবনয 

রক্ষুভাত্রা (SDGs) এয ক্র কাটিাং ইসুু র্ববফ ১১৪টি ইর্ন্ডবকটযস্  যার্য ৫৩ (র্তপ্পান্ন) টি ইর্ন্ডবকটয অগ্রার্ধকায 

র্বর্িবত ফাস্তফান কযায দাফিতা র্ফর্ফএ এয যববছ। 
 

৭.৪     হবরয কভ ি-র্যর্ধ: 

 

  াংর্িি ভন্ত্রণার/ র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয/ র্যদপ্তয/ াংস্থায াবথ এ াংক্রান্ত র্ফলব প্রবাজনী হমাগাবমাগ  

ভিপূফ িক দর্রর দস্তাবফজ এফাং তথ্য-উাি াংগ্র, াংকরন, প্রর্ক্রাকযণ  প্রকাব প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা; 

  র্যকল্পনা কর্ভন, অথ িননর্তক িিক র্ফবাগ, র্যবফ অর্ধদপ্তয, ফন অর্ধদপ্তয, দুবম িাগ ব্যফস্থানা অর্ধদপ্তয, 

ফাাংরাবদ ার্ন উন্নন হফাড ি, ভর্িকা িদ উন্নন ইন্পটিটিউট, জর্য অর্ধদপ্তয, আফাা অর্ধদপ্তয, স্পাব িা 

প্রভৃর্তয াবথ হমাগাবমাগ  ভিপূফ িক এ াংক্রান্ত তথ্য-উাি াংগ্র, াংকরন, প্রকা  াংযক্ষবণয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা;  

  আন্তজিার্তক/ আঞ্চর্রক উন্নন বমাগী াংস্থা, হফযকাযী াংস্থা (এনর্জ), র্ফির্ফযারবয াংর্িি গবফলক, 

র্যবফর্ফদ প্রভৃর্তয  াবথ  হমাগাবমাগপূফ িক প্রবাজনী ভি  াংর্িি র্ফলব যাভ ি গ্রণ কযা; 

  র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন এফাং দুবম িাগ র্ফলক র্যাংখ্যান প্রণন র্নব উন্নন বমাগী াংস্থা 

অাংর্জনবদয (Stakeholder) ভিব সুর্ফধাজনক ভব কভ িারা/ হর্ভনায/ বা প্রভৃর্তয আবাজবনয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা; এফাং 

  জাতী/ আঞ্চর্রক/ আন্তজিার্তক দর্রর দস্তাবফবজয উয র্বর্ি কবয মথামথ কতৃিবক্ষয বঙ্গ আবরাচনাপূফ িক 

উন্নন বমাগী াংস্থা  অাংর্জনবদয াবথ যাভ িক্রবভ এ াংক্রান্ত র্যাংখ্যাবনয র্বর্ি-উাি র্স্থয কযা 

প্রকল্প দর্রর প্রস্তুতপূফ িক প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ এফাং ফাস্তফান কযা। 

 

৭.৫    হবরয কাম িক্রভঃ  

ক) Bangladesh Environmental Statistics Framework (BESF) 2016-2030 প্রণয়নঃ  
 

র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন  দুবম িাগ র্যাংখ্যান (ইর্র্ডএ) হবরয কাম িক্রভ র্িারীকযবণয রবক্ষু াযস্পর্যক 

বমার্গতা  অাংীদার্যত্ব র্বর্িবত “Bangladesh Environmental Statistics Framework (BESF) 2016-2030” 

প্রণবনয র্নর্ভি র্ফর্ফএ এফাং াধাযণ অথ িনীর্ত র্ফবাগ (GED), র্যকল্পনা কর্ভবনয ভবে গত ১৫ হবন্ফম্বয ২০১৬ র্ি. 

তার্যবখ ভবঝাতা স্মাযক (MOU) স্বাক্ষর্যত । াংর্িি ৪৯ (ঊনঞ্চা) টি হস্টকবাল্ডায ভন্ত্রণার/ র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয/ 

াংস্থায কভ িকতিাগবণয ভিব প্রণনকৃত Framework টি র্যবফ র্ফলক র্যাংখ্যান প্রণবন াক র্নবদ ির্কা/ 

ুান্ডব্যক/ হযপাবযন্প ব্যক র্ববফ াক বফ। এই Framework টি যফতী ১৫ (বনয) ফছয এ াংক্রান্ত তথ্য-উাি াংগ্র, 

াংকরন, প্রর্ক্রাকযণ  প্রকাব হকৌরগত কভ ি-র্যকল্পনা এফাং ভর্িত প্ল্াটপযভ র্ববফ র্ফবফর্চত বফ। ফাাংরাবদ তথা 

র্ফর্ফএ র্যফাবয এটি একটি ম্পূণ ি নন ন এফাং অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি র্যবফ র্ফলক হকৌরগত কভ ি-র্যকল্পনা। দুইটি Expert 

Group Workshop এ অাংগ্রণকাযী কভ িকতিাগবণয গুরুত্বপূণ ি ভতাভত এফাং United Nations Framework for 

Development of Environment Statistics (UNFDES) 2013 এয গাইডরাইবন SDGs, Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction (SFDRR), BCCSAP, the Paris Agreement, Multilateral Environmental 

Agreement (MEA), 7
th FYP, ধাযাফার্ক অন্যান্য কভ ি-র্যকল্পনা উয র্বর্ি কবয Bangladesh Environmental 

Statistics Framework (BESF) 2016-2030 প্রস্তুত  প্রকা কযা ববছ । 
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Closing Session of Expert Group Workshop was held on 08 November 2016 at BBS Conference Room. Professor Dr. 

Shamsul Alam, Member (Senior Secretary), General Economic Division (GED), Planning Commission was present as a 

Chief Guest. Mr. K M Mozammel Hoq, Secretary, Statistics and Informatics Division, Professor Dr. A. S. M. Maksud 

Kamal, Chairman, Department of Disaster Science and Management, University of Dhaka were present as special guest, 

Mr. Sudipto Mukerjee, Country Director, UNDP Bangladesh was present as a Guest of Honor and Mr. Mohammad 

Abdul Wazed, Director General, BBS chaired the occasion.  

 

 
 

Inauguration Session of Expert Group Validation Workshop was held on 21 December 2016 at BBS 

Auditorium. Mr. K M Mozammel Hoq, Secretary, Statistics and Informatics Division was present as 

a Chief Guest. Mr. Naquib Bin Mahbub, Division Chief, GED, Planning Commission and Dr. A. 

Atiq Rahman, Executive Director, Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) were present as 

special guest, Mr. Sudipto Mukerjee, Country Director, UNDP Bangladesh was present as a Guest 

of Honor and Mr. Mohammad Abdul Wazed, Director General, BBS chaired the inauguration 

session. 
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Opinion Session of Expert Group Workshop which was held on 07 November 2016 at the Conference 

Room, BBS. Professor Dr. Enamul Haque, Department of Economics, East West University, Dhaka 

chaired the opinion session. Dr. Mohammad Mahfuz Kabir, Acting Research Director, Bangladesh 

Institute of International and Strategic Studies (BIISS), Mr. Mark Eigenraam, Director, IDEEA Group, 

Australia and Regional Consultant, United Nations Poverty Environment Initiative (UNPEI), Bangkok, 

Thailand were present as Resource Person. 

 

 
 

Group presentation session on “Mapping of Accounts and Data Priorities” of Expert Group Workshop 

which was held on 08 November 2016 at the Conference Room, BBS. Mr. Fakrul Ahsan, Project 

Manager, SSIP Project, GED, Planning Commission chaired the session. Mr. Mark Eigenraam, Director, 

IDEEA Group, Australia and Regional Consultant, United Nations Poverty Environment Initiative 

(UNPEI), Bangkok, Thailand were present as Resource Person. Group Leaders were delivered the specific 

point of view on “Mapping of Accounts and Data Priorities”. 
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খ) Compendium of Bangladesh Environmental Statistics 2017 প্রণয়নঃ 

 

 র্ফর্ফএ াধাযণ অথ িনীর্ত র্ফবাগ (GED), র্যকল্পনা কর্ভবনয ার্ফ িক বমার্গতা এফাং UNDP-UNPEI এয 

আর্থ িক াতা Bangladesh Environmental Statistics Framework (BESF) 2016-2030 প্রণন কযা ববছ।  

উি Framework এয ১৫ টি োবটর্জক হগাবরয অন্যতভ Compendium of Bangladesh Environmental Statistics 

2017 প্রণন কযা। ইবতাভবে হস্টকবাল্ডাযবদয ভতাভবতয উয র্বর্ি কবয Compendium of Bangladesh 

Environmental Statistics 2017 এয Statistical Templates and Tabulation Plan চূড়ান্তপূফ িক  াংর্িি ভন্ত্রণার/ 

র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয/ াংস্থা বত তথ্য-উাি াংগ্রপূফ িক Compendium টি প্রণন  প্রকা কযা ববছ। াংগৃীত হটযার 

তথ্য-উাি দ্বাযা United Nations System of Environmental Economic Accounting (SEEA) এয আতা  ক) 

Poverty Environment Accounts (PEA) খ) Natural Resource Accounts মোক্ররভ Land & Soil, Water, 

Forest, Natural Gas, Energy, Experimental Eco-system Accounts প্রভৃর্ত ম িাক্রবভ ২০২৩ াবরয ভবে 

ফাস্তফান কযা ম্ভফ বফ। Compendium টি প্রকা কযা Sustainable Development Goals (SDGs), Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR), 7th FYP, BCCSAP, Paris Agreement, Multilateral 

Environmental Agreement (MEA) প্রভৃর্তয াংর্িি হযর্জর্রবন্ট ইর্ন্ডবকটযভ ভল্যান  র্যফীক্ষবণ াতা 

কযবফ। 

৮.০    হডবভাগ্রার্প অুান্ড হরথ উইাং    

৮.১    হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং এয কাম িাফরী: 
 

 National Hygiene Survey 2017 ফতিভাবন াযা র্ফিব্যার্ SDGs ফাস্তফাবনয রবক্ষু কভ ি র্যকল্পনা 

গৃীত হে। SDGs এয Goal 4 এয 4.a.1 এফাং Goal 6 এ াইর্জন র্ফলক উন্নন রক্ষুভাত্রা র্নধ িাযণ কযা 

ববছ। উি রক্ষুভাত্রা অজিবন তথ্য প্রদাবনয রবক্ষু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং এফাং 

Water Aid Bangladesh কতৃিক হমৌথবাবফ প্রথভ ফায ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৭ কাম িক্রভ শুরু কবয। উি 

জর্যব ২০১৮ াবরয ভাচ ি - এর্প্রর ভাব খানা র্বর্িক তথ্য াংগ্রবয াাার্ স্কুর, াাতার/র্ক্লর্নক, হযস্টুবযন্ট 

 পৄড হবন্ডয বত পৃথক পৃথক প্রশ্নবত্রয ভােবভ াইর্জন াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা ।  

 

আবরাচু কাম িক্রভ ফাস্তফাবনয রবক্ষু আদভ শুভার্য  গৃগণনা ২০১১ হক Sampling Frame র্নধ িাযণ কবয বদ্বফ 

চবনয ভােবভ গণনা এরাকা র্নফ িাচন কযা । ঠিক  ভবাবমাগী তথ্যার্দ াংগ্রবয জন্য ভাঠ ম িাবয তথ্য 
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াংগ্রকাযী  সুাযবাইজাযবদয ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এয প্রধান কাম িারব একাধাবয ০৭ (াত) র্দন 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা । তবথ্যয ঠিকতা মাচাই কযায জন্য র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ভাননী র্চফ 

জনাফ হৌবযন্দ্রনাথ চক্রফিী ভাঠ ম িাবয কাম িক্রভ র্যদ িন কবযন এফাং প্রর্তর্নত কাবজয াবথ াংর্িিবদয 

প্রবাজনী র্দক র্নবদ িনা প্রদান কবযন। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ম্মার্নত ভার্যচারক এফাং অন্যান্য 

উিিতন কভ িকতিাগণ জর্য কাবজয াভর্গ্রক র্দক িবকি যাভ ি প্রদান র্নর্ভত ভাঠম িাবয কাম িক্রভ ভর্নটর্যাং 

কবযন। 

 

ফাাংরাবদ ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৭ এয ভাঠ ম িাবয তথ্য াংগ্র,  ডাটা এর্ডট  এর্িয কাজ ইবতাভবে 

িন্ন  ববছ। ফতিভাবন ডাটা এনারাইর্বয কাজ চরবছ। 

 

হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং  াটায এইড ফাাংরাবদ এয হমৌথ উবযাবগ আবার্জত ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৭ এয 

সুাযবাইজায  তথ্য াংগ্রকার্যগহণয প্রর্ক্ষবণয ভানী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ হৌবযন্দ্র 

নাথ চক্রফিী, র্চফ র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। 

 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2018-19:  ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি 

(MICS) একটি র্ফিব্যার্ র্যচার্রত খানা জর্য। ফাাংরাবদব র্ফগত ১৯৯৩ ার হথবক র্নর্ভতবাবফ এ জর্য 

র্যচার্রত ব আবছ। র্ফর্ফএ  ইউর্নবপ ফাাংরাবদ হমৌথবাবফ MICS 2018-19 র্যচারনা কযবছ। এ 

জর্যবয ভােবভ হদবয র্শু  নাযীয স্বাস্থু, র্ক্ষা, পুর্ি ইতুার্দ এফাং খানায আথ ি-াভার্জক অফস্থা ির্কিত 

ারনাগাদ তথ্যার্দ াংগ্র কযা বফ। 

 

MICS 2018-19 র্যচারনায জন্য র্ফর্ফএ  ইউর্নবপ ফাাংরাবদ এয ভবে একটি ভবঝাতা স্মাযক স্বাক্ষর্যত 

ববছ। যফতীবত র্ফর্ফএ   ইউর্নবপ ফাাংরাবদ এয হমৌথ উবযাবগ ২১/০৩/২০১৮ তার্যবখ একটি 

Launching & Design াকিবয ভােবভ হস্টকবাল্ডাযবদয MICS এয াভর্গ্রক র্দক অফর্ত কযা । 

উি হপ্রাগ্রাবভ MICS এয ম্যাবথাবডারর্জ, প্রশ্নত্র, ইর্ন্ডবকটয, স্যাির্রাং ম্যাথড, টিভ গঠন, তথ্য াংগ্র ির্ত 

ইতুার্দ র্ফলব আবরাকাত কযা । MICS 2018-19 এয ভােবভ ১৪৪টি ইর্ন্ডবকটয প্রস্তুত কযা বফ মায ভবে 

৩০টি ইর্ন্ডবকটয যার্য এর্ডর্জ ভর্নটর্যাং এয াবথ ির্কিত। উি জর্য বত প্রাপ্ত ইর্ন্ডবকটয ভ এর্ডর্জ 

ভর্নটর্যাং এয াাার্ হদবয ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা প্রণন াভর্গ্রক র্যকল্পনা প্রণবন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন 

কযবফ। 
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MICS 2018-19 র্যচারনায জন্য হদব্যার্ ৩২২০টি ক্লাস্টায র্নফ িাচন কযা ববছ। উি জর্য র্যচারনায 

জন্য প্রর্ত টিবভ চায জন ভর্রা গণনাকাযী, একজন হভজাযায  একজন সুাযবাইজাবযয ভিব হভাট ৩৪টি টিভ 

গঠণ কযা বফ মাযা Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) ির্তবত তথ্য াংগ্র 

কযবফন। ইবতাভবে উি জর্যবয ার্ফ িক কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য ার্কিাং টিভ, প্রবাজনী র্দক- র্নবদ িনায জন্য 

হটকর্নকুার  র্স্টার্যাং কর্ভটি গঠণ কযা ববছ। ভাঠ ম িাব গণনাকাযীবদয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয জন্য ভাস্টায 

হেইনাযবদয প্রর্ক্ষণ প্রদানপূফ িক র্বরট এয েী  য এরাকা র্প্রবটস্ট কাম িক্রভ ভাপ্ত ববছ। ফতিভাবন CAPI 

কাস্টভাইবজন  ভাঠ ম িাব ম্যার্াং  র্রর্স্টাং কাম িক্রবভয প্রস্তুর্ত চরবছ। 

 

হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং  ইউর্নবপ ফাাংরাবদ এয হমৌথ উবযাবগ আবার্জত ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি 

(MICS) ২০১৮-১৯ এয Launching & Design Workshop অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ 

হৌবযন্দ্র নাথ চক্রফিী, র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। 

 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এফাং 

স্বাস্থু  র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারবয হমৌথ উবেুাবগ World Health Organization (WHO)  Centre 

for Disease Control and Prevention (CDC) এয কার্যগযী াতা র্যচার্রত Global Adult 

Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 র্যচার্রত ববছ। Global Adult Tobacco 

Survey (GATS) বে ১৫ ফছয ফা তায হফর্ ফবয ব্যর্িবদয উয একটি জাতীবাবফ প্রর্তর্নর্ধত্বভরক খানা-

র্বর্িক জর্য, হমখাবন র্নযীর্ক্ষত এফাং হদী  আন্তিজার্তক র্ফবলজ্ঞবদয দ্বাযা অনুবভার্দত প্রশ্নাফরী, নভৄনা 

াংগ্রবয হকৌর, তথ্যাংগ্র  ব্যফস্থানা ির্ত ব্যফায/প্রবাগ কযা । তাভাক র্নন্ত্রণ কাম িক্রবভয রূবযখা 

প্রণন, ফাস্তফান এফাং ভল্যান কযবত একটি হদবয ক্ষভতা ফা দক্ষতা বৃর্ি কযাই GATS এয উবেশ্য। এ জর্যব 

তাভাক  তাভাকজাত দ্রবব্যয ব্যফায িিবক তথ্য াংগ্র কযা,  তাভাক  তাভাকজাত দ্রবব্যয হশ্রর্ণর্ফন্যা  

ব্যফাযকাযীয াংখ্যা র্নরূণ কযা ।র্ডবম্বয/২০১৭ াবর GATS Bangladesh 2017 এয তথ্য াংগ্রবয 

কাজ ভাপ্ত  এফাং ফতিভাবন জর্য প্রর্তবফদন প্রস্তুর্তয কাজ চরবছ। 
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র্ফর্ফএ  াল্ডি হরথ অগ িানাইবজন, ফাাংরাবদ এয হমৌথ উবযাবগ আবার্জত হলাফার এডাি হযাফাবকা াবব ি (GATS) 

২০১৭ এয সুাযবাইজায  তথ্য াংগ্রকাযীগবণয প্রর্ক্ষবণয উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ 

হক এভ হভাজাবম্মর ক, র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ।  

 

 Compilation of Gender Statistics of Bangladesh 2017:  কিাইবরন অফ হজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স 

অফ ফাাংরাবদ প্রকানায ভােবভ নাযীয ক্ষভতান এয জন্য উন্নবনয ভরধাযায াবথ নাযী  পুরুবলয ভান 

কভ িাংস্থান এয িকি, প্রজনন স্বাস্থু উন্নন, ভাতৃকারীন ভন ু প্রর্তবযাধ, নাযীয প্রর্ত বফলম্য দূযীকযণ প্রভৃর্ত 

ির্কিত প্রবাজনী উাি একর্ত্রত কযা । এ কাম িক্রভটি ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায যাজস্ব ফাবজবটয 

আতা র্যচারনাধীন যববছ। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/াংস্া/অর্ধদপ্তয/র্ফবাগ/প্রর্তষ্ঠান বত কাম িক্রভটিয তথ্য াংগ্রবয 

কাজ ইবতাভবে িন্ন ববছ। ফতিভাবন Compilation of Gender Statistics of Bangladesh 2017এয 

র্যবাট ি প্রস্তুবতয কাজ চরবছ। 

 Rapid Assessment of Disability Survey (RADS) 2017: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

(র্ফর্ফএ) এফাং ুার্ন্ডকুা ইন্টাযন্যানার ফাাংরাবদ  (HI) এয হমৌথ উবযাবগ Nossal Institute for Global 

Health, Melbourne, Australia এয কার্যগযী াতা Rapid Assessment of Disability 

Survey (RADS) 2017 র্যচার্রত । হদবয প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয আথ ি-াভার্জক  ার্যফার্যক অফস্থা 

জানায জন্য কুৌঁর্ড়গ্রাভ  নযর্াংদী হজরায ২টি ইউর্নবন জর্যটি র্যচারনা কযা । উি জর্যবয ভােবভ 

প্রর্তফন্ধীতায ধযণ এফাং এ কাযবণ ভাবজ  র্যফাবয তাবদয অফস্থা নাি কযা । ফতিভাবন জর্য এয চূড়ান্ত 

র্যবাট ি প্রস্তুবতয কাজ চরহছ।  

 ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭’ ীল িক প্রকবল্পয Post Enumeration Check 

(PEC): ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায হন্পা উইাং কতৃিক ‘ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য 

২০১৭’ র্যচার্রত । হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং কতৃিক জানুার্য ২০১৮ ভব উি শুভার্যয Post 

Enumeration Check (PEC) কাম িক্রভ িন্ন কযা ববছ। PEC প্রর্তবফদন ইবতাভবে প্রস্তুত কযা ববছ।   
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৮.২    হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং এয আতা ২০১৭-১৮ ফছবযয চরভান প্রকল্প ভবয র্ফফযণঃ 

৮.৩    ভর্নটর্যাং যা র্চুবন অফ বাইটার স্টুাটিটিক অফ ফাাংরাবদ  (MSVSB, ২ ম িা)  

ফাস্তফানকাযী াংস্থা: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) 

প্রকবল্পয হভাদ: জুরাই, ২০১৮ - জুন, ২০১৯র্ি. 

প্রাক্কর্রতব্যঃ স্থানী ভৄদ্রাঃ ৩৪২০.৯৬ রক্ষ টাকা  (র্জর্ফ) 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয কাবজয অগ্রগর্ত:  (১) আর্থ িক অগ্রগর্তঃ ৯১.১৬% (২) ফাস্তফ অগ্রগর্তঃ ১০০% 

২০১৮ জুন ম িন্ত কাবজয ক্রভপুর্ঞ্জত অগ্রগর্ত: (১) আর্থ িক অগ্রগর্ত:  ৪৮.৫০%, (২) ফাস্তফ অগ্রগর্ত : ৫০% 

প্রকবল্পয উবেশ্যঃ 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক প্রর্ত ১০ ফছয অন্তয অন্তয জনশুভার্য অনুর্ষ্ঠত । জনশুভার্য বত শুভার্য যফতী 

ফছযর্বর্িক জনাংখ্যা  জনতার্ত্ত্বক চনচকভ র্যফতিন র্নরূণ কযা মা না। তাই এভএর্বএর্ফ প্রকবল্পয ভােবভ 

জনাংখ্যা  জনতার্ত্ত্বক চনচকভ ির্কিত াম্প্রর্তক এফাং র্ফস্তার্যত তথ্য াংগ্র কবয ফার্ল িক  ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা 

প্রণবন ব্যফায কযাই প্রকবল্পয উবেশ্য। এছাড়া ভগ্র  ফাাংরাবদব IMPS Design এয ভােবভ র্নফ িার্চত ২০১২টি নভৄনা 

এরাকা (Primary Sampling Unit) বত জনাংখ্যা  জনতত্ব র্ফলক ১১টি তপর্বরয উয র্নব িযবমাগ্য  ঠিক তথ্য 

াংগ্র কযা; আন্তঃশুভার্য ফছয ভবয জনাংখ্যা বৃর্িয উাদানভ মথা- জন্, ভন ু, র্ফফা, তারাক, আগভন, ফর্গ িভন এফাং 

আথ ি-াভার্জক তথ্য াংগ্র, প্রর্ক্রাকযণ এফাং র্নর্ভতবাবফ জনর্ভর্ত ির্কিত চনচকভবয র্যবাট ি প্রকা কযা; জনাংখ্যা 

 জনতত্ত্ব াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র, র্ফবিলণ  ভি াধনপূফ িক Computer এ ধাযণ  াংযক্ষণ কযা; দাতা াংস্থা, গবফলক, 

র্যকল্পনার্ফদ  নীর্ত র্নধ িাযকগবণয ফস্তুর্নষ্ঠ কাবজ ব্যফাবযয জন্য এত যযফযা কযা; স্থানী যকাবযয াবথ হমৌথবাবফ 

বাইটার হযর্জবস্টন (জন্-ভন ু) কাম িক্রভ র্যচারনা, তথ্য প্রর্ক্রাকযণ  ডাটাবফই ব্যফস্থানা অাংগ্রণ কযা; এ প্রকবল্পয 

আতা ২০১২টি নভৄনা এরাকা ভর্রাবদয উন্নন কভ িকাবন্ড অাংগ্রবণয সুবমাগ সৃর্ি  কভ িাংস্থাবনয জন্য “স্থানী 

হযর্জস্টায” র্ববফ তাবদযবক তবাগ অগ্রার্ধকায র্বর্িবত িৃি কযা; এ প্রকবল্পয ভােবভ ার্নয ব্যফায, আবরায উৎ, 

জ্বারানীয ব্যফায, ঃর্নষ্কান  র্যবফ দূলণ াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কবয র্যবফ দূলণ দূযীকযবণয জন্য র্যকল্পনা প্রণন 

কযা অন্যতভ উবেশ্য। 

 

ভর্নটর্যাং যা র্চুবন অফ বাইটার স্টুাটিটিক অফ ফাাংরাবদ (MSVSB) ২ ম িা প্রকবল্পয আতা  Report 

On Bangladesh Sample Vital Statistics 2017” এয হভাড়ক উবম্মাচন কযবছন আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, 

এপর্এ, এভর্, ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার। 
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৮.৪     হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং এয ২০১৭-১৮ ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য: 

 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 এয Fact Sheet  

Comparison Fact Sheet প্রকা। 

 Report on Bangladesh Sample Vital Registration System 2017 এয র্যবাট ি গত 

২৭/০৬/২০১৮ তার্যখ Dissemination seminar এয ভােবভ প্রকা। 

 Rapid Assessment of Disability Survey (RADS)2017 এয প্রাথর্ভক পরাপর প্রকা। 

 ফাাংরাবদবয পূফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭’ ীল িক প্রকবল্পয Post Enumeration Check 

(PEC) র্যবাট ি প্রকা। 

 প্রর্ক্ষণ: 

১। র্বরবটয নার্জভগবড় MICS-2018-19 এয খড়া প্রশ্নবত্রয প্রবাগবমাগ্যতা যীক্ষায রবক্ষু ইবতাভবে 

ভাস্টায হেইনাযবদয প্রর্ক্ষণ প্রদানপূফ িক র্প্রবটস্ট িন্ন। 

 

২। কিাইবরন অফ হজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স ২০১৭ কাম িক্রবভয আতা র্ফর্ফএ এয কভ িকতিা কভ িচাযীবদয হজন্ডায 

স্টুাটির্স্টক্স ঠিক বাবফ প্রস্তুত, পুবরন প্রবজকন, হডবভাগ্রার্পক র্ডর্ববডন্ড প্রভৃর্ত র্ফলব র্তন র্দনব্যার্ 

প্রর্ক্ষণ িন্ন। 

 

 াকি/বর্ভনায: 

MICS-2018-19 এয Launching and Design Workshop ২১ ভাচ ি ২০১৮ র্ি. তার্যবখ র্ফর্ফএ 

কনপাবযন্প কবক্ষ অনুর্ষ্ঠত । ভাননী র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ 

র্ববফ উর্স্ত র্ছবরন। 

 

 অত্র উইাং এয আতা হজন্ডায াংক্রান্ত র্যাংখ্যান র্যাংখ্যান প্রস্তুত  এতদ াংক্রান্ত  মাফতী কাম িক্রভ 

মথাভব িাদবনয রবক্ষু Gender Cell গঠন কযা । 

৮.৫     হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং এয ফার্ল িক কভ িিাদন (APA) াংক্রান্ত অগ্রগর্ত তথ্যঃ 

আবরাচু র্ফল হপাকার বন্ট 

কভ িকতিা 

ার্ফ িক তত্ত্বাফধাবন ফতিভান অগ্রগর্ত 

[২.৯.১] 

Compilation of 

Gender Statistics 

Bangladesh-2017 

এয তথ্য াংগ্র িন্ন 

হফগভ হযভা হজর্ভন, 

উর্যচারক, 

হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ 

উইাং , র্ফর্ফএ 

র্যচারক, হডবভাগ্রার্প 

এন্ড হরথ উইাং, র্ফর্ফএ, 

 

হযর্বর্নউ ফাবজবট কাজ রবছ। ইবতাভবে 

১০০% হবকন্ডার্য ডাটা াংগ্রবয কাজ 

িন্ন ববছ। 

[২.১০.১] National 

Hygiene Survey 

2017 এয ভাঠ ম িাবয 

তথ্য াংগ্র িন্ন 

র্যচারক 

হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ 

উইাং, র্ফর্ফএ 

ভার্যচারক 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান 

ব্যুবযা 

ভাঠ ম িাবয ডাটা াংগ্র, ডাটা এর্ডট  

এর্িয কাজ িন্ন ববছ। ফতিভাবন ডাটা 

এনারাইর্বয কাজ চরভান যববছ। 

৮.৬ জাতী শুিাচায হকৌর ফাস্তফান 

 হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাংবয কাম িক্রবভ আদৄর্নক তথ্য প্রভের্িয ব্যফায। 

 র্ফর্বন্ন র্ফলব অাংীজবনয (হস্টকবাল্ডায) াবথ যাভ ি  বায আবাজন। 
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 কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু দুফ িরতা র্চর্িতকযণ। 

 নর্থ ব্যফস্থানা, ইনববন্টর্য, দক্ষতা উন্নন, কাম িফন্টন  জনিবদয মবথাভেি ব্যফায র্নর্িত কযায রবক্ষু র্ফর্ফএ 

কতৃিক ১৮/০৭/২০১৩ তার্যবখ Work Improvement Team প্রদি সুার্য ফাস্তফান। 

 কভ িচাযীবদয Data Base বতর্য কযবণয ভােবভ কখন, হক অফবয মাবে তাঁয তথ্য সুদৃঢ়কযণ। 

৮.৭  হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ উইাং এয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দক: 

ক্র: নাং কাবজয নাভ উবেশ্য ম্ভাব্য 

ব্য 

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান কযা 

বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীি 

ভীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। Health 

& 

Morbidit

y Status 

Survey  

SDGs এয রক্ষু ভাত্রা অজিন 

র্যফীক্ষবণয জন্য স্বাস্থু  জনতত্ত্ব 

র্ফলক ইর্ন্ডবকটয প্রস্তুত কযা। 

- GoB জানুাযী 

২০১৯ – জুন 

২০২০ 

 

২। জাতী 

প্রর্তফন্ধী 

জর্য 

২০১৮-১৯ 

াযীর্যক  ভানর্ক প্রর্তফন্ধীতায 

কাযণ এফাং ফতিভান অফস্থা িবকি 

ধাযণা গ্রণ, র্ফবলবাবফ র্শু-

প্রর্তফর্ন্ধতা িবকি র্ফদ তথ্য 

াংগ্র কযা। 

প্রর্তফর্ন্ধবদয স্বাস্থু, র্ক্ষা, শ্রবভয 

স্বল্প  দীঘ িবভাদী কাম িক্রভ 

র্যচারনা গ্রবণয রবক্ষু 

Baseline তথ্য প্রস্তুত কযা। 

- GoB জুরাই  ২০১৯ 

– জুন ২০২০ 

 

৩। Child and 

Mother 

Nutrition 

Survey 

 

০০-৫৯ ভা ফবয র্শুবদয 

পুর্িভান িবকি তথ্য াংগ্র কযা; 

০০-৫৯ ভা ফবয র্শুবদয ভাবয 

পুর্িভান িবকি তথ্য াংগ্র কযা; 

খানায দস্যবদয আথ ি-াভার্জক  

র্ক্ষা িবকি তথ্য াংগ্র কযা; 

জনাংখ্যা র্ফলক তথ্য, আথ ি-

াভর্জক অফস্থা, াাংস্কৃর্তক 

র্যফতিন প্রভৃর্ত িবকি তথ্য াংগ্র 

(খানায বফর্ি, র্ক্ষা প্রভৃর্ত); 

১৮-৫৯ ভা ফী র্শুবদয াবভয 

টিকা প্রার্প্ত,র্বটার্ভন „A‟ কুাসুর 

গ্রণ, যাতকানা (র্বটার্ভন  A‟  এয 

ঘাটর্ত) ইতুার্দ ির্কিত তথ্য 

াংগ্র। 

- UNICEF জুরাই  ২০১৯ 

– জুন ২০২১ 
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৯.০ স্টুাটিটিকুার স্টাপ হের্নাং ইনর্স্টটিউবটয ২০১৭ র্িস্টাবব্দ অনুর্ষ্ঠত  প্রর্ক্ষণ  কাম িক্রবভয  র্ফফযণ 

ভানফ িদ উন্নন  কভ িদক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায স্টুাটিটিকুার স্টাপ হের্নাং 

ইনর্স্টটিউট (এএটিআই)  র্নর্ভত প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা কবয আবছ। জাতী র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্াবফ র্ফর্ফএ 

আদভ শুভার্য, কৃর্ল শুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য, ভৎস্য  প্রার্ণিদ শুভার্য যকায কতৃিক র্নধ িার্যত র্ফর্বন্ন শুভার্য কাম ি 

র্যচারনা কবয। অর্ধকন্তু খানায আ-ব্য জর্য, ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি (এভআইর্এ), াবব ি অফ 

ম্যানুপুাকচার্যাং ইন্ডার্ে (এএভআই), হবািায ভল্যচনচক, র্জর্ডর্ প্রাক্করন র্ফর্বন্ন র্ফলব জর্য র্যচারনা কবয আবছ।  

এ বৃৎ কভ িকাবন্ডয চনচনা হথবক প্রর্তবফদন প্রকা ম িন্ত প্রর্তটি স্তবয াংর্িি কভ িচাযীবদয ভাবনান্নবনয রবক্ষু  র্ফর্ফএ এয 

এএটিআই র্নভতার্ন্ত্রক প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা কবয আবছ। 

২০১৭ র্িস্টাবব্দএএটিআই  র্নম্নফর্ণ িত  ৪৩ টি হকাব িয ভােবভ  ১৪৬০  জন কভ িকতিা/কভ িচাযীবক  প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয: 

ক্রভ প্রর্ক্ষণ হকাব িয নাভ ভ হভাদ প্রর্ক্ষণাথী প্রর্: াংখ্যা ভন্তব্য 

১ হাগত দক্ষতা  

হফায ভান বৃর্িকযণ 

প্রর্ক্ষণ  

০১-০৫ জানুার্য, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ SID  র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 

৩০ জন  

২ অর্প ব্যফস্ানা  ০৮-১২ জানুার্য, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এযকভ িচাযী ৩০ জন  

৩ হাগত দক্ষতা  

হফায ভান বৃর্িকযণ 

প্রর্ক্ষণ  

১৫-১৯, জানুার্য, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ SID  র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা 

৩২ জন  

৪ অর্প ব্যফস্ানা  ২২-২৬ জানুার্য ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৫ অর্প ব্যফস্ানা  ২৯ জানু-০২ হপব্রু. ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৬ অর্প ব্যফস্ানা  ০৫-০৯ হপব্রু. ২০১৭ ৫ কভ ি  র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৭ গার্ড়চারকবদয 

বচতনতা বৃর্িভরক 

প্রর্ক্ষণ 

১২-১৬ হপব্রু. ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩২ জন  

৮ হভৌর্রক র্যাংখ্যান  ১৯-২৩ হপব্রু. ২০১৭ ৪ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৯ ই-পাইর্রাং (র্যবফ্রা ি) ২৬ হপব্রু বত ০৮ ভাচ ি 

১৭ 

৯ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২১৬ জন  

১০ অর্প ব্যফস্ানা  ১২-১৬ ভাচ ি ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

১১ অর্প ব্যফস্ানা  ১৯-২৩ ভাচ ি ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

১২ হভৌর্রক র্যাংখ্যান ২৭-৩০ভাচ ি২০১৭ ৪কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এযকভ িচাযী ২৫জন  

১৩ Basic Computer ০২-০৬ এর্প্রর ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৪ জন  

১৪ হভৌর্রক র্যাংখ্যান ০৯-১৩ এর্প্রর ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৯ জন  
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১৫ Basic Computer ১৬-২০ এর্প্রর ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

১৬ স্টাপ হডববরবভন্ট ২৩-২৫ এর্প্রর ২০১৭ ৩ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৯ জন  

১৭ স্টাপ হডববরবভন্ট  ২৬-৩০ এর্প্রর ২০১৭ ৩ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৯ জন  

১৮ স্টাপ হডববরবভন্ট  ০২-০৪ হভ ২০১৭ ৩ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৯ জন  

১৯ স্টাপ হডববরবভন্ট ০৭-০৯ হভ ২০১৭ ৩ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৫ জন  

২০ কৃর্ল র্যাংখ্যান  ১৪-১৮ হভ ২০১৭ ৩ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

২১ Basic Computer ২১-২৫ হভ ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ SID  র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৪ জন  

২২ Course on Statistical 

Classification 

২৯ হভ-০৪জুন ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ২৫ জন  

২৩ হডবভাগ্রার্প এন্ড হরথ 

স্টুাটিটিকস্ 

০৫ জুন- ১১জুন ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ৩০ জন  

২৪ অর্প ব্যফস্ানা ১২ জুন- ১৮ জুন ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৫ জন  

২৫ ComputerSpecial 

Training Course 

(STATA) 

০৯-১৩ জুরাই, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ SID  র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৪ জন  

২৬ Project Management ১৬-২০ জুরাই, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ SID  র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

২৭ আদৄর্নক অর্প 

ব্যফস্ানা” 

২৩-২৭ জুরাই, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ SID  র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

২৮ Basic Computer ২৭-৩১ আগস্ট ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৪ জন  

২৯ Basic Financial 

Management 

১০-১৪ হবন্ফম্বয, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৩০ হভৌর্রক প্রর্ক্ষণ ১৭-২৮ হবন্ফম্বয, ২০১৭ ১০ কভ ি র্দফ নন ন ননকুাডায এ  ৪০ জন  

৩১  াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট 

ম্যাবনজম্যান্ট হকা ি 

 With e-GP” 

০২-০৮ হবন্ফম্বয, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা ২৪ জন  
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৩২ আদৄর্নক অর্প 

ব্যফস্ানা”  

০৯-১২ অবটাফয ২০১৭ ০৪ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৩৩ হভৌর্রক র্যাংখ্যান ১৫-১৯ অবটাফয, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ৩০ জন  

৩৪ Basic Financial 

Management 

২২-২৬ অবটাফয, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ৩০ জন  

৩৫ হভৌর্রক র্যাংখ্যান ২৯ অবটাফয ২ নবব.২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ৩০ জন  

৩৬ Basic Financial 

Management 

০৫-০৯ নববম্বয, ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ৩০ জন  

৩৭ ই-পাইর্রাং (র্যবফ্রা ি)  ১২-১৬ নববম্বয ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ১২০ জন  

৩৮ হভৌর্রক র্যাংখ্যান ১৯-২৩ নববম্বয ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৩৯ Basic Computer ২৬-৩০ নববম্বয ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৪ জন  

৪০ Staff Development ০৩-০৭ র্ডবম্বয ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৪১ Staff Development ১০-১৪ র্ডবম্বয ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৪২ Staff Development ১৭-২১ র্ডবম্বয ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ জন  

৪৩ Staff Development ২৪-২৯ র্ডবম্বয ২০১৭ ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩২ জন  

    হভাট ১৪৬০ জন  
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র্যর্ি 

র্যর্ি : র্ফর্ফএ এয প্রধান প্রধান প্রকানা 
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