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রফবাগ/াংস্থায কভ যম্পাদদনয ারফ যকরচত্র 

(Overview of the Performance of the BBS/Department) 

 

াম্প্ররতক অজযন, চুাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ফছয) প্রধান অজযনমূ: 

 

       যকারয ও সফযকারয  ম যাদয় সদদয উন্নয়নমূরক রযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন এফাং জনগদণয সদাযদগাড়ায় সফা নরিত 

কযায জন্য রনব যযদমাগ্য ও ারনাগাদ তথ্য যফযা কযা ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায (রফরফএ) দারয়ত্ব। রযাংখ্যান আইন 

২০১৩ এয ৬ ধাযায আওতায় রফরবন্ন শুভারযও আথ য-াভারজক এফাং জনতারত্বক  জরযমূ ম্পন্ন দে । জাতীয় ও স্থানীয় 

রযকল্পনা প্রণয়দন রনদয়ারজত রযকল্পনারফদ, যকারয-সফযকারয গদফলণা প্ররতষ্ঠান, আন্তজযারতক াংস্থা ও জনাধাযদণয 

ব্যফাদযয জন্য রনয়রভতবাদফ রফরবন্ন তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও প্রকাদয দারয়ত্ব রফরফএ ারন কদয আদছ। রফবাগীয় 

রযাংখ্যান কাম যারয়, ফরযার রনয়রভতবাদফ ফাৎরযক রবরিদত ১২৬টি পদরয আয়তন ও উৎাদন রাফ প্রাক্করন, মূল্য-

ভজুরয রাফ এফাং ভূরভ ও সচ রযাংখ্যান প্রস্তুত কদয আদছ। ২০১৬ াদরয কৃরল রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ প্রকানায় প্রদয়াজনীয় 

উাি াংগ্র ও াংকরন কযা দয়দছ। রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয় উৎাদনীরতা জরয কভ যসূরচয আওতায় ৯টি পদরয 

জরয ম্পন্ন কদয রযদার্ য প্রণয়ন কযা দয়দছ। রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয় সরথ এন্ড ভযরফরিটি স্ট্ুার্া াদব য ২০১৪, 

এডুদকন াউজদাল্ড াদব য ২০১৪, সকায়ার্ যাযরর সরফায সপা য াদব য ২০১৬-১৭ এয রযদার্ য ঠিকবাদফ সপ্রযণ কদযদছ। 

ভরনর্রযাং দ্যা রচুদয়ন অফ বাইর্ার স্ট্ুাটিরস্ট্ক অফ ফাাংরাদদ (এভএরবএরফ) প্রকদল্পয আওতায় রফবাগীয় ম যাদয় রযদার্ য 

প্রদান এফাং রনফ যারচত ২০৯টি নমুনা এরাকা দত ১১ ধযদণয তপরদরয ভােদভ তথ্য াংগ্রদয রবরিদত ফাাংরাদদদয Vital 

Statistics                  । ‘জন জীফদন জরফায়ু রযফতযদনয প্রবাফ কভ যসূরচ’-এয আওতায় Bangladesh 

Disaster Related Statistics 2015               রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয় াভরগ্রক তথ্য উাি 

যফযা কদযদছ। সদদয কর সবৌদগাররক এরাকায জন্য একটি সুরফন্যস্ত এফাং অরবন্ন সকারিাংদ্ধরত চালু কযায রদক্ষু 

রজওদকাি রদস্ট্ভ প্রণয়দনয                     রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয় প্রদয়াজনীয় দমারগতা কদযদছ। এছাড়াও 

রফরফএ এয রনয়রভত কাম যক্রভ সমভন: প্ররতভাদয সবািায মূল্য সূচক(Consumer Price Index-CPI) যফতী 

ভাদয প্রথভ প্তাদয ভদে তথ্য াংগ্র কদয রফরফএ এয দয দপ্তদয সপ্রযণ কযা দে। Preliminary Report of 

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

Areas of Bangladesh Survey 2016,  Effective Coverage on Basic Social 

Services 2017, Small Area Atlas, Investment from Remittance (SIR) 2016, 

Bangladesh Sample Vital Statistics 2017, Violence Against Women (VAW) 

Survey-2015, Survey on Investment of Remittance 2015 এয রযদার্ য ম্পরকযত তথ্য 

মথাভয় সপ্রযণ কযায রনরভি রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয়, ফরযার কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ কদযদছ। প্রথভফাদযয ভদতা 

Food Balance Sheet (২০০৯-১৩) প্রস্তুত কযায সক্ষদত্র রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয় প্রধান ভূরভকা ারন কদযদছ। 

সদদয কর নাগরযকদদয সভৌররক ম্বররত জাতীয় খানা তথ্য বান্ডায (NHD)              রফবাগীয় রযাংখ্যান 

কাম যারয় ৬টি সজরায়  তথ্যাংগ্র কাম যক্রদভ মথামথ ভূরভকা ারন কদযদছ। 

 

 

ভস্যা এফাং চুাদরঞ্জমূ: 

রফবাগ ও সজরা ম যাদয় িার্া প্রদরাং অরপ বফন ও  প্ররক্ষণ ইনরিটিউদর্য অবাফ সতু ঠিক  রযাংখ্যান প্রণয়ন ও  জনফর 

াংকর্  রফরফএ এয অন্যতভ ভস্যা ও চুাদরঞ্জ। এরদক্ষু রফবাগীয় ম যাদয় প্রদয়াজনীয় ফাদজর্ ফযাে সদয়া, দ্রুত জনফর রনদয়াগ 

প্রদান কযা এফাং কভ যচাযীদদয দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষু প্ররক্ষণ প্রদান, সজরা এফাং রফবাদগ িার্া প্রদরাং সন্টায রনভ যাণ অতুন্ত 

জরুযী। ফাদজর্ স্বল্পতায কাযদণ SDG                                                                  

            ।        তথ্য াংগ্রদয সক্ষদত্র প্ররতফন্ধকতা এফাং তথ্য প্রদানকাযীয রনকর্ দত রযাংখ্যান রফলয়ক তথ্য 

উাি াংগ্রও একটি ফড় চুাদরঞ্জ। 
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বরফষ্যৎ রযকল্পনা:  রফশ্বব্যাী যকারয ও সফযকারয রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ, ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়দনয 

সক্ষদত্র রযাংখ্যাদনয গুরুত্ব উিদযািয বৃরদ্ধ াদে। এ রদক্ষু একটি ‘নতুন তথ্য রফপ্লফ’ (New Data Revolution) 

এয আফান জানাদনা দয়দছ আধুরনক তথ্য প্রযুরি প্রদয়াগপূফ যক তদথ্যয গুণগত ভান রনরিত কযা এফাং সপ্ররক্ষত রযকল্পনা 

২০১০-২০২১, ৭ভ ঞ্চফারল যক রযকল্পনা ২০১৬-২০২০, রূকল্প ২০২১  কর জাতীয়, আঞ্চররক ও আন্তজযারতক সযাি 

ম্যাদয াদথ াভঞ্জস্যপূণ য রযাংখ্যান প্রণয়ন কযা রফরফএ এয বরফষ্যৎ রযকল্পনায়  অন্তর্ভ যি দয়দছ। এরদক্ষু রফবাগীয় 

রযাংখ্যান কাম যারয় রনযর প্রদচিা চারাদে। 

২০১৮-১৯অথ য ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূ: 

 

 ন্যানার াউজদাল্ড িুার্াদফইজ প্রকদল্পয আওতায়  ফরযার রফবাদগয ৬টি সজরায় খানা ও খানায দস্যফদগ যয আথ য-

াভারজক ও জনতারিক তথ্য াংগ্র কদয খানারবরিক একটি তথ্য বান্ডায গদড় সতারা; 

 কৃরল (স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ)শুভারয ২০১৮ এয ভাঠ ম যাদয়য তথ্য াংগ্র প্রণয়দন দমারগতা কযা; 

 কৃরল ও ল্লী রযাংখ্যান জরয (২০১৮) প্রণয়দন দমারগতা কযা ; 

 তাঁত শুভারয  কাম যক্রভ ম্পন্নকযণ; 

 ভরনর্রযাং দ্যা রচুদয়ন অফ বাইর্ার স্ট্ুাটিরস্ট্ক অফ ফাাংরাদদ (এভএরবএরফ) প্রকদল্পয আওতায় রফবাগীয় 

ম যাদয় তথ্য াংগ্র ম্পন্নকযণ; 

 National Hygiene Survey 2017এয রযদার্ য প্রকাদ দমারগতা কযা ; 

 Multiple Indicator Cluster Survey(MICS)-এয তথ্য াংগ্র কাম যক্রভ ম্পন্নকযণ ; 

 Bangladesh Sample Vital Statistics 2017 এয রযদার্ য প্রকাদ দমারগতা কযা; 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূ এফাং আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদরতা সজাযদায কযা, 

সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষু- 

 

 

ভারযচারক, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) 

এফাং 

 

যুগ্ম-রযচারক, রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয়,       , রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০১৯ াদরয জুরাই ভাদয ০১ তারযখ এই ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরি স্বাক্ষযকাযী রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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সকন ১ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগযরূকল্প(Vision),অরবরক্ষু(Mission),সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম যাফরর 

১.১ রূকল্প (Vision) 

রফশ্বভাদনয যুদগাদমাগী জাতীয় রযাংখ্যান ব্যফস্থা। 

  

১.২ অরবরক্ষু (Mission) 

সদদয উন্নয়ন ও জনকল্যাদণ আধুরনক দ্ধরতদত রযাংখ্যান প্রস্তুত এফাং প্রাগ্রয তথ্য প্রযুরিয ভােদভ তা রফদেলণ, াংযক্ষণ ও প্রকা । 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ(Strategic Objectives) 

১.৩.১ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগযদকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. সভৌররক ভানদন্ডমূদয উাি/রযাংখ্যান জরবু কদয সতারা। 

২.  জরয/শুভারয রযচারন । 

৩. রযাংখ্যান ব্যফস্থায আধুরনকীকযণ। 

 

১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. দক্ষতায দে ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন; 

২. উদ্ভাফন ও অরবদমাগ প্ররতকাদযয ভােদভ সফায ভাদনান্নয়ন; 

৩. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন; 

৪. তথ্য অরধকায ও স্ব -প্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৫. আরথ যক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

৬. কাম যদ্ধরত ও সফায ভাদনান্নয়ন; 

১.৪ কাম যাফরর (Functions) 

১. রযাংখ্যান আইন, ২০১৩ এয আওতায় রফরধ ও নীরতভারা প্রণয়ন এফাং স অনুমায়ী কাম যক্রভ গ্রণ ও ম্পাদন; 

২. জনাংখ্যা, কৃরল, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ এফাং অথ যননরতক শুভারয ছাড়াও আথ য-াভারজক, জনতারত্বক এফাং রযদফগত অন্যান্য 

রফলদয় জরয রযচারন; 

৩. জাতীয় রাফ এফাংরফরবন্ন সূচক রনরূদণয াাার সদীয় ও আন্তজযারতক ফারণজু রফলয়ক তথ্যাংগ্র, প্ররক্রয়াকযণ, 

রফদেলণ ও প্রকা; 

৪. রফরবন্ন যকারয ও সফযকারয াংস্থা ও প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ভন্বয়, দমারগতা ও রনদদ যনা প্রদাদনয ভােদভ প্ররভত 

রযাংখ্যান দ্ধরত প্ররতষ্ঠাকযণ ও এয ভাদনান্নয়ন; 

৫. আন্তজযারতক ভাদন সদদয রযাংখ্যাদনয ভদয়ারচত চারদা পূযণ, রনরূণ, আধুরনক প্রযুরি ব্যফায কদয তথ্যাংগ্র, 

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

াংরেি ব্যফাযকাযীদদয চারদা অনুাদয রযাংখ্যান যফযা; 

৬. জাতীয় জনাংখ্যা সযরজস্ট্ায (National Population Register) প্রস্তুত, াংযক্ষণ ও ারনাগাদকযণ এফাং 

রযাংখ্যান সনর্ওয়াকয স্থান ও রিারীকযণ এফাং একাদজয জন্য রিরজর্ার আকযাইব প্ররতষ্ঠা ও তায ব্যফায; 

৭. জাতীয়, আঞ্চররক ও আন্তজযারতক াংস্থা  এফাং প্ররতষ্ঠাদনয াদথ রযাংখ্যান রফলয়ক রক্ষণ, প্ররক্ষণ, গদফলণা, সাদারযত্ব 

ও উৎকল য াধদনয রদক্ষু দমারগতামূরক কভ যসূরচ গ্রণ ও ম্প্রাযণ; 
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সকন ২ 

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

 

চূড়ান্ত পরাপর চূড়ান্ত পরাপর সূচক একক প্রকৃত অজযন* রক্ষুভাত্রা 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ রনধ যারযত রক্ষুভাত্রা অজযদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উািসূত্র 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

শুভারয ম্পন্ন ওপরাপর 

প্রকাদয ভেফতী ভয় 

হ্রা 

চাযটি প্রধান শুভারযয (জনশুভারয, কৃরল 

শুভারয, অথ যননরতক শুভারয ও ন্যানার 

াউজদাল্ড িার্াদফজ শুভারয ) রযদার্ য 

প্রকা (প্রদমাজু সক্ষদত্র) 

ফছয ৩.৫ ৩ ২.৫ ২.৫ ২.৫ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায,রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 

 

অন্যান্য শুভারযয রযদার্ য প্রকা 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র) 
ফছয ২ ১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায,রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 

 

মথাভদয় জরযদয 

পরাপর প্রকারত  

প্রধান জরয ( Core Survey  ) 

এয রযদার্ য প্রকা 

ফছয ১ ১ ১ ১ ১ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায,রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 
 

অন্যান্য জরয ( Ad-hoc 

Survey) এয রযদার্ য প্রকা 

ভা ১২ ১০ ১০ ১০ ১০ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায,রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 
 

রফরবন্ন সক্টদয অথ যননরতক 

প্রবৃরদ্ধয রযভাণ রনরূরত 

রজরির এয ফারল যক/াভরয়ক রাফ 

মথাভদয় প্রকা 

তারযখ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 
অথ য রফবাগ, ইআযরি, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 
 

রফরবন্ন সক্টদয অথ যননরতক 

প্রবৃরদ্ধয রযভাণ রনরুরত 

পূফ যফতী ফছদযয রজরির-এয চূড়ান্ত 

ফারল যক রাফ মথাভদয় প্রকা 

তারযখ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 
অথ য রফবাগ, ইআযরি, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 
 

রফরবন্ন সক্টদয অথ যননরতক 

সূচদকয রযভাণ রনরুরত 

ররআই ও অন্যান্য সূচদকয রযদার্ য 

মথাভদয় প্রকা 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 
অথ যরফবাগ, ইআযরি, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 
 

মথাভদয় প্রধান  পদরয 

উৎাদন        প্রাক্করন 

ও প্রকা 

ছয়টি প্রধান  পদরয উৎাদন রাফ 

প্রাক্কর াংক্রান্ত রনয়রভত জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

াংখ্যা ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায,রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 
 

মথাভদয়  অপ্রধান 

পদরয উৎাদন রাফ   

প্রাক্করন ও প্রকা 

একত রফটি অপ্রধান পদরয 

উৎাদন রাফ প্রাক্করন াংক্রান্ত 

রনয়রভত জরয রযচারনা ও তথ্য 

প্রকা 

াংখ্যা ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায,রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 
 

 

* াভরয়ক (provisional) তথ্য 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্যমূ (ার্ য -১) 

 

সকৌর 

উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

(১) সভৌররক 

ভানদন্ডমূদয 

উাি/রযাং

খ্যান 

জরবু 

কদয সতারা 

 

৪০ 

[১.১] ছয়টি প্রধান পর ও একত 

রফটি অপ্রধান পদরয উৎাদন রাফ 

প্রাক্করন াংক্রান্ত ফারল যক জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

[১.১.১] ৬টি  প্রধান পদরয জরয 

রযচাররত ও তথ্য প্রকা 
তারযখ ৩ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-০১-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২১ 

[১.১.২] ১২০  অপ্রধান পদরয জরয 

রযচাররত ও তথ্য প্রকা 
তারযখ ২ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-০১-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২১ 

[১.২] জাতীয় আয় প্রাক্করন 

[(১.২.১] উৎাদন দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য 

পূফ যফতী ফছদযয প্রাথরভক প্রাক্করন 

চূড়ান্তকযণ ও চররত ফছদযয প্রাক্করন 

প্রস্তুতকযণ 

তারযখ ৪ ৩১.০৫.২০১৮ ৩১.০৫.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ ৩১.০৫.২০২০ ১৩১.০৫.২০২১ ১৩১.০৫.২০২২ 

[১.২.২] ব্যয় দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য 

পূফ যফতী ফছদযয প্রাথরভক প্রাক্করন 

চূড়ান্তকযণ ও চররতফছদযয প্রাক্করন 

প্রস্তুতকযণ 

তারযখ ৪ ৩১.০৫.২০১৮ ৩১.০৫.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ ৩১.০৫.২০২০ ১৩১.০৫.২০২১ ১৩১.০৫.২০২২ 

[১.৩] মূল্য ভজুযী রযাংখ্যান  

[১.৩.১] সবািা মূল্য সূচক ( CPI) এফাং 

ভজুযীয ায সূচক  (WRI) 
াংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২ ১২ 

[১.৩.২]  ফারড় বাড়া সূচক ( HRI  ) াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২ ১২ 

[১.৩.৩] রনভ যাণ াভগ্রী মূল্য সূচক 

(BMPI) 
াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২ ১২ 

[১.৪] চররত উৎাদন রযাংখ্যান 

[১.৪.১] রল্প উৎাদন সূচক (QIIP ) 

 

াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২ ১২ 

[১.৪.২.]) উৎাদন মূল্য সূচক  (PPI) াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ 

১২ 

 



পৃষ্ঠা: 9 

 

সকৌর 

উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৫] নফদদরক ফারণজু  রযাংখ্যান 

[১.৫.১] Unit Price Index of 

Export 

 

 

তারযখ ১ ৩১-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 

[১.৫.২] Unit price Index of 

Import 

 

তারযখ ১ ৩১-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 

 
 

 

ফারল যক 

[১.৬] প্রকানা 

[১.৬.১] রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ ২০১৭ তারযখ ২ ১৫-০৫-২০১৮ ১৪-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ১৫-০৫-২০২০ ১৫-০৫-২০২১ 

১৫-০৫-২০২২ 

 

[১.৬.২] রযাংখ্যান দকর্ব্যক -২০১৭ তারযখ ২ ১৫-০৫-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 

[১.৬.৩] নফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান 

ফল যগ্রন্থ-২০১৭ 
তারযখ ২ ১৫-০৫-২০১৮ ১৬-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 

[১.৬.৪] ন্যানার একাউন্ট স্ট্ুাটিটিক তারযখ ২ ২০-০৬-২০১৮ ১৭-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 

[১.৬.৫] ফাাংরাদদ রযাংখ্যান-২০১৭ তারযখ ২ ২০-০৬-২০১৮ ১৮-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২২ 

[১.৬.৬] ফারল যক কৃরল রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ-

২০১৭ 
তারযখ ২ ৩০-০৬-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ - ১৫-০৫-২০২০ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২২ 



পৃষ্ঠা: 10 

 

সকৌর 

উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভারক 

[১.৬.৭] ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২ 

[১.৬.৮.)] ভারক রযররজ সবািা মূল্য 

সূচক (  ) ও ভজুযী সূচক  ( ) 
াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২ 

[১.৬.৯] ভারক রযররজ রল্প উৎাদন াংখ্যা ১ - ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ - - 

[১.৬.১০]ভারক রযররজ নফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান 
াংখ্যা ১ - ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ - - 

[১.৭] ভাইদক্রা িার্াদর্ যফযা ও 

রফক্রয় 

[১.৭.১] রফরবন্ন ব্যরি ,প্ররতষ্ঠানও াংস্থায 

চারদাকৃত তথ্য ররিদত যফযা 
% ১ - ৫০% ৪০% ৩০% - - - ১০০% ১০০% 

[১.৮]ওরজরি/ওদন িার্া আদরাি 

[১.৮.১] রফরফএ এয রফরবন্ন  উইাং ও 

প্রকদল্পয রযদার্ য ওরজরি/ওদন িার্া 

আদরাি ব্যফস্থা 

     ১ -  

১২ 

(১০০%) 

১১ ১০ ৮ ৭ ৪০% ১০০% 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্যমূ (ার্ য -২) 

 
সকৌর 

উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(২) 

রনধ যারযত 

ভদয় 

শুভারয/জ

রয 

রযচারনা 

কযা। 

 

 

২৫ 

[২.১.]National Household 

Database (NHD) প্রকদল্পয 

আওতায় সদদয (আনুভারনক৩.৫সকাটি 

খানা) খানারবরিক িার্াদফইজ প্রস্তুত 

[২.১.১] National Household 

Database (NHD) 

প্রকদল্পযআওতায়দদদয 

(আনুভারনক৩.৫সকাটি খানা) খানারবরিক 

িুার্াদফইজ প্রস্তুত 

সজরায 

াংখ্যা 

৪ ৪২ ৬৪ ৬২ ৬০ - - ৬৪ - - 

[২.২] কৃরল (স্য, ভৎস্য ও 

প্রারণম্পদ)শুভারয ২০১৮ এয ভাঠ 

ম যাদয়য তথ্যাংগ্র ম্পন্নকযণ 

[২.২.১] কৃরল (স্য, ভৎস্য ও 

প্রারণম্পদ)শুভারয ২০১৮ এয ভাঠ 

ম যাদয়য তথ্যাংগ্র ম্পন্নকযণ 

 

তারযখ ৩ - ১৫.০৬.২০১৯ ২০.৬.২০১৯ ২৫.৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ - ১.০৬.২০২০ - - 

[২.৩] কৃরল ও ল্লী রযাংখ্যান জরয 

রযদার্ য  

[২.৩.১] কৃরল ও ল্লী রযাংখ্যান জরয 

রযদার্ য প্রকা  
তারযখ ১ - ১৫.০৬.২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯     

[২.৪] আদভ শুভারয ও গৃ গণনা ২০২১ 

এয প্রস্তুরতমূরক কাম যক্রভ গ্রণ 

(২.৪.১)আদভ শুভারয ও গৃ গণনা ২০২১ 

এয  প্রকল্প দররর  রযকল্পনা করভদন 

সপ্রযণ 

তারযখ ১ - ১০.০৩.২০১৯ ২০.০৩.১৯ ৩০.০৩.১৯ ১০.০৪.১৯ 

 

 

 

 

 

- - - 

[২.৫]   তাঁত শুভারয ২০১৮  তথ্য 

াংগ্র ও রযদার্ য প্রকা 

[২.৫.১ ] তাঁত শুভারয ২০১৮- এয  রযদার্ য 

প্রকা  
তারযখ ২ - ২০.০৫.১৯ ২৬.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ - - - - 

[২.৬]Disaster Prone  ৪  

       Atlas প্রণয়ন  

[২.৬.১] Disaster Prone  ৪  

       Atlas প্রণয়ন 
াংখ্যা ১ - ৪ ৩ ২ ১ - - - - 

[২.৭]REDATAM  পর্ওয়ুায 

এয ভােদভ  রফরফএয এয  রফরবন্ন 

শুভারয ও জরযদয ভাইদক্রািার্া 

আদরাি কযা  

[২.৭.১] ৪টি শুভারয/জরযদয ভাইদক্রািার্া 

আদরাি কযা 
াংখ্যা ১ - ৪ ৩ ২ ১ - - - 

- 

[২.৮]  Gender Statistics -

2017এয তথ্য াংগ্র 

[২.৮.১ ]Gender Statistics -

2017এয প্ররতদফদন প্রকা 
তারযখ ১ - ৩০.০৫.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ০১.০৬.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ - - 

- 
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সকৌর 

উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৯] National Hygiene 

Survey 2017 এয ভাঠ ম যাদয়য 

তথ্য াংগ্র   

[২.৯.১] National Hygiene 

Survey 2017 এয রযদার্ য প্রকা 
তারযখ ১ - ২০.০৫.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ০১.০৬.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ - - 

- 

[২.১০] Multiple Indicator 

Cluster Survey(MICS)- 

২০১৮ এয  তথ্য াংগ্র  কাম যক্রভ  

[২.১০.১]Multiple Indicator 

Cluster Survey(MICS)-  এয 

তথ্য াংগ্র  কাম যক্রভ ম্পন্ন 

% ১ - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

- 

[২.১১] Global Adult 

Tobacco Survey (GATS) 

প্ররতদফদন প্রকা  

[২.১১.১]Global Adult 

Tobacco Survey (GATS) 

রযদার্ য প্রকা 

তারযখ ১  ৩১.০৫.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ২০.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ - - - 

- 

[২.১২] রজরির’য রবরি ফছয ২০০৫-

০৬দত ২০১৫-১৬ সত রযফতযন 
[২.১২.১] রযফতযদনয রযভাণ  % ১ - ৪০ ৩০ ২৫ ২০ - ৭৫ ১০০ ১০০ 

 [২.১৩]রফজদন রিদযক্টরয ২০১৮ প্রস্তুত  

 

[২.১৩.১]রফজদন রিদযক্টরয ২০১৮ 

প্রস্তুতকযণ 
      ২ - ১২.০৫.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ - - - - 

[২.১৪]Survey of 

Manufacturing 

Industries 2018-19 

[২.১৪.১]Survey of 

Manufacturing 

Industries 2018-19 রযদার্ য 

প্রকা 

      ১ - ১৫.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ ৩০.০৭.২০১৯ - - - 

(২.১৫) Bangladesh 

Standard Industrial 

Classification of 

Occupations-Vol-2 

[২.১৫.১]Bangladesh 

Standard Industrial 

Classification of 

Occupations-Vol-2 রযদার্ য 

প্রকা 

      ১ - ২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ১০.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ - - - 

[২.১৬] Bangladesh 

Standard Industrial 

Classification, Vol-2 

[২.১৬.১] Bangladesh 

Standard Industrial 

Classification, Vol-2 রযদার্ য 

প্রকা 

      ১ - ২৫.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.২০১৯ ১০.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ - - - - 
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সকৌর 

উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [২.১৭]Migration Costs 

Survey 2018 

[২.১৭.১]Migration Costs 

Survey 2018 রযদার্ য প্রকা 
      ১ - ১০-১২-২০১৮ - - - ৩০.১২.২০১৮ - - - 

[২.১৮] সাদর্র এফাং সযস্টুদযন্ট জরয-

২০১৮-১৯  

[২.১৮.১.]  সাদর্র এফাং সযস্টুদযন্ট জরয-

২০১৮-১৯ রযদার্ য প্রকা 

 

তারযখ ১ 

 

- 

 

২০.০৫.২০১৯ 

 

২৫.০৫.২০১৯ 

 

৩০.০৫.২০১৯ 

 

২০.০৫.২০১৯ 

 - - - 

[২.১৯] Wholesale and 

Retail Trade Survey 

2018-19  

[২.১৯.১]  Wholesale and 

Retail Trade Survey 

2018-19 রযদার্ য প্রকা 

 

তারযখ ১ 

 

- 

 

২০.০৫.২০১৯ 

 

২৫.০৫.২০১৯ 

 

৩০.০৫.২০১৯ 

 

২০.০৫.২০১৯ 

 - - - 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্যমূ (ার্ য -৩) 

 

সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক 
কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 [৪] 

প্ররতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

৫ (৪.১) জাতীয় এফাং 

আন্তজযারতক ম যাদয় 

বা/দরভনায/ 

কভ যারায় অাংগ্রণ 

(৪.১.১) আদয়ারজত 

সরভনায/ওয়াকয 

 

াংখ্যা ১ ২৪ ২৬ ২৫ ২৪ ১৪ ১২ ২৮ ৩০ ৩৫ 

(৪.২) স্থানীয় প্ররক্ষণ 

(৪.২.১) দক্ষ জনফর 

নতরযয রদক্ষু প্ররক্ষণ 

প্রদান 

াংখ্যা ৩ ১৫০ ১৫০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০ ১৫০ ১৫০ 

[৪.৪] ভারক ভন্বয় 

বায রদ্ধান্তমূ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.৪.১]ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 
% ১  ৭৫ ৮০ ৭৫  ৭ ০ ৬০  ৬৫  ৬ ০  ৯০ ৯৫  
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দপ্তয/াংস্থায আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(দভার্ নম্বয-২০) 

 

সকৌর উদেশ্য 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) দক্ষতায দে 

ফারল যককভ যম্পাদনচু

রি ফাস্তফায়ন 

৪ 

[১.১] ২০১৮-১৯ অথ য ফছদযয খড়া ফারল যক  কভ যম্পাদন চুরি 

দারখর 

[১.১.১] রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুরি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারখরকৃত  
তারযখ ০.৫ ০.৫ ১৯ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর৭ ২৫ এরপ্রর৮ ২৬এরপ্রর 

[১.২] ভাঠ ম যাদয়য কাম যারয়মূদয দে ২০১৮-১৯ অথ যফছদযয 

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষয  

[১.২.১] রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে  চুরি 

স্বাক্ষরযত 
তারযখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২৩ জুন 

[১.৩] ২০১৮-১৯অথ য ফছদযয ফারল যক কভ যম্পাদন চুরিয 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

[১.৩.১] রনধ যারযত তারযদখ মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ১৬ জুরাই 

[১.৪] ২০১৮--১৯অথ য ফছদযয ফারল যককভ যম্পাদনচুরিয 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 
[১.৪.১] নত্রভারক প্ররতদফদন দারখরকৃত  াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

(১.৫) ২০১৮-১৯ অথ যফছদযয ফারল যককভ যম্পাদনচুরিয অধ য-

ফারল যক মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

(১.৫.১) রনধ যারযত তারযদখ অধ যফারল যক মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন দারখর 
তারযখ ১ ১৪ জানুয়ারয ১৬জানুয়ারয ১৮জানুয়ারয ২১জানুয়ারয ২২ জানুয়ারয 

(২) কাম যদ্ধরত ও 

সফায ভাদনান্নয়ন 

 

৯ 

(২.১) ই-পাইররাং দ্ধরত ফাস্তফায়ন [২.১.১]  % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

(২.২) ইউরনদকাি ব্যফায রনরিত কযা  [২.১.১]  % ০,৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

(২.৩) রআযএর শুরুয ২ভা পূদফ য াংরেি কভ যচাযীয 

রআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন ভঞ্জুরযত্র  যুগৎ জারয 

রনরিতকযণ 

(২.৩.১)  রআযএর ওছুটি নগদায়ন যুগৎ 

জারযকৃত  
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] রটিদজন চার্ যায অনুমায়ী সফা প্রদান 

 

[২.৪.১] প্রকারত রটিদজন চার্ যায অনুমায়ী সফা 

প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.৫] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন [২.২.১] রনষ্পরিকৃত অরবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
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সকৌর উদেশ্য 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(২.৬) সফায ভান ম্পদকয সফা গ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালু কযা    

(২.৬.১) সফায ভান ম্পদকয সফা গ্রীতাদদয 

ভতাভত রযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালুকৃত    
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

(২.৭) দপ্তয/ াংস্থায় কভদক্ষ দুটি অনরাইন সফা চালু কযা  (২.৭.১)কভদক্ষ দুটি অনরাইন সফা চালুকৃত তারযখ ১ ৩১ রিদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্যয়ারয - - 

(২.৮) দপ্তয/ াংস্থায় কভদক্ষ ৩টি সফা প্ররক্রয়া জীকযণ 
(২.৮.১) দপ্তয/ াংস্থায় কভদক্ষ ৩টি সফা প্ররক্রয়া 

জীকৃত 
তারযখ ১ ৩১ রিদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্যয়ারয - - 

(২.৯)দপ্তয/ াংস্থা ওঅধীনস্ত কাম যারয় মূদয উদ্ভাফনী 

উদদ্যাগওSmall Improvementproject(SIP) 

ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগও SIPমূদয িুার্া সফইজ 

প্রস্তুতকৃত 
াংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 

[৩] 

আরথ যকব্যফস্থানায

উন্নয়ন 

৩ 

[৩.১]অরির্ আরি –রনষ্পরি কাম যক্রদভয উন্নয়ন [৩.১.১অরির্ আরি-রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

(৩.২) স্থাফয /অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা প্রস্তুত কযা 

(৩.২.১) স্থাফয  ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা  তারযখ ১ ১ সপব্যয়ারয ১৫ সপব্যয়ারয ২৮সপব্যয়ারয ২৮ ভাচ য ১ ৫ এরপ্রর 

(৩.২.২) অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা তারযখ .০৫ ১ সপব্যয়ারয ১৫ সপব্যয়ারয ২৮সপব্যয়ারয ২৮সপব্যয়ারয ১ ৫ এরপ্রর 

[৪] 

দক্ষতাওননরতকতায

উন্নয়ন 

২ 

[৪.১] যকারয কভ যম্পাদন ব্যফস্থা াংক্রান্ত  প্ররক্ষণ রফরবন্ন 

রফলদয় কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয প্ররক্ষণ আদয়াজন 
[৪.১.১]প্ররক্ষদণয ভয় 

 

জনঘন্টা 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৪.২]জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

[৪.২.১] ২০১৮-১৯ অথ যফছদযয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন  

কভ য রযকল্পনা এফাংরযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত ও 

দারখরকৃত  

 

তারযখ 

০.৫ ১৩জুরাই ৩১ জুরাই - - - 



পৃষ্ঠা: 17 

 

সকৌর উদেশ্য 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক কভ যম্পাদন সূচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৪.২.২] রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে নত্রভারক 

প্ররতদফদন দারখরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৫] তথ্য  অরধকায 

ও স্বপ্রদণারদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ 

[৫.১]তথ্য  ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [৫.১.১তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

[৫.২]স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা [৫.২.১]স্বপ্রদণারদত  তথ্য প্রকা % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

[৫.৩]ফারল যক প্ররতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা [৫.৩.১]ফারল যক প্ররতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা তারযখ ১ ১৫ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৪ রিদম্বয 

* াভরয়ক (provisional) তথ্য 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 

রফফযণ 

১ ররআই(CPI) কনরজউভায প্রাইজ ইনদিক্স 

২ রি (SID) স্ট্ুাটিটিক্স এন্ড ইনপযদভটিক্স রিরবন 

৩ রফরফএ (BBS) ফাাংরাদদ ব্যুদযা অপ স্ট্ুাটিটিক্স 

৪ এনএইচরি (NHD) ন্যানার াউজদাল্ড িার্াদফইজ 

৫ এইচআইইএ (HIES) াউজদাল্ড ইনকাভ অুান্ড এক্সদরন্ডচায াদব য 

৬ রজআইএ (GIS) রজওগ্রারপক ইনপযদভন রদস্ট্ভ 

৭ এভআইএ (MIS) ম্যাদনজম্যান্ট ইনপযদভন রদস্ট্ভ 

৮ রি এ িরিউ (VAW) বাদয়াদরন এদগইনস্ট্ উইদভন 

৯ এএভআইএ (AMIS) এরগ্রকারচায ভাদকযর্ ইনপযদভন  রদস্ট্ভ 

১০ রজরির (GDP) গ্র িদভটিক সপ্রািাক্ট 

১১ রভক (MICS) ভারির ইরিদকর্য ক্লাস্ট্ায াদব য 

১২ রবরজরি (VGD) বারনাদযফর গ্রু সিদবরদভন্ট 

১৩ আইরআয (ICR) ইনটিররদজন্ট কুাদযক্টায রযকগরনন 

১৪ এরিরজ (SDG) াদর্ইনফর সিদবরদভন্ট সগার 

১৫ িরিউআযআই (WRD) ওদয়জ সযর্ ইনদিক্স 

১৬ এইচআযআই (HRI) াউজদযন্ট ইনদিক্স 

১৭ রফএভরআই (BMPI) রফরল্ডাং সভদর্রযয়ার প্রাই ইনদিক্স 

১৮ রকউআইআইর (QIIP) সকায়ান্টাভ ইনদিক্স অফ ইনিারট্রয়ার 

সপ্রািাকন 

১৯ ররআই (PPI) সাো্যারিউায প্রাই ইনদিক্স 
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াংদমাজনী-২: কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচকমূ রফফযণ 
ফাস্তফায়নাকাযী 

দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত এফাং উাি সূত্র 

াধাযণ 
ভন্তব্য 

[১.১] প্রধান ও  অপ্রধান পদরয 
উৎাদন রাফ প্রাক্করন াংক্রান্ত 
ফারল যক জরয রযচারনা ও তথ্য 
প্রকা 

 

[১.১.১] প্রধান পদরয 

জরয রযচাররত ও তথ্য 

প্রকারত 

 উ ,    ,       ,   , গ          এই ছয়টি      

      উ                    

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 
ব্যুদযা 

 
               

 

[১.১.২] অপ্রধান পদরয 

জরয রযচাররত ও তথ্য 

প্রকারত 

 একত রফটি অপ্রধান পদরয উৎাদন রাফ প্রাক্করন ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

                 

[১.২]  জাতীয় আয় প্রাক্করন [১.২.১]   

উৎাদন দ্ধরতদত জাতীয় 

আদয়য চররত ফছদযয 

প্রস্তুতকৃত  প্রাথরভক প্রাক্করন 

এফাং পূফ যফতী ফছদযয প্রাক্করন    

চূড়ান্তকযণ 

 

ফছয                         ।                  

           গ     গ                      ঠিক  

                      

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

 
             

 

[১.২.২] ব্যয় দ্ধরতদত জাতীয় 

আদয়য চররত ফছদযয 

প্রস্তুতকৃত  প্রাথরভক প্রাক্করন 

এফাং পূফ যফতী ফছদযয প্রাক্করন   

চূড়ান্তকযণ  

ফছয রবরিক সদদয রজরির প্রাক্করন। প্রচররত ভানদন্ডমূদয 

াাার যুদগাদমাগী নতুন ভানদদন্ডয রবরিদত ঠিক রাফপূফ যক 

রজরির প্রকা  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

              

[১.৩] মূল্য ভজুযী রযাংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকা     
[১.৩.১] সবািা মূল্য সূচক ও 

ভজুযী সূচক াংক্রান্ত ভারক 

রযররজ- প্রকা  প্রকারত  

                                               

        ।                                         

                  ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

 
                

 

[১.৩.২]  ফারড় বাড়া সূচক ( 

HRI  ) প্রকারত  

প্ররত ভাদ ফারড়বাড়া সুচক প্রকা কযা। রনধ যারযত ভয়ীভায 

ভদে সূচক প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

                

[১.৩.৩] রনভ যাণ াভগ্রী মূল্য 

সূচক (BMPI) প্রকারত  

প্ররত ভাদ রনভ যান াভগ্রী মূল্য সুচক প্রকা কযা। রনধ যারযত 

ভয়ীভায ভদে সূচক প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ 

রনরিতকযণ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 
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[১.৪]  চররত উৎাদন রযাংখ্যান  [১.৪.১] রল্প উৎাদন সূচক 

(QIIP ) প্রকারত 

        QIIP                                । 

                                           সভয 

      গ                               । 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

                

[১.৪.২] উৎাদন মূল্য সূচক  

(PPI) প্রকারত  

        PPI                                । 

                                           সভয 

      গ                               ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

                

[১.৫] নফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান 

প্রস্তুত ও প্রকা     
[১.৫.১] Unit Price Index 

of  Import , Export  
প্রকাদয ভয়ীভা   

 ছয        আভদারন,                             

                   
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

                

[১.৬] ওরজরি এয ওদয়ফদার্ যাদর  
িার্াদর্  আদরািকযণ  

[১.৬.১] আদরাি কৃত িার্াদর্  শুভারয/জরযদয িার্াদর্ ওরজরি এয ওদয়ফদার্ যাদর আদরাি  ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 

 
ওরজরি এয ওদয়ফদার্ যাদরয তথ্য 

মাচাই  

 

[১.৭] ভাইদক্রা িার্াদর্ যফযা ও 

রফক্রয়  
[১.৭.১] যফযাকৃত িার্াদর্   শুভারয/জরযদয িার্াদর্ াধাযণ জনগদণয জন্য ওরজরি এয 

ওদয়ফদার্ যাদর যফযা এফাং াংস্থা/ব্যরিয কাদছ রফক্রয় কযা  
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 
ব্যুদযা 

                 

[১.৮] প রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ ২০১৮ 

প্রকা   

[১.৮.১] প রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ 
২০১৮ প্রকাদয ভয়ীভা  

ফারল যক রযাংখ্যান গ্রন্থ ২০১৫ আকল যনীয় কদরফদয প্রকা; 

যকাদযয কর দপ্তয, জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী 

দমারগতা াংস্থা াংরেি জাতীয় ও আন্তজযারতক 

প্লার্পযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযন। 

                                        

[১.৯] রযাংখ্যান দকর্ব্যক - ২০১৮ 

প্রকা 

[১.৯.১] রযাংখ্যান দকর্ব্যক 

- ২০১৮ প্রকাদয ভয়ীভা  

রযাংখ্যান দকর্ ফই আকল যনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয 

কর দপ্তয, জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা 

াংস্থা াংরেি জাতীয় ও আন্তজযারতক প্লার্পযভমূদ সৌছাদনা 

ও এয ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযন। 

                                        

[১.১০] নফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান 

ফল যগ্রন্থ- ২০১৮ প্রকা 
[১ .১০.১] 
 নফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান 

ফল যগ্রন্থ- ২০১৮  

ফাৎরযক রবরিদত আভদারন/যপ্তারন ফারণজু াংক্রান্ত রযাংখ্যান 

প্রণয়দনয জন্য সূচক প্রস্তুত 

                                        

[১.১১] ন্যানার একাউন্ট  
স্ট্ুাটিটিক প্রকা 

[১.১১.১] ন্যানার একাউন্ট 
স্ট্ুাটিটিক প্রকাদয ভয়ীভা  

জাতীয় আয় াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা                                         
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[১.১২] ফাাংরাদদ রযাংখ্যান-

২০১৮ প্রকা   
[১.১২.১] ফাাংরাদদ 

রযাংখ্যান-২০১৮ প্রকা  
প্রকাদয ভয়ীভা 

                                                  

     

                                        

[১.১৩] ফারল যক কৃরল রযাংখ্যান 

ফল যগ্রন্থ- ২০১৮ প্রকা 

[১.১৩.১] ফারল যক কৃরল 

রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ- ২০১৮ 

প্রকাদয ভয়ীভা 

                                     ;             

   ,                      গ,              গ          

                                                

                       । 

                                        

[১.১৪] ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন 

প্রকা 
[১.১৪.১] ভারক রযাংখ্যান 
ব্যদরটিন প্রকারত   

                                                

         

                                        

[১.১৫] সবািা মূল্য সূচক ও ভজুযী 

সূচক াংক্রান্ত ভারক রযররজ- 

প্রকা 

[১.১৫.১] সবািা মূল্য সূচক ও 

ভজুযী সূচক াংক্রান্ত ভারক 

রযররজ প্রকারত     

                                                  

        । 

                                        

[১.১৬] রল্প উৎাদন াংক্রান্ত ভারক 
রযররজ    

[১.১৬.১] রল্প উৎাদন াংক্রান্ত 

ভারক রযররজ  প্রকারত 

রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে সূচক প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ 

রনরিতকযণ। 

                                        

[২.১.] National Household 

Database (NHD) প্রকদল্পয 

আওতায় সদদয (আনুভারনক ৩.৫ 

সকাটি খানা) খানারবরিক 

িার্াদফইজ প্রস্তুত 

[২.১.১] National 

Household Database 

(NHD) প্রকদল্পয আওতায় 

সদদয (আনুভারনক ৩.৫ 

সকাটি খানা) খানারবরিক 

িার্াদফইজ প্রস্তুতকৃত   

 খানা রবরিক তথ্য াংগ্র কদয িার্াদফইজ প্রস্তুত কযা এফাং প্ররত 

খানায জন্য একটি ্ার্ যকাি য প্রদান।      

                                      প্রকা      

[২.২] কৃরল ও ল্লী রযাংখ্যান 

জরয রযদার্ য 

[২.২.১] কৃরল ও ল্লী 
রযাংখ্যান জরয রযদার্ য 
প্রকারত  

ল্লী এরাকায খানায আথ য-াভারজক অফস্থা, কৃরলণ্য, মূল্য ভজুযী, 

ঋণ ও তায ব্যফায ইতুারদ াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র ও প্রকা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা 
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[২.৩] রফজদন রিদযক্টরয: ২০১৮   [২.৩.১]  রফজদন রিদযক্টরয 

২০১৮ প্রস্তুতকযণ  

সকল  ধ যদনয    /               (          

জনবল       )                                 

         /                               

           /                          

Sampling Frame    ।  

                                        

[২.৪] Survey of 

Manufacturing Industries 

2018-19 

 [২.৪.১]  রযদার্ য প্রকারত   উৎাদন রল্প প্ররতষ্ঠান জরয এয ভােদভ সদদয উৎাদন রল্প 

প্ররতষ্ঠাদনয াংখ্যা, প্রধান উৎারদত দ্রব্য/সফা, Employment, 

IntermediateCost, Gross Output, Gross Value 
Addition, GDP সত অফদানইতুারদ রনরুণ। 

                                        

[২.৫] Bangladesh Standard 

Industrial 

Classification(BSIC) 

Volume-2 

 [২.৫.১] রযদার্ য প্রকারত আন্তজযারতক ভানদন্ড অনুমায়ী ফাাংরাদদদয জন্য কর 

অথ যননরতক প্ররতষ্ঠাদনয রল্প রবরিক সেণীরফন্যা প্রণয়ন কযা। 

                                        

[২.৬]  Bangladesh 

Standard Classification of 

Occupations (BSCO) 

Volume-2 

 [২.৬.১] রযদার্ য প্রকারত  আন্তজযারতক ভানদন্ড অনুমায়ী ফাাংরাদদদয জন্য কর ধযদনয 

সা রবরিক সেণীরফন্যাপ্রণয়ন কযা। 

                                        

[২.৭] Migration cost 

Survey 2018 

[২.৭.১] রযদার্ য প্রকারত “Strengthening data collection on migration” 

                      Migration Cost Survey 

2018         । 
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[২.৮] সাদর্র এফাং সযস্টুদযন্ট 

জরয-২০১৮-১৯  

[২.৮.১] রযদার্ য প্রকারত সাদর্র এফাং সযস্টুদযন্ট জরয ২০১৮-১৯এয ভােদভ সদদয কর 

সাদর্র এফাং সযস্টুদযন্ট প্ররতষ্ঠাদনয াংখ্যা, প্রধান দ্রব্য/সফা, 

Employment, IntermediateCost, Gross Output, 

Gross ValueAddition, GDP সত অফদানইতুারদ রনরুণ। 

                                        

[২.৯] Wholesale and 

Retail Trade Survey 

2018-19  

[২.৯.১]  রযদার্ য প্রকারত Wholesale and Retail Trade Survey 2018-19এয 

ভােদভ সদদয কর াইকারয ও খুচযা প্ররতষ্ঠাদনয াংখ্যা, প্রধান 

দ্রব্য/সফা, Employment, IntermediateCost, Gross 

Output, Gross ValueAddition, GDP সত 

অফদানইতুারদ রনরুণ  

                                        

[২.১০] তাঁত শুভারয ২০১৮ তথ্য 

াংগ্র ও রযদার্ য প্রকা  

[২.১০.১]  রযদার্ য প্রকারত   

 

সদদ রফদ্যভান তাঁত রদল্পয ঠিক রযাংখ্যান প্রকা                                          

[২.১১] Disaster Prone Area 

Atlas প্রণয়ন   
[২.১১.১]    ৪ টি  সজরায 
Disaster Prone Area 

Atlas  প্রণীত  

দুদম যাগপ্রফণ এরাকায াইদক্লান সিায, আেয়দকন্দ্র ও ফহুতর বফন 

রচরিত কদয দূদম যাগপ্রফণ এরাকায তথ্য াংগ্রপূফ যক রজও 

িার্াদফইজ ব্যফায কদয Atlas প্রস্তুতকযণ।  

                                        

[২.১২] REDATAM  পর্ওয়ুায 
এয ভােদভ  রফরফএয এয  রফরবন্ন 
শুভারয ও জরযদয ভাইদক্রািার্া 
আদরাি  

[২.১২.১] ভাইদক্রািার্া 
আদরািকৃত  

রফরবন্ন শুভারয ও জরযদয ভাইদক্রািার্া আদরাি কযায পদর  অাংীজন 

তাদদয  চারদা অনুমায়ী তথ্য রনদত াযদফ  

                                        

[২.১৩] Gender Statistics -

2 0 1 7এয াংগৃীত  তথ্য  

[২.১৩.১ ]  রযদার্ য প্রকারত           (Gender Based)                      

Gender Disagregated               

                                        

[২.১৪] National Hygiene 

Survey 2 0 1 7  এয াংগৃীত তথ্য   

[২.১৪.১] রযদার্ য প্রকারত                                                
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[২.১৫] Multiple Indicator 

Cluster Survey (MICS)- 
২০১৮ এয  তথ্য াংগ্র  কাম যক্রভ  

[২.১৫.১] 
তথ্য াংগ্র ও   রযদার্ য 
প্রকারত    

                                         

[২.১৬] Global Adult Tobacco 

Survey (GATS এয াংগৃীত 
তথ্য 

[২.১৬.১] রযদার্ য প্রকা  ধূভান াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় উাি প্রকাীত                                         

[২.১৭] কৃরল (স্য, ভৎস্য ও 

প্রারণম্পদ) শুভারয ২০১৮ এয 

তথ্য াংগ্রকাযী, সুাযবাইজয 

এয প্ররক্ষণ প্রদান  

[২.১৭.১] প্ররক্ষণ ম্পন্নকৃত  

 

সদব্যাী  কৃরল , স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদদয ঠিক রচত্র 

রনরূদনয দক্ষ জনফর সৃরষ্ঠ  

                                        

[২.১৮] Bangladesh Sample 

Vital Statistics 2018 এয 

রযদার্ য প্রকা 

[২.১৮.১] রযদার্ য প্রকারত   শুভারয অন্তফতীকারীন জনরভরিক গুরুত্বপূণ য তথ্য প্রকা                                          

[২.১৯] Effective Coverage 

on Basic Social Services 

2018 এয রযদার্ য প্রকা  

[২.১৯.১] রযদার্ য প্রকারত   াভারজক সফামূরক তথ্য াংগ্র এফাং রযাংখ্যান প্রকা                                         

[৩.১] স্থানীয় প্ররক্ষণ    [৩.১.১] দক্ষ জনফর নতরযয 

রদক্ষু প্ররক্ষণ প্রদান   

দক্ষ  ভানফম্পদ উন্নয়দনয জন্য প্ররক্ষন আদয়াজন, উযুি   
ভয়দমাগী প্ররক্ষন প্রদান রনরিতকযন।      

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  

[৩.২] ভারক ভন্বয় বায 

রদ্ধান্তমূ ফাস্তফায়ন  

[৩.২.১] ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত  রফবাদগয  ভারক ভন্বয় বায রদ্ধান্তমূ ফাস্তফায়ন ম যাদরাচনা  ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা  রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  


