
 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

উপপররচালক, জেলা পরিসংখ্যান কার্ যালয়, জ ালা 

এবাং 

যুগ্ম পররচালক, রি াগীয় পরিসংখ্যান কার্ যালয়, িরিশাল এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 

 

 



2 

 

সূরচপত্র 

 

 

 

উপক্রমরিকা 

 

 

কম যসম্পাদননি সারি যক রিত্র 

 

 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রধান কার্ িাবরল 

 

 

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্র াি (Outcome/Impact) 

 

 

সসকশন ৩: সকৌশলগত উদেশ্যরিরিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

সংনর্ােনী ১:  শব্দসংনেপ 

 

 

সংনর্ােনী ২: কম িসম্পােন সূচদকর পররমাপ পদ্ধরত 

 

 

সংনর্ােনী ৩: কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদের অন্যান্য কার্ িালদের রনকট        

সুরনরে িষ্ট চারহো  
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উপক্রমরিকা (Preamble) 

 

 

 সরকারর েপ্তরসমূদহ প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবােদনর 

লদক্ষয- 

 

 

 

উপপররচালক, সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, সিালা 

 

এবাং 

 

যুগ্ম পররচালক, রবিাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে, বররশাল এি মনে 

২০২০ সাদলর ......জুলাই......মাদসর......২৯......তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিেপক্ষ রনম্নরলরেত রবষেসমূদহ সম্মত হদলন: 
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েপ্তর/সাংস্থার কম যসম্পাদননি সারি যক রিত্র  

(Overview of the Performance of the Deparment/Agency)  

 

সাম্প্ররিক অেযন, িযানলঞ্জ এিং  রিষ্যৎ পরিকল্পনা 

 

সাম্প্ররিক িছিসমূনেি (৩ িছি) প্রধান অেযনসমূেঃ 

 

ন্যাশনাল হাউজদহাল্ড ডাটাদবইজ (এনএইচরড) প্রকদল্পর আওতাে সারা সেদশর সকল োনা ও োনা সেস্যগদণর আথ ি-সামারজক 

ও জনতারিক তথ্য সাংগ্রহ কদর োনারিরিক একটি তথ্যিান্ডার গদে সতালা হদেদে। National Hygiene Survey 2017, 

SVRS 2017, 2018 এবং 2019, ECBSS 2017 এবাং 2018, তাঁত শুমারর ২০১৮, ৬৪ সজলার Small Area 

Atlas, Citizen Household Survey 2018, Court User Survey 2018, GATS 2017, Citizen 

Charter Effectiveness Survey 2017 এর ররদপাট ি প্রকারশত হদেদে। ২০১৭ ২০১৮ ও ২০১৯ সদন পররসাংখ্যান বষ িগ্রন্থ, 

কৃরষ পররসাংখ্যান বষ িগ্রন্থ, পররসাংখ্যান পদকটবুক, ববদেরশক বারণজয পররসাংখ্যান, ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস, মারসক 

পররসাংখ্যান বুদলটিন, সিািা মূল্য সূচক ও অন্যান্য সূচকসমূহ রনেরমত প্রকারশত হদেদে। কৃরষ শুমারর ২০১৯ এর প্রাথরমক 

ররদপাট ি এবাং MICS-2018 এর ররদপাট ি প্রকারশত হদেদে। এোো National Data Coordination Committee 

(NDCC) এি আওিায় রির ন্ন রিষয়র রিক মােনম ডাটা প্রদানকািী সংস্থাসমূনেি সানে জর্াগানর্ানগি মােনম SDGs 

indicators সমূনেি update data সংগৃেীি েনয়নছ র্া  SDG Tracker এ প্রিীয়মান। জাতির তিিা বঙ্গবন্ধুর 

জন্মশিবাতষ িকী উিলক্ষ্যে স্বাধীনিা পূব িবিী সময় এবং স্বাধীনিার ির অর্ িাৎ বিিমান সমক্ষ্য়র আর্ ি-সামাতজক অবস্থাক্ষ্নর 

তুলনামূলক িতরসংখ্যান প্রস্তুিকরণ তবষয়ক প্রকাশনা প্রকাতশি হক্ষ্য়ক্ষ্ে।  

 

সমস্যা এিং িযানলঞ্জসমূে 
 

জাতীে পররসাংখ্যান ব্যবস্থা শরিশালী করদণর লদক্ষয শূন্য পদে জনবল রনদোগ রবরবএস এর একটি বে চযাদলঞ্জ। এোো জেলা 

ও উপনেলা পর্ যানয় রনেস্ব অরফস  িন, জনবদলর প্ররশক্ষণ, মাঠ পর্ িাদে তথ্য সাংগ্রদহর জন্য আুনরনক তথ্য প্রযুরির ব্যবহার ও 

তথ্য প্ররক্রোকরদণর ব্যবস্থা, রবরবএস এর সকল েপ্তদরর মদে সনটওোকি স্থাপন, পররসাংখ্যান প্রস্তুতকরদণ তথ্য-উপাি সাংক্রান্ত 

সাংজ্ঞা, ধারণা ও পদ্ধরতর প্ররমতকরণ ও সামঞ্জস্য রবধান, তথ্য সাংগ্রদহ প্ররতবন্ধকতা োোও রবরিন্ন েপ্তর/সাংস্থা হদত তথ্য-উপাি 

সাংগ্রদহর সক্ষদত্র সকল অন্তরাে দূরীকরণ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান বুযদরার অন্যতম চযাদলঞ্জ। পরিসংখ্যারনক িথ্য ও উপাি প্রদানন 

উিিদািাি অনাগ্রে সঠিক পরিসংখ্যান প্রস্তুনিি জেনত্র অন্তিায় রেনসনি কাে কনি। রিরিএস এি লক্ষযমাত্রা অেযননি গৃরেি 

কার্ যক্রমসমূনেি িানেট স্বল্পিা এিং িানেট সময়মি না পাওয়া কানেি গরিনক শ্লে কনি। 

 

 রিষ্যৎ পরিকল্পনা 

শূন্য পদে জনবল রনদোগ এবাং েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা, মাঠ পর্ িাদে তথ্য সাংগ্রদহর জন্য আুনরনক তথ্য 

প্রযুরির ব্যবহার ও তথ্য প্ররক্রোকরদণর ব্যবস্থা করা, প্রযুরিগত ও সপশাগত সনটওোকি শরিশালীকরণ, পররসাংখ্যান 

প্রস্তুতকরদণ তথ্য-উপাি সাংক্রান্ত সাংজ্ঞা, ধারণা ও পদ্ধরতর প্ররমতকরণ ও সামঞ্জস্য রবধাদন পররসাংখ্যান আইন ২০১৩ অনুসাদর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পঞ্চবারষ িক পররকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, সটকসই উন্নেন অিীষ্ঠ (SDGs) এর অগ্রগরত মূল্যােন ও 

পররবীক্ষণ, রনধ িাররত সমদের মদে আুনরনক তথ্যপ্রযুরি প্রদোগপূব িক তদথ্যর গুণগত মান রনরিত। 

২০২০-২১ অে যিছনিি সম্ভাব্য প্রধান অেযনসমূে 

 জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ এর আওতাে োনা তারলকা প্রণেন, গণনা এলাকা রচরিতকরণসহ শুমাররর িথ্য সংগ্রহ 

কার্ যক্রম সম্পন্নকিি ; কৃরষ শুমারি ২০১৯ এি নমুনা শুমারিি িথ্যসংগ্রে সম্পন্নকিি এিং ৪টি জেলাি চূড়ান্ত রিনপাট য 

প্রকাশ; 

 Bangladesh Sample Vital Statistics ২০২০ এি রিনপাট য প্রকাশ; রজরডরপ’র রিরি বের ২০০৫-০৬ হদত 

২০১৫-১৬ সত পররবতিন;  

 নগি আে যসামারেক অিস্থা রনরূপি েরিপ-এি প্ররিনিদন প্রকাশ; Compilation on Environmental Statistics 

of Bangladesh 2020; Methodological guidelines and protocol for integrating gender 

and social inclusion in Climate Change and Disaster- related Statistics প্রিয়ন;  

 HIES ২০২০-২১ শীষ যক েরিনপি পাইলট কার্ যক্রম পরিিালনা কিা।   
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সসকশন ১ 

 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধান কার্ িাবরল 

  

১.১ রূপকল্প: 

             আন্তেযারিক মাদনর জাতীে পররসাংখ্যান প্রস্তুত।  

 

১.২ অরিলক্ষয: 

সেদশর উন্নেন ও জনকল্যাদণ আুনরনক পদ্ধরতদত পররসাংখ্যান প্রস্তুত এবাং উন্নততর তথ্য প্রযুরির মােদম তা রবদেষণ,    

সাংরক্ষণ ও প্রকাশ 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

১.৩.১ েপ্তর/সাংস্থার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

   ১. সমৌরলক সূচকসমূদহর তথ্য ও উপাি সহজলিযকরণ;  

   ২.  রনধ িাররত সমনয় জররপ/শুমারর পররচালনা;   

   ৩.  প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধ;   

   ১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

             ১. দাপ্তরিক কম যকানে স্বচ্ছিা বৃরি ও েিািরদরেিা রনরিিকিি;  

             ২. কম িসম্পােদন গরতশীলতা  আনেন ও সসবার মান বৃরদ্ধ; 

             ৩. আরথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নেন; 

 

১.৪ প্রধান কার্ িাবরল: 

 

(ক)  সঠিক, রনর্ভ িল ও সমদোপদর্াগী পররসাংখ্যান প্রণেদনর জন্য সেদশর আথ ি-সামারজক রবরিন্ন সক্ষদত্র জররপ  পররচালনা;  

(ে)  জনশুমারর, কৃরষশুমারর, মৎস্য ও প্রারণসম্পে শুমারর, অথ িননরতক শুমাররসহ অন্যান্য শুমারর ও জররদপর লদক্ষয র্াবতীে 

কার্ িক্রম গ্রহণ; 

(গ)  সরকারর পর্ িাদে উন্নেন পররকল্পনারবে, নীরত-রনধ িারক, গদবষণা ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, জাতীে ও আন্তজিারতক সাংস্থা এিং 

অন্যান্য ব্যবহারকারীগদণর চারহো অনুসাদর দ্রুততার সাদথ রনিিরদর্াগ্য ও ব্যবহারবান্ধব পররসাংখ্যান সরবরাহকরণ;  

(ঘ)  পররসাংখ্যান রবষেক নীরতমালা ও পদ্ধরত প্রণেন; 

(ঙ)  জাতীে পররসাংখ্যান উন্নেন সকৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics) সমে 

সমে হালনাগােকরণ; 

(চ)  পররসাংখ্যান রবষদে েক্ষ জনশরি বতররর লদক্ষয প্রদোজনীে প্ররশক্ষণ কম িসূরচ গ্রহণ, পররসাংখ্যাদনর ভূরমকা ও কার্ িক্রদমর 

গুরুত্ব সম্পদকি জনসদচতনতা বৃরদ্ধকরণ; 

(ে) পররসাংখ্যান কার্ িক্রম সম্পােদন তথ্য-প্রযুরির ব্যবহার রনরিতকরণ; সর্দকান কর্তিপক্ষ, পরামশ ি প্রোনকারী প্ররতষ্ঠান, 

সবসরকারর সাংস্থা এবাং আন্তজিারতক সাংস্থার সাদথ পররসাংখ্যান রবষদে প্রদোজনীে সমন্বে ও সহদর্ারগতা প্রোন; 

(জ)  সিািার মূল্য-সূচকসহ অন্যান্য মূল্যসূচক এবাং জাতীে রহসাব প্রস্তুতকরণ; অথ িননরতক, পররদবশগত, সামারজক, জনরমরত 

সাংক্রান্ত রনদে িশক প্রণেন ও প্রকাশকরণ; 

(ঝ) ভূরম ব্যবহারসহ রবরিন্ন ফসদলর উৎপােন, উৎপােন-ব্যে এবাং ফসলাধীন জরমর পররমাণ প্রাক্কলন; 

 

(ঞ) রজও-সকাড রসদস্ট্ম প্রণেন এবাং একমাত্র রজও-সকাড রসদস্ট্ম রহদসদব উহা হালনাগােকরণ ও সাংরক্ষণ এবাং অন্যান্য 

সকল সরকারর সাংস্থা বা প্ররতষ্ঠানদক ব্যবহাদরর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ; 

(ট) জাতীে জনসাংখ্যা সররজস্ট্ার (National Population Register) প্রণেন ও সমে সমে হালনাগােকরণ; 

(ঠ) সমরিি সসন্ট্রাল রেওগ্রারফকযাল ইনফিনমশন রসনেম (Geographic Information System) প্রিয়ন; 

(ড) পরিসংখ্যাননি প্রধান প্রধান কার্ যক্রমসমূে আন্তেযারিক মানন প্ররমিকিি (Standardization);  

(ঢ) সাংরক্ষদণর রবকল্প ব্যবস্থাসহ জাতীে তথ্য িান্ডার প্রণেন ও আুনরনক পদ্ধরতদত আকিাইদি সাংরক্ষণ; 

(ণ) জাতীে  ও আন্তজিারতক সাংস্থার জন্য প্রণীত সরকারর পররসাংখ্যাদনর মান সতযকরণ (Authentication), পররসাংখ্যান 

সাংক্রান্ত পরামশ ি সসবা প্রোন, সরকার কর্তিক রনদে িরশত অন্যান্য োরেত্ব পালন; এবাং 
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(ত) উপযু িি োরেত্ব পালন ও কার্ িাবরল সম্পােদনর জন্য প্রদোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ।  
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জসকশন ২   

 

 দপ্তি/সংস্থাি রির ন্ন কার্ যক্রনমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্র াি (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্র াি 

(Outcome/Impact) 

 

কম যসম্পাদন সূিকসমূে 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

  

প্রকৃি অেযন 

 
লেযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রনেপি   
রনধ যারিি  লেযমাত্রা অেযননি 

জেনত্র জর্ৌে ানি দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রিালয়/রি াগ/ সংস্োসমূনেি 

নাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মাঠ পর্ িাদে তথ্য সাংগ্রহ কার্ িক্রম 

র্থাসমদে সম্পন্নকরণ 

৬টি প্রধান ফসদলর আনুমারনক 

রহসাব প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত 

বারষ িক জররপ এবাং অন্যান্য 

গুরুত্বপূণ ি বারষ িক জররপ 

৭পররচালনা ও তথ্য সাংগ্রহ 

কার্ িক্রম 

বের ১ ১ ১ ১ ১ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান বুযদরা সের েপ্তদর সপ্রররত 

তথ্য 

মূল্য ও মজুরী এবাং কৃরষ মজুরী 

সাংক্রান্ত তথ্যসমূহ র্থাসমদে 

সম্পন্ন কদর সের েপ্তদর সপ্ররণ 

মাস ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান বুযদরা সের েপ্তদর সপ্রররত 

তথ্য 

*সামরয়ক (provisional) িথ্য 
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জসকশন ৩   

 

সকৌশলগত উদেশ্যরিরিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম  

(Activities) 

কমিসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

গিনা 

পিরি 

(Calculatio

n method)  

একক 

(Unit) 

কমিসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সমৌরলক 

সূচকসমূদহর 

তথ্য ও 

উপাি 

সহজলিযকরণ 

 

 

 

৭০ 

[১.১] আউশ ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

ও কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রহ 

[১.১.১] আউশ ফসদলর 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 
৩.০০ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩১-১০-২০২০ - ২৮-১০-২০২১ ২৮-১০-২০২২ 

[১.১.২] আউশ ফসনলি 

নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

তথ্য  সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

৩.০০ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩১-১০-২০২০ - ২৮-১০-২০২১ ২৮-১০-২০২২ 

[১.২] আমন ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রহ 

[১.২.১] আমন ফসদলর 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 
৩.০০ ১০-০১-২০১৯ ১০-০১-২০২০ ০৮-০১-২০২১ ০৯-০১-২০২১ ১০-০১-২০২১ ১১-০১-২০২১  ০৮-০১-২০২২ ০৮-০১-২০২৩ 

[১.২.২] আমন ফসনলি 

নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

তথ্য  সংগ্রে 

তাররে তাররে 

৩.০০ ৩০-১২-২০১৮ ৩০-১২-২০১৯ ২৮-১২-২০২০ ২৯-১২-২০২০ ৩০-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০  ২৮-১২-২০২১ ২৮-১২-২০২২ 

[১.৩] সবাদরা ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রে   

[১.৩.১] সবাদরা ফসদলর 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

 

তাররে তাররে 

৩.০০ ০৭-০৭-২০১৮ ০৭-০৭-২০১৯ ০৫-০৭-২০২০ ০৬-০৭-২০২০ ০৭-০৭-২০২০ ০৮-০৭-২০২০ - ০৫-০৭-২০২১ ০৫-০৭-২০২২ 

[১.৩.২] জিানিা ফসনলি 

নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

তথ্য সংগ্রে 

 

তাররে তাররে ৩.০০ ২৮-০৬-২০১৯ ২৮-০৬-২০২০ ২৬-০৬-২০২১ ২৭-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২৯-০৬-২০২১ - ২৬-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২৩ 

[১.৪] আলু ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রে   

[১.৪.১] আলু ফসদলর 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

 

তাররে তাররে ৩.০০ ০৭-০৪-২০১৯ ০৭-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২১ ০৬-০৪-২০২১ ০৭-০৪-২০২১ ০৮-০৪-২০২১ - ০৫-০৪-২০২২ ০৫-০৪-২০২৩ 

[১.৪.২] আলু ফসনলি নমুনা 

কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য 

সাংগ্রহ 

তাররে তাররে ৩.০০ ০৭-০৪-২০১৯ ০৭-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২১ ০৬-০৪-২০২১ ০৭-০৪-২০২১ ০৮-০৪-২০২১ - ০৫-০৪-২০২২ ০৫-০৪-২০২৩ 



9 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম  

(Activities) 

কমিসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

গিনা 

পিরি 

(Calculatio

n method)  

একক 

(Unit) 

কমিসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৫] গম ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন  

কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রহ 

[১.৫.১.] গম ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

 

তাররে তাররে 

৩.০০ ১৫-০৫-২০১৯ ১৫-০৫-২০২০ ১৩-০৫-২০২১ 

 

১৪-০৫-২০২১ 

 

১৫-০৫-২০২১ 

 

১৬-০৫-২০২১  ১৩-০৫-২০২২ ১৩-০৫-২০২৩ 

[১.৫.২] গম ফসনলি নমুনা 

কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

৩.০০ ০৫-০৫-২০১৯ ০৫-০৫-২০২০ ০৩-০৫-২০২১ ০৪-০৫-২০২১ ০৫-০৫-২০২১ ০৬-০৫-২০২১  ০৩-০৫-২০২২ ০৩-০৫-২০২৩ 

[১.৬] পাট ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রহ 

[১.৬.১] পাট ফসজলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 
৩.০০ ১০-১০-২০১৮ ১০-১০-২০১৯ ০৮-১০-২০২০ ০৯-১০-২০২০ ১০-১০-২০২০ ১১-১০-২০২০ - ০৮-১০-২০২১ ০৮-১০-২০২২ 

[১.৬.২] পাট ফসনলি নমুনা 

কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

৩.০০ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩১-১০-২০২০ - ২৮-১০-২০২১ ২৮-১০-২০২২ 

[১.৭] দাগগুচ্ছ েরিপ 

সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রহ 

 

 

[১.৭.১] দাগগুচ্ছ েরিপ-১ম 

পনি যি তথ্য  সংগ্রহ 

তাররে তাররে 
২.০০ ১২-০২-২০১৯ ১২-০২-২০২০ ১০-০২-২০২১ ১১-০২-২০২১ ১২-০২-২০২১ ১৩-০২-২০২১ - ১০-০২-২০২২ ১০-০২-২০২৩ 

[১.৭.২] দাগগুচ্ছ েরিপ-২য় 

পনি যি তথ্য  সংগ্রে 

তাররে তাররে 
২.০০ ১২-০৪-২০১৯ ১২-০৪-২০২০ ১০-০৪-২০২১ ১১-০৪-২০২১ ১২-০৪-২০২১ ১৩-০৪-২০২১ - ১০-০৪-২০২২ ১০-০৪-২০২৩ 

[১.৭.৩] দাগগুচ্ছ েরিপ-৩য় 

পনি যি তথ্য  সংগ্রে 

তাররে তাররে 
২.০০ ২৮-০৬-২০১৯ ২৮-০৬-২০২০ ২৬-০৬-২০২১ ২৭-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২৯-০৬-২০২১ - ২৬-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২৩ 

[১.৭.৪] দাগগুচ্ছ েরিপ-৪ে য 

পনি যি তথ্য  সংগ্রে 

তাররে তাররে 
২.০০ ২৭-১০-২০১৮ ২৭-১০-২০১৯ ২৫-১০-২০২০ ২৬-১০-২০২০ ২৭-১০-২০২০ ২৮-১০-২০২০ - ২৫-১০-২০২১ ২৫-১০-২০২২ 

[১.৮] ভূরম ব্যবহার ও সসচ 

পররসাংখ্যান  সাংক্রান্ত তথ্য  

সংগ্রহ 

[১.৮.১] ভূরম ব্যবহার ও 

সসচ পররসাংখ্যান  সাংক্রান্ত 

তথ্য  সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

১.০০ ১০-১০-২০১৮ ১০-১০-২০১৯ ০৮-১০-২০২০ ০৯-১০-২০২০ ১০-১০-২০২০ ১১-১০-২০২০ - ০৮-১০-২০২১ ০৮-১০-২০২২ 

[১.৯] মৎস্য উৎপােন জররপ 

সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য সাংগ্রহ  

[১.৯.১] মৎস্য উৎপােন 

জররপ সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

২.০০ ৩০-০৮-২০১৮ ৩০-০৮-২০১৯ ২৫-০৮-২০২০ ২৬-০৮-২০২০ ২৭-০৮-২০২০ ৩০-০৮-২০২০ - ২৫-০৮-২০২১ ২৫-০৮-২০২২ 

[১.১০] গবারে পশু ও হাঁস-

মুররগ প্রাক্কলন জররপ 

সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য সাংগ্রহ  

[১.১০.১] গবারে পশু ও হাঁস-

মুররগ প্রাক্কলন জররপ 

সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ 
তাররে তাররে 

২.০০ ৩০-০৮-২০১৮ ৩০-০৮-২০১৯ ২৫-০৮-২০২০ ২৬-০৮-২০২০ ২৭-০৮-২০২০ ৩০-০৮-২০২০ - ২৫-০৮-২০২১ ২৫-০৮-২০২২ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম  

(Activities) 

কমিসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

গিনা 

পিরি 

(Calculatio

n method)  

একক 

(Unit) 

কমিসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.১১] বন জররপ সাংক্রান্ত 

বারষ িক জররপ পররচালনা ও 

তথ্য সাংগ্রহ  

[১.১১.১] বন জররপ সাংক্রান্ত 

তথ্য  সংগ্রহ তাররে তাররে ২.০০ ৩০-০৯-২০১৮ ৩০-০৯-২০১৯ ২৭-০৯-২০২০ ২৮-০৯-২০২০ ২৯-০৯-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ - ২৭-০৯-২০২১ ২৭-০৯-২০২২ 

[১.১২] মারসক কৃরষ মজুরী 

সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ  

[১.১২.১] মারসক কৃরষ 

মজুরী সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ সমরি সাংখ্যা ২.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ 

- 

১২ ১২ 

[১.১৩] মূল্য ও মজুরী 

পররসাংখ্যান প্রস্তুত     

[১.১৩.১] Consumer 

Price Index (CPI) ও 

মূল্যস্ফীরত প্রণেদন ব্যবহৃত 

রনধ িাররত েরেক অনুর্ােী 

সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর 

মােদম র্োর্ে ানি 

র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান 

কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

সমরি সাংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

[১.১৩.২] Wage Rate 

Index (WRI) প্রণেদন 

ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক 

অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম 

র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক 

প্ররত মাদসর ২০ তাররদের 

মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ। 

সমরি সংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১৩.৩] Building 

Materials Price 

Index (BMPI)  প্রণেদন 
ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক 

সমরি সাংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম  

(Activities) 

কমিসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

গিনা 

পিরি 

(Calculatio

n method)  

একক 

(Unit) 

কমিসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম 

র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক 

প্ররত মাদসর ২০ তাররদের 

মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

[১.১৩.৪] House Rent 

Index (HRI) প্রণেদন 

ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক 

অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম 

র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক 

প্ররত সকাোট িাদরর ১ম 

মাদসর ২০ তাররদের মদে 

প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৩.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.১৩.৫] প্ররত বের 

জানুোরর ও জুলাই মাদস 

মূল্য ও মজুরর পররসাংখ্যান 

সাংক্রান্ত চার (০৪) টি েরেক 

রবষদে প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ। 

 

সমরষ্ট সাংখ্যা ২.০০ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

[১.১৪] জেলাি রনব িারচত 

বাজার সমূদহর (শহর ও 

গ্রামীণ) মূল্য ও মজুিী 

সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে 

কার্ যক্রম সনিেরমনন 

পরিদশ যন 

[১.১৪.১] প্ররি মানস ন্যযনিম 

১টি িাোি সনিেরমনন 

পরিদশ যন ও ভ্রমি প্ররিনিদন 

জপ্রিি 

সমরষ্ট সাংখ্যা ২.০০ - - ১২ ১০ ০৮ ০৬ - ১২ ১২ 



12 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম  

(Activities) 

কমিসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

গিনা 

পিরি 

(Calculatio

n method)  

একক 

(Unit) 

কমিসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.১৫] সস্ট্ক  সহাল্ডারগণদক 

অরফরশোল পররসাংখ্যান 

সরবরাহ  

[১.১৫.১] সরবরাহকৃত 

অরফরশোল পররসাংখ্যান 

গড় %  ১.০০  ৫০ ৬০ ৬১ ৫৯ ৫৬ ৫১ - ৬২ ৬২ 

রনধ িাররত 

সমনয় 

জররপ/শুমা

রর 

পররচালনা 

১ 

[২.১] মাঠ পর্ িাদে সজানাল 

অপাদরশন, তথ্য সাংগ্রহ, 

ম্যারপাং রলরস্ট্াংসহ সের 

েপ্তর কর্তিক রনধ িাররত 

জররপ/শুমারর সম্পরকিত 

সকল কার্ িক্রম 

[২.১.১] সের েপ্তর কর্তিক 

রনধ িাররত সমদের মদে 

সম্পন্নকৃত 

গড় % ১.০০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - - - 

 

 

প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা 

বৃরদ্ধ 

 

 

 

৪ 

[৩.১] প্ররত সকাোট িাদরর ১ম 

মাদসর ১ম সপ্তাদহ 

ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি 

[৩.১.১] ওনয়িনপাট যল 

োলনাগাদকিি 

সমরষ্ট সাংখ্যা ১.০০ - - 

৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[৩.২] স্থানীে প্ররশক্ষণ [৩.২.১] অাংশগ্রহণকৃত 

প্ররশক্ষণাথী (Man-Day) 

সমরষ্ট সাংখ্যা ১.০০ - - 
৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ - 

৬০ ৬০ 

[৩.৩] বত্রমারসক ও মারসক 

সমন্বে সিার রসদ্ধান্তসমূহ 

বাস্তবােন  

[৩.৩.১] বাস্তবারেত রসদ্ধান্ত গে % ১.০০ ৭৫ ৮৫ 

৮৫% ৮২% ৮১% ৮০% - 

৮৮ ৮৯ 

[৩.৪] রনে কার্ যালনয়ি 

রসরড়, অরফস কে, কমন 

জেস, সাননসট ইিযারদ 

রনয়রমি পরিস্কাি কিা। 

[৩.৪.১] সদরজরমদন 

পররেশ িন প্ররতদবেন 

সাংখ্যা ৪টি ১.০০ - - ৪ ৩ ২ ১ - - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক কম িকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ 

রনরিতকরণ 

১১ 

[১.১] িারষ যক কম যসম্পাদন চুরি (এরপএ) 

িাস্তিায়ন। 

[১.১.১] এরপএ’র সকল বত্রমারসক 

প্ররিনিদন ওনয়িসাইনট প্রকারশি 

 

সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সিা অনুরষ্ঠত 

 

সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

 

[১.২] শুিািাি/উিম িি যাি রিষনয় 

অংশীেননদি সনে মিরিরনময় 

 

[১.২.১] মতরবরনমে সিা অনুরষ্ঠত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অর নর্াগ প্ররিকাি ব্যিস্থা রিষনয়  

জসিাগ্রেীিা /অংশীেননদি অিরেিকিি 
[১.৩.১]অবরহতকরণ সিা আদোরজত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] জসিা প্রদান প্ররিশ্রুরি রিষনয়  

জসিাগ্রেীিানদি অিরেিকিি 

 

[১.৪.১]অবরহতকরণ সিা আদোরজত          সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 
 

- 

[১.৫] িথ্য িািায়ন োলনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রত্রমারসক প্ররিনিদন উর্ধ্যিন কর্তযপনেি 

রনকট জপ্রিি 

 

[১.৫.১]  ত্রত্রমারসক প্ররিনিদন জপ্ররিি         সংখ্যা  ২ ৪ ৩    

 [২] কম িসম্পােদন ৮ [২.১]ই-নরথ বাস্তবােন [২.১.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

মাঠ পর্ যানয়ি আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

গরতশীলতা আনেন ও 

সসবার মান বৃরদ্ধ 

[২.২] উদ্ভাবনী /ষুদ্র উ উন্নেন উদ াগ 

বাস্তবােন 

[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ষুদ্র উ উন্নেন 

উদ াগ চালুকৃত 
সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম িচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.৩.১] প্রনিযক  কম যিারিি েন্য প্ররশেি 

আনয়ারেি 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম জগ্রড ও িদুর্ধ্য প্রনিযক 

কম যিািীনক এরপএ রিষনয়  প্রদি প্ররশেি 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরপএ বাস্তবােদন প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি আওতাধীন েপ্তর/ 

একজন কম িচারীদক এরপএ বাস্তবােদনর জন্য 

প্রদনােনা প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নেন 
৬ 

 

[৩.১] বারষ িক ক্রে পররকল্পনা বাস্তবােন 

 

[৩.১.১] ক্রে পররকল্পনা অনুর্ােী ক্রে 

সম্পারেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষ িক উন্নেন কম িসূরচ 

(এরডরপ)/বাদজট বাস্তবােন 

[৩.২.১] বারষ িক উন্নেন কম িসূরচ (এরডরপ) 

/বাদজট বাস্তবারেত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডট আপরি রনষ্পরি কার্ যক্রনমি 

উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অরডট আপরি রনষ্পরিকৃি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] োলনাগাদকৃি স্থািি ও অস্থািি 

সম্পরিি িারলকা উধ যিন অরফনস জপ্রিি 

[৩.৪.১] োলনাগাদকৃি স্থািি ও অস্থািি 

সম্পরিি িারলকা উধ যিন অরফনস জপ্ররিি 
িারিখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আরম, উপপররচালক, সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, সিালা 

যুগ্ম পররচালক, রবিাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে, বররশাল এর রনকট অঙ্গীকার কররে সর্ এই 

চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব।  

 

 

আরম, যুগ্ম পররচালক, রবিাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে, বররশাল 

উপপররচালক, সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, সিালা এর রনকট অঙ্গীকার কররে সর্ এই 

চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদোজনীে সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

  

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

   ২৯ জুলাই, ২০২০ 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

উপপরিিালক                                   তাররে 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, সিালা  

 

 

                               ২৯ জুলাই, ২০২০ 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

যুগ্মপরিিালক                                   তাররে 

রবিাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে, বররশাল 
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সংনর্ােনী ১ 

 

শব্দসংনেপ  

 

 

 

 
ক্ররমক 

নম্বর 
শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 

১ এসআইরড (SID) স্ট্যাটিসটিকস এন্ড ইনফরদমটিক্স রডরিশন 

২ রিরিএস (BBS) বাাংলাদেশ বুযদরা অি স্ট্যাটিসটিক্স 

৩ এনএইচরড (NHD)  ন্যাশনাল হাউজদহাল্ড ডাটাদবইজ 

৪ রসরপআই (CPI) কনরজউমার প্রাইস ইনদডক্স 

৫ রমকস (MICS)    মারিপল ইরন্ডদকটর ক্লাস্ট্ার সাদিি  

৬ রজরডরপ (GDP) সগ্রাস জডাসমরস্ট্ক সপ্রাডাক্টস    

৭ এসরডরজ (SDG) সাসদটইদনবল সডদিলপদমন্ট সগালস   

৮ এইচআইইএস (HIES) হাউজদহাল্ড ইনকাম অযান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদিি  

৯ এইিআিআই (HRI)   হাউজ সরইট ইনদডক্স  

১০ রকউআইআইরপ (QIIP) সকাোন্টাম ইনদডক্স অব ইনডাস্ট্যাটিোল সপ্রাডাকশন   

১১ রিএমরপআই (BMPI)    রবরল্ডাং ম্যাদটররোল প্রাইস ইনদডক্স   

১২ রপরপআই (PPI)  সপ্রাডাকশন অব প্রাইস ইনদডক্স    

১৩ ডারিউআরআই (WRI)  ওদেজ সরইট ইনদডক্স   

১৪ গ্যাট স (GATS) সলাবাল এডাি সটাবাদকা সাদিি 

১৫ এসর আিএস (SVRS) স্যাম্পল িাইটাল সররজদেশন রসদস্ট্ম স 

১৬ ইরসরিএসএস (ECBSS) ইনফকটি  ক ানিে অি জিরসক জস্যাশাল সার যনসস 

১৭ এসএরডরডরড (SADD) জসক্স, এে এন্ড রডেএযারিরলটি রডেএরগ্রনগনটড ডাটা 

১৮ এনআইরপএন (NIPN) ন্যাশনাল ইনফিনমশন প্ল্যাটফিম ফি রনউরিশন 

১৯ এনএসরপরড (NSPD) ন্যাশনাল সান য অন পািসনস উইে রডেএযরিরলটি 
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সংনর্ােনী ২ 

 

 কম যসম্পাদন সূিকসমূে, িাস্তিায়নকািী কার্ িালেসমূহ এিং পরিমাপ পিরি-এি রিিিি 

 

ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কমিসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরি াগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদি প্রমািক প্রমািনকি উপািসূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ [১.১] আউশ ফসনলি আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন ও কিযন সাংক্রান্ত 

বারষ িক জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রে 

[১.১.১] আউশ ফসদলর আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন 

 

আউশ ফসদলর আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.১.২] আউশ ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত 

বারষ িক তথ্য  সংগ্রে 

 

আউশ ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

২ [১.২] আমন ফসনলি আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত 

বারষ িক জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রে 

[১.২.১] আমন ফসদলর আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন 

 

আমন ফসদলর আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.২.২] আমন ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত 

বারষ িক তথ্য  সংগ্রে 

 

আমন ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

৩ [১.৩] সবাদরা ফসনলি আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত 

বারষ িক জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রে 

[১.৩.১] সবাদরা ফসদলর আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন 

 

সবাদরা ফসদলর আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.৩.২] জিানিা ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত 

বারষ িক তথ্য সংগ্রে 

 

জিানিা ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য 

সংগ্রহ 

উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

৪ [১.৪] আলু ফসনলি আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

[১.৪.১.] আলু ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন  আলু ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন  সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.৪.২] আলু ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

তথ্য  সংগ্রে 

 

 আলু ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 
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ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কমিসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরি াগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদি প্রমািক প্রমািনকি উপািসূত্র 

৫ [১.৫] গম ফসনলি আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন  কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

[১.৫.১.] গম ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন গম ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.৫.২] গম ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

তথ্য  সংগ্রে 

 গম ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য 

সংগ্রে 

উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

৬ [১.৬] পাট ফসনলি আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

[১.৬.১] পাট ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন  পাট ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.৬.২] পাট ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

তথ্য  সংগ্রে 

পাট ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্র্ 

৭ [১.৭] দাগগুচ্ছ েরিপ সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

[১.৭.১] দাগগুচ্ছ েরিপ-১ম পনি যি তথ্য  সংগ্রে  দাগগুচ্ছ েরিপ-১ম পনি যি তথ্য  সংগ্রে উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.৭.২] দাগগুচ্ছ েরিপ-২য় পনি যি তথ্য  সংগ্রে  দাগগুচ্ছ েরিপ-২য় পনি যি তথ্য  সংগ্রে উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.৭.৩] দাগগুচ্ছ েরিপ-৩য় পনি যি তথ্য  সংগ্রে দাগগুচ্ছ েরিপ-৩য় পনি যি তথ্য  সংগ্রে উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

[১.৭.৪] দাগগুচ্ছ েরিপ-৪ে য পনি যি তথ্য  সংগ্রে দাগগুচ্ছ েরিপ-৪ে য পনি যি তথ্য  সংগ্রে উপদজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

৮ [১.৮] ভূরম ব্যবহার ও সসচ পররসাংখ্যান  

সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ 

[১.৮.১] ভূরম ব্যবহার ও সসচ পররসাংখ্যান  

সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ 

ভূরম ব্যবহার ও সসচ পররসাংখ্যান  সাংক্রান্ত তথ্য  

সংগ্রহ 

সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

৯ [১.৯] মৎস্য উৎপােন জররপ সাংক্রান্ত 

বারষ িক জররপ পররচালনা ও তথ্য সাংগ্রহ  

[১.৯.১] মৎস্য উৎপােন জররপ সাংক্রান্ত তথ্য  

সংগ্রহ 

মৎস্য উৎপােন জররপ সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 
সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

১০ [১.১০] গবারে পশু ও হাঁস-মুররগ 

প্রাক্কলন জররপ সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য সাংগ্রহ  

[১.১০.১] গবারে পশু ও হাঁস-মুররগ প্রাক্কলন জররপ 

সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ 

গবারে পশু ও হাঁস-মুররগ প্রাক্কলন জররপ সাংক্রান্ত 

তথ্য  সংগ্রহ 

সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 
সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

১১ [১.১১] বন জররপ সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য সাংগ্রহ  

[১.১১.১] বন জররপ সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ বন জররপ সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 
সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 

১২ [১.১২] মারসক কৃরষ মজুরী সাংক্রান্ত 

তথ্য সাংগ্রহ  

[১.১২.১] মারসক কৃরষ মজুরী সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ মারসক কৃরষ মজুরী সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ সজলা ও উপদজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 
সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 
জপ্ররিি িথ্য 
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ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কমিসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরি াগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদি প্রমািক প্রমািনকি উপািসূত্র 

১৩ [১.১৩] মূল্য ও মজুরী পররসাংখ্যান 

প্রস্তুত 

[১.১৩.১] Consumer Price Index (CPI) ও 

মূল্যস্ফীরত প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক 

অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর মােদম 

র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

Consumer Price Index (CPI) ও 

মূল্যস্ফীরত প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক 

অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর মােদম 

র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.১৩.২] Wage Rate Index (WRI) 
প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক অনুর্ােী 

সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর মােদম র্োর্ে ানি 

র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ তাররদের মদে প্রধান 

কার্ িালদে সপ্ররণ রনরিতকরণ। 

 

Wage Rate Index (WRI) প্রণেদন ব্যবহৃত 
রনধ িাররত েরেক অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

মাদসর ২০ তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.১৩.৩] Building Materials Price 

Index (BMPI)  প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত 
েরেক অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর 

মােদম র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

Building Materials Price Index 

(BMPI)  প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক 
অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর মােদম 

র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

 

 

 

 

 

[১.১৩.৪] House Rent Index (HRI) 
প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক অনুর্ােী 

সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর মােদম র্োর্ে ানি 

র্ািাইপূি যক প্ররত সকাোট িাদরর ১ম মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

 

House Rent Index (HRI) প্রণেদন ব্যবহৃত 
রনধ িাররত েরেক অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম র্োর্ে ানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

সকাোট িাদরর ১ম মাদসর ২০ তাররদের মদে প্রধান 

কার্ িালদে সপ্ররণ রনরিতকরণ 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

 ১.১৩.৫] প্ররত বের জানুোরর ও জুলাই মাদস মূল্য 

ও মজুরর পররসাংখ্যান সাংক্রান্ত চার (০৪) টি েরেক 

রবষদে প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ। 

 

প্ররত বের জানুোরর ও জুলাই মাদস মূল্য ও মজুরর 

পররসাংখ্যান সাংক্রান্ত চার (০৪) টি েরেক রবষদে 

প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ। 

রবিাগীে ও সজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

প্রশাসরনক/অরফস 

আনদশ 

প্রশাসরনক/অরফস 

আনদনশি করপ 
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ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কমিসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরি াগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদি প্রমািক প্রমািনকি উপািসূত্র 

১৪ [১.১৪] জেলাি রনব িারচত বাজার সমূদহর 

(শহর ও গ্রামীণ) মূল্য ও মজুিী সংক্রান্ত 

িথ্য সংগ্রে কার্ যক্রম সনিেরমনন 

পরিদশ যন 

 

[১.১৪.১] প্ররি মানস ন্যযনিম ১টি িাোি 

সনিেরমনন পরিদশ যন ও ভ্রমি প্ররিনিদন জপ্রিি 

প্ররি মানস ২টি সনিেরমনন পরিদশ যন প্ররিনিদন 

সদি দপ্তনি জপ্রিি 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে ভ্রমণ প্ররতদবেন প্ররিনিদননি করপ 

১৫ [১.১৫] সস্ট্ক  সহাল্ডারগণদক 

অরফরশোল পররসাংখ্যান সরবরাহ  

 

[১.১৫.১] সরবরাহকৃত অরফরশোল পররসাংখ্যান  সরবরাহকৃত অরফরশোল পররসাংখ্যান সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে প্রশাসরনক জিকড য শাখাি নরে 

১৬ [২.১] মাঠ পর্ িাদে সজানাল অপাদরশন, 

তথ্য সাংগ্রহ, ম্যারপাং রলরস্ট্াংসহ সের 

েপ্তর কর্তিক রনধ িাররত জররপ/শুমারর 

সম্পরকিত সকল কার্ িক্রম 

 

[২.১.১] সের েপ্তর কর্তিক রনধ িাররত সমদের মদে 

সম্পন্নকৃত 

সের েপ্তর কর্তিক রনধ িাররত সমদের মদে 

সম্পন্নকৃত 

রবিাগীে ও সজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

১৭ [৩.১] প্ররত সকাোট িাদরর ১ম মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি 

 

[৩.১.১] ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি রবিাগীে ও সজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

ওনয়িনপাট যানলি িথ্য 

র্ািাই 

ওনয়িনপাট যাল 

১৮ [৩.২] স্থানীে প্ররশক্ষণ [৩.২.১] অাংশগ্রহণকৃত প্ররশক্ষণাথী (Man-Day) অাংশগ্রহণকৃত প্ররশক্ষণাথী (Man-Day) রবিাগীে ও সজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

োরিকৃি অরফস আনদশ অরফস আনদনশি 

করপ 

১৯ [৩.৩] বত্রমারসক ও মারসক সমন্বে 

সিার রসদ্ধান্তসমূহ বাস্তবােন  

 

[৩.৩.১] বাস্তবারেত রসদ্ধান্ত  বাস্তবারেত রসদ্ধান্ত রবিাগীে ও সজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সমিয় স াি 

কার্ যরিরিিিী 

কার্ যরিরিিিীি করপ  

২০ [৩.৪] রনে কার্ যালনয়ি রসরড়, অরফস 

কে, কমন জেস, সাননসট ইিযারদ 

রনয়রমি পরিস্কাি কিা। 

[৩.৪.১] সদরজরমদন পররেশ িন প্ররতদবেন সদরজরমদন পররেশ িন প্ররতদবেন রবিাগীে ও সজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

প্ররতদবেন প্ররিনিদননি করপ 
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সংনর্ােনী ৩ 

 

অন্য মন্ত্রিালয়/রি াগ/দপ্তি/সংস্থাি রনকট সুরনরদ যি কম যসম্পাদন িারেদাসমূে 

 

প্ররিষ্ঠাননি  নাম  সংরশ্লি কার্ যক্রম  কম যসম্পাদন সূিক উি প্ররিষ্ঠাননি রনকট 

িারেদা/প্রিযাশা 

িারেদা/প্রিযাশাি জর্ৌরিকিা প্রিযাশা পূিি না 

েনল সম্ভাব্য 

প্র াি 

রবরিন্ন েপ্তর/সাংস্থা মূল্য ও মজুরী পররসাংখ্যান প্রস্তুত     Consumer Price Index 

(CPI) ও মূল্যস্ফীরত, Wage 

Rate Index (WRI) , 

Building Materials Price 

Index (BMPI)  , House 

Rent Index (HRI) প্রণেদন 
ব্যবহৃত রনধ িাররত েরেক অনুর্ােী 

িথ্য সংগ্রে 

সময়মি জসনকন্ডারি ডাটা 

সিিিাে 

রকছু রকছু সূিক ও পরিসংখ্যাননি েন্য রির ন্ন 

মন্ত্রিালয়/রি াগ/দপ্তি/সংস্থাি জসনকন্ডারি উপানিি উপি 

রন যিশীলিা 

রনধ যারিি সমনয় 

কার্ যক্রম সম্পাদন 

সম্ভি েনি না 

রবরিন্ন েপ্তর/সাংস্থা িলরি উৎপাদন পরিসংখ্যান 

প্রস্তুি 

বৃেৎ ও মাঝারি রশল্প-(QIIP & 

PPI), ক্ষুদ্র রশল্প-QIIP & PPI  

প্রণেদনর জন্য তথ্য সপ্ররণ 

সময়মি জসনকন্ডারি ডাটা 

সিিিাে 

রকছু রকছু সূিক ও পরিসংখ্যাননি েন্য রির ন্ন 

মন্ত্রিালয়/রি াগ/দপ্তি/সংস্থাি জসনকন্ডারি উপানিি উপি 

রন যিশীলিা 

রনধ যারিি সমনয় 

কার্ যক্রম সম্পাদন 

সম্ভি েনি না 

 

 

কৃরষ মন্ত্রণালে 

 

েেটি প্রধান ফসদলর ও একশত 

রবশটি অপ্রধান ফসদলর উৎপােন 

রহসাব প্রাক্কলন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য প্রকাশ 

প্রধান  ফসদলর বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য প্রকারশত   
কৃরষ সম্প্রসািি অরধদপ্তি এি 

সানে সময়মি ক্রপকাটিংসে 

অন্যান্য রিষনয় সমিয়সাধন এিং 

আন্তমন্ত্রিালয় স ায় অনুনমাদন 

আন্তমন্ত্রিালয় সমিয়সাধনপূি যক প্রধান ফসলসমূনেি 

রেসাি প্রাক্কলন ও চূড়ান্ত কিা েয়। 

ফসনলি উৎপাদন 

রেসাি প্রাক্কলন ও 

চূড়ান্তকিনি রিলম্ব 
অপ্রধান  ফসদলর বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য প্রকারশত   

 

 

 

 


