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বাণী 

 
পিরক না ম ণালেয়র অধীন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর ২০১৪-১৫ অথ বছেরর কায েমর উপর বািষক 

িতেবদন কাশ হে  জেন আিম অত  আনি ত। পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ সরকােরর ণ 
িবভাগ/ম ণালয়স েহর মে  অ তম। বািষক িতেবদন জনগেণর কােছ সরকােরর তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেব 
বেল আিম িব াস কির। 
এ িতেবদন কােশর ফেল বতমান সরকােরর গিতশীলতা, উ য়ন কমকাে  আ িরকতা এবং জনক াণ িখতা স েক 
দশবাসী স ক ধারণা লােভ সমথ হেবন বেল আশা করা যায়। আগামী িদন েলােতও অ প গিতশীলতায় এ ম ণালেয়র উপর 

অিপত দািয়  পালেন আমরা অ ীকারাব । সহ া  উ য়ন ল মা া ও প বািষক পিরক নার ল মা ার ু পিরবী ণ ও 
ায়েন আমরা অ ণী িমকা পালেন সেচ  থাকব।  

সরকােরর অ ীকার “ পক -২০২১” বা বায়েনর লে  পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ িনরলসভােব কাজ কের যাে । 
ইেতামে  সরকার ক ক পিরসং ান আইন, ২০১৩ ণয়েনর ফেল পিরসং ান সং হ, সংকলন ও কােশর ে  এক ন ন 
েগর চনা হেয়েছ। তাছাড়া, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর ত াবধােন পিরসং ােনর সািবক উ য়েনর লে  

পিরসং ােনর  উ য়েন জাতীয় কৗশলপ  (National Strategy for the Development of Statistics–NSDS) ণয়ন 
করা হেয়েছ এবং মি পিরষদ ক ক অ েমািদত জাতীয় পিরসং ান উ য়ন কৗশলপে র আেলােক াশনাল হাউজেহা  ডাটােবইজ 

ণয়ন করা হে  যা ুভােব সামািজক িনরাপ া কম িচ বা বায়েনর লে  এক  ণা  ডাটােবইজ িহেসেব কাজ করেব। 
 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরার উে ােগ অথৈনিতক মাির ২০১৩ এর 
সকল কাজ ইেতামে  স  হেয়েছ। ইেতামে  বি মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ কম িচর মা েম িব ল সং ক 

িমহীন, িছ ল ও বকার মা েষর জীবনযাপন ও এ সং া  ত  সং হ কের াথিমক ফলাফল কাশ করা হেয়েছ। 
ম েময়ািদ বােজট কাঠােমার আওতায় ১৯  ণ জিরপ, সমী া ও অবকাঠােমাগত উ য়েনর কাজ বা বািয়ত হেয়েছ এবং 
আেরা ৭  কম িচর কাজও শষ হেয়েছ। তাছাড়া, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ-এর সািবক ত াবধােন চলমান ১১  
উ য়ন কে র মা েম ণ জিরপ ও সমী া পিরচালনা করা হে  যার ফেল দেশর পিরসং ান তে র িভি  আেগর 
চেয় আেরা মজ ত হেব বেল আশা রাখিছ।  

 
ানিভি ক ও বষ হীন শীল সমাজ গঠন এবং খী ও স শালী বাংলােদশ িবিনমােণ পিরসং ান ও ত  ব াপনা 

িবভােগর অ া  েচ া অ াহত থাকেব বেল আিম আশা কির। বািষক িতেবদন ২০১৪-১৫ তিরর সােথ জিড়ত সকল েরর 
কমকতা ও কমচারী েক কাজ  স  করার জ  ধ বাদ াপন করিছ। 
 

 
আ হ ম ফা কামাল,  ,এফিসএ  এমিপ 

 
   

 
 



x 
 

  



xi 
 

 

 

  

 

 িতম ী 
অথ ম ণালয় 

ও 
পিরক না ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 

বাণী 
পিরক না ম ণালয়াধীন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর ২০১৪-১৫ অথ বছেরর সািবক কমকা  িতেবদেনর মা েম েল ধরার 
উে াগ নওয়া হেয়েছ। পিরসং ান আইন, ২০১৩ এর ২৪ (১) ধারা অ যায়ী বাংলােদশ পিরসং ান েরার িবগত এক বছেরর যাবতীয় 
কমকা  পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর বািষক িতেবদেন কাশ করা হে । এ িবভােগ ২০১৪-১৫ অথ বছেরর সািবক কমকা  
স িলত এক  িরেপাট কাশ হে  জেন আিম ব আনি ত হেয়িছ। 
 
দেশর স ক পিরক না ণয়ন, উ য়ন ও অ গিত পিরবী ণ ও ায়েনর জ  এবং সেবাপির, িব ায়েনর টকসই উ য়ন অ গিতর 

মাপকা েত দেশর অব ান যাচাইেয়র িনয়ামক িহেসেব স ক পিরসং ােনর িবক  নই। এ কােজ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরার মবধমান স সািরত সরকাির পিরসং ান েতর ে  একমা  সরকাির সং া িহেসেব গত এক 
বছের অিজত অসং  ণ কায মেক এ িতেবদেন েল ধরা হেয়েছ।  
 
পিরসং ান আইন, ২০১৩ বা বায়েনর লে  িবিবএস কাজ কের যাে   এবং উ য়ন সহেযািগেদর আিথক সহেযািগতায় ণীত জাতীয় 
পিরসং ান উ য়ন কৗশলপ  (এনএসিডএস) বা বায়েনর লে  ইেতামে  কায ম  করা হেয়েছ। এনএসিডএস বা বািয়ত হেল অ র 
ভিব েত বাংলােদশ পিরসং ান েরা অিধকতর কাযকর িমকা পালন করেত স ম হেব। দেশর সকল জনেগা ীর খানািভি ক 
জনিমিতক ও অ া  ত  সং েহর মা েম এক  বান ডাটােবইজ ণয়েনর লে  াশনাল হাউজেহা  ডাটােবইজ (এনএইচিড) 

ক  হােত নয়া হেয়েছ যার কায ম সফলতার সােথ এিগেয় চেলেছ। সই সােথ বি  িবষয়ক িব ািরত তে র েয়াজনীয়তা অ ধাবন 
কের বি মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ কম িচর মা েম িব ল সং ক িমহীন, িছ ল ও বকার মা েষর জীবনযাপন ও এ 
সং া  ত  সং হ করা হেয়েছ। এছাড়া জলবা  পিরবতেনর কারেণ  েযাগ বণ এলাকা িচি তকরণ ও য় িত িন পেণর উে ে  
জনজীবেন জলবা  পিরবতেনর ভাব কম িচ হণ করা হেয়েছ। 
 
িডিজটাল বাংলােদেশর  বা বায়েনর জ  ইেতামে  ইউিনয়ন পযােয় ইউিনয়ন িডিজটাল স ার-এর মা েম পিরসং ান সবা দান, 
মাঠ পযােয় ত  সং হ কায েমর সম য়, স  ও অিধকতর গিতশীল করার উে াগ নয়া হেয়েছ। এছাড়া দশ-িবেদেশ IT পিরসং ান 
ত - সবা সহজলভ  করা, তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার জ  িমিডয়ার মা েম কাশনাস হ উ ু  করার পাশাপািশ মাঠ পযােয় 
৭  িবভাগ ও ৬৪  জলা পযােয় ন ন পিরসং ান অিফস াপন করা হেয়েছ এবং সদর দ েরর সােথ নটওয়ােকর মা েম এ 
অিফসস েহর যাগােযাগ িত া করা হেয়েছ। পিরসং ান উ য়েন এেদেশর িথতযশা গেবষক, পিরসং ানিবদ, সমাজিব ানী ও 
অংিশজেনর সােথ মতিবিনমেয়র মা েম পার ািরক সহেযািগতা ি  এবং সমেয়াপেযাগী পিরসং ান ত করার িবষয় েক 
অ ািধকার দয়া হেয়েছ। ফেল, পিরসং ােনর ণগতমান ি র সােথ সােথ-এর হণেযা তাও ব লাংেশ ি  পেয়েছ। সারা বছর রাজ  
বােজেট িবিভ  জিরপ কম িচর পাশাপািশ উ য়ন বােজেট ক  অথায়েনর মা েম একইসােথ অেনক েলা জিরপ কায ম পিরচালনা 
করা স ব হে । বািষক িতেবদেন এসব িব ািরতভােব িতফিলত হেয়েছ। বতমােন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর ত  
িদক-িনেদশনায় বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক স ািদত কাযাবিল আ জািতক অ েন শংিসত হে  এবং বাংলােদেশর 
পিরসং ান প িত এক ন ন মা া লাভ কেরেছ। এজ  মাননীয় পিরক নাম ী, সিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এবং এ 
িবভােগর সকল কমকতা ও কমচারী এবং ভা ায়ীেদর িত আিম আ িরক ত তা কাশ করিছ। এছাড়া এ িতেবদন তিরর সােথ 
জিড়ত কমকতা ও কমচারী েক অত  িন া ও িনরলস পির েমর মা েম কাজ  স  করার জ ও ধ বাদ াপন করিছ। 

 
 

এম. এ. মা ান, এমিপ 
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বাণী 
 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ২০১৪-২০১৫-এর বািষক িতেবদন কােশর মা েম এ িবভাগ ক ক স ািদত 
কাযাবলীর এক  সামি ক ধারণা দােনর য়াস িনেয়েছ। এ িবভােগর কায েমর তা এবং জবাবিদিহতার িতফলন ঘটােনা 
ও বািষক িতেবদন কােশর অ তম উে । সা িতককােল এ িবভাগ ও অধীন  সং া বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
(িবিবএস) বশ িক  ণ কাজ স  কেরেছ। যার মে  উে খেযা  হে  িব  পিরসং ান িদবস ২০১৫ উ  যাপন, 
িজিডিপর িভি  বছর পিরবতন, ভা ার চেকর (CPI) িভি  বছর পিরবতন ও National Strategy for the Development 
of Statistics (NSDS) ণয়ন, পিরসং ান আইন, ২০১৩ নয়ণ, জলবা  পিরবতেনর কারেণ  েযাগ বণ এলাকা 
িচি তকরণ ও য় িত িন পেণর উে ে  জনজীবেন জলবা  পিরবতেনর ভাব কম িচর মত এক  ণ জিরপ 
কায মও হণ করা হেয়েছ।  
 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ দেশর পিরসং ান কায েমর ক িব । দেশর আথ-সামািজক উ য়েনর লে  
জাতীয়, আ িলক ও  এলাকািভি ক ত  কােশর মা েম উ য়ন পিরক না নয়েণ সহায়তা দােন ও জাতীয় অ গিত 

ায়েন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) িনরলসভােব কাজ কের 
যাে । জাতীয় পিরসং ান িত ান (NSO) িহেসেব িবিবএস-এর রেয়েছ এক  গৗরেবা ল ঐিতহ । মহান াধীনতা ে র 
মা েম িবজয় অজেনর পর জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান িব  দেশ িবিভ  ে  েয়াজনীয় ািত ািনক 
কাঠােমা িত ার জ  িরত উে াগ নন, তারই ধারাবািহকতায় পিরসং ান কায েম িনেয়ািজত কেয়ক  থক িত ানেক 
একী ত ও সমি ত কের িতিন িবিবএস িত া কেরিছেলন। 
 

উে , বতমান িবে  সরকাির ও বসরকাির পিরক না ণয়ন এবং উ য়ন ক  হণ, বা বায়ন ও ায়েনর ে  
পিরসং ােনর  উ েরা র ি  পাে । ২০০০ সােল হীত ‘সহ া  উ য়ন ল মা া’ (Millennium Development 
Goals-MDG) এর িবিভ  চক পিরসং ােনর উপর িভি  কের ড়া  করা হয়। MDG এর অ গিত ায়েন পিরসং ান 

ণ িমকা পালন কের আসেছ। এ ি েত জািতসংেঘর প  থেক MDG পরবত  টকসই উ য়ন কম িচেতও 
(Sustainable Development Goals-SDG) পিরসং ানেক যথাযথ  দানসহ এ লে  এক  ‘ন ন ত  িব ব’  
(New Data Revolution) এর আ ান জানােনা হেয়েছ। এ িবষেয়ও পিরসং ান ও ত  ব হাপনা িবভাগ তােদর কম য়াস 
অ াহত রেখেছ। 
বািষক িতেবদন ২০১৪-২০১৫-এর  কাশনার সােথ সংি  সকলেক আ িরক ধ বাদ। 
 

 
 

কািনজ ফােতমা এনিডিস 
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BIDS Bangladesh Institute of Development Studies   
BMPI Building Material Price Index  
BRAC Bangladesh Rural Advancement Committee 
BSCO Bangladesh Standard Classification of Occupation 
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PSU Primary Sampling Unit  
QIIP Quantum Index of Industrial Production 
SAARC South Asian Assoiciation for Regional  Cooperation 
SAARCSTAT South Asian Association for Regional Cooperation Group on Statistics   



xvi 
 

SEEA System of Environmental Economic Accounts 
SESRIC Statistcal, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries 
SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific 
SID Statistics and Informatics Division 
SNA System of National Accounts  
SPARRSO Space Research and Remote Sensing Organization 
SSNP Social Safety Net Porgram  
STATA Statistical Analysis 
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UISC Union Information Service Centre 
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১.০ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
 
দেশর আথ-সামািজক উ য়েন য কান ক  ণয়েনর েয়াজেন সংি  িবষেয় পযা  ত  উপা  পযােলাচনা এক  

আব কীয় বশত। ১৯৭১ সােল মহান ি  শেষ  িব  দেশর নবাসেন াপক আথ-সামািজক উ য়ন ক  হেণর 
আব কতা দখা দয়। স  াধীনতা া  দেশ তখন িনভরেযা  কান ািত ািনক ত  বােহর ব া না থাকায় স সময় 
পিরক না েণতােদর বগ পেত হয় এবং ভিব ৎ পিরক না ণয়েনও িনভরেযা  ত  পিরসং ান অপিরহায হেয় পেড়। 
িবষয়  অ ধাবন করেত পের দেশর তৎকালীন ধানম ী জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান P.O ৭২’ এর অধীেন 

ববত  ােদিশক সরকােরর পিরসং ান েরা ও িষ পিরসং ান েরা এবং ক ীয় সরকােরর স াল া স ক াল 
অিফস, প েলশন স াস অরগানাইেজশন ও এি কালচার স াস কিমশনেক সমি ত কের ১৯৭৪ সােল িত া কেরিছেলন 
“বাংলােদশ পিরসং ান েরা” (Bangladesh Bureau of Statistics), সংে েপ BBS অতঃপর এ েরার ািত ািনক 
কাঠােমা স  করার লে  ব ব র সরকার ১৯৭৫ সােল পিরক না ম ণালেয়র অধীন এক  িবভাগ িহসােব িত া 
কেরিছেলন পিরসং ান িবভাগ (Statistics Division)। ২০০২ সােল পিরসং ান িবভাগেক পিরক না ম ণালেয়র এক  উইং-এ 
পা র করা হয়। ২০০৮ সােলর সাধারণ িনবাচেন সরকার গঠন কের ব ব র েযা  ক া বতমান সরকােরর মাননীয় 
ধানম ী শখ হািসনা জািতর িপতার আদশ স ত রাখার লে  ২০১০ সােল নরায় পিরসং ান িবভাগ (Statistics 

Division) জন কের দেশর আথ-সামািজক উ য়ন পিরক না ণয়েন পিরসং ােনর অপিরহাযতােক আবােরা সামেন িনেয় 
আেসন। অতঃপর পিরসং ান ব া (Statistical System) ক আেরা সংহত ও গণ িখ করার লে  ২০১৩ সােলর ১২নং 
আইেনর মা েম িত া করা হয় পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ (Statistics and Informatics Division-SID)। 
 
১.১ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর কাযাবিল 
Allocation of Business among different Ministres/Divisions অ সাের পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর কাযাবিল 
িন প: 
(১) পিরসং ান ও ত  ব াপনা সং া  সকল িবষয়; 
(২) পিরসং ান ও ত  ব াপনা সং া  নীিত ণয়ন এবং সংেশাধন ; 

               (৩) অ া  সরকাির সং ার সােথ গপৎভােব ক ীয় ভা ার িহেসেব জাতীয় জনসং া রিজ ার তির, সংর ণ ও 
সংেশাধন; 
(৪) জাতীয় জনসং া রিজ ার (National Population Register-NPR) ণয়ন; 
(৫) িবিভ  সরকাির বসরকাির িত ােন জাতীয় জনসং া রিজ ার িভি ক সবা িনরাপদভােব দান এবং যথাযথ বহার 
িনি তকরণ; 
(৬) সরকাির পযােয় ত  কাঠােমা উ য়ন ও সংর ণ এবং এ িবষেয়  িত ািনক দ তা ি েত সহায়তাকরণ; 
(৭) ক ীয় িজও ািফক ইনফরেমশন িসে ম (িজআইএস) াটফম উ য়ন ও সংর ণ; 
(৮) অ া  সং ার িজআইএসেক ক ীয় িজআইএস াটফম-এ সমি তকরেণর জ  সহায়তা দান; 
(৯) জাতীয় পিরসং ান উ য়ন কৗশল (NSDS) ত ও হালনাগাদকরণ; 
(১০) জনসং া ও হগণনা, িষ ও অথৈনিতক কমকাে র উপর পযায় িমক মাির কমকা  পিরচালনা; 
(১১) আথ-সামািজক, ডেমা ািফক ও অ া  িবষেয় জিরপ অ ান; 
(১২) জ - , িষ, উৎপাদন, িশ , বেদিশক বািণজ  এবং অ া  আথ-সামািজক কমকাে র উপর সরকাির (Official)  
পিরসং ান ত ও  সংর ণ; 
(১৩) জাতীয় িহসাব ও  সং া  পিরসং ান ি য়াকরণ ও চার; 
(১৪) সকল অিফিসয়াল পিরসং ান ি য়াকরণ ও চার; 
(১৫) আ জািতক িমত প িতর আেলােক দেশর অভ রীণ েয়াজন এবং জাতীয় ও আ জািতক িত ােনর িনিম  

েয়াজনীয় পিরসং ান প িতর িবষেয় সম য়; 
(১৬) িবিভ  জাতীয় ও আ জািতক সং ার সােথ সম েয়র মা েম পিরসং ােনর ততা পিরহার িনি তকরণ; 
(১৭) জাতীয় এ আ জািতক সং ার বহােরর জ  সরকাির িত ান ক ক সং হীত পিরসং ান সত ায়ন; 
(১৮) ইেল িনক ত  ি য়াকরণ প িত সংগ তকরণ ও িত া এবং িডিজটাল আকাইভ সংর ণ 
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 (১৯) এই িবভােগর উপর  পিরসং ান সং া  য কান িবষেয় অ স ান; 
(২০) এই িবভােগর উপর  িবষয়স েহর উপর পরামশ সবা দান; 
(২১) িবিবএস এর ক াডার ও ন -ক াডার কমকতােদর শাসন; 
(২২) এই িবভােগর স িকত সািচিবক ও আিথক শাসন পিরচালনা; 
(২৩) এই িবভােগর আওতাধীন অধঃ ন অিফস ও িত ােনর ব াপনা; 
(২৪) এই িবভােগর আওতাধীন ক  ও কম িচস হ বা বায়ন; 
(২৫) পিরসং ান ও ত  ব াপনার উপর িশ ণ ও গেবষণা; 
(২৬) এই িবভােগর উপর  িবষেয় আ জািতক সং া, অ া  দশ ও িব সং াস েহর সােথ সমেঝাতা ও ি  সং া  
িবষেয় সম য় সাধন; 
(২৭) এই িবভােগর উপর  সংি  সকল আইনস েহর িনেদশনা বা বায়ন; 
(২৮) আদালেত হণ ত িফ িতত এই িবভােগর উপর  য কান িবষেয়র উপর িফ িনধারণ ও সং হ; 
(২৯) সরকার ক ক দ  পিরসং ান ও ত  ব াপনা সং া  অ া  দািয় াবিল। 
 
১.২ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এর জনবল 
 

পযায় থম িণ ি তীয় িণ তীয় িণ  চ থ িণ মাট 
অ েমািদত ২২ ১৯ ২১ ২৬ ৮৮ 

কমরত ১৮ ৮ ১৩ ১৯ ৫৮ 
 
 

১.৩ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এর সা িতক অজন 
 
১.৩.১ পিরসং ান আইন, ২০১৩ ণয়ন 
দেশর সামি ক ও সমি ত উ য়েনর জ  িনিদ  পিরক না হণ এক  ণ িবষয়। স ক ও সমেয়াপেযাগী পিরসং ান 

পিরক না ণয়েনর বশত। পিরসং ান যত িন ল হেব, নীিত িনধারকেদর জ  পিরক না ণয়ন ও তা বা বায়েনর িদক 
িনেদশনা দান তত সহজতর হেব। পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরার ল 
দািয়  দেশর িবিভ  িবষেয় পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও মিনটিরংসহ শাসিনক কমকাে র জ  হালনাগাদ, িনভরেযা  ও 
মানস ত পিরসং ান সরবরাহ করা। বাংলােদশ পিরসং ান েরা জাতীয় এবং ানীয় পিরক না ণয়েনর িনিম  শাসক, 
গেবষক, পিরক নািবদ, সরকাির ও বসরকাির গেবষণা িত ান, িবিভ  আ জািতক সং া এবং জনসাধারেণর বহােরর জ  
পিরসং ান ত ও কাশ কের আসেছ।  
 

এতিদন যাবত পিরসং ান ত ও কােশর ে  কান সমি ত আইন, িবিধ বা নীিতমালা না থাকায় িক  আেদশ ও 
পিরপে র আওতায় বাংলােদশ পিরসং ান েরার কাজ পিরচািলত হেয় আসিছল। িবিভ  সরকাির সং া ক ক একই িবষেয় 
পিরসং ান ত ও কােশর ফেল কান  সরকাির আর কান  সরকাির নয়, তা িনেয় িব াি  ি  হওয়ায় ত  

বহারকারীগণও নানািবধ অ িবধার স ুিখন হি েলন। এ সকল অ িবধা র কের পিরসং ান কায মেক গিতশীল, সমি ত, 
ল িভি ক ও িমতকরেণর জ  পিরসং ান আইন, ২০১৩ ণয়ন জ ির হেয় পেড়। 
 
পিরসং ান আইন ণয়েনর লে  এক  খসড়া িবল মি পিরষেদর সভায় অ েমাদেনর জ  রণ করা হেল মি পিরষেদর ২৪ 
জা য়াির ২০১১ ি . তািরেখর সভার িস াে র আেলােক িবল েত পিরবতন, পিরবধন ও সংেযাজনসহ ভ ং এর জ  আইন, 
িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয় রণ করা হয়। উ  ম ণালেয়র লিজসেল ভ িবভােগর পরামশ অ যায়ী িবল েত 
পিরবতন, পিরবধন ও সংেযাজনসহ ০৩ লাই ২০১২ ি . তািরেখ মি পিরষেদর অ েমাদন নয়া হয় এবং ০৪ অে াবর ২০১২ 
ি . তািরেখ লিজসেল ভ িবভাগ ক ক উ  আইেনর ভ ং দান করায় মহান জাতীয় সংসেদ উপ াপেনর লে  অথ 
িবভােগর মা েম মহামা  রা পিতর স িত হণ করা হয়। পরবত েত মাননীয় পিরক নাম ী ৩০ জা য়াির ২০১৩ ি . তািরেখ 
জাতীয় সংসেদ িবল  উ াপন করেল তা পরী া-িনরী ার জ  পিরক না ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম েত রণ 
করা হয়। উ  কিম র ০৪ ফ য়াির ২০১৩ ি . তািরেখ অ ি ত ৪৭তম সভার িস া  মাতােবক ‘পিরসং ান িবল ২০১৩’ 
যাচাই-বাছাই-এর জ  এক  সাব-কিম  গঠন করা হয়। উ  সাব-কিম েত সিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
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ছাড়াও পিরক না ম ণালেয়র পিরক না িবভাগ ও আইএমইিড’র সিচব , পিরক না কিমশেনর সদ গণ, ঢাকা িব িব ালয় 
এবং িবআইিডএস এর ০২ জন িবেশষ -এর মতামত নয়া হয়। সাব-কিম  ক ক িবল েত িক  সংেশাধন, পিরবতন, পিরবধন 
কের পিরক না ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম েত রণ করা হয় এবং কিম র অ েমাদনসহ িবল আকাের নরায় 
জাতীয় সংসেদ পশ করা হয়। ৯ম জাতীয় সংসেদর ১৬তম অিধেবশেন ২৭ ফ য়াির ২০১৩ ি . তািরেখ িবল  পাস হয় এবং 
০৩ মাচ ২০১৩ ি . তািরেখ ২০১৩ সেনর ১২ নং আইন িহেসেব গেজট াপন জারী করা হয়। 
 

১.৩.২ পিরসং ান আইেনর িবষেয় িবিধমালা ও নীিতমালা ণয়ন 
 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচেবর ন ে  কেয়ক  আ ঃম ণালয় সভার মা েম পিরসং ান আইন, ২০১৩ এর 
আওতায় ‘বাংলােদশ পিরসং ান েরা িতত অ া  সং া ক ক পিরসং ান ত ও কাশ িবিধমালা, ২০১৪ িণত 
হেয়েছ এবং এ স িকত নীিতমালার খসড়া ণয়ন স  হেয়েছ। 
 

১.৩.৩ জলা গেজ য়ার ণয়ন 
 

জন শাসন ম ণালেয়র ২১ এি ল ১৯৯৮ ি . তািরেখর আেদেশ জলা গেজ য়ার ণয়েনর দািয়  পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভােগর উপর  হয়। জলা গেজ য়ার ণয়েনর লে  পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচেবর 

সভাপিতে  গত ২৭ মাচ ২০১৩ ি . তািরেখ িত কিম র এক সভার িস াে র আেলােক ১৭ এি ল ২০১৩ ি . তািরেখ 
মাননীয় পিরক নাম ীেক ধান উপেদ া ও পিরক না ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম র সভাপিতেক উপেদ া এবং 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচবেক সভাপিত কের ৩৪ জন কমকতা/ ি র সম েয় জাতীয় কিম  এবং সংি  
মাননীয় সংসদ সদ েক উপেদ া ও জলা শাসকেক সভাপিত কের েত ক জলায় জলা গেজ য়ার কিম  গঠন করা হয়। 
বতমােন সাত  িবভােগ সাত  জলার গেজ য়ার ড়া  করা হেয়েছ, যা েণর অেপ ায় রেয়েছ। 
 

১.৩.৪ িবভাগীয় ও জলা পিরসং ান অিফস াপন 
 
বাংলােদশ পিরসং ান েরার ৭  িবভাগীয় ও ৪১  জলা পিরসং ান অিফস াপন করা হেয়েছ। গত ০১ লাই ২০১৩ ি . 
তািরখ থেক নব  ৭  িবভাগীয় পিরসং ান অিফেসর এবং ৪১  জলা পিরসং ান অিফেসর কায ম  করা হয়। 
 
১.৩.৫ পিরসং ান িবভাগ নঃ িত া 
 

আ জািতক পিরম েল বাংলােদেশর পিরসং ান কায েমর অব ান িনি ত করার এবং অভ রীণ ে  পিরসং ােনর 
েক উপলি  কের ব ব র েযা  ক া বতমান সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা জািতর িপতার মতাদশ 

নঃধারণ করার লে  ইেতা েব ২০০২ সােল িব  পিরসং ান িবভাগেক নরায় ২০১০ সােল ‘পিরসং ান িবভাগ’ নােম 
পিরক না ম ণালেয়র অধীন এক  আলাদা িবভাগ িহেসেব জন কেরন। ফেল দেশর আথ-সামািজক উ য়ন পিরক না ণয়েন 
পিরসং ােনর অপিরহাযতা নরায় ী ত হয়। রণ করা যায় য, থম ময়ােদ (১৯৯৬-২০০১) মতায় থাকাকােল মাননীয় 

ধানম ী শখ হািসনা পিরসং ান ব ার উ িতর জ  অেনক েলা ণ পদে প হণ কেরন, যার মে  পিরসং ােনর 
জ  ব তল িবিশ  এক   ভবন িনমাণ অ তম। ২০১২ সােল পিরসং ান ব ােক আেরা সংহত ও গণ িখ করার 
লে  ণ কাযাবিলর দািয়  িদেয় িতিন িব ত পিরসের িত া কেরন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ (Statistics 
and Informatics Division) যা ইেতামে  SID নােম পিরিচিত লাভ কেরেছ। নঃ িত ার পর থেক জাতীয় ও আ জািতক 
পিরম েল পিরসং ান ব ােক উ েরা র শি শালী করার জ  এ িবভাগ ণ িমকা রেখ সংি  সকেলর শংসা 
অজন কেরেছ। 
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১.৩.৬ বাংলােদেশ িবিভ  স েরর উে খেযা  অজন সং া  কিতপয় পিরসং ান 
 
অথৈনিতক ইউিনট সং া উে খেযা  হাের ি  পেয়েছ 
 

 
 
অথৈনিতক মাির ২০১৩ এর াথিমক ফলাফল অ যায়ী ২০০৩ সােল মাট অথৈনিতক ইউিনেটর সং া ৩৭ লাখ হেত 
ি  পেয় ২০১৩ সােল ায় ৮৯ লােখ দ িড়েয়েছ। 

 
ীিতর হার াস পেয়েছ  

 
২০১৩-১৪ অথবছের গড় ীিত িছল ৭.৩৫। ২০১৪-১৫ অথবছের গড় ীিত দ িড়েয়েছ ৬.৪১।  

১৫.৬

২৯.৯

৪৫.৪

০.৬ ৩.৪ ৫.৫.৫ ৩.৮

৩৮.২

২১.৭

৩৭.১

৮৮.৫

০.

২০.

৪০.

৬০.

৮০.

১০০.

১৯৮৬ ২০০১ ও ০৩ ২০১৩
ায়ী িত ান অ ায়ী িত ান অথৈনিতক কমকা স  খানা মাট ইউিনট

১০.৯১

৮.৬৯ ৬.৭৮
৭.৩৫

৬.৪১

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫
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মাথািপ  আয় বেড় দ িড়েয়েছ ১৩১৪ ডলার 

 
মাথািপ  আয় ২০০৮-০৯ অথবছের িছল ৭৫৯ মািকন ডলার। মবধমানভােব বেড় ২০১৪-১৫ ত দ িড়েয়েছ ১৩১৪ 
মািকন ডলার। 
 
িজিডিপ’র ি র হার ৬.৫১ 

 
িজিডিপ ি র হার ২০০৮-০৯ অথবছের িছল ৫.৭৪। সবেশষ ২০১৪-১৫ ত দ িড়েয়েছ ৬.৫১। 
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গড় আ  ি  পেয় দ িড়েয়েছ ৭০.৭ বছর 

 
দেশর মা েষর গড় আ  ১৯৯১ সােল িছল ৫৬.১ বছর। মবধমান হাের ি  পেয় ২০১৪ সােল তা দ িড়েয়েছ ৭০.৭ 

বছর।
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১.৩.৭ পিরসং ান উ য়েনর জ  জাতীয় কৗশলপ  (NSDS) 
 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরার Capacity Building of BBS (Phase: 2 NSDS 
Preparation) Project শীষক এক  কে র অধীন িব াংেকর সহেযািগতায় পিরসং ান উ য়েনর জ  জাতীয় কৗশলপ  
(National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) নােম এক  পিরক না দিলল ণয়ন করা হেয়েছ। NSDS 
হে  পিরসং ান ব ার সামি ক উ য়েনর উে ে  ণীত এক  িব ািরত, বা বস ত, অংশ হণ লক, পিরবতনশীল এবং 
রা ীয় মািলকানাধীন পিরক না দিলল। এর বা বায়েনর মা েম বাংলােদেশর জাতীয় পিরসং ান প িতর জ  েগাপেযাগী ঢ় 
িভি  তির করা হেব, যার উপর িনভর কের ভিব েত ত িভি ক, স ক ও ফল  জাতীয় নীিত ও পিরক না হণ করা স ব 
হেব। তাছাড়া, এর মা েম পিরসং ান ব া/প িতর সািবক উ য়ন ও িমতকরণ, অথৈনিতক িবে ষণ, উ য়ন নীিত ও 
পিরক না ণয়েন সহায়তা দােনর জ  পিরসং ােনর ণগতমান ও হণেযা তা ি , জাতীয় আয় িন পণ প িত 
আ িনকায়ন এবং ত ভা ার ও নটওয়ািকং শি শালী করার েযাগ তির হেব। পক  ২০২১ বা বায়েন সহেযািগতা করার 
জ  NSDS হে  পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর িনজ  কৗশল, যা িবিভ  ম ণালয়, িবভাগ ও সং ার সােথ 
আেলাচনা েম ড়া  করা হেয়েছ। সকল উ য়নশীল দেশর জ  জাতীয় পিরসং ান কৗশলপ  অবল ন করা এক  
আ জািতক রীিতেত পিরণত হেয়েছ। ২০০৪ সেন হীত ায় সকল উ য়ন সহেযািগরা (Development Partners) NSDS 

ণয়ন ি য়ায় জিড়ত িছেলন এবং বা বায়ন ি য়ায় সহায়তা করার আ াস/ইি ত িদেয়েছন। এর ু বা বায়ন হেল 
পযায় েম সরকােরর সকল ম ণালয়/িবভাগ ও সং া উপ ত হেব। 
 
এ ছাড়াও িবিভ  কমশালা এবং সভা থেক া  মতামত ও পািরেশর আেলােক বাংলােদেশর পিরসং ান ব ার িভশন এবং 
িমশন িনধারণ করা হেয়েছ, যা এই পিরক না দিলেল বিণত আেছ। সরকােরর িভশন-২০২১ এর সােথ সাম  রেখ যথাসমেয় 

াসি ক, ব িন  ও সহেজ বহারেযা  উপা  দােনর লে  বাংলােদেশর জাতীয় পিরসং ান ব ােক িব মােন উ ীত 
করােক NSDS এর পক /িভশন িহেসেব িনধারণ করা হেয়েছ। আর এর িমশন হে  পিরসং ান েরার ন ে  দেশ এক  
সমি ত, পশাদাির ও দ  পিরসং ান ব া গেড় তালা এবং ত -উপা  বহারকারীেদর বতমান ও ভিব ত চািহদা 
অ যায়ী আ জািতকমান বজায় রেখ ভােব যথাসমেয় িন ল পিরসং ান ত করা।  
 

বিণত িভশন ও িমশন অজেনর লে  সামি ক িদক িবে ষণ কের িন িলিখত চার  িবষয়েক অ ািধকার িহেসেব িচি ত করা 
হেয়েছ। যথা:  
(ক) জাতীয় উ য়ন ল মা া অজেনর গিত িত পিরবী ণ ও ায়ন এবং ু অথৈনিতক ব াপনা ও ত -িভি ক 
জাতীয় পিরক না ণয়েনর জ  ত -উপাে র ণগতমান ও বহার ি র উপর জার দয়া; 
(খ) জাতীয় পিরসং ান ব ার পশাদাির  ি করণ; 
(গ) দেশর জনগণেক িবেশষ কের ানীয় জনসাধারণেক পিরসং ানগত ত  উপাে র সােথ স ৃ  কের তােদর মতায়েন 
এবং ানীয় পযােয়র পিরক না ণয়েন সহায়তা করার লে  ানীয় পযােয়র পিরসং ান কায ম আরও শি শালী করা; এবং 
(ঘ) সমােজর সব েরর জনগণ যােত অিত সহেজ ত -উপা  পেত পাের, সজ  পিরসং ানগত সকল ত -উপা  
সবসাধারেণর জ  উ ু করণ এবং এ লে  পযায় েম “উ ু  উপা  নীিত” চা  করা।  
  

িবগত ২৮ অে াবর ২০১৩ ি . তািরেখ মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে   অ ি ত মি সভার বঠেক  উপ ািপত 
NSDS সরকােরর এক  পিরক না দিলল িহেসেব অ েমািদত হওয়ায় বাংলােদেশ পিরসং ান ব ােক ণা ভােব 

ািত ািনক পদােনর এক সানালী অ ায় িচত হেয়েছ। 
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পিরসং ান ভবন 
 

১.৩.৮ জািতসংেঘর পিরসং ান কিমশেনর কায েম বাংলােদশ পিরসং ান ব ার স ৃ তা 
 

পিরসং ােনর মােনা য়েনর জ  আ জািতকভােব িবিভ  নীিতমালা ণয়েনর উপরও  আেরাপ করা হে । জািতসংেঘর 
পিরসং ান কিমশন (United Nations Statistical Commission–UNSC) আ জািতক অ েন পিরসং ােনর ে  নীিত 
িনধারণী সং া িহেসেব কাজ কের। UNSC এর বািষক সে লেন পিরসং ােনর সা িতক অ ািধকারস হ িচি ত কের। 
স িল বা বায়েনর জ  েত ক দেশর জাতীয় পিরসং ান সং া (NSO) ক অ েরাধ জানােনা হয় এবং েয়াজেন এ 
াপাের Expert Group গঠন কের পািরশ তির কের NSO ক তা বা বায়েনর িদক িনেদশনা দান করা হয়।  

 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ UNSC সে লেন িনয়িমত যাগদান কের থােক এবং UNSC এর পািরেশর আেলােক 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরােক কায ম পিরচালনার েয়াজনীয় িদক িনেদশনা 

দান কের। সা িতক সমেয় UNSC এর পািরেশর আেলােক System of National Accounts (SNA)-2008, System of  
Environmental  and Economic  Accounting (SEEA), Strengthening Agricultural and Rural Statistics, Gender 
Statistics, Health Statistics, Geospatial Framework in National Statistical System এর উপর েরার কায মেক 
জারদার করা হেয়েছ। তাছাড়া জািতসংেঘর অ া  ঘাষণা ও কম িচ এবং সহ া   উ য়ন ল মা া (MDG) মিনটিরংেয় 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ উে খেযা  অবদান রেখ যাে । সহ া  উ য়ন ল মা া পরবত  উ য়ন কম িচ 
(Post-2015 Development Agenda) ত Cross-Cutting Issue িহেসেব অেনক েলা িবষয় সংেযাজেনর জ  আমরা এ 

ি য়ার সােথ সং  হেয় কাজ করিছ এবং পািরশ ণয়েন অবদান রাখিছ। এ ছাড়া, িবভাগ ও িবিবএস বাংলােদেশর 
পিরসং ান ব ার অজন বিহিবে  েল ধ রার লে  ও পার িরক অিভ তা িবিনমেয়র জে  ওআইিসর পিরসং ান 
স িকত সংগঠন SESRIC, UNESCAP এর সংগঠন SIAP এবং SAARC এর অ  সংগঠন SAARCSTAT এর কায েম 
িনয়িমতভােব অংশ হণ করেছ। ে া ত দশস েহর উ য়েনর জ  জািতসংঘ ক ক ‘ই া লু কমপিরক না’ বা বায়েনর 
জ  জাতীয় ও আ জািতক িবিভ  ফারােম অ  িবভাগ ও িবিবএস সি য়ভােব অংশ হণ করেছ।  
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১.৩.৯ িবিবএস -এর ণ কাশনা 
 

২০১৪-২০১৫ সােল পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরা হেত Preliminary Report of 
Census of Slum Areas and Floating Population, Community Reports, District Reports, Socio-Economic and 
Demographic Report, Rural Credit Survey Report, Preliminary Report of Economic Census 2013, Time Use Pilot 
Survey Report, Violence Against Women (VAW) Survey Report, Sample Vital Registration Report 2014 -সহ 
অেনক েলা িতেবদন কািশত হেয়েছ, যা দেশর আথ-সামািজক অ গিত ায়েন ও নীিত িনধারেণ ণ অবদান রাখেত 
স ম হেয়েছ। এ িবভােগর ত াবধােন ও িনেদশনায় এসব কাশনার মান েবর চেয় ব লাংেশ উ ত হেয়েছ এবং এ জ  
িবভাগ ও িবিবএেসর কমকতােদর সম েয় গ ত এক  কিম  িনরলসভােব কাজ কের যাে । ভিব েত িবিবএস-এর সকল 

কাশনােক অিধকতর িবে ষণধম  করার উপর  আেরাপ করা হে । 
 

১.৩.১০ িবভাগ স সারণ ও বাংলােদশ পিরসং ান েরা নগঠন 

পিরসং ান ব ােক শি শালী করার জ  মাননীয় ধানম ীর সিদ ার আেলােক পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগেক 
স সািরত কের এক  উইং এর পিরবেত শাসন, উ য়ন ও ত  ব াপনা নােম ৩  আলাদা উইং এবং বশ িক  ন ন 
অবকাঠােমা জন করা হেয়েছ। অিতির  সিচেবর ১ , -সিচেবর ১ , উপ-সিচেবর ২  এবং শাখা পযােয় ৪ সহ মাট 
৩৪  ন ন পদ জন করা হেয়েছ।    
 
পিরসং ান আইন, ২০১৩ এর িবধান অ সাের বাংলােদশ পিরসং ান েরার সাংগঠিনক কাঠােমা নগঠন কের জনবেলর 
পিরমাণ বাড়ােনা হেয়েছ এবং সকল িবভাগ ও জলায় অিফস াপেনর ব া নয়া হেয়েছ। জনবেলর পিরমাণ আেরা ি  কের 
ি তীয় পযােয়র নগঠেনর কাজ অ াহত আেছ। উপেজলা পযােয় ি তীয় িণর পদ িব  কের ৪৬৭  থম িণর পদ জন 
করা হেয়েছ। বািষক উ য়ন কম িচ ও ম েময়ািদ বােজট এর আওতায় ণ জিরপ, সমী া ও অবকাঠােমা উ য়েনর জ  
কায ম হণ করা হেয়েছ। এেত পিরসং ান েরার ত ভা ার স  হেব এবং ত  বহারকারীরা হালনাগাদ ত  পােবন।  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



10 

 

২.০ জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এর কমপিরক না  
 
িমশন টেম : দেশর উ য়ন ও জনক ােণর জ  আ িনক প িতেত পিরসং ান সং হ, ি য়াকরণ, িবে ষণ ও কাশকরণ 
 
২.১ ধান কাযাবিল 
(১) পিরসং ান ও ত  ব াপনা সং া  আইন/নীিত/িবিধ ণয়ন ও সংেশাধন; 
(২) িবিভ  কার মাির ও জিরপ (েযমন-আদম মাির, িষ মাির, অথৈনিতক মাির ইত ািদ) পিরচালনা করা; 
(৩) জাতীয় িহসাব ও  সং া  পিরসং ান িন পণ ও ি য়াকরণ; 
(৪) পিরসং ান ত ও পিরসং ােনর মান উ য়েন অ া  ম ণালয়/িবভাগ/সংি  অ া  িত ােনর সােথ সম য় সাধন; 
(৫) দেশর েয়াজেনর িনিরেখ পিরসং ান ও ত  চািহদা িন পণ এবং বহারকারীেদর চািহদার  আেলােক পিরসং ান সরবরাহ 
করা; 
(৬) জাতীয় জনসং া রিজ ার তির, হালনাগাদকরণ ও সংর ণ এবং এ লে  িডিজটাল আকাইভ াপন; 
(৭) পশাগত মােনা য়েন িশ া, িশ ণ, গেবষণার ে  দশীয় ও আ জািতক সহেযািগতা াপন; 
(৮) জাতীয় পিরসং ান উ য়ন কৗশলপ  বা বায়েন সহায়তা দান। 
 
২.২ কৗশলগত উে  (Strategic Objectives)  
 
(১) দেশর পিরসং ান ও ত  ব াপনার চািহদার িনিরেখ পিরসং ান আইন, নীিত ও িবিধ ণয়ন; 
(২) পিরক নািবদ, নীিতিনধারক, গেবষক ও অ া  কেহা ারগেণর চািহদামািফক মানস  পিরসং ান সরবরাহ; 
(৩) পিরসং ান উ য়েন জাতীয় কৗশলপ -এর মা েম এবং আ জািতক সং ার ধারণা ও নীিতমালার সােথ সংগিত রেখ জাতীয় 
পিরসং ান ব ার মান উ য়ন করা।  
 
আওতাধীন সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) 
 
২.৩ জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  কমপিরক না ণয়ন (সংেশািধত)  
 
২.৩.১ ািত ািনক আেয়াজন (Institutional Arrangement) 

কাযস হ 
 

সময়সীমা 
 

িনেদশক  
 

*িবভাগ/** েরার 
দািয় া  কমকতা 

ব  লাইন 
সং া 

িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক 

(১.ক) পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ এর  

নিতকতা কিম র নিব াস 

মাচ ২০১৫ ১ ১ 
 
 

কিম  সং া  সিচব, পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ 

 
(১.খ) আওতা  িত ান, 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা’র  
নিতকতা কিম  

গঠন/ নিব াস 

মাচ ২০১৫ 
 

- ১ কিম  সং া মহাপিরচালক, িবিবএস 
 

(২.ক) পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ-এর 

নিতকতা কিম র সভা  

মাচ ২০১৫ হেত 
ন ২০১৬ 

৪ 
 

৬ 
 

মািসক  সভা 
সং া 

 

 -সিচব ( শাসন) ও  
ফাকাল কমকতা  

 
(২.খ) পিরসং ান েরার 
নিতকতা কিম র সভা 

মাচ ২০১৫  
হেত  

ন, ২০১৬ 

 
- 

 
৬ 

মািসক সভা 
সং া 

মহাপিরচালক, িবিবএস ও  
 ফাকাল কমকতা 
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কাযস হ 
 

সময়সীমা 
 

িনেদশক  
 

*িবভাগ/** েরার 
দািয় া  কমকতা 

ব  লাইন 
সং া 

িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক 

(৩. ক) পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ-এর 
কেহা ার সভা 

এি ল ২০১৫ 
হেত  

 
এি ল  ২০১৬ 

১ 
 

- 

১ 
 
১ 

িত অথ বছের 
সভা সং া 

-সিচব ( শাসন) ও 
 ফাকাল কমকতা 

(৩.খ) পিরসং ান েরা’র 
কেহা ার সভা 

এি ল ২০১৫  
হেত 
 

এি ল ২০১৬ 

- 
 

- 

১ 
 

১ 

িত অথ বছের 
সভা সং া 

মহাপিরচালক, িবিবএস ও  
ফাকাল কমকতা 

 

 
২.৩.২ সেচতনতা ি  (Awareness  Raising) 

 

কাযস হ সময়সীমা িনেদশক িবভাগ/ েরার 
দািয় া  কমকতা বজলাইন 

সং া 
িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক 

(১.ক) সেচতনতা ি  
সং া  িবভাগ-এর সভা  

জা য়াির  ১৫  
হেত 

ন ২০১৬ 
মািসক 

- 
 

 

৬  
 

 

মািসক সভা 
সং া ০১   

-সিচব ( শাসন) ও 
ফাকাল কমকতা 

(১.খ) সেচতনতা ি  
সং া  েরার সভা   

জা য়াির ২০১৫  
হেত 

  ন  ২০১৬ 
মািসক 

- ৬  মািসক সভা 
সং া ০১  

মহাপিরচালক, িবিবএস 
এবং ফাকাল কমকতা 

(২) াচার িবষেয় 
সেচতনতা ি র জ  
পিরসং ান িবভােগ িশ ণ 
কমশালা আেয়াজন 

সে র ২০১৫ - ১  
 
 

৬০ জন 
১০০% 

িশ ণ কমশালার  
সং া ০২   
 

অংশ হণকারীর 
সং া  ৬০ জন 

-সিচব( শাসন) ও 
উপ-সিচব( শাসন) 

 
* ‘িবভাগ’ বলেত পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
** ‘ েরা’ বলেত বাংলােদশ পিরসং ান েরা  
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২.৩.৩ দ তা উ য়ন (Capacity Development)  
কাযস হ 

  
সময়সীমা  
 

িনেদশক  
িবভাগ/ েরা’র দািয় া  

কমকতা 
ব  লাইন 

সং া  
িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক  

(১.ক) জাতীয় াচার 
িবষেয় িবভাগ এর িশ ণ 

মাচ ২০১৫ 
 

- 
 

১ম ও ২য় িণর 
কমকতা ১০০% 
 

শতকরা হার 
(১০০%) 

-সিচব ( শাসন) 
উপ-সিচব ( শাসন) 
ফাকাল  পেয়  কমকতা 

 
(১.খ) জাতীয় াচার 
িবষেয় েরার িশ ণ 
 

ম ২০১৫ 
হেত 
 
িডেস র  ১৬ 

- ১ম ও ২য় িণর 
কমকতা ৫০% 
১ম ও ২য় িণর 

কমকতা  অবিশ  
৫০% 

শতকরা হার  
(১০০%) 
শতকরা হার 
(১০০%) 

মহাপিরচালক, িবিবএস  
ফাকাল  পেয়  কমকতা 

পিরচালক, এসএস আই 

(২.ক) ত  অিধকার 
আইন সং া  িশ ণ 
(পিরসং ান ও ত  

ব াপনা িবভাগ) 

ম ২০১৫ 
 

- 
 

১ম ও ২য় িণর 
কমকতা ১০০% 

 শতকরা হার 
(৫০%) 

-সিচব ( শাসন) 
উপ-সিচব ( শাসন)  
ফাকাল  পেয়  কমকতা 

 
(২.খ) ত  অিধকার 
সং া   িশ ণ 
(িবিবএস) 

সে র 
২০১৫  
হেত ফ য়াির  
১৬ 

- ১ম ও ২য় িণর 
কমকতা ৫০% 
১ম ও ২য় িণর 
কমকতা অবিশ  ৫০% 

শতকরা হার  
(১০০%) 
শতকরা হার 
(১০০%) 

 মহাপিরচালক, িবিবএস  
ফাকাল  পেয়  কমকতা 

 পিরচালক, এসএস আই 

 
২.৩.৪ িবিধ-িবধান সং ার সং া  (Reforms of Rules) 

কাযস হ সময়সীমা িনেদশক  
 িবভাগ/ েরা’র দািয় া    
  কমকতা 

ব  লাইন 
সং া 

িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক 

(১) িবিবএস এর নন-ক াডার 
কমকতা ও নন- গেজেটড কমচারী 
িনেয়াগ িবিধমালা, ড়া করণ 

ন ২০১৫  
 

- ১ 
 

 

িবিধমালার 
সং া 

 
 

মহাপিরচালক, িবিবএস 
-সিচব ( শাসন) 

উপ-সিচব ( শাসন-৩) 

(২) পিরসং ান ত ও কাশ 
স িকত খসড়া নীিতমালা ণয়ন 

ম ২০১৬   
 
 

- 
 
 

১ 
 
 

িবিধমালার 
সং া 

 

 অিতির  সিচব 
উপ-সিচব ( শাসন-৩) 

(৩) জাতীয় ত  ব াপনা খসড়া 
নীিতমালা ণয়ন 

ন ২০১৬ - ১ িবিধমালার 
সং া 

 

অিতির  সিচব 
উপ-সিচব,ত  ব াপনা-১ 

(৪) জাতীয় পিরসং ান ও ত  
ব াপনা একােডিম পিরচালনা 

খসড়া িবিধমালা ণয়ন 

ম ২০১৬ - ১ িবিধমালার 
সং া 

 

মহাপিরচালক, িবিবএস 
-সিচব ( শাসন)  
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২.৩.৫ কমকতা/কমচারীগণেক র তকরণ (Rewards for Personnel) 
কাযস হ 
 

সময়সীমা  
 

িনেদশক   
িবভাগ/ েরা’র দািয় া  

কিম  
ব  লাইন 

সং া  
িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক  

(১) ভাল কােজর জ  
র তকরণ (িবভাগ) 

 

িডেস র ১৫ 
 

 

- 
 

 

কমকতা 
৩ জন 
কমচারী ৩ জন 

কমকতা/ 
কমচারী সং া 

িবভাগ এর নিতকতা কিম  
 
 

(২) ভাল কােজর জ  
র তকরণ ( েরা) 

িডেস র ১৫ - কমকতা ১০ জন 
কমচারী ১০ জন 

কমকতা/ 
কমচারী সং া 

েরা’র নিতকতা কিম  

 
২.৩.৬ ই-গভর া  (E-Governance) 

কাযস হ সময়সীমা িনেদশক িবভাগ/ েরার দািয় া  
কমকতা  ব  লাইন 

সং া িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক 

(১) ই ারেনট িবধা দান ন ২০১৫ চলমান ১০০% শতকরা হার অিতির  সিচব  
(২) ওেয়ব পাটাল চা করণ ন ২০১৫ - ১ সং া অিতির  সিচব 
(৩) ই- িকউরেম  চলন 
(িবভাগ এবং েরা) 
 
 

ন ২০১৬ 
 
 
 

- 
 
 
 
 

১০০% 
 
 
 
 

শতকরা হার 
 
 
 

 

মহাপিরচালক, িবিবএস 
উপ-সিচব ( শাসন), 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা 
িবভাগ  
সংি  ক /কম িচ 
পিরচালক 

(৪) ই- ট ািরং চা করণ  
(িবভাগ এবং েরা) 

ন ২০১৬ 
 

- 
 

১০০% 
 

শতকরা হার মহাপিরচালক, িবিবএস 
উপ-সিচব ( শাসন), 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা 
িবভাগ  
সংি  ক /কম িচ 
পিরচালক 

(৫) ই-ফাইিলং চা করণ 
(িবভাগ) 
 

ন ২০১৫ 
 

ন ২০১৬ 
 
 

চলমান 
 

 

৫% 
 

১০% 
 

 

িত 
অিধশাখা/ 

শাখা 

অিতির  সিচব 
উপ-সিচব( শাসন),  
সংি  শাখা/অিধশাখার 
কমকতা 

(৬) িভিডও কনফাের  
িসে ম চলন 
 

িডেস র ১৫ 
ন ২০১৬ 

 

- ২  িভিডও 
কনফাের   
সং া 

অিতির  সিচব 
ফাকাল পেয়  কমকতা 

(৭) ওেয়ব সাইট হালনাগাদ 
রাখা  

চলমান চলমান - - অিতির  সিচব 
সহকারী া ামার  
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২.৩.৭ ইেনােভশন ম (Innovation Team) 
কাযস হ 

 
সময়সীমা  
 

িনেদশক  
িবভাগ/ েরার দািয় া  

কমকতা 
ব  লাইন সং া  

িডেস র, ২০১৪ 
ল মা া একক  

(১.ক) ইেনােভশন ম গঠন ও 
কমপিরক না ণয়ন (িবভাগ 
পযায়) 

ন ২০১৫ 
 
 

- 
 
 

১ 
১ 

কিম / 
কমপিরক না 

সং া 

উপ-সিচব (অিডট ও 
সম য়) 

(১.খ) ইেনােভশন ম গঠন  ও 
কমপিরক না ( েরা পযায়) 

ন ২০১৫ 
 

 

- 
 

 

১ 
১ 

কিম / 
কমপিরক না 

সং া 

মহাপিরচালক, িবিবএস  
সংি  ফাকাল পেয়  
কমকতা 

 
২.৩.৮ বােজট বরা  এবং অিডট (Budget & Audit) 

কাযস হ সময়সীমা িনেদশক িবভাগ/ েরার 
দািয় া  কমকতা  ব  লাইন 

সং া িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক 

(১.ক) াচার কৗশল 
বা বায়েনর জ  বােজট 
পিরক না তির (িবভাগ) 

ম ২০১৫ 
 

 

- 
 

 

১  
 
 

 

পিরক না 
সং া 

 
 

-সিচব ( শাসন) 
উপ-সিচব(বােজট) 
সংি  ফাকাল পেয়  
কমকতা 

(১.খ) াচার কৗশল 
বা বায়েনর জ  বােজট 
পিরক না তির ( েরা) 

আগ  ২০১৫ 
 
 

- 
 
 

১  
 
 

পিরক না  
সং া 

 
 

মহাপিরচালক, িবিবএস 
পিরচালক (এফএ অ া  
এমআইএস) 
সংি  ফাকাল পেয়  
কমকতা 

(২) অথ িবভাগ এর বােজট াব 
পিরক না (২০১৫-২০১৬) রণ  

ম ২০১৫ - ১  
 

সং া 
 

 

-সিচব ( শাসন) 
উপ-সিচব (বােজট) 

(৩) েরা এর বােজট াব 
(২০১৫-১৬) িবভােগ দািখল 

ম ২০১৫ 
 

- ১  সং া মহাপিরচালক, িবিবএস 
 

(৪) অভ িরণ অিডট িডেস র ২০১৫ 
ন ২০১৬ 

- ১  
১  

সং া 
সং া 

িবভাগ ও িবিবএস এর 
কমকতাগণ 

 
২.৩.৯ তা ও জবাবিদিহতা (Transparency and Accountability) 

কাযস হ 
 

সময়সীমা  
 

িনেদশক  
িবভাগ/ েরা’র দািয় া  

কমকতা 
ব  লাইন 

সং া  
িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক  

(১) কে র অ গিত, বােজট, 
ময়াদ, ক  পিরচালকেকর 

নাম ও কানা ইত ািদ 

বািষক 
ন ২০১৫ হেত 
ন ২০১৬ 

- 
 

 

১  
 

১  

িতেবদন 
সং া 
 
 

সংি  ক  পিরচালক 
-সিচব (উ য়ন) 

অিতির  সিচব 
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কাযস হ 
 

সময়সীমা  
 

িনেদশক  
িবভাগ/ েরা’র দািয় া  

কমকতা 
ব  লাইন 

সং া  
িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক  

িববরণসহ িতেবদন 
ি কাকাের এবং ওেয়ব 

সাইেট কাশ 

মািসক 
জা য়াির ২০১৫  

হেত 
ন ২০১৬ 

-  
৬  

 

 
িতেবদন 

সং া 

 

(২) কম িচর অ গিত, বােজট, 
ময়াদ, কম িচ পিরচালেকর 

নাম ও কানা ইত ািদ 
িববরণসহ িতেবদন 

ি কাকাের এবং ওেয়ব 
সাইেট কাশ 
 

বািষক  
ন ২০১৫ হেত 
ন ২০১৬ 

- 
 
 

১  
 

১  
 
 

 
িতেবদন 

সং া 

সংি  ক  পিরচালক 
-সিচব ( শাসন) 

অিতির  সিচব 
 

মািসক 
জা য়াির ২০১৫ 

হেত 
ন ২০১৬ 

- 
 
 

 
৬  

 
 

 
িতেবদন 

সং া 
 

 
২.৩.১০ সবা দান উ য়ন (Service Upgradation) 

কাযস হ সময়সীমা িনেদশক িবভাগ/ েরা’র দািয় া  
কমকতা  ব  লাইন 

সং া 
িডেস র 
২০১৪ 

ল মা া একক 

(১) পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভােগ ন ন শাখা 

    (আইন, আইিস )  

ন ২০১৫ - 
 

২  
 

 

 শাখা সং া 
 

-সিচব ( শাসন) 
উপসিচব ( শাসন) 
 

(২)  ড  াপন বা বািয়ত  - ১  সং া -সিচব( শাসন) 
উপ-সিচব ( শাসন) 

(৩) বাংলােদশ পিরসং ান 
েরার ন ন অগােনা াম 

(খসড়া) ণয়ন 

ন, ২০১৬ - ১  অগােনা াম 
সং া 

মহাপিরচালক, িবিবএস 
-সিচব ( শাসন) 

(৪) বাংলােদশ পিরসং ান 
েরার ২৮২  থম িণর পদ 
জন বা বায়ন  

িডেস র, ২০১৫ ৪৭৭  ২৮২ পদ সং া মহাপিরচালক, িবিবএস  
-সিচব ( শাসন)  

উপ-সিচব ( শাসন) 
(৫) বাংলােদশ পিরসং ান 

েরার  পেদ 
কমকতা/কমচারী িনেয়াগ 

চলমান - পেদর 
িভি েত 
িনধারণ 

-  
মহাপিরচালক, িবিবএস 

-সিচব ( শাসন) 
(৬) িস েজন  চাটার 
পযােলাচনা ও 
সমেয়াপেযাগীকরণ (িবভাগ 
এবং েরা) 

ম, ২০১৫ - িবভাগ- ১   
 

েরা- ১   

িস েজন চাটার 
সং া 
িস েজন চাটার 
সং া 

অিতির  সিচব 
মহাপিরচালক, িবিবএস 
উপ-সিচব ( শাসন) 
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(৭) বাংলােদশ পিরসং ান 
েরার িবিভ  উইং-এর 

কমব ন পযােলাচনা ও িস া  
হণ (কমশালা আেয়াজন) 

ম ২০১৫ - ১  কমশালা সং া মহাপিরচালক, িবিবএস  
পিরচালক (এফএ অ া  
এমআইএস) 

(৮) িডভাইস স সারণ ম ২০১৫ ২  ৪   ন ন ২  াপন অিতির  সিচব 
 
২.৩.১১ (ক) ত  অিধকার (Right to Information) 

কাযস হ 
 

সময়সীমা  
 

িনেদশক  
িবভাগ/ েরার দািয় া  

কমকতা 
বসলাইন সং া  

িডেস র, ২০১৪ 
ল মা া একক  

(১.ক) দািয়  া  
কমকতা মেনানয়ন 
(িবভাগ) 

বা বািয়ত - 
 

১ জন মেনানীত 
 

কমকতা 
সং া 

জনাব মাঃ আ ল গিণ, উপ-
সিচব 
 

(১.খ) দািয় া  কমকতা 
মেনানয়ন ( েরা) 

বা বািয়ত - 
 

১ জন মেনানীত 
 

কমকতা 
সং া 

জনাব িদলীপ মার ভ , 
পিরচালক 

 (২.ক) ত  অিধকার, 
ত  সংর ণ ও কাশ 
সং া  িবভাগ-এর 
বািষক িতেবদন তির  

ফ য়াির ২০১৬ 
 
 
 

- 
 
 
 

িবভাগ ১  
 
 
 

িতেবদন 
সং া 

 
 

অিতির  সিচব 
ত  অিধকার িবষেয় দািয়  
া  কমকতা 

 
 (২.ক) ত  অিধকার, 

ত  সংর ণ ও কাশ 
সং া  েরা এর বািষক 
িতেবদন তির 

ফ য়াির ২০১৬ 
 

- েরা ১  
 

িতেবদন 
সং া 

 

মহাপিরচালক, িবিবএস  
ত  অিধকার িবষয়ক দািয়  
া  কমকতা 

(৩) চািহদা অ যায়ী ত  
দান (ত  অিধকার 

আইন-২০০৯ এর ৮ ধারা 
অ যায়ী) 

চলমান 
 

 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 

 

ত  অিধকার িবষয়ক দািয়  
া  কমকতা 

 

 

২.৩.১১ (খ) অিভেযাগ আমেল নয়া ও িন ি  সং া  কায ম (Grievance Redress System-GRS) 
কাযস হ সময়সীমা িনেদশক িবভাগ/ েরা’র দািয় া  

কমকতা  ব  লাইন 
সং া িডেস র 

২০১৪ 

ল মা া একক 

(১) িবভাগ এর মািসক 
সম য় সভার এেজ ায় 
অ করণ 

বা বািয়ত - 
 

১ 
 
 

এেজ া 
সং া 

 
 

উপ-সিচব (অিডট ও সম য়) 
 
 

(২) অিভেযাগ বা  াপন 
 
 

বা বািয়ত - 
 

 

১  
 
 

সং া 
 

 

উপ-সিচব ( শাসন) 
পিরচালক, এফএ অ া     
এমআইএস (িবিবএস) 

(৩) অিভেযাগ নািন ও 
িন ি  সং া  কিম   
এবং ফাকাল পেয়   
কমকতা মেনানয়ন  

ম ২০১৫ 
 
 

- 
 
 
 

িবভাগ-১ 
 

েরা-১ 
 

কিম / 
ফাকাল 
পেয়   

কমকতার 

-সিচব ( শাসন) 
উপ-সিচব ( শাসন) 
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কাযস হ 
 

সময়সীমা  
 

িনেদশক  
িবভাগ/ েরার দািয় া  

কমকতা 
বসলাইন সং া  

িডেস র, ২০১৪ 
ল মা া একক  

সং া 

(৪) অিভেযাগ নািন ও 
িন ি  সং া  িবষেয় 
সভা আেয়াজন  
 

মািসক 
জা য়াির ১৫  
 হেত  

ন ২০১৬ 

- 
 
 

৬ বার 
 
 

সভা 
সং া 

 
 

অিতির  সিচব  
ফাকাল কমকতা 

 

(৫) সিচব ক ক জনগণ/ 
কমকতা-কমচারীগেণর 
অিভেযাগ সং া  নািন  
 

মািসক  
(িব ি র 
মা েম তািরখ 
িনধারণ) 
জা য়াির ১৫ 

হেত 
ন ২০১৬ 

- 
 
 

 
 

৬ বার 
 
 
 

নািন 
সং া 

 
 

সিচব, পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ 

 

(৬) অিভেযােগর ি েত 
িহত ব ার কায ম 

মিনটিরং পিরবী ণ 

মািসক  
জা য়াির ১৫ 

হেত 
ন ২০১৬ 

- ৬ বার মিনটিরং 
সং া 

কিম  (িবভাগ ও    
 িবিবএস) 

 
২.৩.১২ মিনটিরং (Monitoring) 

কাযস হ 
 

সময়সীমা  
 

িনেদশক  
িবভাগ/ েরা’র দািয় া  

কমকতা 
বজলাইন সং া  

িডেস র, ২০১৪ 
ল মা া একক  

(১) াচার কৗশল 
কমপিরক নার বা বায়ন 
পিরবী ণ 

িডেস র ২০১৫ 
 

- 
 

িবভাগ ১ 
 েরা ১ 

পরীিব ণ 
সং া 

 
 

িবভাগ ও েরা’র 
নিতকতা কিম  

 
 

ন ২০১৬ - িবভাগ ১ 
 েরা ১ 

(২) াচার কৗশল 
কমপিরক না বা বায়ন 
পিরবী ণ িরেপাট 
তিরকরণ এবং িবভােগর 
নিতকতা কিম র িনকট 

উপ াপন  

িডেস র ২০১৫ 
ন ২০১৬ 

 
 
 
িডেস র ২০১৫ 

- 
 
 
 
- 

 

১ 
১ 
 
১ 
 
১ 

িরেপাট সং া -সিচব ( শাসন) ও 
ফাকাল পেয়  কমকতা 

(৩) কিম র পািরশ 
অ যায়ী কমপিরক নার 
সংেযাজন/সংেশাধন 

িডেস র ২০১৫ 
ন ২০১৬ 

 

- ১ 
১ 

পিরমাজন  
 সং া 

 

িবভাগ এর নিতকতা 
কিম  
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(৪) জাতীয় াচার 
বা বায়ন ইউিনেট 
িবভােগর াচার বা বায়ন 
অ গিত িতেবদন রণ 

জা য়াির ২০১৬ - ১ িতেবদন 
সং া 

-সিচব ( শাসন) 
ফাকাল পেয়  কমকতা 

 
৩.০ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ক ক বা বািয়ত কম িচস হ  
 
৩.১ জলা গেজ য়ার ণয়ন কম িচ 
০১. কম িচর নাম  :  জলা গেজ য়ার ণয়ন কম িচ 
০২. বা বায়নকারী সং া :  পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
০৩. বা বায়নকাল  :  লাই ২০১৩ হেত ন ২০১৬ পয  
০৪.    :   লাই ২০১৩ ি . 
০৫. সমাি   :   ন ২০১৬ ি . 
০৬. কম িচর উে : 
 জলা গেজ য়ার ণয়ন; 
 ৬৪  জলার গেজ য়ার কােশর লে  থম পযােয় ৭  িবভােগর ৭  জলায় জলা গেজ য়ার ণয়ন; 
 বাংলােদেশর ইিতহাস, ঐিতহ , ি , সভ তা, আথ-সামািজক, রাজৈনিতক, সাং িতক অব া ও অথৈনিতক কমকাে র সােথ 

জনগেণর পিরিচিত সাধন এবং 
 জনসাধারণ, গেবষক, সমাজকম , ত  বহারকারীগেণর জ  জলায় ি , ইিতহাস, ঐিতহ  ইত ািদ িবষেয় ব িন  ত  াি র 

েযাগ ি । 
 
০৭. া িলত য়    :  ২১৬.০০ ল  টাকা 
০৮. ২০১৪-১৫ অথ বছেরর কােজর অ গিত   : ৬৫% 
০৯. ২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত    : (ক)   আিথক ৬২.৩৭%, খ)  বা ব ৬৫% 
১০. আগামী ন ২০১৬ এর মে  ৭  জলার জলা গেজ য়ার ণয়েনর কাজ স  করার পিরক না রেয়েছ। 
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     ৪.০ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর ২০১৪-১৫ অথ বছের িশ ণ সং া  ত  
িমক 
নং 

কােসর নাম আেয়াজনকারী 
িত ান 

িশ েণর তািরখ ও 
ময়াদ 

িশ েণর ান অংশ হণকারীগেণর 
পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 
পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা 

িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
১ ই-ফাইিলং কায ম পিরসং ান ও ত  

ব াপনা িবভাগ 
১০-১২ আগ  ২০১৪  

১.০০ টা থেক ৫.০০ টা 
িবিবএস-এর 

কি উটার াব 
৩য় িণর কমচারী ১৫ জন - - ১৫ জন 

২ ই-ফাইিলং কায ম পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ 

১০-১২ আগ  ২০১৫  
১০.০০ টা থেক ১.০০ টা 

িবিবএস-এর 
কি উটার াব 

২য় িণর কমকতা ১৪ জন - - ১৪ জন 

৩ ই-ফাইিলং কায ম পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ 

১৩, ১৪ ও ১৮ আগ , 
২০১৫ 

৯.৩০ টা থেক ১২.৩০ টা 

িবিবএস-এর 
কি উটার াব 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
হেত সিচব পয  

কমকতা 

১৩ জন   ১৩ জন 

৪ ই-ফাইিলং 
Refreshment 

িশ ণ কাস 

পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ 

৩০-৩১ ম, ২০১৫,  
১০.০০ টা থেক ৪.৩০ 

িবিবএস-এর 
কি উটার াব 

২য় ও ৩য় িণর 
কমকতা/কমচারী 

২৪ জন - - ২৪ জন 

৫ ই-ফাইিলং 
Refreshment 

িশ ণ কাস 

পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ 

২৬ ম ২০১৫  
১০.০০ টা হেত ৩.০০ টা  

িবিবএস-এর 
কি উটার াব 

উপসিচব, িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

পযােয়র কমকতা 

১০ জন - - ১০ 
জন 

 
     ৫.০ বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত কম িচস হ 

িমক 
নং 

কম িচস েহর নাম বা বায়নকারী সং া বা বায়নকাল উে  মাট া িলত 
য় 

২০১৪-১৫ অথবছের 
কােজর অ গিত (%) 

২০১৪-১৫ ন 
পয  কােজর 

অ গিত 

০১ NSDS বা বায়ন 
সহায়তা কম িচ 

পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভাগ 

(SID) 

জা য়াির, ২০১৪- ন, 
২০১৫ 

 (ক)  NSDS বা বায়েনর লে  বাংলােদশ 
পিরসং ান েরার ৮  উইংেয়র অধীন মাট 
৬১  কায ম স াদেনর লে  সমি তভােব 
পিরক না ণয়ন এবং অেথর সং ান কের 
বা বায়েনর ব া হণ।  
 (খ) NSDS বা বায়েনর মা েম  
বাংলােদেশর জাতীয় পিরসং ান প িতর 

১,৫২.০০ ল  
৪৪.৩৪  

(৭০.৩৮%) 
১২০.৪৭  

(৭৯.২৫%) 
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িমক 
নং 

কম িচস েহর নাম বা বায়নকারী সং া বা বায়নকাল উে  মাট া িলত 
য় 

২০১৪-১৫ অথবছের 
কােজর অ গিত (%) 

২০১৪-১৫ ন 
পয  কােজর 

অ গিত 
েগাপেযাগী ও ঢ় করার মা েম ভিব েত 

ত িভি ক, স ক ও ফল  জাতীয় নীিত ও 
পিরক না ণয়ন। 

০২ 
জলা গেজ য়ার 
ণয়ন SID লাই/১৩- ন/১৬ 

(ক)  ৬৪  জলার জলা গেজ য়ার কােশর 
লে  থম পযােয় ৭  জলার জলা 
গেজ য়ার ণয়ন; 

(খ) বাংলােদেশর ইিতহাস, ঐিতহ , ি , 
সভ তা, আথ-সামািজক, রাজৈনিতক, 
সাং িতক অব া ও অথৈনিতক কমকাে র 
সােথ জনগেণর পিরিচিত সাধন; 
(গ) জনসাধারণ, গেবষক. সমাজকর, ত  

বহারকারীগেণর জ  জলার ি , ইিতহাস, 
ঐিতহ  ইত ািদ িবষেয় ব িন  ত  াি র 

েযাগ ি  করা।  

৩০৪.০০ ল  
৪২.১০ 

(৬২.৩৭%) 
১৫৫.০৪ 
(৫১%) 

০৩ 
বি  মাির, ভাসমান 
লাকগণনা ২০১৪ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান েরা 

(BBS) 

লাই/১২- ন, 
২০১৫ 

ক) দেশ বি র সং া, বি র এিরয়ার পিরমাণ, 
বি র খানার সং া এবং িল  ও বয়সেভেদ 
বি েত বসবাসরত লাক সং া িন পণ করা;  
খ দেশর বি বাসীেদর আথ-সামািজক, দাির  
পিরি িত, া  ও ি  িবষয়ক অব ান জানা।  
গ) দেশর বি বাসী জনসং ার বি েত 
আগমেণর কারণ ও দেশর কান জলা থেক 
কতেলাক বি েত এেসেছ তা িন পণ করা;  
ঘ) দেশর বা ত (uprooted) 
জনসং ার অব া জানা ) 

৯,৩২.০০ ল  
১৩৫.৭৬ 

(৮১.৭৫%) 

 ৮৬৯.৫৪  

(৯৩.৩০%) 

০৪ 
জাতীয় আেয় 
িবিনেয়াগ া লন 
উ য়ন 

BBS লাই/১৩- ন/১৬ 

1.  Cultivated Biological Resources 
Survey  
2.  Survey on Gross Fixed Capital 
Formation in Entertainment and 
Literary-2014-15  
3.  Survey on Gross Fixed Capital 
Formation in Computer Software-2015-
16 

১,৮৩.৫০ ল  
৬৫.৪১ 

(৯২.১৯%) 
১১৪.৯৬ 

৬২.৬৫% 
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িমক 
নং 

কম িচস েহর নাম বা বায়নকারী সং া বা বায়নকাল উে  মাট া িলত 
য় 

২০১৪-১৫ অথবছের 
কােজর অ গিত (%) 

২০১৪-১৫ ন 
পয  কােজর 

অ গিত 

০৫ 

াশনাল 
অ াকাউি ং উইং-
এর িনয়িমত 

কাশনার মান 
উ য়ন 

BBS 

 )ক   (েগাপেযাগী ত  উপা  বহার করা 
হেব;  

)খ   (বহারকারীেদর উপেযাগী ত  উপা  
সি েবিশত করা হেব; এবং  

)গ   (স ক সমেয় কাশনাস হ কািশত 
হেব।  

৬৩.২০ ল  
২১.৮৮ 

(৯৩.১০%) 
৫৫.৬২  

(৮৮.০২%) 

০৬ 
জনজীবেন জলবা  
পিরবতেনর ভাব BBS লাই/১৩- ন/১৬ 

(ক) জলবা   পিরবতেনর কারেণ  েযাগ  
বণ এলাকা িচি তকরণ;  

(খ)  েযাগ বণ এলাকার গত খানার 
আথ-সামািজক বিশ  িন পণ;  
(গ) া িতক েযােগ িষ খােত 
উৎপাদনশীলতার (Productivity) 

য় িতর িহসাব সাধন;  
(ঘ) েযাগ বণ এলাকার িত  ব ত 
জিমর (Land use) ত -উপা  সং হ;  
(ঙ) গত এলাকার িত  বসত-বািড়র 

িতর (Loss) িহসাব িন পণ;  
(চ) েযাগ বণ এলাকার মা েষর রাগ-

ািধর (Disease) িব ার িচি তকরণ;  
(ছ) গত এলাকার আ া  নারী, িশ  ও 

িতব ীেদর িবপদাপ তা 
(Vulnerability) িন পণ; 

৯,০৪.০৫ ল  
৫৪৩.৮৭ 

(৯৪.৭৯%) 
৭৩৬.৫২  
(৮১.৪৭%) 

০৭ 
জাতীয় িহসাব 
উ য়ন কম িচ BBS লাই/১২- ন/১৬ 

(ক)   িজিডিপ এর পিরবতেনর লে  
িনমাণ জিরপ স  করা।  
(খ)   SNA-93 এর আেলােক 
Institutional Sector 
Accounts িন পণ এবং SNA-
2008 এ ত ানা র।  
 (গ)    GDP িন পেণ ব ত Co-

৬,৭৩.০০ ল  
৮৩.১১ 

(৮৯.২৫%) 
৩১৪.০৮ 

(৪৬.৬৭%) 



22 

 

িমক 
নং 

কম িচস েহর নাম বা বায়নকারী সং া বা বায়নকাল উে  মাট া িলত 
য় 

২০১৪-১৫ অথবছের 
কােজর অ গিত (%) 

২০১৪-১৫ ন 
পয  কােজর 

অ গিত 
efficient স েহর  হালনাগাদ ও 
উ য়ন।  
(ঘ)    াশনাল একাউ স এর কাযা ম 
অেটােমশন। 

০৮ 
হলথ অ া  

মরিবিড  াটাস 
সােভ-২০১৪ 

BBS লাই/১৩- ন, 
২০১৫ 

(ক)   া , অ তা ও িচিকৎসার ধরন 
িনণয়; 
(খ)   া  সবা স িকত খরেচর িহসাব 
িন পণ; 
(গ) িশ েদর রাগ িতেষধক 
(Vaccination) ও িভটািমন এ 
ক াপ ল সং া  ত  সং হ; 
(ঘ)  দেশর ঘটনা কবিলত ও আঘাত া  

ি  স িকত ত  সং হ; 

২,৪০.৫০ ল  
৫২.৩৬ 

(৮৯.৫০%) 
২২০ .৫৭ 

)৯১.৭১(%  

০৯ 
নেদিনং িজও 

কািডং িসে ম BBS লাই/১৩- ন/১৬ 

(ক) বাংলােদেশর শাসিনক িবভাগ, জলা, 
উপেজলা, ইউিনয়ন, মৗজা, াম, িস  
কেপােরশন, পৗরসভা, মহ া ও Key  
Point Installations-এর নাম বাংলা ও 
ইংেরিজেত   ও িনিদ করণ; 
(খ)  এ সকল িনিদ  নােমর এক  
আইনগত মযাদা (Legal Status) দান; 
(গ)  এ সকল নাম সাবজনীনভােব বহােরর 
িনিম -এ সং া  কাশনা, িনেদশনা ও 
গেজেট ণয়ন;  

৩,৬৪.৯৯ ল  
১৭১.২১ 

(৯৮.৯৮%) 
৩২৫.৯৫ 

(৮৯.৩০%) 

১০ 

া স ক াল 
াফ িনং 

ইনি উট 
আ িনকীকরণ 

BBS লাই/১৩- ন, 
২০১৫ 

(ক)  বাংলােদশ পিরসং ান েরার 
(িবিবএস) মাঠ, সদর দ র ও 
ম ণালয়/িবভাগ/ অিধদ র/ সং ার 
কমকতা ও কমচারীেদর পশাগত দ তা 
ি র জ  িশ ণ দােনর িনিম  

আ িনক িশ ণ সর ামািদ সং হ করা।  

১,৫২.১৭ ল  
৩৮.৬২ 

(৪১.৯০%) 
৯৭ .৬৫  

)৬৪.১৭(%  
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িমক 
নং 

কম িচস েহর নাম বা বায়নকারী সং া বা বায়নকাল উে  মাট া িলত 
য় 

২০১৪-১৫ অথবছের 
কােজর অ গিত (%) 

২০১৪-১৫ ন 
পয  কােজর 

অ গিত 
(খ)  িশ ণ কে  আ িনক আসবাবপে র 

ব া করা।  
(গ)   িশ ণ ক  সি তকরণ 

১১ 

াডাি িভ  
এ ােসসেম  সােভ 
অব িডফাের  
এি কালচারাল 

প  

BBS লাই/১৩- ন, 
২০১৫ 

(ক)  ৯  ফসেলর উৎপাদন খরচ,  উৎপাদন 
িহসাব (আনারস, িমি  মড়া, লকিপ, 
মিরচ, কলা, হ দ, য়াজ, আদা ও া) 
এবং  উৎপাদনশীলতার িহসাব িন পণ করা, 

িষ পিরসং ােনর  ণগত মােনা য়ন 
করা;  
(খ)  ণ ফসেলর মাঠ পযায় 
পরী া লক শ  কতন/ ষক  সা াৎকার 
এর মা েম যথাযথ উৎপাদন হার 
িনণয়/যাচাই করা; 

৫,১৬.৮২ ল  
১০৭.৩৪ 

(৬৪.৪২%) 
৩৮২.৩৫ 

(৭৩.৯৮%) 

মাট ৪৪,৮৬.২৩ ল  ১৩০৬.০০ ল  ৩৩৯২.৭৫ ল  
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       ৬.০ বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বািয়ত ক স হ 
িমক 
নং 

উইং কে র নাম বা বায়নকারী 
সং া 

বা বায়ন কাল কে র 
উে  

া িলত য় 
(ল  টাকায়) 

কােজর অ গিত 

আর  সমাি    ২০১৪-১৫ 
অথ বছর 

(%) 

ন, 
২০১৫ 
পয  
(%) 

১। িবিবএস াশনাল হাউজেহা  

ডাটােবইজ ক  

িবিবএস ০১-০৭-২০১৩ ৩১-১২-২০১৭ সং ি  32877.০০ ২৪.১৬ 

 
২.৩৯ 

২। স াস উইং আদম মাির ও হ গণনা-২০১১ 
ক   

িবিবএস ০১-০৭-২০০৮ ৩১-১২-২০১৫  সং ি  ২৩৭১৩.৪৫ 
 

৯২.৩৪ 
 

৮৯.৬১ 

৩। ডেমা ািফ অ া  
হলথ উইং 

িনউি শনাল সািভেল  
কে ােন  ক   
 

িবিবএস ০১-০৭-২০০৯ ৩০-০৬-

2০১5  

সং ি  ৬৩৯.৭০  
 

৯৮.৮১ ৯৮.৯৭ 

৪। কি উটার উইং নেদিনং ক াপািস  অব 
িবিবএস ইন প েলশন অ া  
ডেমা ািফক ডাটা কােলকশন 

ইউিজং িজআইএস ক   

িবিবএস ০১-০৭-২০১২ ৩০-০৬-২০১৭ সং ি  1598.25 ৯৯.৪৪ 
 

৬৫.৮৭ 

৫। স াস উইং অথৈনিতক মাির-২০১৩  িবিবএস ০১-০৭-২০১১ ৩০-০৬-

২০১৬ 

সং ি  ১৮৮৫৯.৫৪ ৮৭.০১ ৬৫.১০ 

৬। ডেমা ািফ অ া  
হলথ উইং 

মিনটিরং া িস েয়শন অব 
ভাইটাল া স  অব 
বাংলােদশ (MSVSB) ক  

িবিবএস ০১-০৭- 

২০১২  

৩০-০৬- 

২০১৭  

সং ি  ৩২৩৯.১৯ 
 

৯৫.০৬ 
 

৪৬.৯৬ 

৭। কি উটার উইং অপ ক াল ডাটা আকাইভ অ া  
নটওয়ািকং (২য় পযায়) ক  

িবিবএস ০১-০৯-২০১৪  ৩০-০৬-
২০১৮ 

সং ি  1842.00  

 
৪৪.০০ 

 

৪৪.০০ 
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িমক 
নং 

উইং কে র নাম বা বায়নকারী 
সং া 

বা বায়ন কাল কে র 
উে  

া িলত য় 
(ল  টাকায়) 

কােজর অ গিত 

৮। ই াি  অ া  

লবার উইং 
ইম িভং অব লবার 

া স  অ া  লবার 
মােকট ইনফরেমশন িসে ম  

ােনল সােভ (LMIS ক )  

িবিবএস ০১-০১-২০১৫ ৩০-০৬-
২০১৮ 

সং ি  ১১০০.০০ 
 

৭৬.৪২ 
 

৭৬.৪২ 
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        ৭.০  ২০১৪-১৫ অথ বছের িবেদেশ িশ ণ সং া  ত  
িম

ক নং 
কােসর নাম আেয়াজনকারী 

িত ান 
িশ েণর তািরখ 

ও ময়াদ 
িশ েণর ান  অংশ হণকা

রীগেণর 
পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 

পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা 

িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
১ Training workshop on School 

transition data analysis for evidence-
based policy 

ILO 30 June to 04 
July, 2014 

Turin, Italy ১ম  িণ - ১ জন - ১ জন 

২. Study Visit on Food Security and 
Nutritional Statistics Organized  by 
National Institute of Statistics 

(FS-NSC), 
BBS 

07-13 July, 
2014 

Cambodia ১ম  িণ ০৩ জন ০৬ জন  ৯ জন 

৩. PARIS21 Informing a Data 
Revolution (IDR) Project  Asia and 
the Pacific Regional Workshop   

IDR Project  
OECD 

17-18 July,  
2014 

Bangkok 
Thailand 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৪ United Nations Global Forum on the 
Integration of Statistical and 
Geospatial Information and Fourth 
Session of the UN Committee of 
Experts on Global Geospatial 
Information Management (UN-
GGIM), 2014  

GIS Project 
by UNFPA 

04-08 August, 
2014 

New York , 
USA, 

১ম  িণ ১ জন ২ জন  ৩ জন 

৫. Training Program/Study Visit on 
Economic Census at the 
Department of Census and 
Statistics (DCS) 

অথৈনিতক 
মাির ২০১৩ 

ক   

18-22 August, 
2014 

Sri Lanka ১ম  িণ ৩ জন ৬ জন  ৯ জন 

৬ Get everyone in the Picture’ 
Regional Preparatory Meeting for 
the Ministerial Conference on Civil 
Registration and Vital Statistics 
(CRVS) in Asia and the Pacific 

Development 
of the 
Bangladesh 
Poverty 
Database 
Project BBS 

28-29 August, 
2014 

Bangkok ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৭. ‘Enhancing Data Dissemination 
under the GDDS,’ Da Nang City 

The 
Goverment of 

27-28 August, 
2014. 

Vietnam ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 
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িম
ক নং 

কােসর নাম আেয়াজনকারী 
িত ান 

িশ েণর তািরখ 
ও ময়াদ 

িশ েণর ান  অংশ হণকা
রীগেণর 

পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 

পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা 

িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

Japan 
৮ Training on Malware Software Computer 

Source Ltd. 
01-04 

September, 
2014 

China ১ম  িণ - ৩ জন  ৩ জন 

৯ Regional Inception Workshop on the 
Regional Initiative to support the 
Zero Hunger Challenge in Asia and 
the Pacific  

FAO 29-30, 
September, 

2014 

Bangkok, 
Thailand. 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

১০ International Conference on Big 
Data for Official Statistics  

UNSD/GIS 28-31 October, 
2014 

Beijing, China   ১ম  িণ ১ জন -  ১ জন 

১১ Civil Registration and Vital Statistics 
(CRVS) in Asia and the Pacific 

The 
Population 

Census-2011 
(UNFPA Part) 

Project 
Additational 

fund SID and 
BBS 

24-28 
November  

2014. 

Thailand  ১ম  িণ ১ জন ৩ জন  ৪ জন 

১২ 27th Population Census Conference 
on “Evaluation on 2010 Round 
Census and Planning for Next 
Round Census  

UNFPA 05-07 
November, 

2014. 

Japan ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

১৩ Capacity Building and 
Empowerment Program for the 
Officers of Statistics and Informatics 
Division  and Bangladesh Bureau of 
Statistics  

KOICA 12-25 October, 
2014. 

Korea, ১ম  িণ ৫ জন ১০ জন  ১৫ জন 

১৪ Methods for Producing Core Data 
Items for Agricultural and Rural 
Statistics 

SIAP 29 September-
10 October, 

2014. 

Jakarta, 
Indonesia 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 
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িম
ক নং 

কােসর নাম আেয়াজনকারী 
িত ান 
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পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা 

িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

১৫ Seminar on Global Assessment to 
implement quality framework 
Statistics, Ulaanbaatar  

Eurostat 01-02 October, 
2014. 

 

Mongolia, ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

১৬ ITU Regional Forum on 
Telecommunication/ICT Indicators 

Economic 
Census 2013 

13-16 October 
2014 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

১৭ International Conference on Big 
Data for Official Statistics  

UNSD & GIS 
Project of 

BBS 

28-31 October, 
2014 

Beijing, China ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

১৮ 8th Meeting of the Inter-Agency and 
Expert Group on Gender Statistics 
(IAEG-GS), 5th Global Forum on 
Gender Statistics and XV 
International Meeting on Gender 
Statistics in Aguascalientes  

UNSD 02-07 
November, 

2014 

Mexico ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

১৯ RDTA 7507:2011 International 
Comparison Program (ICP) for Asia 
and the Pacific Consultative Meeting 
on ICP Asia Pacific Research 
Agenda 

ADB 11-12 
November, 

2014. 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

২০ Second Expert Group Meeting on 
Enhancing National Capacities of 
OIC Member Countries in Poverty 
Statistics  

SESRIC/BBS 19-20 
November, 

2014 

Ankara, 
Turkey 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

২১ International Workshop on Work, the 
Labour Force and Earnings 
Statistics   

UNSD 17-19 
November, 

2014 

Beijing, China ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

২২ The Workshop on Measuring 
Sustainable Agriculture, Food 
Security and Poverty Alleviation for 
Enhancing Accountability in the 

CAPSA 24-28 
November, 

2014. 

Indonesia ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 
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িম
ক নং 

কােসর নাম আেয়াজনকারী 
িত ান 

িশ েণর তািরখ 
ও ময়াদ 

িশ েণর ান  অংশ হণকা
রীগেণর 

পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 

পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা 

িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

Post-2015 Development Agenda  
২৩ Regional Seminar on  International 

Trade Statistics 
UNSD 3-6 November, 

2014 
New Delhi, 

India 
১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

২৪ EU-India Seminar on Quality 
Matters in National Accounts and 
SIAP’s Seventh Regional Course on 
Statistical Quality Management and  
Fundamental Principles of Official 
Statistics 

EUROSTAT 25-28 
November, 

2014. 

New Delhi, 
India 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

২৫ 12th ITU World 
Telecommunication/ICT Indicators 
(WTIS)-  

ITU 24-26 
November, 

2014.   

Symposium ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

২৬ 13th Global Forum on Tourism 
Statistics 

JTA 17-21 
November, 

2014.   

Japan ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

২৭ Fifth Meeting of Monitoring and 
Advisory Committee (MAC) of the 
OIC Vocational Education Training 
(OIC-VET)  

SESRIC 12-13 
November, 

2014. 

Turkey ১ম  িণ ১ জন -  ১ জন 

২৮ The Briefing on the Global Strategy 
to improve Agricultural and Rural 
Statistics in Asia Pacific Region 

FAO 13 November, 
2014 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

২৯ Training Program for Strengthening The Statistics 03-14 Daejeon, ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 
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িম
ক নং 

কােসর নাম আেয়াজনকারী 
িত ান 

িশ েণর তািরখ 
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রীগেণর 

পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 

পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা 

িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

Statistical Capacity: Improving 
Population Statistics   

Korea November 14 Republic of 
Korea 

৩০ The Regional Meeting on Crime 
Statistics and Victimisation Surveys 

ESCAP 01-03 
December, 

2014. 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ ১ জন -  ১ জন 

৩১ 13th Islamic Countries Conference 
on Statistical Science (ICCS-13) 

The 
Population 

and Housing 
Census 2011 

Project of 
DEX Part 
(UNFPA) 

18-21 
December 

2014. 

Indonesia ১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

৩২ Fourth RAP Regional Workshop on 
Building Training Resources for 
Improving Agricultural and Rural 
Statistics: Survey Methods for 
Agricultural Statistics-Current 
Practices and International 
Recommendations,  

SIAP/SCI 14-18 
December, 
2014. 

 

Tehran, 
Islamic 

Republic of 
Iran 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৩৩ Training Course on Assessing 
Training Needs of the Statistical 
Workforce in Agricultural Statistics,  

SIAP 15-18 
December2014. 

Japan ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৩৪ Regional Course on Statistical 
Business Register: Making a 
Business Case for an Operational 
Statistical Business Register, Peark,  

The 
Economic 

Census-2013 
Project BBS 

26-30 January 
2015. 

Malaysia ১ম  িণ ৪ জন ৫ জন  ৯ জন 

৩৫ Workshop on Collection of Price The World 11-12 February Islamabad, ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 
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িম
ক নং 

কােসর নাম আেয়াজনকারী 
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বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

Data for CPI From Rural Market  Bank 2015. Pakistan 
৩৬ Advanced Lab Training on DevInfo UNICEF 02-06 February 

2015. 
New Delhi, 

India, 
১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

৩৭ 46th Session of the United Nations 
Statistical Commission (UNSC) and 
other side events  

UNFPA/ 
SID 

27 Febureary-
06 March 2015. 

New York, 
USA 

১ম  িণ SID ৩ জন  ৩ জন 

৩৮ International Workshop on Indicator 
System of Social Statistics  

NBS 18-20 March 
2015. 

Beijing, China ১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

৩৯ Second Workshop on the Regional 
Initiative on Support to the Zero 
Hunger Challenge in Asia and the 
Pacific  

FAO 11-12 March 
2015. 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৪০ Workshop on Strategic Planning for 
Agricultural and Rural Statistics   

FAO 17-19 March 
2015. 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

৪১ Fourth Meeting of the Steering 
Group for the Regional Programme 
on Economic Statistics (SGRPES) 
and Fourth Session of Committee 
on Statistics  

UNFPA 
/Bangladesh 

23-27 March 
2015 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ ১ জন ২ জন  ৩ জন 

৪২ Fifth meeting of the Technical 
Advisory Group (TAG) for 
Population and Social Statistics and 
Fourth Session for the Committee 
on Statistics  

ESCAP 23-24 March 
and 25-27 

March 2015 

 ১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

৪৩ International Workshop on the 
Statistical Metadata Standard and 
Its Application 

NBS 22-24 April 
2015. 

Beijing, 
China. 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 
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অ া  
সং া 

মাট 

৪৪ R-CDTA 8838: Updating and 
Constructing the Supply and Use 
Tables for Selected Developing 
Member Economies-Invitation for the 
Inception Meeting 

ADB 08-09 April 
2015 

Manila, 
Philippines 

১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

৪৫  Study Visit on Economic Statistics 
at National Statistical Office (NSO)  

Economic 
Census 2013 
Project BBS 

22-26 June, 
2015 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ ০৯ জন -  ০৯ জন 

৪৬ Training Course on Communication and 
Advocacy for Agricultural Statistics, 

UNESCAP 20-24 April 2015 Beijing, China ১ম  িণ ১ জন ১ জন  ২ জন 

৪৭ Study Visit of Bangladesh 
delegation to the Office of the 
Register General of India (RGI) 

BPD Project 
BBS 

06-11 April 
2015 

 

India ১ম  িণ ৩ জন ৫ জন  ৮ জন 

৪৮ Study Visit to Statistical System  MSVSB 
Project 

22-28 June 
2015 

Cambodia ১ম  িণ ৩ জন ৭ জন  ১০ জন 

৪৯ Requesting for the Appointment of a 
National Project Coordinator and 
Nomination to attend “Regional 
Workshop on Validating Supply and 
Utilization Accounts  

FAO 20-24 April 2015 Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৫০ Training Program/Study Visit at ABS 
on Statistical Business Register 
(SBR) and Economic Statistics   

Economic 
Census 2013 
Project BBS 

27 April-04 May  
2015 

Australia ১ম  িণ ২ জন ৩ জন  ৫ জন 

৫১ Regional Workshop on Estimating 
Maternal Mortality Using Census Data  

UNFPA 04-07 May 2015 Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 
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িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

৫২ Fifth Session of the OIC-Statistical 
Commission (OIC-Stat Com)  

SESRIC 
/BBS 

12-14 May 2015 Turkey ১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৫৩ Study Visit on National Household 
Targeting System for Poverty Reduction 
in the Department of Social Welfare and 
Development  

BPD Project 11-16 May 2015 Philippines ১ম  িণ ৩ জন ৮৫জন  ৮ জন 

৫৪ Training on the Implementation of the 
Quarterly Labor Force Survey (QLFS)  

World Bank 18-28 May 2015 Washington  ১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 

৫৫ International study tour  WFP 16-24 May 2015 Philippines ১ম  িণ ১ জন ২ জন  ৩ জন 

৫৬ UNICEF/UNESCAP Joint Technical Working 
Session on Profiling Equity Focused 
Information   

UNICEF  23-26 June 2015 Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ ১ জন ১ জন  ২ জন 

৫৭ R-CDTA 8838: Supply and Use Tables 
Framework and RDTA-7507: 
Methodology for the 2015 Update of the 
Purchasing Power Parities  

ADB 22-26 June 2015 Bangkok, 
Thailand  

 

১ম  িণ ১ জন ১ জন  ২ জন 

৫৮ RDTA-7507: Methodology for the 2015 
Update of the Purchasing Power Parities  

ADB 29 June -03 July 
2015 

Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ১ জন ১ জন ২ জন 

৫৯ Global Strategy to Improve Agricultural 
and Rural Statistics  

FAORAP 23-25 June 2015 Italy, Rome ১ম  িণ - ১ জন ১ জন ২ জন 

৬০ Study Visit on Economic statistics at 
National Statistical Office (NSO)  

Economic 
Census 2013 
Project BBS 

22-26 June, 2015 Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ ৩ জন ৬ জন  ৯ জন 

৬১ Strengthening National Capacities to 
Collect VAW Data in south Asia  

UNFPA 09-12 June 2015 Bangkok, 
Thailand 

১ম  িণ - ১ জন  ১ জন 

৬২ International Workshop on Statistical NBS 24-26 June 2015 Beijing, China ১ম  িণ - ২ জন  ২ জন 
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৮.০ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন সং া 
 

বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর আওতাধীন একমা  সং া। 
 
৮.১ বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) 
 

াধীনতা উ র বাংলােদেশ িবিভ  ম ণালেয়র অধীন একািধক  সং া সংি  ম ণালেয়র চািহদা অ যায়ী পিরসং ান ত 
ও কােশর দািয়ে  িনেয়ািজত িছল। পিরক না ম ণালেয়র আওতায় পিরসং ান েরা, িষ ম ণালয়াধীন িষ পিরসং ান 

েরা ও িষ মাির কিমশন এবং রা  ম ণালেয়র অধীন আদম মাির কিমশন তােদর িনজ িনজ ম ণালেয়র েয়াজেন 
পিরসং ােনর যাগান িদেয় আসিছল। সব থম ১৯৭৪ সােল বিণত ৪  পিরসং ান সং ােক একী ত কের বাংলােদশ 
পিরসং ান েরা িত া করা হয়।  
 

৮.১.১ বাংলােদশ পিরসং ান েরার কাযাবিল 
 

বাংলােদশ পিরসং ান েরার ল দািয়  দেশর িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ ক ক পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও মিনটিরংসহ 
শাসিনক কমকাে র জ  হালনাগাদ, িনভরেযা  ও মানস ত পিরসং ান সরবরাহ করা। পিরসং ান েরা জাতীয় এবং 
ানীয় পিরক না ণয়েনর িনিম  শাসক, গেবষক, পিরক নািবদ, সরকাির ও বসরকাির গেবষণা িত ান, িবিভ  

আ জািতক সং া এবং জনসাধারেণর বহােরর জ  পিরসং ান ত ও কাশ কের আসেছ। 
 

এতিদন যাবত পিরসং ান ত ও কােশর ে  কােনা সমি ত আইন, িবিধ বা নীিতমালা না থাকায়  িক  আেদশ ও 
পিরপে র আওতায় বাংলােদশ পিরসং ান েরার কাজ পিরচািলত হেয় আসিছল। ২০১৩ সেন পিরসং ান আইন জাতীয় 
সংসেদ পাশ হওয়ার ম  িদেয় বাংলােদশ পিরসং ান েরা এক  আইনগত কাঠােমা পেয়েছ। উ  আইেনর ৬ ধারা 
অ যায়ী আইন পােশর পর গেজট াপেনর মা েম বাংলােদশ পিরসং ান েরা  ন ন কের িত া করা হেয়েছ।  
 
৮.১.২ পিরসং ান আইন, ২০১৩ অ যায়ী বাংলােদশ পিরসং ান েরার উে খেযা  কাযাবিল  
 

(ক) স ক, িন ল ও সমেয়াপেযাগী পিরসং ান ণয়ন ও সংর ণ; 
(খ) স ক, িন ল পিরসং ান ণয়েনর জ  দেশর আথ-সামািজক িবিভ  ে  জিরপ পিরচালনা; 
(গ) জন মাির, িষ মাির, মৎ  ও ািণস দ মাির, অথৈনিতক মািরসহ অ া  মাির ও জিরেপর লে  যাবতীয় 

কায ম হণ;  
(ঘ) সরকাির পযােয় উ য়ন পিরক নািবদ, নীিত-িনধারক, গেবষণা ও িশ া িত ান, জাতীয় ও আ জািতক সং া এবং 

অ া  বহারকারীগেণর চািহদা অ সাের ততার সােথ িনভরেযা  এবং বহার বা ব পিরসং ান সরবরাহকরণ; 
(ঙ) পিরসং ান িবষয়ক নীিতমালা ও প িত ণয়ন; 
(চ) শাখা কাযালেয়র কাযািদ সেরজিমেন তদারক এবং েযাজ  ে  উহার িতেবদন পযােলাচনা ও কােশর ব া 

হণ; 
(ছ) জাতীয় পিরসং ান উ য়ন কৗশলপ  (National Strategy for the Development of Statistics) বতন এবং 

সময় সময় হালনাগাদকরণ;   
(জ) পিরসং ান িবষেয় দ  জনশি  তিরর লে  েয়াজনীয় িশ ণ কম িচ হণ; 
(ঝ) পিরসং ােনর িমকা ও কায েমর  স েক জনসেচতনতা ি করণ; 
(ঞ) পিরসং ান কায ম স াদেন ত  ি র বহার িনি তকরণ; 
(ট) য কান ক প , পরামশ দানকারী িত ান, বসরকাির সং ায় এবং আ জািতক সং ার সােথ পিরসং ান িবষেয় 

েয়াজনীয় সম য় ও সহেযািগতা দান; 
(ঠ) ভা ার চকসহ অ া  চক এবং জাতীয় িহসাব তকরণ; 
(ড) অথৈনিতক, পিরেবশগত, সামািজক ও জনিমিত সং া  িনেদশক ণয়ন ও কাশকরণ; 
(ঢ) িম বহারসহ িবিভ  ফসেলর উৎপাদন, উৎপাদন- য় এবং ফসলািধন জিমর পিরমাণ া লণ; 
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(ণ) িজও কাড িসে ম ণয়ন এবং একমা  সরকাির িজও কাড িসে ম িহসােব এর হালনাগাদকরণ ও সংর ণ এবং 
অ া  সকল সরকাির সং া বা িত ঠানেক বহােরর জ  উ ু করণ; 

(ত) জাতীয় জনসং া রিজ ার (National Population Register) ণয়ন ও সময় সময় হালনাগাদকরণ; 
(থ) সমি ত স াল িজও ািফক ইনফরেমশন িসে ম (Geographic Information System) ণয়ন; 
(দ) পিরসং ােনর ধান ধান কায মস হ আ জািতক মােন িমতকরণ (Standardization); 
(ধ) সংর েণর িবক  ব াসহ জাতীয় ত  ভা ার ণয়ন ও আ িনক প িতেত আকাইেভ সংর ণ; 
(ন) জাতীয় ও আ জািতক সং ার জ  িণত সরকাির পিরসং ােনর মান সত ায়ন (Authentication); 
(প) পিরসং ান সং া  পরামশ সবা দান; 
(ফ) সরকার ক ক িনেদিশত অ া  দািয়  পালন; এবং 
(ব) উপের বিণত দািয়  পালন ও কাযাবিল স াদেনর জ  েয়াজনীয় ব া হণ। 
 
৮.১.৩ বাংলােদশ পিরসং ান েরার জনবল 

পযায় থম িণ ি তীয় িণ তীয় িণ চ থ িণ মাট 
অ েমািদত ২৫৭ ১২৪ ২৯৩৫ ৮১৩ ৪১২৯ 

কমরত ১৫০ ৮৪ ১৪৩৯ ৫৩৭ ২২১০ 
পদ ১০৭ ৪০ ১৪৯৬ ২৭৬ ১৯১৯ 

 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ি র পর হেত দেশর পিরসং ান কায েম গিত স ার হেয়েছ। ইেতামে  
বাংলােদশ পিরসং ান েরােক শি শালী করার াব সরকার ক ক অ েমািদত হেয়েছ। ফেল দেশর পিরসং ােনর 

ে  ন ন িদগ  উে ািচত হেয়েছ। এ ি েত অিধকতর মানস  ত  ও উপা  ততম সমেয় সরবরােহর জ  
বাংলােদশ পিরসং ান েরার মাঠ পযােয় তথা িবভাগ ও সকল জলা পযােয় অিফস াপন এবং উপেজলা পযােয়র 
অিফসস হেক শি শালীকরেণর লে  বাংলােদশ পিরসং ান েরার সাংগঠিনক কাঠােমা পিরবতেনর কায ম হণ করা 
হেয়েছ।  
 
বাংলােদশ পিরসং ান েরােত ইেতা েব সদর দ র, ২৩  আ িলক (েজলা পযােয়) পিরসং ান অিফস ও ৪৮১  
উপেজলা পিরসং ান অিফস এই িতন র িবিশ  সাংগঠিনক কাঠােমা িছল। বতমােন ৮  িবভাগীয় শহের িবভাগীয় অিফস 
এবং ৬৪  জলায় জলা অিফস াপন কের চার র িবিশ  সাংগঠিনক কাঠােমা গঠন করা হেয়েছ। ৮  িবভােগ িবভাগীয় 
কাযালেয় -পিরচালেকর পদসহ িবিভ  পযােয় িত  িবভােগ ১৩  পদ ি  করা হেয়েছ। ৬৪  জলায় জলা কাযালেয় 
উপ-পিরচালেকর পদসহ ১৩  পদ ি  করা হেয়েছ এবং উপেজলা পযােয় ৪৮৩  উপেজলায় ২য় িণর উপেজলা 
পিরসং ান কমকতার পদ িব  কের ১ম িণর পিরসং ান কমকতার পদ ি  কের িত  উপেজলায় ৫  পদ ি  করা 
হেয়েছ। এর মা েম বাংলােদশ পিরসং ান েরােত চার র িবিশ  সাংগঠিনক কাঠােমা াপেনর কাজ শষ পযােয় আেছ।  
 
ন ন সাংগঠিনক কাঠােমা ি র ফেল িবিভ  পযােয় মাট ৫৪০  ন ন পদ ড়া ভােব ি  হেয়েছ। এর ফেল মাঠ পযায় 
থেক সদর দ র পয  শাসিনক কায েম গিতশীলতা ি  পােব। এ ছাড়া িবিসএস (পিরসং ান) ক াডােরর জনবল ি র 

কায ম হণ করা হেয়েছ। বতমােন ক াডােরর জনবল ১০৭। উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কাযালেয় পদ ি র মা েম এ 
সং া ৫৬৮ েত উ ীত করার কায ম চলেছ। বাংলােদশ পিরসং ান েরার সাংগঠিনক কাঠােমােত আেরা ১৫৯৫  পদ 

ি র িবষয় ি য়াধীন আেছ। এর মে  ১ম িণর ৫২৩  ক াডার পদ ি  করা হেব। পদ ি  এবং িক  অ েয়াজনীয় পদ 
িব ি র পের ৫৬৬৮ পদ স িলত সাংগঠিনক কাঠােমা েতর কাজ চলমান। সাংগঠিনক কাঠােমা পিরবতেনর কাজ ড়া  
হেল ণগতমান স  পিরসং ান ণয়েন বাংলােদশ পিরসং ান েরা আেরা অবদান রাখেত পারেব।  
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৯.০  বাংলােদশ পিরসং ান েরার িবিভ  উইংস হ 
১) এি কালচার উইং  
২) স াস উইং 
৩)  ই াি  অ া  লবার উইং 
৪) াশনাল অ াকাউি ং উইং 
৫) ডেমা ািফ অ া  হলথ উইং 
৬) িফ া  এ াডিমিনসে শন অ া  ােনজেম  ইনফরেমশন িসে ম (FA & MIS)  
৭) আইিস  ও ডাটা েসিসং (কি উটার) উইং 
৮) া স ক াল াফ িনং ইনি উট (SSTI) 
 
৯.১ িষ উইং (Agriculture Wing) 
বাংলােদশ পিরসং ান েরার এি কালচার উইং ৬  ধান ফসল  (আউশ, আমন, বােরা, গম, পাট, আ ) সহ ১২৬   
ফসেলর  আবািদ জিমর পিরমাণ এবং উৎপাদেনর িহসাব া লন কের থােক। এ ছাড়া িম বহার ও সচ পিরসং ান, 
মািসক িষ ম িরর হার, ধান ফসেলর বাভাস, অ ায়ী ফসেলর য় িতর িহসাব িন পণ এবং বািষক িষ পিরসং ান 
বষ  ণয়ন করা হয়। িনে   ২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর ধান ও অ- ধান ফসেলর িহসাব দয়া হেলা:  
 

৯.১.১ ২০১৪-১৫ অথবছের ৬  ধান ফসল (আউশ, আমন, বােরা, গম, আ  ও পাট) এর আবািদ জিমর পিরমাণ ও 
উৎপাদেনর িহসাব 

ফসেলর নাম 
আবািদ জিমর আয়তন (ল  হ র) 

২০১৪-২০১৫ 
উৎপাদন (ল  মি ক টন) 

২০১৪-২০১৫ 
আউশ ১০.৪৬ ২৩.২৮ 

আমন ৫৫.৩২ ১৩১.৯০ 
বােরা ৪৮.৪৩ ১৯১.৯২ 
গম ৪.৩৭ ১৩.৪৮ 
আ  ৪.৭১ ৯২.৫৪ 
পাট ৬.৭৩ ৭৫.০১ (ল  বল) 

 
৯.১.২ ২০১৩-১৪ অথবছের ১২০  অ- ধান ( ১৩  প) ফসেলর অধীন আবািদ জিমর পিরমাণ ও উৎপাদন িহসাব 

ফসেলর প 
আবািদ জিমর আয়তন (ল  হ র) 

২০১৩-২০১৪ 
উৎপাদন (ল  মি ক টন) 

২০১৩-২০১৪ 

দানা জাতীয় শ  (অ- ধান) ৩.০৯ ২১.২৬ 
ডাল জাতীয় ৩.৩৪ ৩.৫২ 
তল বীজ জাতীয় ৪.৩১ ৮.৪৪ 

মশলা জাতীয় ৩.৪৬ ২০.৪৩ 
গার জাতীয় ১.০৯ ৫০.৬৩ 
শ জাতীয় ০.১১ ০.৩৩ (ল  বল) 

নশা জাতীয় ১.৪৮ ৫.৪৭ 
সবজী ( ী কালীন)  ১.৮২ ১৪.৯১ 
সবজী (শীতকালীন)  ১.৯৯ ১৯.৫৫ 
ফল (অ হায়ী)  ০.৭৭ ১৩.১৪ 
ফল ( হায়ী)  ০.৫৭ ৩২.৩০ 

ল জাতীয় ০.০২ ০.০৭ 
অ া  ফসল ১.০৪ ৪.৯৪ 
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৯.১.৩ িষ ম ির হার 
িবিবএস মািসক িভি েত িষ ম ির হার সং া  পিরসং ান ণয়ন কের থােক। িষ ম ির হার সং েহর জ  িত 
উপেজলা হেত ন না িভি েত ১০ জন িষ িদনম েরর সা াৎকােরর িভি েত উপেজলার িষ ম েরর হার িন পণ করা হয়। 

িষ িদনম র পাওয়া না গেল যারা িষ কােজর জ  দিনক িভি েত ম র িনেয়াগ কেরেছন এমন ষেকর িনকট থেক 
ত  নয়া হয়। ১৫ বছর এবং ত  বয়েসর ষ এবং মিহলা িমেকর ম ির হার আলাদা আলাদা নয়া হয়। সকল অ েলর 
ম ির হার পাওয়ার পর এর িভি েত বাংলােদেশর িষ ম ির হার িন পণ করা হয়।  
 

৯.১.৪ ২০১৪-২০১৫ সেনর অে াবর মাস পয  খারািক ছাড়া এবং খারািকসহ ষ ও মিহলা ভেদ িষ ম িরর 
হার                                                                                                       
              (পাির িমক টাকায়) 

িমক 
নং 

মােসর নাম খারািক ছাড়া খারািকসহ 
ষ মিহলা ষ মিহলা 

০১. জা য়াির, ২০১৪ ২৮৬ ২২৪ ২৫২ ১৯২ 
০২. ফ য়াির, ২০১৪ ২৮৯ ২২৯ ২৫৩ ১৮৮ 
০৩. মাচ, ২০১৪ ২৭৯ ২২১ ২৫৮ ১৯৩ 
০৪. এি ল, ২০১৪ ২৯৪ ২২৮ ২৭৯ ২১১ 
০৫. ম, ২০১৪ ৩১২ ২৪৫ ২৯৬ ২২৩ 
০৬. ন, ২০১৪ ২৯০ ২১৬ ২৭৩ ২০৮ 
০৭. লাই, ২০১৪ ২৮৪ ২১৪ ২৭১ ১৯৮ 
০৮. আগ , ২০১৪ ২৮৭ ২১৪ ২৭৪ ২০১ 
০৯. সে র, ২০১৪ ২৮২ ২০৮ ২৭০ ১৯৬ 
১০. অে াবর, ২০১৪ ২৮০ ২১০ ২৭০ ১৯৮ 
১১. নেভ র, ২০১৪ ৩০০ ২২৩ ২৮৭ ২১৫ 
১২. িডেস র, ২০১৪ ৩০২ ২২৫ ২৯১ ২১৫ 
১৩. জা য়াির, ২০১৫ ২৯১ ২১৬ ২৭৬ ২০৪ 
১৪. ফ য়াির, ২০১৫ ২৮৭ ২১৩ ২৬৮ ১৯৯ 
১৫. মাচ, ২০১৫ ২৮৫ ২১২ ২৬৭ ১৯৬ 
১৬. এি ল, ২০১৫ ৩০৮ ২৪৩ ২৮৪ ২১৭ 
১৭. ম, ২০১৫ ৩২২ ২৪৪ ৩০০ ২২৫ 

 
৯.১.৫ িম বহার ও সচ পিরসং ান 
 ২০১৩-১৪ সেনর সচ পিরসং ােনর কাজ স  হেয়েছ।  
 ২০১৩-২০১৪ সেনর িম বহার পিরসং ােনর কাজ ড়া  পযােয়। 
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৯.১.৬ ২০১৪-২০১৫ অথবছর এি কালচার উইং ক ক স ািদত উে খেযা  কায ম 
 

 ৬  ধান  ফসেলর উৎপাদন ও আয়তেনর িহসাব া লন করা হেয়েছ; 
 ১২০  অ ধান ফসেলর উৎপাদন ও আয়তেনর িহসাব া লন করা হেয়েছ; 
 মািসক িষ ম ির হার  িনণেয়র কাজ ম/২০১৫ মাস পয  স  কের িতেবদন ণয়ন করা হেয়েছ; 
 িম বহার ও সচ পিরসং ান িতেবদন ণয়েনর কাজ চলেছ; 
 য়াজ, া ও আদা  ফসেলর উৎপাদন খরচ জিরপ িরেপাট েণর কাজ চলেছ; 
 িষ পিরসং ান বষ  ২০১৩ কািশত হেয়েছ; 
 কলা, হ দ, আনারস, িমি মড়া, লকিপ ও মিরচ ফসেলর িরেপাট কাশ করা হেয়েছ এবং 
 FAO এর সহেযািগতায় িষ ও প ী  পিরসং ােনর Indepth Capacity Assessment (IdCA) 

িরেপাট কািশত হেয়েছ। 
 
৯.১.৭ এি কালচার উইং াডাি িভ  এ ােসসেম  সােভ অব িডফাের  এি কালচারাল প  কম িচ 
১।  কম িচর নাম: াডাি িভ  এ ােসসেম  সােভ অব িডফাের  এি কালচারাল পস কম িচ। 
২।  উে াগী ম ণালয়/িবভাগ: পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালয়। 
৩।  বা বায়নকারী সং া: বাংলােদশ পিরসং ান েরা। 
৪।  বা বায়ন কাল: 
(১) আর    : লাই, ২০১২  
(২) সমা    : ন, ২০১৫ 
(৩) কম িচ এলাকা  : সম  বাংলােদশ 
 
৫। কম িচর উে  : 

 ৯  ফসেলর উৎপাদন খরচ, উৎপাদন িহসাব এবং উৎপাদনশীলতার িহসাব িন পণ করা; 
 ণ ফসেলর মাঠ পযােয় পরী া লক শ  কতন/ ষক সা াৎকার-এর  মা েম যথাযথ উৎপাদন হার িনণয়/যাচাই করা 

এবং 
 যাবতীয় কমকাে র িভি েত া  ত  স িলত িরেপাট ও িবে ষণধম  ত  গেবষণা কােজ সহায়তাকরন। 
 

৬। কম িচর া িলত য়: ৫১৬ .৮২ ল  টাকা 
 
৭।   ২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত (৩৪%) এবং ২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত (১০০%)। 
 
৮।   কম িচর কায ম ও অ গিত: 
 ১. কলা, হ দ, আনারস, িমি  মড়া, লকিপ ও মিরচ ফসেলর িরেপাট কািশত হেয়েছ।  
 ২. য়াজ, া ও আদা ফসেলর িরেপাট েণর কাজ শষ হেয়েছ।  
 
৯। উপসংহার:  
কায েমর আওতায় ফসেলর উৎপাদন খরচ, উৎপাদন িহসাব ও উৎপাদনশীলতার হার জাতীয় িহসাব প িতর আ িনকায়ন,  চক/ 
িভি  বছর  সা িতকীকরেণর জ  বই ণ। ত  সবা দােন নটওয়ািকং স সারণ, ডাটােবইস তির ও ত  ভা ার  াপেনর 

ে   এই কম িচর ত  ারা  সামি ক উ য়ন কমকা   রাি ত  হেব এবং ডাটা  বইস তিরর মা েম  ত ত  সবা মা েষর 
দার- গাড়ায় পৗঁছেব । 
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৯.১.৮ নেদিনং এি কালচার মােকট ইনফরেমশন িসে ম ইন বাংলােদশ 
 
১।   কে র নাম   : নেদিনং এি কালচার মােকট ইনফরেমশন িসে ম ইন বাংলােদশ ক  
২।   উে াগী ম ণালয়/িবভাগ  : পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালয় 
৩।   বা বায়নকারী সং া  : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
৪।   বা বায়ন কাল   : ম, ২০১৫ হেত ন, ২০১৬ পয  

(১) আর    : ম, ২০১৫  
(২) সমা    : ন, ২০১৬ 
(৩) ক  এলাকা  : সম  বাংলােদশ 
 

৫। কে র া িলত য়  : ৭০০.০০ ল  টাকা 
(১) ানীয় া   : ৪০.৪১ ল  টাকা 
(২) বেদিশক া   : ৬৫৯.৫৯ ল  টাকা 
 
৬। কে র উে : 
 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক ব ত গম ও া ফসেলর বাৎসিরক উৎপাদন িহসাব া লন প িত যাচাই এবং 

পিরসং ািনক িদক িদেয় এ িবষয়ক িন ল প িত ণয়ন বক উ য়ন; 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বায়েনর লে  ধান ও আ  ফসল উৎপাদন সং া  বাভাস দান সং া  পিরসং ািনক 

প িত ণয়ন করা; 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বায়েনর লে  বসরকাির (িমল ও খানা) পযােয় ধান, গম ও া ফসেলর সংর ণ 

সং া  িহসাব া লেনর লে  জিরপ প িত ণয়ন করা এবং 
 ওয়াকসপ ও িশ েণর মা েম দ তা ি সহ মানব স দ উ য়ন করা। 
 
৭।   উপসংহার: 
দেশ উৎপািদত ধান ফসল যমন- ধান, আ , গম ও ার িনভরেযা  উৎপাদন পিরসং ান ণেয়র লে  এবং দেশ খা  
ব াপনায় েয়াজনীয় ত  সরবরােহর লে  FAO এর কািরগির সহায়তায় এ ক  হণ করা হেয়েছ। ক  বা বািয়ত হেল দেশ 

ফসেলর ি িতশীল বাজার  পিরি িত িবরাজ করার ে  ণ অবদান রাখেব । 
 
ভিব ৎ পিরক না: 
১.   ড ােল  িশট তকরণ; 
২.   িষ ও ামীণ পিরসং ান জিরপ-২০১৬ পিরচালনা করা এবং 
৪.   িষ মাির ( িষ, মৎ  ও ািণস দ)-২০১৮ পিরচালনা করা। 
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১০.০ কি উটার উইং  
িবিবএস এ কি উটার উইং ি র পর হেত লত অ া  উইং ক ক মাঠ পযােয় সং িহত ত  উপা  ইেলক িনক 

ি র মা েম ধারণ, ি য়াকরণ ও ত  ি  সবা দান কের আসেছ। তাছাড়া এ উইং পিরসং ান স িকত 
ডাটা/ত  সংর ণ ও র ণােব ণ কের থােক। 
দেশ ত  ি র িববতেনর সােথ সংগিত রেখ এ উইং আ িনক ি  বহার কের মাঠ পযায় হেত সং িহত ডাটাস হ ততার 

সােথ ধারণ, ি য়াকরণ ও সংর ণ কের থােক। যমন: 

আদম মাির ত  ধারণ ও ি য়াকরেণর মা ম 
১৯৮১ IBM এর Mainframe Computer 
১৯৯১ PC (Personal Computer) এবং OMR (Optical Mark Reader) 
২০০১ PC (Personal Computer) এবং OCR (Optical Character Reader) 
২০১১ PC (Personal Computer) Server এবং ICR (Intelligent Character Recognition) 

 
১০.১ কি উটার উইংেয়র কাযাবিল 
 িবিবএস এর অ া  উইং ক ক মাঠ পযােয় সং িহত ত  উপা  ইেলক িনক ি র মা েম ধারণ, ি য়াকরণ ও ত  ি  সবা দান 

করা; 

 পিরসং ান স িকত ডাটা/ত  সংর ণ ও র ণােব ণ করা; 
 IT াপনা, কি উটার িসে ম, সাভার িসে ম ইত ািদ িবষেয় পিরক না, াপন ও সংর েণর ব া হণ, বা বায়ন ও সম য় 

সাধন করা; 
 পিরসং ান েরােত ািপত Network System ুভােব পিরচালনা ও মিনটর করা; 
 নব  এলাকার িজও কাড (Geo-Code) দান এবং Geo-Master File িনয়িমত আপেডট করা; 

 GIS ািপং ণয়ন, হালনাগাদকরণ ও র ণােব ণকরণ; 

 িবিবএস এর চািহদা মািফক Database ও Customized Software Application সং হ ও বহার িনি ত করা; 

 কি উটার িবষেয় িশ েণর মা েম িবিবএস-এর জ  দ  জনবল তির করা; 
 হাডওয় ার ও সফ  ওয়ার সং া  সম া/  ত িন ি  এবং র ণােব ণ সবা িনি ত করা; 
 আ িনক ডাটা সংর ণ ব া গেড় তালা ও বহারকারীেক ডাটা সরবরােহর মা েম ত সবা দান করা; 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরােত ািপত Internet ও Website পিরচালনা, র ণােব ণ ও েগাপেযাগী সবা দান িনি ত করা 

ইত ািদ। 

১০.২ কি উটার উইং এর িবিভ  শাখার মা েম স ািদত কায ম  
১০.২.১ ডাটা এি  শাখা 
(১) বি  মাির ২০১৪ টািলিশট এি  
(২) বি  মাির ২০১৪ ভাসমান লাকগণনা এি  
(৩) বি  মািরর ল প  এি  
(৪) বি  মািরর Error List Correction 
(৫) প ী ঋণ জিরপ ২০১৪ এি   
(৬) হল  অ া  মরিবিড  াটাস সােভ ২০১৪ এি  
(৭) বতন ও চা ির কিমশন ২০১৪ এর ডাটা এি ।  
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১০.২.২ ওেয়বসাইট শাখা 
িবিবএস এর চলমান আথ-সামািজক অব ার িচ  ই ারেনট এর মা েম িব বাসীর কােছ পৗছােনার লে  ম, ১৯৯৮ মােস াশনাল 
ডাটা াংক ক  এর মা েম এক  Static Website করা হয় যার Web Address িছল http://www.bangla.net/ndb। 
উ  Website “Information Services Network (ISN) Limited” নােম এক  বসরকাির ISP িত ােনর domain 
space ভাড়া িনেয় upload করা হয়। বিণত Website িবিবএস এর থম Website। 

পরবত েত সরকাির িস াে র আেলােক এবং িব ান ও ত  যাগােযাগ ি  ম ণালেয়র অিফস আেদশ মাতােবক ২০০৬ সােল 
িবিবএস এর domain name পিরবতন কের www.bbs.gov.bd করা হয়। িবিবএস এর Optical Data Archive & 
Networking কে র মা েম অে াবর, ২০১০ মােস Static Website হেত Dynamic Website তির কের িবিবএস এর 
িনজ  web server এ upload/hosting করা হয়। সবেশষ কি উটার উইংেয়র ডাটা িরকভাির ও সংর ণ কম িচর মা েম  
Dynamic Website পিরবতন/পিরবধন কের বতমান Dynamic Website তির করা হয় এবং িবিবএস এর িনজ  web 
server এর মা েম upload করা হয়।  

িবিবএস ক ক ণীত সকল ধরেণর পিরসং ান কাশ ও াপকভােব ডিসিমেনশেনর লে  ওেয়বসাইেট তা িনয়িমতভােব আপেলাড 
করা হয়। ওেয়বসাইেট দ  ও এ সংি  স ািদত উে খেযা  কায ম ও িবষয়ািদ  (জা য়াির-িডেস র/২০১৪ মাস পয ) িন প: 

 Preliminary Report on Economic Census 2013  
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার এি কালচার উইংেয়র ২০১৩-১৪ অথ বছেরর আ , গম, পাট  ,আউশ ,আমন , বােরা ফসেলর ড়া  

িহসাব 
 াশনাল অ াকাউি ং উইং এর ন ন িভি  বছেরর (২০০৫-০৬=১০০) িজিডিপ কাশ 
 GIS Application নােম এক  ন ন ম  তির করা এবং িডিজটাল ইনফরেমশন িসে ম কে র আওতায় ণয়ন ত Web 

based GIS Application Software Link দান 
 BD Info এর িলংক পিরবতন কের http://www.devinfo.org/bdinfo/libraries/aspx/Home.aspx নােম ন ন 

িলংক এ আপেলাডকরণ 
 The Statistics Act 2013 bill passed by 16th session of the 9th Parliament on 27 February, 2013 

Link 
 Socio Economic and Demographic Report, 2011 
 Monthly Statistics Bulletin Bangladesh,  June 2013 
 পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ Annual Report SID 2012-2013 
 Report on Cottage Industry Survey 2011 
 Report on Time Use Pilot Survey 
 National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) এর ড়া  দিলল 
 বসামিরক শাসেন চা িররত অব ায় কান সরকাির কমকতা/কমচারী বরণ এবং তর আহত হেয় ায়ী অ মতাজিনত 

কারেণ আিথক অ দান দান নীিতমালা, ২০১৩ 
 সিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ক ক (article) পপার কা ং 
 e-Publication নােম এক  ন ন ম  তির করা হয় 
 Report on Violence Against Women Survey 2011 
 Study Visit to National Processing Center (NPC) of US Census Bureau 
 “পিরসং ােনর  ও স াবনা “ শীষক পি কায় কািশত সিচব মেহাদেয়র িনবে র পপার কা ং 
 Newsletter of July 2014 to April 2015 
 UNSC এর 45th সশেনর উপর ত ত িতেবদন 
 াশনাল অ াকাউি ং উইং এর জা য়াির-িডেস র ২০১৪ পয  ভা া  চক কাশ 
 াশনাল অ াকাউি ং উইং এর জা য়াির-িডেস র ২০১৪ পয  Industrial Production Statistics (IPS) কাশ 
 াশনাল অ াকাউি ং উইং এর নেভ র মােসর Foreign Trade Statistics (FTS) কাশ 
 ৬৪  জলার District Statistics 2011 িরেপাট কাশ 
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 Tender, Office Order এবং Notice এক  চলমান ি য়া 
 ৪৬ জলার Population & Housing Census 2011 এর Community Report কাশ 
 SAARC Statistical Yearbook  2012  
 Agriculture Yearbook 2012  
 Statistical Pocket Book 2013 
 Bangladesh Poverty Maps (Zila, Upazila Level Estimates)  
 Multiple Indicator  Cluster Survey (MICS) 2012-13 
 Key Indicator on Report of SVRS 2012 
 Geo-Code 
 
১০.২.৩ ডাটা িরকভাির ও সংর ণ শাখা 
 বি  মাির ও ভাসমান লাকগণনা-২০১৪ এর Data Entry, Editing এর কাজ সমা  করা হেয়েছ। 
 বি  মাির ও ভাসমান লাকগণনা-২০১৪ এর অ েমািদত Tabulation Plan অ যায়ী সকল Output Table ত করা হেয়েছ। 
 
১০.২.৪ িবিবএস িমউিজয়াম শাখা 
কি উটার উইং এর ত াবধােন বাংলােদশ পিরসং ান েরার িমউিজয়াম াপন করা হেয়েছ। এই িমউিজয়ােম বাংলােদশ পিরসং ান 

েরার অতীত ঐিতহ গত য পািতর সংর ণ করা হেয়েছ। িবিবএস িমউিজয়াম সরকাির র িদন িতত িতিদন সকাল ১০টা হেত 
র ১টা পয  এবং িবকাল ২টা হেত িবকাল ৪টা ৩০ িমিনট পয  সবসাধারেণর জ  উ ু  রাখা হয়। 

 
১০.২.৫ ডাটা িব য় শাখা 
গত এক বছের বাংলােদশ পিরসং ান েরা কি উটার উইং এর মা েম মা  মাইে াডাটা িব য় বাবদ ১৫,৭৫,২৫৫ টাকা আয় 
কেরেছ। মাসওয়ারী যার িববরণ িন প: 

মােসর নাম মাট টাকা 
জা য়াির, ২০১৪ ৩৯০০/- 

ফ য়াির, ২০১৪ ১৫৬৫০/- 

মাচ, ২০১৪ ৯৮৬৮৭/- 

এি ল, ২০১৪ - 

ম, ২০১৪ ৩৮৮০/- 

ন, ২০১৪ ২৩২৩৫০/- 

লাই, ২০১৪ ২৩৯০০/- 

আগ , ২০১৪ ১১৭০০/- 

সে র, ২০১৪ ১০৪৩৮৫৯/- 

অে াবর, ২০১৪ ১৫০০/- 

নেভ র, ২০১৪ ১৯৩৩৯/- 

িডেস র, ২০১৪ ১২০৪৯০/- 
সবেমাট ১৫,৭৫,২৫৫.০০ 
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১০.২.৬ কি উটার উইং-এর লাকবল 
পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত  ৩৪ ২৫ ২৮৪ ০৯ ৩৫২ 
িব মান ১০ ১৭ ১২৩ ০৮ ১৫৮ 

 
 
 
১০.২.৭ কি উটার উইং-এর আওতায় ২০১৪-১৫ বছেরর চলমান ক  ও কম িচস হ 
 
১০.২.৭.১ নেদিনং ক াপািস  অব িবিবএস ইন প েলশন অ া  ডেমা ািফক ডাটা কােলকশন ইউিজং িজআইএস ক  
বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল  : লাই ২০১২ হেত ন ২০১৭ পয  
আর     : লাই ২০১২ 
সমাি     : ন ২০১৭ 

কে র উে : 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার ত  সং হ, ি য়াকরণ, িবে ষণ, ত  কাশসহ িরেপাট রাই ং িবষেয় দ তা ি করণ;   
 বাংলােদেশর নারীর িত সিহংসতা ( Violence Against Women) িবষয়ক Time Series Data 

তকরণ; 
 আদম মািরর ত  ও িজও ডাটা বইজ বহার বক Small Area Atlas তকরণ;  
 িশ া ও া  সবা িচি ত কের িজআইএস গণনা এলাকার মৗজা াপ সা িতকীকরণ; 
 া ল ভাইটাল রিজে শন িসে ম এবং িজআইএস তে র ণগত মান ি করণ; 
 া ল ভাইটাল রিজে শন িসে ম এর ত  অন লাইেন ধারণসহ SVRS ত  িবে ষেণর জ  কি য় ত  াব াপন 

করা । 
া িলত য় : ১৫৯৮.২৫ (িজওিব-৫৪০.২৫, ক  সাহা -১০৫৮.০০)   

২০১৪-১৫ অথবছের কােজর অ গিত : ৯৮% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত : ৬৬% 
 
২০১৪-১৫ বছেরর  উে খেযা  অজন 
(০১) লাই,২০১৪ থেক ন, ২০১৫ পয  রং র, িসেলট, জয় রহাট, হিবগ , মৗলভীবাজার, নারায়নগ , গাজী র, ি গ  ও 

নামগ  জলার িডিজটাল মৗজা/মহ া াপ মাঠ পযায় সা িতকরেণর কাজ করা হেয়েছ। GPS এর মা েম িশ া ও া  
স িকত ত  সং হ কের ােপ িচি ত করা হেয়েছ । 
(০২) SVRS এর মাঠ পযােয় সং হ ত ত  জলা পযায় থেক Online এর মা েম ধারণ কের হড অিফেস সাভাের রেণর 

ব া করা । 
(০৩) SVRS এর মাঠ পযােয়র ত  সং েহর কাজ আেরা শি শালীকরেণর লে  ২০১২ জন রিজ ার ও ২০১২ জন পারভাইজার 
ও ৬৭ জন মা ার ইনারেদর ২ িদেনর িশ েণর ব া করা ।  
(০৪) আদম মাির ও হগণনা-২০১১ এর তে র িভি েত রং র িবভােগর ৮  জলার Small Area Atlas ত করা  হেয়েছ ।    
(০৫) Violence Against Women Survey-2015 এর পিরচালনার লে  প  ও া েয়ল ড়া  কের ৭০ জন 
মা ার ও ৯১১ জন গণনাকারী এবং ৯১১ জন পারভাইজােরর িশ ণ স  করা হেয়েছ । 
(০৬) এ অজন িবিবএস/SID এর য কােজ লাগেব (১) সা িতকীকরণ ত াপ ( মৗজা/মহ া) SID, িবিবএস এর িবিভ   
সহায়তা/অবদান রাখেব। জিরপ/ মাির কােজ অত াব কীয় অংশ িহেসেব ব ত হেয়েছ। 
(২) Small Area Atlas: Geo-Code ও আদম মাির ২০১১ এর  িভি েত তির ত াপ িবিবএস/SID সহ অ া  
সরকাির ও  বসরকাির িত ােনর িবিভ  কায েম ব ত হে । 
(০৭) এই অজন দেশর বা দশবাসীর জ  য ক াণ বেয় আনেব: নারীর অব ান স ক য় জিরেপর ত  দেশর নারীর অব া স ক য় 
ক াণ বেয় আনেব। পিরক না ণয়েন সহায়ক হেব, িবেশষ কের স ম প বািষকী পিরক না ণয়েন।  
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১০.২.৭.২ ভিব ৎ পিরক নার উে খেযা  িদক  
িমক 
নং 

কােজর নাম উে  স া  য় 
)টাকা(  

িকভােব বা বায়ন 
করা হেব 

বা বায়েনর 
অভী  সময় 

সীমা 

ম  

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  
১। - SVRS এর Refresher 

  Training 
- Online Data  
- Gender 
- Report Writing উপর    
  িশ ণ দান 

কমকতা/কমচারীেদর 
কমদ তা ি  করা 

দাতা সং া 
UNFPA 

কমকতা/কমচারীেদর 
িশ েণর মা েম 

-  

 
কািশত উে খেযা  িতেবদন/ কাশনার িববরণ 
িমক 
নং 

কাশনার নাম কােশর সন কাশ সং া ম  

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  
১। (ক)  Violence Against Women (VAW) Survey-2011 

(খ)  Small Area Atlas-2014 
২০১৩ 
২০১৪ 

১,০০০ কিপ 
১৩ জলা 
( িত জলার ৪০০ কিপ) 

 

 
১০.২.৭.৩ অপ ক াল ডাটা আকাইভ অ া  নটওয়ািকং (২য় পযায়) ক  
বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল  : সে র, ২০১৪ হেত ন, ২০১৮ ি . 
আর    : সে র, ২০১৪ ি . 
সমাি    : ন, ২০১৮ ি . 
 

কে র উে : 
 কে র মা েম হড অিফেসর (৫ এমিবিপএস হেত ২০ এমিবিপএস) ই ারেনট Bandwidth উ ীতকরণ এবং িবভাগ, জলা 

ও উপেজলা পিরসং ান অিফেসর সােথ ই ারেনট সংেযাগ াপন করা; 
 হড অিফেস ািপত নটওয়াক এবং জলা ও উপেজলার নটওয়াক র নােব ন; 
 বতমােন ািপত িডিজটাল আকাইভ িসে মেক আরও উ ীতকরণ; 
 পিরসং ান ভবেন আইিস  িসিকউির  িসে ম াপন; 
 সফটওয়ার উ য়ন, অিফস অেটােমশন (ফাইল ােনজেম , এইচআরএম, প- রাল, ভইেকল ােনজেম , বােজ ং এবং 

অিড ং ইত ািদ) ই াি য়াল পিরসং ান, ফেরন ড পিরসং ান, িষ পিরসং ান  ইত ািদ; 
 িবিবএস ও িবিবএস সংি  অ া  সং ার কমকতা/কমচারীেদর ানীয় িশ ণ দান। 

 
া িলত য় : ১৮.৪২ ল  টাকা 

২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত  : ৪৫% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত  : ৪৫% 
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২০১৪-১৫ অথ বছের উে খেযা  অজন 
(১) অজেনর নাম : পিরসং ান ভবেনর Security System াপন এবং e-

Government Procurement শীষক ানীয় িশ ণ 
(২) সময়/তািরখ : ন/২০১৫ ি . 
(৩) এ অজন িবিবএস/SID এর কােজ িক সহায়তা/অবদান রাখেব             : িবিবএস এবং িসেডর িসিকউির  শি শালী হেব এবং 

িবিবএস এবং িসেডর য় কায ম e-Tendering এর 
মা েম তা ি  পােব।  

(ক)  আিথক/পিরমাণগত িদক  : ২৮.০৩ ল  টাকা 
(খ)  ণগত/ ািত ািনক ক াণ  : য় কায েম online system চা  হেব। 
(৪)  এই অজন দেশর বা দশবাসীর জ  য ক াণ বেয় আনেব  : (ক) আিথক/পিরমাণগত িদক: ২৮.০৩ ল  টাকা 

(খ) ণগত/সামািজক িদকঃ য় কায েম তা 
ি  পােব 

 
ভিব ৎ পিরক নার উে েযা  িদক 

িমক 
নং 

কােজর নাম উে  স া  য় 
(টাকা) 

িকভােব বা বায়ন 
করা হেব 

বা বায়েনর অভী  
সময় সীমা 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। হড অিফেস ািপত 

নটওয়াক এবং জলা ও 
উপেজলার নটওয়াক 

র নােব ন; 

জলা ও উপেজলা 
অিফেস নটওয়াক চা  

করা 

১.১৭ ল  Info সরকােরর 
সােথ সম য় কের 

ন/২০১৮ ি . 
তািরেখর মে  

 

 
১০.২.৭.৪ িডিজটাইেজশন অব িবিবএস পাবিলেকশ  অ া  অনলাইন সেক াির ডাটা কােলকশন ক  
 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) িবগত সমেয় সরকার ও অংশীজনেদর চািহদা অ যায়ী িবিভ  িবষেয় উে খেযা  সং ক 

মাির ও জিরপ কায ম পিরচালনা কেরেছ। িবিবএস ক ক পিরচািলত িবগত সমেয়র সকল মাির ও জিরেপর িরেপাট িডিজটাল 
প িতেত সংর ণ ও ওেয়ব অ ানােবলড করা অতীব েয়াজন। এছাড়া িবিবএস িবিভ  সরকাির ও বসরকাির সং া হেত সেক াির 
ডাটা সং হ কের থােক। বতমােন উ  সেক াির ডাটাস হ া য়ািল সং হ করা হেয় থােক, যা অত  য় ব ল এবং সময় সােপ । 
এ ি েত িবিবএস াধীনতা পরবত  সকল মাির ও জিরেপর িরেপাটস হ িডিজটাল প িতেত সংর ণ ও ওেয়ব অ ানােবলড করার 
এবং অনলাইেন সেক াির ডাটা কােলশেনর িবষয়  িবেবচনায় িনেয় ‘িডিজটাইেজশন অব িবিবএস পাবিলেকশ  অ া  অনলাইন 
সেক াির ডাটা কােলকশন’ শীষক ক  হণ কেরেছ। 

‘িডিজটাইেজশন অব িবিবএস পাবিলেকশ  অ া  অনলাইন সেক াির ডাটা কােলকশন’ শীষক কে র িব ািরত ত  িন প: 
 

০১ কে র নাম : িডিজটাইেজশন অব িবিবএস পাবিলেকশ  অ া  অনলাইন সেক াির ডাটা 
কােলকশন 

০২ (ক) উে াগী ম ণালয়/িবভাগ : পিরক না ম ণালয়, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
(খ) বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 

০৩ কে র া িলত য় (ল  
টাকায়) 

:  

(ক)  মাট : ৬৮৬.০০ ল  টাকা  
(খ)  িজওিব  : ৬৮৬.০০ ল  টাকা 

০৪ বা বায়নকাল : ০১ এি ল ২০১৫ হেত ৩১ িডেস র ২০১৫ ি . পয  
০৫ ক  এলাকা : ঢাকা 
০৬ চলিত বািষক উ য়ন কম িচেত 

অ ি  ও বরা  
: ৬৮৬.০০ ল  টাকা 
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০৭ কে র উে  :  িবগত সমেয় বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক কািশত সকল কাশনা 
িডিজটাইজ করা; 

  স দয় ত  দেশ িবেদেশ বহারকারীেদর িনকট সহজলভ  করার জ  
ওেয়ব এনােবলড অনলাইন িসে েম সি েবিশত করা;  

 িবিবধ ত  অ স ােনর জ  Google এর ায় এক  Search Engine 
Develop করা; 

  িবিভ  সং া হেত Secondary ত  উপা  অনলাইেন সং হ কের েরার 
মািসক/বাৎসিরক কাশনাসহ এতদস িকত অ া  কাশনা 

য়ংি য়ভােব ত করা এবং 
 জনসাধারণ, পিরক নািবদ ও নীিতিনধারকেদর জ  েরার কাশনাস েহর 

সহজলভ তা িনি ত করা। 
 
 

কে র জনবল 
(ক) ক  পিরচালক : জনাব মিহউি ন আ  েমদ, উপপিরচালক, িবিবএস 
(খ) সাব িণক  : 

িমক কমকত/কমচারীর নাম ও পদিব প-উইং 
১ জনাব মাঃ িজহা ল ইসলাম, এসআই এি কালচার উইং 
২ জনাব জাহা ীর হােসন, এসআই াশনাল অ াকাউি ং উইং 
৩ জনাব মাঃ সালাহউি ন, অিফস সহায়ক এফএ অ া  এমআইএস 
৪ জনাব জহর লাল চ  দাস, পির তাকম  এফএ অ া  এমআইএস 

  
(গ) পাটটাইম 

িমক  কমকত/কমচারীর নাম ও পদিব প-উইং 
১ জনাব মাঃ আহসান কিবর, া ামার কি উটার উইং 
২ জনাব মাঃ এনা ল হক, মইনেট া  ইি িনয়ার কি উটার উইং 
৩ জনাব মাঃ মাজহা ল ইসলাম হাওলাদার, এসআই ই াি  অ া  লবার উইং 
৪ জনাব এম এ মিতন সরকার, জএসএ থানা পিরসং ান অিফস, ক া নেম , ঢাকা 
৫ জনাব মাঃ ইরফান আলী, জএসএ থানা পিরসং ান অিফস, ক া নেম , ঢাকা 
৬ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, কি উটার অপােরটর স াস উইং 
৭ জনাব মাঃ আ  তােলব, ফেটাকিপ অপােরটর আরিডিপ, এফএ অ া  এমআইএস 

 
 
 

১০.২.৭.৫ নেদিনং িজওেকািডং িসে ম কম িচ 
 
বা বায়নকারী সং া  : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল   : লাই, ২০১৩ হেত ন, ২০১৬ ি . 
আর     : ১০-৩-২০১৪ ি . 
সমাি     : ন, ২০১৬ ি . 
 

কে র উে : 
 বাংলােদেশর শাসিনক িবভাগ, জলা, উপেজলা, ইউিনয়ন, মৗজা, াম, িস  করেপােরশন, পৗরসভা, মহ া ও Key Point 

Installations এর নাম বাংলা ও ইংেরিজেত  ও িনিদ করণ; 
 এসকল িনিদ  নােমর এক  আইনগত মযাদা (Legal Status) দান; 
 এ সকল নাম সাবজনীনভােব বহােরর িনিমে  এ সং া  কাশনা, িনেদশনা ও গেজট ণয়ন; 
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 বতমান শাসিনক িব াস অ যায়ী িজওেকাড িসে ম আ িনকীকরণ কের িজওেকােডর ণগত মােনা য়ন করা এবং িব মান 
Geo-Code System ক RDBMS (Relational Database Management System) এ উ ীতকরণ; 

 
া িলত য় : ৩.৬৫ ল  টাকা 

২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত  : ৯৮.৯৮% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত  : ৯৮.৯৮% 
 
১০.২.১০ ২০১৪-১৫ বছেরর  উে খেযা  অজন 
 নেদিনং িজও কাড িসে ম কম িচর আওতায় ৬৪  জলার ইউিনয়ন েলার বাংলা ও ইংেরিজ নােমর বানান যাচাই বাছাই 

কিম  ক ক ড়া করেণর কাজ স  করা হেয়েছ। 
 বি মাির-২০১৪ কম িচর েয়াজন অ যায়ী বি র নামসহ Total Household, Male, Female & Hizra Population এর 

টিবল ত কের কম িচ পিরচালক বরাবর রণ করা হেয়েছ। 
 িবিবএস এর সকল উইং/ কে র কি উটারসহ ICT য েলা িনরবি ভােব চলেত সহেযািগতা করা এবং িনরবি ভােব 

Internet Connection সচল রাখেত সাভার ম সবদা র ণােব ণ করা। 
 Violence Against Women (VAW) Survey-2015 অ ােনর লে  GIS কম িচ শাখা থেক িশ ণ দান করা হয় এবং 

পরবত েত VAW Survey এর ত  সং হ করা হেয়েছ। 
 কি উটার উইং এর ডাটা িব য় শাখা থেক লাই, ২০১৪ থেক ন, ২০১৫ পয  সবেমাট ২৩,২৮,০০১.৫০ টাকার ডাটা িব য় 

করা হেয়েছ। 
 িবিবএস এর ওেয়বসাইেট িতিনয়ত ন ন ত  ও িরেপাট কাশ করা হেয়েছ। এর মােঝ উে খেযা  হেলা- িনউজেলটার 

(জা য়াির-মাচ, ২০১৫), Survey on Private Sector Gross Capital Formation in Cultivated Biological Resources-
2014, Bangladesh National Accounts Statistics: Sources & Methods, িমি মড়া, লকিপ ও মিরচ ফসেলর 
উৎপাদনশীলতা জিরপ এর িরেপাট-২০১৪, SVRS Report-2012, আনারস, কলা ও হ দ ফসেলর উৎপাদনশীলতা জিরপ এর 
িরেপাটস হ, হাউজেহা  িভি ক ফাম ফেরি  সােভ ২০১১-১২ Key findings িরেপাট, UISC Census-2013 Report িতসহ 
Population & Housing Census-2011 এর িবিভ  কিমউিন  িরেপাট ওেয়বসাইেট িতিনয়ত কাশ। 

 কমচারী ক াণ বােডর িবিভ  পেদর পরী াথ েদর কি উটার বহািরক পরী াসহ িবিভ  কার ICT Training যমন- e-GP 
Training, Development of Web-based census data dissemination application using REDATAM Technology, 
Open Street Mapping, Productivity Assessment Survey of different Agricultural Crops Program Training 

িত ICT Lab এ অ ি ত হেয়েছ। 
 GIS কম িচর GPS এর মা েম িবিভ  জলার িশ া ও া  স িকত ত  ােপ িচি তকরণ। 
 কি উটার উইং থেক পিরচািলত UISC Census Report পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ক ক অ েমািদত হয়। 

পরবত েত িরেপাট ণ এবং BBS এর ওেয়বসাইেটও কাশ করা হয়। 
 Optical Data Archive and Networking (2nd Phase) Project এর আওতায় িবিবএস-এ Access Control াপন করা 

হেয়েছ। 
 National Accounting Wing থেক িতিনয়ত সরবরাহ ত Foreign Trade Statistics ডাটা হেত িবিভ  আি েক সারিণ 

তকরণ এবং NA Wing এর েয়াজন অ যায়ী ত ত সারিণ রণ অ হত রেয়েছ। 
 শাসন ও িহসাব শাখায় িতিনয়ত উইং এর কমকতা ও কমচারীর সং া হালনাগাদকরণ এবং উইং এর জনবেলর বতনভাতািদ 

পিরেশােধ অ ণী িমকা পালন কের থােক। 
 এিড ং ও সম য় শাখা থেক িত মােস উইং এর কমকতােদর সম য় সভার আেয়াজন করা হে  এবং িবিভ  শাখার অ গিত 

তথা উইং এর উ য়েন পরবত  পদে প হণ করার িস া  হীত হে ।  
 কি উটার উইং িবিবএস এর এক  Service Provider Wing। কি উটার উইং িবিবএস এর সকল উইং/ কে  তােদর চািহদা 

অ যায়ী ICT সহ Data Processing Service দান কের আসেছ। 
 

 



49 

 

এ অজন িবিবএস/SID এর কােজ য অবদান রাখেব: 
(ক) আিথক/পিরমাণগত িদক: 

 িবিবএস/SID এর কান পিরক না হেণ স ক আিথক য় িন পেণ সহায়ক হেব; 
 সরকারী অেথর অপচয় কমােত সহায়ক হেত পাের। 

(খ) ণগত/ ািত ািনক ক াণ: 
 িবিবএস এর িবিবধ কাশনা সময়মত কােশ সহায়ক হেত পাের; 
 িবিবএস এর িবিভ  মাির/জিরপ পিরচালনায় সহায়তা করেব; 
 িবিবএস এর হাডওয়ার মইনেটেন , মাঠ পযায় থেক সং হীত ত স হ কি উটাের ধারেণ সহায়তা করেব। 

 
এই অজন দেশর বা দশবাসীর জ  য ক াণ বেয় আনেব: 
(ক) আিথক/পিরমাণগত  
• িজিডিপ ণয়ন; 
• দেশর রাজ  ি । 
(খ) ণগত/সামািজক  
• দেশর উ য়ন পিরক না ণয়ন; 
• দেশর উ য়ন নীিত ণয়ণ; 
• দেশর জ ির অব া মাকােবলা; 
 
২.১০ বািষক কমস াদন ি  (APA) সং া  অ গিত ত : 
২.১১ জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ত ঃ কি উটার উইং এর মািসক সম য় সভায় জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
 
১০.৩ ভিব ৎ পিরক নার উে খেযা  িদক 

Enhancement of 
ICT involvement 
in Statistical 
System. 
 
 
 
 

Medium and Long-term Strategic Goals 
1. Decentralization of ICT process in Statistical System. 
2. Capacity Building of ICT, Category & GIS professionals. 
3. Development of efficient data management system & maintenance 
4. Time-Need global ICT cooperation & data development (using GIS System) 
5. Statistical data management system, software including statistical data and metadata exchange 

(SDMX) 
6. Setup of National Data Resource & Processing Centre. 
7. Data Archiving & Networking 
8. Forward to Cloud Computing. 

 
NSDS-এর অধীেন ভিব ৎ পিরক না: 
 সকল মাির ও জিরেপর জ  িবিভ   বহার কের য়ংি য় ত ধারণ টমে ট উ য়ন করা যােত ত  সং হ ও ধারণ 

কায ম অত  ততার সােথ স  করা যায়। এেত সময় ও য় ােসর পাশাপািশ পিরসং ান প িতর দ তাও ি  পােব। 
 এক  য়ংি য় উপা  ব াপনা প িত গেড় তালা এবং শি শালী েযাগ ব াপনা প িত পিরচালনা করা। 
 াউড কি উ ং িসে ম গেড় তালা, িবিভ  সাভারেক অ ী তকরণ, যার ফেল একই সে  অেনক েলা কি উটাের বেস একই 

সফটওয় ার- MS Word, Excel, SPSS, STATA বহার বক কাজ করা স ব হেব। 
 পিরসং ান ও ত  ব াপনা কৗশেলর আওতায় সংি  এেজি স হ যমন: আইিস  িবভাগ, এ আই, বাংলােদশ কি উটার 

কাউি ল ইত ািদর সহেযািগতায় Big-data initiative বতন করা। 
 মশ কাগজিবহীন অিফস চা  করা। 
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Sl. 
No. 

Particulars Time Budget (in million taka) Expected Partners 
GoB DP Total 

1. Decentralization of ICT process in 
Statistical System. 

2014-23 30.00 40.00 70.00 WB, GOB 

2. Capacity Building of ICT, Category 
& GIS professionals. 

2014-19 29.07 10.00 39.07 WB, UNFPA, GOB 

3. Development of efficient data 
management system & 
maintenance 

2014-19 5.00 6.35 11.35 WB, KOICA 

4. Time-Need global ICT cooperation 
& data development (using GIS 
System) 

2015-19 47.40 160.00 207.40 WB, GOB, UNFPA 

5. Statistical data management 
system, software including 
statistical data and metadata 
exchange (SDMX) 

2014-16 8.50 0.00 8.50 GOB 

6. Setup of National Data Resource & 
Processing Centre. 

2015-23 200.00 600.00 800.00 WB, UNDP 

7. Data Archiving & Networking 2014-19 181.70 0.00 281.70 GOB 
8. Forward to cloud computing. 2014-23 6.72 5.00 11.72 WB, GOB 
Total 508.39 821.35 1429.74  
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১১.০  াশনাল অ াকাউি ং উইং 
াশনাল অ াকাউি ং উইং াধীনতা-উ রকােল ১৯৭৩ সােল সব থম মাট দশজ উৎপাদন (িজিডিপ) িহসাব তিরর ম  িদেয় তার 

কায ম  কের। এ উইংেয়র ধান ধান কাজ হেলা চলিত ও ি র ে  জাতীয় আয়- য় িহসাব ত, িষ ও িশ  খােত ম ির 
িনধারণ, ামীণ ও শহর অ েলর জীবনযা ার য় চক (িসিপআই) তির, খা প  (food) ও খা  বিহ ত পে র (non-food) 

চক, িশ  উৎপাদন চক, বািড় ভাড়া চক, বেদিশক বািণজ  পিরসং ান ইত ািদ িন পণ ও কাশ করা। এছাড়াও আ জািতক 
মান বজায় রাখার লে  জািতসংঘ ক ক ণীত পিরসং ান নীিতমালা অ সরণ বক সময় সময় িবিভ  চক ও কায ম হালনাগাদ 
করা হয়। 
 
১১.১  ২০১৪ সােল াশনাল অ াকাউি ং উইং ক ক িবিভ  শাখার মা েম স ািদত কায ম 
 
১১.১.১ জাতীয় আয় শাখা  

 National Accounts Statistics (Provisional Estimates of GDP, 2013-14 and Final Estimates of 
GDP, 2012-13) নামক বই  June, 2014 মােস কািশত হেয়েছ। 

 ২০০৫  -০৬ িভি  বছেরর GDP Rebasing এর িব ািরত Methodology সহ Bangladesh National  Accounts 
Statistics: Sources and Methods বই  কািশত হেয়েছ। 

 িজিডিপ সংেশাধন এবং িভি  বছর পিরবতেনর জ  িন িলিখত ৬  জিরেপর )১ (িরেয়ল এে ট কমকা  জিরপ ,
)২(িনেয়ািজত পশাজীিব জিরপ ,)৩ (পযটন জিরপ ,)৪ (ক াপ ভ পাওয়ার জনােরশন জিরপ, )৫(ম দ জিরপ ও )৬ (খানা 

িভি ক বন জিরেপর িতেবদন সম◌ূেহর মাড়ক উে াচন করা হেয়েছ। 
 পিরক না কিমশন, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ ংকসহ জাতীয় পযােয় এবং SAARC, UN, ESCAP, IMF, ADB, 

World Bankসহ িবিভ  আ জািতক সং ার চািহদা মাতােবক ত  সরবরাহ করা হেয়েছ। 
 

 
১১.১.২ জাতীয় য় শাখা 

 Bangladesh National  Accounts Statistics: Sources and Methods নামক বই  ২০১৪ সােলর ন মােস 
কািশত হেয়েছ এবং Expenditure Based GDP ত  সি েবশন করা হেয়েছ। 

 ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অথ বছেরর বােজট সং েহর জ  অথ ম ণালেয় প  রণ, বােজট বই সং হ এবং িনিদ  ছক 
মাতােবক  ত  ধারণ করা হেয়েছ। 

 ানীয় সরকার (িস  কেপােরশন, জলা পিরষদ, পৗরসভা, ও ইউিনয়ন পিরষদ) এর ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অথ বছেরর বােজট 
সং হ করার জ  িবিভ  জলা পিরসং ান অিফেসর মা েম প  রণ করা হেয়েছ এবং ত  সং হ ও িণ িব ােসর কাজ 
করা হেয়েছ। 

 

১১.১.৩ চলিত উৎপাদন শাখা 
 Quantum Index of Industrial Production (QIIP) এর কাজ জা /২০১৪ থেক সে র/২০১৪ মাস পয  কািশত  

হেয়েছ এবং October/2014 মােসর ত  সং হ করা হেয়েছ। 
 Monthly Release of Industrial Production Statistics (IPS) জা /2014    থেক লাই/14 ি . পয  

কািশত হেয়েছ। 
 Producer Price Index (PPI) ২০১৩-১৪ অথ বছেরর ২য়, ৩য় ও ৪থ কায়াটােরর কাজ এবং ২০১৪-১৫ অথ বছেরর ১ম 

কায়াটােরর কাজ শষ হেয়েছ। ২য় কায়াটােরর ত  সং েহর কাজ চলেছ। 
 Quantum Index of Industrial Production(QIIP) of small scale industry এর ২০১৩-১৪ অথ বছেরর ২য়, 

৩য় ও ৪থ কায়াটােরর কাজ শষ হেয়েছ। ২০১৪-১৫ অথ বছেরর ১ম কায়াটােরর কাজ শষ হেয়েছ। ২য় কায়াটােরর ত  
সং েহর কাজ চলেছ। 
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১১.১.৪  ও ম ির শাখা 
 চার কার দরছেকর মা েম ৬৪  জলা হেত িবিভ  ে র  ও সবার ত -উপা  সং হ বক িতমােস ভা া  চক 

(িসিপআই) ত কের জা য়াির , ২০১৪ হেত িডেস র, ২০১৪ সময়কােলর মে  ১২  মািসক কাশনা কাশ করা হেয়েছ। 
 চার কার দরছক বহার কের িতমােস িন বিণত চকস হ তিরর কাজ স াদন করা হেয়েছ: 

ক) িসিপআই (শহর) জা য়াির, ২০১৪ হেত িডেস র, ২০১৪ (মািসক) 
খ)  িসিপআই ( াম) জা য়াির, ২০১৪ হেত িডেস র, ২০১৪ (মািসক) 
গ) ম ির হার চক জা য়াির, ২০১৪হেত িডেস র, ২০১৪ (মািসক) 
ঘ) হিনমাণ চক জা য়াির, ২০১৪ হেত ন, ২০১৪ 
ঙ) বািড় ভাড়া চক মািসক জা য়াির-মাচ, ২০১৪ হেত অে াবর-িডেস র, ২০১৪ 

 স কনফােরে র মা েম ীিত  ও ভা া  চক িতমােসর থম স ােহর মে  কাশ করা হে । 

 
১১.১.৫ বেদিশক বািণজ  শাখা 

 জাতীয় রাজ  বাড হেত আমদািন ও র ািন সং া   ত  িসিডর মা েম জা য়াির, ২০১৪ হেত িডেস র, ২০১৪ পয  সং হ 
কের শাখার িবিভ  কােজ ব ত হেয়েছ। 

 মািসক কাশনা জা য়াির, ২০১৪ হেত অে াবর, ২০১৪ পয  কািশত হেয়েছ। নেভ র, ২০১৪ কােশর কাজ চলেছ। 
 Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2012-13 কােশর কাজ চলেছ। 

 
১১.১.৬ কাশনা শাখা  

 মািসক পিরসং ান েল ন আগ /২০১৩, অে াবর/২০১৩, িডেস র/২০১৩, ফ য়াির/২০১৪, এি ল/২০১৪ ও ন/২০১৪ পয  
মাট ছয়  সং ায় বার মােসর ত  কািশত হেয়েছ 

 পিরসং ান পেকট ক ২০১৩ - এি ল/২০১৪ এ কািশত হেয়েছ এবং 
 পিরসং ান বষ  ২০১৩ - িডেস র/২০১৪ ত কািশত হেয়েছ। 

 
১১.২ াশনাল অ াকাউি ং উইং-এর লাকবল সং া 

পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত ২৫ ০৬ ৫০ ০ ৯ ৯০ 
িব মান ১৮ ১৩ ৩৩ ১০ ৭৪ 

 
১১.৩ াশনাল অ াকাউি ং উইং-এর আওতায় ২০১৪-১৫ বছেরর চলমান ক স েহর িববরণ 
 
১১.৩.১ হাউজেহা  ইনকাম অ া  এ েপি চার সােভ (HIES) 
বা বায়নকারী সং া  : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল  : ০১ লাই, ২০১৪ থেক ৩০ শ ন, ২০১৭ সাল পয  
আর   : ০১ লাই, ২০১৪ 
সমাি   : ৩০ ন, ২০১৭ 
 

কে র উে : 
 দাির  িবে ষণ, প বািষক পিরক না, ি ত পিরক না এবং ২০১৫ উ র টকসই উ য়ন ল স হ ইত ািদর অ গিত 

পযেব ণ করার জ   Household Level এ এক  উ মােনর data generate করা; 
 HIES জিরপ পিরচালনার মা েম দাির , বষ  এবং Household Levelএ দেশর Income এবং Expenditure 

Distribution এর ত  উপ াপন করা; এবং 
 HIES জিরপ পিরচালনার মা েম খানার ভাগ য় ত  ভা ার চক (CPI) এর Weight িনণেয় এবং য় িভি ক 

িজিডিপ ণয়েন বহার করা। 
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া িলত য় : ১০৫৪.৬০ ল  টাকা (২০১৪-১৫ অথবছের: ২৪২.৭০ ল  টাকা, ২০১৪-১৫ অথবছের: 
৮১১.৯০ ল  টাকা) 
২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত (%) : ৩০% 
HIES ২০১৫ এর Draft Questionnaire এবং Sample Design ত করা হেয়েছ।  
 
 
১১.৪ াশনাল অ াকাউি ং উইং-এর আওতায় ২০১৪  -১৫ বছেরর চলমান কম িচস হ 
 
১১.৪.১ জাতীয় িহসাব উ য়ন কম িচ 
বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল  : ১ লাই ২০১২ হেত ৩০ ন ২০১৬ 
আর    : ১ লাই ২০১২ 
সমাি    : ৩০ ন ২০১৬ 
কম িচর উে   :  

 িজিডিপ এর িভি  বছর পিরবতেনর লে  িনমাণ জিরপ (Construction Survey) স  করা; 
 SNA-93 এর  আেলােক Institutional Sector Accounts িন পণ এবং SNA 2008 এ ত ানা র; 
 িজিডিপ িন পেণ ব ত Co-efficient স েহর হালনাগাদ ও উ য়ন; 
 াশনাল একাউ স এর কায ম অেটােমশন এর আওতায় আনা। 

া িলত য়    : ৬৭৩.০০ ল  টাকা  (২০১৪-১৫ অথবছের: ৯৩.১২ ল  টাকা) 
২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত (%) : ৯৫% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত (%)  : ৫৫% 
 
 
১১.৪.২ াশনাল অ াকাউি ং উইং-এর িনয়িমত কাশনার মান উ য়ন কম িচ 
 
০১. কম িচর অব ান   : ঢাকা 
০২. বা বায়নকারী সং া   : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
০৩. শাসিনক ম ণালয়   : পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালয় 
০৪. কম িচর বা বায়ন সময় ও য়  : লাই, ২০১৩ হেত ন ২০১৫ পয ,  ৬৩.২০ ল  টাকা 
 
                   (ল  টাকায়) 

া িলত য়  
ত য় 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 

কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৬৩.২০ ৬৩.২০ ৫৫.৬৩ লাই ২০১৩ 

হেত ন ২০১৫ 
েযাজ  নেহ লাই ২০১৩ 

হেত ন ২০১৫ 
ল া িলত 
েয়র চেয় 

কম েয়ই 
কম িচর কাজ 
সমা  হেয়েছ 

ল বা বায়ন 
কােলর 
মে ই 
কম িচ 

সমা  হেয়েছ 
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০৬. কম িচর ব াপনা: কম িচর  হেত সমাি  পয  িন বিণত কমকতা ‘কম িচ পিরচালক’ এর দাি  পালন কেরন: 
িমক কমকতার নাম পদবী দািয়  হণ দািয়  অপণ ধরন 

 
০১. আ ল কালাম আজাদ পিরচালক ২২-১২-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৫ ণকালীন 

 
 
 

০৭. কম িচর উে  অজন: 
উে  অজন 

 
কম িচর আওতায় ৩১  কাশনা কাশ করা হেব। 
(১) মািসক পিরসং ান েল ন  
(২) পিরসং ান পেকট বই 
(৩) পিরসং ান বষ  
(৪)  National Accounts Statistics 
(৫) National Accounts Statistics Bangladesh 

বাংলােদশ পিরসং ান েরার াশনাল অ াকাউি ং উইং হেত 
িনয়িমত কািশত পিরসং ান পেকট বই (Statistical 
Pocketbook), পিরসং ান বষ  ( Statistical Yearbook), 
মািসক পিরসং ান েল ন (Monthly Statistical Bulletin), 
National Accounts Statistics এবং National Accounts 
Statistics of Bangladesh িশেরানােম ৫  িনয়িমত কাশনা 

কাশনার কাশকাল কিমেয় আনা হেয়েছ। 
খ) Statistical Pocketbook, Statistical Yearbook, Monthly 
Statistical Bulletin এর ত  স হ Apple Max এ ধারণ ত ত -
উপা  Convert কের IBM কি উটােরর ানা র করা হেয়েছ। 
গ) কাশনার টিবল েলা Tab িদেয় Format করা িছল যা টিবল 
Format এ নওয়া হেয়েছ। 
ঘ) বতমােন উ  কাশনাস হ িবিবএস এর ওেয়ব সাইেট রেণর 
উপেযািগ করা হেয়েছ। 
ঙ)  উে  য, কম িচর মা েম উপেরা  ৫  কাশনার ৩০  
সং া কাশ করা হেয়েছ। এে ে  েল েনর Time Lag কমােনার 
জ  ই মােসর ত  এক সােথ কের কাশ করায় কাশনা সং া 
কেমেছ। এ কম িচ বা বায়েনর ফেল বহারকারীগেণর চািহদা 
অ যায়ী যথা সময় ত  পাওয়া িনি ত হেয়েছ। 

 
৮. উে  অিজত না হেল তার কারণ: কম িচর উে  অিজত হেয়েছ। 
৯. মিনটিরং: পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ক ক গ ত মিনটিরং কিম  ক ক সভার মা েম কম িচর অ গিত (মািসক 

সম য় সভার মা েম) মিনটিরং করা হেয়েছ।   
১০. অিডট: কম িচ  েময়ািদ এবং উহা স  সমা । ফেল এখনও অিডট হয়িন। তেব ব শী ই অিডট করােনার ব া হণ করা 

হেব।  
১১. কম িচ পিরদশন: পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরা এর উ তন কমকতাগণ  কম িচর 

কায ম পিরদশন কেরেছন। 
১২.  ায়ন প িত : ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছ; 
ক. ওয়ািকং ও মিনটিরং কিম  গঠন বক একািধক সভায় কম িচর কায ম ও অ গিত উপ াপন। 
খ. পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরা এর মািসক সম য় সভায় িনয়িমতভােব কম িচর আিথক 
ও বা ব কায ম এবং অ গিত উপ াপন করা। 
১৪.  বা বায়ন সম া: কম িচ  যথাযথভােব িনধািরত সমেয় বা বািয়ত হেয়েছ। এ  বা বায়েন কান সম া হয় নাই।  
১৫.  পািরশ: বাংলােদশ পিরসং ান েরা িত বছর পিরসং ান পেকট বই (Statistical Pocketbook), পিরসং ান বষ 

 ( Statistical Yearbook), মািসক পিরসং ান েল ন (Monthly Statistical Bulletin), National 
Accounts Statistics এবং National Accounts Statistics of Bangladesh িশেরানােম ৫  িনয়িমত 

কাশনা েলার মান উ য়ন কের িনিদ  সমেয় তা কাশ করার েয়াজনীয় উে াগ হণ করা হেয়েছ। বতমান সরকােরর িডিজটাল 
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বাংলােদশ গড়া ও আ িনক ত  ি  বহার কের  সং ক জনবল িদেয়ই ত ত -উপা  সি েবিশত কের কাশনাস হ কাশ 
করার ব া হণ করেল ত  বহারকারীগণ উপ ত হেবন। এলে  িনে া  পািরশ হণ করা হেলা: 
(১) ভিব েত IBM কি উটাের ধারণ ত ট লার Format বহার কের কাশনা েলা কাশ সহজ ও ত হেব এবং ভিব েত 

কাশনায় একই Format বহার করেত হেব। 
(২) কাশনা েলা েণর পের ত িবতরেণর ব া করেত হেব। 
(৩) কাশনা েলার নগতমান বজায় রাখার জ  সমেয়াপেযাগী ত  বহার করেত হেব এবং িনয়িমত কাশ ও কাশনার মান ি র 
জ  ণ সাম ী ও ি ি ং ব া উ ত করেত হেব। 
(৪) ত   সং েহর জ  েয়াজনীয় জনবলেক দািয়  িদেত হেব ও তােদর জ  আিথক িবধার ব া হণ করেত হেব। 
(৫) িবিভ  বহারকারীেদর মতামত ে র সােথ িবেবচনায় িনেয় সবদা কাশনার মান ধারাবািহকভােব উ য়ন করেত হেব। 
 
১১.৪.৩ জনজীবেন জলবা  পিরবতেনর ভাব কম িচ 
বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা। 
বা বায়নকাল : ১ লাই ২০১৩ হেত ৩০ ন ২০১৬ 
আর  : লাই ২০১৩ 
সমাি  : ন ২০১৬ 
কম িচর উে  : িবিবএস ক ক খানা িভি ক জনজীবেন জলবা  পিরবতেনর ভাব কম িচর আওতায় 

লত ০২ ( ই)  ধান উে  হে - 
 জলবা  পিরবতেনর কারেণ ু ধানত ১২ (বার)  া িতক েযােগ 

িত  খানার ত - উপা  সং েহর িনিম  জিরপ পিরচালনা করা; 
 সারােদেশ িজও কাড িভি ক েযাগ (Disaster) ডাইের ির ণয়ন।  

া িলত য় (২০১৩-১৬) : ৯০৪.০৫ ল   টাকা (২০১৪-১৫ অথবছের: ৫৭৩.৭৫ ল  টাকা) 
২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত  : ৪০.৩৭% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত  : ৭০.৩৭% 

 
১১.৪.৪ জাতীয় আেয় িবিনেয়াগ া লন উ য়ন কম িচ 
বা বায়নকারী সং া  : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল   : ০১ লাই/২০১৩ হেত ৩০ ন/২০১৬ 
আর     : ০১ লাই ২০১৩ 
সমাি     : ৩০  ন  ২০১৬ 
কম িচর উে  : সািবক এবং ুভােব িবিনেয়াগ িন পেণর উে ে  ত  ঘাটিত রণ/কভােরজ ি র িনিম  

০৩  িবিনেয়াগ উপাদােনর উপর জিরপ পিরচালনা বক ত  সং হ  এবং SNA 2008 
অ সরেণ িবিনেয়াগ িন পণ। 

  
 

া িলত য়    : ৭০.৯৫ ল  টাকা  
২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত  : ৯৫% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত  : ৬০% 
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১২.০  স াস উইং 
স াস উইং দেশর জনসং া, হায়ণ, িষ ও অথনীিতর ওপর িপিরয়িডক মাির ও তৎসংি  জিরপ পিরচালনা কের থােক। এছাড়া 
মাির ম বত  সমেয় িবিভ  িবষেয় এডহক মাির ও জিরপ পিরচালনা কের। েটা মািরর ম বত  সমেয় জনসং ার া লন এবং 

তৎপরবত  সমেয় দীঘকািলন জনসং ার ে পণ (Projection) এ উইং কের থােক। এ উইং চািহদার িভি েত জনসং া ও এ 
সং া  ত  িবিভ  দশীয় ও আ জািতক ে  সরবরাহ কের থােক। আদম মাির ও হগণনা ছাড়াও অ া  মাির যমন িষ 

মাির এবং অথৈনিতক মাির এ উইংেয়র মা েম স ািদত হেয় থােক। এ ছাড়া এ উইং ক ক দেশর মৎ  ও ািণস েদর ওপর 
এক  মাির পিরচালনা করার উে াগ হণ করা হেয়েছ। 
 
১২.১ স াস উইং-এর লাকবল সং া 

পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত ২৪ ০৮ ২৪০ ১৬ ২৮৮ 
িব মান ১২ ০২ ৯২ ১৫ ১২৩ 

 

১২.২ স াস উইং-এর আওতায় ২০১৪-১৫ বছেরর চলমান ক স েহর িববরণ 
 
১২.২.১ াশনাল হাউজেহা  ডাটােবইজ (এনএইচিড) ক    

কে র নাম                                              : াশনাল হাউজেহা  ডাটােবইজ-এনএইচিড [ বতন- ডেভলপেম  অব া 
বাংলােদশ পাভা  ডাটােবইজ-িবিপিড] 

উে াগী ম ণালয়/িবভাগ   : পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালয় 
বা বায়নকারী সং া   : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
 
বা বায়নকাল: 
১) আর           : লাই ২০১৩ ি . 
২) সমা           : িডেস র ২০১৭ ি . 
৩) ক  এলাকা : সম  বাংলােদশ 
 

কে র উে   : 
 দেশর সকল জনেগা ীর খানািভি ক জনিমিতক ও অ া  ত  সং েহর মা েম এক  বান ডাটােবইজ ণয়ন; 
 ডাটােবইজ বহার কের দির  ও অদির  খানা িচি তকরণ; 
 িবিভ  সামািজক িনরাপ া কম িচ/ কে র মে  যাগ  াপন এবং এ সং া  যাবতীয় ত ািদ উপেজলা থেক  কের 

সকল শাসিনক ম ণালয়, িবভাগ ও সং ার বহার উপেযাগীকরণ; 
 সরকােরর হীত িবিভ  সামািজক িনরাপ া কম িচ/ কে  স কভােব দির  জনেগা ীেক ল  (Target) করা এবং 

ল ি র কৗশল সহজতর করা; 
 অিতদির  জনেগা ীর উে ে  হীত িবিভ  কম িচ/ কে র Overlapping ও Omission  পিরহাের সহায়তা করা; 
 এক  সমি ত সামািজক িনরাপ া নীিতমালা ণয়ন ও বা বায়েনর জ  সকল সামািজক িনরাপ া কম িচেক িতি ত 

(Consolidate) করেত সহায়তা করা। 
 দেশর সকল নাগিরেকর জীবনমান উ য়েন সরকােরর ব িবধ উ য়ন লক কম িচ পিরচালনায় সরকাির বসরকাির পযােয় 

সকল বহারকারীর ত -উপাে র চািহদা রণ। 
কে র া িলত য়: 

িজওিব        : ১৬.৩৭ কা  টাকা 
আরিপএ       : ৩১২.৪০ কা  টাকা 
মাট য়     : ৩২৮.৭৭ কা  টাকা  

২০১৪-১৫ অথবছের ল এিডিপ বরা   : ১৪৪ কা  ৭৭ ল  টাকা 
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২০১৪-১৫ অথ বছের আরএিডিপ বরা   : ২৫ কা  ৬৭ ল  ৮৪ হাজার টাকা 
২০১৪-১৫ অথ বছের ৩০ ন ২০১৫ পয  য় : ৬ কা  ১১ ল  ৮৪ হাজার টাকা   
২০১৪-১৫ অথ বছের আিথক অ গিত  : ২৩.৮৩% (৩০ ন/২০১৫ পয ) 
 
২০১৪-১৫ বছেরর উে খেযা  অজন: 

 ১ম ফইেজ ত  সং হ কায েমর িত িহসােব রং র ও নরিসংদী জলায় জানাল অপােরশন কায ম স  করা হেয়েছ।  
 ৫৪৫ জন ডাটা এি  অপােরটর িনেয়ােগর লে  টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড এর সহায়তায় ৪২,০০৮  আেবদন প  পাওয়া 

গেছ। ডাটা এি  অপােরটর িনেয়াগ কায ম স াদেনর লে  ৩  িত ােনর কােটশন াব পাওয়া গেছ। 
 কে র আওতায় ১ম ফইজ এর ত  সং েহর উে ে  েয়াজনীয় মালামাল এবং যানবাহন, কি উটার, আসবাবপ  ইত ািদ 

সং হ স  হেয়েছ।  
 সকল আ ািনকতা স  কের কে র নাম ‘Development of the Bangladesh Poverty Database (BPD) 

Project [Component-3 of the Strengthening the Safety Net Systems for the Poorest (SNSP)]’ 
পিরবতন েম ন ন নাম ‘Safety Net Systems for the Poorest (SNSP) Component-3:National Household 
Database (NHD)’ Projectকরাহেয়েছ।  

 িশ ণ ফাম এবং চারণাফাম িনেয়ােগর লে  শটিলে ড ফাম েলার দািখল ত আরএফিপ এর কািরগির ায়েনর শেষ 
িব াংেকর অনাপি র জ  রণ করা হেয়েছ।  আইিসআর ফােমর EOI েলা ায়ন কের সংি  তািলকা িব াংেকর 
অনাপি র জ  রণ করা হেয়েছ। 

 ১ম ফইজ এ  ত  সং েহর েব জানাল অপােরশন পিরচালনার লে  িবিবএস এবং মাঠ পযােয় কমরত অ া  িবভােগর 
জনবল সম েয় জানাল অিফসােরর তািলকা ত করা হে । 

 বতমান TPP এর য়সীমার ম  থেক মাট ৩  ফইজ এর মে  ২  ফইজ স  করার লে  TPP এর ১ম সংেশাধনী 
াব স  করা হেয়েছ।  

 
ভিব ৎ পিরক নার উে খেযা  িদক 

িমক 
নং 

কােজরনাম উে  িকভােব বা বায়ন করা হেব বা বায়েনর 
অভী  

সময়সীমা 
১. িশ ণফাম 

িনেয়াগ 
মাঠ পযােয় ত  সং হ কায েমর 
জ  গণনাকারী এবং পারভাইজার 
গেণর িশ েণর ব া করা। 

পি কায় উ ু  দরপ  িব ি  আ ান 
কের িশ ণ ফামিনেয়াগ ি য়া 
স াদেনর মা েম। 

মাচ/২০১৬ 

২. চারণাফাম 
িনেয়াগ 

রিডও, টিলিভশন, িলফেলট, 
ানার, মাইিকং এর মা েম 
চারণার ব া করা। 

পি কায় উ ু  দরপ  িব ি  আ ান 
কের চারণা ফাম িনেয়াগ ি য়া 
স াদেনর মা েম। 

মাচ/২০১৬ 

৩. আইিসআর ফাম 
িনেয়াগ 

প  ণ, ও ত  সং েহর পর 
রণ ত প  যথাযথভােব ািনং 

এবং সং িহত ত  কি উটাের 
ধারণ করা। 

পি কায় উ ু  দরপ  িব ি  আ ান 
কের আইিসআর ফাম িনেয়াগ ি য়া 
স াদেনর মা েম। 

মাচ/২০১৬ 

২.  জানাল 
অপােরশন 
কায ম 

ল ত  সং হ কায েমর ব িত 
হণ। 

জান গঠন, মৗজা/মহ ার াপ 
সা িতকরণ, পার ভাইজার াচ াপ 

ত, গণনা এলাকা িনিদ করণ, 
গণনাকারী ও পার ভাইজােরর সং া 
িনধারণ বক াথিমক তািলকা ত এর 
মা েম জানাল অপােরশন কায ম 
বা বািয়ত হেব। 

ফ য়াির/২০১৬ 

৩.  ৫৪৫ জন ডাটা মাঠ পযােয় ত  সং হ ও তা টিলটক বাংলােদশ িলিমেটেডর সােথ িডেস র/২০১৫ 
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এি  অপােরটর 
িনেয়াগ 

কি উটাের ধারণ করা। স ািদত ি র মা েম া  আেবদন 
কারীগণেক িনবািচত িত ান ক ক 
হীত পরী ার মা েম বাছাই করণ। 

অত:পর বাছাই ত াথ গণেক মৗিখক 
পরী া হেণর মা েম ড়া  ভােব 
িনবাচন করা হেব। 

৪. ত  সং হ 
কায ম 

১ম ফইেজ (ময়মনিসংহ িবভােগর 
ময়মনিসংহ, শর র ও জামাল র 
জলায়, এবং বিরশাল ও রং র 

িবভােগর সকলেজলা) ত সং হ 
কায ম পিরচালনা করা হেব। 

িত ২০০ খানার জ  ১ জন গণনাকারী 
ানীয় িশি ত জনেগা ীর ম  থেক 

িনেয়াগ করা হেব। একই ভােব ৪-৬ জন 
গণনাকারীর জ  ১ জন পারভাইজার 
িনেয়াগ করা হেব। িনেয়াগ ত গণনাকারী 
ও পারভাইজারগণেক িতন িদেনর 

িশ ণ দান করা হেব। অত:পর 
িশি ত গণনাকম গণ িনধািরত এলাকার 
িত  খানা হেত া াৎকােরর িভি েত 

পে র মা েম ত  সং হ করেব। 

ন/২০১৬ 
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১২.২.২ আদম মাির ও হগণনা ২০১১ 
 
AÎ f~L‡Û 1872 সাল †_‡K `k eQi ci ci avivevwnKfv‡e Av`gïgvwi পিরচািলত n‡q Avm‡Q| GiB avivevwnKZvq m¤úªwZ G 

†`‡k cÂg Av`gïgvwi I M„nMYbv 2011 m¤úbœ n‡q‡Q| RvZxq Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb, wbe©vPbx GjvKv cybwe©b¨vm, 

RvZxq m¤ú‡`i myôz I mylg eÈb, PvKzix‡ÿ‡Î †KvUv wba©viY BZ¨vw` Kvh©µ‡g Av`gïgvwii cÖvß RbmsL¨vi KvVv‡gvMZ Z_¨ 

e¨envi Acwinvh©|  

 
বা বায়নকারী সং া : িবিবএস, স াস উইং 
বা বায়নকাল  : লাই, ২০০৮ হেত িডেস র, ২০১৫ 

কে র উে :  
 G ïgvwii cÖavb D‡Ïk¨ nj M„n, Lvbv Ges RbmsL¨vi †gŠwjK ‰ewkó¨ msµvšÍ Z_¨ msMÖn K‡i †`‡ki Dbœqb cwiKíbv I 

gvbe m¤ú` Dbœqb Kvh©µg Ges A_©‰bwZK e¨e¯’vcbvq e¨env‡ii Rb¨ e¨vcK WvUv‡eR cȪ ‘Z Kiv; 

 RbmsL¨vi AvKvi, †fŠ‡MvwjK web¨vm I RbwgwZi wewfbœ ˆewkó¨mg~‡ni gvbm¤úbœ Benchmark database Gi Rb¨ Z_¨ 

msMÖn Kiv; 

 ïgvwi Kg©Kv‡Û c~Y© MYbv c×wZ Abym„Z nq e‡j G‡Z RvZxq ch©v‡qi mgwóMZ Z_¨ QvovI we Í̄vwiZ GgbwK KwgDwbwU 

(gnjøv/‡gŠRv/MÖvg) ch©vq ch©šÍ wefvwRZ Z_¨ msMÖn Kiv; 

 বাংলােদেশ প ম Av`gïgvwi  I M„nMYbv 2011 cwiPvjbvi gva¨‡g mgMÖ †`‡ki cÖwZwU Lvbvi I RbmsL¨vi Z_¨ GKwU 

wbw ©̀ó mg‡q msMªn Kiv; 

 †`‡ki Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vb wbY©‡qi Rb¨ bgybv wfwËK GjvKv †_‡K we Í̄vwiZ Z_¨ msMÖn Kiv Ges cÖKvk Kiv; 

 ¯’vbxq I RvZxq ch©v‡q cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ Z_¨ fvÛvi cȪ ‘Z Kiv ;এবং 

 †`‡ki Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v wbY©‡qi Rb¨ Sampling frame cȪ ‘Z Kiv|  

া িলত য় : 
(১) মাট বােজট    : ২৩৭১৩.৪৫  ল  টাকা 
(২) ানীয় া    : ১৩৭৪০.০০ 
(৩) বেদিশক া   : ৯৯৭৩.৪৫ 
২০১৪-১৫ অথ বছেরর কােজর অ গিত (%) : আিথক-৯২.৩৪% 
            বা ব-৯৫% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত (%)  : আিথক-৮৯.৬১% 
                                                         বা ব-৯৪% 
আদম মাির কে র আওতায় কায ম  
(ক) কে র িরেপাট েণর জ  এক  Time table ণয়ন করা হেয়েছ। Time table অ যায়ী ইেতামে  সকল কিমউিন  
িরেপাট কাশ করা হেয়েছ। ৬৪  জলা িরেপােটর খসড়া ত করা হেয়েছ । াশনাল িরেপাট ৪  কাশ করা হেয়েছ। িরেপাটস হ 

ক  ময়ােদ (১৫ই িডেস র ২০১৫) এর মে  কাশ করা হেব।  
(খ) আদম মাির ও হগণনা ২০১১ কে র ডাটা বহার কের  (১৪ ) মেনা াফ িতেবদন ড়া  করা হেয়েছ। িডেস র ২০১৫ এর 
মে  কাশ করা হেব। 
(গ) Population Projection এর িতেবদন ড়া  করা হেয়েছ। িডেস র ২০১৫ এর মে  কাশ করা হেব। 
(ঘ) আদম মাির ও হগণনা ২০১১ কে র আওতায় 4 (Four) Color Printing Machine িবিবএস-এর আরিডিপ শাখায় াপন 
করা হেয়েছ। 
(ঙ) Redatam Software িবিবএস এর Website  এ Upload করা হেয়েছ। এর সাহাে  কান বহারকারী আদম মাির বা 
কান সােভর ডাটা বহার কের েয়াজনমত াফ, চাট , টিবল তির করেত পারেব। 

(চ) িবিবএস এর মাঠ পযােয়র অিফসস েহর জ  কি উটার, ফািনচার, েজকটর ও অ া  সর াম সরবরাহ করা হেয়েছ।  
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১২.২.৩ অথৈনিতক মাির ২০১৩ ক  
বা বায়নকাল  : লাই ২০১১ – ন ২০১৬ ি . পয  

কে র উে : 
 বাংলােদেশ তীয় অথৈনিতক মাির ২০১৩ সােল স াদন করা এবং স া  তম সমেয়র মে  িতেবদন 

কাশ করা; 
 ল মাির (ত  সং হ) স  করার পর স া  কম সমেয়র মে  গণনা পরবত  যাচাই (Post Enumeration 

Check) কায ম স  করা; 
 িবিভ  অথৈনিতক কমকা  িবষেয় িব ািরত জিরপ স াদেনর িনিম  Sampling Frame ত করা; 
 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অ যায়ী অথৈনিতক কমকাে  িনেয়ািজত 

সকল িত ােনর এক  িডেরকটির (Directory) ণয়ন করা; 
 অথৈনিতক কমকাে র িশ গত িব াস, িনেয়ািজত জনবেলর সং া ও মািলকানার ধরন িনধারণ করা; 
 জাতীয় আেয়র িভি  বছর পিরবতেনর লে  েয়াজনীয় ব মাক ত  সরবরাহ করা; 
 অথৈনিতক কমকাে  িনেয়ািজত উপখাত েলার কাঠােমা িন পণ করা; 
 অ িষ লক অথৈনিতক কমকাে র কাঠােমা িনধারণ ও সামি ক অথনীিতেত এর অবদান িন পণ করা; এবং 
 অথৈনিতক উ য়েনর জ  ত িনভর যথাযথ পিরক না ণয়ন ও নীিতিনধারেণর লে  েয়াজনীয় ত  উপা  

সরবরাহ করা। 
া িলত য় : ১৮৮৫৯.৫৪ ল  

২০১৪-২০১৫ অথবছের কােজর অ গিত   : (আিথক – ৮৭.০১%, বা ব – ৯৮%) 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত : (আিথক – ৬৫.১০%, বা ব – ৭৬%) ম ি ত 
 
২০১৪-১৫ অথবছেরর উে খেযা  অজন 
(১) সাফে র িবষয়:  
(ক)  বাংলােদশ পিরসং ান েরার আওতায় পিরচািলত অথৈনিতক মাির ২০১৩ এর মা েম সং িহত তে র 
ণগতমান যাচাইেয়র জ  বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান (িবআইিডএস) ক ক গণনা পরবত  যাচাই (িপইিস) 

স  করা হয়। িপইিসর ড়া  িরেপাট গত ২৩ এি ল ২০১৫ ি . তািরেখ কাশ করা হয়। 
(২) সময়: ২৩ এি ল ২০১৫ ি .  
(৩) এ অজন িবিবএস/িসড এর কােজ অবদান রাখেব: 
ণগত/ ািত ািনক ক াণ: এর মা েম িবিবএস ক ক ২০১৩ সােল পিরচািলত অথৈনিতক মািরর উৎ তা ও 

স কতা যাচাই করা স ব হেয়েছ  যা ইেতামে  িসড, িবিবএস তথা অথৈনিতক মাির ২০১৩ কে র নাম ি  
কেরেছ। 
(৪) এই অজন দেশর বা দশবাসীর জ  য ক াণ বেয় আনেব: 
(ক) আিথক/পিরমাণগত িদক: র সারী পিজ ভ ভাব ফলেব। 
(খ) ণগত/সামািজক িদক: অ িষ লক অথৈনিতক কমকাে র কাঠােমা িনধারণ ও সামি ক অথনীিতেত এর 
অবদান িন পেণ কােজ লাগেব এবং অথৈনিতক উ য়েনর জ  ত িনভর যথাযথ পিরক না ণয়ন ও নীিতিনধারেণ 
সহায়তা করেব। 
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বািষক কমস াদন (APA) সং া  অ গিত  
কমকা  চক ইউিনট ভার অ গিত 

পিরসং ােনর িরেপাটস হ 
কাশ 

অথৈনিতক মাির ২০১৩ এর 
িরেপাট কাশ 

সং া ৪.০০ আগামী ন ২০১৬ এর মে  
কােশর লে  িনরলস েচ া 

অ াহত আেছ। 
 
জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ত : এতদসং া  আেয়ািজত িবিভ  সভা সিমনাের ক  সংি  কমকতা  অংশ হণ 
কেরেছন। 
 
ভিব ৎ পিরক নার উে খেযা  িদক 

িমক 
নং 

কােজর নাম উে  স া  )টাকা(  িকভােব বা বায়ন 
করা হেব 

বা বায়েনর 
অভী  

সময়সীমা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ১ .িবজেনস িডের ির 
ত 

১ . Bangladesh standard 
Industrial Classification (BSIC 
2009) অ যায়ী অথৈনিতক কমকাে  
িনেয়ািজত সকল িত ােনর এক  
িডের ির ণয়ন করা; 

 
১৪১.১৪ 
 
 

অথৈনিতক মািরর 
ডাটােবইজেক বহার 
কের করা হেব। 
 
 

ন ২০১৬ 
 
 
 
 

২ . পাইলট িবজেনস 
রিজ ার ত ও 
ণয়ন এবং On line 

system Development 

২ . অথৈনিতক পিরসং ান ণয়েনর 
ধান কাঠােমা তিরেত সহায়তা 

১৩২৫.৮২ 
 
 
 

স ণ ন নভােব করা 
হেব। 
অথৈনিতক মািরেত 

া  ত  িদেয় করা 
হেব। 

 
 

ন ২০১৮ 
 

৩. অথৈনিতক মাির 
২০১৩ এর ৬৪  জলা 
িরেপাট, ১  াশনাল 
িরেপাট ও ১  
অ াডিমিনে ভ িরেপাট 

ত; 
 

৩ . সম  দেশর িবিভ  অথৈনিতক 
কমকা  িবষেয় িব ািরত ত  উপা  

দান করা  ;এবং  
 
 
 

 
 
১৪৭.০০ 
 
 

অথৈনিতক মাির 
হেত া  অিভ তার 
আেলােক এ িরেপাট  

ত করা হেব। 

 
 

ন ২০১৬ 
 
 
 

৪ .Handbook of 
Economic Census 

ত। 

 
৪. ভিব ত অথৈনিতক মািরেক 
সহায়তা ও িদক িনেদশনা দান করা 

৭.৫০ 
 

-  
 

 
িডেস র 
২০১৪ 

 
১২.২.৪ বাংলােদেশ অব ানরত অিনবি ত িময়ানমার নাগিরক মাির ২০১৫ ক  
 

কে র লাকবল সং া 
পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত ৪ জন ২জন ৭জন ২জন ১৫জন 
িব মান ২জন ১জন ৬জন ২জন ১১জন 

   
কে র নাম      : বাংলােদেশ অব ানরত অিনবি ত িময়ানমার নাগিরক মাির ২০১৫ ক  
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বা বায়নকারী সং া    : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল      : আর  : ১ এি ল ২০১৫ 
সমাি        : ৩১ মাচ ২০১৬ 
 

কে র উে : 
 মাির পিরচালনার মা েম বাংলােদেশ অব ানকারী অিনবি ত িময়ানমার নাগিরকেদর এক  সমি ত ডাটােবজ ণয়ন; 
 সকল অিনবি ত িময়ানমার নাগিরেকর ছিব ও েয়াজনীয় দিললািদর ছিব ধারণ ও সং হ; 
 বাংলােদেশ অিনবি ত িময়ানমার নাগিরকেদর বতমান অব ান এবং বাংলােদেশ অ েবেশর েব িময়ানমাের তােদর ল 

বাস ান িন পণ; 
 িময়ানমার নাগিরকেদর বাংলােদেশ অ েবেশর অ িনিহত কারণস হ িন পণ; 
 বাংলােদেশ অব ানকারী অিনবি ত িময়ানমার নাগিরকেদর আথ-সামািজক ও জনিমিত সং া  পিরসং ান ণয়ন। 

 
া িলত য়      : ২১.৭৫ কা  টাকা 

২০১৪-১৫ অথ বছেরর কােজর অ গিত    : ২% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত    : ২% 
 

ভিব ৎ পিরক নার উে খেযা  িদক 
িমক নং কােজর নাম উে  স া  য় (টাকা) িকভােব বা বায়ন 

করা হেব 
বা বায়েনর 

অভী  
সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

০১ বাংলােদেশ 
অব ানরত 
অিনবি ত িময়ানমার 
নাগিরক মাির 
২০১৫ পিরচালনা 

বাংলােদেশ অব ানকারী 
অিনবি ত িময়ানমার 
নাগিরকেদর ছিব স িলত 
এক  সমি ত ডাটােবজ 

ণয়ন 

২১.৭৫ কা   মাঠপযােয় বািড় 
বািড় িগেয় ত  
সং েহর মা েম 

৩১ মাচ 
২০১৬ 

 
১২.৩ স াস উইং-এর আওতায় ২০১৪-১৫ বছেরর চলমান কম িচস েহর িববরণ 
 
১২.৩.১ বি  মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ কম িচ 
 
পট িম:  

াধীনতা ব কাল হেতই িব ল সং ক িমহীন, িছ ল ও বকার মা ষ জীিবকার স ােন াম হেত শহেরর িদেক ধািবত হয় এবং 
অেথর অভােব তারা িন মােনর জীবনযাপন ও বি েত বসবাস  কের। াধীনতা পরবত েত এ সং া উ েরা র ি  পেত থােক এবং 
আিশর দশেক দেশর হৎ শহর েলােত এর াপক উপি িত ল  করা যায়। এ পিরি িতেত গেবষক ও নীিত িনধারকগণ বি  িবষয়ক 
িব ািরত তে র েয়াজনীয়তা বাধ কেরন। 
 
তে র উ  চািহদা রণােথ িবিবএস ১৯৮৫-৮৬ সােল থম দেশর চার  হৎ শহর যথাঃ ঢাকা, চ াম, লনা ও রাজশাহীেত বি  

মাির অ ান কের। ১৯৯৭ সােল দেশ সকল শহর এলাকায় থম ণা  বি  মাির অ ি ত হয়। পরবত েত ২০০৬ সােল 
বি বাসীেদর খা  িনরাপ ার ওপর এক জিরপ অ ি ত হয়। ২০১৪ সােল দেশর সকল শহরা েল ি তীয় বি  মাির অ ি ত হেত 
যাে । 
বা বায়নকারী সং া   : িবিবএস, স াস উইং 
বা বায়নকাল   : লাই, ২০১২- ন, ২০১৫ 
আর     : লাই, ২০১২ 
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সমাি     : ন, ২০১৫  
কম িচর উে :  

 দেশর বি র সং া, বি র এিরয়ার পিরমাণ, বি র খানার সং া  এবং িল  ও বয়সেভেদ বি েত বসবাসরত লাক 
সং া িন পণ; 

 দেশর বি বাসীেদর আথ-সামািজক অব া জানা; 
 দেশর বি বাসী জনসং ার বি েত আগমেণর কারণ ও দেশর কান জলা থেক কতেলাক বি েত এেসেছ তা িন পণ; 
 দেশর বি বাসীেদর ডেমা ািফক বিশ ািদ িন পণ; 
 দেশর বি বাসীেদর িমহীনতা (landlessness) িবষয়ক ত  সং হ; 
 দেশর বা ত (uprooted ) জনসং ার অব া জানা; 
 দেশর বি র পিরেবশগত িবষেয় ত  জানা এবং 
 দেশর বি বাসীেদর িশ া সং া  অব া জানা। 

 
া িলত য়    :  ৯৩২.০০ ল  টাকা 

২০১৪-১৫ অথবছের কােজর অ গিত  : আািথক ৯২.৩৪%;  বা ব ৯৫%  
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত  : আািথক ৮৯.৬১%;  বা ব ৯৪% 
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১৩.০ ডেমা ািফ অ া  হলথ উইং 
ডেমা ািফ অ া  হলথ উইং ক ক দেশর আথ-সামািজক াপেট পযায় িমক  আদম মািরর ম বত  

সমেয় জনসং ার িহসাব া লন, বািষক ও ষা ািসক জনত  ও জনিমিত িবষয়ক পিরবতন, এতদসং া  
পিরসং ান ত ও কাশ কের থােক। এছাড়া দেশর া েসবা ও জন া  িবষয়ক িবিভ  ত  সং হ বক 
পিরসং ান ণয়ন কের থােক। 
 
১৩.১ ডেমা ািফ অ া  হলথ উইং-এর কাযাবিল  
(ক) (i) MSVSB- ২০১২ সােলর মাঠ পযায় থেক া  ২,৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ তফিসলস েহর এিড ং, কািডং এবং ািচং 

শেষ ডাটা কি উটাের ধারণ করা হেয়েছ। ণা  িরেপাট কাশ করা হেয়েছ।  
(ii) MSVSB-২০১৩ সােলর ১৫০০ িপএসইউ হেত ১১  তফিসল (হাউজেহা  িলি ং, হাউজেহা  কাড, জ , , িববাহ, 

তালাক/িবে দ, আগমন, বিহগমন, জ  িনয় ণ প িত, িতবি  ও HIV/AIDS) এর মা েম মাঠ পযােয় ত  সং হ শেষ 
কি উটাের ধারণ করা হয়। সকল কাজ সমা  কের ড়া  িরেপাট কাশ করা হেয়েছ। 

(iii)  ২০১৪ সােলর মাঠ পযােয়র সং হীত তে র এিড ং ও ািচং এর কাজ চলেছ। 
(iv)  IMPS Design এর উপর িভি  কের ন ন ৫১২  িপএসইউ হেত তফিসল-১ (খানা তািলকা) রণ ও এলাকার চ াপ 

তিরর জ  িবভাগীয় পিরসং ান কাযালেয় কমরত -পিরচালকগণেক ঢাকা সদর দ ের ১ (এক) িদেনর িশ ণ দান 
করা হয় এবং জলা পিরসং ান অিফেস কমরত উপ-পিরচালক এবং ৫১২  িপএসইউ এর ত  সং হকারীগণেক িবভাগীয় 
পযােয় িনং দান করা হয়। 

(খ) হলথ অ া  মরিবিড  াটাস সােভ-২০১৪: কম িচ পিরচালনার সকল িত স  হয়। এি ল/২০১৪- মােস অথ বরা  পাওয়া 
যায়। সকল য় স  কের প  ও া েয়ল, িলি ং ফরম তির করা হেয়েছ। ৯-২৬ ন,২০১৪ ি ঃ মাঠ পযােয় ত সং হ 
শেষ ঢাকা সদর দ ের জমা করা হয়। জিরপ সংি  কমকতা/কমচারীেদর সকল িবল পিরেশাধ করা হয়। এিড ং ও কািডং কােজ 

িনেয়ািজত সংি  সকলেক িশ ণ দান এবং ১,৫০০িপএসইউ x ২৫ =৩৭,৫০০  পে র এিড ং সমা  হয়। প  এি র 
জ  এি  ীন ত করা হেয়েছ। এি  কােজ িনেয়ািজত সকলেক িশ ণ দওয়া হেয়েছ। ৩৭,৫০০  পে র সকল ত  
কি উটাের ধারণ করা হেয়েছ। পরামশক িনেয়াগ করা হেয়েছ। ডাটা েসিসং এর লে  ট েলশন ান ত করা হয়। 
টকিনক াল কিম র সভার সদ গেনর পরামশ িনেয় ট েলশন ান ড়া  করা হেয়েছ। ট েলশন ান মাতােবক টিবল ত 

কের াফট িরেপাট ত করা হয়। িরেপােটর ফলাফল ২৯/০৬/১৫ ি . তািরেখ সিমনাের উপ াপন এবং ড়া  করা হয়।  
(গ) Education Household Survey (EHS)-2014: পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর অধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরা 

ও াথিমক িশ া অিধদ েরর মে  স ািদত MoU এর মা েম পিরচািলত EHS-2014 এর জিরপ কাজ পিরচালনার লে  সকল 
িত হণ করা হয়। া ল িল , প  এ া েয়ল ত কের ১৩-১৬ সে র, ২০১৪ ি . তািরেখ মাঠ পযােয় ৩০৬  

িপএসইউ হেত ত  সং েহর কাজ শষ করা হয়। িত  িপএসইউ হেত ২০  খানার ত  সং হ কের মাট ৬১২০  প  সং হ 
করা হয়। সং িহত প  এিড ং কািডং শেষ এি  করা হয়। পরামশক িনেয়াগ দওয়া হয়। ট েলশন ান ড়া  করা হয়। 

াফট িরেপাট  টকিনক াল কিম র অ েমাদন শেষ িরেপাট ড়া  করা হয়। ড়া  িরেপাট েনর কাজ চলেছ।  
 
(ঘ) ড িসিকউির -িনউি শনাল সািভেল  কে ােন  ক : 

(i)    ১২তম রাউে র িরেপাট কাশ হেয়েছ। 
(ii)   ১৩তম রাউে র ১ম ও ২য় পব িপইিসর মাঠ পযােয়র ত  সং েহর কায ম শষ হেয়েছ। 
(iii) ১৩তম রাউে র ১ম ও ২য় পেবর ডাটা এিড ং, এি র কাজ স  করা হেয়েছ।  
(iv) English Language Proficiency and Food Security & Nutritional Statistics িবষেয় িশ ণ স । 
(v) Computer Literacy (Graphics) িবষেয় িশ ণ স  হেয়েছ। 
(vi) ১৩তম রাউে র ত  ি য়াকরণ শষ হেয়েছ। 
(vii) ১৪তম রাউে র ১ম ও ২য় পেবর িপইিসর মাঠ পযােয় কােজর আ িলক সম য়কারী,  পারভাইিজং ও ত  সং হকারীগেণর 

িশ ণ স  হেয়েছ। 
(viii) াক িব িব ালয় ১৪তম রাউে র ল সািভেল  িবষেয় পারভাইজার ও ত  সং হকারীগেণর বিসক িশ ণ স  
হেয়েছ। 
(ix) ১৪তম রাউে র ১ম ও ২য় পেবর মাঠ পযােয়র ত  সং হ স  হেয়েছ।  
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(x) STATA িবষেয় িবিবএস কমকতাগেণর িশ ণ কায ম স  হেয়েছ। 
(xi) ১৪তম রাউ  ১ম ও ২য় পেবর ডাটা এিড ং এবং এি  স  হেয়েছ। 
(xii) ১৪তম রাউে র ত  ি য়াকরণ স  হেয়েছ। 
(xiii) ১৫তম রাউ  ১ম পেবর িপইিস মাঠ পযােয়র আ িলক সম য়কারী, পারভাইজার ও ত  সং হকারীর িশ ণ স  

হেয়েছ। 
(xiv) ১৫তম রাউ  ১ম পব এনএসিস ক  এবং াক িব িব ালয় যৗথভােব বিসক িশ ণ স  হেয়েছ। 
(xv) ১৫তম রাউে র ল সািভেলে র ১ম পেবর িরে সার িশ ণ স  হেয়েছ। 
(xvi) ১৫তম রাউে র ২য় পেবর িপইিস মাঠ পযােয়র আ িলক সম য়কারী, পারভাইিজং  কমকতা ও ত  সং হকারীগেণর 

িরে সার িশ ণ স  হেয়েছ। 
(xvii) ১৫তম রাউে র ১ম ও ২য় পেবর মাঠ পযােয়র ত  সং হ স  হেয়েছ।  
(xviii) বািষক িপইিস িরেপাট ২০১৪ কাশ করা হেয়েছ। 

(ঙ) বি  মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ এর PEC কায ম ুভােব স াদন কের াফট িরেপাট ত করা হেয়েছ। টকিনক াল 
কিম  ক ক অ েমািদত হেয়েছ। ত ত িরেপােটর ফলাফল ২৯/০৬/১৫ ি . তািরেখ সিমনাের কাশ করা হয়। ড়া  িরেপাট 

ণ স  হেয়েছ। 
 
১৩.২ ডেমা ািফ অ া  হলথ উইং এর লাকবল সং া 
পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত ১৫ ৯ ৭৩ ১৮ ১১৫ 
িব মান ৯ ৮ ২৬ ১৬ ৫৯ 
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১৩.৩ ডেমা ািফ অ া  হলথ উইং এর আওতায় ২০১৪-১৫ বছেরর চলমান ক স েহর িববরণ 
 
১৩.৩.১ মিনটিরং া িস েয়শন অব ভাইটাল া ি কস অব বাংলােদশ (এমএসিভএসিব) ক  
১।(ক) কে র নাম : মিনটিরং া িস েয়শন অব ভাইটাল া ি কস অব বাংলােদশ (এমএসিভএসিব) ক  
   (খ) বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
   (গ) বা বায়নকাল : (১) আর :  লাই, ২০১২ ি ঃ 
   (২) সমাি :  ন, ২০১৭ ি ঃ 
   (ঘ) কে র উে  :  বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক িত ১০ বৎসর অ র অ র আদম মাির 

অ ি ত হয়। আদম মাির হেত মাির পরবত  বছর িভি ক জনসং া ও 
জনতাি ক চকস েহর পিরবতন িন পণ করা যায় না। তাই এমএসিভএসিব 

কে র মা েম জনসং া ও জনতাি ক স িকত সা িতক এবং িব ািরত 
ত  সং হ কের বািষক ও প বািষক পিরক না ণয়েন বহার করাই কে র 
ল উে । 

 এছাড়াও সম  বাংলােদশ IMPS Design এর মা েম িনবািচত ২০১২  ন না 
এলাকা (Primary Sampling Unit) হেত জনসং া ও জনতাি ক িবষয়ক 
িনভরেযা  ও স ক ত  সং হ করা; 

 আ ঃ মাির বৎসরস েহর জনসং া ি র উপাদানস হ যথা- জ , , িববাহ, 
তালাক, আগমন, বিহগমন এবং আথ-সামািজক ত  সং হ, ি য়াকরণ এবং 
িনয়িমতভােব জনিমিত স িকত চকস েহর িরেপাট কাশ করা; 

 জনসং া ও জনত  সং া  ত  সং হ, িবে ষণ ও সম য় সাধন বক 
Computer-এ ধারণ ও সংর ণ করা; 

 দাতা সং া, গেবষক, পিরক নািবদ ও নীিত িনধারকগেণর গেবষণা ও পিরক না 
কােজ বহােরর জ  এ ত  সরবরাহ করা; 

 ানীয় সরকােরর সােথ যৗথভােব ভাইটাল রিজে শন (জ - ) কায ম 
পিরচালনা, ত  ি য়াকরণ ও ডাটা বইস ব াপনায় অংশ হণ করা; 

 এ কে র আওতায় ২০১২  ন না এলাকায় মিহলােদর উ য়ন কমকাে  অংশ 
হেণর েযাগ ি  ও কমসং ােনর জ  ানীয় রিজ ার িহেসেব তােদরেক 

শতভাগ অ ািধকার িভি েত স ৃ  করা; 
 এ কে র মা েম পািনর বহার, আেলার উৎস, ালািনর বহার, 

পয়ঃিন াশন ও পিরেবশ ষণ সং া  ত  সং হ কের পিরেবশ ষণ 
রীকরেণর জ  পিরক না ণয়ন করা অ তম উে । 

   (ঙ) া িলত য় : (১) ানীয় া: ৩২৩৯,১৯ ল  টাকা (িজওিব) 
   (চ) ২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর 

অ গিত 
: (১)  আিথক অ গিত:   ৯৫.০৬% 

(২)  বা ব অ গিত:     ৯৯.৯৮% 
   (ছ) ২০১৫/ ন পয  কােজর 

 ম ি ত অ গিত 
: (১)  আিথক অ গিত:  ৪৬.৯৬% 

(২)  বা ব অ গিত:   ৫৮.৫৬% 
 
২০১৪-১৫ বছেরর উে খেযা  অজন: 
                সাফে র িবষয়   : (ক)  Report on SVRS-2012 ত ও কাশ।    

(খ)  Report on SVRS-2013 ত করা হেয়েছ এবং ১৪/০৭/২০১৫ ি . 
      তািরেখ কাশনা অ ান করা হেয়েছ।             
(গ)  SVRS-2014 এর াথিমক িরেপাট ত করা হেয়েছ। 
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১৩.৪ ডেমা ািফ অ া  হলথ উইং-এর আওতায় ২০১৪-১৫ বছেরর চলমান কম িচস েহর িববরণ 
 
১৩.৪.১ হলথ অ া  মরিবিড  াটাস সােভ ২০১৪ 
বা বায়নকাল  : ০১ লাই ২০১৩- ৩০ ন ২০১৫ ি . 
আর     : ০১ লাই, ২০১৩ ি . 
সমাি     : ৩০ ন, ২০১৫ ি . 

কে র উে   : (১)   া , অ তা ও িচিকৎসার ধরন িন পণ; 
                           (২)   া  সবা স িকত খরেচর িহসাব িন পণ; 

  (৩)   িশ েদর রাগ িতেষধক (Vaccination) হণ, িভটািমন A ক াপ ল হণ এবং মােয়েদর 
ধ ংকার িতেষধক কা হণ সং া  ত  সং হ; 

                            (৪)    দেশর ঘটনাকবিলত ও আঘাত া  ি  স িকত ত  সং হ; 
                            (৫)    সম  দেশর মা েষর তামাক জাতীয়  বহার স িকত ত  সং হ; 
                            (৬)    মা েষর HIV/AIDS সং া  িবষেয় ান ও সতকতা স িকত ত  সং হ; 
                            (৭)    ি  ও িশ র শারীিরক ও মানিসক সম া সং া  ত  সং হ; 
 

া িলত য়    : ২৪০.৫০ ল  টাকা 
২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত (%) : ১০০% 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত (%)  : ১০০% 
 
১৩.৫ ২০১৪-১৫ বছেরর উে খেযা  অজন 
(১) (ক) Report on SVRS 2012 ত ও কাশ। (খ) Report on SVRS 2013 ত করা হেয়েছ এবং ১৪/০৭/২০১৫ ি . তািরেখ 

কাশনা অ ান করা হেয়েছ। 
(গ)   Report on SVRS 2014 এর াথিমক িরেপাট ত করা হেয়েছ। (ঘ) FS-NSC এর Annual PEC Report 2014 কাশ 
করা হেয়েছ (ঙ) হলথ অ া  মরিবিড  াটাস সােভ ২০১৪ সফলভােব স  করা হেয়েছ (চ) এ েকশন হাউজেহা  সােভ ২০১৪ 
সফলভােব স  করা হেয়েছ (ছ) বি  মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ এর িপইিস সফলভােব স  করা হেয়েছ। 
(২)   সময়/তািরখ   :২০১৪-১৫ অথবছর 
(৩)   এ অজন িবিবএস/SID এর কােজ য সহায়তা/অবদান রাখেব: 
(ক) আিথক/পিরমাণগত িদক  : ১০০% 
(খ) ণগত/ ািত ািনক ক াণ : িরেপােটর স ক তে র আেলােক িবিবএস/SID স ক পদে প 
                   বা বায়েন সহায়তা/অবদান রাখেব। 
(৪) এই অজন দেশর বা দশবাসীর জ  য  ক াণ বেয় আনেব: 
(ক) আিথক/পিরমাণগত িদক  : ১০০% 
(খ)  ণগত/সামািজক িদক : িরেপােটর স ক তে র আেলােক দেশর বা দশবাসীর ক ােণ সরকার স ক পদে প 

বা বায়ন করেত পারেব। 
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১৪.০ িফ া  অ াডিমিনে শন অ া  ােনজেম  ইনফরেমশন িসে ম (এফএ অ া  এমআইএস) 
বাংলােদশ পিরসং ান েরার ািত ািনক উ য়ন, জনবল কাঠােমা নিব াস, পিরসং ান অবকাঠােমা উ য়ন, আইন ণয়ন, 
কমকতা/কমচারী িনেয়াগিবিধ, সদরদ র ও মাঠ পযােয়র শাসন ও আিথক ব াপনা, পিরসং ান কাশনা ইত ািদ িবষয় েলা এফএ 
অ া  এমআইএস ক ক স ািদত হয়। 
 
১৪.১ এফএ অ া  এমআইএস এর ধান কাজস হ  

 পিরসং ান েরার িবিভ  উইং এবং উ য়ন ক সহ সরকাির/েবসরকাির ও িবিভ  সং হার সােথ সম য় সাধন করা; 
 ণ ও কাশনাসহ শাসিনক ও িনরাপ া ব হা হণ করা; 
 িনেয়াগ, পদায়ন, বদিলসহ িবিবএস এর কমকতা ও কমচারীেদর ি গত ত  (িপিডএস) সংর ণ করা; 
 পিরসং ান ভবেনর সংর ণ ও িনরাপ া হণসহ পিরবহন ও অিফস ব হাপনা; 
 অিডট সং া  কায ম পিরচালনা করা; 
 িবিবএস এর আকাইভ ও লাইে িরর ব হাপনা ও সংর ণ করা; 
 বািষক কমপিরক নাসহ িবিবএসেক শি শালীকরণ কায ম স াদন করা; 
 বাংলােদেশর  সকল িবভাগীয়, জলা এবং উপেজলা অিফেসর শাসন, বােজট ব হাপনা ও কােজর সম য় সাধন এবং 

িনয় ণ করা; 
 িবিবএস এর মানব স দ উ য়েনর লে  হানীয় ও আ জািতক পযােয় িশ েণর ব হা হণ করা। 

 
১৪.১.১ এফএ অ া  এমআইএস-এর শাখা িভি ক কাযাবিল 
১৪.১.১.১ শাসন শাখা 

 িবিবএস এর গেজেটড ও নন- গেজেটড কমকতা/কমচারীেদর আ : উইং/শাখা/িফ  কাযালেয় বদিল/সং ি  সং া  কাজ 
স াদন করা হেয়েছ; 

 িবিবএস এর সকল মাির ও জিরেপর কােজর জনবল িনেয়ািজত করা সং া  কাযািদ স  করা হেয়েছ; 
 িবিবএসেক শি শালীকরেণর িনিম  ১১ ক াটাগিরেত মাট ৪৬২ জন ৩য় ও ৪থ িণর কমচাির িনেয়াগপ  জারী ও পদায়েনর 

কাজ স  করা হেয়েছ। 
১৪.১.১.২ িফ  শাসন 

 বাংলােদশ পিরসং ান েরার  িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয় ও জলা পিরসং ান কাযালেয়র  জ  মহাপিরচালক মেহাদয় 
ক ক অ েমািদত একই রকম সাইন বােডর ন না কিপ ই- মইেলর মা েম সংি  কাযালেয়র কমকতাগেণর িনকট রণ 
করা হেয়েছ এবং ইেতামে  ন না অ যায়ী সাইন বাড  লাগােনা  হেয়েছ; 

 য সকল িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয় ও জলা পিরসং ান কাযালেয় েব  অ া   টিলেফান িছল না স সকল 
কাযালেয়  অ া   টিলেফান াপেনর জ  ম ির প  জাির করা হেয়েছ এবং ইেতামে  িক  িক  কাযালেয় ন ন 

অ া   টিলেফান সংেযাগ নয়া হেয়েছ; 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার মাঠ পযােয় িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা পিরসং ান কাযালয় ধানেদর আিথক ও শাসিনক  

মতা ন:ব ন করা হেয়েছ; 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার মাঠ পযােয় পদায়ন ত কমকতাগেণর অিফস পিরচালনা ও দািয়  পালেনর িনিম  করণীয় 

স েক মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক  িনেদশনাবিল স িলত নীিতমালা রণ করা হেয়েছ; 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার মাঠ পযােয়র কমকতা/কমচারীেদর িবভাগীয় মামলার অিভেযাগ সং া  কাজ স  করা 

হেয়েছ 
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার মাঠ পযােয়র কমকতা/কমচারীেদর  ত  সংর ণ এবং  পেদর িহসাব সং া  কাজ স  

করা হেয়েছ। 
১৪.১.১.৩ িবিনক শাখা 

 ২য় িণর ৭৫ জন কমকতার িসেলকশন ড ল এবং ৭১ জন কমকতার টাইম ল দান করা হেয়েছ। 
 রাজ  বােজেটর তীয় ও চ থ িণর ৪৬২  পেদ িনেয়াগ কায ম শষ হেয়েছ। 
 িবিবএস এর ২য় পযােয়র অগােনা াম শাসিনক িবভােগ রণ করা  হেয়েছ। 
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 িবিভ  পেদর ২৯ জন কমকতা/কমচারীর চা িরর িবিধগত জ লতা িনরসেনর কায ম চলমান রেয়েছ এবং ২৩ জেনর  উ  
জ লতা িনরসন করা হেয়েছ। 

 ২য় িণর ১৪ জন এবং১ম িণর ৩১ জন কমকতােক পেদা িত দয়া হেয়েছ। 
 ৪৬৭  পিরসং ান কমকতার ১ম িণর পদ জন করা হেয়েছ। 

 
১৪.১.১.৪ সম য় শাখা 

 বাংলােদশ পিরসং ান েরার পিরসং ান ভবেন িব ৎ, পািন, টিলেফান, াসসহ অ া  সবা দান করা হেয়েছ; 
 পিরসং ান ভবন  নীচ তলা ক াি েনর কমকতােদর বসার জ  আলাদাভােব থাই এ া িমিনয়ােমর ক  তির/িনমাণ   কাজ 

এবং পিরসং ান ভবেনর ১১ তলায় পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর িসিড় ঁঘেরর উপের এক  ার ম তিরকরণ 
(জলছাদ ঢালাই, ওয়াল ভে  জানালা তির, ফল  িসিলং তকরণ, টাইলস াপন, থাই পা শন ও রং করণ), আনসারেদর 
থাকার ম, বাথ ম সং রণ, া ার, টাইলস ও PABX ক  রং করেণর কাজ স  করা হেয়েছ; 

 পিরসং ান ভবেনর নীচ তলার িবিভ  অংেশ াি ক ইমালশন পই , িডসেট ার, ওেয়দার কাড পই  ও ভবেনর ক-১ 
এর বািহেরর অংশ নীচ তলা হেত ১১ তলা পয  পির ারকরণ (ঘষামাজা ও ধৗতকরণ) কাজ স  করা হেয়েছ; 

 পিরসং ান ভবেন ািপত 40+408 Line Digital PABX System এ Spare Parts সং হ বক সংেযাজন/ াপন কাজ 
স  করা হেয়েছ; 

 পিরসং ান ভবেনর িরজাভ াংক হেত ছােদ পািন উঠােনার জ  ০৩  ব িতক মটর য়/সং হ কাজ স  করা হেয়েছ; 
 এছাড়া ভবেনর িনরাপ া ও র ণােব ণ সং া  অ া  যাবতীয় কায স  করা হেয়েছ। 

 
১৪.১.১.৫ বােজটশাখা 

 বাংলােদশ পিরসং ান েরার সদর দ র, িবভাগীয় কাযালয়, জলা কাযালয় ও উপেজলা কাযালেয়র বােজট ত করা 
হেয়েছ; 

 িবিবএস-এর সদর দ েরর সকল িণর কমকতা/কমচারীেদর বতন-ভাতার িবল, আ ষংিগক িবল ইত ািদ পিরেশাধ করা 
হেয়েছ; 

 িসএও অিফেসর সােথ আয়- েয়র িহসােবর স িতসাধন এবং মািসক, মািসক, ষা ািসক ও বাৎসিরক িহসােবর িতেবদন 
রণ করা হেয়েছ; এবং 

 অিডট কায স  করা হেয়েছ। 
 
১৪.১.১.৬ উ য়নশাখা 

 মি পিরষদ িবভােগ িনয়িমত মািসক িতেবদন রণ করা হেয়েছ; 
 িবিভ  সমেয় মহান জাতীয় সংসেদর মাননীয় সংসদ সদ গেণর উ ািপত পিরসং ান িবষেয়র ওপর িবিভ  ে র উ র 

সংকলন কের শাসিনক িবভােগ রণ করা হেয়েছ; 
 নারী ও িশ  িনযাতন সং া  মািসক িতেবদন পাঠােনার ব া করা হেয়েছ; 
 িবিবএস এর উইং এবং কে র মািসক সম য় সভার আেয়াজন, কাযপ  ও কাযিববরণী ত করা হেয়েছ; 
 এছাড়া পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ও অ া  ম ণালয়/িবভােগর চািহত িবিভ  ত ািদ সরবরাহ ও রণ করা 

হেয়েছ। 
 
১৪.১.১.৭ ির ডাকশন, ড েমে শন অ া  পাবিলেকশন শাখা (আরিডিপ) 
বাংলােদেশর আথ সামািজক উ য়েন পিরসং ােনর িমকা অপিরসীম। উ য়ন পিরক না হণ, আথ সামািজক অব া িন পণ, দেশর 

ত িচ  উদঘাটেন পিরসং ান একমা  িনভরেযা  মা ম। তাই স ক ও িনভরেযা  পিরসং ান যথাস ব  সমেয় 
বহারকারীেদর কােছ পৗঁছােনার েয়াজনীয়তা অন ীকায। াধীনতার পর ১৯৭৫ সাল পয  বাংলােদেশ পিরসং ান িবষয়ক সকল 
কার কাশনা বাংলােদশ সরকাির ণালয় (িবিজ স) হেত ছাপােনা হেতা ফেল পিরসং ান িবষয়ক ত  েণ িবল  হেতা এবং 

স ক সমেয় ত  সরবরাহ করা স ব হত না। িবল  পিরহােরর উে ে  ১৯৭৫ সােল Reproduction ইউিনট নােম এক  উ য়ন 
ক  হণ করা হয়। এেত কবলমা  লটার স িছল। ১৯৮৩ সােল ক  রাজ  খােত ানা িরত হয় এবং আরিডিপ উইং নােম 
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আ কাশ কের। এেত অ েমািদত কমকতা/কমচারীর সং া িছল ১৪৪ জন। কবলমা  ণ বা কাশনাই নয় কািশত 
িতেবদন/িরেপাট,  ও অ া  িব য়েযা  কাশনা িবতরণ ও িব েয়র কাজও এই শাখার উপর  িছল। িত বছর দেশ ও 

িবেদেশ পিরসং ান িবষয়ক কাশনা িব য় কের সরকার ায় ১৫,০০,০০০/- (পেনর ল ) টাকা আয় কের থােক। বতমােন বাংলােদশ 
পিরসং ান েরার সকল কাশনা, মাির ও ন না জিরেপর কােজ ব ত সকল প , িশ ণ া য়াল, পা ার, ািশয়ার, 
পিরচয়প  ইত ািদ েণর যাবতীয় কাজ আরিডিপ শাখা হেত স াদন করা হে । 
 
আরিডিপ’র উে : 
বাংলােদশ পিরসং ান েরার Reproduction, Documentation এবং Publication িনেয় RDP শাখা গ ত। 
আ িনক মিশনপ , ি  িনভর য পািত, কি উটার ও সফটওয় ার, এে সিরজ এর বহার বতেনর মা েম েণর মান, গিত ি  
ও কমদ তা ি করণ এ শাখার ল উে । 
 
আরিডিপেত মাট ০৭  ইউিনট রেয়েছ। যথা: 

১) ফেটাকিপ অ া  কি উটার ইউিনট 
২) ট মিকং ইউিনট 
৩) স ইউিনট 
৪) ব ধাই ইউিনট 
৫) কা ং ইউিনট 
৬) পাবিলেকশন ইউিনট এবং 
৭) শাসন শাখা 

১) ফেটাকিপ অ া  কি উটার ইউিনটঃ কি উটার ও ফেটাকিপ ইউিনট বতমােন ১১০ নং কে  অবি ত। এই ইউিনেট বতমােন ০৮ 
জন কমচারী কমরত আেছন। িবিভ  উইং/ ক  হেত ত  স িলত পা িলিপ িসং -এর মা েম ট মিকং এর জ  ট ইউিনেট 
পাঠােনা হয় এবং িবিভ  অিফিসয়াল কাগজপ  ফেটাকিপ করা হয়। 
 
২) ট মিকং ইউিনটঃ ট মিকং ইউিনট  বতমােন ১১৮ ন র কে  অবি ত। এই ইউিনেট ০৩ জন কমরত আেছন। িবিভ  
উইং/কম িচ/ ক  হেত পা িলিপর িসং কিপ পাওয়ার পর ট মকােরর মা েম থমত সাদা াি েক প  কের া য়াল/িস িপ 
প িতেত ট তির কের স ইউিনেট েণর জ  পাঠােনা হয়। 
 
৩) স ইউিনটঃ স ইউিনট বতমােন ১১৪ ও ১১৬ ন র ক স েহ অবি ত। এই ইউিনেট বতমােন ১৩ জন কমরত আেছন। িবিভ  
উইং/কম িচ/ ক  হেত া য়াল/িস িপ প িতেত তির ত টস হ া/পাতা অ যায়ী কাগজ ও অ া  ণসাম ী ত কের 
ি ি ং মিশেন ছাপােনার ব া করা হয়। 
 
৪) ব ধাই ইউিনটঃ ব ধাই ইউিনট বতমােন  ১২২ নং কে  অবি ত। এই ইউিনেট বতমােন ১২ জন কমরত আেছন। ণ স ণ হওয়ার 
পর ব ধাই শাখায় া অ যায়ী সািজেয় কভারসহ বাইি ং মিশেন ব ধাই এর পর পাবিলেকশন শাখায় রণ করা হয়। উে  য, ই 
ধরেনর বই তির করা হয়- এক  সৗজ  কিপ এবং অপর  িব েয়র জ । সৗজ  কিপ েলা য য উইং এর মা েম কািশত হয় 
স েলা স স উইং এ রণ করা হয়। 

 
৫) কা ং ইউিনটঃ কা ং ইউিনট বতমােন ১১৪ নং কে  অবি ত। এই ইউিনেট বতমােন ০৪ জন কমরত আেছন। ব ধাই ইউিনট থেক 
বই ব ধাই কের তা সমান কের কাটার জ  কা ং ইউিনেট রণ করা হয় এবং এখােন উ তমােনর আ িনক কা ং মিশেন বই সমান 
ভােব কাটা হয়, যা বইেয়র সৗ য ি  কের। 
 
৬) পাবিলেকশন ইউিনটঃ পাবিলেকশন ইউিনট বতমােন ১০৪ নং কে  অবি ত। এই ইউিনেট বতমােন ০৪ জন কমরত আেছন। বই 
কা ং এর পর সৗজ  কিপ েলা য য উইং/ কে র মা েম কািশত হয় স েলা স স উইং/ কে  রণ করা হয় এবং বাকী 
িব য় কিপ পাবিলেকশন ইউিনট হেত পরবত  সমেয় তাপখানা রাড  িবিবএস িব য় ক  ও িবিবএস ধান অিফস িব য় শাখা থেক 
িব েয়র ব া করা হয়, যা বাংলােদশ পিরসং ান েরার একমা  আেয়র উৎস। পরবত  সমেয় বই িব য় থেক আেয়র অথ জারী 
চালােনর মা েম িবিবএস এর কাশনা বাবদ অিজত আয় িহেসেব সরকাির কাষাগাের জমা দয়া হয়। 
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৭) শাসন ইউিনটঃ শাসন ইউিনট বতমােন ১১২ ও ১১৩ নং কে  অবি ত। এই ইউিনেট বতমােন ২০ জন কমরত আেছন। এফএ 
অ া  এমআইএস এর আরিডিপ শাখায় কমরত কমকতা/কমচারীেদর সকল শাসিনক কাজ এই ইউিনট থেক করা হয়। 
 
১৪.২ এফএ অ া  এমআইএস-এর জনবল 
পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত ২৭ ১৬ ১৬০ ৪৯ ২৫২ 
িব মান ২৯ (সং ি সহ) ২৬ (সং ি সহ) ১৬১ (সং ি সহ) ৮১ (সং ি সহ) ২৯৭ (সং ি সহ) 

 
১৪.৩  ২০১৪-৫ অথবৎসেরর বাংলােদশ পিরসং ান েরার কাশনা িব েয়র অেথর িহসাব 
মাস /বৎসেরর 
নাম 

দশীয় ায় 
িব য় 

বেদিশক ায় িব য় সবেমাট টাকার 
পিরমাণ 

ি ভত 
যাগফল 

ম  
ডলার সম ে র টাকা 

লাই/২০১৪ ৪৮,০৭৮/৫০ - - ৪৮,০৭৮/৫০ - ২০১৪-১৫ অথ 
বছের মাট 
িবি  
৭,৬৪,৮৬০/৫০ 
২০১৪-১৫ অথ 
বছের মাট 
জমা 
৭,৫৭,৩৮৫/৫০ 
২০১৪-১৫ অথ 
বছের জমা 
বাকী ৭,০৭৫/- 

আগ /২০১৪ ৪৯,৭৬৯/৫০ - - ৪৯,৭৬৯/৫০ ৯৭,৮৪৮/- 
সে র/২০১৪ ৬৬,৮৪৫/- - - ৬৬,৮৪৫/- ১,৬৪,৬৯৩/- 

অে াবর/২০১৪ ৩৫,৪৮১/- - - ৩৫,৪৮১/- ২,০০,১৭৪/- 
নেভ র/২০১৪ ৩৭,৩৪৬/৫০ - - ৩৭,৩৪৬/৫০ ২,৩৭,৫২০/৫০ 
িডেস র/২০১৪ ৪৮,০৩৯/৫০ - - ৪৮,০৩৯/৫০ ২,৮৫,৫৬০/- 
জা য়াির/২০১৫ ৪৫,৬১৫/৫০ - - ৪৫,৬১৫/৫০ ৩,৩১,১৭৫/৫০ 
ফ য়াির/২০১৫ ১,৫৭,৬৫০/- ৭৫.০০ ৫,৮৩৫/- ১,৬৩,৪৮৫/- ৪,৯৪,৬৬০/৫০ 

মাচ/২০১৫ ৫৭,২২৯/৫০ - - ৫৭,২২৯/৫০ ৫,৫১,৮৯০/- 
এি ল/২০১৫ ৫৭,৪৩৩/- - - ৫৭,৪৩৩/- ৬,০৯,৩২৩/- 
ম/২০১৫ ৭৮,২৫৩/- - - ৭৮,২৫৩/- ৬,৮৭,৫৭৬/- 
ন/২০১৫ ৭৬,৮৮৪/- - - ৭৬,৮৮৪/- ৭,৬৪,৪৬০/৫০ 

মাট ৭৫.০০ ৫,৮৩৫/- ৭,৬৪,৪৬০/৫০ ৭,৬৪,৪৬০/৫০ 
 
১৪.৪ ২০১৪-১৫ অথ বছেরর উে খেযা  অজন 
(১)   অজেনর িবষয়: 
 রাজ  বােজেটর তীয় ও চ থ িণর ৪৬২  পেদ িনেয়াগ কায ম শষ হেয়েছ; 
 রাজ  বােজেটর ৩য় িণর ২৪৫  পেদ িনেয়াগ কায ম চলমান রেয়েছ। 

(২)  এ অজন িবিবএস/SID এর কােজ  য অবদান রাখেব: 
(ক) আিথক/পিরমাণগত িদক: ত ও সময় উপেযাগী পিরসং ান িদেত িবিবএস এর স মতা ি  পেয়েছ। 
(খ)  ণগত/ ািত ািনক ক াণ: িবিবএস এর কােজর গিতশীলতা ি  পেয়েছ। 
(৩)  এই অজন দেশর বা দশবাসীর জ  য ক াণ বেয় আনেব: 
(ক) সামািজক িদক: দেশর বকার সম া রীকরেণ িবেশষ অবদান রেখেছ। 
(খ)  আিথক/পিরমাণগত িদক: সামি কভােব দেশর ু পিরক নায় সািবক ও মানস  পিরসং ান ণয়েন সহায়ক হেব। 
জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ত : এ স েক িব ািরত কম-পিরক না নয়া হেয়েছ । এসএস আই এ িবষেয় িশ েণর 

ব া িনেয়েছ। এছাড়াও এফএ অ া  এমআইএস এর মা েম য সকল সম য় সভা হয় স সকল সভায় জাতীয় াচার কৗশল 
বা বায়ন িবষেয় আেলাচনা হয়। 
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১৪.৫ ভিব ৎ পিরক নার উে খেযা  িদক 
িমক 
নং 

কােজর নাম উে  স া  (টাকা) 
Million TK 

িকভােব বা বায়ন 
করা হেব 

বা বায়েনর 
অভী  

সময়সীমা 
1 To introduce 

automaton system 
in the two libraries 
of BBS 

1.1 Procurement of library 
management and modern furniture 
1.2 Collection of electronic 
equipment and modern furniture 
1.3 To collect foreign journals 
and different types of books and 
magazines. 

87.50 Project/Programme 2016 

2. To establish and 
strengthen the 
divisional and 
District Statistical 
offices 

2.1 To establish Divisional and District 
Statistical Office Building. 
2.2 Procuring of furniture for Divisional 
and District Offices. 
2.3Collection of electronic equipment 
and computer accessories. 
2.4 To Compile District Gazetteer. 

3840 Project/Programme  2020 

3. To develop 
electronic 
recruitment system 

3.1 To take approval for the vacant 
post and publish circular. 
3.2 To receive applications through 
electronic process. 
3.3 Processing the applications taking 
examination and completing the 
recruitment 

26.80 Project/Programme 2014-15 

4. To  introduce 
automations system 
of all sections of 
MIS 

4.1 To procure software for automation 
of various and completing the 
recruitment. 
4.2 Input all information in the software 
of various sections of MIS. 
4.3 To introduce LAN connection 
through DG office with other sections 
of MIS. 

5.00 Project/Programme 2014-15 

5. To ensure transport 
facilities for all 
employees of BBS 

5.1 To procure microbus/jeep/car for 
high and mid level officers and field 
level offices. 
5.2 To  procure sufficient number of 
buses for staffs of BBS. 
5.3 To hire drivers microbus/jeep/car 
etc. 

1000.00 Project/Programme 2018 

6. Strengthening the 
equipment support 
for auditorium and 
conference room of 
BBS 

6.1 Procurement of the sufficient 
number of interpretation system. 
. 
6.2 Procurement of the sufficient 
number of  
headphones. 
6.3 Procurement of the multimedia with 
supporting  equipment. 

3.40 Project/Programme 2014-15 

7. To strengthen local 
level data collection 
providing necessary 
manpower and 
equipment. 

7.1 To hire two enumerators in every 
Union, three in each Municipality one in 
each Ward of City Corporation. 
 
7.2 To make sitting arrangement for 
enumerators at Union/Municipality/City 
Corporation offices. 

3419.00 Project/Programme 2016 
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িমক 
নং 

কােজর নাম উে  স া  (টাকা) 
Million TK 

িকভােব বা বায়ন 
করা হেব 

বা বায়েনর 
অভী  

সময়সীমা 
7.3 To provide user friendly 
instruments Personal Data Assistance 
(PAD) Table PC for collecting data 

8. Restructuring 
organogram and 
reshuffling & 
Increasing 
manpower 

8.1 Establish 8 New Wing. 
8.2 Strengthening  Upazila Statistical 
office Increasing manpower from 4 to 7 
and providing logistics. 

360.00 Project/Programme 2015 

9. Establishing 
statistical cell to 
other ministries and 
agencies 

9.1 Signing MOU 
9.2 Establishing Statistical Cells at 11 
ministries/agencies. 

180.00 Project/Programme 2015 

10. Sensitizing the 
respondent, 
building up trust 
and reputation of 
statistical products 

10.1 Conducting workshops seminars, 
meetings at field level 
10.2 Airing TVC regularly 
10.3 Introducing official statistics in the 
syllabus at secondary level education. 

180.00 Project/Programme 2023 

 
১৪.৬ ২০১৪-১৫ অথ বছের িবিবএস ক ক কািশত উে খেযা  িতেবদন/ কাশনার িববরণ 

িমক নং কাশনার নাম কােশর সন কাশ সং া 
JULY 2014 িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

01 Population and Housing census 2011,Community Report ,Zila 
Jhalokati 

JULY 2014 
100 300 

02 Report on Household Based Forestry Survey2011-2012 JULY 2014 40 60 
03 Child and Mother Nutrition Survey of Bangladesh 2012 Aug-14 100 400 
04 Health and Morbidity Status Survey 2012 Aug-14 100 400 
05 District Statistics  2011 , Zila Sirajganj Aug-14 100 300 
06 District Statistics  2011 , Zila Chuadanga Aug-14 100 300 
07 District Statistics  2011 , Zila Habiganj Aug-14 100 300 
08 District Statistics  2011 , Zila Mymensingh Aug-14 100 300 
09 District Statistics  2011 , Zila Sunamganj Aug-14 100 300 
10 Population  and Housing census 2011,Community Report,Zila 

Sylhet 
Aug-14 

100 300 
11 Monthly Statistical Bulletin ,April  2014 Aug-14 185 150 
September 2014 
12 District Statistics  2011 , Zila Joypurhat Sep-14 100 300 
13 District Statistics  2011 , Zila Bagerhat Sep-14 100 300 
14 District Statistics  2011 , Zila Cox’s Bazar Sep-14 100 300 
15 District Statistics  2011 , Zila Rajbari Sep-14 100 300 
16 District Statistics  2011 , Zila Chandpur Sep-14 100 300 
17 District Statistics  2011 , Zila Nilphamari Sep-14 100 300 
19 National Accounts Statistics,Provisional Estimates of GDP 2013-

14,Final GDP2012-13 
Sep-14 

100 200 
October 2014 
20 পিরসং ান আইন, ২০১৩ (বাংলােদশ গেজট)  00 200 
21 Census Report on Union Information And Service Centre (UISC)  00 400 
22 National Strategy for the Development of Statistics (NSDS)  00 4000 
23 SAARC Statistical Yearbook 2012(2nd edition) Oct-14 0 100 
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িমক নং কাশনার নাম কােশর সন কাশ সং া 
JULY 2014 িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

24 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2013 Oct-14 3000 1500 
25 District Statistics  2011 , Zila Gaibandha Oct-14 100 300 
26 District Statistics  2011 , Zila Narsingdi Oct-14 100 300 
27 District Statistics  2011 , Zila Jhenaidah Oct-14 100 300 
28 District Statistics  2011 , Zila Chapai Nawabganj Oct-14 100 300 
29 Population  and Housing census 2011,Community Report 

ZilaThakurgaon 
Oct-14 

100 300 
30 Population  and Housing census 2011,Community Report, Zila 

Patuakhali 
Oct-14 

100 300 
32 Population  and Housing census 2011,Community Report,  Zila 

Bhola 
Oct-14 

100 300 
November 2014 
33 District Statistics  2011 , Zila Faridpur Nov-14 

100 
300 
 

34 Population  and Housing census 2011,Community Report,Zila 
Panchagar 

Nov-14 
100 300 

35 Report on Enumeration check (PEC) of the Economic Census 
2013 

Nov-14 
200 0 

36 Monthly Statistical Bulletin JUNE 2014 Nov-14 185 150 
37 Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2012 Nov-14 200 300 
38 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2013 Dec-14 500 0 
39 District Statistics  2011 , Zila Bandarban Dec-14 100 300 
40 District Statistics  2011 , Zila Sherpur Dec-14 100 300 
41 District Statistics  2011 , Zila Jamalpur Dec-14 100 300 
42 Population  and Housing census 2011,Community Report,Zila 

Gaibandha 
Dec-14 

100 300 
43 Report on the Case study on Selected Economic Activities Dec-14 100 300 
44 District Statistics  2011 , Zila Naogaon Dec-14 100 300 
45 Barshik Protibedon 2013, Bangladesh Bureau Of Statistics Dec-14 0 200 
46 District Statistics  2011 , Zila Natore Dec-14 100 300 
47 Agricultural Yearbook of Bangladesh 2012 Dec-14 300 900 
48 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2013 Dec-14 720 0 
49 Statistical Pocketbook of Bangladesh 2013 Dec-14 1500 3000 
50 District Statistics  2011 , Zila Dinajpur Dec-14 100 300 
51 District Statistics  2011 , Zila Maulvibazar Dec-14 100 300 
52 Bangladesh National Accounts Statistics Sources and 

Methods.Revised Estimates from 1995-96 to 2013-14 with base 
year 2005-06 

Dec-14 

400 400 
53 Report on the Productivity Survey on Turmeric Crop 2013 Dec-14 0 625 
54 Report on the productivity survey of Pineapple crop 2013 Dec-14 300 900 
55 Report on the productivity survey of Banana crop 2013 Dec-14 300 900 
57 Statistical Yearbook of Bangladesh 2013 Dec-14 500 800 
58 Monthly Statistical Bulletin, August 2014 Dec-14 185 150 
59 Handbook of Economic Census 2013 Mar-15 0 1000 
60 Population and Housing Census 2011.National  Report, Volume -

02, 
Union Statistics 

Mar-15 

100 300 
61 Population and Housing Census 2011.Community Report , Zila 

Barisal  
Mar-15 

100 300 
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িমক নং কাশনার নাম কােশর সন কাশ সং া 
JULY 2014 িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

62 District Statistics ,Zila Pirozpur Mar-15 10 300 
63 District Statistics ,Zila Noakhali Mar-15 10 300 
64 District Statistics 2011,Zila Gazipur Mar-15 100 300 
April 2015 
65 District Statistics 2011,Zila Patuakhali Apr-15 100 300 
66 District Statistics 2011,Zila Narail Apr-15 100 300 
67 District Statistics 2011,Zila Kurigram Apr-15 100 300 
68 District Statistics 2011,Zila Satkhira Apr-15 100 300 
69 District Statistics 2011,Zila Shariatpur Apr-15 100 300 
70 District Statistics 2011,Zila Barguna Apr-15 100 300 
71 District Statistics 2011,Zila Jhalokati Apr-15 100 300 
72 District Statistics 2011,Zila Rangamati Apr-15 100 300 
74 Report on the Productivity Survey Of Termeric Crop 2013 Apr-15 300 275 
May 2015 
75 Report on Sample Vital Registration System 2012 May-15 250 335 
76 District Statistics 2011,Zila Narayanganj May-15 100 300 
77 District Statistics 2011,Zila Comilla May-15 100 300 
78 District Statistics 2011,Zila Manikganj May-15 100 300 
79 Monthly Statistical Bulletin October 2014 May-15 180 115 
80 District Statistics 2011,Zila Chittagong May-15 100 300 
June 2015 
81 District Statistics 2011,Zila Madaripur Jun-15 100 300 
82 District Statistics 2011,Zila Netrokona Jun-15 100 300 
83 District Statistics 2011,Zila Gopalganj Jun-15 100 300 
84 District Statistics 2011,Zila Jessore Jun-15 100 300 
85 District Statistics 2011,Zila Dhaka Jun-15 100 300 
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১৫.০ ই াি  অ া  লবার উইং 
ই াি  অ া  লবার উইং মশি  জিরপ (LFS), িশ ম জিরপ (CLFS), উৎপাদন িশ  জিরপ (SMI), সমি ত বসায় জিরপ (IBS), 
বািষক িত ান ও ইনি উশন জিরপ, Business Register হালনাগাদকরণ, পশাগত ও িশ  পিরসং ান িব ােসর উ য়নসহ িবিভ  
িনয়িমত ও অিনয়িমত জিরপ পিরচালনা কের থােক। জিরেপর মা েম া  ত  ি য়াকরণ এবং িতেবদন/ কাশনাস হ ত কের 
অ  উইং তা কাশ কের থােক। 
 
১৫.১ ২০১৪ সােল পিরচািলত উে খেযা  কাজস হ 
 
১৫.১.১ মশি  ও িশ ম জিরপ ২০১৩ 
‘ মশি  ও িশ ম ২০১৩’ জিরেপর মাঠ পযােয়র ত  সং েহর কায ম িডেস র/২০১৩-এ শষ হেয়েছ। ত  সং হ শেষ ২০১৪ 
সােল এিড ং কািডং ও ডাটা এি  কাজ স  হেয়েছ। এই জিরেপর খসড়া িরেপাট তির করা হেয়েছ এবং তা টকিনক াল কিম  
ক ক অ েমািদত হেয়েছ। বতমােন তা কােশর অেপ ায় রেয়েছ।   

‘ মশি  ও িশ ম ২০১৩’ জিরপ হেত কেম িনেয়ািজত জনশি , বকার , পশা, কমঘ া, কােজর  ইত ািদ স িকত ত  
পাওয়া যােব। 

১৫.১.২ পিরসং ান িণিব াস (BSCO-Vol-2) 
International Standard Classification of Occupation (ISCO-2013) এর উপর িভি  কের Bangladesh Standard 
Classification of Occupation (BSCO-Vol-1) 2012 কাশ করা হয়। এেত আদম মাির, মশি  জিরপসহ অ া  
জিরপ কােজ পশাগত িণিব ােসর বাংলােদশ সং রণ বহার করা স ব হেব এবং আ জািতকভােব লনা লক 
পিরসং ান উপ াপন করা সহজতর হেব। ২০১৪ সােল BSCO Volume-2 ণয়েনর উে াগ নয়া হেয়েছ এবং 

িত লক কায ম স  করা হেয়েছ। 
 
১৫.১.৩ কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ ণ (TVET) িত ান মাির ২০১৫ (Technical and Vocational 
Education and Training (TVET) Institutions Census) 
 
সরকাির, বসরকাির ও এনিজওস হ ক ক পিরচািলত কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ ণ িত ান েলার দ তা উ য়ন সং া  
কায েমর বা ব অব া স েক অবিহত হওয়ার লে  বাংলােদশ পিরসং ান েরা ও জাতীয় দ তা উ য়ন পিরষদ (এনএসিডিস) 
সিচবালেয়র যৗথ উে ােগ “কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ ণ (TVET) িত ান মাির” পিরচালনা করা হে । মাঠ পযােয় 

মািরর িলি ং কায ম শেষ ত  এিড ং- কািডং ও ডাটা এি  কাজ শেষ মািরর ডাটােবইজ ত করা হেয়েছ।  
এই মািরর ল ল  হেলা ািত ািনকভােব যখােন কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ ণ দােনর েযাগ রেয়েছ সসব িত ােনর 
িব ািরত ত  যমনঃ- িত ােনর ধরন ও মািলকানা, প ত কাসস হ, িশ ক-িশি কার/ িশ ক- িশি কার সং া, ছা -ছা ীর 
সং া, াব/ওয়াকশপ িবধা, কাউে িলং িবধা, চা িরর িবধা, ই ানিশপ িবধা ও অ িবধাস হ িচি ত কের সসব ত  একি ত 
কের কাশ করা এবং সই ত  অ যায়ী িত ান েলার সািবক উ য়েনর জ  েয়াজনীয় ব া হণ করা। 

িভই  িত ান মাির হেত া  ফলাফলস হ সরকাির নীিত-িনধারণ পযােয় ণ িমকা রাখেব।  মািরর ফলাফেলর উপর 
িভি  কের িভই  িত ান েলার সািবক উ য়ন করার পাশাপািশ দেশ কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ েণর ণগত মান ি  ও 
দ  জনশি  তির করা স ব হেব। 
 
১৫.১.৪ উৎপাদন িশ  জিরপ ২০১২ [Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2012] 
‘উৎপাদন িশ  জিরপ-২০১২’ ত ১০ ও ত  জনবল স িলত িশ  িত ােনর ত  সং হ করা হেয়েছ। সং িহত ত  ি য়াকরণ 
শেষ এ সং া  এক  িতেবদন ত বক কাশ করা হেয়েছ। এ জিরপ হেত হৎ, মাঝাির, মাইে া ও  িশ  স েক িব ািরত 

ত  পাওয়া যােব। 
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১৫.২ ই াি  অ া  লবার উইং-এর জনবল সং া 
পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত ১৯ ০৭ ৫৩ ০ ৯ ৮৮ 
িব মান ১১ ০৬ ২২ ০৬ ৪৫ 

 
১৫.৩ ই াি  অ া  লবার উইং এর আওতায় ২০১৪-১৫ বছেরর চলমান ক স েহর িববরণ 
১৫.৩.১  ই িভং অব লবার া ি  অ া  লবার মােকট ইনফরেমশন িসে ম  ােনল সােভ (LMIS 

ক ) 
কে র নাম: : ই িভং অব লবার া ি  অ া  লবার মােকট ইনফরেমশন িসে ম  

ােনল সােভ (LMIS ক ) 
বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল : জা য়াির ২০১৫- ন ২০১৭ ি . 
আর  : জা  ২০১৫ ি . 
সমাি  : ন ২০১৭ ি . 

কে র উে  : ভৗেগািলক অব ান ভেদ িশ , পশা এবং িল িভি ক ািত ািনক এবং 
অ ািত ািনক কমসং ান, বকার , ঊনিনেয়াজন, ম মাইে শন, ম ির এবং 
কমঘ া সং া  পিরসং ান তির করা। 

া িলত য় : ১১০০.০০ ল  টাকা 
২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত  : ২০% (বা ব অ গিত) 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত  : ২০% (বা ব অ গিত) 

 
১৫.৩.২ কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ ণ (TVET) িত ান মাির ২০১৫ 

কে র নাম : কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ ণ (TVET) িত ান মাির-২০১৫ 
বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
বা বায়নকাল : ২০১৪-১৫ ি . 
আর  : এি ল, ২০১৪ ি . 
সমাি  : িডেস র, ২০১৫ ি . 
কম িচর উে  : TVET িত ানস েহর বসলাইন ত ভা ার গেড় তালা, ডাটােবইজ ও 

হালনাগাদ ডাইের ির তির করা। 
া িলত য় : ৫৮০.০০ ল  টাকা 

২০১৪-১৫ অথ বছের কােজর অ গিত (%) : ৫০% (বা ব অ গিত) 
২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত (%) : ৬০% (বা ব অ গিত) 
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১৫.৪ ভিব ৎ পিরক নার উে খেযা  িদক 
িমক 

নং 
কােজর নাম উে  স া  য় 

)টাকা(  
বা বায়ন ি য়া বা বায়েনর 

অভী  
সময়সীমা 

ম  

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  
)১(  
 

Project for Survey of 
Manufacturing 
Industries and 
Integrated Business 
Survey 

১) িশ  িত ােনর মািলকানার 
অব হা, অ বত  খরচ, হায়ী 
স দ ইত ািদর িব ািরত ত  
িনণেয়র জ  উৎপাদন িশ  জিরপ 
পিরচালনা করা 
২) বাংলােদেশর পাইকাির ও চরা 

বসা, হােটল ও র ের  বসা 
এবং সবাখাত থেক ত  পাওয়ার 
জ  সমি ত বসায় জিরপ 
পিরচালনা করা 

৯৪৭.০০ ল  
টাকা 

GOB লাই ২০১৫-
ন ২০১৮ 

 
 
 

)২(  অ ািত ািনক খাত 
জিরপ 

অ ািত ািনক খাত সংি  
অথৈনিতক কমকা  িন পণ, এই 
খােতর উৎপাদন স িকত ত  
িনণয়, সম া িচি তকরণ, মাট 
দশজ উৎপাদেন এ খােতর অবদান 

িনণয় করা 

৫০১.৭২ ল  
টাকা 

অ য়ন বােজট 
হেত অথায়ন ত 
কম িচর াব 

লাই ২০১৬-
ন ২০১৮ 

 

)৩(  িবজেনস রিজ ার 
হালনাগাদকরণ 

িবজেনস রিজ ার এর মা েম 
িত ােনর অব হান, যাগােযােগর 
কানা, আরে র বছর, মািলকানার 

ধরন, অথৈনিতক কমকা , ধান 
উৎপািদত , বািষক িব েয়র 
পিরমাণ ইত ািদ ত াবলী 
হালনাগাদ করা 

১০৩.৮৫ 
ল  টাকা 

অ য়ন বােজট 
হেত অথায়ন ত 
কম িচর াব 

লাই ২০১৬-
ন ২০১৮ 

 

)৪(  Development of 
Statistical 
Classification (BSIC 
Vol-2, BSCO Vol-2) 

১ (International Standard 
Industrial Classification (ISIC), 
Rev-4 এবং Bangladesh Standard 
Industrial Classification (BSIC) 
2009 পরী া -িনরী া কের 

বাংলােদেশর জ েযাজ  ন ন 
ধরেনর Activity অ  করা ;
বতমােন BSIC 2009 এবং ISIC 

Rev-4 এর কাডস হ 4 digit level 
পয  আেছ যা আর ও িব ািরত 
কের 5  digit level পয  আওতা 
বাড়ােনা। 
২ (International Standard 
Classification  of Occupations 
(ISCO-08) এবং Bangladesh 
Standard Classification of 
Occupations-2012 লনা লক 
পরী া  -িনরী া কের বাংলােদেশর 
জ  েযাজ  ন ন ধরেনর 

৪৫.০০ ল  
টাকা 

অ য়ন বােজট 
হেত অথায়ন ত 
কম িচর াব 

মাচ ২০১৫-
ন ২০১৬ 
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িমক 
নং 

কােজর নাম উে  স া  য় 
)টাকা(  

বা বায়ন ি য়া বা বায়েনর 
অভী  
সময়সীমা 

ম  

Occupations অ  করা ;
বতমােন BSCO- 2012 এবং ISCO-

08 এর কাডস হ 4 digit level 
পয  আেছ যা আর ও িব ািরত 
কের 5 digit level পয  আওতা 
বাড়ােনা। 
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১৬.০ া ি ক াল াফ িনং ইনি উট (এসএস আই) 
জাতীয় পিরসং ান প িতর উ য়ন, মানস ত পিরসং ান ত ও উপ াপেন পশাগত দ তা ি , পিরসং ান ত -উপা  িবে ষেণর 

মতা ি , কমকাে র স সারণ এবং উ ত সবা দােনর উে ে  এসএস আই িত া করা হয়। ২০১২ সাল হেত রাজ  বােজেটর 
আওতায় বতমান া ি ক াল াফ িনং ইনি উট ২০১৪ পয  সমেয় ৫৯  কােসর মা েম বাংলােদশ পিরসং ান েরার সদর 
দ র, মাঠ পযােয় কমরত কমকতা/কমচারী ও শাসিনক ম ণালেয়র সবেমাট ১৪৪৮ জন কমকতা/কমচারীেক িবিভ  ময়ােদ িশ ণ 

দান কেরেছ। এছাড়া গত এক বছের িশ ণ িত ান  NIPSOM ও Tarif Commission থেক ১৮৫ জন িশ াথ  ও পশাজীিবেক 
সংি  িবষেয় এবং পিরসং ান েরার কমকাে র উপর ১ িদেনর ওিরেয়ে শন (Orientation/ িশ ণ) দান কেরেছ। এসএস আই 
িনজ  িত ান ছাড়াও থম িণর কমকতাগণেক পশাগত দ তা ি র েয়াজেন NAPD, ISRT, FEMA, RDA এবং RPATC 
ত িশ েণর ব া কের থােক। 

 
১৬.১ া ি ক াল াফ িনং ইনি উট (এসএস আই)-এর ধান কাযাবিল  
 
 িবিবএস এর কমকতা/কমচারীেদর পশাগত দ তা ি র লে  িশ ণ দান। 
 িবিবএস-এ ন ন যাগদান ত কমকতা/কমচারীেদর মৗিলক িশ ণ দান। 
 অ া  িশ ণ িত ােন িবেশষািয়ত িশ ণ কােস িবিবএস এর কমকতা/কমচারীেদর রণ।  
 িবিবএস এর ত  বহারকারী িবিভ  আ হী সরকাির/ বসরকাির িত ােনর জনবলেক িবিবএস এর কায ম স েক স ক ধারনা 

দান । 

 
১৬.২  এসএস আই-এর জনবল সং া 
পযায় ১ম িণ ২য় িণ ৩য় িণ ৪থ িণ মাট 
অ েমািদত ০৪ ০২ ২২ ০৭ ৩৫ 
িব মান ০১ ০১ ০৯ (অ  ০৬ জন 

ষেণ িনেয়ািজত) 
০৭ (অ  ০৫ জন 

ষেণ িনেয়ািজত) 
১৯ (অ  ১১ জন 

ষেণ িনেয়ািজত) 
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           ১৬.৩ া ি ক াল াফ িনং ইনি উট এর ২০১৪-২০১৫ অথ বছের বা বািয়ত িনয়িমত িশ ণ কায েমর িতেবদন 
িমক 
নং 
 

 
কােসর নাম 

 
আেয়াজনকারী 

িত ান 

 
িশ েণর 

তািরখ ও 
ময়াদ 

 
িশ েণর ান 

 
অংশ হণকারী

গেণর 
পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 
পিরসং ান ও 

ত  
ব াপনা 
িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  )৯(  )১০(  
০১. SID এ ন ন যাগদান ত 

কমচারীেদর িশ ণ 
া ি ক াল াফ 

িনং ইনি উট 
২০-২২ ম 
২০১৪ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

৩য় িণ ১৮  -  - ১৮ জন 

০২. ইংেরিজ ভাষা িশ ণ কাস া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

০৩-৩০ 
স র ২০১৪ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১ম িণ  - ২০ জন  - ২০ জন 

০৩. NAPD- ত আিথক 
ব হাপনা িবষয়ক িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১৯-২৩ 
অে াবর 
২০১৪ 

NAPD ১ম িণ - ০১ জন - ০১ জন 

০৪. OIC Stata Cab িবষয়ক 
িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২১-২৪ 
িডেস র 
২০১৪ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১ম িণ ২ জন  ১৮ জন ১৭ জন ৩৭ জন 

০৫. PPR ও আিথক 
ব হাপনা, NSDS ও 

পিরসং ান আইন িবষয়ক 
িশ ণ কাস (চ াম 

িবভাগ) 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২৭-৩১ 
অে াবর 
২০১৪ 

চ াম িবভাগীয় 
অিফস 

কমকতা  ১২ 
জন, কমচাির  
০৩ জন 

- ১৫ জন - ১৫জন 

০৬. PPRও আিথক ব হাপনা, 
NSDSও পিরসং ান 
আইন িবষয়ক িশ ণ 
কাস (রাজশাহী িবভাগ) 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১০-১৪ 
নেভ র ২০১৪ 

রাজশাহী িবভাগীয় 
অিফস 

কমকতা  
১০জন, 
কমচাির  
০৫জন 

- ১৫ জন - ১৫ জন 

০৭. ACR Writing িবষয়ক 
িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

৩১ িডেস র-
০১ জা য়াির 
২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১ম িণ ০৬ জন ৫০ জন  - ৫৬ জন 

০৮. PPRও আিথক ব হাপনা, 
NSDSও পিরসং ান 
আইন িবষয়ক িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১৯-২৩ 
নেভ র ২০১৪ 

িসেলট িবভাগীয় 
অিফস 

কমকতা 
০৮জন, 
কমচাির ০৭ 

- ১৫ জন - ১৫ জন 
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িমক 
নং 
 

 
কােসর নাম 

 
আেয়াজনকারী 

িত ান 

 
িশ েণর 

তািরখ ও 
ময়াদ 

 
িশ েণর ান 

 
অংশ হণকারী

গেণর 
পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 
পিরসং ান ও 

ত  
ব াপনা 
িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

কাস (িসেলট িবভাগ) জন 
০৯. NAPD- ত ওরাকল, 

ডাটােবজ িবষয়ক িশ ণ 
া ি ক াল াফ 

িনং ইনি উট 
৩০ নেভ র, 
২০১৪-১৩ 
জা য়াির 
২০১৫ 

NAPD ১ম িণ - ০১ জন - ০১জন 

১০. ণ মিশন স েক ধারণা 
িবষয়ক িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১৬ নেভ র -
০৪ িডেস র 

২০১৪ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

৩য় িণ - ১২ জন - ১২ জন 

১১. PPR িবষয়ক িশ ণ 
কাস 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১১-১৫ 
জা য়াির 
২০১৫ 

-ঐ-  ১ম িণ ০৩ জন ২৭ জন - ৩০ জন 

১২. আিথক 
ব হাপনা /সরকাির   

িবিধিবধান িশ ণ কাস 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২৫-২৯ 
জা য়াির 
২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২য় িণ ০৫ জন ২৫ জন - ৩০ জন 

১৩. Basic Computer িশ ণ 
০২  াচ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

০৮-১২ 
য়াির 

২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

৩য় িণ ০৮ জন ৪০ জন - ৪৮ জন 

১৪. মৗিলক পিরসং ান কাস 
)পিরসং ান(  

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২২-২৬ 
য়াির 

২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

৩য় িণ ০৬ জন ১৯ জন - ২৫ জন 

১৫. িমত বাংলা ভাষা বহার 
ও বানান রীিত িশ া 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১৬ মাচ ২০১৫ া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১ম িণ ০৫ জন ২৬ জন - ৩১ জন 

১৬. সিচবালয় িনেদিশকা 
িবষয়ক িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২৩ মাচ- ২৪ 
মাচ ২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১ম িণ 
৭জন 
২য় িণ 
২১জন 

০২ জন ২৬ জন - ২৮ জন 

১৭. অিফস ব হাপনা ও নিথ া ি ক াল াফ ২৯  মাচ ০২ া ি ক াল াফ ৩য় িণ ০৮ জন ১৭ জন  ২৫ জন 
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িমক 
নং 
 

 
কােসর নাম 

 
আেয়াজনকারী 

িত ান 

 
িশ েণর 

তািরখ ও 
ময়াদ 

 
িশ েণর ান 

 
অংশ হণকারী

গেণর 
পযায়/ িণ 

অংশ হণকারীগেণর সং া 
পিরসং ান ও 

ত  
ব াপনা 
িবভাগ 

বাংলােদশ 
পিরসং ান 

েরা 

অ া  
সং া 

মাট 

সংর ণ িবষয়ক িশ ণ িনং ইনি উট এি ল ২০১৫ িনং ইনি উট 
১৮. িমত বাংলা ভাষা বহার 

ও বানান রীিত িশ া 
া ি ক াল াফ 

িনং ইনি উট 
০৭ এি ল 
২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

কমকতা
/কমচাির  

০৩ জন ২৭ জন  ৩০ জন 

১৯. নিথ সংর ণ ও ব হাপনা 
িবষয়ক িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১৩ এি ল 
২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

৩য় িণ ০২ জন ২৪ জন  ২৬ জন 

২০. অ জম িবষয়ক িশ ণ া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২১ এি ল 
২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১ম িণ 
২৪জন 
২য় িণ 
০৬জন 

০২ জন ২৮ জন  ৩০ জন 

২১. নিতকতা ও াচার 
িবষয়ক িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

২৭ এি ল 
২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

 ০২ জন ২৩ জন  ২৫ জন 

২২. িমত বাংলা ভাষা বহার 
ও বানান রীিত িশ া 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

০৬ ম ২০১৫ া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

 ০২ জন ২৯ জন  ৩১ জন 

২৩. STATA Training 
Course 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১০-২১ ম 
২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

 - ২৪ জন  ২৪ জন 

২৪. PPR ও আিথক 
ব হাপনা, NSDS ও 

পিরসং ান আইন িবষয়ক 
িশ ণ কাস )বিরশাল 
িবভাগ(  

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

১৯-২১ 
ম/২০১৫ 

বিরশাল িবভাগীয় 
অিফস 

 - ১৬ জন  ১৬ জন 

২৫. পশাগত দ তা ি করণ 
িবষয়ক িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

৩১ ম -০৭ 
ন/২০১৫ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

- ০৫ জন ২৫ জন  ৩০ জন 

২৬. Power Point উপ হাপনা 
সং া  দ তা ি  িবষয়ক 

িশ ণ 

া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

০৪ ন/২০১৫ া ি ক াল াফ 
িনং ইনি উট 

 ০৮ জন ০১ জন  ০৯ জন 

মাট ৬২৮ জন 
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১৬.৪ া স ক াল াফ িনং ইনি উট এর কম িচ 
 
১৬.৪.১ া স ক াল াফ িনং ইনি উট আ িনকীকরণ কম িচ 
 
০১. কম িচর নাম   : া স ক াল াফ িনং ইনি উট আ িনকীকরণ কম িচ 
০২. বা বায়নকারী সং া  : বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
০৩. বা বায়নকাল    : লাই’২০১৩- ন ২০১৫ পয  
০৪.  আর     : লাই’২০১৩ ি . ( ত পে  : জা য়াির ২০১৪ ি .) 
০৫.  সমাি     : ন ২০১৫ ি . 
০৬.  কম িচর উে   : 
• িশ ণ কে  আ িনক মােনর সর ামািদ সং হকরণ। 
• িশ ণ কে  আ িনক মােনর আসবাবপ  সং হকরণ। 
• িশি ত জনবল ারা আ জািতক মানস  পিরসং ান ও ত  ব হাপনা প িতর উ য়ন। 
 
০৭.  া িলত য়      : ১৫২.১৭ ল  টাকা 
০৮.  ২০১৪-১৫ অথ বছেরর কােজর অ গিত    : ৪১.৯০% 
০৯.  ২০১৫ ন পয  কােজর অ গিত     : (ক) আিথক ৬৪% 
         (খ) বা ব ৯৮% 
১০. ম                                                              : সং হ ত মালামােলর া িলত দর বাজার দর হেত কম হওয়ায় ৫৪.৫২ 

ল  টাকা অ িয়ত রেয়েছ। 
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১৭.০ পিরিশ স হ 
পিরিশ -১ িবিবএস এর ধান ধান কাশনাস েহর দ 
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পিরিশ -২ িবিভ  প পি কা ও সংবাদ মা েম কািশত িতেবদনস হ 

 
 

  
 



92 

 

 

  

 
  



93 

 

 



94 

 

  

  
 



95 

 

 
 

  
 



96 

 

 

 

 
 
 



97 

 

  

 
 



98 

 

 

 

  
 



99 

 

 

  

  



100 

 

পিরিশ  -৩ ২০১৪-১৫ অথবছের িবিবএস ক ক কািশত িবিভ  কাশনার িব য় ও িবতরণ তািলকা 
িমক 
নং 

কাশনার নাম ি ত কিপর সং া 
িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  
০১ Statistical Yearbook  Of Bangladesh 2012 ৫০০ ৮০০ 
০২ Statistical Yearbook Of Bangladesh 2013 ৫০০ ৮০০ 
০৩ Yearbook  of Agricultural Statistics 2011 ৩০০ ৯০০ 
০৪ Yearbook  of Agricultural Statistics 2012 ৩০০ ৯০০ 
০৫ Foreign tread Statistics  Of Bangladesh 2010-11 Vol- 1 & 2 ৯০ ১৬০ 
০৬ Foreign trade Statistics  Of Bangladesh 2011-12 Vol- 1 & 2 ৯০ ১৬০ 
০৭ Labour force survey of Bangladesh 2010 ২০০ ২০০ 
০৮ Report on Household Income and Expenditure Survey  2010 ৪০০ - 
০৯ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2000 - - 
১০ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2004 ৩০০০ ১০০০ 
১১ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2005 ৩০০০ ১০০০ 
১২ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2007 ১০০০ ৩০০০ 
১৩ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2009 ২০০০ ১৮৬৫ 
১৪ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2010 ২৫০০ ১৫০০ 
১৫ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2011 ১০০০ ৩০০০ 
১৬ Statistical Pocketbook of Bangladesh 2012 ১০০০ ৩০০০ 
১৭ Yearbook of Agricultural statistics, Bangladesh 1999 - - 
১৮ Yearbook of Agricultural statistics, Bangladesh 1994 - - 
১৯ Yearbook of Agricultural statistics, Bangladesh 1996 - - 
২০ Population Census 1991 National Series Vol-1 - - 
২১ Population Census 1991 National Series Vol-3 - - 
২২ Population Census 1991 National Series Vol-4 - - 
২৩ Population Census 1991 National Series Vol-5 - - 
২৪ Population Census 1991 Zila- Manikganj - - 
২৫ Population Census 1991 Zila- Sherpur - - 
২৬ Population Census 1991 Zila- Kushtia - - 
২৭ Population Census 1991 Zila- Faridpur - - 
২৮ Population Census 1991 Zila- Natore - - 
২৯ Population Census 1991 Zila- Sirajgonj - - 
৩০ Population Census 1991 Zila- Gaibandha - - 
৩১ Population Census 1991 Zila- Sylhet - - 
৩২ Population Census 1991 Zila- Narsingdi - - 
৩৩ Population Census 1991 Zila- Naogaon - - 
৩৪ Population Census 1991 Zila- Magura - - 
৩৫ Population Census 1991 Zila- Tangail - - 
৩৬ Population Census 1991 Zila- Lalmonirhat - - 
৩৭ Population Census 1991 Zila- Nawabgonj - - 
৩৮ Population Census 1991 Zila- Panchagarh  - - 
৩৯ Population Census 1991 Zila- Sunamgonj - - 
৪০ Population Census 1991 Zila- Jamalpur - - 
৪১ Population Census 1991 Zila- Habiganj - - 
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িমক 
নং 

কাশনার নাম ি ত কিপর সং া 
িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

৪২ Population Census 1991 Zila- Gazipur - - 
৪৩ Population Census 1991 Zila- Munshigonj - - 
৪৪ Population Census 1991 Zila- Madaripur - - 
৪৫ Population Census 1991 Zila- Chuadanga - - 
৪৬ Population Census 1991 Zila- Netrokona - - 
৪৭ Population Census 2001 National Series Vol-1  ৯০০ ১০০ 
৪৮ Population Census 2001 National Series Vol-2 ৯০০ ১০০ 
৪৯ Population Census 2001 National Series Vol-3 Urban Area ২০০ ২০০ 
৫০ Population Census 2001 National Series Vol-4 Socio Economic ২০০ ২০০ 
৫১ Population Census 2001 National Series Vol-5 ১০০ ৫০ 
৫২ Population Census 2001 Community Report Naogaon ১৫০ ১০০ 
৫৩ Population Census 2001 Community Report Rajshahi ১৫০ ১০০ 
৫৪ Population Census 2001 Community Report Hobiganj ১৫০ ১০০ 
৫৫ Population Census 2001 Community Report  Sirajganj ১৫০ ১০০ 
৫৬ Population Census 2001 Community Report  Gaibandha ১৫০ ১০০ 
৫৭ Population Census 2001 Community Report Bandarban ১৫০ ১০০ 
৫৮ Population Census 2001 Community Report Chittagong ১৫০ ১০০ 
৫৯ Population Census 2001 Community Report Bogra ১৫০ ১০০ 
৬০ Population Census 2001 Community Report Rangamati ১৫০ ১০০ 
৬১ Population Census 2001 Community Report Khagrachhori ১৫০ ১০০ 
৬২ Population Census 2001 Community Report Netrokona ১৫০ ১০০ 
৬৩ Population Census 2001 Community Report Jamalpur ১৫০ ১০০ 
৬৪ Population Census 2001 Community Report Comilla ১৫০ ১০০ 
৬৫ Population Census 2001 Community Report Gazipur ১৫০ ১০০ 
৬৬ Population Census 2001 Zila Series  Chittagong ১৫০ ১০০ 
৬৭ Population Census 2001 Zila Series  Pirojpur ১৫০ ১০০ 
৬৮ Population Census 2001 Zila Series  Cox’s Bazar ১৫০ ১০০ 
৬৯ Population Census 2001 Zila Series  Dhaka ১৫০ ১০০ 
৭০ Population Census 2001 Zila Series  Khulna ১৫০ ১০০ 
৭১ Population Census 2011 National  Report Vol-2 union Statistics ১০০ - 
৭২ Population Census 2011 National  Report Vol-3 Urban report ১০০ - 
৭৩ Population Census 2011 Community Report Gopalganj ১০০ ৩০০ 
৭৪ Population Census 2011 Community Report Pabna ১০০ ৩০০ 
৭৫ Population Census 2011 Community Report Hobiganj ১০০ ৩০০ 
৭৬ Population Census 2011 Community Report Pirojpur ১০০ ৩০০ 
৭৭ Population Census 2011 Community Report Sunamganj ১০০ ৩০০ 
৭৮ Population Census 2011 Community Report Rangpur ১০০ ৩০০ 
৭৯ Population Census 2011 Community Report Moulvibazar ১০০ ৩০০ 
৮০ Population Census 2011 Community Report  Jhalokati ১০০ ৩০০ 
৮১ Population Census 2011 Community Report  Sylhet ১০০ ৩০০ 
৮২ Population Census 2011 Community Report  Barguna ১০০ ৩০০ 
৮৩ Population Census 2011 Community Report  Nilphamari ১০০ ৩০০ 
৮৪ Population Census 2011 Community Report  Panchagarh ১০০ ৩০০ 
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িমক 
নং 

কাশনার নাম ি ত কিপর সং া 
িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

৮৫ Population Census 2011 Community Report  Thakurgaon ১০০ ৩০০ 
৮৬ Population Census 2011 Community Report  Patuakhali ১০০ ৩০০ 
৮৭ Population Census 2011 Community Report  Bhola ১০০ ৩০০ 
৮৮ Population Census 2011 Community Report  Gaibandha ১০০ ৩০০ 
৮৯ Population Census 2011 Community Report  Barisal ১০০ ৩০০ 
৯০ Population Census 2011 Community Report  Natore ১০০ ৩০০ 
৯১ Population Census 2011 Community Report  Naogoan ১০০ ৩০০ 
৯২ Population Census 2011 Community Report  Lalmonirhat ১০০ ৩০০ 
৯৩ Population Census 2011 Community Report  Narsingdi ১০০ ৩০০ 
৯৪ Population Census 2011 Community Report  Sirajgonj ১০০ ৩০০ 
৯৫ Population Census 2011 Community Report  Laxmipur ১০০ ৩০০ 
৯৬ Population Census 2011 Community Report  Munshiganj ১০০ ৩০০ 
৯৭ Population Census 2011 Community Report  Jamalpur ১০০ ৩০০ 
৯৮ Population Census 2011 Community Report  Rajshahi ১০০ ৩০০ 
৯৯ Population Census 2011 Community Report  Joypurhat ১০০ ৩০০ 
১০০ Population Census 2011 Community Report  Kurigram ১০০ ৩০০ 
১০১ Population Census 2011 Community Report  Narayanganj ১০০ ৩০০ 
১০২ Population Census 2011 Community Report  Gazipur ১০০ ৩০০ 
১০৩ Population Census 2011 Community Report  Bandarban ১০০ ৩০০ 
১০৪ Population Census 2011 Community Report  Tangail ১০০ ৩০০ 
১০৫ Population Census 2011 Community Report  Manikganj ১০০ ৩০০ 
১০৬ Population Census 2011 Community Report  Kishorganj ১০০ ৩০০ 
১০৭ Population Census 2011 Community Report  Bogra ১০০ ৩০০ 
১০৮ Population Census 2011 Community Report  Dinajpur ১০০ ৩০০ 
১০৯ Population Census 2011 Community Report  Comilla ১০০ ৩০০ 
১১০ Population Census 2011 Community Report  Jhenaidah - ৩০০ 
১১১ Population Census 2011 Community Report  Shariatpur - ৩০০ 
১১২ Agriculture Sample Survey 2005, Vol 01 ৪০০ - 
১১৩ Census of Agriculture 2008,National Series Vol 01 ৫০০ ২০০ 
১১৪ Census of Agriculture 2008,National Series Vol 02 ৫০০ - 
১১৫ Census of Agriculture 2008,National Series Vol 03 ৩০০ - 
১১৬ Census of Agriculture 2008,National Series Vol 04 ৩০০ - 
১১৭ Census of Agriculture 1996,National Series Vol 02 ৩৫০ ১৪৮ 
১১৮ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila ,Rajshahi. ১৫০ ১০০ 
১১৯ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Rajshahi ১০০ ২০ 
১২০ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Naogaon ১০০ - 
১২১ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Bhola ১০০ - 
১২২ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Patuakhali ১০০ - 
১২৩ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Magura ১০০ - 
১২৪ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Faridpur ১০০ - 
১২৫ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Rajbari ১০০ - 
১২৬ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Bagerhat ১০০ - 
১২৭ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Bogra ১০০ - 
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িমক 
নং 

কাশনার নাম ি ত কিপর সং া 
িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

১২৮ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Gaibandha ১০০ - 
১২৯ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Sirajganj ১০০ - 
১৩০ Census of Agriculture 1996, Zila Series Zila Munshiganj ১০০ - 
১৩১ Preliminary report on Agriculture Census 2008 ১০০০ ১৫০০ 
১৩২ Agriculture Sample Survey 2005, Zila Series , Zila Dhaka ২০০ - 
১৩৩ Agriculture Sample Survey 2005, Zila Series , Zila Munshiganj ২০০ - 
১৩৪ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Rangamati ১৫০ ৫০ 
১৩৫ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Bandarban ১৫০ ৫০ 
১৩৬ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Khagrachari ১৫০ ৫০ 
১৩৭ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Rangpur ১৫০ ৫০ 
১৩৮ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Rajshahi ১৫০ ৫০ 
১৩৯ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Barisal ১৫০ ৫০ 
১৪০ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Dhaka ১৫০ ৫০ 
১৪১ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Chittagong ১৫০ ৫০ 
১৪২ Economic Census 2001 &2003 ,Zila Series , Zila Coxs Bazar ১৫০ ৫০ 
১৪৩ Economic Census 2001 &2003 , National Report. ১০০ ১০০ 
১৪৪ Report on Sample Vital Registration System 2011 ২০০ ৩০০ 
১৪৫ Report on Sample Vital Registration System 2012 ২৫০ ৩৩৫ 
১৪৬ Survey on Manufacturing Industries (SMI) 2005-06 ২০০ ২০০ 
১৪৭ National Accounts Statistics Of Bangladesh 2010-11 ১০০ ১৫০ 
১৪৮ National Accounts Statistics Of Bangladesh 2011-12 ২০০ ৮০০ 
১৪৯ National Accounts Statistics Of Bangladesh 2012-13 ১০০ ১৫০ 
১৫০ Wage Rate And Earnings of Non-farm Workers , April 2011 ২৫ - 
১৫১ Wage Rate And Earnings of Non-farm Workers July 2011 ২৫ - 
১৫২ Wage Rate And Earnings of Non-farm Workers September 2011 ২৫ - 
১৫৩ Wage Rate And Earnings of Non-farm Workers September 2010 ২৫ - 
১৫৪ Wage Rate And Earnings of Non-farm Workers October 2010 ২৫ - 
১৫৫ Wage Rate And Earnings of Non-farm Workers , January 2011 ২৫ - 
১৫৬ Wage Rate And Earnings of Non-farm Workers , June 2011 ২৫ - 
১৫৭ Wage Rate of Working poor in Bangladesh 2009-10 - - 
১৫৮ Compendium Of Environment Statistics Bangladesh 2009 - - 
১৫৯ Handbook of Environment Statistics Bangladesh  2005 ১০০ ১৫০ 
১৬০ Report on the Cost of Production of Oil Seeds 2009 - - 
১৬১ Report on Hotel and Restaurant Survey  2009-10 - ৫০০ 
১৬২ Bangladesh Mosque Census 1983 - - 
১৬৩ Literacy Assessment Survey 2011 - - 
১৬৪ Report on the Bangladesh Literacy Survey 2010 ০৫ ১৫০ 
১৬৫ Survey on Private Education Institution 2007 ১০০ ৫০ 
১৬৬ Survey on Private Health Service Establishment 2007 ৭০ ৮০ 
১৬৭ Report of The Cost of Production of Boro 2009 - - 
১৬৮ Report on Violence Against Women Survey 2011 ৫৬৫ - 
১৬৯ Child and Mother Nutrition Survey of Bangladesh 2012 ১০০ ৪০০ 
১৭০ Report on Wholesale and Retail Trade Survey 2009-10 ২০০ ৩০০ 
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িমক 
নং 

কাশনার নাম ি ত কিপর সং া 
িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

১৭১ Health and Morbidity Status Survey 2012 ১০০ ৪০০ 
১৭২ Time Use Pilot Survey 2011 ৩০০  
১৭৩ Gender Statistics of Bangladesh 2012 - ৫০০ 
১৭৪ Cottage Industry Survey 2011 ৩০০ ২০০ 
১৭৫ Report on Household Based Forestry Survey 2011-12 ৪০ ৬০ 
১৭৬ Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2009 - - 
১৭৭ The Fifth Five Year plan 1997-2002 ১০০০ ২০০০ 
১৭৮ Report on the Cost of Production of Pulses 2009 - - 
১৭৯ Report on the Cost of Production of Aman 2009 ১০০ ৬৫০ 
১৮০ Report on the Cost of Production of Jute 2009 - - 
১৮১ Report on the Cost of Production of Wheat 2009 ১০০ ৬৫০ 
১৮২ Report on the Cost of Production of Aus2009 ১০০ ৬৫০ 
১৮৩ Report on the Cost of Production of Maize 2009 - - 
১৮৪ Population Health Social and Environment Statistics 1996 - - 
১৮৫ Bangladesh Central Product Classification ২০০ - 
১৮৬ Preliminary Report of the Household Income And Expenditure Survey 2000  ৩০০ ২০০ 
১৮৭ Preliminary Report of the Household Income And Expenditure Survey 2010 ৪০০ - 
১৮৮ Bangladesh Central Product Classification(BCPC)-2011 ৩০০ ২০০ 
১৮৯ Report on the Cost of Production Survey 2012 ২০০ ৭০০ 
১৯০ Survey on Selected Business Service 2012 ৫০০ - 
১৯১ Report on Communication Survey 2011 ৫০ ৫০ 
১৯২ Farm poultry and Livestock Survey 2008  - - 
১৯৩ Report on the Household Based Livestock on Poultry Survey 2009 ১২৫ ৬৭৫ 
১৯৪ Report on Enumeration (PEC) of the Economic Census 2013 ২০০  
১৯৫ Report of the Case study on Selected Economic Activities 2011 ১০০ ৩০০ 
১৯৬ Analysis of Basic Needs Dimensions Poverty , Volume :02 1996 ৩৬০ ১৪০ 
১৯৭ Report on the Productivity Survey of Banana Crop  2014 ৩০০ ৯০০ 
১৯৮ Report on the Productivity Survey of Pine Apple  2014 ৩০০ ৯০০ 
১৯৯ Census of Slum Areas and Floating Population 1997, Vol 01 ২৫০ ২৪৫ 
২০০ Report on Retired Government Employees Socio Economic Status Survey 

2010 
১৫০ ১০০ 

২০১ Private Commercial Mechanized Transport Survey 2009 - - 
২০২ Commercial Sexual Exploitation of Children Pilot Survey 2008 - - 
২০৩ Survey on Volunteerism in Bangladesh 2010 - - 
২০৪ District Statistics 2011, Pabna ১০০ ৩০০ 
২০৫ District Statistics 2011, Sylhet ১০০ ৩০০ 
২০৬ District Statistics 2011,  Barisal ১০০ ৩০০ 
২০৭ District Statistics 2011, Rangpur ১০০ ৩০০ 
২০৮ District Statistics 2011, Kishorganj ১০০ ৩০০ 
২০৯ District Statistics 2011, Rajshahi ১০০ ৩০০ 
২১০ District Statistics 2011, Khulna ১০০ ৩০০ 
২১১ District Statistics 2011, Bhola ১০০ ৩০০ 
২১২ District Statistics 2011, Sunamganj  ১০০ ৩০০ 
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নং 

কাশনার নাম ি ত কিপর সং া 
িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

২১৩ District Statistics 2011, Thakurgaon ১০০ ৩০০ 
২১৪ District Statistics 2011, Brahmanbaria ১০০ ৩০০ 
২১৫ District Statistics 2011, Lalmonirhat  ১০০ ৩০০ 
২১৬ District Statistics 2011, Tangail ১০০ ৩০০ 
২১৭ District Statistics 2011, Meherpur ১০০ ৩০০ 
২১৮ District Statistics 2011, Magura ১০০ ৩০০ 
২১৯ District Statistics 2011, Laxmipur ১০০ ৩০০ 
২২০ District Statistics 2011, Khagrachari ১০০ ৩০০ 
২২১ District Statistics 2011, Bogra ১০০ ৩০০ 
২২২ District Statistics 2011, Kushtia ১০০ ৩০০ 
২২৩ District Statistics 2011, Panchagarh ১০০ ৩০০ 
২২৪ District Statistics 2011, Sirajganj ১০০ ৩০০ 
২২৫ District Statistics 2011, Chuadanga ১০০ ৩০০ 
২২৬ District Statistics 2011, Habiganj ১০০ ৩০০ 
২২৭ District Statistics 2011, Mymensingh ১০০ ৩০০ 
২২৮ District Statistics 2011,  Munshiganj ১০০ ৩০০ 
২২৯ District Statistics 2011, Nilphamari ১০০ ৩০০ 
২৩০ District Statistics 2011, Chandpur ১০০ ৩০০ 
২৩১ District Statistics 2011, Rajbari ১০০ ৩০০ 
২৩২ District Statistics 2011,  Cox’s Bazar  ১০০ ৩০০ 
২৩৩ District Statistics 2011,  Faridpur ১০০ ৩০০ 
২৩৪ District Statistics 2011,  Gaibandha ১০০ ৩০০ 
২৩৫ District Statistics 2011,  Chapai Nawabganj ১০০ ৩০০ 
২৩৬ District Statistics 2011,  Jhenaidah ১০০ ৩০০ 
২৩৭ District Statistics 2011,  Natore ১০০ ৩০০ 
২৩৮ Monthly Statistical Bulletin January 2004 ১৮৫ ১৫০ 
২৩৯ Monthly Statistical Bulletin 2004 ১৮৫ ১৫০ 
২৪০ Monthly Statistical Bulletin 2005 ১৮৫ ১৫০ 
২৪১ Monthly Statistical Bulletin 2006 ১৮৫ ১৫০ 
২৪২ Monthly Statistical Bulletin 2008 ১৮৫ ১৫০ 
২৪৩ Monthly Statistical Bulletin August 2008 ১৮৫ ১৫০ 
২৪৪ Monthly Statistical Bulletin 2009 ১৮৫ ১৫০ 
২৪৫ Monthly Statistical Bulletin 2010 ১৮৫ ১৫০ 
২৪৬ Monthly Statistical Bulletin February 2008 ১৮৫ ১৫০ 
২৪৭ Monthly Statistical Bulletin December 2010 ১৮৫ ১৫০ 
২৪৮ Monthly Statistical Bulletin February 2011 ১৮৫ ১৫০ 
২৪৯ Monthly Statistical Bulletin October 2011 ১৮৫ ১৫০ 
২৫০ Monthly Statistical Bulletin 2011 ১৮৫ ১৫০ 
২৫১ Monthly Statistical Bulletin February 2012 ১৮৫ ১৫০ 
২৫২ Monthly Statistical Bulletin April 2012 ১৮৫ ১৫০ 
২৫৩ Monthly Statistical Bulletin June 2012 ১৮৫ ১৫০ 
২৫৪ Monthly Statistical Bulletin August 2012 ১৮৫ ১৫০ 
২৫৫ Monthly Statistical Bulletin October 2012 ১৮৫ ১৫০ 
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িমক 
নং 

কাশনার নাম ি ত কিপর সং া 
িব য় কিপ সৗজ  কিপ 

২৫৬ Monthly Statistical Bulletin December 2012 ১৮৫ ১৫০ 
২৫৭ Monthly Statistical Bulletin February 2013 ১৮৫ ১৫০ 
২৫৮ Monthly Statistical Bulletin April 2013 ১৮৫ ১৫০ 
২৫৯ Monthly Statistical Bulletin June 2013 ১৮৫ ১৫০ 
২৬০ Monthly Statistical Bulletin August 2013 ১৮৫ ১৫০ 
২৬১ Monthly Statistical Bulletin October 2013 ১৮৫ ১৫০ 
২৬২ Monthly Statistical Bulletin December 2013 ১৮৫ ১৫০ 
২৬৩ Monthly Statistical Bulletin February 2014 ১৮৫ ১৫০ 
২৬৪ Monthly Statistical Bulletin April 2014 ১৮৫ ১৫০ 
২৬৫ Monthly Statistical Bulletin June 2014 ১৮৫ ১৫০ 
২৬৬ Monthly Statistical Bulletin August 2014 ১৮৫ ১৫০ 
২৬৭ Monthly Statistical Bulletin October 2014 ১৮৫ ১৫০ 
২৬৮ Monthly Statistical Bulletin December 2014 ১৮৫ ১৫০ 
২৬৯ Monthly Statistical Bulletin 2012 ১৮৫ ১৫০ 
২৭০ Monthly Statistical Bulletin 2013 ১৮৫ ১৫০ 
২৭১ Monthly Statistical Bulletin  2014 ১৮৫ ১৫০ 
২৭২ Monthly Statistical Bulletin June 2011 ১৮৫ ১৫০ 
২৭৩ Monthly Statistical Bulletin December 2011 ১৮৫ ১৫০ 
২৭৪ Monthly Statistical Bulletin August 2010 ১৮৫ ১৫০ 
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পিরিশ -৪ অিফিসয়াল পিরসং ােনর মৗিলক নীিতস হ  ) Fundamental Principles of Official 
Statistics) 

 
Background 
The need for a set of principles governing official statistics became apparent at the end of the 1980s when 
countries in Central Europe began to change from centrally planned economies to market-oriented 
democracies. It was essential to ensure that national statistical systems in such countries would be able to 
produce appropriate and reliable data that adhered to certain professional and scientific standards. Towards 
this end, the Conference of European Statisticians developed and adopted the Fundamental Principles of 
Official Statistics in 1992. Statisticians in other parts of the world soon realized that the principles were of much 
wider, global significance. Following an international consultation process, a milestone in the history of 
international statistics was reached when the United Nations Statistical Commission at its Special Session of 
11-15 April 1994 adopted the very same set of principles – with a revised preamble – as the United Nations 
Fundamental Principles of Official Statistics.  
 
At its forty-second session in 2011, the Statistical Commission discussed the Fundamental Principles of Official 
Statistics and acknowledged that the Principles were still as relevant today as they had been in the past and 
that no revision of the 10 Principles themselves was necessary. The Commission recommended, however, that 
a Friends of the Chair group revise and update the preamble of the Fundamental Principles in order to take into 
account new developments since the time when the Principles were first formulated. At its forty-fourth session 
in 2013, the Statistical Commission adopted the revised preamble.  
 
On 24 July 2013, the Economic and Social Council endorsed the Fundamental Principles of Official Statistics as 
they had been originally adopted by the Statistical Commission almost 20 years ago in 1994, and recently 
reaffirmed by the Commission with a new preamble. Endorsement by ECOSOC marks the first time the 
Fundamental Principles have received such high recognition at the global political level. ECOSOC further 
recommended that the General Assembly also endorse the Principle. 
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Principles     
 
Principle 1: Relevance, impartiality and equal access 
 
Official statistics provide an indispensable element in the information system of a democratic society, serving 
the government, the economy and the public with data about the economic, demographic, social and 
environmental situation. To this end, official statistics that meet the test of practical utility are to be compiled 
and made available on an impartial basis by official statistical agencies to honour citizens’ entitlement to public 
information. 
 
Principle 2: Professional standards and ethics 
 
To retain trust in official statistics, the statistical agencies need to decide according to strictly professional 
considerations, including scientific principles and professional ethics, on the methods and procedures for the 
collection, processing, storage and presentation of statistical data. 
 
Principle 3: Accountability and transparency 
 
To facilitate a correct interpretation of the data, the statistical agencies are to present information according to 
scientific standards on the sources, methods and procedures of the statistics. 
 
Principle 4: Prevention of misuse 
 
The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics. 
 
Principle 5: Sources of official statistics 
 
Data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, be they statistical surveys or 
administrative records. Statistical agencies are to choose the source with regard to quality, timeliness, costs 
and the burden on respondents. 
 
Principle 6: Confidentiality 
 
Individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, whether they refer to natural or legal 
persons, are to be strictly confidential and used exclusively for statistical purposes. 
 
Principle 7: Legislation 
 
The laws, regulations and measures under which the statistical systems operate are to be made public. 
 
Principle 8: National coordination 
 
Coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and efficiency in 
the statistical system. 
 
Principle 9: Use of international standards 
 
The use by statistical agencies in each country of international concepts, classifications and methods promotes 
the consistency and efficiency of statistical systems at all official levels. 
 
Principle 10: International cooperation 
 
Bilateral and multilateral cooperation in statistics contributes to the improvement of systems of official statistics 
in all countries. 
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পিরিশ -৫ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর অগােনা াম 
 

 



110 

 

পিরিশ -৬ বািষক কমস াদন ি  ২০১৪-১৫ 
গত ১৯ মাচ ২০১৫ ি : তািরেখ মি পিরষদ সিচব এবং সিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এর মে  া িরত হয় এ িবভােগর বািষক কম 
স াদন ি  ২০১৪-১৫। এর ময়াদকাল িছল ০১ লাই ২০১৪ ি : হেত ৩০ ন ২০১৫ ি :। এ ি র উে খেযা  িদকস হ িনে  ছক আকাের 
উপ ািপত হল। 

Strategic Objectives, Activities, Performance Indicators and Targets 
Strategic 
Objectives 

Weight 
of 
Strategi
c 
Objecti
ve  

Activities Performan
ce 
Indicator 
(PI) 

 Unit  Weigh
t 
 Of PI 

    
Excelle
nt      

Ver
y 
Goo
d 

Goo
d 

Fai
r 

Poo
r 

Achieveme
nt 

Ra
w  

Weight
ed Raw 
Score 

Ministry/Division Strategic Objectives 
[1] 

Formulatin
g 
act/rules/po
licies 
related to 
statistics 
and 
informatics 
need of the 
country; 

10.00  [1.1] 
Review 
and 
update 
the 
existing 
Statistic
s Act 
and 
submit 
the 
final 
draft to 
Legislat
ive 
Divisio
n 

[1.1.1]  
Draft 
of 
revise
d Act 
submi
tted to 
Legisl
ative 
Divisi
on 

Date 3.00 
0 

15/06/2015 Mr. Prodip 
Kumar Saha 
Deputy 
Secretary  
(Admin 
 
-3) 

Issued letter to 
BBS on 
11/5/15 for 
revised 
proposal (if 
any).  

Joint 
Secretary 
(Admin) 
 

[1.2] 
Review 

[1.2.1]  
Draft 

Date 4.00 
0 

15/06/2015 Mr. Prodip 
Kumar Saha 

Issued letter to 
BBS on 1/6/15 
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Strategic 
Objectives 

Weight 
of 
Strategi
c 
Objecti
ve  

Activities Performan
ce 
Indicator 
(PI) 

 Unit  Weigh
t 
 Of PI 

    
Excelle
nt      

Ver
y 
Goo
d 

Goo
d 

Fai
r 

Poo
r 

Achieveme
nt 

Ra
w  

Weight
ed Raw 
Score 

and 
update the 
Allocation 
of 
Business 
of SID 
and 
submit to 
the 
cabinet 
Division 

of 
Alloc
ation 
of 
Busin
ess 
submi
tted to 
Cabin
et 
Divisi
on 

Deputy 
Secretary  
(Admin-3) 

for opinion. 

[1.3] 
Formulati
on of 
national 
Informatic
s policy 

[1.3.1]  
Draft 
of  the 
Infor
matics 
policy 
submi
tted to 
Legisl
ative 
Divisi
on 

Date 3.00 
0 

15/06/2015 Mr. Md. 
Abdul 
Khalaque 
Assistant 
Secretary 
(Information 
Management-
2) 

Ongoing  Additional  
Secretary 
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Strategic 
Objectives 

Weight 
of 
Strategi
c 
Objecti
ve  

Activities Performan
ce 
Indicator 
(PI) 

 Unit  Weigh
t 
 Of PI 

    
Excelle
nt      

Ver
y 
Goo
d 

Goo
d 

Fai
r 

Poo
r 

Achieveme
nt 

Ra
w  

Weight
ed Raw 
Score 

[2] Providing 
data/statistics 
on identified 
key 
parameters to 
Planners and 
Policy 
makers in 
Government 
and to others 

45.00 [2.1] 
Compilati
on and 
release of 
Estimates 
of 
National 
Income 

[2.1.1]  
Annu
al 
GDP 
Estim
ates 

Date 3.00 
3 

15/06/2015 Mr. Tofayel 
Ahmed 
Deputy 
Director 

Done Director 
(National 
Accounting 
wing) 
 

[2.1.2]  First 
Revis
ed 
estima
tes of 
Natio
nal 
Incom
e 

Date 2.00 30/04/2015 Mr. Md. 
Sahabuddin 
Sarkar 
Deputy 
Director 

Done 

[2.1.3]  
Preli
minar
y 
estima
te of 
curren
t year 
of 
Natio
nal 

Date 2.00 31/05/2015 Mr. Md. 
Sahabuddin 
Sarkar 
Deputy 
Director 

Already  
Published 
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Strategic 
Objectives 

Weight 
of 
Strategi
c 
Objecti
ve  

Activities Performan
ce 
Indicator 
(PI) 

 Unit  Weigh
t 
 Of PI 

    
Excelle
nt      

Ver
y 
Goo
d 

Goo
d 

Fai
r 

Poo
r 

Achieveme
nt 

Ra
w  

Weight
ed Raw 
Score 

accou
nts 
and 
final 
estima
tes of 
previo
us 
year 

  [2.2] 
Compilati
on and 
release of 
monthly 
Consumer 
Price 
Index 
(CPI) 

[2.2.1]  CPI 
publis
hed 

Days 
of 
next 
mont
h 

2.00 5 Mr. 
Muhammad. 
Rafiqul Islam 
Deputy 
Director 

-  
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       Strategic Objectives, Activities, Performance Indicators and Targets 
Strategic 
Objectives 

Weight 
of 
Strategic 
Objective  

Activities Performance 
Indicator (PI) 

 Unit  Weight 
 Of PI 

Target/ 
Criteria 
Value 
 

Focal Point 
Officer 

Present Status Supervising  
officer 

  [2.3] 
Compilation 
and release of 
monthly 
Quantum 
Index of 
Industrial 
Production 
(QIIP) 

[2.3.1]  Timely 
release 
of QIIP 

Months 
to 
publish 

2.00 2 Mr. 
Mahbubur 
Rahman 
Deputy 
Director 

-  

[2.4] Bringing 
out statistical 
publications 

[2.4.1]  
Statistica
l Year 
Book of 
Banglade
sh 2014 

Date 3.00 15/06/2015 Mr. 
Tofayel 
Ahmed 
Deputy 
Director 

Workshop on this 
regard has been 
held on 17/06/15 

[2.4.2]  
Statistica
l pocket 
book 
2014 

Date 3.00 15/04/2015 Mr. 
Mahbubur 
Rahman 
Deputy 
Director 

- 

[2.4.3]  
Agricult
ure 
yearbook 
2013 

Date 3.00 15/04/2015 Mr. Md. 
Akhter 
Hossen 
Deputy 
Director 

Under printing 
(RDP) 

Director 
(Agriculture 
Wing) 

[2.4.4]  
Publicati
ons of 

Number 6.00 50 Mr. 
Masud 
Alam 

- Director  
(Census 
Wing) 
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Populati
on and 
housing 
census 
2011 

Deputy 
Director 

[2.4.5]  
Publicati
ons of 
Economi
c census 
2013 

Date 4.00 15/04/2015 Mr. 
Dildar 
Hossain 
Director  

- 

[2.4.6]  Survey 
reports 

Number 4.00 15 Ghose 
Subobrata 
Director 
(Industry 
and Labor 
Wing) 

By 30 June, 2015 all 
reports will complete.  
Published of 8 (eight) 
Zilas of Rangpur 
Division. Now 
Preparing Joypurhat, 
Habigonj,Moulvibazar, 
Rangpur City 
Corporation, Sylhet 
City Corporation. 

[2.4.7]  Small 
area atlas 
of 
Banglade
sh 

Number 4.00 15 Mr. Md. 
Zahidul 
Haque 
Sardar 
Director  
(Census 
Wing) 

- 
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        Strategic Objectives, Activities, Performance Indicators and Targets  
Strategi
c 
Objecti
ves 

Weight of 
Strategic 
Objective  

Activities Performance 
Indicator (PI) 

 Unit  Weight 
 Of PI 

Target/ 
Criteria 
Value 
 

Focal Point 
Officer 

Present 
Status 

Supervisi
ng  officer 

  [2.5] Publication 
of District 
Gazetteer 

[2.5.1]  District 
Gazettee
r 
publishe
d 

Number 3.00 
0 

7 Mr. Md. 
Tariqul 
Alam 
Deputy 
Secretary  

 
Implementing 
 

Additiona
l 
Secretary 

[2.6] National 
Household Data 
collection and 
compilation 

[2.6.1]  Data 
collected 

Date 4.00 
0 

15/06/2015 - - Projcet 
Director 
(BPD) 

[3] 
Improv
ing 
Nationa
l 
Statisti
cal 
System 
(NSS) 
and to 
make it 
consist
ent 
with 
internat
ional 
standar
ds by 

30.00 [3.1] Cooperation 
with national and 
international 
organizations 
regarding training 
of statistics 

[3.1.1]Seminar/ 
            

Worksh
op 
organiz
ed 

Number 8.00 24 Mr. Jafor 
Ahmed 
Khan 
Director 

100% 
Completed 

Mr. Dilip 
Kumar 
Bhadra 
Director 
(Statistica
l Staff 
Training 
Institute) 

[3.1.2]  
Trainees 
attended 

Number 8.00 600 Mr. Dilip 
Kumar 
Bhadra 
Director 
(Statistical 
Staff 
Training 
Institute) 

100% 
Completed 

[3.1.3]  
Trainees 
sent to 
Internati

Number 8.00 95 Mr. 
Towhid 
Ilahi 
Senior 

 
Implementing 
 

Additiona
l 
Secretary 
(Dev) 
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Strategi
c 
Objecti
ves 

Weight of 
Strategic 
Objective  

Activities Performance 
Indicator (PI) 

 Unit  Weight 
 Of PI 

Target/ 
Criteria 
Value 
 

Focal Point 
Officer 

Present 
Status 

Supervisi
ng  officer 

implem
enting 
NSDS. 

onal 
training 

Assistant 
Secretary 
(Dev-2) 

[3.2] Ensuring 
“NSDS 
Implementation 
Assistance 
programme” 

[3.2.1]  On-
time 
completi
on of the 
program
me 

Date 6.00 15/06/2015 Mr. Md. 
Abdul 
Gani 
Deputy 
Secretary 

 
Implementing 
 

 
       Mandatory Strategic Objectives: 

Strateg
ic 
Object
ives 

Weight of 
Strategic 
Objective  

Activities Performance 
Indicator (PI) 

 Unit  Weight 
 Of PI 

Target/ 
Criteria 
Value 
 

Focal Point 
Officer 

Present 
Status 

Supervisi
ng  officer 

* 
Impro
ve 
Servic
e 
deliver
y to 
the 
Public 

6.00 Implementa
tion of 
Citizens’ 
Charter 
(CC) 

Preparation and 
approval of CC 
by the 
Ministry/Division 

Date 1.0 31/12/2014 Mr. Md. 
Moniruzzaman 
Khan 
Senior 
Assistant 
Secretary 

 
Implemented 
 

Joint 
Secretary 
(Admin) 
 

Publication of 
CC in website or 
others means 

Date  1.0 31/12/2014  
Implemented 
 

Implementa
tion of 
Grievance 
Redress 
System 
(GRS) 

Publishing names 
and contact 
details of GRS 
focal point in the 
website 

Date  1.0 31/12/2014  
 
 
 
Mr. Md. 
Tariqul Alam 

 
Implemented 
 

Sending GRS Number 1.0 5 Ongoing 
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Strateg
ic 
Object
ives 

Weight of 
Strategic 
Objective  

Activities Performance 
Indicator (PI) 

 Unit  Weight 
 Of PI 

Target/ 
Criteria 
Value 
 

Focal Point 
Officer 

Present 
Status 

Supervisi
ng  officer 

report(s) to the 
Cabinet Division 
from January 
2015 

of 
report(s) 

Deputy 
Secretary  

Implementi
ng 
Innovations 

Implemented 
decisions of the 
innovation team 

% 1.0 100  
Implementing 
 

Unicode used in 
all official 
activities 

Date 1.0 31/12/2014  
Implemented 
 

*Impr
ove 
govern
ance 

4.00 Compliance 
with RTI 
Act and 
proactive 
disclosure 

Percentage of 
information, 
mentioned in the 
RTI Act and 
related 
regulations, 
disclosed in the 
website 

% 2.0 80 Mr. Md. 
Abdul Gani 
Deputy 
Secretary 

 
Implementing 
 

Preparation 
and 
Implementa
tion of the 
National 
Integrity 
Strategy 
Work Plan 

Preparation of 
NIS Work Plan 
for 2015 and get 
approved by the 
Ethics 
Committee 

Date 2.0 28/02/2015 Mr. Prodip 
Kumar Saha 
Deputy 
Secretary  
(Admin-3) 

 
Implemented 
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পিরিশ -৭ সিচ  িতেবদেন িবিবএস এবং পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর কায ম 
 

১৮ ন, ২০১৫ তািরেখর সিমনাের ধান অিতিথ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, 
কািনজ ফােতমা এনিডিস  িমি  মড়া, লকিপ ও মিরচ ফসেলর িরেপাট কাশ কেরন। সিমনাের 
সভাপিত  কেরন বাংলােদশ পিরসং ান েরার মহাপিরচালক জনাব মাহা দ আব ল ওয়ােজদ। 
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন জনাব এম. এ. মা ান হাওলাদার, অিতির  সিচব (উ য়ন), 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ও জনাব মাঃ বাই ল আমীন ইঁয়া, উপমহাপিরচালক, 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা। 

 ২৮ ন, ২০১৫ তািরেখ পিরসং ান ভবেন জািতসংেঘর খা  ও িষ সং ার জ  
বরা ত ক  উে াধন কেরন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, কািনজ 
ফােতমা এনিডিস। 

 

 

 

২৮ ন, ২০১৫ তািরেখ নেদিনং এি কালচার মােকট ইনফরেমশন িসে ম ইন বাংলােদশ িবষয়ক সিমনাের 
ধান অিতিথ িহেসেব  পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, কািনজ ফােতমা এনিডিস ও গ  অব 

অনার িহেসেব জনাব মাইক রবসন, জািতসংঘ ড ও এি কালচার সং া (বাংলােদশ িতিনিধ) উপি ত িছেলন। 
সিমনাের সভাপিত  কেরন বাংলােদশ পিরসং ান েরার মহাপিরচালক জনাব মাহা দ আব ল ওয়ােজদ। 
িবেশষ অিতিথ িহেসেব পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর  জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম, অিতির  সিচব, 
জনাব এম. এ. মা ান হাওলাদার, অিতির  সিচব (উ য়ন) এবং জনাব মাঃ বাই ল আমীন ইঁয়া, 
উপমহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা উপি ত িছেলন। 

  ১ এি ল, ২০১৫ তািরেখর সিমনাের ধান অিতিথ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, 
কািনজ ফােতমা এনিডিস কলা, হ দ ও আনারস ফসেলর িরেপাট কাশ কেরন। সিমনাের সভাপিত  
কেরন বাংলােদশ পিরসং ান েরার মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ) জনাব মাঃ বাই ল আমীন 

ইঁয়া। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম, অিতির  সিচব ও ডাঃ 
কাজী মা ফা সােরায়ার, সিচব ( শাসন),পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ। 

 

 

 
২৮ ন , ২০১৫ তািরেখ ড ােল  সীড েতর িশ ণ অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, কািনজ ফােতমা এনিডিস। 

 ২৯ ন, ২০১৫ ি . তািরেখ বি মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ এবং হলথ অ া  
মরিবিড  াটাস সােভ ২০১৪ এর ফলাফল কাশ অ ােন িশ ণ অ ােন িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি ত পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, কািনজ ফােতমা 
এনিডিস। 
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মাননীয় পিরক নাম ী জনাব আ হ ম ফা কামাল, এফিসএ, এমিপ এবং অথ ও পিরক না 
িতম ী জনাব এম. এ. মা ান, এমিপ- ক পিরসং ান ভবেন াগত জানান পিরসং ান ও 

ত  ব াপনা িবভােগর সিচব জনাব মা. নিজ র রহমান ও অ া  কমকতা । 

 অথৈনিতক মাির ২০১৩-এর াথিমক ফলাফল িবে ষণ ও ড়া  ফলাফল হেত 
ত াশা’ শীষক কমশালায় মে  উপিব  মাননীয় ধানম ীর অথনীিত িবষয়ক 

উপেদ া ড. মিসউর রহমান (ডান থেক ি তীয়), পিরসং ান ও ত  ব াপনা 
িবভােগর সিচব জনাব মা. নিজ র রহমান (বাম থেক ি তীয়), এফিবিসিসআই-এর 
সভাপিত কাজী আখতার উি ন আহমদ (সববােম) এবং িবিবএস-এর মহাপিরচালক 
জনাব গালাম মা ফা কামাল (সবডােন)। 

 

 

অথৈনিতক মাির ২০১৩ কােজ িনেয়ািজত তী মািরকম েদরেক স াননা ারক ও 
সনদপ  দান  অ ােন মাননীয় পিরক নাম ী জনাব আ হ ম ফা কামাল, এফিসএ, এমিপ, 
মাননীয় অথ ও পিরক না িতম ী জনাব এম. এ. মা ান, এমিপ এবং িবিবএস-এর 
মহাপিরচালক জনাব গালাম মা ফা কামাল। 

 ব ব  আ জািতক সে লন কে  অ ি ত িডিজটাল মলায় পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভােগর ল পিরদশন কেরন মাননীয় পিরক না ম ী, জনাব আ হ ম 
ফা কামাল, এফিসএ, এমিপ। 

 

 

 

 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর উ য়ন ক স েহর অ গিত পযােলাচনা সভায়  
মাননীয় পিরক না ম ী, জনাব আ হ ম ফা কামাল, এফিসএ, এমিপ এবং SID ও 
BBS এর ঊ তন কমকতা । 

 রং র িবভােগ ডেভলপেম  অব পাভা  ডাটােবজ িবিপিড (বতমােন াশনাল 
হাউজেহা  ডাটােবজ- এনএইচিড) কে র আওতায় কি উটার অ ািসসেটড 
পারেসানাল ই ারিভউ (CAPI) প িতর পাইল ং আওতায় ত  সং হ 
কায ম পিরদশন করেছন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর অিতির  
সিচব জনাব মা. সিফ ল ইসলাম এবং কে র ক  পিরচালক ড. এমদা ল 
হক, উপ- ক  পিরচালক জনাব মাহা দ শাহীন, রং র িবভাগীয় পিরচালক 
জনাব নািসর উ ীন আহমদ খ। 
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ডেভলপেম  অব পাভা  ডাটােবজ িবিপিড (বতমােন াশনাল হাউজেহা  ডাটােবজ- 
এনএইচিড) কে র আওতায় কি উটার অ ািসসেটড পারেসানাল ই ারিভউ (CAPI) 
প িতর পাইল ং আওতায় ত  সং হ কায েম িনেয়ািজত গণনাকারী ও 
পারভাইজারেদর িশ ণ কম িচর উে াধনী অ ােন উপি ত (ডান থেক) িবিবএস-এর 

উপমহাপিরচালক জনাব মা. বাই ল আমীন ইঁয়া, পিরসং ান ও ত  ব াপনা 
িবভােগর সিচব (উ য়ন) জনাব আিম ল বর চৗ রী, কে র ক  পিরচালক ড. 
এমদা ল হক, ধান অিতিথ িবিবএস-এর মহাপিরচালক জনাব গালাম মা ফা কামাল, 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর অিতির  সিচব জনাব মা. সিফ ল ইসলাম এবং 
িব াংেকর পরামশক িম. ক ারল কারিপনি । 

 লবার মােকট ানিজশন ফর ইয়াং উইেমন অ া  মন ইন বাংলােদশ এর উপর 
জাতীয় কমশালা  অ ােন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর   সিচব 
জনাব মা. নিজ র রহমান (ডান থেক ি তীয়), ম ও কমসং ান ম ণালেয়র 

সিচব জনাব খ কার মাসতান হাসাইন (সবডােন) িবিবএস এর 
উপমহাপিরচালক জনাব মা. বাই ল আমীন ইঁয়া (বাম থেক ি তীয়) এবং 
আইএলও কাি  িডের র িমস রিডসহ অ া রা উপি ত িছেলন। 

 

 

 

বি  মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ উপলে  স ি িফং অ ােন িবিবএস ও িসড 
এর ঊ তন কমকতা   

 

 িজও ািফক ইনফরেমশন িসে ম িবষেয় ওিরেয়ে শন া ােমর উে াধনী 
অ ােন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব জনাব মা. নিজ র 
রহমান (মােঝ), জনাব মা. আিজ র রহমান (বােম), অিতির  সিচব, িসড এবং 
বাংলােদশ পিরসং ান েরার উপমহাপিরচালক জনাব মা. বাই ল আমীন 

ইঁয়া (ডােন)। 

 

 

অথৈনিতক মাির ২০১৩-এর উে ােগ িবজেনস রিজ ার িবষেয় আেয়ািজত এ পাট প 
িম ং-এ মে  উপিব  (বাম থেক) ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া ড . হােসন 
িজ র রহমান, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব  রাইয়া বগম, এনিডিস, 
িবিশ  অথনীিতিবদ ও ত াবধায়ক  সরকােরর সােবক উপেদ া জনাব ওয়ািহদ উি ন 
মাহ দ এবং িবিবএস-এর মহাপিরচালক জনাব গালাম মা ফা কামাল। 

 

 অথৈনিতক মাির ক ক আেয়ািজত িবজেনস রিজ ােরর পিরিধ ও আওতা িনধারণ 
িবষয়ক কমশালায় অথ ম ণালয় ও পিরক না ম ণালেয়র  মাননীয় িতম ী জনাব 
এম এ মা ান ( মােঝ), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব জনাব মা. 
নিজ র রহমান (ডান থেক ি তীয়, িসড এর অিতির  সিচব জনাব মা. আিজ র 
রহমান (সবডােন), িবিবএস এর উপমহাপিরচালক জনাব মা. বাই ল আমীন ইঁয়া( 
বাম থেক ি তীয়) এবং িসড এর সিচব (উ য়ন) জনাব মা. আিম ল বর চৗ রী 
(সববােম) 
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িনউি শনাল সািভেল  কে র মাঠ পযােয়র কাজ পিরদশন কেরন পিরসং ান ও ত  
ব াপনা িবভােগর সিচব রাইয়া বগম এনিডিস। পােশ িসড এর সিচব (উ য়ন) 

জনাব মা. আিম ল বর চৗ রী এবং ক  পিরচালক জনাব মা. মা দ আলম উপি ত 
রেয়েছন। 

 িবিবএস পিরদশনকােল মাননীয় অথ ও পিরক না িতম ী জনাব এম এ মা ান , এমিপ 
এবং পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব রাইয়া বগম এনিডিস-সহ িবিবএস 
ও িসড এর ঊ তন কমকতা । 

 

 

অথৈনিতক মাির ২০১৩ ক  েমর সােথ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব জনাব 
মা. নিজ র রহমানসহ িবিবএস ও িসড এর ঊ তন কমকতা  

 বাংলােদশ পিরসং ান েরা ও পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর কমকতােদর 
সােথ মাননীয় অথ ও পিরক না িতম ী জনাব এম এ মা ান, এমিপ এবং পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা িবভােগর সিচব রাইয়া বগম এনিডিস এবং িবিবএস এর মহাপিরচালক 
জনাব গালাম মা ফা কামালসহ িবিবএস ও িসড এর কমকতা । 

 

 
অথৈনিতক মাির ২০১৩ ক  েমর সােথ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর 

া ন সিচব রাইয়া বগম এনিডিস, িবিবএস-এর মহাপিরচালক জনাব গালাম মা ফা 
কামাল, উপমহাপিরচালক জনাব মা. বাই ল আমীন ইঁয়াসহ িসড ও িবিবএস-এর 
অ া  কমকতা  

 পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর নবিন  সিচব কািনজ ফােতমা 
এনিডিস পিরক না ম ণালেয়র মাননীয় ম ী জনাব আ হ ম ফা কামাল- 
এর সােথ সৗজ  সা াত করেছন 
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অথৈনিতক মাির ২০১৩ এর িপইিস িরেপাট কাশনা অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, কািনজ ফােতমা এনিডিস। 

 

 ০২ ন ২০১৫ ি . তািরেখ মাননীয় পিরক না ম ী, জনাব আ হ ম ফা কামাল, 
এফিসএ, এমিপ াশনাল অ াকাউি ং উইং এর াশনাল অ াকাউি ং া স কস 
সােসস অ া  মথডস সং া  কাশনার মাড়ক উে াচন অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি ত িছেলন। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

অথৈনিতক মাির ২০১৩ এর িপইিস িরেপাট কাশনা অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, কািনজ ফােতমা এনিডিস। 

 অথৈনিতক মাির ২০১৩ এর িপইিস িরেপাট কাশনা অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব, কািনজ ফােতমা এনিডিস। 

   
 

সােভ অন াইেভট স র স   িফ ড ক ািপটাল ফরেমশন ইন কাি েভেটড 
বােয়ালিজকাল িরেসােসস ২০১৪ িরেপােটর মাড়ক উে াচন অ ােন পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা িবভােগর সিচব কািনজ ফােতমা এনিডিস, িবিবএস-এর মহাপিরচালক 
জনাব মাহা দ আব ল ওয়ােজদসহ অ া  কমকতা  

 মাি পল ইি েকটর া ার সােভ ২০১৩ এব কাশনা অ ােন পিরক না 
ম ণালেয়র মাননীয় ম ী জনাব আ হ ম ফা কামাল, এফিসএ, এমিপ এবং 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব কািনজ ফােতমা এনিডিসসহ 
অ া  ি বগ 



 

  


