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মণালয়/িবভােগর কমসাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)
সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা
সািতক বছর সেহর (৩ বছর) ধান অজন:
দেশর উয়নলক পিরকনা ণয়ন এবং শাসিনক কমকাের জ িনভরেযা, সময়াব, সহজলভ ও হালনাগাদ ত সরবরাহ করা
পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ এর অতম দািয়। এর অংশ িহেসেব Open Government Data (OGD) এর
web hosting (www.data.gov.bd) সফলভােব স হেয়েছ। এনএইচিড কের আওতায় মাট ১৭ জলার খানা ত
ভাার মািরর কাজ স হেয়েছ। SDG indicator সহ পিরবীেণর জ ৭ম পবািষ ক পিরকনার সােথ সময় কের
"Setting Priorities for Data Support to 7th FYP and SDGs: An Overview" কাশ করা
হেয়েছ। আদমমাির-২০১১ কের আওতায় এ িবভাগাধীন িবিবএস-এর ওেয়বসাইেট Redatam software ও মাির ২০১১
এর াথিমক উপা আপেলাড করা হেয়েছ। ২০১৫ সােলর ৩১শ িডেসর অথ ৈনিতক মাির-২০১৩ এর ফলাফল কাশ করা হয়। এবারই
থম ইউিনয়ন িডিজটাল সার (UDC) এর মােম ানীয় পয ােয় ািপত সরকােরর আিনক ি বহার কের সা সব িন
সমেয়র মে অথ ৈনিতক মািরর ত কিউটাের ধারণ করা হয়। এ কের আওতায় ‘বাস আেয়র িবিনেয়াগ সিকত জিরপ ২০১৬’
পিরচালনা কের ততম সমেয়র মে িরেপাট  কাশ করা হেয়েছ।বি মাির ও ভাসমান লাকগণনা ২০১৪ কমিচর ড়া িরেপাট 
কািশত হেয়েছ। ২০১৫ সােলর িষ পিরসংান বষ  কািশত হেয়েছ। উৎপাদনশীলতা জিরপ কমিচর আওতায় ৯ ফসেলর জিরপ
স কের িরেপাট  ণয়ন করা হেয়েছ। Investment from Remittance (SIR) 2016, Bangladesh
Disaster-related Statistics 2015, Productivity survey of Ginger crop 2015,
Bangladesh Sample Vital Statistics 2015, হলথ এ মরিবিড াটাস সােভ ২০১৪, এেকশন হাউজেহা
সােভ, ২০১৪ এর ড়া িরেপাট  কািশত হেয়েছ। এমএসিভএসিব কের আওতায় সারা দেশ িনব ািচত ২,০১২  মনা এলাকা হেত ১১
ধরেণর তফিসেলর মােম ত সংেহর িভিেত বাংলােদেশর Vital Statistics িনয়িমত কািশত হে।
সমা এবং চােলসহ:
িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা পিরসংান অিফসেলার িনজ কােনা অিফস ভবন নই এবং কমকতা/কমচারীগেণর িশেণর জ
ণ া িশণ ইউট নই। িবিবএস-ক েয়াজনীয় বােজট বরা দয়া এবং কমকতা/কমচারীেদর দতা ির লে েয়াজনীয়
িশণ দান এবং মাঠ পয ােয় িনজ পিরসংান অিফস ভবন িনমাণ অত জরী। িবিভ দর/িতান তথা secondary
source সেহর িনকট থেক েয়াজনীয় Secondary Administrative Data সংহ করার েও দীঘ িতার
সুখীন হেত হে, যা কিমেয় আনা হেব অতম এক চােল।
ভিবৎ পিরকনা:
টকসই উয়ন লমাা এর অগিত ায়েনর লে এক ‘নন ত িবব’ এর আহবান জানােনা হেয়েছ। িত পিরকনা
২০১০-২০২১, ৭ম পবািষ ক পিরকনা ২০১৬-২০২০, পক ২০২১ সহ সকল জাতীয়, আিলক ও আজািতক রাড ােপর সােথ
সামণ  পিরসংান ণয়ন করা এ িবভােগর ভিবৎ পিরকনায় রেয়েছ।
২০১৭-১৮ অথ  বছেরর সা ধান অজনসহ:
এনএইচিড কের আওতায় দেশর িনধ ািরত ২৫ জলার খানা ও খানা সদগেণর আথ -সামািজক ও জনতািক ত সংহ
কের খানািভিক এক তভাার গেড় তালা;
ান িছটমহলবাসীেদর আথ  সামািজক পিরসংান ণয়ন করার লে ত সংহ ও িরেপাট  কাশ;
আদম মাির ২০২১ এর মাারান ড়া করা এবং Compendium of Bangladesh Environmental
Statistics কাশ করা;
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল
১.১ পক (Vision)
িবমােনর জাতীয় পিরসংান বা।
১.২ অিভল (Mission)
দেশর উয়ন ও জনকােণ আিনক পিতেত সক ও মানসত এবং সময়াগ পিরসংান ত, সরবরাহ, এবং উততর ত
ির মােম তা িবেষণ, সংরণ ও কাশ।
১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)
১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ
১. মৗিলক মানদসেহর উপা/পিরসংান সহজলভ কের তালা।
২. জিরপ/মাির পিরচালনা জারদার করা।
৩. পিরসংান বার আিনকায়ন।
৪. ািতািনক সমতা ি
১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ
১. কায পিত, কমপিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. দতার সে বািষ ক কমসাদন ি বাবায়ন িনিত করা
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৪. দতা ও নিতকতার উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা
১.৪ কায াবিল (Functions)
১. পিরসংান আইন, ২০১৩ এর আওতায় িবিধ ও নীিতমালা ণয়ন এবং স অযায়ী কায াবলী সাদন;
২. জনসংা, িষ,মৎ ও ািণসদ এবং অথ ৈনিতক মাির ছাড়া ও আথ -সামািজক, জনিমিত এবং পিরেবশসহ
অা িবষেয় জিরপ পিরচালনা;
৩. জাতীয় িহসাব এবং িবিভ চক িনপেণর পাশাপািশ দশীয় ও আজািতক বািণজ িবষয়ক ত সংহ, িয়াকরণ,
িবেষণ ও কাশ;
৪. িবিভ সরকাির ও বসরকাির িতােনর সােথ সময়, সহেযািগতা ও িদকিনেদ শনা দােনর মােম িমত পিরসংান
পিত িতা ও এর েমািত;
৫. আজািতকমােন দেশর পিরসংােনর সমেয়ািচত চািহদা িনপণ, আিনক ি বহার কের ত সংহ,
িয়াকরণ, জাতীয় পিরসংান তভাার (National Statistical Databank) িতা ও সংরণ এবং
সংি বহারকারীেদর চািহদা অসাের পিরসংান সরবরাহ;
৬. জাতীয় ও আজািতক িতােনর সােথ পিরসংান িবষয়ক িশণ, িশণ, গেবষণা, পশাদাির ও উৎকষ  সাধেনর
লে সহেযািগতালক কমিচ হণ ও সসারণ;
৭. অিভ িজও কাড ণয়ন এবং এক Geographic Information System (GIS) Platform
াপন ও পিরচালনা।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)
ড়া ফলাফল/ভাব

মাির স ও ফলাফল
কােশর মবত সময় াস

ড়া ফলাফল চক
চার ধান মাির (আদমমাির, িষ মাির,
অথ ৈনিতক মাির ও খানা ত ভাার মাির) সহ
অা মাির স এবং তার িরেপাট  কােশর
মবত সমেয়র বধান াস (েযাজ ে)

একক

বছর ৩

জিরপ স ও ফলাফল
ধান জিরপ (Large Scale) সহ অা জিরপ
কােশর মবত সময় বধান (Small Scale/Adhoc) স এবং তার
মাস
াস
িরেপাট  কােশর মবত সমেয়র বধান াস

িবিভ সের অথ ৈনিতক
ির পিরমাণ িনিপত

িবিভ সের অথ ৈনিতক
চেকর পিরমাণ িনিপত
যথা সমেয় ধান ও অধান
ফসেলর উৎপাদন ািলত ও
কািশত
*সামিয়ক (provisional) ত

িনধ ািরত লমাা অজেনর
েপণ
িভি বছর ত অজন* লমাা
ে যৗথভােব দািয়া
উপা
২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম

৮

৩

২

১.৫

১

বাংলােদশ পিরসংান েরা, পিরসংান
ও ত বাপনা িবভাগ

৭

৬

৫

৫

বাংলােদশ পিরসংান েরা, পিরসংান
ও ত বাপনা িবভাগ

অথ  িবভাগ, ইআরিড, বাংলােদশ াংক
িজিডিপ এর বািষ ক/সামিয়ক িহসাব যথা সমেয় কাশ তািরখ ৩১-০৫-২০১৫ ৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ এবং অা সরকাির ও বসরকাির
িতান
ব বত বছেরর িজিডিপ-এর ড়া বািষ ক িহসাব
যথাসমেয় কাশ

অথ  িবভাগ, ইআরিড, বাংলােদশ াংক
তািরখ ৩১-০৫-২০১৫ ৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ এবং অা সরকাির ও বসরকাির
িতান

িসিপআই ও অা চেকর িরেপাট  যথাসমেয় কাশ সংা ১২

১২

১২

১২

১২

অথ  িবভাগ, ইআরিড, বাংলােদশ াংক
এবং অা সরকাির ও বসরকাির
িতান

ছয় ধান ফসল ও একশত িবশ অধান ফসেলর
উৎপাদন িহসাব াল সংা িনয়িমত জিরপ
পিরচালনা ও ত কাশ

১২৬

১২৬

১২৬

১২৬

বাংলােদশ পিরসংান েরা

সংা ১২৬
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কমসাদন চক এবং লমাাসহ

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
ত
িভি বছর
একক চেকর
অজন*
অসাধারণ
২০১৫-২০১৬
মান
২০১৬-২০১৭
১০০%

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮
অিত উম

উম

চলিত মান

৯০%

৮০%

৭০%

চলিত
েপণ
েপণ
মােনর িনে ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ
[১.১] ছয় ধান ফসল
ও একশত িবশ অধান
ফসেলর উৎপাদন িহসাব
ালন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
কাশ

[১.১.১] ধান ও অধান
ফসেলর জিরপ
তািরখ
পিরচািলত ও ত
কািশত

[১.২] Fortyfive
years of Major [১.২.১] িরেপাট 
Crops
কােশর সময়সীমা
Statistics কাশ
[১] মৗিলক
মানদসেহর
উপা/পিরসংান
সহজলভ কের
তালা।

৪০
[১.৩] জাতীয় আয়
ালন

[১.৪]  মরী
পিরসংান ত ও
কাশ

৩.০০

৩১-১২-২০১৫ ৩১-১২-২০১৬ ১৭-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮

তািরখ

১.০০

০১-০২-২০১৮ ০১-০৩-২০১৮ ০১-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৩.১] উৎপাদন
পিতেত জাতীয় আেয়র
চলিত বছেরর তত
তািরখ
াথিমক ালন এবং
এবং ব বত বছেরর
ালন ড়াকরণ

২.০০

৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৩.২] য় পিতেত
জাতীয় আেয়র চলিত
বছেরর তত
াথিমক ালন এবং
এবং ব বত বছেরর
ালন ড়াকরণ

তািরখ

২.০০

৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৪.১] ভাা 
চক(CPI) এবং
সংা
মরীর হার
চক(WRI) কািশত

২.০০

১২

১২

া: ৭

১২

১১

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
ত
িভি বছর
একক চেকর
অজন*
অসাধারণ
২০১৫-২০১৬
মান
২০১৬-২০১৭
১০০%

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮
অিত উম

উম

চলিত মান

৯০%

৮০%

৭০%

চলিত
েপণ
েপণ
মােনর িনে ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ
[১.৪.২] বািড়ভাড়া
সংা
চক(HRI) কািশত

১.০০

[১.৪.৩] িনমাণ সামী
 চক(BMPI)
কািশত

সংা

১.০০

১২

[১.৫.১] িশ উৎপাদন
সংা
চক(QIIP) কািশত

১.০০

[১.৫.২] উৎপাদক 
চক(PPI) কািশত

সংা

১.০০

[১.৬.১] Unit
[১.৬] বেদিশক বািণজ
Price Index of
পিরসংান ত ও
তািরখ
Export কােশর
কাশ
সময়সীমা

১.০০

৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৫-২০১৮ ১৩-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৬.২] Unit
[১.৬] বেদিশক বািণজ
Price Index of
পিরসংান ত ও
তািরখ
Import কােশর
কাশ
সময়সীমা

১.০০

৩১-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৭]
Environmental
Statistics ত ও
কাশ

[১.৭.১]
Compendium
of Bangladesh
তািরখ
Environmental
Statistics
কােশর সময়সীমা

৩.০০

২৫-০৫-২০১৮ ১৬-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৮] পিরসংান
বষ  -২০১৭ কাশ

[১.৮.১] পিরসংান
বষ  -২০১৭ কােশর তািরখ
সময়সীমা

২.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৯] পিরসংান
পেকটক – ২০১৭
কাশ

[১.৯.১] পিরসংান
পেকটক – ২০১৭
কােশর সময়সীমা

তািরখ

২.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১০.১] বেদিশক
[১.১০] বেদিশক
বািণজ পিরসংান বষ 
বািণজ পিরসংান বষ 
তািরখ
-২০১৭ কােশর
-২০১৭ কাশ
সময়সীমা

২.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৪]  মরী
পিরসংান ত ও
কাশ

[১.৫] চলিত উৎপাদন
পিরসংান ত ও
কাশ

৪

৩

১২

১২

১১

১২

১২

১২

১১

১২

১২

১২

১১

া: ৮

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
ত
িভি বছর
একক চেকর
অজন*
অসাধারণ
২০১৫-২০১৬
মান
২০১৬-২০১৭
১০০%

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮
অিত উম

উম

চলিত মান

৯০%

৮০%

৭০%

চলিত
েপণ
েপণ
মােনর িনে ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ
[১.১১] াশনাল
[১.১১.১] াশনাল
একাউস াসকস একাউস াসকস তািরখ
কাশ
কােশর সময়সীমা

২.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১২] বাংলােদশ
পিরসংান- ২০১৭
কাশ

[১.১২.১] বাংলােদশ
পিরসংান- ২০১৭
কােশর সময়সীমা

তািরখ

২.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১৩] বািষ ক িষ
পিরসংান বষ ২০১৭ কাশ

[১.১৩.১] বািষ ক িষ
পিরসংান বষ ২০১৭ কােশর
সময়সীমা

তািরখ

২.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১৪] মািসক
পিরসংান েলন
কাশ

[১.১৪.১] মািসক
পিরসংান েলন
কািশত

সংা

১.০০

১২

১২

১২

১১

[১.১৫.১] মািসক
[১.১৫] মািসক িরিলজিরিলজ- ভাা 
ভাা  চক ও
চক ও মির চক
মির চক কাশ
কািশত

সংা

১.০০

১২

১২

১২

১১

া: ৯

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
ত
িভি বছর
একক চেকর
অজন*
অসাধারণ
২০১৫-২০১৬
মান
২০১৬-২০১৭
১০০%

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮
অিত উম

উম

চলিত মান

৯০%

৮০%

৭০%

চলিত
েপণ
েপণ
মােনর িনে ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ
[১.১৬.১] মািসক
[১.১৬] মািসক িরিলজিরিলজ- িশ উৎপাদন
িশ উৎপাদন কাশ
কািশত

সংা

১.০০

১২

১১

[১.১৭.১] মািসক
[১.১৭] মািসক িরিলজিরিলজ- বেদিশক
বেদিশক বািণজ
বািণজ পিরসংান
পিরসংান কাশ
কািশত

সংা

১.০০

১২

১১

[১.১৮] Open
Government
Data (OGD) এর
[১.১৮.১] কাটালগ
ওেয়বসাইেটর জ ১০
তিরর সময়সীমা
মণালয়/সংার ডাটা
কাটালগ
িডজাইন/ডেভলপ করা

তািরখ

২.০০

১৫-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১৯] এ িবভােগর
(SID) লিবর সৗয 
বধ নকরণ

[১.১৯.১] সৗয 
বধ নকরণ স

তািরখ

১.০০

১৫-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.২০] িজিডিপ এর
িভি বছর ২০০৫-০৬
হেত ২০১৫-১৬ ত
পিরবতন

[১.২০.১] পিরবতেনর
পিরমাণ

%

২.০০

২৫

া: ১০

২২

২০

১৮

৭৫

১০০

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
ত
িভি বছর
একক চেকর
অজন*
অসাধারণ
২০১৫-২০১৬
মান
২০১৬-২০১৭
১০০%

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮
অিত উম

উম

চলিত মান

৯০%

৮০%

৭০%

৪০

৩৮

৩৬

চলিত
েপণ
েপণ
মােনর িনে ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ
[২.১] National
Household
Database
(NHD) কের
আওতায় দেশর
(আমািনক ৩.৫ কা
খানা) খানািভিক
ডাটােবইজ ত

[২] জিরপ/মাির
পিরচালনা
জারদার করা।

২৫

[২.১.১] National
Household
Database
(NHD) কের
জলার
আওতায় দেশর
সংা
(আমািনক ৩.৫ কা
খানা) খানািভিক
তত ডাটােবইজ

৪.০০

[২.২] Household
Income &
[২.২.১] ড়া িতেবদন
তািরখ
Expenditure
কািশত
Survey (HIES)

৩.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৩.১] অথ ৈনিতক
মাির ২০১৩ এর
[২.৩] অথ ৈনিতক মাির
শাসিনক িরেপাট 
কািশত

তািরখ

১.০০

৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ৩১-০৩-২০১৮ ৩০-০৪-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৪] Census on
the population
[২.৪.১] মাির ত
of former
সংহ ও িরেপাট 
enclaves of
কািশত
Bangladesh
2017

তািরখ

২.০০

৩১-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮

[২.৫] মািসক িভিেত
[২.৫.১] িরেপাট 
ণীত মশি জিরেপর
কািশত
বাৎসিরক িরেপাট  কাশ

তািরখ

৩.০০

০১-০৩-২০১৮ ০১-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৭

০

১৭

া: ১১

৪২

৬৪

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
ত
িভি বছর
একক চেকর
অজন*
অসাধারণ
২০১৫-২০১৬
মান
২০১৬-২০১৭
১০০%

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮
অিত উম

উম

চলিত মান

৯০%

৮০%

৭০%

চলিত
েপণ
েপণ
মােনর িনে ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ
[২.৬] িষ (শ, মৎ
ও ািণসদ) মাির [২.৬.১] জানাল
২০১৮ এর জানাল
অপােরশন সত
অপােরশন স করা

তািরখ

৪.০০

১৫-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৭] আদম মাির
২০২১ এর মাারান
ড়া করা

[২.৭.১] মাারান
ড়াত

তািরখ

১.০০

০১-০৫-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৮ ০১-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৮] Child and
Mother
Nutrition
Survey-2017
এর মাঠ পয ােয়র ত
সংহ

[২.৮.১] Child and
Mother
Nutrition
%
Survey এর মাঠ
পয ােয়র ত সংহীত

১.০০

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

[২.৯] Gender
[২.৯.১] Gender
Statistics-2017 Statistics এর ত তািরখ
এর ত সংহ
সংহীত

১.০০

০১-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৮ ০১-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.১০] National
Hygiene
[২.১০.১] ত সংহীত তািরখ
Survey 2017 এর
মাঠ পয ােয়র ত সংহ

৩.০০

০১-০৪-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.১১] VGD ােনল
সােভ এর ১ম ওেয়েভর [২.১১.১] তত
Key Findings Key Findings
ত

২.০০

৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

তািরখ

া: ১২

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
ত
িভি বছর
একক চেকর
অজন*
অসাধারণ
২০১৫-২০১৬
মান
২০১৬-২০১৭
১০০%

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮
অিত উম

উম

চলিত মান

৯০%

৮০%

৭০%

চলিত
েপণ
েপণ
মােনর িনে ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] পিরসংান
বার
আিনকায়ন।

[৪] ািতািনক
সমতা ি

১০

৫

[৩.১.১] আই সামী (
[৩.১] িবিবএস এর মাঠ
াপটপ, াব, িার,
পয ােয়র অিফসসহ
তািরখ
ানার, ফেটাকিপয়ার
শিশালীকরণ
ইতািদ) সরবরাহ

২.০০

[৩.২] িবেকীয়
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কমসাদন িভি বছর ত অজন*
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[১.৪.২] উাবনী উোগ ও SIP
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িশণসহ িবিভ িবষেয় কমকতা/কমচারীেদর
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ত করা

৬০

৫৫

৫০

[৪.২.১] াচার বাবায়ন
[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর াচার বাবায়ন
কমপিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা তািরখ
কমপিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা ণয়ন করা
ণীত ও দািখলত

০.৫০

[৪.৩] িনধ ািরত সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন দািখল করা

[৪.৩.১] মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা

০.৫০

৪

৩

[৫.১] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৫.১.১] ত বাতায়ন হালনাগাদত

%

০.৫০

১০০

৯০

৮০

[৫.২] েণািদত ত কাশ

[৫.২.১] েণািদত ত কািশত

%

০.৫০

১০০

৯০

৮৫

[৫.৩] মণালয়/িবভােগর বািষ ক িতেবদন ণয়ন [৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
তািরখ
ও কাশ
কািশত

১.০০

৪৫

৪০

৮০

৭৫

১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭

১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭

১৪-১২-২০১৭

*সামিয়ক (provisional) ত

া: ১৫

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)
িমক নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১

এমআইএস (MIS)

ােনজা ইনফরেমশন িসেম

২

িভিজিড (VGD)

ভালনারােবল প ডেভলপেম

৩

িভ এ ডিউ (VAW)

ভােয়ােলস এেগইন উইেমন

৪

এএমআইএস (AMIS)

এিকালচার মােকট ইনফরেমশন িসেস

৫

িসিপআই (CPI)

কনিজউমার াইস ইনেড

৬

িসড (SID)

াস এ ইনফরেম িডিভশন

৭

এসিডিজ (SDG)

সাসেটইাবল ডেভলপেম গাল

৮

িবিবএস (BBS)

বাংলােদশ েরা অফ াস

৯

এনএইচিড (NHD)

াশনাল হাউজেহা ডাটােবইজ

১০

এইচআইইএস (HIES)

হাউজেহা ইনকাম অা এেপিচার সােভ

১১

িজআইএস (GIS)

িজওািফক ইনফরেমশন িসেম

১২

িজিডিপ (GDP)

স ডেমিক াডা

া: ১৭

ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

সংেযাজনী- ২: কমসাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ
কায ম
[১.১] ছয় ধান ফসল ও একশত িবশ
অধান ফসেলর উৎপাদন িহসাব ালন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত
কাশ

কমসাদন চকসহ
[১.১.১] ধান ও অধান ফসেলর জিরপ
পিরচািলত ও ত কািশত

[১.৪]  মরী পিরসংান ত ও
কাশ

বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত

আউশ, আমন ও বােরা ধান, আ, গম এবং পাটসহ অা
অধান ফসেলর উৎপাদন িহসাব ালন

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

পিরচািলত জিরেপর
ফলাফল কাশ

ধান ফসলসেহর িবগত ৪৫ বছেরর উৎপাদন িহসােবর
সংকলন কাশ

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.৩.১] উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র
বাৎসিরক িভিক দেশর িজিডিপ ালন। চিলত
বাংলােদশ পিরসংান
চলিত বছেরর তত াথিমক ালন এবং মানদসেহর পাশাপািশ েগাপেযাগী নন মানদের িভিেত
েরা
এবং ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ
আেরা িনতঁ িহসাবব ক িজিডিপ কাশ

তত ালন

[১.৩.২] য় পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত
বছেরর তত াথিমক ালন এবং এবং
ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ

বাৎসিরক িভিক দেশর িজিডিপ ালন। চিলত
বাংলােদশ পিরসংান
মানদসেহর পাশাপািশ েগাপেযাগী নন মানদের িভিেত
েরা
আেরা িনতঁ িহসাবব ক িজিডিপ কাশ

তত ালন

িত মােস ভাা  চেকর পাশাপািশ মরীর হার চক
[১.৪.১] ভাা  চক(CPI) এবং মরীর
বাংলােদশ পিরসংান
কাশ করা। িনধ ািরত সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর
হার চক(WRI) কািশত
েরা
বহা হণ িনিতকরণ।

কািশত িরেপাট 

[১.২] Fortyfive years of
[১.২.১] িরেপাট  কােশর সময়সীমা
Major Crops Statistics কাশ

[১.৩] জাতীয় আয় ালন

িববরণ

[১.৪.২] বািড়ভাড়া চক(HRI) কািশত

িত মােস বািড়ভাড়া চক কাশ করা। িনধ ািরত সময়সীমার
মে চক কাশ ও চােরর বহা হণ িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.৪.৩] িনমাণ সামী  চক(BMPI)
কািশত

িত মােস িনমান সামী  চক কাশ করা। িনধ ািরত
সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা হণ
িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

যথাসমেয় QIIP এর মািসক সংকলন ও কােশর সমেয়র
বধান াস। তম সমেয়র মে সংকলন ত ও
[১.৫.১] িশ উৎপাদন চক(QIIP) কািশত
পরবতেত চার মাম সেহর সহেযািগতায় কাশনা ও
[১.৫] চলিত উৎপাদন পিরসংান ত ও
াপক চার িনিতকরণ।
কাশ
িত মােস উৎপাদক  চক কাশ করা। িনধ ািরত
[১.৫.২] উৎপাদক  চক(PPI) কািশত সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা হণ
িনিতকরণ।

া: ১৮

উপা


ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কায ম

কমসাদন চকসহ

িববরণ

বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত

[১.৬.১] Unit Price Index of
Export কােশর সময়সীমা

বাৎসিরকিভিেত রািন বািণজ সংা পিরসংান ণয়েনর বাংলােদশ পিরসংান
জ চক ত
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.৬.২] Unit Price Index of
Import কােশর সময়সীমা

বাৎসিরকিভিেত আমদািন বািণজ সংা পিরসংান
ণয়েনর জ চক ত

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.৭.১] Compendium of
Bangladesh Environmental
Statistics কােশর সময়সীমা

জলবা ও পিরেবশ সংা পিরসংােনর সংকলন

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.৮.১] পিরসংান বষ  -২০১৭ কােশর
সময়সীমা

বািষ ক পিরসংান  ২০১৫ আকষ নীয় কেলবের কাশ;
সরকােরর সকল দর, জািতসংঘ পিরসংান িবভাগ, ইসলামী
বাংলােদশ পিরসংান
সহেযািগতা সংাসহ সংি জাতীয় ও আজািতক
েরা
াটফরমসেহ পৗছােনা ও এর াপক হণেযাতা
িনিতকরন।

কািশত িরেপাট 

[১.৯.১] পিরসংান পেকটক – ২০১৭
[১.৯] পিরসংান পেকটক – ২০১৭ কাশ
কােশর সময়সীমা

পিরসংান পেকট বই আকষ নীয় কেলবের কাশ; সরকােরর
সকল দর, জািতসংঘ পিরসংান িবভাগ, ইসলামী সহেযািগতা বাংলােদশ পিরসংান
সংাসহ সংি জাতীয় ও আজািতক াটফরমসেহ
েরা
পৗছােনা ও এর াপক হণেযাতা িনিতকরন।

কািশত িরেপাট 

[১.১০] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ 
-২০১৭ কাশ

[১.১০.১] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ 
-২০১৭ কােশর সময়সীমা

বাৎসিরক িভিেত আমদািন/রািন বািণজ সংা
পিরসংান ণয়েনর জ চক ত

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.১১] াশনাল একাউস াসকস
কাশ

[১.১১.১] াশনাল একাউস াসকস
কােশর সময়সীমা

জাতীয় আয় সংা পিরসংান ত ও কাশ

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.১২] বাংলােদশ পিরসংান- ২০১৭ কাশ

[১.১২.১] বাংলােদশ পিরসংান- ২০১৭
কােশর সময়সীমা

সংি কেলবের বাংলােদেশর মৗিলক পিরসংানসহ কাশ বাংলােদশ পিরসংান
ও চার
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.১৩] বািষ ক িষ পিরসংান বষ ২০১৭ কাশ

[১.১৩.১] বািষ ক িষ পিরসংান বষ ২০১৭ কােশর সময়সীমা

বািষ ক িষ বষ   আকষ নীয় কেলবের কাশ; সরকােরর
সকল দর, জািতসংঘ পিরসংান িবভাগ, ইসলামী সহেযািগতা বাংলােদশ পিরসংান
সংাসহ সংি জাতীয় ও আজািতক াটফরমসেহ
েরা
পৗছােনা ও এর াপক হণেযাতা িনিতকরন।

কািশত িরেপাট 

[১.১৪] মািসক পিরসংান েলন কাশ

[১.১৪.১] মািসক পিরসংান েলন কািশত

বাংলােদশ পিরসংান েরার মািসক িবিভ কায েমর
সারসংেপ

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.৬] বেদিশক বািণজ পিরসংান ত
ও কাশ
[১.৭] Environmental
Statistics ত ও কাশ

[১.৮] পিরসংান বষ  -২০১৭ কাশ

[১.১৫] মািসক িরিলজ- ভাা  চক ও [১.১৫.১] মািসক িরিলজ- ভাা  চক ও িনধ ািরত সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা
মির চক কাশ
মির চক কািশত
হণ িনিতকরণ।

া: ১৯

উপা


ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৬, ২০১৭

কায ম

কমসাদন চকসহ

িববরণ

বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত

[১.১৬] মািসক িরিলজ- িশ উৎপাদন কাশ

[১.১৬.১] মািসক িরিলজ- িশ উৎপাদন
কািশত

িনধ ািরত সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা
হণ িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[১.১৭] মািসক িরিলজ- বেদিশক বািণজ
পিরসংান কাশ

[১.১৭.১] মািসক িরিলজ- বেদিশক বািণজ
পিরসংান কািশত

িনধ ািরত সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা
হণ িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

কািশত িরেপাট 

[২.১] National Household
Database (NHD) কের আওতায়
দেশর (আমািনক ৩.৫ কা খানা)
খানািভিক ডাটােবইজ ত

[২.১.১] National Household
Database (NHD) কের আওতায়
দেশর (আমািনক ৩.৫ কা খানা)
খানািভিক তত ডাটােবইজ

খানা িভিক ত সংহ কের ডাটােবইজ ত

ড়া িতবেদন,
বাংলােদশ পিরসংান
National
েরা , পিরসংান ও
Household
ত বহাপনা িবভাগ
Database (NHD)

খানা িভিক ত সংহ, দাির িনপণ এবং ািক
জনেগাীর জ যথাযথ সহেযািগতা াি িনিতকরণ

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

ড়া িতবেদন, HIES

[২.২] Household Income &
[২.২.১] ড়া িতেবদন কািশত
Expenditure Survey (HIES)
[২.৩] অথ ৈনিতক মাির

[২.৩.১] অথ ৈনিতক মাির ২০১৩ এর
শাসিনক িরেপাট  কািশত

দশাপী িষ বিহত খানা ও িতািনক অথ ৈনিতক
কমকাের সািব ক িচ কাশ

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

শাসিনক িরেপাট ,
অথ ৈনিতক মাির

[২.৪] Census on the
population of former
enclaves of Bangladesh
2017

[২.৪.১] মাির ত সংহ ও িরেপাট  কািশত

ান িছটমহেল বসবাসরত জনেগাীর খানা িভিক ত
সংহ ও তােদর জীবনমােনর অবা িনণ য়

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

মািরর ড়া িতবেদন

[২.৫] মািসক িভিেত ণীত মশি
জিরেপর বাৎসিরক িরেপাট  কাশ

[২.৫.১] িরেপাট  কািশত

মািসক মশি জিরেপর আওতায় মািসক িভিেত
বাংলােদশ পিরসংান
িরেপাট  কাশ এবং এর যথাযথ চার, বহার ও হণেযাতা
েরা
িনিতকরণ

মশি জিরেপর বাৎসিরক
িরেপাট 

[২.৬] িষ (শ, মৎ ও ািণসদ)
মাির ২০১৮ এর জানাল অপােরশন স [২.৬.১] জানাল অপােরশন সত
করা

দশাপী শ, মৎ ও ািণসেদর সক িচ িনপেনর
জ খানািভিক মাির অান

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

জানাল অপােরশন
িতেবদন

[২.৭] আদম মাির ২০২১ এর মাারান
ড়া করা

[২.৭.১] মাারান ড়াত

জনতািক পিরসংান ণয়েণর উেে দশাপী আদম
মাির পিরচালনা

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

অেমািদত মাার ান

[২.৮] Child and Mother
Nutrition Survey-2017 এর
মাঠ পয ােয়র ত সংহ

[২.৮.১] Child and Mother
িশ ও মােয়র িমান পিরমাপ ও দেশর িমােনর অবান বাংলােদশ পিরসংান
Nutrition Survey এর মাঠ পয ােয়র
সংা পিরসংান ণয়ন
েরা
ত সংহীত

স তসংহ কায ম

[২.৯] Gender Statistics-2017 [২.৯.১] Gender Statistics এর ত িল িভিক (Gender Based) পিরকনা নয়েণর
বাংলােদশ পিরসংান
এর ত সংহ
সংহীত
িনিম Gender Disagregated পিরসংান ত েরা

স তসংহ কায ম

া: ২০

উপা
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কায ম

কমসাদন চকসহ

[২.১০] National Hygiene
Survey 2017 এর মাঠ পয ােয়র ত [২.১০.১] ত সংহীত
সংহ

িববরণ
া িবষয়ক খানািভিক ত সংহ কায েমর মােম
এতদসংা পিরসংান ত

িবজেনস রিজার ণয়েনর কায ম ুভােব স করেত
[৩.১] িবিবএস এর মাঠ পয ােয়র অিফসসহ [৩.১.১] আই সামী ( াপটপ, াব, িার,
িবিবএস এর মাঠ পয ােয়র অিফসসহ শিশালীকরেণর অংশ
শিশালীকরণ
ানার, ফেটাকিপয়ার ইতািদ) সরবরাহ
িহেসেব আই সামী সরবরাহ করা

বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

স তসংহ কায ম

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

বািষ ক িতেবদন

[৩.২] িবেকীয় ডাটােবইজ তরী, ডাটা
সংরণ ও রণােবণ

[৩.২.১] ডাটা সংরিত

িবিভ মাির, জিরপ ও ত সংহ কায েমর মােম
সংহীত ত ধারণ, সংরণ ও রণােবণ

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] ই-িকউরেম কায ম বাবায়ন

[৩.৩.১] ই-িকউরেম কায ম বাবািয়ত

রাজ বােজট ও উয়ন বােজেটর সকল য় কায ম ইিকউরেম পিতেত সকরণ

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

বািষ ক িতেবদন

[৩.৪.১] অেটােমশন স

Online Inventory Management
System, Leave Approval System,
Vehicular Management System
automation

পিরসংান ও ত
বহাপনা িবভাগ

সত
Automation

[৩.৪] SID MIS অেটােমশন

া: ২১

উপা
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কমসাদন সহায়তাসহ
িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম

সংি কমসাদন চক

উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর
তািশত সহায়তা

তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

ানীয় সরকার
িবভাগ

National Household Database (NHD) মাঠ পয ােয় জনসেচতনতা ির লে
কের আওতায় দেশর (আমািনক ৩.৫ কা খানা)
জনিতিনিধেদর সৃকরণ এবং জ-
খানািভিক তত ডাটােবইজ
িনবন সংা তািদ াি িনিতকরন।

জনিতিনিধেদর মােম জনগণেক ত ডাটােবজ-এ অকরণ
দােন উুকরণ
হেত বাদ পড়েব।

মণালয়

জনশাসন
মণালয়

National Household Database (NHD)
গম হাওড় ও পাহািড় এলাকায় ত সংহ
কের আওতায় দেশর (আমািনক ৩.৫ কা খানা)
কায েম িনরাপা িবধান করা
খানািভিক তত ডাটােবইজ

গম হাওড় ও পাহািড় এলাকায় ত
সংহ কায ম অত িঁ কণ ।
আইনলা রাকারী বািহনীর
সহেযািগতা একা কা

িবভাগ

ত ও যাগােযাগ
ডাটা সংরিত
ি িবভাগ

মণালয়

পিরেবশ ও বন
মণালয়

মণালয়
মণালয়

িবভাগ

ডাটােবজ-এ অকরণ
হেত বাদ পড়েব।

ইউিনয়ন িডিজটাল সার সেহর সহায়তা, ডটা
সার াপেন বাংলােদশ কিউটার কাউিল
(িবিসিস) এর সহায়তা।

ইউিনয়ন িডিজটাল সার সেহর সােথ ত ক চা িবিত হেব।
সময়, ডটা ওয়ার হাউস াপেন িবিসিস ব ল হেয় পড়েব ডটা বইস
এর সােথ িপািক সমেঝাতা।
বাপনা।

Compendium of Bangladesh
Environmental Statistics কােশর
সময়সীমা

জলবা ও পিরেবশ সংা ত সরবরাহ করা

রাীয় উপা সংহ

সক পিরসংান াহত
হেব।

িষ মণালয়

ধান ও অধান ফসেলর জিরপ পিরচািলত ও ত
কািশত

িষ সসারণ অিধদর ও মণালেয়র অা
দেরর কমকতা কমচািরেদর সহেযািগতা

রাীয় উপা সংহ

সক পিরসংান াহত
হেব।

িশ মণালয়

উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত বছেরর তত
াথিমক ালন এবং এবং ব বত বছেরর ালন
ড়াকরণ

সকল িশ কারখানা ও িতানেক ত দােন
সহেযািগতার িনেদ শনা দান

িশ উৎপাদেনর সক পিরসংােনর
সক পিরসংান াহত
অভােব জাতীয় আেয়র সক িহসাব ত
হেব।
করা যায়না

া: ২২
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