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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

দেশর উয়নলক পিরকনা ণয়ন এবং শাসিনক কম কাের জ িনভরেযা ও হালনাগাদ ত সরবরাহ করা পিরসংান ও ত
বাপনা  িবভােগর  দািয়।  জাতীয়   ও  ানীয়  পিরকনা  ণয়েন  িনেয়ািজত  পিরকনািবদ,  সরকাির-বসরকাির  গেবষণা  িতান,
আজািতক সংা ও জনসাধারেণর বহােরর জ িবিভ ত সংহ, সলন ও কােশর দািয় এ িবভাগ িনয়িমতভােব পালন কের
আসেছ।  সিত  এ  িবভােগর  Allocation  of  Business  সংেশাধন  কের  এ  িবভােগর  কােজর  পিরিধ  সসারণ  এবং  সাংগঠিনক
কাঠােমা নঃিনধ ারণ করা হেয়েছ। পিরসংান আইেনর ৬(ছ) ধারার আওতায় জাতয় পিরসংান উয়ন কৗশলপ  (National

Strategy for the Development of Statistics) ণয়ন করা হেয়েছ। এবারই থম iCADE Software বহার ও ICR মিশেন
২০১১ সােলর আদমমাির ও হগণনা ত িয়াকরণ করা হেয়েছ। এর িভিেত ১৪ (চৗ)  মেনাাফ এবং ০১ (এক)  পেলশন
েজকশন িতেবদন ত করা হেয়েছ। িবিবএস ওেয়বসাইেট  REDATAM software  ও আদমমািরর াথিমক ত আপেলাাড
করা হেয়েছ, যার মােম বহারকারীগণ িনেজরাই াফ, চাট , টিবল ত করেত পারেবন। Monitoring the Situation of Vital

Statistics  of  Bangladesh  (MSVSB)  িতবছর  িনয়িমতভােব  কাশ  হে।  ভাা   চক  (Consumer  Price  Index)

ও GDP-এর িভি বছর ১৯৯৫-৯৬ থেক পিরবতন কের ২০০৫-০৬ এবং Quantum Index of Industrial Production-এর িভি
বছর ১৯৮৯-৯০ থেক পিরবতন কের ২০০৫-০৬ করা হেয়েছ। কেটজ ইাি সােভ -২০১১, Report  on  Violence  Against

Women (VAW) Survey-2011, Compilation of Gender Statistics-2012, ি জিরপ-২০১২, া ও রাগতিবষয়ক
জিরপ-২০১২,   Report  on  Survey  of  Selected  Business  Service-2012  এবং  Literacy  Assessment

Survey-2011 এর িরেপাট  কাশ করা হেয়েছ। অিদেক Census Report of Union Information and Service Centre

(UISC),  িশ  ও  মা  ি  জিরপ-২০১২,   Report  on  Post  Enumeration  Check  (PEC)  of  the  Economic

Census-2013,  Report  of  the  CASE  Studies  on  Selected  Economic  Activities  এবং  বাস  আেয়র  িবিনয়গ
সিকত জিরপ-২০১৬ কািশত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

           এ িবভােগর বড় চােল হল আওতাধীন সংা বাংলােদশ পিরসংান েরার (িবিবএস) জলা ও িবভাগীয় পয ােয় িনজ
কায ালয় নই এবং অা ভৗত ও লিজিক িবধািদর তা রেয়েছ। তেব ত িশণ একােডিম িতার মােম জাতীয়
পিরসংান সংা িহেসেব সব ের আজািতক মােনর  পিরসংান ণয়ন িনিত করাই হেব অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

            িত পিরকনা ২০১০-২০২১, ৭ম পবািষ ক পিরকনা ২০১৬-২০২০, পক ২০২১, টকসই উয়ন লমাা (SDG)

২০১৬-২০৩০ সহ সংি সকল জাতীয়, আিলক ও আজািতক রাডােপর সােথ সামণ  পিরসংান বা বাবায়ন করা।

২০১৬-১৭ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

Open Government Data (OGD) াটফম  বাবায়ন।
৫ (পচ) জলার জলা গেজয়ার ণয়ন
ান িছটমহলবাসীেদর আথ  সামািজক পিরসংান ণয়ন করা
বাংলােদেশ অবানরত অিনবিত িময়ানমার নাগিরক মাির ২০১৫ কের আওতায় সংিেদর ডাটােবজ তির করা
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উপমিণকা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পিরসংান
ও ত বাপনা িবভাগ

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর  মে  ........................  সােলর  ........................  মােসর  ........................  তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

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 পিরসংান ত এবং উততর ত ির মােম তা িবেষণ, সংরণ ও
কাশ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. জিরপ/মাির পিরচালনা জারদার করণ;
২. মৗিলক মানদসেহর উপা/পিরসংান সহজলভ কের তালা;
৩. পিরসংান বার আিনকায়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
২. কায পিত ও সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. কম  পিরেবশ উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা
৬. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পিরসংান আইন, ২০১৩ এর আওতায় িবিধ ও নীিতমালা ণয়ন এবং স অযায়ী কায াবিল সাদন;
২. Open Government Data (OGD) এর আওতায় www.data.gov.bd ওেয়ব পাট াল তির;
৩. জনসংা, িষ, মৎ ও ািণসদ এবং অথ ৈনিতক মাির ছাড়াও আথ -সামািজক, জনিমিত এবং পিরেবশসহ
অা  িবষেয়  জিরপ  পিরচালনা;
৪. িবিভ সরকাির ও বসরকাির িতােনর সােথ সময়, সহেযািগতা ও িদক িনেদ শনা দােনর মােম িমত
পিরসংান  পিত  িতা  ও  এর  েমািত;
৫. আজািতক মােন দেশর পিরসংােনর সমেয়ািচত চািহদা িনপণ, আিনক ি বহার কের ত সংহ,
িয়াকরণ, জাতীয় পিরসংান ত ভাার (National Statistical Databank) িতা ও সংরণ এবং
সংি বহারকারীেদর চািহদা অসাের পিরসংান সরবরাহ;
৬. জাতীয় িহসাব এবং িবিভ চক িনপেণর পাশাপািশ দশীয় ও আজািতক বািণজ িবষয়ক ত সংহ, িয়াকরণ,
িবেষণ ও কাশ;
৭.  অিভ  িজও  কাড  ণয়ন  এবং  এক Geographic  Information System (GIS)  Platform
াপন ও পিরচালনা।
৮. জাতীয় ও আজািতক িতােনর সােথ পিরসংান িবষয়ক িশণ, িশণ, গেবষণা, পশাদাির ও উৎকষ  সাধেনর
লে সহেযািগতালক কম িচ হণ ও সসারণ;
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৪-২০১৫
ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা
২০১৬-২০১৭

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯

যথাসমেয় মািরর ফলাফল
কািশত

মাির স এবং তার িরেপাট 
কােশর মবত সমেয়র বধান াস

বছর ৩ ৩ ২ ১.৫ ১
বাংলােদশ েরা অব াসক, বাংলােদশ াংক,
িষ সসারণ অিধদর, া অিধদর

যথাসমেয় জিরেপর ফলাফল
কািশত

জিরপ স এবং তার িরেপাট 
কােশর মবত সমেয়র বধান াস

মাস ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ বাংলােদশ েরা অব াসক, বাংলােদশ াংক

িবিভ সের অথ ৈনিতক ির
পিরমাণ িনিপত

িজিডিপ এর বািষ ক/সামিয়ক িহসাব
যথাসমেয় কাশ

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

িবিভ সের বািষ ক অথ ৈনিতক
ির পিরমাণ িনিপত

ব বত বছেরর িজিডিপ-এর ড়া
বািষ ক িহসাব যথাসমেয় কাশ

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

েগাপেযাগী ত াি
িনিতকরণ

কািশত নন ত সংা ০ ০ ৬ ৭ ৮
রা মণালয়, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ,
বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয়ণ কিমশন (িবআরিস)

সকল সরকাির উপা একক
াটফেম  সংরণ

জনসাধারেণর িনকট সকল ধরেণর
ত/উপা যথাসমেয় এবং
Reuseable আকাের উুকরণ

তািরখ ১২-০৫-২০১৬ ১২-০৫-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯

ধানমীর কায ালেয়র এআই কম িচ, অথ  িবভাগ,
ইআরিড, বাংলােদশ াংক, ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয়ণ কিমশন
(িবআরিস), ত কিমশন এবং অা সরকাির ও
বসরকাির িতান

যথা সমেয় ধান ও অধান
ফসেলর উৎপাদন ালন ও কাশ

যথা সমেয় ত কািশত সংা ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ বাংলােদশ েরা অব াসকস

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] জিরপ/মাির
পিরচালনা
জারদার করণ;

৩০

[১.১] NHD কের ১ম
ও ২য় ফইজ এর
আওতা জলাসেহর
খানা হেত পের মােম
সাাৎকােরর িভিেত ত
সংহব ক খানািভিক
ডাটােবইজ ত

[১.১.১] তত
ডাটােবইজ

জলার
সংা

৫.০০ ০ ৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৮ ২৯

[১.২] Child and
Mother
Nutrition Survey
(CMNS) - 2017 এর
মাঠ পয ােয় ত সংহ

[১.২.১] মাঠ পয ায়
হেত সংহীত ত

তািরখ ২.০০ ৩০-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭

[১.৩] Household
Income &
Expenditure
Survey (HIES)
পিরচালনা

[১.৩.১] খানা
জিরেপর মােম
ত সংহীত

% ৩.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৪] িবজেনস রিজার
ণয়েনর লে িসেম য়

[১.৪.১] িসেম
য় কায ম

তািরখ ২.০০ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭ ২৮-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭

[১.৫] িময়ানমােরর
অিনবিত নাগিরক মািরর
ড়া িরেপাট  কাশ

[১.৫.১] িরেপাট 
কাশ

তািরখ ৪.০০ ১৫-১২-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬

[১.৬] ান
িছটমহলবাসীেদর আথ -
সামািজক পিরসংান
ণয়ন করা (সা)

[১.৬.১] সময়সীমা তািরখ ৪.০০ ৩১-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] মািসক মশি
জিরেপর আওতায় মািসক
িভিেত িরেপাট  কাশ

[১.৭.১] কািশত
িরেপাট 

সংা ৩.০০ ৩ ৪ ৩ ২

[১.৮] TVET িতান
মাির ২০১৫ এর িরেপাট 
কাশ

[১.৮.১] কািশত
িরেপাট 

সংা ২.০০ ১

[১.৯] জলািভিক
Small area atlas
ণয়ন

[১.৯.১] Small
area atlas
ণীত

সংা ২.০০ ১৫ ১২ ১০

[১.১০] জাতীয় জনসংা
রিজার (National
Population
Register - NPR)
পাইলং

[১.১০.১]
পাইলংত
NPR

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭

[১.১১] Monitoring
the Situation of
Vital Statistics
of Bangladesh
(MSVSB)-2016
িরেপাট  কাশ

[১.১১.১] কািশত
িরেপাট 

তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] মৗিলক
মানদসেহর
উপা/পিরসংান
সহজলভ কের
তালা;

২৭

[২.১] VAW িরেপাট 
কাশ

[২.১.১] VAW
িরেপাট  কািশত

সংা ১.০০ ১

[২.২] ছয় ধান ফসল ও
একশত িবশ অধান
ফসেলর উৎপাদন িহসাব
ালন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
কাশ

[২.২.১] ধান ও
অধান ফসেলর
জিরপ পিরচািলত
ও ত কািশত

তািরখ ২.০০ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ২৮-০২-২০১৭

[২.৩] Analytical
Report on AMIS
project

[২.৩.১] AMIS
িরেপাট  কাশ

সংা ২.০০ ১

[২.৪] িষ ও পী
পিরসংােনর উয়ন
কৗশলপ ণয়ন

[২.৪.১] িষ ও
পী পিরসংােনর
উয়ন কৗশলপ
ণীত

সংা ১.০০ ১

[২.৫] জাতীয় আয় ালন

[২.৫.১] উৎপাদন
পিতেত জাতীয়
আেয়র চলিত বছর
এবং ব বত
বছেরর াথিমক
ালন ত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১০-০৬-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭

[২.৫.২] য়
পিতেত জাতীয়
আেয়র চলিত বছর
এবং ব বত
বছেরর াথিমক
ালন ত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১০-০৬-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৬]  মরী
পিরসংান

[২.৬.১] ভাা
 চক(CPI)

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.৬.২] মরীর
হার চক(WRI)

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.৬.৩] িনম াণ
সামী 
চক(BMPI)

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.৭] চলিত উৎপাদন
পিরসংান

[২.৭.১] িশ
উৎপাদন
চক(QIIP)

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.৭.২] উৎপাদন
 চক(PPI)

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.৮] বেদিশক বািণজ
পিরসংান

[২.৮.১] Unit
Price Index
of Export

তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১০-০৬-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৮] বেদিশক বািণজ
পিরসংান

[২.৮.২] Unit
Price Index
of Import

তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১০-০৬-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭

[২.৯] পিরসংান বষ  -
২০১৬ কাশ

[২.৯.১]
পিরসংান বষ 
-২০১৬ কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৭ ৩০-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭

[২.১০] জলা গেজয়ার
কাশ

[২.১০.১] জলা
গেজয়ার
কাশনা

জলার
সংা

১.০০ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১১] পিরসংান
পেকটক - ২০১৬ কাশ

[২.১১.১]
পিরসংান
পেকটক - ২০১৬
কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭

[২.১২] বেদিশক বািণজ
পিরসংানবষ  -২০১৬
কাশ

[২.১২.১] বেদিশক
বািণজ
পিরসংানবষ  -
২০১৬ কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭

[২.১৩] াশনাল একাউস
ােটসকস -২০১৬-১৭
কাশ

[২.১৩.১] াশনাল
একাউস
ােটসকস -
২০১৬-১৭ কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১৪] বাংলােদশ
পিরসংান - ২০১৬ কাশ

[২.১৪.১]
বাংলােদশ
পিরসংান -
২০১৬ কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭

[২.১৫] মািসক পিরসংান
েলন কাশ

[২.১৫.১] মািসক
পিরসংান
েলন কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.১৬] মািসক িরিলজ-
ভাা  চক কাশ

[২.১৬.১] মািসক
িরিলজ- ভাা
 চক কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.১৭] মািসক িরিলজ- িশ
উৎপাদন কাশ

[২.১৭.১] মািসক
িরিলজ- িশ
উৎপাদন কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.১৮] মািসক িরিলজ-
বেদিশক বািণজ
পিরসংান কাশ

[২.১৮.১] মািসক
িরিলজ- বেদিশক
বািণজ পিরসংান
কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১

[২.১৯] বািষ ক িষ
পিরসংান বষ  ২০১৬
কাশ

[২.১৯.১] বািষ ক
িষ পিরসংান
বষ  ২০১৬
কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৬-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৭ ৩০-০৫-২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭ ১০-০২-২০১৮ ২৫-০১-২০১৯

[২.২০] অথ ৈনিতক মাির
২০১৩ এর ৬৪ জলা
িরেপাট  ণ ও কাশ

[২.২০.১]
অথ ৈনিতক মাির
২০১৩ এর ৬৪
জলা িরেপাট 
িত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭ ২৮-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] পিরসংান
বার
আিনকায়ন।

২৩

[৩.১] জাতীয় এবং
আজািতক পয ােয়
সভা/সিমনার/িশন/
কম শালায় অংশহণ

[৩.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ২.০০ ২০ ২৪ ৩০ ২৬ ২৪ ২০ ১৬ ৩৫ ৪৫

[৩.২] ানীয় িশণ
[৩.২.১] িশিত
িশণাথ

সংা ২.০০ ৬০০ ৬৫০ ৬৭৫ ৬৫০ ৬২৫ ৭৭৫ ৮০০

[৩.৩] আজািতক িশণ
[৩.৩.১] িশিত
িশণাথ

সংা ২.০০ ৮০ ৯৮ ১০০ ৯৫ ৯০ ৭০ ৬০

[৩.৪] িবিবএস এর
ওেয়বসাইট জাতীয়
ওেয়বেপাট ােল ানার

[৩.৪.১] েরার
ওেয়বসাইট
ওেয়বেপাট ােল
ানািরত

তািরখ ২.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ৩০-০৮-২০১৬

[৩.৫] িবিবএস এর MIS
অেটােমশন

[৩.৫.১] েরার
MIS অেটােমশন

তািরখ ২.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ৩০-০৮-২০১৬

[৩.৬] Open
Government
Data (OGD) চা

[৩.৬.১] সকল
সরকাির উপা
একক াটফেম 
সংরেণর উেে
চাত OGD

তািরখ ৩.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১০-০৬-২০১৭ ১৫-০৬-২০১৭ ২৫-০৬-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৭] বািষ ক কম সাদন
ি (APA) বাপনা
মিনটিরং করার জ
াকার তির

[৩.৭.১] APA
Tracker
Software
বত

তািরখ ৩.০০ ০১-০২-২০১৭ ০১-০৩-২০১৭ ০১-০৪-২০১৭ ০১-০৫-২০১৭

[৩.৮] ত সবা ক চা,
িবেকীয় ডাটােবইজ তরী,
ডাটা সংরণ ও
রণােবণ

[৩.৮.১] ডাটা
সংরিত

িগগাবাইট ৩.০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০০ ৪০০

[৩.৯] অ িবভােগ ই-
িকউরেম কায ম 

[৩.৯.১] হীত
কায ম

সংা ২.০০ ৩ ২

[৩.১০] ই-সাস পাইলং
[৩.১০.১] পাইলং
এর সংা

সংা ২.০০ ১



া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন িনিত
করা

৬

[১.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
খসড়া বািষ ক কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬

[১.২] ২০১৫-১৬ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬

[১.৩] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] মািসক িতেবদন
ণীত ও দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[১.৪] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭

[১.৫] আওতাধীন দর/সংার
সে ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার

[১.৫.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৬-২০১৬

[১.৬] বািষ ক কম সাদন ির
সে সংি কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৬.১] বেদিশক িশেণ
িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] কায পিত ও
সবার মােনায়ন

৫

[২.১] ই-ফাইিলং পিত বতন
[২.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বিতত

তািরখ ১.০০ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭

[২.২] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ জাির
িনিতকরণ

[২.২.১] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ
জািরত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.৩] সবা িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক অনলাইন সবা
চার লে সবাসেহর
ণ া তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
এবং আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক সবািয়া
সহজীকরেণর লে
সবাসেহর ণ া তািলকা
ণীত এবং অািধকার
িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৪] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৪.১] িনিত অিভেযাগ % ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[৩.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
িবিভ িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.১.১] িশেণর সময়* জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.২] জাতীয় াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ
কাঠােমা ণীত ও দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৭-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬

[৩.২.২] িনধ ািরত সময়সীমার
মে মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[৪] কম  পিরেবশ
উয়ন

৩

[৪.১] অিফস ভবন ও আিনা
পির রাখা

[৪.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে অিফস ভবন ও আিনা
পির

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.২] সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার (waiting
room) এর বা করা

[৪.২.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.৩] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[৪.৩.১] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৫] ত অিধকার
ও েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৫.১.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০

[৫.২] মণালয়/িবভােগর বািষ ক
িতেবদন ণয়ন ও কাশ

[৫.২.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬

[৬] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

১
[৬.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৬.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  সিচব,  পিরসংান  ও  ত  বাপনা  িবভাগ,  মাননীয়  মীর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল
অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পিরসংান
ও ত বাপনা িবভাগ-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িভ এ ডিও ভােয়ােল এােগইন উইেমন

২ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশন এ িনং

৩ এমআইএস ােনজা ইনফরেমশন িসেম

৪ এএমআইএস এিকালচারাল ােনজা ইনফরেমশন িসেম

৫ িজআইএস িজওািফক ইনফরেমশন িসেম

৬ এইচআইইএস হাউজেহা ইনকাম অা এেপিচার সােভ 

৭ এনএইচিড াশনাল হাউজেহা ডাটােবইজ

৮ ওিজিড ওেপন গভান েম ডাটা

৯ িবিবএস বাংলােদশ েরা অফ াস

১০ িসড াস এ ইনফরেম িডিভশন

১১ িসিপআই কনিজউমার াইজ ইনেড

১২ এম এস িভ এস িব মিনটিরং া িসেয়শন অফ ভাইটাল াসকস অফ বাংলােদশ

১৩ িস এম এন এস চাই এা মাদার িনউিশন সােভ 

১৪ এন িপ আর াশনাল পেলশন রিজার
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] NHD কের ১ম ও ২য়
ফইজ এর আওতা জলাসেহর
খানা হেত পের মােম
সাাৎকােরর িভিেত ত সংহব ক
খানািভিক ডাটােবইজ ত

[১.১.১] তত
ডাটােবইজ

১৩ জলার সকল খানার ত সংহ কের দির খানা
িচিত করণ ও পরবতেত দশাপী এ পিরচালনা করার
কায ম হণ।

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন ড়া ডাটােবইজ

[১.২] Child and Mother
Nutrition Survey
(CMNS) - 2017 এর মাঠ পয ােয়
ত সংহ

[১.২.১] মাঠ পয ায় হেত
সংহীত ত

িজিডিপেত নন সেরর অ করেণর জ সংি
সংহাসেহর সােথ যথাযথ সময়।

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

Institutional
Sector Account
িরেপাট 

ড়া ত

[১.৩] Household Income &
Expenditure Survey
(HIES) পিরচালনা

[১.৩.১] খানা জিরেপর
মােম ত সংহীত

বাংলােদশ াভা  ডাটােবস এর মােম খানা িভিক
ত সংহ, দাির িনপণ এবং ািক জনেগাীর জ
যথাযথ সহেযািগতা াি িনিতকরণ

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন ড়া ত

[১.৪] িবজেনস রিজার ণয়েনর
লে িসেম য়

[১.৪.১] িসেম য়
কায ম

িবজেনস রিজার এর কায ম র জ সংি
সংহাসেহরর সােথ যথাযথ সময়।

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন য়ত িসেম

[১.৫] িময়ানমােরর অিনবিত নাগিরক
মািরর ড়া িরেপাট  কাশ

[১.৫.১] িরেপাট  কাশ
মায়ানমােরর অিনবিত নাগিরক জিরপ যথাযথভােব
পিরচালনার জ কায ম হণ।

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা, ৩ পাবত জলা এবং
চাম, কবাজার ও পয়াখালীর
জলার জলা শাসন

মায়ানমােরর অিনবিত
নাগিরক জিরপ িরেপাট 

সংহীত ত

[১.৭] মািসক মশি জিরেপর
আওতায় মািসক িভিেত িরেপাট 
কাশ

[১.৭.১] কািশত
িরেপাট 

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

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

মািসক মশি জিরপ
িরেপাট 

সংহীত ত

[১.৯] জলািভিক Small area
atlas ণয়ন

[১.৯.১] Small
area atlas ণীত

GIS-কের অধীেন আদমমাির ২০১১ এর তের
িভিেত ১৫ জলার মৗজা/মহা িভিক ত উপাের
আেলােক Atlas উপাপন।

বাংলােদশ পিরসংান েরা ১৫ জলা িরেপাট /িরেপাট 
মৗজা/মহার ভৗেগািলক
ত

[২.১] VAW িরেপাট  কাশ
[২.১.১] VAW
িরেপাট  কািশত

ইউএন গাইডলাইন অযায়ী VAW Survey-2015
িরেপাট  কাশ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা ১ িরেপাট  সংহীত ত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.৬]  মরী পিরসংান
[২.৬.১] ভাা 
চক(CPI)

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

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা, বাংলােদশ াংক, এনিবআর

িত মােস স কনফাের সমেয়ািচত ত

[২.৭] চলিত উৎপাদন পিরসংান
[২.৭.১] িশ উৎপাদন
চক(QIIP)

যথাসমেয় QIIP এর মািসক সংকলন ও কােশর
সমেয়র বধান াস। তম সমেয়র মে সংকলন
ত ও পরবতেত চার মাম সেহর সহেযািগতায়
কাশনা ও াপক চার িনিতকরণ।

পিরসংান ও ত বহাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা, বাংলােদশ াংক, এনিবআর

িরেপাট  সমেয়ািচত ত

[২.৯] পিরসংান বষ  -২০১৬ কাশ
[২.৯.১] পিরসংান
বষ  -২০১৬ কািশত

বািষ ক পিরসংান  ২০১৫ আকষ নীয় কেলবের কাশ;
সরকােরর সকল দর, জািতসংঘ পিরসংান িবভাগ
(UNSD), ইসলামী সহেযািগতা সংা পিরসংান
(OICSTAT)সহ সংি জাতীয় ও আজািতক
াটফরমসেহ পৗছােনা ও এর াপক হণেযাতা
িনিতকরণ।

পিরসংান ও ত বাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িরেপাট  সংহীত ত

[২.১০] জলা গেজয়ার কাশ
[২.১০.১] জলা
গেজয়ার কাশনা

৫ পাইলট জলার জলা গেজয়ার কাশ
পিরসংান ও ত বাপনা
িবভাগ, সংি জলা শাসন,
জলা পিরসংান অিফস

কািশত গেজয়ার সংহীত ত

[৩.১] জাতীয় এবং আজািতক পয ােয়
সভা/সিমনার/িশন/ কম শালায়
অংশহণ

[৩.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

ক হাারেদর সমেয় িবিভ সিমনার/ ওয়াকশপ
অেয়াজন এর মােম সব ািনক ত ও ি সেক
সংি কম কতােদরেক অবিহতকরণ এবং তােদর দতা
আজািতক মােন উিতকরণ।

পিরসংান ও ত বাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন
সভা/সিমনার/িশন/
কম শালার মান

[৩.২] ানীয় িশণ
[৩.২.১] িশিত
িশণাথ

দ জনবল েতর জ িশন আেয়াজন, উপ
িশকেদর েগাপেযাগী িশন দান িনিতকরণ।

পিরসংান ও ত বাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন িশেণর মান

[৩.৩] আজািতক িশণ
[৩.৩.১] িশিত
িশণাথ

দ জনবল েতর জ িশন, এর মােম সব ািনক
ত ি এবং পিরসংান চচ া সেক সংি
কম কতােদরেক অবিহতকরণ এবং তােদর দতা
আজািতক মােন উিতকরণ।

পিরসংান ও ত বাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন িশেণর মান

[৩.৯] অ িবভােগ ই-িকউরেম
কায ম 

[৩.৯.১] হীত কায ম
য় কায েমর িডিজটালাইেজশন িনিত কের তা
আনায়ন এবং অিনয়ম র করা।

পিরসংান ও ত বাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন িন ল ই-িজিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.১০] ই-সাস পাইলং
[৩.১০.১] পাইলং এর
সংা

ইেলিনক পিতেত সাস পিরচালনা, িডজডটাল জিরপ
কায েমর মােম গতা িকরণ ও উপাের িন লতা
িনিতকরণ।

পিরসংান ও ত বাপনা
িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িবভােগর বািষ ক িতেবদন পাইলং এর মান



া: ২৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০১৬

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় রা মণালয় িরেপাট  কাশ
রািহা শরণাথেদর অবান শনাকরণ ও গণনা কােজ িনরাপা
দান

বড ার গাড  বাংলােদশ (িবিজিব) হেত ত
াি ও গ ম এলাকায় গমন
িনিতকরণ।

অেনক রািহা শরণাথ গণনা থেক
বাদ পড়েব।

িবভাগ
ত ও যাগােযাগ
ি িবভাগ

ডাটা সংরিত
ইউিনয়ন িডিজটাল সার সেহর সহায়তা, ডটা সার াপেন
বাংলােদশ কিউটার কাউিল (িবিবএস) এর সহায়তা

ইউিনয়ন িডিজটাল সার সেহর সােথ
সময়, ডটা ওয়ার হাউস াপেন িবিসিস
এর সােথ িপািক সমেঝাতা।

ত ক চা িবিত হেব। ব ল
হৈয় পড়েব ডটা বইস বাপনা।

িবভাগ ানীয় সরকার িবভাগ তত ডাটােবইজ জ- িনবন সংা তািদ াি িনিতকরণ রাীয় উপা সংহ সক পিরসংান াহত হেব।

অা িনবাচ ন কিমশন তত ডাটােবইজ
জাতীয় পিরচয় প (NID) এর সােথ NHD কের ডাটােবেজর
linkup িনিতকরণ

রাীয় উপা সংহ সক ডাটােবজ তির াহত হেব।

অা বাংলােদশ াংক
সকল সরকাির উপা একক
াটফেম  সংরেণর উেে
চাত OGD

বেদিশক ার িরজাভ , trade balance সহ াসংিগক িন ল
ও সব েশষ উপাের সিেবশ করণ

রাীয় উপা সংহ সক ত দান াহত হেব।


