
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

                                                        রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

 

 

৯। প্রকদল্পয অগ্রগরত : 

রফফযণ ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ফাস্তফায়নকাযী 

আরথ িক (%) ফাস্তফ (%) 

১। ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ (এনএইচরড) াদফক (রফররড) 

(১-৭.২০১৩ দত ৩০-৬-২০২১) 

৮২.১৩% ৮০.০০%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভারযচারক, 

রফরফএ 

২। ভরনটরযাং দ্যা রচুদয়ন অফ বাইটার স্ট্যাটিটিক্স অফ ফাাংরাদদ 

(MSVSB) (২য় ম িায়) প্রকল্প  

(১-৭-১৭ দত ৩০-৬-২০১৯ ম িন্ত)  

৭৬.৬০%  ৯১.৭০%  

৩। স্টস্ট্নদদরনাং স্ট্যাটিটিকযার কযাারটি অফ রফরফএ পয 

কাদরকটিাং ডাটা অফ পুদরন এন্ড স্টডদবরভদে 

(Stat4Dev) প্রকল্প  

(জানুয়ারয ২০১৭ দত রডদম্বয ২০২০ ম িন্ত)  

৪৭.৮৬%  ৫০.০০%  

৪। কৃরল (স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ) শুভারয-২০১৮ প্রকল্প  

(স্টভ ২০১৭ দত রডদম্বয ২০২০ ম িন্ত)  

৯.১৭%  ১২.০০%  

৫। ভড িানাইদজন অফ ন্যানার একাউে স্ট্যাটিটিক প্রকল্প  

(এরপ্রর ২০১৭ দত জুন ২০২০)  

২৫.১৪%  ৪৭.০০%  

৬। তাঁত শুভারয-২০১৭ প্রকল্প  

(১-৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৯ ম িন্ত)  

৬৯.৯২%  ৭৫.০০%  

৭। কৃরল ও ল্লী রযাংখ্যান (এআযএএ) প্রকল্প  

(১-৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৯ ম িন্ত)  

৭৬.৬৫%  ৭৮.০০%  

৮। াদব ি এন্ড স্ট্যারড রযদরটিাং টু রজরডর রযদফই ২০১৫-১৬ 

প্রকল্প(জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২০ ম িন্ত)  

৫০.৮৩%  ৫৩.০০%  

৯। ইভপ্রুবদভে অফ রজরডর কভাইদরন এন্ড রযদফরজাং অফ 

ইরন্ডর প্রকল্প (ভাচ ি ২০১৮ দত জুন ২০২১ ম িন্ত)  

২২.৭৬%  ৪৫.০০% 

১০। ডাটা কনবাযন, স্টভটাডাটা রপ্রাদযন রপ্রজাযদবন এন্ড 

টাইভররযজ ডাটা কম্পাইদরন প্রকল্প   

(জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২০ ম িন্ত)  

১৫.৮০%  ২৭.০০%  

১১। ন্যানার স্ট্রাদটরজ পয স্টডদবরদভে অফ স্ট্যাটিটিক্স 

(এনএরডএ) ইভরিদভদেন াদাট ি প্রকল্প  

(ভাচ ি ২০১৮ দত স্টপব্রুয়ারয ২০২২ ম িন্ত)  

০.৫৬%  ১০.০০%  

 

১২। 

জাতীয় জন্ ও মৃত্যয রনফন্ধনকযণ তদথ্যয াদথ স্টভৌররক জনতারিক 

রযাংখ্যান (বাইটার স্ট্যাটিরস্ট্কস্ ) উৎাদন এয াংদমাগ 

সৃরিকযণ প্রকল্প (জানুয়ারয, ২০১৯ দত রডদম্বয, ২০২০)।  

০.০০%  ০.০০%  

 “Institutional Cooperation (between ০.০০%  ০.০০%  



১৩। Statistics Sweden and Bangladesh 

Bureau of Statistics)  Project” ীল িক কারযগরয 

ায়তা প্রকল্প (জানুয়ারয ২০১৯ দত জুন ২০২১ ম িন্ত)  

 

১০। প্রকদল্পয অগ্রগরত: (অননুদভারদত নত্যন প্রকল্প) 

 রফফযণ ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ফাস্তফায়নকাযী 

১। জনশুভারয ও গৃ গণনা-২০২১ প্রকল্প ( জুরাই ২০১৮ 

দত জুন ২০২৪ ম িন্ত) 

গত ০৩ /০৪/২০১৯ তারযদে রযকল্পনা করভদন রইর  

বা অনুরিত দয়দে। আগাভী ১৬ /০৫/২০১৯ তারযদে 

এনইর দেরন কদে উন্নয়ন দমাগীদদয রনদয় 

একটি বা অনুরিত ওয়ায কথা যদয়দে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভারযচারক, 

রফরফএ 

২। স্টটকই উন্নয়ন অবীস্ট্ রযফীেদণ প্রাদয়ারগক 

স্বােযতা জরয প্রকল্প (জানুয়ারয ২০১৮ দত জুন 

২০১৯ ম িন্ত) 

গত ১৮ /০৩/২০১৯ তারযদে প্রকল্পটি পুনরফ িদফচনায জন্য 

রযকল্পনা করভদন ত্র স্টপ্রযণ কযা দয়দে। 

৩। াউজদাল্ড ইনকাভ এন্ড এক্সদরন্ডচায াদব ি 

(HIES) প্রকল্প ( জুরাই ২০১৮ দত জুন ২০২১ 

ম িন্ত) 

গত ২৫ /০৪/২০১৯ তারযদে ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী 

ায াংদেদ নীরতগত অনুদভাদদনয য গত 

২৯/০৪/২০১৯ তারযদে TAPP রযকল্পনা করভদন 

স্টপ্রযণ কযা দয়দে। 

৪। ইভপ্রুরবাং স্টরফায ভাদকিট ইনপযদভন থ্রু  স্টকায়াট িারর 

স্টরফায স্টপা ি াদব ি প্রকল্প  ( জুরাই ২০১৮  -জুন 

২০২১) 

গত ৩১ /০৩/২০১৯ তারযদে রযকল্পনা করভন স্টথদক 

অথ ি রফবাদগয জনফর করভটিয সুারয পুনযায়  

রডরর স্টপ্রযদণয জন্য ত্র স্টপ্রযণ কযা দয়দে মা গত 

০৩/০৪/২০১৯ তারযদে রফরফএদক অফরত কযা 

দয়দে। 

৫। োদ্য রনযািা রযাংখ্যান প্রকল্প -২০১৮ প্রকল্প  

(জানুয়ারয ২০১৯  -জুন ২০২০ ) 

গত ২১ /০৩/২০১৯ তারযদে প্রকল্পটিয রডরর 

রযকল্পনা করভদন স্টপ্রযণ কযা দয়দে। 

৬। জাতীয় প্ররতফরন্ধ জরয ২০১৭ প্রকল্প (এরপ্রর  /২০১৯ -

জুন /২০২১)  

গত ০৬ /০৫/২০১৯ তারযদে পুনগ িঠিত রডরর 

রযকল্পনা করভদন স্টপ্রযন কযা দয়দে। 

৭। অপ্রারতিারনক োত জরয (জুরাই ২০১৯ - জুন 

২০২১) 

গত ২৪ /০৪/২০১৯ তারযদে রডরর মাচাই ফাোই 

করভটিয ফায কাম িরফফযণী অনুদভাদনপূফ িক 

োতরবরিক স্টমৌরিকতা রডরর পুনগ িঠন কযায 

রদ্ধান্ত গৃীত দয়দে মা চরভান আদে। 

৮। “স্টস্ট্রনদদরনাং পয প্ররডউরাং এনবায়যনদভে, 

ক্লাইদভট স্টচঞ্জ এন্ড রডজাস্ট্ায স্ট্যাটিটিক্স  

(ECDS)” প্রকল্প (ভাচ ি ২০১৯  -রডদম্বয ২০২২)  

গত ১৩ /০৩/২০১৯ তারযদে রডরর রযকল্পনা 

করভদন স্টপ্রযণ কযা দয়দে। ০৯/০৫/২০১৯ তারযদে 

রযকল্পনা করভদন রইর বা অনুরিত দয়দে। 

৯। ইভপ্রুবম্যাে অফ এডুদকন স্টক্টয স্ট্যাটিটিকস্  এন্ড 

ইদরারডউরাং স্টভদথাদডাররজ অন প্রাই এন্ড রজরডর 

কম্পাইদরন প্রকল্প (জুরাই ২০১৯- জুন ২০২২) 

গত ০৩ /০৩/২০১৯ তারযদে প্রকদল্পয মাচাই ফাোই বা 

অনুরিত দয়দে। মা রফরফএ এ প্ররিয়াধীন। 

১০। ফাাংরাদদ  স্ট্যাটিরস্ট্কযার রফজদন স্টযরজস্ট্ায 

(রফএরফআয )প্রকল্প ২০১৯  (জুরাই  ২০১৯ -জুন 

২০২৩) 

গত ১৪ /০২/২০১৯ তারযদে রডরর মাচাই ফাোই 

করভটিয বা অনুরিত দয়দে। 



 

১১। ভরনটরযাং দ্যা রচুদয়ন অফ বাইটার স্ট্যাটিরস্ট্কস্  

অফ ফাাংরাদদ (এভএরবএরফ( )৩য় ম িায় ) প্রকল্প 

(জুরাই ২০১৯ - জুন ২০২১) 

 

গত ১৫ /০৪/২০১৯ তারযদে রডরর মাচাই ফাোই 

করভটিয বা অনুরিত দয়দে। ভাাননীয় রযকল্পনা 

ভন্ত্রীয াযাংদেদ নীরতগত অনুদভাদদনয জন্য 

প্ররিয়াধীন। 


