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র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

 

 

 

 

 

 

  



 

উবদষ্টা 

জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, এপর্এ, এভর্ 

ভাননী ভন্ত্রী 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

 

জনাফ এভ. এ. ভান্নান, এভর্ 

ভাননী প্রর্তভন্ত্রী 

অথ ি ভন্ত্রণার 

 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

 

ার্ফ িক তত্ত্বাফধাবন 

জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী 

র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

 

ম্পাদনা র্যলদ 

জনাফ র্ফকা র্কবায দা, অর্তর্যক্ত র্চফ (উন্নন)               আফাক 

জনাফ সভা: আবুার সাবন, অর্তর্যক্ত র্চফ (প্রান)    দস্য 
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ড. কাইয়ুভ আযা সফগভ, র্যচারক (ভেগ্মর্চফ), র্ফর্ফএ    দস্য 

জনাফ সঘাল সুফব্রত, র্যচারক, র্ফর্ফএ      দস্য  
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জনাফ সখ ভৄর্ িদুর ইরাভ, উর্চফ                                                              দস্য 

নূযজাান, উর্চফ       দস্য 

সভাাাঃ কাভরুন্নাায, উর্চফ                                                                দস্য 

রুর্ফনা সপযবদৌী, উর্চফ                    দস্য 

জনাফ সভাাম্মদ াাদাত সাবন, র্র্নয কাযী র্চফ                                   দস্য 

জনাফ কারাচাঁদ যকায, র্র্নয কাযী র্চফ                   দস্য 

আর্জজা যভান, উর্যচারক, প্রকানা াখা     দস্য 

জনাফ ভৄ. ার্দ ভৄযাদ, সপ্রাগ্রাভায                                                                 দস্য 

জনাফ সভাাঃ ভান ভুইা, উর্চফ                              দস্য-র্চফ 

কৃতজ্ঞতা 

ড. কৃষ্ণা গাবন, ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

জনাফ সভা: তাজুর ইরাভ, উ-ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

র্যচারকবৃন্দ, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

প্রচ্ছদ 

জনাফ আবনাায সাবন, কাযী সপ্রাগ্রাভায, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

জনাফ র্চর্ত্তযঞ্জন সঘাল, প্রকানা াখা, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

প্রকাকার 

১৫ অবটাফয ২০১৮ 

৩০ আর্িন ১৪২৫ 

ভৄদ্রণ 

প্রকানা াখা 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা



 

 

ফাণী 

স্বাধীনতায ভান স্থর্ত জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জবুয যভান-এয স্ববেয সানায ফাংরা র্ফর্নভ িাবণ 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ার্নায র্নবদ িনা জনগণবক মথাভব মথামথ তথ্য সফা প্রদান র্নর্িত কযায জন্য 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারব র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সৃর্ষ্ট কযা ববছ। জনগবণয র্নকট যকাবযয স্বচ্ছতা, 

জফাফর্দর্তা এফং জনফান্ধফ যকায ব্যফস্থা র্নর্িতকযবণ প্রর্তটি যকার্য প্রর্তষ্ঠান/ংস্থা/র্ফবাগ/ভন্ত্রণারবয ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন অতুন্ত ভল্যফান প্রকানা। 

উন্নন র্যকল্পনা গ্রণ  ফাস্তফাবনয রবযু প্রবাজনী তথ্য-উার্ত্ত যফযাব র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ-এয আতা ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। র্যংখ্যান 

আইন ২০১৩ প্রণন র্যংখ্যান ংগ্র, ংকরন  প্রকাবয সযবে এক নতুন ভেবগয সূচনা কবযবছ। ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন প্রকাবয পবর যকাবযয গর্তীরতা, উন্নন কভ িকাবে আন্তর্যকতা এফং জনকল্যাণভৄর্খতা ম্পবকি 

সদফাী ম্যক ধাযণা রাবব ভথ ি বফন ফবর আর্ভ আা কর্য। আগাভী র্দনুলবরাবত অনুূপ গর্তীরতা এ 

ভন্ত্রণারবয উয অর্ িত দার্ত্ব ারবন আভযা অঙ্গীকাযাফদ্ধ। সটকই উন্নন অবীষ্ট  ৭ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায 

রযুভাো অজিবন এ র্ফবাবগয ফস্তুর্নষ্ঠ, মথামথ  ভবার্চত দবয যকাবযয উন্নন কাম িক্রভবক ত্বযার্িত কযবফ।  

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ প্রকানা ংর্িষ্ট করবক তাবদয উদ্যভী কভ িপ্রাবয জন্য আন্তর্যক ধন্যফাদ 

জ্ঞান কযর্ছ। 
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ভন্ত্রী 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

  



 

  



 

 

 

  

 

 

প্রর্তভন্ত্রী 

অথ ি ভন্ত্রণার 

 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায 

 

 

ফাণী 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রর্তটি প্রর্তষ্ঠান/ংস্থায ার্ফ িক কভ িকাবেয প্রর্তচ্ছর্ফ। র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ ২০১৭-২০১৮-এয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকানায ভাধ্যবভ এ র্ফবাগ কর্তিক ম্পার্দত কাম িাফরীয একটি 

াভর্গ্রক ধাযণা উস্থানায প্রা র্নববছ। ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-২০১৮ এয প্রকানায উবদ্যাগবক আর্ভ স্বাগত 

জানার্চ্ছ। 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) সদবয র্যংখ্যান 

কাম িক্রবভয সকন্দ্রর্ফন্দু। াম্প্রর্তককাবর জাতী র্যংখ্যান ংস্থা র্ববফ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) 

সফ র্কছু ুলরুত্বনণ ি কাজ ম্পাদন কবযবছ। তাই ফাংরাবদবয জাতী অথ িননর্তক র্যকল্পনা প্রণন এফং সটকই 

উন্নন অবীষ্ট ফাস্তফাবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অফদান অতুন্ত ুলরুত্বনণ ি। সদবয আথ ি-াভার্জক 

উন্নবনয রবযু জাতী, আঞ্চর্রক  ক্ষুদ্র এরাকার্বর্র্ত্তক তথ্য প্রকাবয ভাধ্যবভ উন্নন র্যকল্পনা প্রণবন াতা 

প্রদাবন  জাতী অগ্রগর্ত ভল্যাবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। 

যকাবযয অঙ্গীকায “রুকল্প-২০২১” ফাস্তফাবনয রবযু এফং ২০৩০ াবরয ভবধ্য সটকই উন্নন অবীষ্ট  

(SDG) অজিবন ভাফদ্ধ র্যকল্পনা গ্রণ কযা ববছ। 

আভায র্ফিা এ ফার্ল িক প্রর্তবফদবন উস্থার্ত তথ্য উার্ত্ত গবফলক  আগ্রী ব্যর্ক্ত  প্রর্তষ্ঠাবনয র্নকট 

ুলরুত্বনণ ি উৎ র্ববফ উস্থার্ত বফ। 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-২০১৮-এয প্রকানায াবথ ংর্িষ্ট করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ। 

 

 

  

                                                     

এভ.এ.ভান্নান, এভর্ 



 

  



 

 

 

র্চফ 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায 

ভৄখফন্ধ 

 

যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ কর্তিক প্রকার্ত ফার্ল িক প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ তাবদয কাম িাফর্র ম্পবকি াভর্গ্রক ধাযণা রাব 

কযা ম্ভফ । ফার্ল িক প্রর্তবফদন যকার্য কাম িক্রবভয স্বচ্ছতা এফং জফাফর্দর্তায প্রর্তপরক। এ সপ্রযাবট র্যংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা কর্তিক 2017-18 অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয ফার্ল িক প্রর্তবফদন    

প্রকাবয  উবদ্যাগ র্নববছ। এ র্ফবাবগয কাম িক্রবভয স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তায প্রর্তপরন এ ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকাবয অন্যতভ 

রযু। র্যংখ্যান আইন এফং র্যংখ্যান উন্নবনয জন্য জাতী সকৌর বেয আবরাবক বাইটার স্ট্ুাটিটিক, শ্রভর্ক্ত 

জর্য জরফায়ু র্যফতিবনয কাযবণ সৃষ্ট দুবম িাগপ্রফণ এরাকা র্চর্িতকযণ  যযর্ত র্নূপবণয উবেবে জনজীফবন জরফায়ু 

র্যফতিবনয প্রবাফ কভ িসূর্চয ভত ুলরুত্বনণ ি জর্য কাম িক্রভ ম্পন্ন কবয প্রর্তবফদন প্রকা কযা ববছ। 

 

যকাবযয গৃীত র্ফর্বন্ন ভাফদ্ধ াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চবত দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক খানার্বর্র্ত্তক রযুভুক্ত কযায 

রবযু সদবয প্রর্তটি খানায আথ ি-াভার্জক অফস্থায র্নবদ িক সকায  একটি ডাটাবফজ প্রণবনয কাজ চরবছ এফং সদবয 

কৃর্ল খাবত (স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) উখাত ভবয খানা ম িাব শুভার্যয কাজ শুরু ববছ। 

 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সদবয র্যংখ্যান কাম িক্রবভয সকন্দ্রর্ফন্দু। সদবয আথ ি-াভার্জক উন্নবনয 

রবযু জাতী, আঞ্চর্রক  ক্ষুদ্র এরাকার্বর্র্ত্তক তথ্য প্রকাবয ভাধ্যবভ উন্নন র্যকল্পনা প্রণবন াতা প্রদান  জাতী 

অগ্রগর্ত ভল্যাবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয আতাধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা র্নযরবাবফ কাজ কবয 

মাবচ্ছ। জাতী র্যংখ্যান প্রর্তষ্ঠান (NSO)র্ববফ র্ফর্ফএ এয যববছ একটি সগৌযবফাজ্জ্বর ঐর্তু। ভান স্বাধীনতা ভেবদ্ধয 

ভাধ্যবভ র্ফজ অজিবনয য ফ িকাবরয ফ িবশ্রষ্ঠ ফাঙ্গারী  জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জবুয যভান ভেদ্ধর্ফধ্বস্ত সদব র্ফর্বন্ন 

সযবে প্রবাজনী প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাবভা প্রর্তষ্ঠায জন্য ত্বর্যত উবদ্যাগ সনন, তাযই ধাযাফার্কতা র্যংখ্যান কাম িক্রবভ 

র্নবার্জত কবকটি নথক প্রর্তষ্ঠানবক একীভূত কবয কবয র্তর্ন 1974 াবর ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) প্রর্তষ্ঠা 

কবযর্ছবরন। 

 

উবেখ্য, ফতিভান র্ফবি যকার্য  সফযকার্য র্যকল্পনা প্রণন এফং উন্নন প্রকল্প গ্রণ, ফাস্তফান  ভল্যাবনয 

সযবে র্যংখ্যাবনয ুলরুত্ব উর্ত্তবযার্ত্তয বৃর্দ্ধ াবচ্ছ। ‘স্রাব্দ উন্নন রযুভাো’ এয অগ্রগর্ত ভল্যাবন র্যংখ্যান ুলরুত্বনণ ি 

ভূর্ভকা ারন কবযবছ। এ সপ্রর্যবত জার্তংবঘয য সথবক সটকই উন্নন অবীষ্টবত র্যংখ্যানবক মথামথ ুলরুত্ব প্রদান 

এ রবযু একটি ‘উার্ত্ত র্ফপ্লফ’ (Data Revolution) সৃর্ষ্টয আহ্বান জানাবনা ববছ। এ র্ফলব  র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্ানা র্ফবাগ তাবদয কভ িপ্রা অব্যাত সযবখবছ। 

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮-এয  প্রকানায াবথ ংর্িষ্ট করবক আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্চ্ছ। 

                                                                                                  

সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

অর্তর্যক্ত র্চফ (উন্নন) 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ 

র্যকল্পনা  ভন্ত্রণার 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায 

 

ম্পাদকী 

ফাংরাবদবয বর্ফষ্যৎ কভ িন্থা, নীর্ত  কভ ি সকৌর র্নধ িাযবণয রবযু র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ  প্রর্ত 

ফছবযয ন্যা ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবছ। এ প্রর্তবফদন প্রণবনয সযবে উর্ের্খত তথ্য-

উাবর্ত্তয শুদ্ধতা, মথাথ িতা এফং ফস্তুর্নষ্ঠতায য  বফ িাচ্চ ুলরুত্ব প্রদান কযা ববছ মাবত কার্িত রযু অজিবন 

প্রাবার্গকতায  র্নর্যবখ মথামথ র্দ্ধান্ত গ্রণ জতয । ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ম্পার্দত নানার্ফধ কাম িক্রভ এই প্রর্তবফদবন উস্থার্ত ববছ। 

স্বাধীনতায ভান স্থর্ত  জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জবুয যভান ভেদ্ধ-র্ফধ্বস্ত সদবয উন্নন র্যকল্পনা 

প্রণবন র্যংখ্যাবনয অর্যীভ ুলরুবত্বয কথা সববফ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা প্রর্তষ্ঠা কবযর্ছবরন। র্যংখ্যান 

আইন ২০১৩ এয আবরাবক ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা যকার্য ম িাব উন্নন-র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক, 

গবফলণা  র্যা-প্রর্তষ্ঠান, জাতী  আন্তজিার্তক ংস্থা এফং অন্যান্য ব্যফাযকাযীগবণয চার্দা সভাতাবফক দ্রুততায 

াবথ ঠিক  র্নভু ির র্যংখ্যান যফযাবয র্নব িযবমাগ্য জাতী ংস্থা র্ববফ কাজ কযবছ। র্ডর্জটার ফাংরাবদ 

গড়ায রবযু ফতিভান যকাবযয অঙ্গীকায ূপকল্প ২০২১ ফাস্তফান, প্তভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা ফাস্তফান এফং 

এর্ডর্জ এয রযু অজিবন ভাফদ্ধ র্যকল্পনা গ্রণ কবয চার্দা ভার্পক তথ্য যফযাবয উবেবে ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযা কর্তিক র্ফর্বন্ন ভব ুলরুত্বনণ ি শুভার্য  জর্য কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বচ্ছ। 

তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ অনুমাী স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকাবয অং র্ববফ ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয 

কভ ির্যকল্পনা, ফাবজট ফযাে, চরভান প্রকল্প/কভ িসূর্চয ারনাগাদ তথ্য, উবেখবমাগ্য অজিন  প্রকানা, এর্ডর্জ 

অজিবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয কভ ির্যকল্পনা, ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তয অগ্রগর্ত, জাতী শুদ্ধাচায 

সকৌর ফাস্তফান, ই-গবন্যিান্প ংক্রান্ত কাম িাফর্র এয আতাধীন একভাে ংস্থা ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

(র্ফর্ফএ) এয র্ফর্ফধ কাম িক্রভ এই প্রর্তবফদবন অন্তভূ িক্ত কযা ববছ। 

প্রর্তবফদনটি তথ্যভদ্ধ কযবত ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, ভাননী প্রর্তভন্ত্রী, অথ ি ভন্ত্রণার  

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, কর অনুর্ফবাগ প্রধান, ফাংরাবদ র্যংখ্যান 

বুুবযায ভার্যচারক প্রবাজনী যাভ ি প্রদান কবযবছন। প্রর্তবফদনটি প্রস্তুত  প্রকাব প্রবাজনী র্দকর্নবদ িনা 

এফং ভল্যফান যাভ ি প্রদাবনয জন্য আর্ভ তাঁবদয প্রর্ত কর্তজ্ঞতা জ্ঞান কযর্ছ। প্রর্তবফদনটি তথ্যফহুর  ত্রুটিভৄক্ত 

কযবত প্রর্তবফদন প্রস্তুত কর্ভটিয দস্য ংর্িষ্ট কভ িকতিা-কভ িচাযীগবণয আন্তর্যক প্রাবয জন্য ধন্যফাদ জ্ঞান 

কযর্ছ।                                                                    

                                                                                                          

র্ফকা র্কবায দা 

 



 

 

 

 

 

  



 

Acronyms 

  A2i  Access to Information 

  APA  Annual Performance Agreement 

  AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome 

  BARI Bangladesh Agriculture Research Institute  

  BBS  Bangladesh Bureau of Statistics 

  BCPC Bangladesh Central Product Classification  

 BFDES Bangladesh Framework for Development of Environment Statistics  

 BIDS Bangladesh Institute of Development Studies   

BMPI Building Material Price Index  

BRAC Bangladesh Rural Advancement Committee 

BSCO Bangladesh Standard Classification of Occupation 

BSIC Bangladesh Standard Industrial Classification 

CEGIS Centre for Environmental and Geographic Information Service 

CPI  Consumer Price Index 

DAE Department of Agriculture Extension  

DHS  Demography and Health Survey 

DPP  Development Project Proforma 

ERD  Economic Relation Division 

EU  European Union 

FAO  Food and Agricultural Organization 

GDP  Gross Domestic Product 

GIS  Geographic Information System 

GBV Gender Based Violence 

HIV  Human  Immunodeficiency  Virus 

HIES Household Income and Expenditure Survey   

HRI  House Rent Index 

ICDDR’B International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh  

ICR  Intelligent Character Recognition 

IMED Implementation Monitoring Evaluation Division  

IMR  Infant Mortality Rate  

IMPS Integrated Multi-Purpose Sample  

IRRI  International Rice Research Institute  

ISRT Institute of Statistical Research and Training 

JICA Japan International Cooperation Agency 

KOICA Korea International Co-operation Agency  

MDG Millennium Development Goals  

MDS Masters in Development Studies  

MICS Multiple Indicator Cluster Survey  

MMR Maternal Mortality Rate 

MoU Memorandum of Understanding 

MPH Masters in Public Health  



 

MSVSB Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh 

NIS  National Integrity Strategy 

NPR  National Population Register 

NSDS National Strategy for the Development of Statistics  

PEC  Post Enumeration Check 

PMT Proxy Mean Test 

PPI  Producer Price Index 

PPP  Purchasing Power Parity 

PPRC Power and Participation Research Centre 

 PSU Primary Sampling Unit  

QIIP  Quantum Index of Industrial Production 

RTI  Right to Information 

SAARC South Asian Association for Regional  Co-operation 

SAARCSTAT South Asian Association for Regional Co-operation Group on Statistics  

SEEA System of Environmental Economic Accounts 

SESRIC Statistical, 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 Porgramme 

STATA Statistical Analysis 

TFR  Total Fertility Rate 

TPP  Technical Project Proforma   

UDC Union Development  Centre 

UNESCAP  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization  

UNFDES United Nations Framework for the Development of Environment Statistics 

UNFPA United Nations Population Fund  

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund 

UNSC United Nations Statistical Commission 

U5MR Under Five Mortality Rate  

VAW Violence Against Women 

WRI  Wage Rate Index 

NHD  National Household Database 

SDG  Sustainable Development Goals 

ICCHL Impact of Climate Change on Human Life 

TVET  Technical and Vocational Education and Training 

SSTI Statistical Staff Training Institute 
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৫.১     ইোর্ে এে সরফায উইং এয কাম িাফর্র .................................................................................. ৫৭ 
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১.০ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

সদবয আথ ি-াভার্জক উন্নবন সম সকান প্রকল্প প্রণবনয প্রবাজবন ংর্িষ্ট র্ফলব ম িাপ্ত তথ্য উার্ত্ত ম িাবরাচনা একটি 

আফেকী নফ িতি। ১৯৭১ াবর ভান ভৄর্ক্তভেদ্ধ সবল ভেদ্ধ র্ফধ্বস্ত সদবয নৄনফ িাবন ব্যাক আথ ি-াভার্জক উন্নন 

প্রকল্প গ্রবণয আফেকতা সদখা সদ। দ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সদব তখন র্নব িযবমাগ্য সকান প্রার্তষ্ঠার্নক তথ্য প্রফাবয 

ব্যফস্থা না থাকা স ভ র্যকল্পনা প্রবণতাবদয সফগ সবত  এফং বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা প্রণবন র্নব িযবমাগ্য তথ্য  

র্যংখ্যান অর্যাম ি ব বড়। র্ফলটি অনুধাফন কযবত সবয সদবয তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু 

সখ ভৄর্জবুয যভান নফ িফতী প্রাবদর্ক যকাবযয র্যংখ্যান বুুবযা  কৃর্ল র্যংখ্যান বুুবযা, সকন্দ্রী যকাবযয 

সন্ট্রার স্ট্ুাটিটিকুার অর্প, নৄবরন সন্পা অযগানাইবজন  এর্গ্রকারচায সন্পা কর্ভনবক একীভূত কবয 

১৯৭৪ াবর “ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা” (Bangladesh Bureau of Statistics-BBS) প্রর্তষ্ঠা কবযন । 

অতাঃয  র্ফর্ফএ এয প্রার্তষ্ঠার্নক কাম িক্রভ সুম্পন্ন কযায রবযু ফঙ্গফন্ধু যকায ১৯৭৫ াবর র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয 

অধীন র্যংখ্যান র্ফবাগ (Statistics Division) প্রর্তষ্ঠা কবযন । ২০০২ াবর র্যংখ্যান র্ফবাগবক র্যকল্পনা 

ভন্ত্রণারবয একটি উইং-এ ূপান্তয কযা । ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ার্না জার্তয র্তায আদ ি ভৄন্নত যাখায রবযু 

২০১০ াবর নৄনযা র্যংখ্যান র্ফবাগ (Statistics Division) সৃজন কবয সদবয আথ ি-াভার্জক উন্নন 

র্যকল্পনা প্রণবন র্যংখ্যাবনয অর্যাম িতাবক আফায াভবন র্নব আবন। অতাঃয র্যংখ্যান ব্যফস্থা 

(Statistical System) সক সুংত  গণভৄর্খ কযায রবযু ২০১৩ াবরয ১২ নং আইবনয ভাধ্যবভ র্যংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ (Statistics and Informatics Division-SID) প্রর্তষ্ঠা কযা  । 

১.১ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয কাম িাফর্র (Allocation of Business among 

different Ministries/Divisions অনুমাী): 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কর র্ফল; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা ংক্রান্ত নীর্ত প্রণন এফং ংবাধন ; 

 অন্যান্য যকার্য ংস্থায াবথ ভেগৎবাবফ সকন্দ্রী বাোয র্ববফ জাতী জনংখ্যা সযর্জস্ট্ায ততর্য, 

ংযযণ  ংবাধন; 

 জাতী জনংখ্যা সযর্জস্ট্ায (National Population Register-NPR) প্রণন; 

 র্ফর্বন্ন যকার্য-সফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবন জাতী জনংখ্যা সযর্জস্ট্ায র্বর্র্ত্তক সফা র্নযাদবাবফ প্রদান এফং 

মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযণ; 

 যকার্য ম িাব তথ্য কাঠাবভা উন্নন  ংযযণ এফং এ র্ফলব  প্রর্তষ্ঠার্নক দযতা বৃর্দ্ধবত াতাকযণ; 

 সকন্দ্রী র্জগ্রার্পক ইনপযবভন র্বস্ট্ভ (Central Geographic Information System-GIS) 

প্লাটপভ ি উন্নন  ংযযণ; 

 অন্যান্য ংস্থায র্জআইএবক সকন্দ্রী র্জআইএ প্লাটপভ ি-এ ভর্িতকযবণয জন্য াতা প্রদান; 

 জাতী র্যংখ্যান উন্নন সকৌর (National Strategy for the Development of Statistics-

NSDS) প্রস্তুত  ারনাগাদকযণ; 

 জনংখ্যা  গৃগণনা, কৃর্ল  অথ িননর্তক কভ িকাবেয উয ম িাক্রর্ভক শুভার্য কভ িকাে র্যচারনা; 

 আথ ি-াভার্জক, সডবভাগ্রার্পক  অন্যান্য র্ফলব জর্য অনুষ্ঠান; 

 জন্-ভতুু, কৃর্ল, উৎাদন, র্ল্প, তফবদর্ক ফার্ণজু এফং অন্যান্য আথ ি-াভার্জক কভ িকাবেয উয যকার্য 

(Official) র্যংখ্যান প্রস্তুত  ংযযণ; 
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 জাতী র্াফ  ভল্য ংক্রান্ত র্যংখ্যান প্রর্ক্রাকযণ  প্রচায; 

 কর অর্পর্ার র্যংখ্যান প্রর্ক্রাকযণ  প্রচায; 

 আন্তজিার্তক প্রর্ভত দ্ধর্তয আবরাবক সদবয অবুন্তযীণ প্রবাজন এফং জাতী  আন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাবনয 

র্নর্ভর্ত্ত প্রবাজনী র্যংখ্যান দ্ধর্তয র্ফলব ভি; 

 র্ফর্বন্ন জাতী  আন্তজিার্তক ংস্থায াবথ ভিবয ভাধ্যবভ র্যংখ্যাবনয তৈততা র্যায র্নর্িতকযণ; 

 জাতী এফং আন্তজিার্তক ংস্থায ব্যফাবযয জন্য যকার্য প্রর্তষ্ঠান কর্তিক ংগৃীত র্যংখ্যান তুান; 

 ইবরক্ট্রর্নক তথ্য প্রর্ক্রাকযণ দ্ধর্ত ংগঠিতকযণ  প্রর্তষ্ঠা এফং র্ডর্জটার আকিাইব ংযযণ; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত র্যংখ্যান ংক্রান্ত সম সকান র্ফলব অনুন্ধান; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত র্ফলভবয উয যাভ ি সফা প্রদান; 

 র্ফর্ফএ-এয কুাডায  নন-কুাডায কভ িকতিাবদয প্রান; 

 র্ফবাগ ম্পর্কিত ার্চর্ফক  আর্থ িক প্রান র্যচারনা; 

 র্ফবাবগয আতাধীন অধাঃস্তন অর্প  প্রর্তষ্ঠাবনয ব্যফস্থানা; 

 র্ফবাবগয আতাধীন প্রকল্প  কভ িসূর্চভ ফাস্তফান; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানায উয প্রর্যণ  গবফলণা; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত র্ফলব আন্তজিার্তক ংস্থা, অন্যান্য সদ  র্ফিংস্থাভবয াবথ ভবঝাতা  চুর্ক্ত 

ংক্রান্ত র্ফলব ভি াধন; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত ংর্িষ্ট কর আইনভবয র্নবদ িনা ফাস্তফান; 

 আদারবত গ্রণকৃত র্প ব্যর্তত এই র্ফবাবগয উয ন্যস্ত সম সকান র্ফলবয উয র্প র্নধ িাযণ  ংগ্র এফং 

 যকায কর্তিক প্রদর্ত্ত র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা ংক্রান্ত অন্যান্য দার্ত্বাফর্র। 

১.২ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এয জনফর 

ক্র. 

নং 

বদয নাভ সগ্রড নং জনফর 

অনুবভার্দত কভ িযত 

 

ভন্তব্য/শূন্য 

 

১. র্চফ সগ্রড-১ ০১ ০১ --- 

২. অর্তর্যক্ত র্চফ সগ্রড-২ ০১ ০৩ অর্তর্যক্ত ২জন 

ংভের্ক্তবত কভ িযত 

৩.  ভেগ্ম র্চফ সগ্রড-৩ ০২ ০২ --- 

৪. উর্চফ সগ্রড-৫ ০৪ ১১ অর্তর্যক্ত ৭ জন 

ংভের্ক্তবত কভ িযত 

৫. র্বস্ট্ভ এনার্রস্ট্ সগ্রড-৫ ০১ ০০ ০১ 

৬. র্র্নয কাযী র্চফ/কাযী র্চফ সগ্রড-৬/৯ ১১ ০৪ ০৭ 

৭. র্র্নয কাযী প্রধান/কাযী প্রধান সগ্রড-৬/৯ ০১ ০০ ০১ 

৮. সপ্রাগ্রাভায সগ্রড-৬ ০১ ০১ --- 

৯. কাযী সপ্রাগ্রাভায সগ্রড-৯ ০১ ০০ ০১ 

১০. র্াফযযণ কভ িকতিা  সগ্রড-৯ ০১ ০০ ০১ 

১১. কাযী সভইনবটন্যান্প ইর্ঞ্জর্নায সগ্রড-৯ ০১ ০০ ০১ 



ফার্লিক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 5 

 

ক্র. 

নং 

বদয নাভ সগ্রড নং জনফর 

অনুবভার্দত কভ িযত 

 

ভন্তব্য/শূন্য 

 

১২. প্রার্নক কভ িকতিা সগ্রড-১০ ১০ ০৬ ০৪ 

১৩. ব্যর্ক্তগত কভ িকতিা সগ্রড-১০ ০৮ ০৪ ০৪ 

১৪ কাযী র্াফযযণ কভ িকতিা সগ্রড-১০ ০১ ০১ --- 

১৫. কর্ম্পউটায অাবযটয সগ্রড-১১ ০৪ ০০ ০৪ 

১৬ াঁটর্রর্কায কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয সগ্রড-১১ ০১ ০০ ০১ 

১৭. র্াফযযক  সগ্রড-১২ ০১ ০০ ০১ 

১৮. কুার্ায সগ্রড-১৪ ০১ ০১ --- 

১৯. র্যংখ্যান কাযী সগ্রড-১৬ ০২ ০১ ০১ 

২০. অর্প কাযী  সগ্রড-১৬ ০৩ ০২ ০১ 

২১. অর্প কাযী কাভ কর্ম্পউটায ভৄদ্রাযর্যক সগ্রড-১৬ ০৯ ০৮ ০১ 

২২. কর্ম্পউটায ভৄদ্রাযর্যক  সগ্রড-১৬ ০৪ ০৪ --- 

২৩. পবটাকর্ায অাবযটয সগ্রড-১৯ ০১ ০১ --- 

২৪. কুা যকায  সগ্রড-১৯ ০১ ০১ --- 

২৫. দপ্তযী সগ্রড-১৯ ০১ ০১ --- 

২৬. অর্প াক সগ্রড-২০ ২৪ ২০ ০৪ 

 

১.৩ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এয াম্প্রর্তক অজিন 

১.৩.১ র্যংখ্যান র্ফবাগ নৄনাঃপ্রর্তষ্ঠা 

আন্তজিার্তক র্যভেবর ফাংরাবদবয র্যংখ্যান কাম িক্রবভয অফস্থান সুর্নর্িত কযা এফং অবুন্তযীণ সযবে 

র্যংখ্যাবনয ুলরুত্ববক উরর্ি কবয ফঙ্গফন্ধুয সুবমাগ্য কন্যা ফতিভান যকাবযয ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ার্না 

জার্তয র্তায ভতাদ ি নৄনাঃধাযণ কযায রবযু ইবতানবফ ি ২০০২ াবর র্ফলুপ্ত র্যংখ্যান র্ফবাগবক নৄনযা ২০১০ 

াবর ‘র্যংখ্যান র্ফবাগ’ নাবভ র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয অধীন একটি আরাদা র্ফবাগ র্ববফ সৃজন কবযন। পবর 

সদবয আথ ি-াভার্জক উন্নন র্যকল্পনা প্রণবন র্যংখ্যাবনয অর্যাম িতা নৄনযা স্বীকৃত । স্মযণ কযা মা সম, 

প্রথভ সভাবদ (১৯৯৬-২০০১) যভতা থাকাকাবর ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ার্না র্যংখ্যান ব্যফস্থায উন্নর্তয জন্য 

অবনকুলবরা ুলরুত্বনণ ি দবয গ্রণ কবযন, মায ভবধ্য র্যংখ্যাবনয জন্য ফহুতর র্ফর্ষ্ট একটি সুদৃে বফন র্নভ িাণ 

অন্যতভ। ২০১3 াবর র্যংখ্যান ব্যফস্থাবক আবযা সুংত  গণভৄর্খ কযায রবযু ুলরুত্বনণ ি কাম িাফর্রয দার্ত্ব র্দব 

র্তর্ন র্ফস্তৃত র্যবয র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ (Statistics and Informatics Division) প্রর্তষ্ঠা 

কবযন মা ইবতাভবধ্য SID নাবভ র্যর্চর্ত রাব কবযবছ। নৄনাঃপ্রর্তষ্ঠায য সথবক জাতী  আন্তজিার্তক র্যভেবর 

র্যংখ্যান ব্যফস্থাবক উর্ত্তবযার্ত্তয র্ক্তারী কযায জন্য এ র্ফবাগ ুলরুত্বনণ ি ভূর্ভকা সযবখ ংর্িষ্ট কবরয প্রংা অজিন 

কবযবছ। 

১.৩.২ র্ফবাগ ম্প্রাযণ  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা নৄনগ িঠন 
র্যংখ্যান ব্যফস্থাবক র্ক্তারী কযায জন্য ভাননী প্রধানভন্ত্রীয র্দচ্ছায আবরাবক র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাগবক ম্প্রার্যত কবয একটি উইং এয র্যফবতি প্রান, উন্নন  তথ্য ব্যফস্থানা নাবভ ৩টি আরাদা উইং এফং 

সফ র্কছু নতুন অফকাঠাবভা সৃজন কযা ববছ। অর্তর্যক্ত র্চবফয ১টি, ভেগ্ম-র্চবফয ১টি, উ-র্চবফয ২টি এফং াখা 
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ম িাব ৪টি সভাট ৩৪টি নতুন দ সৃজন কযা ববছ। র্যংখ্যান আইন ২০১৩ এয আবরাবক ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযায াংগঠর্নক কাঠাবভা নৄনগ িঠন কবয জনফবরয র্যভাণ ফাড়াবনা ববছ এফং কর র্ফবাগ  

সজরা অর্প স্থাবনয ব্যফস্থা সনা ববছ। জনফবরয র্যভাণ আয বৃর্দ্ধ কবয র্ৈতী ম িাবয নৄনগ িঠবনয কাজ 

অব্যাত আবছ। উবজরা ম িাব র্ৈতী সশ্রর্ণয দ র্ফলুপ্ত কবয ৪৬৭টি প্রথভ সশ্রর্ণয দ সৃজন কযা ববছ। ফার্ল িক 

উন্নন কভ িসূর্চ  ভধ্যবভার্দ ফাবজট এয আতা ুলরুত্বনণ ি জর্য, ভীযা  অফকাঠাবভা উন্নবনয জন্য কাম িক্রভ 

গ্রণ কযা ববছ। এবত র্যংখ্যান বুুবযায তথ্যবাোয ভদ্ধ বফ এফং তথ্য ব্যফাযকাযীযা ারনাগাদ তথ্য াবফন।  

১.৩.৩ র্যংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণন 
সদবয াভর্গ্রক  ভর্িত উন্নবনয জন্য সুর্নর্দ িষ্ট র্যকল্পনা গ্রণ একটি ুলরুত্বনণ ি র্ফল। ঠিক  ভবাবমাগী 

র্যংখ্যান র্যকল্পনা প্রণবনয নফ িতি। র্যংখ্যান মত র্নভু ির বফ, নীর্ত র্নধ িাযকবদয জন্য র্যকল্পনা প্রণন  

ফাস্তফাবনয র্দক র্নবদ িনা প্রদান তত জতয বফ। র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয আতাধীন ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযায ভর দার্ত্ব সদবয র্ফর্বন্ন র্ফলব র্যকল্পনা প্রণন, ফাস্তফান  ভর্নটর্যং প্রার্নক 

কভ িকাবেয জন্য ারনাগাদ, র্নব িযবমাগ্য  ভানম্মত র্যংখ্যান যফযা কযা। ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা জাতী 

এফং স্থানী র্যকল্পনা প্রণবনয র্নর্ভর্ত্ত প্রাক, গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ, যকার্য  সফযকার্য গবফলণা প্রর্তষ্ঠান, 

আন্তজিার্তক ংস্থা এফং জনাধাযবণয ব্যফাবযয জন্য র্যংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা কবয আবছ।  

এতর্দন মাফত র্যংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাবয সযবে সকান ভর্িত আইন, র্ফর্ধ ফা নীর্তভারা না থাকা র্কছু 

আবদ  র্যবেয আতা ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কাজ র্যচার্রত ব আর্ছর। র্ফর্বন্ন যকার্য ংস্থা 

কর্তিক একই র্ফলব র্যংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাবয পবর সকানটি যকার্য আয সকান টি যকার্য ন, তা র্নব র্ফভ্রার্ন্ত 

সৃর্ষ্ট া তথ্য ব্যফাযকাযীগণ নানার্ফধ অসুর্ফধায ম্মুর্খন র্চ্ছবরন। এ কর অসুর্ফধা দূয কবয র্যংখ্যান 

কাম িক্রভবক গর্তীর, ভর্িত, রযুর্বর্র্ত্তক  প্রর্ভতকযবণয জন্য র্যংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণন কযা । 

১.৩.৪ র্যংখ্যান আইবনয আতা র্ফর্ধভারা  নীর্তভারা প্রণন 
র্যংখ্যান আইন ২০১৩ এয আতা ‘ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা ব্যতীত অন্যান্য ংস্থা কর্তিক র্যংখ্যান প্রস্তুত 

 প্রকা র্ফর্ধভারা  নীর্তভারা, ২০১৪ প্রকা কযা । 

১.৩.৫ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িকতিা  কভ িচাযী র্নবাগ র্ফর্ধভারা, ২০১৮ অনুবভাদন 
ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কাম িক্রভ সুষু্ঠবাবফ র্যচারনায র্নর্ভর্ত্ত ‘ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িকতিা  

কভ িচাযী র্নবাগ র্ফর্ধভারা, ২০১৮’ অনুবভাদবনয প্রস্তাফ কযা ববছ। ১৬/০৫/২০১৮ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত প্রার্নক উন্নন 

ংক্রান্ত র্চফ কর্ভটিয ৮ভ বা র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয প্রস্তাবফয র্যবপ্রর্যবত জনপ্রান 

ভন্ত্রণারবয র্নবাগর্ফর্ধ যীযণ ংক্রান্ত উকর্ভটি ‘ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িকতিা  কভ িচাযী র্নবাগ 

র্ফর্ধভারা, ২০১৮’ এয খড়া অনুবভাদবনয জন্য সুার্য কবযবছ। উক্ত র্নবাগ র্ফর্ধভারা প্রণবনয র্ফলটি ফাংরাবদ 

যকার্য কভ ি কর্ভন র্চফার (র্ফর্এর্) এয বঙ্গ যাভ িক্রবভ চূড়ান্তকযবণয র্নর্ভর্ত্ত ২৩/০৫/২০১৮ তার্যবখ 

র্নবাগ র্ফর্ধভারাটি র্ফর্এর্বত সপ্রযণ কযা ববছ। ফতিভাবন র্ফর্এর্বত র্নবাগ র্ফর্ধভারাটিয কাম িক্রভ চরভান 

যববছ। 

১.৩.৬ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ২ সশ্রর্ণয বদ বদান্নর্ত 
ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ২ সশ্রর্ণয ‘কাযী র্যংখ্যান কভ িকতিা’ বদ ২৯ (উনর্ে) জন এফং ‘প্রার্নক 

কভ িকতিা’ বদ ০৬ (ছ) জনবক বদান্নর্ত প্রদান কযা ববছ। র্ফর্ফএ এয উক্ত দ দুটিবত অর্ধকতয সমাগ্য প্রাথীবদয 

বদান্নর্ত প্রদাবনয প্রর্ক্রা চরভান।   

১.৩.৭  দ সৃর্ষ্ট 
ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায আতাধীন HIES প্রকবল্পয ০২(দুই) কুাটাগর্যয ৩ সশ্রর্ণয ০৪ (চায)টি দবক যাজস্ব 

খাবত দান কযা ববছ। পবর াংগঠর্নক কাঠাবভাভুক্ত নবফ িয ৪৩২৯টি দ বত ৪টি দ বৃর্দ্ধ সব ফতিভাবন সভাট 

৪৩৩৩টি দ ববছ। 
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১.৩.৮ Sustainable Development Goals (SDG) ফাস্তফাবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ এফং এয আতাধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভূর্ভকা  
SDG র্যফীযবণয প্রধান চুাবরঞ্জ বরা ংর্িষ্ট রবযুয অধীন সূচকভবয অগ্রগর্ত অজিন র্নূপবণ স্বল্প ভ অন্তয 

(Frequently) এফং নণ ির্ফবাজন (Disaggregated) উার্ত্ত প্রস্তুত  প্রকা কযা। SDG’s ভর প্রর্তাদ্য বচ্ছ 

Leave no one behind ফা কাউবক ফর্ঞ্চত কবয ন। এ প্রর্তাদ্যবক ফাস্তবফ ূপদান কযবত এর্ডর্জ ফাস্তফান 

অগ্রগর্ত র্যফীযবণ মথাম্ভফ ক্ষুদ্র প্রার্নক এরাকা, আ, র্রঙ্গ, ফ, জার্তর্ত্তা, নৃতার্ত্ত্বক জনবগাষ্ঠী, কভ িংস্থাবনয 

অফস্থা, অর্বফান, প্রর্তফন্ধী, ধভ ি ইতুার্দ সববদ তথ্য-উাবর্ত্তয প্রাক্করন অতুাফেকী। 

 

প্রবাজনী তথ্য-উার্ত্ত যফযাবয জন্য র্ফদ্যভান শুভার্য  জর্য বত Data Mining এফং Data 

Generating উব র্ফলবক অতুন্ত ুলরুবত্বয াবথ র্ফবফচনা কযা ববছ। াাার্ আন্তজিার্তক ভানদে অনুযণ 

কবয ুলণগতভান র্নর্িতনফ িক Secondary উৎ সমভন: প্রার্নক উার্ত্ত বত র্যংখ্যান প্রণন র্ফলব দবয 

গ্রণ কযা ববছ। র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয আতাধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা এর্ডর্জয ২৩২ 

টি সূচক নৄিানুনৄিবাবফ ম িাবরাচনানফ িক র্ফদ্যভান তথ্যসূে, ফতিভান অফস্থা, তথ্য-উার্ত্ত প্রণন ংর্িষ্ট কাম িক্রভ, 

র্ফদ্যভান উাবর্ত্তয র্ফবাজন অফস্থা র্ফবিলণনফ িক প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ কযবছ। এয অং র্ববফ জার্তংঘ কর্তিক 

এর্ডর্জ’য  সূচকভবয প্রকার্ত Metadata এফং এর্ডর্জ ংক্রান্ত যকাবযয গৃীত র্যকল্পনাভবয র্বর্র্ত্তবত 

র্ফর্ফএ কর্তিক Action Plan and Methodological Guidelines for Data Generation and 

Disaggregation for Monitoring and Evaluation of SDGs’ ীল িক একটি প্রকানা সফয কযা ববছ। 

এটি এর্ডর্জ ডাটা প্রস্তুত  যফযাব একটি ুােবুক র্ববফ কাজ কযবফ। ইবতাভবধ্যই ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

অনুবভাদনক্রবভ কর তথ্য-উার্ত্ত প্রদানকাযী ভন্ত্রণারবয ভিবয জন্য র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাগবক প্রধান কবয জাতী উার্ত্ত ভি কর্ভটি (NDCC)  গঠন কযা ববছ। NDCC  সক অর্ধকতয কাম িকযী 

কযায জন্য ১০/০৫/২০১৮ তার্যবখ ১১ (এগাবযা) দস্যর্ফর্ষ্ট একটি উকর্ভটি গঠন কযা ববছ। ইবতাভবধ্য র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/ংস্থায প্রর্তর্নর্ধবদয াবথ বা কবয সূচকর্বর্র্ত্তক র্ফস্তার্যত ম িাবরাচনা  এয র্যংখ্যার্নক ব্যাখ্যা 

র্ফবিলণ কবয তথ্য-উার্ত্ত প্রস্তুবতয র্নবদ িনা প্রদান কযা ববছ। তথ্য-উার্ত্ত প্রদাবন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

অন্যান্য তথ্য-উার্ত্ত প্রস্তুতকাযী ংস্থাবক কার্যগযী বমার্গতা প্রদান কযবছ। প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয a2i প্রকবল্পয 

আতা SDG Tracker প্রস্তুত কযা ববছ। মাবত র্ফর্বন্ন তথ্য-উার্ত্ত প্রদানকাযী ংস্থাভ যার্য তথ্য প্রদান 

কযবত াবয। জাতী র্যংখ্যান ংস্থা র্ববফ র্ফর্ফএ প্রদানকৃত তথ্য-উাবর্ত্তয Authentication- এয কাজ 

কযবছ।  

শুভার্য  জর্যবয াাার্ আদৄর্নক প্রভের্ক্ত  উদ্ভাফনী সকৌর ব্যফায কবয র্যংখ্যান প্রণবনয র্ফর্বন্ন 

উবদ্যাগ গ্রণ কযা ববছ। এয ভবধ্য যববছ Big Data, Internet of Things and Artificial Intelligence.  

 

জার্তংঘ কর্তিক সুার্যকৃত এর্ডর্জ র্যবাটি িং  উার্ত্ত যফযাব জাতী র্যংখ্যান ংস্থাবক সকন্দ্রী 

অফস্থাবন যাখা ববছ। এবযবে জাতী র্যংখ্যান ংস্থায ভূর্ভকা বচ্ছ এয আতাধীন র্যংখ্যান প্রস্তুতকাযী 

প্রর্তষ্ঠাবনয তথ্য-উার্ত্ত যফযানফ িক সুীর ভাজ, প্রাইববট সটয এফং একাবডর্ভর্ানবদয অংগ্রণ র্নর্িতনফ িক 

UNSD এয Country Data Lab এফং আঞ্চর্রক প্রর্তষ্ঠানভবয তথ্য-উার্ত্ত যফযা কযা। 

 

এ রবযু র্ফর্বন্ন জাতী  আন্তজিার্তক ংস্থায াবথ অংীদার্যত্ব প্রর্তষ্ঠায কাম িক্রভ চরভান যববছ। 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ কর্তিক অনুবভার্দত জাতী র্যংখ্যান উন্নন সকৌরে (NSDS) এয আতাধীন কাম িক্রভভ 

SDG  এয রযুভাোয াবথ ংগর্ত াধবনয জন্য এয সভাদ বৃর্দ্ধ  নতুন নতুন কাম িক্রভ অন্তভু িক্ত নফ িক NSDS 

ারনাগাদ কযা জরুর্য। র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এ রবযু কাম িক্রভ গ্রবণয উবদ্যাগ র্নববছ। প্রধানভন্ত্রীয 
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কাম িারবয a2i প্রকবল্পয আতা উন্ননকৃত SDG Tracker র্বস্ট্বভ র্ফর্ফএ-এয য সথবক অন্যান্য ংস্থা 

কর্তিক যফযাকৃত ডাটা Authenticate কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বচ্ছ। 

 

1.3.9 এর্ডর্জ ফাস্তফাবন গৃীত কভ ি-র্যকল্পনা 

 SDG ফাস্তফাবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ-এয কাম িক্রভভ র্চর্িতকযণ; 

 SDG অজিন অগ্রগর্ত র্যফীযণ  জীকযবণ উদ্ভাফনভরক কভ িকাে র্চর্িতকযণ এফং তা ফাস্তফাবন 

কভ ির্যকল্পনা র্নধ িাযণ; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয চরভান কাম িক্রভভবয াবথ SDG এয রযু  সূচকভবয র্ফন্যা  

াভঞ্জস্যকযণ;  

 SDG র্ফলব অবুন্তযীণ  আন্তজিার্তক অংীজনবদয াবথ সমাগাবমাগ যযা এফং কভ িকাে র্যচারনা  ভি;  

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ কর্তিক র্যচার্রত র্ফর্বন্ন শুভার্য  জর্যব SDG Indicators ংক্রান্ত 

র্যংখ্যান প্রস্তুবতয জন্য প্রশ্নে ম িাবরাচনা  র্যভাজিন এফং র্যবাট িভবয ংর্িষ্ট Indicators ংক্রান্ত 

পরাপর অন্তভু ির্ক্ত র্নর্িতকযণ; 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/ংস্থা কর্তিক প্রস্তুতকৃত SDG Indicators ংক্রান্ত র্যংখ্যান প্রণবন কার্যগযী 

যাভ ি  র্নবদ িনা প্রদান;  

 জাতী উার্ত্ত ভি কর্ভটি  এ ংক্রান্ত অন্যান্য কর্ভটিয র্নকট উস্থাবনয নবফ ি SDG Indicators র্ফলক 

তথ্য-উার্ত্ত Validation and Authentication ংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনা;  

 SDG  অজিবনয অগ্রগর্ত র্যফীযবণ জার্তংঘ কর্তিক র্নধ িার্যত র্নবদ িনায আবরাবক র্যংখ্যান প্রস্তুবত ংর্িষ্ট 

র্যংখ্যান যফযাকাযীয জন্য সদবয সপ্রর্যত র্ফবফচনা ংজ্ঞা, দ্ধর্ত  গাইডরাইন প্রণন, প্রকা  

ভিাধন; 

 সটকই উন্নন অবীষ্ট ংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনায রবযু ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবত  ১৭ (বতবযা) 

দস্যর্ফর্ষ্ট একটি এর্ডর্জ সর গঠন কযা ববছ;  

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয SDG ম্পাদন/র্যচারনায রবযু ০৭ (াত) দস্যর্ফর্ষ্ট একটি সর 

গঠন কযা ববছ; 

 আদৄর্নক তথ্য প্রভের্ক্তয াতা Big Data, Internet of Things and Artificial Intelligence 

ইতুার্দ আদৄর্নক তথ্যপ্রভের্ক্ত ব্যফায কবয Data Mining  Data Generation- এয রবযু কাম িক্রভ গ্রবণয 

উবদ্যাগ সনা ববছ; এফং  

 কর তথ্য-উার্ত্ত যফযাকাযী ভন্ত্রণার/র্ফবাবগ NSDS এয র্নবদ িনা অনুমাী র্যংখ্যান সর গঠবন উবদ্যাগ 

সনা ববছ। 

১.৩.১০ Heads of Saarc Statistical Organizations (SAARCSTAT)-এয ৯ভ  বা 

পবল্যয াবথ ম্পন্নকযণ 
২০১৬ াবরয ২৯-৩১ আগস্ট্, তার্যবখ বাযবতয নার্দেীবত HEADS OF SAARC STATISTACL 

ORGANSATIONS (SAARCSTAT)-এয ৮ভ বা গৃর্ত র্দ্ধান্ত অনুাবয ১১-১৩ এর্প্রর, ২০১৮ তার্যবখ 

SAARCSTAT এয ৯ভ বা ঢাকাস্থ সাবটর রা-সভর্যর্ডাবন অনুর্ষ্ঠত । এ বায প্রর্তাদ্য র্ফল র্ছর 

SAARC Regional Statistical System Review and Gender Statistics ।                 

SDG পরবাবফ ফাস্তফাবনয রবযু াকিভূক্ত সদভ সথবক ফাংরাবদ, বাযত, ার্কস্তান, শ্রীরংকা, সনার, ভুটান 

 ভারৈী- এয প্রর্তর্নর্ধ, দুটি উন্নন বমাগী ংস্থায প্রর্তর্নর্ধ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায 

ভার্যচারবকয সনর্তবত্ব ফাংরাবদবয বয ১৩ দবস্যয একটি টিভ অংগ্রণ কবযন। SAARCSTAT এয ৯ভ 
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বা াকিভূক্ত প্রর্তটি সদবয র্নজ র্নজ SDG ফাস্তফান, সদবয র্ফর্বন্ন উন্নন র্যকল্পনা গ্রবণয স্বাবথ ি 

র্যংখ্যাবনয ুলণগতভান, ফতিভান অফস্থা, বর্ফষ্যৎ কযণী, সজোয স্ট্ুাটির্স্ট্ক্স, ডাটা সার্যং, তথ্য-উার্ত্ত 

আন্তজিার্তক ভাবন প্রস্তুতকযণ এফং প্রর্তটি াকিভূক্ত সদবয াবথ ডাটার্রংক স্থাবনয রবযু র্ফস্তার্যত আবরাচনা, 

সুার্য প্রণন কর্ত কভ িদ্ধর্ত গ্রণ  র্দ্ধান্ত গ্রণ কযা । SAARCSTAT এয প্রথা অনুমাী প্রর্ত ফছয 

এ বা াকিভূক্ত একটি সদ আবাজন কবয থাবক র্ফধা ৯ভ বায গৃর্ত র্দ্ধান্ত অনুাবয  SAARCSTAT এয 

১০ভ বা ার্কস্তাবন অনুর্ষ্ঠত বফ। 

১.৩.১1 র্ডর্জটার ার্ল্ি-২০১৭ (আইর্টি সভরা) অংগ্রণ 

৬-৯ র্ডবম্বয ২০১৭ তার্যবখ ফঙ্গফন্ধু আন্তজিার্তক বম্মরন সকন্দ্র, ঢাকা অনুর্ষ্ঠত র্ডর্জটার ার্ল্ি-২০১৭ এ          

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ অংগ্রণ কবয। স্ট্বর র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ)-এয মাফতী কাম িক্রবভয াপল্য ফড় আকাবযয ইবরকের্নক্স র্ডবাইব প্রদ িন কযা । 

এবত ফাংরাবদবয প্রবৃর্দ্ধয ায, ভাথার্ছু আ, তফবদর্ক আ, জনংখ্যা  শ্রভর্ক্ত, র্ফর্বন্ন তথ্য প্রদ িন । 

এছাড়া র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন ধযবনয অর্ত ুলরুত্বনণ ি প্রকানা র্ফনাভবল্য দ িনাথীবদয ভাবঝ র্ফতযণ কযা ।  

১.৩.১2  Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP) গঠন 

র্যংখ্যান আইন ২০১৩ এয ৬(থ) ধাযা অনুমাী র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ বত Bangladesh 

Geographical Information System Platform (BGISP) গঠবনয রবযু র্ফর্বন্ন দপ্তয/ংস্থায প্রর্তর্নর্ধয 

ভিব একটি কর্ভটি গঠন কযা । গত ৩০/৬/২০১৬ তার্যবখ এয একটি র্যে জাযী কযা । র্যে অনুমাী 

BGISP’য  গাইড রাইন প্রস্তুতকযণ উকর্ভটি এফং একটি বফ াইট প্রস্তুতকযণ উকর্ভটি গঠন কযা ।  কর্ভটি 

ইবতাভবধ্য খড়া গাইড রাইন চূড়ান্ত কবযবছ। অযর্দবক BGISP-এয বফ াইট (www.gis.gov.bd) ততর্য 

কযা ববছ এফং এয খড়া সরাবগা ততর্য কযা ববছ। 

১.৩.১3 Open Government Data (OGD) Catalog ততর্য  
যকাবযয কর তথ্য একই প্লাটপবভ ি র্নব আায জন্য www.data.gov.bd নাভক একটি বফ সাট িার ততর্য 

কযা ববছ । এ সাট িাবর র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয তথ্য আবরাড কযা বফ। Data Catalog ততর্যয কাজ র্যংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয তথ্য ব্যফস্থানা উইং এফং a2i এয সমৌথ উবদ্যাবগ UNDESA- এয আর্থ িক বমার্গতা 

ফাস্তফান কযা ববছ। গত অথ িফছবয ৭৯ টি Catalog ততর্য কযা ববছ । 

১.৩.১4 জাতী তথ্য-ফাতান কাম িক্রবভয অধীবন র্ফবাবগয তথ্য ফাতান র্যচারনা, ভর্নটর্যং  

ারনাগাদকযণ 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয জাতী তথ্য ফাতান র্নর্ভত র্যচারনা, ভর্নটর্যং  ারনাগাবদয 

াাার্ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয াতা নতুন নতুন র্পচায ংবমার্জত বচ্ছ। 

১.৩.১৫  ইবনাববন কাম িক্রভ  
র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ র্নর্ভত ইবনাববন ম্পর্কিত কাম িক্রভ ম্পার্দত বচ্ছ।  এ র্ফবাবগয তথ্য 

ব্যফস্থানা উইং এয আতা আইর্টি াখা-১ কর্ভটিয সপাকার বন্ট র্ববফ কাজ কযবছ। ২০১৮ াবরয জানুাযী 

বত র্ডবম্ববয ম্পার্দতব্য ইবনাববন কাবজয কভ ির্যকল্পনা প্রণন কযা ববছ। ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ইবনাববন 

ম্পর্কিত কাম িক্রবভয  াপল্য বচ্ছ Overseas Visit Tracker নাভক পটুায সডববর। র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িকতিাগণ কর্তিক তফবদর্ক র্ফর্বন্ন প্রর্যণ/কভ িারা/স্ট্ার্ড 

র্বর্জবট অংগ্রবণয ঠিক তথ্য র্রর্ফদ্ধ কযায রবযু Overseas Visit Tracker পটুাযটি ততর্য কযা 

ববছ। তফবদর্ক প্রর্যণ র্ফলব সদবয বাফভর্তি উস্থাবন ঠিক কভ িকতিা ভবনানন এফং ম্পবদয মথামথ 

ব্যফায র্নর্িত কযায জন্য এই েুাকায ুলরুত্বনণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ। 

http://www.data.gov.bd/
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১.৩.১৬  ই-ার্ব ি সযাডম্যা ২০২১ ফাস্তফান  
ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তয আতা র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায 

সফাভবক অর্ধকতয সফাভৄখী, জনফান্ধফ, জ  কাম িকয কযায রবযু প্রথাগত ফতিভান সফা দ্ধর্ত সথবক        

ই-ার্ব িব ূপান্তয কযায উবদ্যাগ গ্রণ কযা ববছ। ৩১ জানুার্য ২০১৮ তার্যবখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারব          ই-

ার্ব ি ফাস্তফান  সযাডম্যা ২০২১  র্নব একটি কভ িারা দুটি ই-ার্ব িবয প্রস্তাফ কযা । প্রস্তার্ফত ই-ার্ব ি দুটি 

(Bangladesh Statistics এন্ড্রবড অুা এফং SID Data Management System) ১৬ই সভ ২০১৮ 

তার্যবখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারব সপ্রযণ কযা ববছ।  ই-ার্ব ি দুটি ফাস্তফাবনয জন্য াত (০৭) দবস্যয একটি কাম িকযী 

কর্ভটি গঠিত ববছ। 

১.৩.১৭  ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (Annual Performance Agrement-APA) 
ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা অনুমাী ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্চফ এফং র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয র্চফ এয ভবধ্য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৭-২০১৮ স্বাযর্যত । র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয অধীনস্থ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ুলরুত্বনণ ি কাম িাফর্রবক উক্ত চুর্ক্তয সকৌরগত উবেবেয ভবধ্য অন্তভু িক্ত 

কযা । চুর্ক্তয ধাযাফার্কতাক্রবভ ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ এফং 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভার্যচারবকয ভবধ্য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত স্বাযর্যত ববছ। যফতীবত ংস্থা 

প্রধাবনয াবথ তাবদয আতাধীন র্ফবাগী/আঞ্চর্রক কাম িারভব মথাযীর্ত উক্ত চুর্ক্ত স্বাযয কযা ববছ। 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত প্রণন এফং ফাস্তফান ংক্রান্ত কাম িাফরী সুষু্ঠবাবফ ম্পাদবনয রবযু অর্তর্যক্ত র্চফ 

(প্রান) সক প্রধান কবয র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফার্ল িক কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা টিভ গঠন কযা ববছ। 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা অনুমাী অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন প্রর্ত র্তন ভা অন্তয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা বচ্ছ। 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ভার্ক ভি বা, এর্ডর্ ম িাবরাচনা বা অন্যান্য র্ফবল 

বাুলবরাবত ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তয র্ফর্বন্ন কভ িম্পাদন সূচক, সূচবকয ভান, সূচবকয র্ফযীবত অজিন ম্পবকি 

কাম িকযবাবফ আবরাচনা কযা । র্ফবাবগয প্রর্তটি প্রর্যণ সকাব ি ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তয র্ফলব একটি র্ফবল 

ভর্ডউর অন্তভু িক্ত কযা ববছ। একইবাবফ প্রর্তটি প্রর্যবণ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ংক্রান্ত ভর্ডউর অন্তভু িক্ত কযায 

জন্য ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবক প্রবাজনী র্দক র্নবদ িনা প্রদান কযা ববছ। 

১.৩.১৮ জাতী শুদ্ধাচায সকৌর (National Integrity Strategy-NIS) 
ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা অনুমাী ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ জাতী 

শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফান ংক্রান্ত কাম িক্রভ গ্রণ কযা । এ কাম িক্রবভয আতা মথাযীর্ত তনর্তকতা কর্ভটি গঠন 

কযা ববছ। তনর্তকতা কর্ভটিয বা তেভার্ক র্বর্র্ত্তবত র্নর্ভত অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ। াাার্ অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ শুদ্ধাচায 

র্ফলক র্ফবল বা এফং বচতনতা বৃর্দ্ধভরক বা। শুদ্ধাচায র্ফলব এ র্ফবাবগয ভেগ্মর্চফ (প্রান) সপাকার বন্ট 

কভ িকতিা র্ববফ দার্ত্ব ারন কযবছন। এয ধাযাফার্কতা ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবত তনর্তকতা কর্ভটি গঠন 

কযা ববছ। তেভার্ক র্বর্র্ত্তবত র্নর্ভত কর্ভটিয তফঠক অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ। ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবত একজন 

কভ িকতিা শুদ্ধাচায র্ফলক সপাকার বন্ট র্ববফ দার্ত্ব ারন কযবছন।  

উক্ত কাম িক্রবভয াাার্ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নধ িার্যত ছক অনুযণ কবয ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয শুদ্ধাচায 

কভ ির্যকল্পনা প্রণন  ফাস্তফান কযা ববছ। ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা অনুমাী তনর্তকতা কর্ভটিয বা কবয 

অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন প্রর্ত র্তন ভা অন্তয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা বচ্ছ। শুদ্ধাচায কভ ির্যকল্পনা র্যংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কাম িক্রভবক অন্তভু িক্ত কযা ববছ।  

শুদ্ধাচায নৄযষ্কায প্রদান নীর্তভারা, ২০১৭ অনুমাী র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সথবক ০১ (এক) জন 

কভ িকতিা এফং ০১ (এক) জন কভ িচাযীবক শুদ্ধাচায নৄযষ্কায প্রদান কযা ববছ। র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবযয শুদ্ধাচায র্ফলক কভ ির্যকল্পনা প্রণন কবয গত ১২/০৭/২০১৮ তার্যবখ ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা ববছ।  
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১.৩.১৯  তথ্য অর্ধকায (Right to Information-RTI) 
র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয উ-র্চফ (তথ্য ব্যফস্থানা) সক তথ্য প্রদাবনয জন্য দার্বত্ব র্নবার্জত কযা 

ববছ। র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্ত ফা প্রর্তষ্ঠান তবথ্যয জন্য (সটর্রবপাবন/সভৌর্খক/র্রর্খতবাবফ) আগ্র প্রকা কযবর ংর্িষ্ট তথ্য 

যফযাবয প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা । তথ্য অর্ধকায (তথ্য প্রকা  প্রচায) প্রর্ফধানভারা ২০১০ এয ৩ (১) 

অনুমাী স্ব-প্রবণার্দত তথ্য প্রকা র্নবদ ির্কা ভবর র্ফবাগ কর্তিক ংর্িষ্ট তথ্য জনাধাযবণয অফগর্তয জন্য 

বফাইবট র্নর্ভতবাবফ প্রকা প্রর্ত ০৩ (র্তন) ভা অন্তয আবডট কযা ।  

১.৩.২০ e-GP এয কাবজ াতা প্রদান  
র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবত e-GP এয ভাধ্যবভ ক্র কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযা বচ্ছ। 

 

১.৩.২1  ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয আবার্জত স্থানী প্রর্যবণয র্ফফযণ: 

ক্র: 

নং 

সকাব িয নাভ প্রর্যবণয তার্যখ 

 সভাদ 

অংগ্রণকাযী 

গবণয 

ম িা/সশ্রর্ণ 

অংগ্রণকাযীগবণযংখ্যা 

র্যংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান 

বুুবযা 

অন্যান্য 

ংস্থা 

সভাট 

১ ই-নর্থ র্যবেবভন্ট 

প্রর্যণ 

১০-১১ 

সবন্ফম্বয/২০১৭ 

নফভ সগ্রড সথবক 

তদুদ্ধি 

১২ জন ২ জন - ১৪ জন 

২ ই-নর্থ র্যবেবভন্ট 

প্রর্যণ 

১২-১৪ 

সবন্ফম্বয/২০১৭ 

১৬ সগ্রড সথবক  

১০ভ সগ্রড 

২৮ জন - - ২৮ জন 

৩ ই-নর্থ র্যবেবভন্ট 

প্রর্যণ 

১৭-১৮ 

সবন্ফম্বয/২০১৭ 

১৭-২০ সগ্রড ২৫ জন ০৩ জন - ২৮ জন 

৪ Refresh the 

Memory & 

Adapting Skill 

Development 

২৫-২৭ 

জানুার্য/২০১৮ 

নফভ সথবক 

তদুদ্ধি 

১৩ জন ০২ জন - ১৫ জন 

৫ বচতনতা বৃর্দ্ধ  কাবজ 

গর্তীরতা আনন 

২৫-২৭ 

জানুার্য/২০১৮ 

১৬-১০ভ সগ্রড ৩০ জন - - ৩০ জন 

৬ বচতনতা বৃর্দ্ধ  কাবজ 

গর্তীরতা আনন 

২৫-২৭ 

জানুার্য/২০১৮ 

১৭-২০ সগ্রড ২৬ জন ০৩ জন ০১ জন ৩০ জন 

৭ বচতনতা বৃর্দ্ধ  কাবজ 

গর্তীরতা আনন 

২০-২৪ সভ/২০১৮ ১০-১৬ তভবগ্রড ২৮ জন ০১ জন - ২৯ জন 

৮ বচতনতা বৃর্দ্ধ  কাবজ 

গর্তীরতা আনন 

২৭-৩১ 

সভ/২০১৮ 

১৭-২০ সগ্রড ২৩ জন ১২ জন ০২ জন ৩৭ জন 

৯ Refresh the 

Memory & 

Adapting Skill 

Development 

০১-০৭ জুন/২০১৮ নফভ সগ্রড সথবক 

তদুদ্ধি 

১৫ জন ০৩ জন - ১৮ জন 

১০ জাতী শুদ্ধাচায র্ফলব 

বচতনতা বৃর্দ্ধ ংক্রান্ত 

প্রর্যণ 

২১ জুন/২০১৮ ১৬ সগ্রড সথবক 

তদুদ্ধি 

৪৬ জন ২৪ জন - ৭০ জন 
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১.৩.২২   র্ফর্বন্ন সূচবক ফাংরাবদবয উবেখবমাগ্য অজিন  

১) র্জর্ডর্ প্রবৃর্দ্ধয তকযা ায (GDP Growth Rate) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

২) চরর্ত ভবল্য র্জর্ডর্ (র্ফর্রন টাকা) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

 

 

৫.০৫ 

৫.৫৭ 

৬.৪৬ ৬.৫২ 

৬.০১ ৬.০৬ 

৬.৫৫ 

৭.১১ ৭.২৮ 

৭.৮৬ 

০. 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

৭. 

৮. 

৯. 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

রজরির প্রবৃরিয ায 

৬২৮৭ 
৭০৫১ 

৭৯৭৫ 
৯১৫৮ 

১০৫২২ 
১১৯৮৯ 

১৩৪৩৭ 

১৫১৫৮ 

১৭৩২৯ 

১৯৭৫৮ 

২২৩৮৫ 

০ 

৫০০০ 

১০০০০ 

১৫০০০ 

২০০০০ 

২৫০০০ 

চররত মূদে রজরির (রফররয়ন টাকা) 

চররত মূদে রজরির (রফররয়ন টাকা) 
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৩) ভাথার্ছু গড় আ (ভার্কিন ডরায) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

৪) ফাৎর্যক ভৄল্যস্ফীর্তয ায (Inflation Rate) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

 

৮২৯ 
৯২৮ ৯৫৫ 

১০৫৪ 

১১৮৪ 

১৩১৪ 

১৪৬৫ 

১৬১০ 

১৭৫১ 

০ 

২০০ 

৪০০ 

৬০০ 

৮০০ 

১০০০ 

১২০০ 

১৪০০ 

১৬০০ 

১৮০০ 

২০০০ 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ভাথারছু গড় আয় (ভারকিন িরায) 

ভাথার্ছু গড় আ (ভার্কিন ডরায) 

৭.৬ 
৬.৮২ 

১০.৯২ 

৮.৬৯ 

৬.৭৮ 
৭.৩৫ 

৬.৪১ 
৫.৯২ 

৫.৪৪ 
৫.৭৮ 

০. 

২. 

৪. 

৬. 

৮. 

১০. 

১২. 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ফাৎরযক মূেস্ফীরতয ায (Inflation Rate) 

ফাৎরযক মূেস্ফীরতয ায (Inflation Rate) 
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৫) ভার্ক ভল্যস্ফীর্ত 

 

         উৎ: র্ফর্ফএ 

৬) দার্যবদ্রুয তকযা ায (Poverty Rate) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

৫.৯৪ 

৫.৫৭ 

৫.৮৯ 

৬.১২ 

৬.০৪ 

৫.৯১ 

৫.৮৩ 

৫.৮৮ 

৫.৭২ 
৫.৬৮ 

৫.৬৩ 

৫.৫৭ 
৫.৫৪ 

৫.২ 

৫.৩ 

৫.৪ 

৫.৫ 

৫.৬ 

৫.৭ 

৫.৮ 

৫.৯ 

৬. 

৬.১ 

৬.২ 

ভার্ক ভল্যস্ফীর্ত 

৪৮.৯ 

৪০. 

৩১.৫ 

২৪.৩ 
২১.৮ 

০. 

১০. 

২০. 

৩০. 

৪০. 

৫০. 

৬০. 

২০০০ ২০০৫ ২০১০ ২০১৬ ২০১৭ 

দারযদযেয ায 

২০০০ ২০০৫ ২০১০ ২০১৬ ২০১৭ 
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৭) কৃর্ল পবরয উৎাদন বৃর্দ্ধ  খাবদ্য স্বংম্পূন িতা অজিন (উৎাদন রয সভ.টন) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

৮) র্ফগত 8 ফছবয ধান উৎাদন (সভর্েক টন) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

263.18 

289.31 

313.17 
322.67 

335.41 338.90 338.34 343.57 347.10 347.10 
338.03 

362.78 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

কৃরল পদরয উৎাদন বৃরি ও খাদে স্বয়াংম্পূন িতা অজিন (উৎাদন রক্ষ মভ.টন) 

সভ.টন 

33,541,099 

33,889,631 
33,833,602 

34,356,551 

34,710,417 34,709,661 

33,803,420 

36,278,336 

32,000,000

32,500,000

33,000,000

33,500,000

34,000,000

34,500,000

35,000,000

35,500,000

36,000,000

36,500,000

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
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৯) আলু পবরয ব্যাক উৎাদন বৃর্দ্ধ (উৎাদন রয সভ. টন) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

১০) গড় আয়ু  (Life Expectancy at Birth) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

৫১.৬৭ 

৬৬.৪৮ 

৫২.৬৮ 

৭৯.৩ 
৮৩.২৬ 

৮২.০৫ 
৮৬.০৩ ৮৯.৫ 

৯২.৫৪ 
৯৪.৭৪ 

১০২.১৫ 

০. 

২০. 

৪০. 

৬০. 

৮০. 

১০০. 

১২০. 

আলু পবরয ব্যক উৎাদন বৃর্দ্ধ  

(উৎাদন রয সভ.টন) 

৬৫.১ ৬৫.২ 

৬৬.৫ ৬৬.৬ ৬৬.৮ 
৬৭.২ 

৬৭.৭ 

৬৯ 
৬৯.৪ 

৭০.৪ 
৭০.৭ ৭০.৯ 

৭১.৬ 
৭২ 

৬০. 

৬২. 

৬৪. 

৬৬. 

৬৮. 

৭০. 

৭২. 

৭৪. 

২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ 

গড় আয়ু 

গড় আয়ু 
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১১) ফাংরাবদ স্যাম্পর বাইটার স্ট্ুাটিটিক’ ২০১৭ এয প্রধান সূচকভ 

   

০১. জাতী জনংখ্যা (প্রাক্কর্রত)   

   জনংখ্যা (র্ভর্রন):    

 সভাট ১৬২.৭  

 নৄরুল  ৮১.৪  

 ভর্রা  ৮১.৩  

জনংখ্যা বৃর্দ্ধয ায (Intercensal Growth 

Rate) 

১.৩৭  

০২. নভৄনা এরাকায (PSU) ংখ্যা   

 জাতী  ২০১২  

 েী ১০৭৭  

 য  ৯৩৫  

০৩. নভৄনা জনংখ্যা   

 সভাট ১২৫২৫৮১ 

 নৄরুল  ৬২৭০৬৮  

 ভর্রা  ৬২৫৫১৩  

ফর্বর্র্ত্তক জনংখ্যা (তাং)   

 সভাট   

  ০০-১৪ ২৯.৩  

  ১৫-৪৯ ৫৪.৪  

  ৫০-৫৯  ৮.৩  

  ৬০+ ৮.০  

 নৄরুল    

  ০০-১৪ ২৯.৫  

  ১৫-৪৯ ৫৪.১  

  ৫০-৫৯  ৮.২  

  ৬০+ ৮.২  

 ভর্রা    

  ০০-১৪ ২৯.২  

  ১৫-৪৯ ৫৪.৮  

  ৫০-৫৯  ৮.৩  

   ৬০+ ৭.৭  

০৪. নভৄনা জনংখ্যায তফর্ষ্ট   

   জনংখ্যায স্বাবার্ফক বৃর্দ্ধয ায ১.৩৪  

   র্রংগ অনুাত (নৄরুল/ভর্রা)×১০০ ১০০.২  

   র্নবিযীরতায অনুাত (তকযা)  

 জাতী  ৫৩  

 েী ৫৭  

 য  ৪৭  

  

   

   

র্শু-নাযী অনুাত (প্রর্ত াজায ১৫-৪৯ ফৎয ফী 

ভর্রা) 

 জাতী  ৩১০  

 েী ৩৩৬  

 য  ২৭৯  

   জনংখ্যায ঘনত্ব (প্রর্ত ফগ ি র্ক:র্ভ) ১১০৩  

০৫. প্রজনন (Fertility)   

   স্থুর জন্ায (প্রর্ত াজায জনংখ্যা)   

 জাতী  ১৮.৫  

 েী ২০.৪  

 য  ১৬.১  

ফাঃর্নর্দ িষ্ট প্রজনন ায (প্রর্ত াজায ১৫-৪৯ ফৎয ফী ভর্রা)  

 ১৫-১৯ ৭৫  

 ২০-২৪ ১৩৪  

 ২৫-২৯ ১০৫  

 ৩০-৩৪ ৫৯  

 ৩৫-৩৯ ২৬  

 ৪০-৪৪ ৭  

 ৪৫-৪৯ ৩  

সভাট প্রজনন ায (প্রর্ত ১৫-৪৯ ফৎয ফী ভর্রা)  

 জাতী  ২.০৫  

 েী ২.৩৭  

 য  ১.৬৮  

াধাযণ প্রজনন ায (প্রর্ত াজায ১৫-৪৯ ফৎয ফী ভর্রা) 

 জাতী  ৬৮  

 েী ৭৮  

 য  ৫৬  

স্থরু ংবমাজন ায (প্রর্ত ১৫-৪৯ ফৎয ফী ভর্রা)  

 জাতী  ১.০২  

 েী ১.১৪  

 য  ০.৮৪  

নীট ংবমাজন ায (প্রর্ত ১৫-৪৯ ফৎয ফী ভর্রা)  

 জাতী  ১.০০  

 েী ১.০৯  

 য  ০.৮০  

০৬. ভযণীরতা (Mortality)   

স্থরু ভতুুায (Crude Death Rate) (প্রর্ত াজায জনংখ্যা)  

 জাতী  ৫.১  

 েী ৫.৭  

 য  ৪.২  
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১ (এক) ফৎবযয নীবচ র্শু ভতুুায (প্রর্ত াজায জীর্ফত জন্ র্শূ)  

  জাতী    

  সভাট ২৪  

  নৄরুল  ২৫  

  ভর্রা  ২৩  

  েী   

  সভাট ২৫  

  নৄরুল  ২৭  

  ভর্রা  ২৩  

  য   

  সভাট ২২  

  নৄরুল  ২২  

  ভর্রা  ২৩  

১ (এক) ভাবয কভ ফবয র্শু ভতুুায (প্রর্ত াজায জীর্ফত জন্ র্শূ)  

  জাতী    

  সভাট ১৭  

  নৄরুল  ১৮  

  ভর্রা  ১৭  

  েী   

  সভাট ১৭  

  নৄরুল  ১৮  

  ভর্রা  ১৬  

  য   

  সভাট ১৭  

  নৄরুল  ১৭  

  ভর্রা  ১৮  

১ ভা সথবক ১১ ভা ফবয র্শু ভতুুায (প্রর্ত াজায জীর্ফত জন্ 

র্শূ)  

  জাতী    

  সভাট ৭  

  নৄরুল  ৭  

  ভর্রা  ৬  

  েী   

  সভাট ৮  

  নৄরুল  ৯  

  ভর্রা  ৭  

  য   

  সভাট ৫  

  নৄরুল  ৫  

  ভর্রা  ৫  

 

   

র্শু ভতুুায (১-৪ ফৎয ফবয র্শু) (প্রর্ত াজায ১-৪ ফৎয ফবয 

র্শু)  

  সভাট ১.৮  

  নৄরুল  ২.১  

  ভর্রা  ১.৬  

৫ (াঁচ) ফৎবযয নীবচ র্শু ভতুুায (প্রর্ত াজায জীর্ফত জন্ র্শূ) 

  জাতী    

  সভাট ৩১  

  নৄরুল  ৩২  

  ভর্রা  ২৯  

  েী   

  সভাট ৩৩  

  নৄরুল  ৩৬  

  ভর্রা  ৩১  

  য   

  সভাট ২৭  

  নৄরুল  ২৭  

  ভর্রা  ২৭  

ভার্ত ভতুু অনুাত (প্রর্ত াজায জীর্ফত জন্ র্শু)  

 জাতী ১.৭২  

 েী ১.৮২  

 য ১.৫৭  

০৭. আয়ুকার (Life Expectancy at Birth)  

প্রতুার্ত আয়ুষ্কার   

  সভাট ৭২.০  

  নৄরুল  ৭০.৬  

  ভর্রা  ৭৩.৫  

০৮. র্ফফা, তারাক  নথক ফফা  

স্থরু র্ফফাবয ায (প্রর্ত াজায জনংখ্যা)  

 জাতী ১৪.৬  

 েী ১৮.১  

 য ১০.২  

জনংখ্যায তফফার্ক অফস্থা (১০ + ফছয ফ) (তাং)  

  নৄরুল    

  অর্ফফার্ত ৩৮.৬  

  ফতিভাবন র্ফফার্ত ৫৯.৯  

  র্ফত্নীক / তারাক প্রাপ্ত/ র্ফর্চ্ছন্ন ১.৫  

  ভর্রা   

  অর্ফফার্ত ২৬.২  

  ফতিভাবন র্ফফার্ত ৬৩.৩  

  র্ফত্নীক / তারাক প্রাপ্ত/ র্ফর্চ্ছন্ন ১০.৫  
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১ভ র্ফফাবয গড় ফ (Mean Age at First Marriage) 

  নৄরুল    

  জাতী ২৫.১  

  েী ২৪.৫  

  য ২৬.২  

  ভর্রা    

  জাতী ১৮.৪  

  েী ১৭.৯  

  য ১৯.৭  

র্ফফাবয গড় ফ (Mean Age at Marriage)   

  নৄরুল    

  জাতী ২৬.২  

  েী ২৫.৭  

  য ২৭.৩  

  ভর্রা    

  জাতী ১৮.৮  

  েী ১৮.৩  

  য ১৯.৯  

র্ফফাবয গড় ফ (Singulate Mean Age at 

Marriage)  

  নৄরুল    

  জাতী ২৫.৬  

  েী ২৫.০  

  য ২৬.৪  

  ভর্রা    

  জাতী ২০.৩  

  েী ১৯.৭  

  য ২১.২  

র্ফফাবয ভধ্যভা ফ (Median Age at Marriage)  

  নৄরুল    

  জাতী ২৫  

  েী ২৫  

  য ২৬  

  ভর্রা    

  জাতী ১৮  

  েী ১৮  

  য ১৯  

০৯. স্থানান্তযণ (আবুন্তযীণ স্থানান্তযণ) 

স্থানান্তয ায (প্রর্ত াজায জনংখ্যা)   

               আগভন ায 73.8 

  েী এরাকায স্থানান্তয  37.8 

   

 েী বত েীবত স্থানান্তয 32.7 

 য বত েীবত স্থানান্তয 5.0 

 য এরাকায স্থানান্তয  119.4 

  েী বত বয স্থানান্তয 30.3 

  য বত বয স্থানান্তয 90.2 

   ফর্গ িভন ায  74.3 

 েী বত ফর্গ িভন 43.5 

 য বত ফর্গ িভন 113.3 

 

১০. জন্র্নন্ত্রণ 

  

জন্র্নন্ত্রণ দ্ধর্ত ব্যফাবযয ায (Contraceptive 

Prevalence Rate)  

 জাতী ৬২.৫  

 েী ৫৯.৪  

 য ৬৬.৩  

  

  

   ৈর্ত অনুমাী জন্র্নন্ত্রণ দ্ধর্ত ব্যফাবযয ায  

 সমবকান দ্ধর্ত ৬২.৫  

 আদৄর্নক দ্ধর্ত ৫৯.২  

১১. প্রর্তফন্ধী (Disability)   

স্থরু প্রর্তফন্ধীতায ায (Crude Disability Rate) ( প্রর্ত াজায 

জনংখ্যা)  

 সভাট ৮.৯  

 নৄরুল  ৯.৮  

 ভর্রা  ৮.০  

১২. এইচআইর্ব/এইড   

ভা সথবক ন্তাবনয এইচআইর্ব/এইড ংক্রর্ভত  তায 

তকযা ায (অন্তত: ১টি সভাড ম্পবকি জাবন) 

৬৮.৮  

ভা সথবক ন্তাবনয এইচআইর্ব/এইড ংক্রর্ভত  তায 

তকযা ায (কর সভাড ম্পবকি জাবন) 

৩৫.৫  

১৩. খানায তফর্ষ্টু    

  খানায আকায ৪.২  

  খানা প্রধান (তাং)   

 নৄরুল খানা প্রধান ৮৫.৮ 

 ভর্রা খানা প্রধান ১৪.২  

 ার্নয ব্যফায (তাং)    

 খাফায ার্ন (ট্যা এফং নরকু) ৯৮.০  

 আবরায উৎ (তাং)   

 র্ফদুুৎ ৮৫.৩  

 সারায  ৫.৮  

 সকবযার্ন ৮.৮  
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 অন্যান্য ০.১  

 টবরট সুর্ফধা (তাং)   

 স্যার্নটার্য ৭৬.৮  

 অন্যান্য ২০.৬  

 উম্মকু্ত ২.৬  

১৪. র্যায ায   

৭ ফছয  তদুধ্বি জনংখ্যায র্যায ায (তাং) 

 জাতী   

  সভাট  ৭২.৩  

  নৄরুল  ৭৪.৩  

  ভর্রা  ৭০.২  

 েী   

  সভাট  ৬৬.৫  

  নৄরুল  ৬৮.৬  

  ভর্রা  ৬৪.৪  

  য   

  সভাট  ৭৯.৫  

  নৄরুল  ৮১.৫  

  ভর্রা  ৭৭.৫  

১৫ ফছয  তদুধ্বি জনংখ্যায র্যায ায (তাং) 

 জাতী   

  সভাট  ৭২.৯  

  নৄরুল  ৭৫.৭  

  ভর্রা  ৭০.১  

 েী   

  সভাট  ৬৬.১  

  নৄরুল  ৬৯.০  

  ভর্রা  ৬৩.২  

  য   

  সভাট  ৮১.১  

  নৄরুল  ৮৩.৮  

  ভর্রা  ৭৮.৪  

১৫. জনংখায ধভ ির্বর্র্ত্তক র্ফবাজন (তাং)  

  ভৄর্রভ ৮৮.৪  

  অন্যান্য ১১.৬  

১৬. জাতী জনংখ্যা (প্রাক্কর্রত): ১জানুার্য ২০১৮ 

(র্ভর্রর্ন) 

 

 সভাট  ১৬৩.৬৫  

 নৄরুল  ৮১.৯১ 

 ভর্রা  ৮১.৭৪ 

উ

ৎ



:

 

র্ফ

র্ফ

এ

উ

ৎ



:

 

র্ফ

র্ফ

এ
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১২) র্ফগত ৩টি অথ িননর্তক শুভার্যবত অথ িননর্তক ইউর্নবটয তুরনাভরক র্চে 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

১৩) ফাংরাবদবয র্রঙ্গর্বর্র্ত্তক শ্রভর্ক্তয ংখ্যা (১৫ ফছয  তদূধ্বি জনংখ্যা-র্ভর্রবন) 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

7818565 

4514091 

482903 

2821571 

3708152 
2991249 

335851 

381052 

2168796 1561926 

64258 
542612 

র্ফগত ৩টি অথ িননর্তক শুভার্যবত অথ িননর্তক ইউর্নবটয তুরনাভরক র্চে 

2013 2001 & 03 1986

৩৬.০ 
৩৭.৩ 

৩৯.৫ 

৪২.৫ ৪৩.১ ৪৩.৫ 

১০.৩ 
১২.১ 

১৭.২ ১৮.২ ১৯.১ ২০.০ 

০.০ 

১০.০ 

২০.০ 

৩০.০ 

৪০.০ 

৫০.০ 

২০০২-০৩ ২০০৫-০৬ ২০১০ ২০১৩ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ফাংরাবদবয র্রঙ্গর্বর্র্ত্তক শ্রভর্ক্তয ংখ্যা (১৫ ফছয  তদূধ্বি 

জনংখ্যা-র্ভর্রবন) 

পুরুল ভররা 
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১.৩.২3 র্যংখ্যান উন্নবনয জন্য জাতী সকৌরে (National Strategy for the 

Development of Statistics- NSDS) 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগাধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায Capacity Building of BBS 

(Phase:2 NSDS Preparation) Project ীল িক একটি প্রকবল্পয অধীন র্ফিব্যাংবকয বমার্গতা র্যংখ্যান 

উন্নবনয জন্য জাতী সকৌরে (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) 

নাবভ একটি র্যকল্পনা দর্রর প্রণন কযা ববছ। NSDS বচ্ছ র্যংখ্যান ব্যফস্থায াভর্গ্রক উন্নবনয উবেবে 

প্রণীত একটি র্ফস্তার্যত, ফাস্তফম্মত, অংগ্রণভরক, র্যফতিনীর এফং যাষ্ট্রী র্যকল্পনা দর্রর। এয ফাস্তফাবনয 

ভাধ্যবভ ফাংরাবদবয জাতী র্যংখ্যান দ্ধর্তয জন্য ভেবগাবমাগী দৃঢ়র্বর্র্ত্ত ততর্য কযা বফ, মায উয র্নব িয কবয 

বর্ফষ্যবত তথ্য র্বর্র্ত্তক, ঠিক  পরপ্রসূ জাতী নীর্ত  র্যকল্পনা গ্রণ কযা ম্ভফ বফ। তাছাড়া, এয ভাধ্যবভ 

র্যংখ্যান ব্যফস্থা/দ্ধর্তয ার্ফ িক উন্নন  প্রর্ভতকযণ, অথ িননর্তক র্ফবিলণ, উন্নন নীর্ত  র্যকল্পনা প্রণবন 

াতা প্রদাবনয জন্য র্যংখ্যাবনয ুলণগতভান  গ্রণবমাগ্যতা বৃর্দ্ধ, জাতী আ র্নূপণ দ্ধর্ত আদৄর্নকান এফং 

তথ্যবাোয  সনটার্কিং র্ক্তারী কযায সুবমাগ ততর্য বফ। ূপকল্প ২০২১ ফাস্তফাবন বমার্গতা কযায জন্য 

NSDS বচ্ছ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্নজস্ব সকৌর, মা র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার, র্ফবাগ  ংস্থায াবথ 

আবরাচনাক্রবভ চূড়ান্ত কযা ববছ। কর উন্ননীর সদবয জন্য জাতী র্যংখ্যান সকৌরে অফরম্বন কযা একটি 

আন্তজিার্তক যীর্তবত র্যণত ববছ। এয সুষু্ঠ ফাস্তফান বর ম িাক্রবভ যকাবযয কর ভন্ত্রণার/র্ফবাগ  ংস্থা 

উকৃত বফ। 

এ ছাড়া র্ফর্বন্ন কভ িারা এফং বা সথবক প্রাপ্ত ভতাভত  সুার্যবয আবরাবক ফাংরাবদবয র্যংখ্যান 

ব্যফস্থায র্বন এফং র্ভন র্নধ িাযণ কযা ববছ, মা এই র্যকল্পনা দর্রবর ফর্ণ িত আবছ। যকাবযয র্বন-২০২১ এয 

াবথ াভঞ্জস্য সযবখ মথাভব প্রার্ঙ্গক, ফস্তুর্নষ্ঠ  বজ ব্যফাযবমাগ্য উার্ত্ত প্রদাবনয রবযু ফাংরাবদবয জাতী 

র্যংখ্যান ব্যফস্থাবক র্ফিভাবন উন্নীত কযাবক NSDS এয ূপকল্প র্ববফ র্নধ িাযণ কযা ববছ। আয এয র্ভন বচ্ছ 

র্যংখ্যান বুুবযায সনর্তবত্ব সদব একটি ভর্িত, সাদার্য  দয র্যংখ্যান ব্যফস্থা গবড় সতারা এফং তথ্য-উার্ত্ত 

ব্যফাযকাযীবদয ফতিভান  বর্ফষ্যত চার্দা অনুমাী আন্তজিার্তকভান ফজা সযবখ স্বচ্ছবাবফ মথাভব র্নভু ির 

র্যংখ্যান প্রস্তুত কযা।  

ফর্ণ িত র্বন  র্ভন অজিবনয রবযু াভর্গ্রক র্দক র্ফবিলণ কবয র্নম্নর্রর্খত চাযটি র্ফলবক অগ্রার্ধকায র্ববফ 

র্চর্িত কযা ববছ। মথা: 

 জাতী উন্নন রযুভাো অজিবনয গর্ত প্রকৃর্ত র্যফীযণ  ভল্যান এফং সুষু্ঠ অথ িননর্তক ব্যফস্থানা    

তথ্য-র্বর্র্ত্তক জাতী র্যকল্পনা প্রণবনয জন্য তথ্য-উাবর্ত্তয ুলণগতভান  ব্যফায বৃর্দ্ধয উয সজায সদা; 

 জাতী র্যংখ্যান ব্যফস্থায সাদার্যত্ব বৃর্দ্ধকযণ; 

 সদবয জনগণবক র্ফবল কবয স্থানী জনাধাযণবক র্যংখ্যানগত তথ্যউাবর্ত্তয াবথ ম্পৃক্ত কবয তাবদয 

যভতাবন এফং স্থানী ম িাবয র্যকল্পনা প্রণবন াতা কযায রবযু স্থানী ম িাবয র্যংখ্যান 

কাম িক্রভ অর্ধকতয র্ক্তারী কযা; এফং 

 ভাবজয ফ িস্তবযয জনগণ মাবত অর্ত বজ তথ্য-উার্ত্ত সবত াবয, সজন্য র্যংখ্যানগত কর        

তথ্য-উার্ত্ত ফ িাধাযবণয জন্য উন্কু্তকযণ এফং এ রবযু ম িাক্রবভ “উন্ুক্ত উার্ত্ত নীর্ত” চালু কযা। 

 

র্ফগত ২৮ অবটাফয ২০১৩ র্ি. তার্যবখ ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ার্নায বার্তবত্ব  অনুর্ষ্ঠত ভর্ন্ত্রবায তফঠবক 

উস্থার্ত NSDS যকাবযয একটি র্যকল্পনা দর্রর র্ববফ অনুবভার্দত া ফাংরাবদব র্যংখ্যান ব্যফস্থাবক 

নণ িাঙ্গবাবফ প্রার্তষ্ঠার্নক ূপদাবনয এক সানারী অধ্যা সূর্চত ববছ। 
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১.৪ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা কর্তিক ফাস্তফানাধীন 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয চরভান প্রকল্প 

১.৪.১  র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

১) আধুর্নকায়ন এফং র্িারীকযণ প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

ফাস্তফানকার         : এর্প্রর ২০১৭ সথবক র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগবক অর্ধকতয র্ক্তারী  আদৄর্নকীকযণ কযা; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ  এয আতাধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িকতিাবদয প্রর্যণ, 

সর্ভনায, াক ি ইতুার্দয ভাধ্যবভ কুাার্টি র্ফর্র্ল্ং কযা; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ICT অফকাঠাবভা উন্নন কযা এফং  

 র্যংখ্যান বফন এয  প্রধান পটক র্নভ িাণ কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য:  ২৮০.০০ রয টাকা 

           ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৬৪.২৬% 

                      ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৫৬.২৩% 

১.৪.২ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

১) অথ িননর্তক শুভার্য-২০১৩ প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : জুরাই ২০১১ সথবক জুন ২০১৮ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 ফাংরাবদব র্ততী অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ াবর ম্পাদন কযা এফং ম্ভাব্য স্বল্পতভ ভবয ভবধ্য 

প্রর্তবফদন প্রকা কযা; 

 ভর শুভার্য (তথ্য ংগ্র) ম্পন্ন কযায য ম্ভাব্য কভ ভবয ভবধ্য গণনা যফতী মাচাই (PEC) কাম িক্রভ 

ম্পন্ন কযা; 

 র্ফর্বন্ন অথ িননর্তক কভ িকাবে র্ফলব র্ফস্তার্যত জর্য ম্পাদবনয র্নর্ভবর্ত্ত Sampling Frame প্রস্তুত কযা; 

 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অনুমাী অথ িননর্তক 

কভ িকাবে র্নবার্জত কর প্রর্তষ্ঠাবনয একটি (Directory) প্রণন কযা;  

 াইরট র্ফজবন সযর্জস্ট্ায প্রণন; 

 অথ িননর্তক কভ িকাবেয র্ল্পগত র্ফন্যা, র্নবার্জত জনফবরয ংখ্যা  ভার্রকানায ধযণ র্নধ িাযণ কযা; 

 জাতী আবয র্বর্র্ত্ত ফছয র্যফতিবনয রবযু প্রবাজনী সফঞ্চভাকি তথ্য ংগ্র কযা; 

 অথ িননর্তক কভ িকাবে র্নবার্জত উখাতুলবরায কাঠাবভা র্নূপণ কযা; 

 অকৃর্লভরক অথ িননর্তক কভ িকাবেয কাঠাবভা র্নধ িাযণ  াভর্গ্রক অথ িনীর্তবত অফদান র্নূপণ কযা; এফং 

 অথ িবনর্তক উন্নবনয জন্য তথ্য র্নবিয মথামথ র্যকল্পনা প্রণন  নীর্তর্নধ িাযবণয রবযু প্রবাজনী তথ্য 

উার্ত্ত যফযা কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য: 

ভর র্ডর্র্বত প্রাক্কর্রত ব্য : ১৯৩৫২৯০ রয টাকা। 

আযর্ডর্র্ প্রাক্কর্রত ব্য: ১৭৮৯৫৮১ রয টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৮৫.৬৭%      

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৮৩.৬৭% 
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২) াউজবার্ল্ ইনকাভ অুাে এক্সবর্েচায াবব ি (HIES) প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : জুরাই ২০১৪ সথবক র্ডবম্বয ২০১৯ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 সজরা ম িাব দার্যদ্রু  তফলম্য এফং এতদম্পকী র্যংখ্যান র্নূপণ; 

 াভার্জক র্নযার্ত্তা সফষ্টর্ন কভ িসূর্চয পরাপর এফং তায আতা (Coverage) সদখা; 

 র্র্আই এফং ব্য র্বর্র্ত্তক র্জর্ডর্য জন্য ুলরুবায (Weight) র্নণ িব তথ্য যফযা কযা; 

 আ এফং দার্যদ্রু এয গর্ত প্রকৃর্তয উয একটি প্যাবনর স্ট্ার্ডয জন্য একটি সফঞ্চভাকি তথ্য াা এফং 

সইাবথ দার্যদ্রু  তফলবম্যয উয একটি র্রর্ র্ব্রপ ততযী কযা এফং 

 প্রথভফাবযয ভত সদবয সজরা ম িাব দার্যদ্রু র্যভা কযা এফং জাতীবাবফ সকাাট িাযর্র র্যভা র্নণ ি 

কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য:  ১৫৬৯.৭৩ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৪৫.৬৬% 

২০১৬-২০১৭ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৬৫.৪৯% 

 

৩) ন্যানার াউজবার্ল্ ডাটাবফইজ প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার  : জুরাই ২০১৩ বত র্ডবম্বয ২০১৯ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 সদবয কর জনবগাষ্ঠীয খানার্বর্র্ত্তক জনর্ভর্তক  অন্যান্য তথ্য ংগ্রবয ভাধ্যবভ একটি ডাটাবফইজ প্রণন; 

 প্রর্তটি খানায আথ ি-াভার্জক অফস্থায র্নবদ িক সকায ডাটাবফইজ প্রণন; 

 র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চ/প্রকবল্পয ভবধ্য সমাগসূে স্থান এফং এ ংক্রান্ত মাফতী তথ্যার্দ উবজরা 

সথবক শুরু কবয কর প্রার্নক ভন্ত্রণার, র্ফবাগ  ংস্থায ব্যফায উবমাগীকযণ; 

 যকাবযয গৃীত র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চ/প্রকবল্প ঠিকবাবফ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক রযুভুক্ত 

(Target) কযা এফং রযুভুর্ক্তয সকৌর জতয কযা; 

 অর্তদর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয উবেবে গৃীত র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ/প্রকবল্পয Overlapping  Omission  র্যাবয 

াতা কযা; 

 একটি ভর্িত াভার্জক র্নযার্ত্তা নীর্তভারা প্রণন  ফাস্তফাবনয জন্য কর াভার্জক র্নযার্ত্তা 

কভ িসূর্চবক সুপ্রর্তর্ষ্ঠত (Consolidate) কযবত াতা কযা এফং 

 সদবয কর নাগর্যবকয জীফনভান উন্নবন যকাবযয ফহুর্ফধ উন্ননভরক কভ িসূর্চ র্যচারনা যকার্য 

সফযকার্য ম িাব কর ব্যফাযকাযীয তথ্য-উাবর্ত্তয চার্দা নযণ কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য:  

৭২৭৩৫.০০ রয টাকা  

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৮৯.৪৯% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৫৮.০৪% 
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৪) সেনবদর্নং স্ট্ুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিং ডাটা অন নৄবরন অুাে 

সডবরবভন্ট প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : জানুার্য ২০১৭ সথবক র্ডবম্বয ২০২০ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 জনশুভার্য  গৃগণনা ২০২১-এয সজানার অাবযবনয াইরটিং র্যচারনা কযা; 

 জনশুভার্য  গৃগণনা ২০২১-এয জন্য ভাস্ট্ায প্লান চূড়ান্ত কযা;  

 দুবম িাগপ্রফণ এরাকায াইবলান সল্টায, র্যা প্রর্তষ্ঠান কাভ াইবলান সল্টায, আশ্রবকন্দ্র  ফহুতর বফন র্চর্িত 

কবয দুবম িাগ প্রফণ এরাকায তথ্য ংগ্রনফ িক র্জ ডাটাবফইজ ব্যফায নফ িক Atlas প্রস্তুতকযণ  ; 

 কর সস্ট্কবার্ল্াবযয ভিব গঠিত র্জআইএ প্লুাটপভ ি কাম িকয  প্রার্তষ্ঠানীকযণ এফং ফাংরাবদ 

র্জগ্রার্পকুার ইনপযবভন র্বস্ট্ভ প্লুাটপভ ি (র্ফর্জআইএর্)-এয াতা র্ফর্ফএ-এ একটি বফাইট 

প্রর্তষ্ঠা কযা; 

 র্রঙ্গ র্বর্র্ত্তক র্ংতা জর্য (Gender Based Violence Survey: GBV র্যচারনা কযা; 

 REDATAM Software ব্যফাবযয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন শুভার্য  জর্যবয তথ্য র্ফর্ফএ এয বফাইবট 

আবরাড কযা এফং 

 প্রর্যবণয ভাধ্যবভ BBS  SID-এয জনফবরয দযতা বৃর্দ্ধ কযা।  

প্রাক্কর্রত ব্য:  ৪৪৩.৫৫ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৭৪.৮৬% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৩০.৩৮% 

৫) তাঁত শুভার্য  প্রকল্প ২০১৮ 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : জুরাই ২০১৭ সথবক র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা এফং অন্যান্য ংস্থা কর্তিক বর্ফষ্যবত জর্য র্যচারানায নভৄনার্বর্র্ত্তক ফা নভৄনা 

কাঠাবভা (Sampling Frame) প্রস্তুত কযা; 

 ফাংরাবদব র্ফদ্যভান তাঁত র্বল্পয ফতিভান অফস্থা ম্পবকি জানা; 

 ফাংরাবদব র্ফদ্যভান তাঁত র্বল্পয ভস্যা  ম্ভাফনা র্নূপণ কযা; 

 তাঁত র্বল্প র্নবার্জত জনফবরয ংখ্যা র্নূপণ; 

 সদব সভাট চর  অচর তাঁত র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয ংখ্যা র্নধ িাযণ কযা; এফং 

 সদব সভাট তাঁত র্ল্প র্নবার্জত ফর্বর্র্ত্তক শ্রর্ভবকয ংখ্যা র্নরুণ কযা এফং স্বর্নবার্জত  বাড়া 

র্নবার্জত শ্রর্ভবকয ংখ্যা র্নধ িাযণ কযা । 

প্রাক্কর্রত ব্য: ৭৭৯.৮৪ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত: ৯৭.৪৩% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত: ৯৭.৪৩% 
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৬) ইম্প্রুর্বং অফ সরফায স্ট্ুাটির্স্ট্ক্স অুাে সরফায ভাবকিট ইনপযবভন র্বস্ট্ভ থ্রু প্যাবনর াবব ি 

(LMIS) প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার          : জানুার্য ২০১৫ বত জুন ২০১৮ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 সবৌগর্রক অফস্থানবববদ, সজোযর্বর্র্ত্তক কভ িংস্ান, সফকাযত্ব, শ্রভ অর্বফান খাত এফং সাবববদ শ্রভর্ক্ত, 

প্রার্তষ্ঠার্নক এফং 

 অ-প্রার্তষ্ঠার্নক কভ িংস্ান, কভ িঘন্টা এফং ভজুর্য ংক্রান্ত র্যংখ্যান প্রস্তুত। 

প্রাক্কর্রত ব্য: ১১০০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৯৫.২৫%     

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯৯.১০% 

        

৭) ভর্নটর্যং দ্যা র্চুবন অফ বাইটার স্ট্ুাটিটিক্স অফ ফাংরাবদ (MSVSB) ২ ম িা প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : জুরাই ২০১৭ সথবক জুন ২০১৯ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 ভগ্র ফাংরাবদব IMPS Design এয ভাধ্যবভ র্নফ িার্চত ২০১২টি নভৄনা এরাকা (Primary Sampling 

Unit) বত জনংখ্যা  জনতার্ত্ত্বক র্ফলক ১১টি তপর্বরয উয র্নব িযবমাগ্য  ঠিক তথ্য ংগ্র কযা; 

 আন্তাঃশুভার্য ফৎযভবয জনংখ্যা বৃর্দ্ধয উাদানভ মথা- জন্, ভতুু, র্ফফা, তারাক, আগভন, ফর্গ িভন এফং 

আথ ি-াভার্জক তথ্য ংগ্র, প্রর্ক্রাকযণ এফং র্নর্ভতবাবফ জনর্ভর্ত ম্পর্কিত সূচকভবয র্যবাট ি প্রকা কযা; 

 জনংখ্যা  জনতত্ত্ব ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, র্ফবিলণ  ভি াধননফ িক Computer এ ধাযণ  ংযযণ কযা; 

 উন্নন বমার্গ, গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ  নীর্ত র্নধ িাযকগবণয ফস্তুর্নষ্ঠ কাবজ ব্যফাবযয জন্য এ তথ্য যফযা 

কযা; 

 স্থানী যকাবযয াবথ সমৌথবাবফ বাইটার সযর্জবেন (জন্-ভতুু) কাম িক্রভ র্যচারনা, তথ্য প্রর্ক্রাকযণ  ডাটা 

সফই ব্যফস্থানা অংগ্রণ কযা; 

 ২০১২টি নভৄনা এরাকা ভর্রাবদয উন্নন কভ িকাবে অং গ্রবণয সুবমাগ সৃর্ষ্ট  কভ িংস্থাবনয জন্য স্থানী 

সযর্জোয র্ববফ তাবদযবক তবাগ অগ্রার্ধকায র্বর্র্ত্তবত ম্পৃক্ত কযা এফং 

 এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ার্নয ব্যফায, আবরায উৎ, জ্বারানীয ব্যফায, াঃর্নকান  র্যবফ দূলণ ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র কবয র্যবফ দূলণ  দূযীকযবণয জন্য র্যকল্পনা প্রণন কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য: ৩৪২০.৯৬ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৯১.১৬% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯১.১৬% 
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৮) ভডান িাইবজন অফ ন্যানার একাউন্ট স্ট্ুাটিটিক প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : এর্প্রর ২০১৭ সথবক জুন ২০২০ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

Major objective is to ensure the modernization of the national accounts and related 

statistics in line with international guidelines and recommendations (SNA 1993/2008). 

The specific objectives of the proposed projects are- 

 To rebase and revise Gross Domestic Product (GDP), Base 2015-16 using ISIC 

Rev-IV; 

 To improve different methods of GDP compilation and 

 To prepare database for GDP (Base 2015-16) from 1972-73 to date: 

 To Rebase and Revision GDP the following surveys should be conducted:  

 Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport; 

 Occupied Residential Houses and Real Estate Services and 

 Tourism Survey in hotel and restaurant. 

প্রাক্কর্রত ব্য: ১১০১.৮৭ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৫০.৯৮% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৫০.৯৮% 

৯) Surveys and Studies relating  to GDP rebase 2015-16 project প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা  : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার          : জুরাই ২০১৭ সথবক জুন ২০২০ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 র্জর্ডর্ এয র্বর্র্ত্ত ফছয ২০১৫-১৬ র্যফতিবনয রবয সফযকার্য স্বাস্থু সফা প্রর্তষ্ঠান জর্য এফং োববর এবজন্ট, 

র্লার্যং এে পবযাার্ডং এবজন্ট (C & F agent) এফং ট্যুয অাবযটযবদয ারনাগাদ তথ্য ংগ্র  নতুন 

র্বর্র্ত্ত ফছবয তা ব্যফায কযা; 

 জাতী র্াফ উন্নন তথা র্জর্ডর্ র্নরুবণব্যফহৃত র্ফর্বন্ন Coefficient এফং proxy indicators/movers 

ভ ারনাগাদকযবণয উবেবে র্নবম্মাক্ত ছটি case study  ম্পন্নকযা; 

 র্এনর্জ সষ্টন 

 সভাফাইর সভযাভত এফং সের্ক্সবরাড 

 সভাফাইর ব্যাংর্কং 

 র্ফজ্ঞান এফং ফাজায গবফলণা (Advertising and Market research) 

 প্যাবকর্জং ইোর্ষ্ট্র 

 গবফলনা  উন্নন (Research and Development) 

 NSDS, SDG এফং ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনায আংর্ক তথ্য প্রার্প্তবত াক ভূর্ভকা ারন। 

প্রাক্কর্রত ব্য: ২৪১.০৮ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৪৭.৫৫% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ১.৯৭% 
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১০) ইভপ্রুববভন্ট অফ র্ির্ির্ কম্পাইবরন এন্ড র্যবফর্িং অফ ইর্ন্ডর্ প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : এর্প্রর ২০১৮ সথবক জুন ২০২১ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 To assist systematic improvement of GDP rebase and revision; 

 To assist systematic development of GDP compilation; 

 To introduce the system of direct estimation of savings and investment; 

 To introduce distribution of factor income of National Accounts; 

 To assist systematic procedure of rural-urban GDP compilation; 

 To rebase and revise of GDP related Indices- 

 House Rent Index (HRI); 

 Consumer Price Index (CPI); 

 Wage Rate Index (WRI);  

 Building Materials Price Index (BMPI); 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP) 

 Producer Price Index (PPI) 

 To increase GDP coverage, two surveys will be conducted- 

 Survey on Marketed part and Trade and Transport Margin of Agriculture, Industry 

and   Import items 

 Survey on Cold Storage and Warehouse Activity.  

প্রাক্কর্রত ব্য:  ৯৮৬.৪৮ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৬৭.১৭% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৬৭.১৭% 

১১) র্ডর্জটাইবজন অফ র্ফর্ফএ াফর্রবকন্প অুাে অনরাইন সবকোর্য ডাটা কাবরকন প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : এর্প্রর ২০১৫ বত র্ডবম্বয ২০১৭ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে : 

 স্বাধীনতায য বত এ মাফত ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায প্রকানাভ  র্ডর্জটাইবজন  

এফং এবত ার্ িং অন ংবমাজন ; 

 র্ফর্বন্ন ংস্থা বত অনরাইন দ্ধর্তবত উার্ত্ত ংগ্র কবয বুুবযায ভার্ক/ফাৎর্যক  প্রকানা 

স্বংর্ক্রবাবফ  প্রস্তুত কযা এফং 

 াধাযণবাবফ  জনাধাযবণয জন্য এফং র্ফবলবাবফ র্যকল্পনার্ফদ  নীর্ত র্নধ িাযবকয  জন্য 

বুুবযায প্রকানাভবয জরবু র্নর্িতকযণ। 

প্রাক্কর্রত ব্য: ৭০০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৯৯.৯৫%  

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৮২.৭৫% 
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১২) অটিকযার িাটা আকি াইব এন্ড ননটওয়ার্কি ং (২য় মিায়) প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : সবন্ফম্বয ২০১৪ সথবক জুন ২০১৮ ম িন্ত 

 

প্রকবল্পয উবেে: 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায প্রধান কাম িারবয ইন্টাযবনট ব্যফায (৫ এভর্ফর্এ বত ২০ এভর্ফর্এ)-এ  

উন্নীতকযণ এফং র্ফবাগ, সজরা  উবজরা র্যংখ্যান অর্পবয াবথ ইন্টাযবনট ংবমাগ স্থান কযা; 

 প্রধান কাম িারব স্থার্ত সনটাকি এফং সজরা  উবজরায সনটাকি যযণাবফযণ; 

 র্ডর্জটার আকিাইব র্বস্ট্ভ উন্নীতকযণ; 

 র্যংখ্যান বফবন আইর্টি র্র্কউর্যটি র্বস্ট্ভ স্থান; 

 পটায উন্নন, অর্প অবটাবভন (পাইর ম্যাবনজবভন্ট, এইচআযএভ, স-সযার, সবইবকর ম্যাবনজবভন্ট, 

ফাবজটিং এে অর্ডটিং ইতুার্দ) ইোর্োর র্যংখ্যান, পবযন সেড র্যংখ্যান, কৃর্ল র্যংখ্যান ইতুার্দ এফং 

 র্ফর্ফএ  র্ফর্ফএ ংর্িষ্ট অন্যান্য ংস্থায কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয স্থানী প্রর্যণ প্রদান। 

 

প্রাক্কর্রত ব্য: ১৮42.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৮৪.৮৮%  

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯২.৭১% 

 

১৩) ডাটা কনবাযন, সভটাডাটা র্প্রাযবন, র্প্রজাযববন এে টাইভ র্র্যজ ডাটা কম্পাইবরন প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা  : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার          : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০১৯ ম িন্ত  

 

প্রকবল্পয উবেে: 

 র্ফর্ফএ প্রর্তর্ষ্ঠত ায য সথবক র্যচার্রত শুভার্য/জর্যবয ডাটা নৄনাঃরুদ্ধায, মা OGD (Open 

Government Data) ডাটাবট র্ববফ নৄণাঃব্যফায কযা; 

 নৄনাঃরুদ্ধাযকৃত ডাটায তথ্য (metadata) ততর্য  ভল্যান; 

 র্ফর্বন্ন ভব/ফছবয র্যচার্রত শুভার্য /জর্যবয Micro Data ভ ভবয ক্রভানুাবয (Time series) 

াজাবনা মাা Big data preparation এ াক; 

 Data Legacy ডাটা র্ফর্বন্ন ভবয  ফতিভান ভবয তবথ্যয র্ত তুরনাভরক ব্যাখা  পযভরা র্নধ িাযণ; 

 Comparative definition র্নধ িাযণ কযা এফং স অনুাবয তথ্য analysis; 

 বর্ফষ্যবতয জন্য তফজ্ঞার্নক দ্ধর্তবত কর ডাটা ংযযণ কযা এফং 

 র্ডর্জটার র্ডবপ্লয ভাধ্যবভ ফাংরাবদ, াকি  ার্ল্ি নৄবরন লক স্থান। 

 

প্রাক্কর্রত ব্য: ৮০৬.৭০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত: ৯৯.৫৩% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯৯.৫৩% 
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১৪) কৃর্ল (স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) শুভার্য-২০১৮ প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : সভ ২০১৭ সথবক র্ডবম্বয ২০২০ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে: 

 কৃর্ল শুভার্যয ভাধ্যবভ স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ সার্ি াফ-সটবয  ফড় র্যবয ম িাক্রর্ভক র্যংখ্যান 

প্রস্তুত কযা; 

 কৃর্ল খাবতয কাঠাবভাগত র্যফতিন ংক্রান্ত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভূর্ভ ব্যফায, জর্ভ চাবলয প্রকায  পর তফর্চবেুয র্যংখ্যান প্রদান কযা; 

 প্রার্ণম্পদ  সারর্ে উখাবতয উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 সচ, কৃর্ল উকযণ  মন্ত্রার্ত ম্পর্কিত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভৎস্য াফ-সটবযয সভৌর্রক উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ক্ষুদ্র প্রার্নক এরাকায কৃর্ল র্ফলক সভৌর্রক তথ্য যফযা এফং 

 কৃর্ল র্ফলক র্ফর্বন্ন জর্যবয জন্য সম্পর সেভ যফযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য:  ৩৪৫০০.৩৯ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৬১.৩৭% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৭.৪১% 

 

১৫) কৃর্ল ও ল্লী র্যংখ্যান ির্য (এআযএএ) প্রকল্প-২০১৭ প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         : জুরাই ২০১৭ সথবক র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত 

 

প্রকবল্পয উবেে: 

 েী এরাকা খানা র্বর্র্ত্তক আথ ি-াভার্জক অফস্থায তথ্য ংগ্র কযা; 

 ভার্রকানার্বর্র্ত্তক কৃর্ল জর্ভ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; র্জর্ডর্ ইম্প্রুববভবন্টয জন্য কৃর্ল কাবজ ব্যফহৃত সচ, ায, 

ফীজ, ফারাইনাক  কীটনাক ম্পবকি তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃর্ল মন্ত্রার্ত, র্যফন, কৃর্ল ণ্য র্ফণন এফং কৃর্ল ভল্য শৃির (value chain) ক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃর্ল ঋণ এফং ঋবণয ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃর্ল শ্রর্ভক, কভ িঘন্টা  শ্রর্ভক ভজুযী ায ম্পবকি তথ্য র্ফবিলণ কযা; এফং 

 নৄরুল ভর্রা সববদ র্যংখ্যান  নাযীয যভতান ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য:  ৩৯৮.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৮৬.৬৫% 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৮৬.৬৫% 
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২.০ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয আতাধীন ংস্থা 

২.১ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অধীন একভাে ংস্থা। 

স্বাধীনতাবর্ত্তায ফাংরাবদব র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয অধীন একার্ধক ংস্থা ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারবয চার্দা অনুমাী র্যংখ্যান 

প্রস্তুত  প্রকাবয দার্বত্ব র্নবার্জত র্ছর। র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয আতা র্যংখ্যান বুুবযা, কৃর্ল ভন্ত্রণারাধীন 

কৃর্ল র্যংখ্যান বুুবযা  কৃর্ল শুভার্য কর্ভন এফং স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয অধীন আদভশুভার্য কর্ভন তাবদয র্নজ র্নজ 

ভন্ত্রণারবয প্রবাজবন র্যংখ্যাবনয সমাগান র্দব আর্ছর। ফ িপ্রথভ ১৯৭৪ াবর ফর্ণ িত ৪টি র্যংখ্যান ংস্থাবক 

একীভূত কবয ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা প্রর্তষ্ঠা কযা । ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভর দার্ত্ব সদবয 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ কর্তিক উন্নন র্যকল্পনা প্রণন, ফাস্তফান  ভর্নটর্যং প্রার্নক কভ িকাবেয জন্য 

ারনাগাদ, র্নব িযবমাগ্য  ভানম্মত র্যংখ্যান যফযা কযা। র্যংখ্যান বুুবযা জাতী এফং স্থানী র্যকল্পনা 

প্রণবনয র্নর্ভর্ত্ত প্রাক, গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ, যকার্য  সফযকার্য গবফলণা প্রর্তষ্ঠান, র্ফর্বন্ন আন্তজিার্তক ংস্থা 

এফং জনাধাযবণয ব্যফাবযয জন্য র্যংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা কবয আবছ। এতর্দন র্যংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাবয 

সযবে সকাবনা ভর্িত আইন, র্ফর্ধ ফা নীর্তভারা না থাকা  র্কছু আবদ  র্যবেয আতা ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযায কাজ র্যচার্রত ব আর্ছর। ২০১৩ াবর র্যংখ্যান আইন জাতী ংবদ া ায ভধ্য 

র্দব ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা একটি আইনগত কাঠাবভা সববছ। উক্ত আইবনয ৬ ধাযা অনুমাী আইন াবয 

য সগবজট প্রজ্ঞাবনয ভাধ্যবভ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা নতুন কবয প্রর্তষ্ঠা কযা ববছ। 

 

২.২ র্যংখ্যান আইন ২০১৩ অনুমায়ী ফাংরাবদ র্যংখ্যান ফুযবযায উবল্লখ্বমাগ্য কামিাফর্র 

 ঠিক, র্নভু ির  ভবাবমাগী র্যংখ্যান প্রণন  ংযযণ; 

 ঠিক, র্নভু ির র্যংখ্যান প্রণবনয জন্য সদবয আথ ি-াভার্জক র্ফর্বন্ন সযবে জর্য র্যচারনা; 

 জনশুভার্য, কৃর্লশুভার্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ শুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য অন্যান্য শুভার্য  জর্যবয রবযু 

মাফতী কাম িক্রভ গ্রণ;  

 যকার্য ম িাব উন্নন র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক, গবফলণা  র্যা প্রর্তষ্ঠান, জাতী  আন্তজিার্তক ংস্থা 

এফং অন্যান্য ব্যফাযকাযীগবণয চার্দা অনুাবয দ্রুততায াবথ র্নব িযবমাগ্য এফং ব্যফায ফান্ধফ র্যংখ্যান  

যফযাকযণ; 

 র্যংখ্যান র্ফলক নীর্তভারা  দ্ধর্ত প্রণন; 

 াখা কাম িারবয কাম িার্দ বযজর্ভবন তদাযক এফং প্রবমাজু সযবে উায প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা  প্রকাবয ব্যফস্থা 

গ্রণ; 

 জাতী র্যংখ্যান উন্নন সকৌরে (National Strategy for the Development of Statistics) 

প্রফতিন এফং ভব ভব ারনাগাদকযণ;   

 র্যংখ্যান র্ফলব দয জনর্ক্ত ততর্যয রবযু প্রবাজনী প্রর্যণ কভ িসূর্চ গ্রণ; 

 র্যংখ্যাবনয ভূর্ভকা  কাম িক্রবভয ুলরুত্ব ম্পবকি জনবচতনতা বৃর্দ্ধকযণ; 

 র্যংখ্যান কাম িক্রভ ম্পাদবন তথ্যপ্রভের্ক্তয ব্যফায র্নর্িতকযণ; 

 সম সকান কর্তিয, যাভ ি প্রদানকাযী প্রর্তষ্ঠান, সফযকার্য ংস্থা এফং আন্তজিার্তক ংস্থায াবথ র্যংখ্যান 

র্ফলব প্রবাজনী ভি  বমার্গতা প্রদান; 

 সবাক্তায ভল্যসূচক অন্যান্য ভল্যসূচক এফং জাতী র্াফ প্রস্তুতকযণ; 

 অথ িননর্তক, র্যবফগত, াভার্জক  জনর্ভর্ত ংক্রান্ত র্নবদ িক প্রণন  প্রকাকযণ; 

 ভূর্ভ ব্যফায র্ফর্বন্ন পবরয উৎাদন, উৎাদন-ব্য এফং পরাধীন জর্ভয র্যভাণ প্রাক্করণ; 

 র্জ সকাড র্বস্ট্ভ প্রণন এফং একভাে যকার্য র্জ সকাড র্বস্ট্ভ র্াবফ এয ারনাগাদকযণ  ংযযণ এফং 

অন্যান্য কর যকার্য ংস্থা ফা প্রর্তষ্ঠানবক ব্যফাবযয জন্য উৈুদ্ধকযণ; 

 জাতী জনংখ্যা সযর্জস্ট্ায (National Population Register) প্রণন  ভব ভব ারনাগাদকযণ; 
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 ভর্িত সন্ট্রার র্জগ্রার্পক ইনপযবভন র্বস্ট্ভ (Central Geographic Information System) 

প্রণন; 

 র্যংখ্যাবনয প্রধান প্রধান কাম িক্রভভ আন্তজিার্তক ভাবন প্রর্ভতকযণ (Standardization); 

 ংযযবণয র্ফকল্প ব্যফস্থা জাতী তথ্য বাোয প্রণন  আদৄর্নক দ্ধর্তবত আকিাইবব ংযযণ; 

 জাতী  আন্তজিার্তক ংস্থায জন্য প্রণীত যকার্য র্যংখ্যাবনয ভান তুান(Authentication); 

 র্যংখ্যান ংক্রান্ত যাভ ি সফা প্রদান; 

 যকায কর্তিক র্নবদ ির্ত অন্যান্য দার্ত্ব ারন এফং 

 উবয ফর্ণ িত দার্ত্ব ারন  কাম িাফর্র ম্পাদবনয জন্য প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ। 

 

২.৩ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায জনফর 

ম িা প্রথভ সশ্রর্ণ র্ৈতী সশ্রর্ণ র্ততী সশ্রর্ণ চতুথ ি সশ্রর্ণ সভাট 

অনুবভার্দত ৪৫৭ ১২৪ ২৯৩৯ ৮১৩ ৪৩৩৩ 

কভ িযত ৩২৬ ৫০ ১৩৪৩ ৪৬৯ ২১৮৮ 

শূন্যদ ১৩১ ৭৪ ১৫৯৬ ৩৪৪ ২১৪৫ 

 

র্যংখ্যান তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সৃর্ষ্টয য বত সদবয র্যংখ্যান কাম িক্রবভ গর্ত ঞ্চায ববছ। 

ইবতাভবধ্য ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবক র্ক্তারী কযায প্রস্তাফ যকায কর্তিক অনুবভার্দত ববছ। পবর সদবয 

র্যংখ্যাবনয সযবে নতুন র্দগন্ত উবন্ার্চত ববছ। এ সপ্রর্যবত অর্ধকতয ভানম্পন্ন তথ্য  উার্ত্ত দ্রুততভ ভব 

যফযাবয জন্য ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভাঠ ম িাব তথা র্ফবাগ  কর সজরা ম িাব অর্প স্থান এফং 

উবজরা ম িাবয অর্পভবক র্ক্তারীকযবণয রবযু ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায াংগঠর্নক কাঠাবভা 

র্যফতিবনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা ববছ। ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবত ইবতানবফ ি দয দপ্তয, ২৩ টি আঞ্চর্রক (বজরা 

ম িাব) র্যংখ্যান অর্প  ৪৮১টি উবজরা র্যংখ্যান অর্প এই র্তন স্তয র্ফর্ষ্ট াংগঠর্নক কাঠাবভা র্ছর। 

ফতিভাবন ৮টি র্ফবাগী বয র্ফবাগী অর্প এফং ৬৪টি সজরা সজরা র্যংখ্যান অর্প স্থান কবয চায স্তয র্ফর্ষ্ট 

াংগঠর্নক কাঠাবভা গঠন কযা ববছ। ৮টি র্ফবাবগ র্ফবাগী কাম িারব ভেগ্ম-র্যচারবকয দ ১৩টি দ সৃর্ষ্ট কযা 

ববছ। ৬৪টি সজরা সজরা কাম িারব উ-র্যচারবকয দ ১৩টি দ সৃর্ষ্ট কযা ববছ এফং উবজরা ম িাব 

৪৮৩টি ২ সশ্রর্ণয উবজরা র্যংখ্যান কভ িকতিায দ র্ফলুপ্ত কবয ১ভ সশ্রর্ণয র্যংখ্যান কভ িকতিায দ সৃর্ষ্ট কবয 

প্রর্তটি উবজরা ৫টি দ সৃর্ষ্ট কযা ববছ। এয ভাধ্যবভ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযাবত চায স্তয র্ফর্ষ্ট াংগঠর্নক 

কাঠাবভা স্থাবনয কাজ সল ম িাব যববছ। নতুন াংগঠর্নক কাঠাবভা সৃর্ষ্টয পবর র্ফর্বন্ন ম িাব সভাট ৫৪০টি নতুন 

দ চূড়ান্তবাবফ সৃর্ষ্ট ববছ। এয পবর ভাঠ ম িা সথবক দয দপ্তয ম িন্ত প্রার্নক কাম িক্রবভ গর্তীরতা বৃর্দ্ধ াবফ। এ 

ছাড়া র্ফর্এ (র্যংখ্যান) কুাডাবযয জনফর বৃর্দ্ধয কাম িক্রভ গ্রণ কযা ববছ। ফতিভাবন কুাডাবযয জনফর ১৬৩ 

এফং নন-কুাডাবযয জনফর ২৩৫। আয জনফর বৃর্দ্ধয প্রর্ক্রা চরবছ। াংগঠর্নক কাঠাবভা র্যফতিবনয কাজ চূড়ান্ত 

বর ুলণগতভান ম্পন্ন র্যংখ্যান প্রণবন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা আবযা অফদান যাখবত াযবফ। 

৩.০ ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায র্ফর্বন্ন উইংভ 

১) এর্গ্রকারচায উইং 

২) সন্পা উইং 

৩) ইোর্ে অুাে সরফায উইং 

৪) ন্যানার অুাকাউর্ন্টং উইং 

৫) সডবভাগ্রার্প অুাে সরথ উইং 

৬) র্পন্যান্প এডর্ভর্নবেন অুাে ম্যাবনজবভন্ট ইনপযবভন র্বস্ট্ভ  

৭) কর্ম্পউটায উইং 

৮) স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ সের্নং ইনর্স্ট্টিউট  
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৩.১ এর্গ্রকারচায উইং 

এর্গ্রকারচায উইংবয কাম িাফর্র  

 ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, সফাবযা, গভ, াট  আলু) এফং ১২০টি অপ্রধান পবরয আতন  উৎাদন 

র্াফ প্রাক্করন; 

 ৬টি প্রধান পবরয নফ িাবা জর্য; 

 অস্থাী পবরয যযর্তয র্াফ প্রাক্করন; 

 ভার্ক কৃর্ল ভজুযী ায র্নরুন; 

 ভূর্ভ ব্যফায  সচ র্যংখ্যান; 

 ফার্ল িক  কৃর্ল র্যংখ্যান ফল িগ্রন্থ প্রণন; 

৩.১.১   ২০১৫-১৭ অথ ি ফছবয ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, সফাবযা, গভ, আলু  াট) এয আফার্দ 

জর্ভয র্যভাণ  উৎাদবনয র্াফ- 
পবরয নাভ আফার্দ জর্ভয আতন 

(রয একয) 

উৎাদন 

(রয সভ. টন) 

আফার্দ জর্ভয আতন 

(রয একয) 

উৎাদন 

(রয সভ. টন) 

২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৭-১৮ 

আউ ২৩.২৭ ২১.৩৪ ২৬.৫৭ ২৭.১০ 

আভন ১৩৭.৭৯ ১৩৬.৫৬ ১৪০.৩ ১৩৯.৯৩ 

সফাবযা ১১০.৬০ ১৮০.১৪ ১২০.০৮ ১৯৫.৭৬ 

গভ ১০.২৬ ১৩.১১ - - 

আলু ১২.৩৫ ১০২.১৬ - - 

াট ১৮.২৩ ৮২.৪৭ (রয সফর) ১৮.৭৪ ৮৮.৯৫ (রয সফর) 

 

৩.১.২  ২০১৫-১৭ অথ ি ফছবয ১২০টি অ-প্রধান ( ১৩টি গ্রু) পবরয অধীন আফার্দ জর্ভয র্যভাণ  

উৎাদন র্াফাঃ 

ক্রর্ভক  

নং 

পবরয গ্রু আফার্দ জর্ভয 

আতন (রয 

একয) 

উৎাদন 

(রয সভ.টন) 

আফার্দ 

জর্ভয 

আতন 

(রয একয) 

উৎাদন 

(রয সভ.টন) 

২০১৫-২০১৬ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ 

০১ দানা জাতী স্য (অ-প্রধান) ৮.৩২ ২৪.৪৭ ৯.৬৮ ৩০.২৭ 

০২ ডার জাতী ৯.২২ ৩.৭৮ ৯.০১ ৩.৮৭ 

০৩ ততর ফীজ জাতী ১১.২৫ ৯.৩৪ ১১.৯৬ ৯.৭৪ 

০৪ ভরা জাতী ৯.৭৮ ২৪.৮৮ ১০.১৮ ২৬.৭৩ 

০৫ সুগায জাতী ২.৪৩ ৪২.০৮ ২.৩৪ ৪৩.৯২ 

০৬ আঁ জাতী ০.৩৪ ০.৪৬ (রয সফর) ০.৩৩ ০.৪৩(রয সফর) 

০৭ সনা জাতী ৩.৫৩ ৬.৪৬ ৩.৪৭ ৬.৩৫ 
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০৮ ফজী (গ্রীষ্মকারীন) ৪.৭২ ১৪.২৩ ৪.৮০ ১৪.৬০ 

০৯ ফজী (ীতকারীন) ৫.২৯ ২২.৩৯ ৫.৩৮ ২৩.৬৩ 

১০ পর (অস্াী) ১.৮৮ ১২.৯৮ ১.৯৫ ১৩.১৫ 

১১ পর (স্াী) ১.৭০ ৩৪.৬৮ ১.৮০ ৩৭.০৩ 

১২ নের জাতী ০.০২ ০.০৭ ০.০৫ ০.০৩ 

১৩ অন্যান্য পর ১.০৩ ৫.১২ ১.০৫ ৫.১৫ 

 

৩.১.৩  কৃর্ল ভজুর্য ায 
 

র্ফর্ফএ ভার্ক র্বর্র্ত্তবত কৃর্ল ভজুর্য ায ংক্রান্ত র্যংখ্যান প্রণন কবয থাবক। কৃর্ল ভজুর্য ায ংগ্রবয জন্য প্রর্ত 

উবজরা বত নভৄনা র্বর্র্ত্তবত ১০ জন কৃর্ল র্দনভজুবযয াযাৎকাবযয র্বর্র্ত্তবত উবজরায কৃর্ল ভজুবযয ায র্নূপণ 

কযা । কৃর্ল র্দনভজুয াা না সগবর মাযা কৃর্ল কাবজয জন্য তদর্নক র্বর্র্ত্তবত ভজুয র্নবাগ কবযবছন এভন 

কৃলবকয র্নকট সথবক তথ্য সনা । ১৫ ফছয এফং তদূধ্বি ফবয নৄরুল এফং ভর্রা শ্রর্ভবকয ভজুর্য ায আরাদা 

আরাদা সনা । কর সজরায ভজুর্য ায াায য ফাংরাবদবয কৃর্ল ভজুর্য ায র্নূপণ কযা । 

 

২০১৬ বনয সখাযাকী ছাড়া এফং সখাযাকী নৄরুল  ভর্রা সববদ কৃর্ল ভজুর্যয ায                                                                                          

                    (ার্যশ্রর্ভক টাকা) 

ক্রর্ভক 

নং 

ভাবয নাভ সখাযাকী ছাড়া সখাযাকী 

নৄরুল ভর্রা নৄরুল ভর্রা 

০১. জানুার্য/১৬ ৩০৯ ২২৮ ২৮৭ ২১০ 

০২. সপব্রুার্য/১৬ ৩০৯ ২৩৪ ২৯০ ২১৫ 

০৩. ভাচ ি/১৬ ৩১২ ২৩৪ ২৯১ ২১৯ 

০৪. এর্প্রর/১৬ ৩৩১ ২৫৫ ৩০৯ ২৩১ 

০৫. সভ/১৬ ৩৩৭ ২৬৫ ৩১৬ ২৪৪ 

০৬. জুন/১৬ ৩২৪ ২৫৪ ৩০৪ ২৩৮ 

০৭. জুরাই/১৬ ৩২৮ ২৫৬ ৩০৭ ২৩৮ 

০৮. আগষ্ট/১৬ ৩২৫ ২৫২ ৩০৪ ২৩৭ 

০৯. সবন্ফম্বয/১৬ ৩২২ ২৪৮ ৩০৩ ২৩৩ 

১০. অবটাফয/১৬ ৩১৯ ২৪৬ ৩০০ ২৩১ 

১১. নববম্বয/১৬ ৩৩৬ ২৫৯ ৩১৭ ২৪২ 

১২. র্ডবম্বয/১৬ ৩৩৫ ২৫৯ ৩১৭ ২৪১ 
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২০১৭ বনয সখাযাকী ছাড়া এফং সখাযাকী নৄরুল  ভর্রা সববদ কৃর্ল ভজুর্যয ায 

                                                                                                                                       (ার্যশ্রর্ভক টাকা) 

ক্রর্ভক 

নং 

ভাবয নাভ সখাযাকী ছাড়া সখাযাকী 

নৄরুল ভর্রা নৄরুল ভর্রা 

০১. জানুার্য/১৭ ৩৩৬ ২৬৪ ৩১৩ ২৪৩ 

০২. সপব্রুার্য/১৭ ৩৩৫ ২৬৫ ৩১২ ২৪৪ 

০৩. ভাচ ি/১৭ ৩৪৯ ২৭৩ ৩২২ ২৫২ 

০৪. এর্প্রর/১৭ ৪০০ ২৯৬ ৩৭১ ২৭৪ 

০৫. সভ/১৭ ৩৯৮ ২৯৫ ৩৭২ ২৭১ 

০৬. জুন/১৭ ৩৫৮ ২৬৯ ৩৩১ ২৪৬ 

০৭. জুরাই/১৭ ৩৬৪ ২৭৫ ৩৩৬ ২৪৭ 

০৮. আগষ্ট/১৭ ৩৬৩ ২৮৩ ৩৩২ ২৫৭ 

০৯. সবন্ফম্বয/১৭ ৩৫৯ ২৭৯ ৩৩১ ২৫৬ 

 

৩.১.4  ভূর্ভ ব্যফায  সচ র্যংখ্যান 

২০১৬-১৭ বনয সচ র্যংখ্যাবনয কাজ ম্পন্ন ববছ। 

২০১৬-২০১৭ বনয ভূর্ভ ব্যফায র্যংখ্যাবনয কাজ ম্পন্ন ববছ। 

৩.১.5  এর্গ্রকারচায উইং কর্তিক ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িক্রভ  

 ৬টি প্রধান  পবরয উৎাদন  আতবনয র্াফ প্রাক্করন কযা ববছ; 

 ১২০টি অপ্রধান পবরয উৎাদন  আতবনয র্াফ প্রাক্করন কযা ববছ; 

 ভার্ক কৃর্ল ভজুর্য ায  র্নণ িবয কাজ সবন্ফম্বয/১৭ ভা ম িন্ত ম্পন্ন কবয প্রর্তবফদন প্রণন কযা ববছ; 

 ভূর্ভ ব্যফায  সচ র্যংখ্যান প্রাক্করন কযা ববছ; এফং 

 কৃর্ল র্যংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৭ প্রকার্ত ববছ। 

৩.১.৬  এর্গ্রকারচায উইং এয আতা ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয প্রকবল্পয র্ফফযণ 

৩.১.৬.১ কৃর্ল  েী র্যংখ্যান জর্য (এআযএএ ) প্রকল্প-২০১৭  

প্রকবল্পয টভূর্ভ: 

 র্যংখ্যান আইন ২০১৩ অনুমাী কৃর্ল সটবযয (স্য,ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) শুভার্য  জর্যবয ভাধ্যবভ তথ্য 

ংগ্র  প্রকা কযা বফ;  

 র্জর্ডর্ ইম্প্রুববভবন্টয জন্য কৃর্ল উকযবণয তথ্য ংগ্র কযা বফ;  

 জাতী র্যংখ্যান উন্নবনয সকৌর (NSDS) এয রযু ৫ ফাস্তফার্ত কযা; 

 ৭ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায প্রবাজনী উার্ত্ত অন্তভু িক্ত কযায জন্য ধাম ি কযা ববছ। ংগৃীত উার্ত্ত বযাযবাবফ 

কৃর্ল ণ্য উৎাদনীরতা বৃর্দ্ধ, ম িবফযণ প্রর্ক্রা ম িাবরাচনা এফং স্য উৎাদবনয পরন ব্যফধান কভাবনায 

প্রবচষ্টা অগ্রগর্ত ভল্যাবন াতা কযবফ; 

 এর্ডর্জ’য দুটি ুলরুত্বনণ ি রযুভাো, নাভ স্বরু রযুভাো ২ (খাদ্য র্নযার্ত্তা, উন্নত নৄর্ষ্ট এফং সটকই কৃর্ল; রযু 

২.৩, ২.৪ এফং ২.গ) এফং রযুভাো ৫ (নৄরুল ভর্রা সববদ এফং নাযী  সভব র্শুয যভতান; রযু ৫.ক.১) 

নযবণ াতা কযবফ; এফং 

 SPARS এয রযু ফাস্তফান কযা।  
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4. ফাস্তফান কার: জুরাই, ২০১৭ বত র্ডবম্বয, ২০১৮ ম িন্ত 

   প্রকল্প এরাকাাঃ ভগ্র ফাংরাবদবয র্নফ িার্চত নভৄনা এরাকা 

5. প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্য: ৩৯৮.০০ রয টাকা 

        (রয টাকা) 

অথ ি ফছয সভাট টাকা র্জর্ফ প্রকল্প াায্য অগ্রগর্তয ায % 

আর্থ িক %  ফাস্তফ % 

২০১৭-১৮ ২৮৬.০০ ২৮৬.০০ - ৮৬.৬৫ % ৬০.০০% 

২০১৮-১৯ ১১২.০০ ১১২.০০ - - - 

ফ িবভাট ৩৯৮.০০ ৩৯৮.০০ - - - 

 

6. প্রকবল্পয উবেে  

 েী এরাকা খানা র্বর্র্ত্তক আথ ি-াভার্জক অফস্থায তথ্য ংগ্র কযা; 

 ভার্রকানার্বর্র্ত্তক কৃর্ল জর্ভ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; র্জর্ডর্ ইম্প্রুববভবন্টয জন্য কৃর্ল কাবজ ব্যফহৃত সচ, ায, 

ফীজ, ফারাইনাক  কীটনাক ম্পবকি তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃর্ল মন্ত্রার্ত, র্যফন, কৃর্ল ণ্য র্ফণন এফং কৃর্ল ভল্য শৃির (value chain) ক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃর্ল ঋণ এফং ঋবণয ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃর্ল শ্রর্ভক, কভ িঘন্টা  শ্রর্ভক ভজুযী ায ম্পবকি তথ্য র্ফবিলণ কযা; এফং 

 নৄরুল ভর্রা সববদ র্যংখ্যান  নাযীয যভতান ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা। 

7. প্রকবল্পয কাম িক্রভ ভ 

 জর্যবয জন্য প্রশ্নে, ম্যানুবর  পযভ প্রস্তুত কযা; 

 নভৄনা ৈর্ত  নভৄনা র্নফ িাচন কযা; 

 সর্ভনায/াকি র্যচারনা কযা; 

 প্রশ্নে মাচাই-ফাছাইবয জন্য র্প্র-সটষ্ট র্যচারনা কযা; 

 জর্যবয প্রশ্নে, ম্যানুবর  পযভ র্প্রন্ট কযা; 

 জর্যবয ভারাভার ক্র কযা; 

 প্রকবল্পয ক্র কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা; 

 গণনাকাযী  সুাযবাইজায র্নবাগ কযা; 

 সুাযবাইজায  গণনাকাযীগবণয প্রর্যণ প্রদান; 

 াযাবদবয নভৄনা এরাকা জর্য র্যচারনা কযা; 

 নযণকৃত প্রশ্নবেয তথ্য এর্ডটং, সকার্ডং, এর্ন্ট্র  তথ্য প্রর্ক্রাকযণ এফং 

 একটি র্যবাট ি প্রকা কযা। 

8. প্রকল্প কাবজয অগ্রগর্ত  

 প্রকবল্পয কাম িক্রভ ম্পন্ন কযায জন্য র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠন কযা ববছ; 

 অথ ি ভন্ত্রণার বত অথ ি ছাবড়য অনুবভাদন াা র্গববছ; 

 জর্যবয খড়া প্রশ্নে, ম্যানুবর  পযভ প্রস্তুত কযা ববছ; 

 নভৄনা এরাকা র্নফ িাচবনয  জন্য র্জ পাইর ংগ্র কযা ববছ  এফং র্জ পাইবরয আ-সডবটয কাজ 

চরবছ; 

 নভৄনা র্নফ িাচবনয কাজ চরবছ এফং  

 প্রশ্নে মাচাই-ফাছাইবয জন্য ১ (এক)টি র্প্র-সটষ্ট কযা ববছ। 
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৩.১.৬.২  কৃর্ল  (স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) শুভার্য-২০১৮ প্রকল্প  

১. প্রকবল্পয টভূর্ভ: 

ফাংরাবদবয গ্রাভীন অথ িনীর্ত তথা ভগ্র সদবয আবয ভর চার্রকা র্ক্ত বরা কৃর্ল। কৃর্লয উয র্নব িয কবয এবদবয 

অথ িননর্তক অগ্রগর্ত। জাতী উন্নন র্যকল্পনা প্রণবন কৃর্ল খাবতয অফদান অতুন্ত ুলরুত্বনণ ি। গ্রাভীন জীফবন দার্যদ্র 

দূযীকযণ জাতী র্যকল্পনায অন্যতভ উবেে- কৃর্ল  ভৎস্য শুভার্য র্যচারনায ভাধ্যবভ কৃর্ল খানায ংখ্যা, খানায 

আকায, ভূর্ভয ব্যফায, কৃর্লয প্রকায, বস্যয ধযণ, চাল দ্ধর্ত, গফার্দ শু  াঁ-ভৄযগীয ংখ্যা, কৃর্ল সযবে 

র্নবার্জত জনফর ম্পবকি তথ্য াা মা। এ ধযবণয তথ্য কৃর্ল সযবেয উন্নন সকৌর র্নধ িাযণ এফং অগ্রগর্ত 

ম িাবফযবণ সফঞ্চভাকি তথ্য র্ববফ ব্যফায কযা । 

 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা র্ফি খাদ্য  কৃর্ল ংস্থায বমার্গতা াযা সদব য  গ্রাবভ কৃর্ল র্ফলক 

র্ফি শুভার্য র্যচারনা কবযবছ। এটাই সদব্যাী বৃৎ আকাবয র্যচার্রত র্যংখ্যার্নক কাম িক্রভ। প্রর্ত দ ফছয 

অন্তয কৃর্ল শুভার্য অনুর্ষ্ঠত । 

২. আইনগত  প্রর্তষ্ঠার্নক ফাধ্যফাধকতা: 

র্যংখ্যান আইন ২০১৩, জাতী র্যংখ্যান উন্নন সকৌরে (এনএর্ডএ) এফং কৃর্ল  গ্রাভীন র্যংখ্যান 

সকৌরে (এর্এআযএ) অনুমাী কৃর্ল শুভার্য, ভৎস্য শুভার্য  প্রার্ণম্পদ শুভার্য র্যচারনা কযায ব্যাাবয 

ফাধ্যফাধকতা যববছ। 

 

৩. ফাস্তফান কার: সভ, ২০১৭ বত র্ডবম্বয, ২০২০ ম িন্ত  

৪. প্রকল্প এরাকাাঃ ভগ্র ফাংরাবদ 

৫. প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্য: ৩৪৫০০.৩৯ রয টাকা                           (রয টাকা) 

অথ ি ফছয সভাট টাকা র্জর্ফ প্রকল্প 

াায্য 

অগ্রগর্তয ায % 

আর্থ িক % ফাস্তফ % 

২০১৭-১৮ ৪১৬৭.০০০ ৪১৬৭.০০০ - ৮৪.০০% ১০.০০% 

২০১৮-১৯ ২৮৫৫৯.৪২০ ২৮৫৫৯.৪২০ - - - 

২০১৯-২০ ১১০৭.৭২৮ ১১০৭.৭২৮    

২০২০-২১ ৬৬৬.২৪২ ৬৬৬.২৪২    

ফ িবভাট ৩৪৫০০.৩৯০ ৩৪৫০০.৩৯০ - - - 

৬.  প্রকবল্পয উবেে  

 কৃর্ল শুভার্যয ভাধ্যবভ স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ সার্ি াফ-সটবয  ফড় র্যবয ম িাক্রর্ভক র্যংখ্যান 

প্রস্তুত কযা; 

 কৃর্ল খাবতয কাঠাবভাগত র্যফতিন ংক্রান্ত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভূর্ভ ব্যফায, জর্ভ চাবলয প্রকায  পর তফর্চবেুয র্যংখ্যান প্রদান কযা; 

 প্রার্ণম্পদ  সারর্ে উখাবতয উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 সচ, কৃর্ল উকযণ  মন্ত্রার্ত ম্পর্কিত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভৎস্য াফ-সটবযয সভৌর্রক উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ক্ষুদ্র প্রার্নক এরাকায কৃর্ল র্ফলক সভৌর্রক তথ্য যফযা এফং 

 কৃর্ল র্ফলক র্ফর্বন্ন জর্যবয জন্য সম্পর সেভ যফযা। 
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৭. শুভার্যয র্যর্ধ: 

অনুর্ষ্ঠতব্য ২০১৮ এয কৃর্ল শুভার্য সদবয কর াধাযণ খানা এফং কৃর্ল র্ফলক প্রার্তষ্ঠার্নক খানা র্যচার্রত বফ। 

এ শুভার্যবত Dejure দ্ধর্তবত তথ্য ংগ্র কযা বফ। প্রথভত সদবয য  েী এরাকা একইাবথ একই ংর্যপ্ত 

প্রশ্নে ব্যফায কবয তথ্য ংগ্র কযা বফ। শুভার্য সবল প্রবতুক গণনাকাযী একটি খানা তার্রকা প্রস্তুত কযবফ। 

তার্রকা সভাট র্যচারনাধীন জর্ভয র্যভাণ, াঁ, ভৄযগী, গরু, ছাগর  ভর্ল ইতুার্দয ংখ্যা এফং খানা ভৎস্য 

চাল/ভৎস্য র্কাবয র্নবার্জত র্কনা এ র্ফলক তথ্য থাকবফ। শুভার্য গণনা সবল এ তার্রকা বত ঢাকা দয দপ্তবয 

কৃর্ল, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ খানায তার্রকা প্রস্তুত কযা বফ। যফতী ম িাব সটকর্নকুার কর্ভটিয সুার্যবয র্বর্র্ত্তবত 

নথক প্রশ্নে ব্যফায কবয কৃর্ল, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ খানা নভৄনা শুভার্য/জর্য র্যচারনা কযা বফ। অতীবতয ন্যা 

২০১৮ এয কৃর্ল শুভার্যবত ভর শুভার্যয যযই র্ইর্ র্যচারনা কযা বফ। ২০১৮ এয কৃর্ল শুভার্যবত কৃর্ল র্ফলক 

প্রার্তষ্ঠার্নক খানা শুভার্য র্যচারনা কযা বফ। সটকর্নকুার কর্ভটিয সুার্যবয র্বর্র্ত্তবত তথ্য ংগ্র দ্ধর্ত র্নধ িাযণ 

কযা বফ। সজানার অাবযন র্যচারনায ভ কৃর্ল র্ফলক প্রার্তষ্ঠার্নক খানায তার্রকা প্রস্তুত কযা বফ। 

৮. প্রকবল্পয কাম িক্রভ ভ: 

সজান গঠন : 

কৃর্ল (স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) শুভার্য-২০১৮-সত কৃর্ল শুভার্য-২০০৮ এয সজান গঠন দ্ধর্ত অনুযণ কযা বফ। কৃর্ল 

শুভার্য-২০০৮ এ সম সজরা সম ংখ্যক সজান র্ছর তায ংখ্যা ঠিক সযবখ উবজরায ভবধ্য এক ফা একার্ধক ইউর্নন 

র্নব সজান গঠন কযা বফ। একই বাবফ য এরাকায জন্য এক ফা একার্ধক াড ি র্নব সজান গঠন কযা বফ। কৃর্ল 

(স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) শুভার্য-২০১৮ এয জন্য েী এরাকা গবড় ২৪০ খানা র্নব গণনা এরাকা এফং য 

এরাকা কভবয ৩০০ খানা র্নব একটি গণনা এরাকা এফং র্টি কযবাবযন এরাকা কভবয ৩৫০ টি খানা র্নব 

একটি গণনা এরাকা গঠন কযা বফ। সজাবন গণনাকাযীয ংখ্যা ১২০ জবনয ভবধ্য ীর্ভত থাকবফ। সজান গঠবনয সযবে 

র্ফর্ফএ এয র্জ সকাড ব্যফায কযা বফ। 

সজানার অাবযন: 

গণনা এরাকা র্নধ িাযণ, গণনাকাযী র্নফ িাচন   শুভার্য কর্ভটি গঠবনয জন্য অন্যান্য শুভার্যয ন্যা কৃর্ল শুভার্য-২০১৮-

সত ভর তথ্য ংগ্রবয নবফ ি দু’ফায সজানার অাবযন  অনুর্ষ্ঠত বফ। সজানার অাবযবন র্নবম্নাক্ত কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযা বফ। 

   সফইজ সভৌজা  ভো ম্যাব ীভানা র্নধ িাযণ  ীভানা সদখাবনা ম্যাব মাফতী ল্যােভাকি এয 

াম্প্রর্তর্ককযণ এফং গণনা এরাকায ীভানা র্চর্িতকযণ; 

   সভৌজা/ভোয তার্রকা নফান; 

   সুাযবাইজায ম্যা প্রস্তুত; 

   র্জ সকাড ংবাধন; 

   ংবার্ধত সজান গঠন; 

   গণনাকাযী, সুাযবাইজাবদয তার্রকা প্রস্তুত; 

   প্রর্যণ সকবন্দ্রয তার্রকা প্রস্তুত; 

   ভর শুভার্যবত ব্যফহৃত প্রশ্নবেয ংখ্যা প্রাক্করন; 

   নদী বাঙ্গন, জনফর্তীন, ংযর্যত সভৌজা ইতুার্দয তার্রকা প্রস্তুত; 

   শুভার্য র্নন্ত্রণ কয তার্রকা প্রস্তুতকযণ; এফং 

   র্ফর্বন্ন কর্ভটিয বা  প্রচায কাম িক্রভ। 

৮. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA)  

 ১২৬টি পবরয র্াফ প্রাক্করবনয কাজ ম্পন্ন । 

 কৃর্ল র্যংখ্যান ফল িগ্রন্থ- ২০১৭ প্রকার্ত ববছ। 
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৯.  বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

ক্রাঃ 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ম্ভাব্য 

ব্য 

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান 

কযা বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট 

ভ ীভা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

০১ 

 

ফাংরাবদ 

নেড 

ব্যাবরন্পর্ট 

২০১৪-১৮ 

 

 জাতী ম িাব জনপ্রর্ত 

খাদ্য প্রাপ্যতায র্যভান 

প্রাক্করন কযা। 

 দ  প্রকযণ র্বর্র্ত্তক 

(Item wise) জনপ্রর্ত 

নৄর্ষ্ট প্রাপ্যতায র্যভান 

প্রাক্করন কযা। 

 দ  প্রকযণ র্বর্র্ত্তক নৄর্ষ্ট 

প্রাপ্যতায াবথ আদ ি 

অনুাত তুরনা কযা। 

 স্বাস্থু, নৄর্ষ্ট, খাদ্য  কৃর্ল 

ব্যফস্থানায জন্য নৄর্ষ্ট  

খাদ্য প্রাপ্যতা ম্পবকি নীর্ত 

র্নধ িাযকবদযবক প্রবাজনী 

তথ্য প্রদান। 

 

ব্য 

প্রাক্করন 

প্রর্ক্রাধীন 

 

দয 

দপ্তবযয 

জনফর 

 

জুন, ২০১৯ 

 

       

 

০২ 

 

গফার্দ শু  

াঁ ভৄযগী 

জর্য প্রকল্প-

২০১৮ 

Livestock 

and 

Poultry 

Survey 

Project 
2018 

 সদবয গফার্দ শু  াঁ 

ভৄযগীযংখ্যা প্রক্করন কযা; 

 জাতাযী, ফ এফং র্রঙ্গ 

অনুমাী র্ফর্বন্ন কুাটাগর্যয 

(সমভন গরু, ভর্ল, ছাগর, 

সবড়া, াঁ, ভৄযগী, সকাবর 

ার্খ প্রভৃর্ত) সজরাাযী 

ংখ্যা প্রক্করন কযা; 

 এ খাবত প্রাথর্ভক উৎার্দত 

ণ্য (মথা-ভাং, দুধ  র্ডভ) 

এফং উজাত উকযণ (মথা-  

সগাফয  চাভড়া) প্রভৃর্ত 

উৎাদবনয র্যভাণ, উৎাদন 

ভল্য  উৎাদন খযচ র্নধ িাযণ 

 

১০০০.০০ 

(রয 

টাকা) 

 

র্ফর্ফএ এয 

প্রধান 

কাম িার  

এফং ভাঠ 

ম িাবয 

জনফবরয 

ভাধ্যবভ 

ফাস্তফান 

কযা বফ। 

 

২০১৮-

২০২০ 

 

অনুবভাদন 

ম িা 
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ক্রাঃ 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ম্ভাব্য 

ব্য 

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান 

কযা বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট 

ভ ীভা 

ভন্তব্য 

কযা; 

 এ উখাবত কভ িংস্থান 

ংক্রান্ত র্ফলার্দ সমভন 

কভ িংস্থাবনয আতন, সফতন 

 ভজুযী এফং ব্যফহৃত অন্যান্য 

ইননৄট ইতুার্দয র্াফ র্নূপণ 

কযা; 

 গফার্দ শু  াঁ ভৄযগী 

উখাবত র্নবার্জত জনফবরয 

ংখ্যা, ভজুযী  সফতন 

ংক্রান্ত তথ্য র্নূপণ কযা; 

এফং 

 সদবয াভার্জক  অথ িনীর্তয 

র্বতবক ভজবুত  কযায রবযু 

জ্ঞাতভান র্যভা বত অজ্ঞাত 

র্কছুয র্াফ র্নধ িাযবণ র্বর্র্ত্ত 

র্াবফ ুলরুত্বনন ি ভূর্ভকা ারন 

কযবফ। 

 

কৃর্ল (স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) শুভার্য-২০১৮ প্রকবল্পয সজান গঠন কভ িারা প্রধান অর্তর্থ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ 

চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ র্ফকা র্কবায দা, অর্তর্যক্ত র্চফ 

(উন্নন),র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ সভা: আর্ভয সাবন, ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান 

বুুবযা  জনাফ জাপয আাম্মদ খান, প্রকল্প র্যচারক অনুষ্ঠাবন উর্স্থত র্ছবরন। 
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4.0 সন্পা উইং 

৪.১. সন্পা উইং-এয কাম িাফরী 

 সদবয জনংখ্যা, গৃগণনা, কৃর্ল  অথ িনীর্তয য ম িাবৃর্ত্ত শুভার্য  তৎংর্িষ্ট জর্য র্যচারনা; 

 শুভার্য ভধ্যফতী ভব র্ফর্বন্ন র্ফলব এডক শুভার্য  আথ ি-াভার্জক র্ফর্বন্ন জর্য র্যচারনা; 

 দুই শুভার্যয ভধ্যফতী ভব জনংখ্যায প্রাক্করন এফং তৎযফতী ভব দীঘ িকারীন জনংখ্যায 

প্রবযর্ত প্রাক্করন; 

 র্যংখ্যান আইন  ২০১৩ অনুমাী র্ফর্বন্ন ংস্থা কর্তিক র্যংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাব অনার্র্ত্ত প্রদান 

ংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনা; 

 জনশুভার্য  গৃগণনায র্বর্র্ত্তবত Small Area Estimation দ্ধর্ত ব্যফায কবয সদবয দার্যদ্রু 

ভানর্চে প্রণন; 

 জনশুভার্য  গৃগণনা ছাড়া অন্যান্য শুভার্য সমভন অথ িবনর্তক শুভার্য, ফর্স্ত শুভার্য, তাঁত শুভার্য 

ইতুার্দ র্যচারনা; 

 চার্দায র্বর্র্ত্তবত জনংখ্যা  এ ংক্রান্ত তথ্য র্ফর্বন্ন সদী  আন্তজিার্তক ংস্থা যফযা কযা 

এফং 

 যকার্য উন্নন র্যকল্পনা প্রণবনয জন্য ভাঠ ম িা বত প্রার্নক তথ্য ংগ্র  ংকরননফ িক 

যফযা। 

৪.২ সন্পা উইংবয আতা ২০১৭-১৮ াবরয প্রকল্পভবয র্ফফযণ 

৪.২.১ অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকল্প 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা  :  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার          :  জুরাই ২০১১ বত জুন ২০১৮ ম িন্ত 

১. প্রকবল্পয উবেে  

 ফাংরাবদব র্ততী অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ াবর ম্পাদন কযা এফং ম্ভাব্য স্বল্পতভ ভবয ভবধ্য 

প্রর্তবফদন প্রকা কযা; 

 ভর শুভার্য (তথ্য ংগ্র) ম্পন্ন কযায য ম্ভাব্য কভ ভবয ভবধ্য গণনা যফতী মাচাই (PEC) কাম িক্রভ 

ম্পন্ন কযা; 

 র্ফর্বন্ন অথ িননর্তক কভ িকাবে র্ফলব র্ফস্তার্যত জর্য ম্পাদবনয র্নর্ভবর্ত্ত Sampling Frame প্রস্তুত কযা; 

 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অনুমাী অথ িননর্তক 

কভ িকাবে র্নবার্জত কর প্রর্তষ্ঠাবনয একটি (Directory) প্রণন কযা;  

 াইরট র্ফজবন সযর্জস্ট্ায প্রণন; 

 অথ িননর্তক কভ িকাবেয র্ল্পগত র্ফন্যা, র্নবার্জত জনফবরয ংখ্যা  ভার্রকানায ধযণ র্নধ িাযণ কযা; 

 জাতী আবয র্বর্র্ত্ত ফছয র্যফতিবনয রবযু প্রবাজনী সফঞ্চভাকি তথ্য ংগ্র কযা; 

 অথ িননর্তক কভ িকাবে র্নবার্জত উখাতুলবরায কাঠাবভা র্নূপণ কযা; 

 অকৃর্লভরক অথ িননর্তক কভ িকাবেয কাঠাবভা র্নধ িাযণ  াভর্গ্রক অথ িনীর্তবত অফদান র্নূপণ কযা; এফং 

 অথ িবনর্তক উন্নবনয জন্য তথ্য র্নবিয মথামথ র্যকল্পনা প্রণন  নীর্তর্নধ িাযবণয রবযু প্রবাজনী তথ্য 

উার্ত্ত যফযা কযা। 
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২. প্রকবল্পয কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত: 

ক) ডাটা প্রবর্ং  ডাটা সবর্রবডন কাম িক্রভ : ১০০% 

খ) ন্যানার র্যবাট ি প্রস্তুত  প্রকা             :  ১০০% 

গ) ৬৪ টি সজরা র্যবাবট িয প্রকা                       :  ১০০% 

ঘ) প্রার্নক র্যবাট ি খড়া প্রণন                    :  ৮০% 

ঙ) PEC   (Post Enumeration Check) এয পরাপর প্রকা: ১০০% 

চ) র্ফজবন সযর্জস্ট্ায প্রস্তুত ংক্রান্ত কাম িক্রভ  : ৫০% 

 

৩. অথ িননর্তক শুভার্য কর্তিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্রাঃ 

         অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকবল্পয আতা “র্ফজবন ডাইবযটর্য” প্রণবনয র্নর্ভর্ত্ত ডাটা প্রবর্ং কাম িক্রভ  

           ম্পন্ন  কযা বচ্ছ ; 

 স্ট্ুাটিটিকুার র্ফজবন সযর্জস্ট্ায প্রণবনয রবযু একটি খড়া প্রশ্নে প্রস্তুত কযা ববছ; 

 ২৭ আগস্ট্ ২০১৭ র্ি তার্যবখ খড়া প্রশ্নে চূড়ান্তকযণ  আইটি র্রঙ্ক স্থাবনয র্ফলব অংীজনবদয াবথ 

ভতর্ফর্নভ বা আবাজন কযা । ১৮ সবন্ফম্বয ২০১৭ র্ি তার্যবখ আইটি র্রঙ্ক স্থান র্ফলব অংীজনবদয 

াবথ একটি আবরাচনা বা অনুর্ষ্ঠত ববছ ; 

 অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকবল্পয আতা াইরট র্ফজবন সযর্জস্ট্ায প্রণবনয রবযু Sample design 

কাম িক্রভ চরভান যববছ; 

 ভাঠ ম িাব র্যংখ্যান কাম িার বত ডাটা Online Web-System এয ভাধ্যবভ যার্য দয দপ্তবযয 

াব িাবয সপ্রযবণয র্নর্ভর্ত্ত প্রবাজনী IT অফকাঠাবভা সৃজন কযা ববছ; এফং  

 আন্তজিার্তক ভানম্পন্ন  র্ফজবন সযর্জস্ট্ায প্রস্তুবতয র্নর্ভর্ত্ত াইরট র্ফজবন সযর্জস্ট্ায প্রণবনয কাম িক্রভ 

চরভান যববছ। 

 

৪.২.২  ন্যানার াউজবার্ল্ ডাটাবফইজ (এনএইর্ড) প্রকল্প ২০১৭ 
ফাস্তফানকাযী ংস্থা  :  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার          :  ০১ জুরাই ২০১৩ বত ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত  

 

১. প্রকবল্পয উবেোঃ 

 সদবয কর জনবগাষ্ঠীয খানার্বর্র্ত্তক জনর্ভর্তক  অন্যান্য তথ্য ংগ্রবয ভাধ্যবভ একটি ডাটাবফইজ প্রণন; 

 প্রর্তটি খানায আথ ি-াভার্জক অফস্থায র্নবদ িক সকায ডাটাবফইজ প্রণন; 

 র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চ/প্রকবল্পয ভবধ্য সমাগসূে স্থান এফং এ ংক্রান্ত মাফতী তথ্যার্দ উবজরা 

সথবক শুরু কবয কর প্রার্নক ভন্ত্রণার, র্ফবাগ  ংস্থায ব্যফায উবমাগীকযণ; 

 যকাবযয গৃীত র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চ/প্রকবল্প ঠিকবাবফ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক রযুভুক্ত 

(Target) কযা এফং রযুভুর্ক্তয সকৌর জতয কযা; 

 অর্তদর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয উবেবে গৃীত র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ/প্রকবল্পয Overlapping  Omission  র্যাবয 

াতা কযা; 

 একটি ভর্িত াভার্জক র্নযার্ত্তা নীর্তভারা প্রণন  ফাস্তফাবনয জন্য কর াভার্জক র্নযার্ত্তা 

কভ িসূর্চবক সুপ্রর্তর্ষ্ঠত (Consolidate) কযবত াতা কযা এফং 

 সদবয কর নাগর্যবকয জীফনভান উন্নবন যকাবযয ফহুর্ফধ উন্ননভরক কভ িসূর্চ র্যচারনা যকার্য 

সফযকার্য ম িাব কর ব্যফাযকাযীয তথ্য-উাবর্ত্তয চার্দা নযণ কযা। 
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২. প্রাক্কর্রত ব্যাঃ          (টাকা) 

১) র্জর্ফ : ৪০ সকাটি ৫৪ রয ৫২ াজায 

২) আযর্এ : ৬৮৬ সকাটি ৮০ রয ৪৮ াজায 

৩) সভাট ব্য : ৭২৭ সকাটি ৩৫ রয 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয কাবজয অগ্রগর্ত : ৯৫% 

২০১৮ জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত : ৬০% 

৩. ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য 

 ন্যানার াউজবার্ল্ ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকবল্পয আতা ১ভ সপইবজ যংনৄয র্ফবাবগয ০৮টি সজরা, ফর্যার 

র্ফবাবগয ০৬টি সজরা এফং ভভনর্ং র্ফবাবগয ভভনর্ং, জাভারনৄয  সযনৄয সজরা সভাট ১৭টি সজরায 

নযণকৃত প্রশ্নেভ আইর্আয পাভ ি কর্তিক কুার্নং  ডাটা র্লর্নং কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা ববছ; 

 গত ০৬-২০ আগষ্ট ২০১৭ তার্যখ ম িন্ত ২ সপইবজ ভাঠ ম িাব সজানার অাবযন র্যচার্রত । উক্ত সজানার 

অাবযবন সজান গঠন, সভৌজা/ভোয ম্যা াম্প্রর্তকযণ, সুাযবাইজায কুাচ ম্যা প্রস্তুত, গণনা এরাকা 

র্নর্দ িষ্টকযণ, গণনাকাযী সুাযবাইজাবযয ংখ্যা র্নধ িাযণ মাফতী কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা ; 

 ন্যানার াউজবার্ল্ ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকবল্পয আতা ২ সপইবজ ১৪ জানুার্য, ২০১৭ বত ০২ 

সপব্রুার্য ২০১৮ তার্যখ ম িন্ত ঢাকা  চেগ্রাভ র্ফবাবগয কর সজরা এফং ভভনর্ং র্ফবাবগয সনেবকাণা 

সজরা সভাট ২৫ টি সজরায এনএইচর্ড ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা ; 

 এনএইচর্ড প্রকবল্পয আতা ৩ সপইবজ র্বরট, খুরনা  যাজাী র্ফবাবগয কর সজরা আগাভী জুরাই, 

২০১৮ ভব সজানার অাবযন র্যচারনায রবযু ২৫-২৬ জুন, ২০১৮ তার্যবখ র্ফর্ফএ এয দয দপ্তবয 0২ 

র্দনব্যী ভাস্ট্ায সেনাযগবণয প্রর্যণ প্রদান কযা ; 

 ফতিভান যকায কর্তিক র্ফর্বন্ন উন্নন র্যকল্পনা প্রণবন র্যংখ্যানবক ফ িার্ধক ুলরুত্ব র্দব জাতী র্যংখ্যান 

ব্যফস্থাবক র্ক্তারীকযবণয রবযু র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ুলরুত্বনণ ি ভূর্ভকা ারন কবয মাবচ্ছ। 

যকাবযয ার্ফ িক বমার্গতা  অনুকুর র্যবফব র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগাধীন ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযা তায উয অর্ িত দার্ত্ব মথামথ বাবফ ারবনয ভাধ্যবভ চার্দা অনুমাী ঠিক র্যংখ্যান 

প্রণন  প্রকাব বচষ্ট যববছ। এনএইচর্ড প্রকবল্পয ভাধ্যবভ সদবয কর খানা  খানায দস্যগবণয তথ্য-উার্ত্ত 

ংগ্রবয ভাধ্যবভ কর জনবগাষ্ঠীয আথ ি-াভার্জক তথ্য ম্বর্রত একটি জাতী ডাটাবফইজ প্রণন কযা বফ। 

যকাবযয র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চ র্যচারনায দার্বত্ব র্নবার্জত ভন্ত্রণার, র্ফবাগ, ংস্থা এ 

ডাটাবফইবজয সুর্ফধা গ্রণ কযবত াযবফ। ডাটাবফইজ প্রস্তুবতয য একটি Management Information 

System (MIS) এয ভাধ্যবভ এ ডাটাবফইজ ব্যফাযকাযী ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয জন্য উন্ুক্ত কযা বফ; 

 ফতিভান যকাবযয গৃীত নানা দবযবয পবর ফাংরাবদব দার্যবদ্রয ায ক্রভাগত হ্রা াবচ্ছ। অর্তদ্রুত এফং 

কাম িকযবাবফ দার্যদ্র র্ফবভাচবনয রবযু যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয ভাধ্যবভ ফতিভাবন প্রা ১৪৫টি 

াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চ ফাস্তফান কযা বচ্ছ। এ কর কভ িসূর্চ ফাস্তফাবনয সযবে এয উকাযববাগী র্নফ িাচন 

কযা একটি ফড় চুাবরঞ্জ। এ চুাবরঞ্জ সভাকাবফরা র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয আতাধীন ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযা কর্তিক ন্যানার াউজবার্ল্ ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকল্পটি গ্রণ কযা ববছ, মায ভাধ্যবভ 

উকাযববাগী র্ববফ একই ব্যর্ক্তয একার্ধক কভ িসূর্চবত অন্তভূ িক্ত ায ম্ভাফনা কবভ মাবফ এফং দর্যদ্র 

জনবগাষ্ঠীয কভ িসূর্চবত অন্তভূ িক্ত ায ম্ভাফনা সফবড় মাবফ। এ ডাটাবফইজ এয ভাধ্যবভ সদবয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠী 

র্ফবলবাবফ উকৃত বফন এফং বফ িার্য দার্যদ্র র্ফবভাচবন এ ডাটাবফইজ ভূর্ভকা যাখবফ। তাছাড়া সদবয কর 

খানা বত তথ্য ংগ্রবয ভাধ্যবভ সমবতু এ ডাটাবফইজ প্রস্তুত কযা বফ সবতু সদবয কর জনবগাষ্ঠী এ প্রকল্প 

বত উকৃত বফ এফং 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন (APA) ংক্রান্ত অগ্রগর্তাঃ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত অনুমাী ২০১৭-১৮ অথ িফছবয ন্যানার 

াউজবার্ল্ ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকবল্পয আতা ১ভ সপইবজ যংনৄয র্ফবাবগয ০৮টি সজরা, ফর্যার 

র্ফবাবগয ০৬টি সজরা এফং ভভনর্ং র্ফবাবগয ভভনর্ং, জাভারনৄয  সযনৄয সজরা সভাট ১৭টি সজরায 
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এফং ২ সপইবজ ঢাকা  চেগ্রাভ র্ফবাবগয কর সজরা এফং ভভনর্ং র্ফবাবগয সনেবকাণা সজরা সভাট ২৫টি 

সজরা অথ িাৎ সভাট ৪২টি সজরায তথ্য ংগ্র কাম িক্রভ ম্পন্ন ববছ। 

 

২১ জানুার্য ২০১৮  তার্যবখ এনএইচর্ড প্রকবল্পয ২ সপইবজ  তথ্য ংগ্রকাযী গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদবয ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয খানায তথ্য 

ংগ্র কযবছন। এ  ময় র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক এফং এনএইচর্ড প্রকবল্পয প্রকল্প 

র্যচারক জনাফ সভাাঃ র্পউর আরভ উর্স্থত র্ছবরন । 

 

১৪ জানুার্য ২০১৮  তার্যবখ এনএইচর্ড প্রকবল্পয ২ সপইবজ তথ্য ংগ্রকাযী গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভন্ত্রীয খানায তথ্য 

ংগ্র কযবছন। এ ভ াব উর্ফষ্ট র্ছবরন ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, এপর্এ, এভর্। 
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১০ জানুার্য ২০১৮ তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবনয এনইর্ বম্মরন কবয এনএইচর্ড প্রকবল্পয ২ সপইবজ অনুর্ষ্ঠত াংফার্দক বম্মরবন 

প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, 

এপর্এ, এভর্ এফং র্ফবল অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয অথ ি ভন্ত্রণার  র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয 

ভাননী প্রর্তভন্ত্রী জনাফ এভ. এ. ভান্নান এভর্। র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক অনুষ্ঠাবন 

বার্তত্ব কবযন।  
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এনএইচর্ড প্রকবল্পয ২ সপইবজ সগাারগঞ্জ সজরায ট্যংগীাড়া উবজরা তথ্য ংগ্র কাম িক্রভ র্যদ িন কযবছন র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। এ ভ উর্স্থত র্ছবরন এনএইচর্ড প্রকবল্পয প্রকল্প র্যচারক জনাফ সভা: র্পউর 

আরভ (অর্তর্যক্ত র্চফ)। 
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৪.২.৩ ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার : জানুার্য ২০১৭ বত জানুার্য ২০১৮ ম িন্ত  

প্রকবল্পয টভূর্ভ: :  ফাংরাবদ  বাযবতয ভবধ্য ম্পার্দত চুর্ক্ত অনুমাী ৩১ জুরাই ২০১৫ ভধ্যযাবত 

বাযবতয র্নন্ত্রবণ থাকা ফাংরাবদবয ৫১টি র্ছটভর  ফাংরাবদবয র্নন্ত্রবণ থাকা 

বাযতী ১১১টি র্ছটভর আনুষ্ঠার্নকবাবফ র্ফর্নভ কযা  এফং ৩০ নববম্বয ২০১৫ 

এয ভবধ্য র্ছটভবরয  ফার্ন্দাগণ স্থানান্তর্যত ন; 
 

 গত ৬-১৬ জুরাই, ২০১৫ র্ি. ভব ফাংরাবদ-বাযত সমৌথ উবদ্যাবগ  অন গ্রণ 

জর্য অনুর্ষ্ঠত ; 

 ৭৫টি টিভ তখন সভাট ১৬২ টি র্ছটভবর জর্য র্যচারনায ভাধ্যবভ সকফর কবকটি 

র্ফলব তথ্য ংগ্র কবয। মায ভবধ্য র্ছর- নাভ, র্তা  ভাতায নাভ, ফ, র্রঙ্গ, 

ধভ ি এফং তাযা বাযত নার্ক ফাংরাবদবয নাগর্যকত্ব চা স ম্পর্কিত অন; 
 

 ভর ভূখে সথবক র্ফর্চ্ছন্ন এফ র্ছটভবর জাতী  স্থানী উন্নবনয র্ছবটবপাঁটা 

রাবগর্ন। এতর্দন নাগর্যকত্ব না থাকা কাম িত এক ধযবনয ‘যাষ্ট্রীন’ এফ ভানুল ১৯৪৭ 

াবর সদবাবগয য সথবকই অভানর্ফক জীফন মান কবয আর্ছবরন;  

 র্ছটভরফাী র্যা, স্বাস্থু ফ ধযবনয সভৌর্রক সুর্ফধা সথবক এতর্দন ফর্ঞ্চত 

র্ছবরন; 

 াবফক র্ছটভরফাীবদয জীফনমাোয ভাবনান্নবন  কভ িদযতা ফাড়াবত যকাবযয 

য সথবক একুলচ্ছ প্রকল্প ফা লাস্ট্ায প্রবজট াবত সনা ববছ; 

 এয আতা র্ছটভরফাীবদয জন্য র্যা, স্বাস্থু, সুব ার্ন, স্যার্নবটন, 

যাস্তাঘাট র্নভ িাণ, স্থানী যকায ব্যফস্থা র্ক্তারী এফং ফাজায ব্যফস্থায উন্নন 

ংক্রান্ত কাম িক্রভ াবত সনা । এ কর কাম িক্রভ গ্রবণয নবফ ি সুলভ উন্নন 

র্যকল্পনায স্বাবথ ি প্রথবভই তাবদয ফতিভান আথ ি-াভার্জক অফস্থা ম্পর্কিত তথ্য 

জানায প্রবাজন যববছ;  এফং 

 এ কর উন্নন র্যকল্পনা প্রণবনয জন্য প্রবাজনী তথ্য যফযাবয রবযু 

'ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প' গ্রণ কযা ববছ। 

 

প্রকবল্পয উবেে :  নফ িতন র্ছটভবর ফফাযত অর্ধফাীবদয ংখ্যা এফং খানায ংখ্যা ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র; 

 নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাীবদয জনতার্ত্ত্বক তথ্য ংগ্র; 

 অর্ধফাীবদয ফফাবয গৃবয কাঠাবভা এফং গৃব র্ফদ্যভান সুর্ফধার্দয র্ফলব তথ্য 

ংগ্র; 

 অর্ধফাীবদয সা, আবয উৎ, াযযতা ইতুার্দ র্ফলব তথ্য ংগ্র এফং 

 র্ছটভর এরাকার্বর্র্ত্তক র্নর্দ িষ্ট সুর্ফধা ফর্ঞ্চতবদয র্চর্িত কযা। 

প্রাক্কর্রত ব্য : ১৭৫ .১৫ রয টাকা 

প্রকবল্পয সভাট 

অগ্রগর্ত  

: আর্থ িক ৭৮% 

ফাস্তফ ১০০% 
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প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য: 

 শুভার্যয ভাধ্যবভ নফ িতন র্ছটভবর ফফাযত অর্ধফাীবদয ংখ্যা এফং খানায ংখ্যা ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা 

ববছ; 

 শুভার্যবত নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাীবদয জনতার্ত্ত্বক তথ্য ংগ্র কযা ববছ; 

 অর্ধফাীবদয ফফাবয গৃবয কাঠাবভা এফং গৃব র্ফদ্যভান সুর্ফধার্দয র্ফলব তথ্য ংগ্র কযা ববছ; 

 অর্ধফাীবদয সা, আবয উৎ, াযযতা ইতুার্দ র্ফলব তথ্য ংগ্র কযা ববছ; 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত অনুমাী র্ডবম্বয, ২০১৭-এয ভবধ্য শুভার্যয key Findings বফাইবট প্রকা কযা 

ববছ; 

 শুভার্যয খড়া র্যবাট ি প্রণন কযা ববছ; এফং 

 প্রকল্পটিয সভাদ জানুার্য, ২০১৮ এ ভাপ্ত ববছ এফং প্রকল্প ভার্প্ত প্রর্তবফদন (র্র্আয) প্রদান কযা ববছ। 

 

ফাংরাবদ নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য প্রকবল্প ভিকাযী, সজরা শুভার্য ভিকাযী এফং গণনাকাযীগবণয 

প্রর্যবণয উবৈাধনী আনুষ্ঠাবন ফক্তব্য যাখবছন প্রধান অর্তর্থ জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার । 

৪.২.৪ সেনবদর্নং স্ট্ুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিং ডাটা অন নৄবরন এে 

সডববরবভন্ট (Stat4Dev) প্রকল্প 

(১) প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্য (রয টাকা) : সভাট ৪৪৩.৫৫ (র্জর্ফ ৮৮.৬৫, প্রকল্প াায্য ৩৫৪.৯০) রয টাকা 

(২) প্রকবল্পয অথ িান   : ইউএনএপর্এ এফং র্জর্ফ 

(৩) ফাস্তফান কার   : জানুার্য ২০১৭ বত র্ডবম্বয ২০২০  

(৪) প্রকল্প এরাকা   : ভগ্র ফাংরাবদ 

(৫) প্রকবল্পয টভুর্ভ 

জাতী ম িাব ফ ধযবনয তথ্য ংগ্রবয একভাে র্নব িযবমাগ্য জাতী র্যংখ্যান ংস্থা (NSO) বচ্ছ ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) মা ১৯৭৪ াবর জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জবুয যভাবনয র্নবদ িব প্রর্তর্ষ্ঠত । 

র্ফর্ফএ র্ফর্বন্ন শুভার্য  জর্য র্যচারনায ভাধ্যবভ জাতী  আঞ্চর্রক র্যকল্পনা প্রণবনয জন্য ুলরুত্বনণ ি 
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র্যংখ্যান ংগ্র, ংকরন  প্রকা কবয থাবক। সটকই উন্নন রযুভাোয (এর্ডর্জ) এফং প্তভ ঞ্চফার্ল িকী 

র্যকল্পনায রযু অজিবন র্ফর্ফএ-এয  প্রস্তুতকৃত ডাটা জনংখ্যা হ্রা, র্শু  ভার্ত-ভতুু হ্রা, দার্যদ্র র্ফবভাচন ইতুার্দ 

সূচবকয তুরনাভরক  ফতিভান র্চে প্রর্তবফদন তুবর ধযবছ। সদবয র্ফর্বন্ন আঞ্চর্রক অফস্থা র্ফবিলবণ র্নভু ির ম্যাবয 

ব্যফায অনস্বীকাম ি। এ কাযবণ র্ফর্ফএ ভগ্র সদবয র্ডর্জটার ম্যাব গণনা এরাকা (EA) ম্যা ততযী কযবছ। তাছাড়া 

র্রঙ্গ র্বর্র্ত্তক র্ংতা (Gender Based Violence) এফং আথ ি-াভার্জক উন্নবনয প্রর্তটি স্তবয নাযী-নৄরুবলয 

ভতা র্নধ িাযবণয জন্য প্রকৃত এফং ঠিক টাইভ র্র্যজ ডাটা প্রবাজন। ফতিভাবন উকূরী ১৬টি সজরায দুবম িাগ প্রফণ 

এরাকায াইবলান সল্টায, র্যা প্রর্তষ্ঠান কাভ াইবলান সল্টায, আশ্রবকন্দ্র  ফহুতর বফন র্চর্িতকযণ ক্ষুদ্র 

এরাকা র্বর্র্ত্তক এটরা ততযীয কাজ শুরু ববছ। এফ এটরা স্থানী ম িাব উন্নন র্যকল্পনা প্রণন  দর্যদ্র 

জনবগাষ্ঠী এফং দুবম িাগ প্রফণ এরাকায সুর্ফধাববাগী র্নফ িাচবন ব্যফহৃত বফ। 

৬. প্রকবল্পয  উবেে 

 জনশুভার্য  গৃগণনা ২০২১-এয সজানার অাবযবনয াইরটিং র্যচারনা কযা; 

 জনশুভার্য  গৃগণনা ২০২১-এয জন্য ভাস্ট্ায প্লান চূড়ান্ত কযা;  

 দুবম িাগপ্রফণ এরাকায াইবলান সল্টায, র্যা প্রর্তষ্ঠান কাভ াইবলান সল্টায, আশ্রবকন্দ্র  ফহুতর বফন র্চর্িত 

কবয দুবম িাগ প্রফণ এরাকায তথ্য ংগ্রনফ িক র্জ ডাটাবফইজ ব্যফায নফ িক Atlas প্রস্তুতকযণ  ; 

 কর সস্ট্কবার্ল্াবযয ভিব গঠিত র্জআইএ প্লুাটপভ ি কাম িকয  প্রার্তষ্ঠানীকযণ এফং ফাংরাবদ 

র্জগ্রার্পকুার ইনপযবভন র্বস্ট্ভ প্লুাটপভ ি (র্ফর্জআইএর্)-এয াতা র্ফর্ফএ-এ একটি বফাইট 

প্রর্তষ্ঠা কযা; 

 র্রঙ্গ র্বর্র্ত্তক র্ংতা জর্য (Gender Based Violence Survey: GBV র্যচারনা কযা; 

 REDATAM Software ব্যফাবযয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন শুভার্য  জর্যবয তথ্য র্ফর্ফএ এয বফাইবট 

আবরাড কযা এফং 

 প্রর্যবণয ভাধ্যবভ BBS  SID-এয জনফবরয দযতা বৃর্দ্ধ কযা।  
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৭. ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য 

 আবরাচু প্রকবল্পয ভাধ্যবভ সটকই উন্নন রযুভাো-৩, ৫, ৯  ১৭ রযুভাোয সূচকভ এফং ৭ভ ঞ্চফার্ল িকী 

র্যকল্পনায উন্নন পরাপর কাঠাবভা (DRF) এয সূচকভবয তথ্য াা মাবফ।  

 GIS Platform এয কর দস্যবক  র্স্ট্ার্যং, সটকর্নকুার কর্ভটিয কর দস্য, অংীজন, র্ফর্বন্ন যকাযী, 

সফযকাযী ংস্থা এফং র্ফর্ফন্ন র্ফির্ফদ্যারবয র্যকবদযবক র্নব একটি াকি কযা ; 

 SDG  7 Five Year Plan ফাস্তফাবনয রবযু উক্ত প্রকল্প সথবক ২৮-১২-২০১৭ তার্যখ যকার্য, সফযকার্য 

ংস্থায  অংীজন এ র্ফলব র্ফবলজ্ঞ ভিব একটি বা অনুর্ষ্ঠত ; 

 প্রকবল্পয কাম িক্রবভয উয একটি Inception Workshop আবাজন কযা । উক্ত াকিব বার্তত্ব 

কবযন র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। এ াকিব যকার্য, সফযকার্য ংস্থায এফংর্ফর্বন্ন 

র্ফির্ফদ্যারবয কর্ত র্যক  অংীজন উর্স্থত র্ছবরন; 

 Strengthening Statistical Capacity of BBS for collecting Data on Population and 

Development (stat4Dev) প্রকবল্পয ইবতাভবধ্য ০২ টি কভ িারা  ০৩ টি বা অনুর্ষ্ঠত ববছ। দুবম িাগপ্রফণ 

এরাকায এটরা  র্ফলব ভাঠ ম িাবয তথ্য ংগ্র সবল সবারা সজরায Atlas প্রস্তুবতয কাজ ভাপ্ত ববছ। এ 

র্ফলব Technical কর্ভটি  SID এয মাচাই-ফাছাই কর্ভটিয অনুবভাদন সবল প্রকা কযা ববছ; 

 Economic Census এফং MICS-2013 এয তথ্য র্ফর্ফএ এয Website এ Upload কযা । এবত 

কবয তথ্য ব্যফাযকাযীগণ বজ তাবদয প্রবাজন অনুমাী Table, Graph, Chart ততর্য কযবত  াযবফ;  

 সবারা  ফযুলনা সজরায Disaster Atlas এয অনুবভাদন সবল র্প্রর্ন্টং এয কাজ চরবছ;  

 Multimodal Census র্ফলব Pilot কাম িক্রভ দ্রুত কযা বফ। সষ্টকবার্ল্াযবদয ভিব Population 

Census-2021 এয উয র্ফগত ০৭-০৫-২০১৮  তার্যখ  এফং  ১০-০৬-২০১৮ তার্যবখ দুটি Consultation 

Workshop কযা ; এফং 

 VGD ব্যফাবযয ভাধ্যবভ  র্কবাবফ জীফনভাবনয উন্নন বচ্ছ স র্ফলব ধাযণা রাববয রবযু একটি প্যাবনর 

স্ট্ুার্ডয জন্য WFP, DWA এফং র্ফর্ফএ- এয ভিব াযর্যত Letter of Agreement (Loa) অনুমাী 

VGD প্যাবনর াবব ি র্যচারনা কযা ববছ। প্যাবনর াবব িটিয ডাটা প্রথভ যাউবেয ডাটা এর্ডটিং-সকার্ডং  

প্রর্ক্রাকযণ সবল Key Findings প্রস্তুতনফ িক র্ফর্ফএএয বফাইবট আবরাড কযা ববছ।  
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৯.বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

ক্র: 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ম্ভাব্য 

ব্য 

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান 

কযা বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট 

ভ ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ন্যানার নৄবরন 

সযর্জস্ট্ায (NPR) 

প্রণন  ারনাগাদ 

কযণ 

র্যংখ্যান আইন, ২০১৩ 

 NSDS-এয আতা 

এনএইচর্ড প্রকল্প ভার্প্তয 

য প্রাপ্ত ডাটাবফইজ ব্যফায 

কবয তা র্নর্ভত 

ারনাগাদকযণ এফং সদবয 

কর জনবগাষ্ঠীবক ইউর্নক 

আইর্ড’য র্ফযীবত ন্যানার 

নৄবরন সযর্জস্ট্ায প্রণন 

 ারনাগাদ কযা বফ। এ 

রবযু একটি প্রকল্প গ্রণ 

কযা বফ  

    

 দার্যদ্রু ভানর্চে প্রণন 

 

জনশুভার্য  HIES-

2016 তবথ্যয র্বর্র্ত্তবত 

সদবয দার্যদ্রু ভানর্চে 

প্রণন কযা বফ। এ কাবজ 

WFP-এয কার্যগর্য 

বমার্গতা সনায 

র্যকল্পনা যববছ  

    

 র্রটাবযর্ অুাববভন্ট 

াবব ি (LAS) 

 

এ জর্যবয ভাধ্যবভ ১০ ফছয 

 তদূধ্বি ফছয ফী 

জনগবণয Functional 

Literacy ংক্রান্ত 

র্যংখ্যান প্রণন কযা 

বফ এ ংক্রান্ত একটি প্রকল্প 

প্রণন কযা ববছ মা 

অনুবভাদনাধীন আবছ  

    

 র্ডর্েট কর্ভউর্নটি 

াবব ি ২০১৮ 

 

এ জর্যবয ভাধ্যবভ সটকই 

উন্নন অবীষ্ট (এর্ডর্জ) 

র্যফীযবণ কর্ত সূচবকয 

র্যংখ্যান প্রণন কযা 

বফ, NSDS এয আতা 

একটি Component 

র্ববফ এ কাম িক্রভ 

ফাস্তফান কযা বফ।  
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Population and Housing Census 2021: Methodological Issues ীল িক কভ িারা র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, প্রধান অর্তর্থ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অর্তর্যক্ত র্চফ ভাভৄদা আকতায, 

র্ফবল অর্তর্থ, UNFPA এয ন্যানার সপ্রাগ্রাভ অর্পায জনাফ ভাবুফী আরভ, ম্মানীত অর্তর্থ এফং ফাংরাবদ  র্যংখ্যান বুুবযায 

ভার্যচারক জনাফ সভা. আর্ভয সাবন বার্ত র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। 

৪.২.৫ তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা  :  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার          :  জুরাই ২০১৭ বত র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত 

সভাট ফযাে             :  ৭৭৯.৮৪ রয টাকা 

১. প্রকবল্পয উবেে : 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা এফং অন্যান্য ংস্থা কর্তিক বর্ফষ্যবত জর্য র্যচারানায নভৄনার্বর্র্ত্তক ফা নভৄনা 

কাঠাবভা (Sampling Frame) প্রস্তুত কযা; 

 ফাংরাবদব র্ফদ্যভান তাঁত র্বল্পয ফতিভান অফস্থা ম্পবকি জানা; 

 ফাংরাবদব র্ফদ্যভান তাঁত র্বল্পয ভস্যা  ম্ভাফনা র্নূপণ কযা; 

 তাঁত র্বল্প র্নবার্জত জনফবরয ংখ্যা র্নূপণ; 

 সদব সভাট চর  অচর তাঁত র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয ংখ্যা র্নধ িাযণ কযা; এফং 

 সদব সভাট তাঁত র্ল্প র্নবার্জত ফর্বর্র্ত্তক শ্রর্ভবকয ংখ্যা র্নরুণ কযা এফং স্বর্নবার্জত  বাড়া 

র্নবার্জত শ্রর্ভবকয ংখ্যা র্নধ িাযণ কযা । 
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২. তাঁত শুভার্য ২০১৮ প্রকবল্পয কাম িক্রভ   

 প্রকবল্পয গঠিত কর কর্ভটিয (ার্কিং, সটকর্নকুার, র্স্ট্ার্যং, ক্র  কার্যগর্য উ-কর্ভটি) বা অনুর্ষ্ঠত 

ববছ;  

 প্রস্তুতকৃত শুভার্য কুাবরোয অনুমাী শুভার্য কাম িক্রভ চরভান যববছ;  

 ভর শুভার্যয ভাঠ ম িাব তথ্য ংগ্রবয কাজ ম্পন্ন ববছ এফং 

 ডাটা এর্ডটিং-সকার্ডং এফং এর্ন্ট্রয কাজ চরবছ। 

ফাস্তফ অগ্রগর্ত :   ৯৭.৪৩%  

আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯৮% 

 

 

তাঁত শুভার্য-২০১৮ প্রকল্প কর্তিক আবার্জত নগাঁ সজরা ভতর্ফর্নভ বা প্রধান অর্তর্থ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার। অনুষ্ঠাবন ফক্তব্য যাখবছন জনাফ সভা: র্ভজানুয যভান, সজরা প্রাক, নগাঁ। 

 

৪.২.৬ ‘র্টিবজন াউজবার্ল্ াবব ি ২০১৮’ এফং ‘সকাট ি ইউজায াবব ি ২০১৮’ 

 সপৌজদার্য র্ফচায ব্যফস্থা উন্নতকযবণ সুার্য প্রণবনয রবযু সফাগ্রণকাযীবদয র্নকট বত প্রাথর্ভক তথ্য-

উার্ত্ত ংগ্রবয রবযু আইন ভন্ত্রণারবয অনুবযাবধ  জাভ িান সডববরবভন্ট সকাঅাবযন (র্জআইবজড)-এয 

অথ িাবন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায‘ র্টিবজন াউজ সার্ল্ াবব ি ২০১৮’এফং‘সকাট ি ইউজায াবব ি ২০১৮’ 

ীল িক নথক দুটি জর্য র্যচারনা কযা ; 

 র্ফচায ব্যফস্থা ংক্রান্ত তবথ্যয াাার্ জর্যৈব াভার্জক অযাধ প্রফণতা, র্ফচাযপ্রাথীবদয র্ফচায ব্যফস্থা 

মৃ্পক্ততা  র্ফচায ব্যফস্থা ম্পবকি ধাযণা, র্ফচার্যক প্রর্ক্রা ভ  অথ ি ব্যবয প্রফণতা ইতুার্দ তবথ্যয 

াাার্ সটকই উন্নন অবীষ্ট-এয র্নর্দ িষ্ট র্কছু সূচবকয সফইজরাইন উার্ত্ত ংগ্র কযা ; 
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 আইন  র্ফচায র্ফবাগ কর্তিক ফাস্তফার্ত ‘ন্যানার জার্স্ট্ অর্ডট’ কাম িক্রবভয আতা র্ফচায দ্ধর্ত 

জীকযণ ংক্রান্ত নীর্ত র্নধ িাযবণ র্ফর্বন্ন প্রার্নক উৎ বত প্রাপ্ত তথ্য-উাবর্ত্তয াবথ জর্যব প্রাপ্ত 

প্রাথর্ভক উাবর্ত্তয োাঙ্গুবরন কযায জন্য র্ফর্ফএ-এয সন্পা উইং জর্য দুটি র্যচারনা কবয; 

 Computer Assisted Personal Interview (CAPI) দ্ধর্তবত সদব্যাী ৬৪ সজরা               

জর্য দুটি র্যচারনা কযা  এফং 

 জর্য দুটিয পরাপবরয র্বর্র্ত্তবত আইন  র্ফচায র্ফবাগ কর্তিক ‘ন্যানার জার্স্ট্ অর্ডট’কাম িক্রবভয Online 

Platform-এয Dissemination কযা ববছ। 

 
      ঢাকায র্ফবল জজ আদারবত  ‘সকাট ি ইউজায াবব ি ২০১৮’-এয তথ্য ংগ্র কাম িক্রভ র্যদ িন কবযন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা   

      র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। 
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৫.০ ইোর্ে এে সরফায উইং 

৫.১ ইোর্ে এে সরফায উইং এয কাম িাফর্র 

 Labour Force Survey (LFS)-শ্রভর্ক্ত জর্য:  

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা কর্তিক র্যচার্রত জর্যুলবরায ভবধ্য শ্রভর্ক্ত জর্য একটি ুলরুত্বনণ ি 

জর্য। উক্ত জর্যবয ভাধ্যবভ শ্রভর্ক্ত, সটকই উন্নন অবীষ্ট এফং শ্রভফাজাবযয াবথ  কভ িংস্থান ম্পর্কিত 

ুলূপত্বনণ ি র্নবদ িকভ সফয কযা । শ্রভর্ক্ত জর্য এয ভাধ্যবভ সজোয র্বর্র্ত্তক কভ িংস্থান, সফকাযত্ব, শ্রভ 

অর্বফান, খাত এফং সাবববদ শ্রভর্ক্ত, প্রার্তষ্ঠার্নক এফং অ-প্রার্তষ্ঠার্নক কভ িংস্থান, কভ িঘন্টা এফং ভজুর্য 

ংক্রান্ত র্যংখ্যান প্রস্তুত কযা ; 

 Survey of Manufacturig Industries (SMI)-উৎাদন র্ল্প জর্য:   

SMI ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায একটি র্নর্ভত কাজ এফং ফাংরাবদবয র্ল্প র্যংখ্যাবনয 

অন্যতভ প্রধান উৎ। এ জর্যটি উৎাদন র্বল্পয অথ িননর্তক কভ িকাবেয উয র্যচার্রত । উৎাদন 

র্বল্পয গঠন র্ফবল কবয ভার্রকানায অফস্থা (সমভনাঃ একক স্বত্বার্ধকাযী র্কংফা অংীদাযত্ব), অন্তফ িতী খযচ, 

স্থাী ম্পদ, র্রঙ্গবববদ কবভ ি র্নবার্জত সভাট জনফর, জাতী অথ িনীর্তবত উৎাদন র্ল্পখাবতয Gross 

output এফং Gross Value Addition ংক্রান্ত তথ্য এই জর্য এয ভাধ্যবভ াা মা; 

 Establishment & Institution Survey (EIS): 
  ফাংরাবদব র্ফর্বন্ন অথ িননর্তক প্রর্তষ্ঠান এফং ংস্থা ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্যংখ্যান সমভন- প্রর্তষ্ঠাবনয 

ভার্রকানায অফস্থা (সমভনাঃ একক স্বত্বার্ধকাযী র্কংফা অংীদাযীত্ব), অন্তফ িতী খযচ, স্থাী ম্পদ, র্রঙ্গবববদ 

কবভ ি র্নবার্জত সভাট জনফর, জাতী অথ িনীর্তবত অথ িননর্তক প্রর্তষ্ঠাবনয Gross output এফং Gross 

Value Addition ংক্রান্ত তথ্য এই জর্যবয ভাধ্যবভ াা মা; 

 Business Directory:  

র্ল্প ংক্রান্ত জর্যবয Sampling Frame প্রস্তুত কযায জন্য প্রর্তষ্ঠানুলবরায তথ্য ারনাগাদ কযা 

প্রবাজন। ইোর্ে এে সরফায উইং  স্থাী প্রর্তষ্ঠানুলবরায র্ফজবন ডাইবযটর্য ারনাগাদ কবয থাবক। 

র্ফজবন ডাইবযটর্য ারনাগাদকযবণয ভবধ্য সম র্ফলুলবরা অন্তভু িক্ত তা র:- ১) প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ  

সমাগাবমাবগয ঠিকানা; ২) প্রর্তষ্ঠাবনয অফস্থান; ৩) আযবম্ভয ফছয; ৪) অর্পবয ধযন; ৫) প্রধান অথ িননর্তক 

কভ িকাে; ৬) প্রধান উৎার্দত দ্রব্য/বফা; ৭) সযর্জবেবনয ধযন; ৮) প্রার্তষ্ঠার্নক সটয; ৯) প্রর্তষ্ঠাবনয 

ধযন; এফং ১০) র্রঙ্গবববদ স্থাী, অস্থাী সভাট কভ িযত জনফর ইতুার্দ; 

 Statistical Classification:  

র্যংখ্যার্নক সশ্রনীর্ফন্যা (Statistical Classification) ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায একটি 

অন্যতভ ুলরুত্বনণ ি কাজ। ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা ইবতানবফ ি International Standard Industrial 

Classification(ISIC) Rev4 অনুযবণ Bangladesh Standard Industrial Classification 

(BSIC) 2009 এফং International Standard Classification of Occupations(ISCO)-

2008 অনুযবণ Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO) 2012 

প্রকা কবয। 

নর্থফীয র্ফর্বন্ন উন্ননীর সদবয ন্যা ফাংরাবদব আন্তজিার্তক ংস্থাভবয সুার্য সভাতাবফক জাতী 

র্যংখ্যান দ্ধর্ত উন্নন  ফাস্তফান কভ িসূর্চ গ্রণ কযা ববছ। এ রযুবক াভবন সযবখ ভরত Statistical 

Classification অথ িাৎ BSIC 2009  BSCO 2012 ারনাগাদকযবণয (updating) উবদ্যাগ গ্রণ কযা 

ববছ। 
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৫.২ ইোর্ে এে সরফায উইং এয  আতাাঃ ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবযয চরভান প্রকল্পভবয র্ফফযণ 

৫.২.১  ইভপ্রুর্বং অফ সরফায স্ট্ুাটিটিক্স এে সরফায ভাবকিট ইনপযবভন র্বস্ট্ভ (LMIS) প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা  : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার  : ১ জানুার্য ২০১৫ বত ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত   

প্রকবল্পয উবেে  : সবৌগর্রক অফস্থানবববদ, সজোযর্বর্র্ত্তক কভ িংস্ান, সফকাযত্ব, শ্রভ 

অর্বফান খাত এফং সাবববদ শ্রভর্ক্ত, প্রার্তষ্ঠার্নক এফং 

অ-প্রার্তষ্ঠার্নক কভ িংস্ান, কভ িঘন্টা এফং ভজুর্য ংক্রান্ত 

র্যংখ্যান প্রস্তুত। 

প্রকবল্পয ব্য : ১১০০.০০ রয টাকা  

২০১৭-১৮অথ িফছবযয কাবজয 

অগ্রগর্ত  

: আর্থ িক ৯৫%, ফাস্তফ ৯৮% 

 

২০১৮ জুন  ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত  : আর্থ িক ৯৯%, ফাস্তফ ৯৯% 

 

 : LMIS প্রকল্পটি ২০১৮ াবরয জুন ভাবয ৩০ তার্যখ  ভাপ্ত 

ববছ। LMIS প্রকবল্পয ২ সপইবজয DPP ইবতাভবধ্য 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা ববছ মা 

প্রর্ক্রাধীন।  

৫.২.২  Survey on Public Service Delivery  

 

ফাস্তফানকযী ংস্থা   : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার  : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০১৮  ম িন্ত   

কভ িকাবেয উবেে : সজরা প্রাবকয কাম িারভব Citizen Charter-এয 

কাম িকার্যতা অনুন্ধান। 

কভ িকাবেয ব্য : ৬৪ রয টাকা   

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয 

আর্থ িক অগ্রগর্ত  

: ৯৯% 

২০১৮ জুন ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ 

অগ্রগর্ত  

: ১০০% 

 

 

৫.২.৩ অথ িননর্তক প্রর্তষ্ঠান ম্পর্কিত জর্য-২০১৮ (Survey on Economic Establishment 

2018)  

ফাস্তফানকযী ংস্থা   : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার : সপব্রুাযী ২০১৮ বত জুন ২০১৮  ম িন্ত   

কভ িকাবেয ব্য : ১৯৯.২৩ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয 

আর্থ িক অগ্রগর্ত  

: ৬৪% 
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 কভ িকাবেয নাভ   : Statistical Classification (BSIC & BSCO) 

ফাস্তফানকযী ংস্থা   : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার  : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০১৯ ম িন্ত   

কভ িকাবেয ব্য : ৪.৯৯ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয 

আর্থ িক অগ্রগর্ত  

: ১৮% 

 
 

 কভ িকাবেয নাভ   : উৎাদন র্ল্প জর্য ২০১৮-১৯ 

ফাস্তফানকযী ংস্থা   : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার  : জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০১৯ ম িন্ত   

কভ িকাবেয ব্য : ২০.৬৫ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয 

আর্থ িক  অগ্রগর্ত  

: ৩০% 

 

 
 

 কভ িকাবেয নাভ   : র্ফজবন র্ডবযটর্য প্রণন 

ফাস্তফানকযী ংস্থা   : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার  : এর্প্রর ২০১৮ বত জুন ২০১৯ ম িন্ত   

কভ িকাবেয ব্য : ৩৫.০০ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয কাবজয 

আর্থ িক অগ্রগর্ত  

: ৩৫% 

 

৬. ২০১৭-১৮  অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য 

LFS ২০১৬-২০১৭ ফার্ল িক র্যবাট ি Dissemination Seminar এয ভাধ্যবভ প্রকার্ত ববছ। এ র্যবাট ি SID/ 

র্ফর্ফএ এয তথ্য বাোযবক ভদ্ধ কযবফ। এ র্যবাবট ি র্ন্নবফর্ত তথ্যার্দয ভাধ্যবভ সদবয Employment, 

Unemployment, labour Force Participation, Working hours, Non-economic activity 

ইতুার্দয ার্ফ িক অফস্থা র্চর্িত বফ মা জাতী র্যকল্পনা প্রণবন অফদান যাখবফ। াাার্ কভী এফং 

র্নবাগকাযীবক শ্রভফাজাবযয গর্ত প্রকৃর্ত ম্পবকি অফর্ত কযবফ এফং র্দ্ধান্ত র্নবত াতা কযবফ। 
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৭. বর্ফষ্যত র্যকল্পনা 

ক্রাঃ

 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ম্ভাব্য ব্য 

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান কযা 

বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট ীভা 

 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 Improving 

Labour Market 

Information 

Through Labour 

Force Survey 

Project  

সবৌগর্রক অফস্থানবববদ 

র্ল্প, সা এফং র্রঙ্গ 

র্বর্র্ত্তক প্রার্তষ্ঠার্নক এফং 

অ-প্রার্তষ্ঠার্নক 

কভ িংস্থান, সফকাযত্ব, 

শ্রভ ভাইবগ্রন, ভজুযী 

এফং কভ িঘণ্টা ংক্রান্ত 

র্যংখ্যান ততযী। 

২০৯০.৮৫ 

রয টাকা।  

GoB অথ িাবন 

ফাস্তফান কযা 

বফ। 

২০১৮-২০২২  

 

 

শ্রভর্ক্ত জর্য ২০১৬-১৭  র্যবাট ি প্রকা ংক্রান্ত সর্ভনাবয উর্স্থত ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার,  জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, 

এপর্এ, এভর্, ভাননী অথ ি  র্যকল্পনা প্রর্তভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান, এভর্, াধাযণ অথ িনীর্ত র্ফবাবগয দস্য (র্র্নয র্চফ)       

ড. াভসুর আরভ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী; ফাস্তফান র্যফীযণ  ভল্যান র্ফবাবগয 

র্চফ, জনাফ সভা: ভর্পজুর ইরাভ; ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভার্যচারক জনাফ সভা: আর্ভয সাবন এফং LMIS প্রকবল্পয 

প্রকল্প র্যচারক  ইোর্ে এে সরফায উইং এয র্যচারক জনাফ কর্ফয উর্েন আাম্মদ। 
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৬.0 ন্যানার একাউর্ন্টং উইং:  

ন্যানার অুাকাউর্ন্টং উইং স্বাধীনতা-উর্ত্তযকাবর ১৯৭৩ াবর ফ িপ্রথভ সভাট সদজ উৎাদন (র্জর্ডর্) র্াফ ততর্যয 

ভধ্য র্দব তায কাম িক্রভ শুরু কবয। এ উইংবয প্রধান প্রধান কাজ বরা চরর্ত  র্স্থযভবল্য জাতী আ-ব্য র্াফ 

প্রস্তুত, কৃর্ল  র্ল্প খাবত ভজুর্য র্নধ িাযণ, গ্রাভীণ  য অঞ্চবরয সবাক্তাভল্য সূচক (র্র্আই) ততর্য জাতী 

সবাক্তাভল্য সূচক প্রণবনয ভাধ্যবভ ভল্যস্ফীর্ত র্নধ িাযণ কযা , খাদ্যণ্য (food)  খাদ্য ফর্ভূ িত বণ্যয (non-

food) ভল্যসূচক, র্ল্প উৎাদন সূচক, ফার্ড় বাড়া সূচক, তফবদর্ক ফার্ণজু র্যংখ্যান ইতুার্দ র্নূপণ  প্রকা 

কযা। এছাড়া আন্তজিার্তক ভান ফজা যাখায রবযু জার্তংঘ কর্তিক প্রণীত র্যংখ্যান নীর্তভারা অনুযণনফ িক 

ভ ভ র্ফর্বন্ন সূচক  কাম িক্রভ ারনাগাদ কযা  

৬.১ ন্যানার একাউর্ন্টং উইং এয আতা ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয  প্রকানাভ  

 ১) National Accounts Statistics (Provisional Estimates of GDP, 2017-18 and 

Final Estimates of GDP, 2016-17); 

২) র্যংখ্যান  বকট বুক ২০১৬ 

৩) র্যংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৬; 

৪) ভার্ক র্যংখ্যান বুবরটিন (৮ টি) 

৫) Foreign Trade Statistics (FTS)  of Bangladesh 2015-16; 

৬) ভার্ক র্ল্প উৎাদন সূচক (QIIP) ম্বর্রত Industrial Production Statistics (IPS)  

(প্রকানা-১২টি); 

৭) সবাক্তা ভল্য সূচক, ভল্যস্ফীর্ত  ভজুযী ায সূচক ম্বর্রত ভার্ক Consumer Price Index (CPI) 

(প্রকানা-১২টি) এফং  

৮) তফবদর্ক ফার্ণজু র্যংখ্যান ম্বর্রত ভার্ক Foreign Trade Statistics (FTS) (প্রকানা-১২টি)। 

 

৬.২ ন্যানার একাউর্ন্টং উইং এয আতা ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয চরভান প্রকল্পভবয র্ফফযণ 

6.2.1  : াউজবার্ল্ ইনকাভ এে এক্সবর্েচায াবব ি (HIES) প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার : ১ জুরাই ২০১৪ বত ৩০ জুন ২০১৭  

(No cost Extension, র্ডবম্বয, ২০১৮ ম িন্ত) 

প্রকবল্পয উবেে : (ক) সজরা ম িাব দার্যদ্রু  তফলম্য এফং এতদম্পকী র্যংখ্যান র্নূপণ; 

(খ) াভার্জক র্নযার্ত্তা সফষ্টর্ন কভ িসূর্চয পরাপর এফং তায আতা (Coverage) 

সদখা; 

(গ)  র্র্আই এফং ব্য র্বর্র্ত্তক র্জর্ডর্য জন্য ুলরুবায (Weight) র্নণ িব তথ্য 

যফযা কযা; 

(ঘ)  আ এফং দার্যদ্রু এয গর্ত প্রকৃর্তয উয একটি প্যাবনর স্ট্ার্ডয জন্য একটি 

সফঞ্চভাকি তথ্য াা এফং সইাবথ দার্যদ্রু  তফলবম্যয উয একটি র্রর্ র্ব্রপ 

ততযী কযা; 

(ঙ)  প্রথভফাবযয ভত সদবয সজরা ম িাব দার্যদ্রু র্যভা কযা এফং জাতীবাবফ 

সকাাট িাযর্র র্যভা র্নণ ি কযা। 
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প্রাক্কর্রত ব্য : ২২০২.৫০ রয টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয 

কাবজয অগ্রগর্ত  

: :  আর্থ িক অগ্রগর্ত ৪৫.৬৬%  

:  ফাস্তফ  ৬০% 

২০১৮ জুন ম িন্ত 

কাবজয অগ্রগর্ত  

 :  আর্থ িক অগ্রগর্ত ৬৫.৪৯% 

:  ফাস্তফ  ৮৫% 

 

6.2.2 : ভড িানাইবজন অফ ন্যানার একাউন্ট স্ট্ুাটিটিক প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার : এর্প্রর ২০১৭ বত জুন ২০২০ ম িন্ত  

প্রকবল্পয উবেে: : Major objective is to ensure the modernization of the national 

accounts and related statistics in line with international 

guidelines and recommendations (SNA 1993/2008). 

The specific objectives of the proposed projects are- 

 To rebase and revise Gross Domestic Product (GDP), 

Base 2015-16 using ISIC Rev-IV; 

 To improve different methods of GDP compilation and 

 To prepare database for GDP (Base 2015-16) from 1972-

73 to date: 

 To Rebase and Revision GDP the following surveys 

should be conducted:  

 Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land 

and Water Transport; 

 Occupied Residential Houses and Real Estate Services 

and 

 Tourism Survey in hotel and restaurant. 

  

প্রাক্কর্রত ব্য : ১১০১.৮৭ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয 

কাবজয অগ্রগর্ত  

: ৫০.৯৮% 

২০১৮ জুন ম িন্ত 

কাবজয অগ্রগর্ত  

 ৫০.৯৮% 

 

6.2.3 : াবব ি এে স্ট্ার্ড র্যবরটিং ট্য র্জর্ডর্ র্যবফইজ ২০১৫-১৬ প্রবজট 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২০ ম িন্ত 

প্রকবল্পয উবেে :  র্জর্ডর্ এয র্বর্র্ত্ত ফছয ২০১৫-১৬ র্যফতিবনয রবয সফযকার্য স্বাস্থু সফা 

প্রর্তষ্ঠান জর্য এফং োববর এবজন্ট, র্লার্যং এে পবযাার্ডং এবজন্ট (C & F 

agent) এফং ট্যুয অাবযটযবদয ারনাগাদ তথ্য ংগ্র  নতুন র্বর্র্ত্ত ফছবয তা 
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ব্যফায কযা; 

 জাতী র্াফ উন্নন তথা র্জর্ডর্ র্নরুবণব্যফহৃত র্ফর্বন্ন Coefficient এফং 

proxy indicators/movers ভ ারনাগাদকযবণয উবেবে র্নবম্মাক্ত ছটি 

case study  ম্পন্নকযা; 

 র্এনর্জ সষ্টন 

 সভাফাইর সভযাভত এফং সের্ক্সবরাড 

 সভাফাইর ব্যাংর্কং 

 র্ফজ্ঞান এফং ফাজায গবফলণা (Advertising and Market 

research) 

 প্যাবকর্জং ইোর্ষ্ট্র 

 গবফলনা  উন্নন (Research and Development) 

 NSDS, SDG এফং ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনায আংর্ক তথ্য প্রার্প্তবত 

াক ভূর্ভকা ারন। 

 

প্রাক্কর্রত ব্য : ২৪১.০৮ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয 

কাবজয অগ্রগর্ত  

: ০৭% 

২০১৮ জুন ম িন্ত 

কাবজয অগ্রগর্ত  

 ০৭% 

 

6.2.4 : ইভপ্রুববভন্ট অফ র্জর্ডর্ কম্পাইবরন এে র্যবফর্জং অফ ইর্ের্ প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার : ভাচ ি ২০১৮ বত জুন ২০২১ ম িন্ত  

প্রকবল্পয উবেে :  To assist systematic improvement of GDP rebase and 

revision; 

 To assist systematic development of GDP compilation; 

 To introduce the system of direct estimation of savings and 

investment; 

 To introduce distribution of factor income of National 

Accounts; 

 To assist systematic procedure of rural-urban GDP 

compilation; 

 To rebase and revise of GDP related Indices- 

 House Rent Index (HRI); 

 Consumer Price Index (CPI); 

 Wage Rate Index (WRI);  

 Building Materials Price Index (BMPI); 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP) 

 Producer Price Index (PPI) 
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 To increase GDP coverage, two surveys will be conducted- 

 Survey on Marketed part and Trade and Transport Margin of 

Agriculture, Industry and   Import items 

 Survey on Cold Storage and Warehouse Activity.  
প্রাক্কর্রত ব্য : ৯৮৬.৪৮ রয 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয 

কাবজয অগ্রগর্ত  

: ২.০৩% 

২০১৮ জুন ম িন্ত 

কাবজয অগ্রগর্ত  

 ২.০৩% 
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৭.0 সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং  

৭.১. সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং এয কাম িাফর্র 

 National Hygiene Survey 2017:  

 ফতিভাবন াযা র্ফিব্যী SDG ফাস্তফাবনয রবযু কভ ির্যকল্পনা গৃীত ববছ। SDG এয Goal 4 এয 

4.a.1 এফং Goal 6 এ াইর্জন র্ফলক রযুভাো র্নধ িাযণ কযা ববছ। উক্ত রযুভাো অজিবন তথ্য প্রদাবনয রবযু 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং এফং Water Aid Bangladesh কর্তিক সমৌথবাবফ 

প্রথভফায ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৭ শুরু কবয। উক্ত জর্যব ২০১৮ াবরয   ভাচ ি-এর্প্রর ভাব খানা র্বর্র্ত্তক তথ্য 

ংগ্রবয াাার্ স্কুর, াাতার/র্লর্নক, সযস্টুবযন্ট  নেড সবেয বত নথক প্রশ্নবেয ভাধ্যবভ াইর্জন ংক্রান্ত 

তথ্য ংগ্র কযা । 

আবরাচু কাম িক্রভ ফাস্তফাবনয রবযু আদভ শুভার্য  গৃগণনা ২০১১ সক Sampling Frame র্নধ িাযণ কবয 

তৈফ চবনয ভাধ্যবভ গণনা এরাকা র্নফ িাচন কযা । ঠিক  ভানুমাী রবযু তথ্য ংগ্রবয জন্য ভাঠম িাব তথ্য 

ংগ্রকাযী  সুাযবাইজাযবদয ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা এয প্রধান কাম িারব একাধাবয ০৭ (াত) র্দন প্রর্যণ 

প্রদান কযা । তবথ্যয ঠিকতা মাচাই কযায জন্য র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ,                  

জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী ভাঠ ম িাবয কাম িক্রভ র্যদ িন কবযন এফং প্রর্তর্নত কাবজয াবথ ংর্িষ্টবদয 

প্রবাজনী র্দক র্নবদ িনা প্রদান কবযন। ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভার্যচারক এফং অন্যান্য উদ্ধতিন 

কভ িকতিাগণ জর্য কাবজয াভর্গ্রক র্দক ম্পবকি যাভ ি প্রদান র্নর্ভত ভাঠম িাবয কাম িক্রভ ভর্নটর্যং কবযন। 

ফাংরাবদ ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৭ এয ভাঠ ম িাবয তথ্য ংগ্র,  ডাটা এর্ডট  এর্ন্ট্রয কাজ 

ইবতাভবধ্য ম্পন্ন  ববছ। ফতিভাবন ডাটা এনারাইর্বয কাজ চরবছ। 

 

মিদভাগ্রারপ এন্ড মরথ উইাংও ওয়াটায এইি ফাাংরাদদ এয মমৌথ উদোদগ আদয়ারজত ন্যানার াইরজন াদব ি ২০১৭ এয সুাযবাইজায ও 

তথ্য াংগ্রকারযগদণয প্ররক্ষণ ভানী অনুষ্ঠাদন প্রধান অরতরথ রাদফ উরিত রিদরন জনাফ মৌদযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, রচফ, রযাংখ্যান ও 

তথ্য ব্যফিানা রফবাগ। 
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 Multiple Indicator Cluster Survey 2018-19:  

ভার্ল্টর ইর্েবকটয লাস্ট্ায াবব ি (MICS) একটি র্ফিব্যার্ র্যচার্রত খানা জর্য। ফাংরাবদব ১৯৯৩ 

ার সথবক র্নর্ভতবাবফ এ জর্য র্যচার্রত ব আবছ। র্ফর্ফএ  ইউর্নবপ ফাংরাবদ সমৌথবাবফ MICS 

2018-19র্যচারনা কযবছ। এ জর্যবয ভাধ্যবভ  সদবয র্শু  নাযীয স্বাস্থু, নৄর্ষ্ট ইতুার্দ ম্পর্কিত ারনাগাদ 

র্যর্স্থর্ত ম্ববন্ধ তথ্য ংগ্র কযা বফ। ইবতানবফ ি ভাঠ ম িাব জর্যবয প্রণীত খড়া প্রশ্নে প্রবাবগয ঠিকতা 

মাচাইবয র্নর্ভর্ত্ত ভাষ্টায সেইনাযবদয প্রর্যণ প্রদাননফ িক র্বরট এয েী  য এরাকা র্প্রবটস্ট্ কাম িক্রভ ম্পন্ন 

ববছ। ফতিভাবন ম্যার্ং  র্রর্স্ট্ং কাম িক্রভ চরবছ; 

 

 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017:  

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা এফং স্বাস্থু  র্যফাযকল্যাণ ভন্ত্রণারবয সমৌথ উবেুাবগ World Health 

Organization (WHO)  Centre for Disease Control and Prevention (CDC) এয কার্যগযী 

াতা Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 র্যচার্রত ববছ। GATS 

বচ্ছ ১৫ ফছয ফা তায সফী ফবয ব্যর্ক্তবদয উয একটি জাতীবাবফ প্রর্তর্নর্ধত্বভরক খানা-র্বর্র্ত্তক জর্য, সমখাবন 

র্নযীর্যত এফং সদী  আন্তিজার্তক র্ফবলজ্ঞবদয ৈাযা অনুবভার্দত প্রশ্নাফরী, নভৄনা ংগ্রবয সকৌর, তথ্য ংগ্র  

ব্যফস্থানা দ্ধর্ত ব্যফায/প্রবাগ কযা । তাভাক র্নন্ত্রণ কাম িক্রবভয রুবযখা প্রণন, ফাস্তফান এফং ভল্যান 

কযবত একটি সদবয যভতা ফা দযতা বৃর্দ্ধ কযাই GATS এয উবেে। এ জর্যব তাভাক  তাভাকজাত দ্রবব্যয 

ব্যফায ম্পিবক তথ্য ংগ্র কযা এফং তাভাক  তাভাকজাত দ্রবব্যয সশ্রণীর্ফন্যা  ব্যফাযকাযীয ংখ্যা র্নরুণ 

কযা । র্ডবম্বয/২০১৭ াবর GATS Bangladesh 2017 এয তথ্য ংগ্রবয কাজ ভাপ্ত  এফং ফতিভাবন 

জর্য প্রর্তবফদন প্রস্তুর্তয কাজ চরবছ; 
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সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং, র্ফর্ফএ  ার্ল্ি সরথ অগ িানাইবজন, ফাংরাবদ এয সমৌথ উবদ্যাবগ আবার্জত সলাফার এডাল্ট সট্যাফাবকা 

াবব ি (GATS) ২০১৭ এয সুাযবাইজায  তথ্য ংগ্রকার্যগবণয প্রর্যবণয উবৈাধনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন 

জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। 

 

 Compilation of Gender Statistics of Bangladesh 2017:  

কম্পাইবরন অফবজোয স্ট্ুাটির্স্ট্ক্স অফ ফাংরাবদ প্রকানায ভাধ্যবভ নাযীয যভতান এফং 

উন্নবনয ভরধাযা নাযীবক ম্পৃক্তকযণ, প্রজনন স্বাস্থু উন্নন, ভার্তকারীন ভতুু প্রর্তবযাধ, নাযীয প্রর্ত তফলম্য 

দূযীকযণ প্রভৃর্ত প্রবাজনী উার্ত্ত একর্েত কযা । এ কাম িক্রভটি ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায যাজস্ব 

ফাবজবটয আতা র্যচারনাধীন যববছ। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/ংস্া/অর্ধদপ্তয/র্ফবাগ/প্রর্তষ্ঠান বত কাম িক্রভটিয 

তথ্য ংগ্রবয কাজ ইবতাভবধ্য ম্পন্ন ববছ। ফতিভাবন Compilation of Gender Statistics of 

Bangladesh 2017 র্যবাট ি প্রস্তুবতয কাজ চরবছ; 

 Rapid Assessment of Disability Survey (RADS) 2017:  

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা (র্ফর্ফএ) এফং ুার্ে কুা ইন্টাযন্যানার ফাংরাবদ (HI) এয সমৌথ 

উবদ্যাবগ Nossal Institute for Global Health, Melbourne, Australia এয কার্যগযী 

াতা Rapid Assessment of Disability Survey (RADS) 2017 র্যচার্রত । সদবয 

প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তবদয আথ ি-াভার্জক  ার্যফার্যক অফস্থা জানায জন্য কুর্ড়গ্রাভ  নযর্ংর্দ সজরায ২টি 

ইউর্নবন জর্যটি র্যচারনা কযা । উক্ত জর্যবয ভাধ্যবভ প্রর্তফর্ন্ধতায ধযন, এফং এ কাযবন ভাবজ  

র্যফাবয তাবদয অফস্থা নাক্ত কযা । ফতিভাবন জর্য এয চূড়ান্ত র্যবাট ি প্রকাবয কাজ চরবছ এফং 

 ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭’ ীল িক প্রকবল্পয Post Enumeration Check 

(PEC):  

ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায সন্পা উইং কর্তিক‘ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭’ 

র্যচার্রত । সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং কর্তিক জানুার্য ২০১৮ ভব উক্ত শুভার্যয Post 

Enumeration Check (PEC) কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা ববছ। PEC প্রর্তবফদন ইবতাভবধ্য প্রস্তুত কযা 

ববছ। 
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৭.২ সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং এয আতা ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয  প্রকল্পভবয র্ফফযণ 

৭.২.১ ভর্নটর্যংদ্যা র্চুবন অফ বাইটার স্ট্ুাটিটিক অফ ফাংরাবদ (MSVSB-২ম িা)  
ফাস্তফানকাযী ংস্থা :  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার         :  জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০১৯ 

 

প্রাক্কর্রতব্যাঃ ৩৪২০.৯৬ রয টাকা (র্জর্ফ) 

২০১৮ জুন ম িন্ত কাবজয ক্রভনৄর্ঞ্জত অগ্রগর্ত :  আর্থ িকঅগ্রগর্ত : ৪৮.৫০% 

     ফাস্তফঅগ্রগর্ত   : ৫০% 

প্রকবল্পয উবেোঃ 

 ভগ্র ফাংরাবদব IMPS Design এয ভাধ্যবভ র্নফ িার্চত ২০১২টি নভৄনা এরাকা (Primary Sampling 

Unit) বত জনংখ্যা  জনতার্ত্ত্বক র্ফলক ১১টি তপর্বরয উয র্নব িযবমাগ্য  ঠিক তথ্য ংগ্র কযা; 

 আন্তাঃশুভার্য ফৎযভবয জনংখ্যা বৃর্দ্ধয উাদানভ মথা- জন্, ভতুু, র্ফফা, তারাক, আগভন, ফর্গ িভন এফং 

আথ ি-াভার্জক তথ্য ংগ্র, প্রর্ক্রাকযণ এফং র্নর্ভতবাবফ জনর্ভর্ত ম্পর্কিত সূচকভবয র্যবাট ি প্রকা কযা; 

 জনংখ্যা  জনতত্ত্ব ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, র্ফবিলণ  ভি াধননফ িক Computer এ ধাযণ  ংযযণ কযা; 

 উন্নন বমার্গ, গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ  নীর্ত র্নধ িাযকগবণয ফস্তুর্নষ্ঠ কাবজ ব্যফাবযয জন্য এ তথ্য যফযা 

কযা; 

 স্থানী যকাবযয াবথ সমৌথবাবফ বাইটার সযর্জবেন (জন্-ভতুু) কাম িক্রভ র্যচারনা, তথ্য প্রর্ক্রাকযণ  ডাটা 

সফই ব্যফস্থানা অংগ্রণ কযা; 

 ২০১২টি নভৄনা এরাকা ভর্রাবদয উন্নন কভ িকাবে অং গ্রবণয সুবমাগ সৃর্ষ্ট  কভ িংস্থাবনয জন্য স্থানী 

সযর্জোয র্ববফ তাবদযবক তবাগ অগ্রার্ধকায র্বর্র্ত্তবত ম্পৃক্ত কযা এফং 

 এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ার্নয ব্যফায, আবরায উৎ, জ্বারানীয ব্যফায, াঃর্নকান  র্যবফ দূলণ ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র কবয র্যবফ দূলণ  দূযীকযবণয জন্য র্যকল্পনা প্রণন কযা। 

 

ভর্নটর্যং দ্যা র্চুবন অফ বাইটার স্ট্ুাটিটিক অফ ফাংরাবদ (MSVSB) ২ ম িা প্রকবল্পয আতা “Report On 

Bangladesh Sample Vital Statistics 2017” এয সভাড়ক উবম্মাচন কযবছন আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, এপর্এ, এভর্,      

ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার। 
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৭. সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং এয ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য 

 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 এয Fact Sheet  

Comparison Fact Sheet প্রকা; 

 Report on Bangladesh Sample Vital Registration System 2017 প্রকা; 

 Rapid Assessment of Disability Survey (RADS)2017 এয প্রাথর্ভক পরাপর প্রকা; এফং 

 ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭’ ীল িক প্রকবল্পয Post Enumeration Check 

(PEC)র্যবাট ি প্রকা। 

 প্রর্যণ: 

 MICS-2018-19 এয খড়া প্রশ্নবেয প্রবাগ সমাগ্যতা যীযায রবযু  ভাস্ট্ায সেইনাযবদয প্রর্যণ 

প্রদাননফ িক র্প্রবটস্ট্ ম্পন্নকযণ; 

 কম্পাইবরন অফ সজোয স্ট্ুাটির্স্ট্ক্স ২০১৭ কাম িক্রবভয আতা র্ফর্ফএ এয কভ িকতিা কভ িচাযীবদয সজোয 

স্ট্ুাটির্স্ট্ক্স ঠিক বাবফ প্রস্তুত, নৄবরন প্রবজকন, সডবভাগ্রার্পক র্ডর্ববডে প্রভৃর্ত র্ফলব র্তন র্দন ব্যাী 

প্রর্যণ প্রদান; 

 Gender Statistics-2017এয তথ্য ংগ্র ম্পন্ন ববছ; এফং 

 National Hygiene Survey 2017 এযভাঠ ম িাবয তথ্য ংগ্র ম্পন্ন ববছ। 

 াকি/বর্ভনায:  

 MICS-2018-19 এয Launching and Design Workshop-এয আদয়াজন; 

 সজোয ংক্রান্ত র্যংখ্যান প্রস্তুত  এতদংক্রান্ত মাফতী কাম িক্রভ মথাভব ম্পাদবনয রবযু    

  Gender Cell গঠন।   

১০. সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং এয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

ক্র: 

নং 

কাবজযনাভ উবেে ম্ভাব্য 

ব্য 

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান কযা 

বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট 

ভীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। Health & 

Morbidity 

Status 

Survey  

SDGs এয রযুভাো অজিন র্যফীযবণয 

জন্য স্বাস্থু  জনতত্ত্ব র্ফলক ইর্েবকটয 

প্রস্তুত কযা। 

- GoB জানুাযী 

২০১৯ বত 

জুন ২০২০ 

 

২। জাতী 

প্রর্তফন্ধী 

জর্য ২০১৮-

১৯ 

াযীর্যক  ভানর্ক প্রর্তফন্ধীতায কাযণ 

এফং ফতিভান অফস্থা ম্পবকি ধাযণা গ্রণ, 

র্ফবলবাবফ র্শু-প্রর্তফর্ন্ধতা ম্পবকি 

র্ফদ তথ্য ংগ্র কযা। 

প্রর্তফর্ন্ধবদয স্বাস্থু, র্যা, শ্রবভয স্বল্প  

দীঘ িবভাদী কাম িক্রভ র্যচারনা গ্রবণয 

রবযু Baseline তথ্য প্রস্তুত কযা। 

- GoB জুরাই 

২০১৯ বত 

জুন ২০২০ 

 

 

 

৩। 

 

Violence 

Against  

 

নাযীয প্রর্তংতা র্ফলব অর্পর্ার 

স্ট্ুাটির্স্ট্ক্স প্রস্তুত কযা।  

 

- 

 

GoB 

 

জুরাই 

২০১৯ বত 

জুন ২০২০ 
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৮.০ এপএ অুাে এভআইএ উইং 

৮.১ এপএ অুাে এভআইএ-এয প্রধান কাম িাফর্র 

 র্যংখ্যান বুুবযায র্ফর্বন্ন উইং এফং উন্নন প্রকল্প র্ফর্বন্ন যকার্য/বফযকার্য  র্ফর্বন্ন ংস্ায াবথ ভি 

াধন কযা; 

 ভৄদ্রণ  প্রকানা প্রার্নক  র্নযার্ত্তা ব্যফস্া গ্রণ কযা; 

 র্নবাগ, বদান্নর্ত, দান, ফদর্র র্ফর্ফএ এয কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয ব্যর্ক্তগত তথ্য (র্র্ডএ) ংযযণ 

কযা; 

 র্যংখ্যান বফবনয ংযযণ  র্নযার্ত্তা গ্রণ র্যফন  অর্প ব্যফস্ানা; 

 অর্ডট ংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনা কযা; 

 র্ফর্ফএ এয আকিাইব  রাইবব্রর্যয ব্যফস্ানা  ংযযণ কযা; 

 ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা র্ফর্ফএবক র্ক্তারীকযণ কাম িক্রভ ম্পাদন কযা; 

 ফাংরাবদবয  কর র্ফবাগী, সজরা এফং উবজরা অর্পবয প্রান, ফাবজট ব্যফস্ানা  কাবজয ভি াধন 

এফং র্নন্ত্রণ কযা; 

৮.২ এপএ অুাে এভআইএ--এয াখা র্বর্র্ত্তক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র 

৮.২.১ প্রান াখা 

 অর্প শৃিরা র্যন্থী কাবজয জন্য প্রাথর্ভক সাকজ/র্ফবাগী ভাভরা ংক্রান্ত মাফতী কাজ ম্পাদন 

কযা ববছ; 

 র্ফর্ফএ এয  সগবজবটড  ননবগবজবটড কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয আন্তাঃ উইং/াখা/র্পর্ল্ কাম িারব 

ফদরী/বপ্রলণ, র্পর্ল্ কাম িার বত দয দপ্তবয ফদরী/বপ্রলণ প্রদান ংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা ববছ; 

 ১ভ সশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্র্নয সকবর বদান্নর্ত/র্ফবাগী যীযা/বুর্নার্দ প্রর্যণ, স্বাস্থু যীযা, র্জর্ 

পাে ভঞ্জুযী ংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন ববছ; 

 ১ভ  ২ সশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্আযএর, সনন ভঞ্জুযীয র্ফল প্রর্ক্রাকযণ কাজ ম্পন্ন ববছ; 

 

৮.২.২ র্পর্ল্ প্রান: 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায র্ফবাগী র্যংখ্যান কাম িার  সজরা র্যংখ্যান কাম িারবয জন্য 

ভার্যচারক কর্তিক অনুবভার্দত একই যকভ াইন সফাবড িয নভৄনা কর্ ই-সভইবরয ভাধ্যবভ ংর্িষ্ট কাম িারবয 

কভ িকতিাগবণয র্নকট সপ্রযণ কযা ববছ এফং ইবতাভবধ্য নভৄনা অনুমাী াইন সফাড ি  রাগাবনা  ববছ; 

 কর র্ফবাগী র্যংখ্যান  কাম িার  সজরা র্যংখ্যান কাম িারব টিএে টি সটর্রবপান স্থান কযা ববছ। সম 

কর উবজরা র্যংখ্যান কাম িারব নবফ ি  টিএে টি সটর্রবপান র্ছর না স কর কাম িারব টিএেটি সটর্রবপান 

স্থাবনয জন্য ভঞ্জুযী ে জার্য কযা ববছ এফং ইবতাভবধ্য ১৫৬ টি উবজরা র্যংখ্যান কাম িারব নতুন টিএেটি 

সটর্রবপান ংবমাগ সনা ববছ; 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভাঠ ম িাব র্ফবাগী/বজরা/উবজরা  র্যংখ্যান কাম িার প্রধানবদয আর্থ িক  

প্রার্নক যভতা নন:ফন্টন কযা ববছ; এফং 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভাঠ ম িাব দানকৃত কভ িকতিাগবণয অর্প র্যচারনা  দার্ত্ব ারবনয র্নর্ভর্ত্ত 

কযণী ম্পবকি ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা কর্তিক  র্নবদ িনাফরী ম্বর্রত নীর্তভারা সপ্রযণ কযা 

ববছ। 
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৮.২.৩ র্ফর্নক াখা 

 ৩ সশ্রর্ণয ০৫ (াঁচ) কুাটাগর্য ভৄর্ক্তবমাদ্ধা সকাটা ১৬০ টি বদয ভবধ্য ৮০ জনবক র্নবাগ প্রদান কযা ববছ; 

 “ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িচাযী র্নবাগ র্ফর্ধভারা, ২০১৮’’ প্রস্তুত কবয প্রার্নক ভন্ত্রণারব সপ্রযণ কযা 

ববছ মা ফতিভাবন র্চফ কর্ভটি কর্তিক অনুবভার্দত ব র্এর্’য ভতাভবতয অবযা যববছ; 

 নতুন সৃর্জত র্যংখ্যান কভ িকতিায ২০০ বদয ভবধ্য ৪০% বদান্নর্তয সকাটা ৮০ জনবক বদান্নর্তয প্রস্তাফ 

প্রার্নক ভন্ত্রণারব সপ্রযণ কযা ববছ এফং ৭৭ জন বদান্নর্ত সদা ববছ; 

 ৩ সশ্রর্ণয র্যংখ্যান তদন্তকাযী দ বত ২ সশ্রর্ণয কাযী র্যংখ্যান কভ িকতিায বদান্নর্তয প্রস্তাফ 

প্রার্নক ভন্ত্রণারব সপ্রযণ কযা ববছ। স সপ্রর্যবত ৩৬ জন  বদান্নর্ত সদা ববছ; 

 ৫৫টি ৩ সশ্রর্ণয র্যংখ্যান কাযী দ বত ৩ সশ্রর্ণয র্যংখ্যান তদন্তকাযী বদ বদান্নর্ত প্রদান কযা 

ববছ; 

 ৩  ৪থ ি সশ্রর্ণয ২১১ টি বদ আউট সার্ িং বদ জনফর র্নবাগ প্রর্ক্রা চরভান যববছ; 

 র্ফর্ফএ এয ২ ম িাবয াংগঠর্নক কাঠাবভায প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব সপ্রযণ কযা ববছ; 

 ১৩৪ টি ৩ সশ্রর্ণয যাজস্ব ফাবজটভুক্ত জনফর র্নবাবগয কাম িক্রভ চরভান যববছ; 

 প্রথভ সশ্রর্ণয র্যংখ্যান কভ িকতিায ২১২ টি দ সৃজবনয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব সপ্রযণ কযা ববছ; 

 নফসৃষ্ট ৯ টি উবজরায ২৮ টি দ স্থাীকযবণয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব সপ্রযণ কযা ববছ; 

 ০৯ টি ১ভ সশ্রর্ণয র্যংখ্যান (কুাডায) বদ বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারব সপ্রযণ কযা ববছ। 

৮.২.৪ ভি াখা 

 র্যংখ্যান বফবন র্ফদুুৎ, ার্ন, সটর্রবপান, গ্যা অন্যান্য সফা প্রদান কযা ববছ; 

 র্যংখ্যান বফনস্থ কুার্ন্টবন কভ িকতিাবদয ফায জন্য আরাদাবাবফ থাই এুালুর্ভর্নাবভয াটি িবনয কয 

ততর্য/র্নভ িাণ কাজ এফং র্যংখ্যান বফবনয ১১ তরা র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্িঁর্ড় ঘবযয 

উবয একটি সস্ট্ায রুভ ততর্যকযণ (জরছাদ ঢারাই, ার সববঙ্গ জানারা ততর্য, পরস্ র্র্রং প্রস্তুতকযণ, টাইর 

স্থান, থাই াটি িন  যং কযণ), আনাযবদয থাকায রুভ, ফাথরুভ ংকযণ, প্লাস্ট্ায, টাইর  PABX কয যং 

কযবণয কাজ ম্পন্ন কযা ববছ; 

 র্যংখ্যান বফবনয নীচ তরায র্ফর্বন্ন অংব প্লার্ষ্টক ইভারন সইন্ট, র্ডবটম্পায, বদায সকাড সইন্ট  

বফবনয ব্লক-১ এয ফাইবযয অং নীচ তরা বত ১১ তরা ম িন্ত র্যষ্কাযকযণ (ঘলাভাজা  সধৌতকযণ)কাজ ম্পন্ন 

কযা ববছ; 

 র্যংখ্যান বফবন স্থার্ত 40+408 Line Digital PABX System এ Spare Parts ংগ্র নফ িক 

ংবমাজন/স্থান কাজ ম্পন্ন কযা ববছ এফং এছাড়া বফবনয র্নযার্ত্তা  যযণাবফযণ ংক্রান্ত অন্যান্য মাফতী 

কাম ি ম্পন্ন কযা ববছ। 

৮.২.৫ ফাবজট াখা 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায প্রধান কাম িার, র্ফবাগী কাম িার, সজরা কাম িার  উবজরা কাম িারবয 

ফাবজট প্রস্তুত কযা ববছ; 

 র্ফর্ফএ-এয প্রধান কাম িারবয কর সশ্রর্ণয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয সফতন-বাতা র্ফর, আনুলংর্গক র্ফর ইতুার্দ 

র্যবাধ কযা ববছ; এফং 

 র্এ অর্পবয াবথ আ-ব্যবয র্াবফয ঙ্গর্ত াধন এফং ভার্ক, তেভার্ক, লান্ার্ক  ফাৎর্যক 

র্াবফয প্রর্তবফদন সপ্রযণ কযা ববছ।  
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৮.২.৬ প্লার্নং এে সডববরবভন্ট সর 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা কর্তিক ফাস্তফানবমাগ্য উন্নন প্রকল্প প্রস্তাফ (DPP), কার্যগর্য াতা প্রকল্প প্রস্তাফ 

(TPP) এফং যাজস্ব খাবতয কভ িসূর্চয প্রস্তাফ (PPNB) প্রণন;  

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায র্ফর্বন্ন উইং কর্তিক প্রণীত উন্নন প্রকল্প প্রস্তাফ (DPP), কার্যগর্য াতা প্রকল্প 

প্রস্তাফ (TPP) এফং যাজস্ব খাবতয কভ িসূর্চয প্রস্তাফ (PPNB) মাচাই-ফাচাই নফ িক ভতাভত  ংবাধনী প্রদান; 

 যকাবযয উন্নন র্যকল্পনায (ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা, সপ্রর্যত র্যকল্পনা, সটকই উন্নন অবীস্ট্ ইতুার্দ) 

র্বর্র্ত্তবত ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায উন্নন কভ ির্যকল্পনা (Development Plan Calendar) প্রণন;    

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায উন্নন কাম িক্রবভয তথ্য ব্যফস্থানা  প্রর্তবফদন প্রণন;  

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন, ফাস্তফান র্যফীযণ  ভল্যান র্ফবাগ এফং 

অথ িননর্তক ম্পকি র্ফবাগ (ERD) এয াবথ সমাগাবমাগ যযা  ভি াধন; 

 কার্যগর্য াতা প্রকল্প (TPP) সত অথ িাবনয জন্য আন্তিজার্তক উন্নন বমাগী ংস্থা  অথ িননর্তক ম্পকি 

র্ফবাগ (ERD) এয াবথ সমাগাবমাগ (Liaison)  ভি াধন; উন্নন র্যকল্পনা  প্রকল্প র্ফলক জর্য, 

গবফলণা  ভল্যান কাম িক্রভ ম্পাদন; 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 র্ফর্বন্নবভরা (উন্নন সভরা, র্ডর্জটার সভরা, উদ্ভাফনী সভরা ইতুার্দ)/সর্ভনায/বায কনবন্ফ সনাট/অফস্থানে 

প্রস্তুতকযণ; 

 ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্ক্ত (APA) প্রণন, অগ্রগর্ত র্যফীযণ  ভল্যান প্রর্তবফদন প্রস্তুত  সপ্রযণ; 

 র্ফর্ফএ-এয শুদ্ধাচায সকৌর র্যকল্পনা প্রণন, ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন প্রস্তুত  সপ্রযণ; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার, র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন এফং উন্নন 

বমাগী ংস্থা কর্তিক চার্ত র্ফর্বন্ন তথ্য উার্ত্ত যফযাকযণ; এফং 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার  র্ফবাগ, অর্ধদপ্তয  ংস্থা কর্তিক প্রণীত খড়া নীর্তভারা/র্ফর্ধ/আইন এয উয ভতাভত ংগ্র, 

ংকরন  প্রর্তবফদন সপ্রযণ। 

৮.২.৭ প্রকানা াখা 

ফাংরাবদবয আথ ি াভার্জক উন্নবন র্যংখ্যাবনয ভূর্ভকা অর্যীভ। উন্নন র্যকল্পনা গ্রণ, আথ ি াভার্জক অফস্থা 

র্নূপণ, সদবয প্রকৃত র্চে উদঘাটবন র্যংখ্যান একভাে র্নব িযবমাগ্য ভাধ্যভ। তাই ঠিক  র্নব িযবমাগ্য র্যংখ্যান 

মথাম্ভফ স্বল্প ভব ব্যফাযকাযীবদয কাবছ সৌৌঁছাবনায প্রবাজনীতা অনস্বীকিাম। স্বাধীনতা অজিবনয য বত ১৯৭৫ 

ার ম িন্ত ফাংরাবদব র্যংখ্যান র্ফলক কর প্রকায প্রকানা ফাংরাবদ যকার্য ভৄদ্রণার (র্ফর্জ সপ্র) বত 

প্রস্তুত বতা পবর র্যংখ্যান র্ফলক তথ্য ভৄদ্রবণ র্ফরম্ব বতা এফং ঠিক ভব তথ্য যফযা কযা ম্ভফ ত না। 

র্ফরম্ব র্যাবযয উবেবে ১৯৭৫ াবর র্ফর্ফএএ Reproduction ইউর্নট নাবভ একটি উন্নন প্রকল্প গ্রণ কযা । 

এবত সকফরভাে সরটায সপ্র র্ছর। ১৯৮৩ াবর প্রকল্পটি যাজস্ব খাবত স্থানান্তর্যত  এফং আযর্ডর্ উইং নাবভ 

আত্মপ্রকা কবয। এবত অনুবভার্দত কভ িকতিা/কভ িচাযীয ংখ্যা র্ছর ১৪৪ জন। সকফরভাে ভৄদ্রণ ফা প্রকানাই ন 

প্রকার্ত প্রর্তবফদন/র্যবাট ি, গ্রন্থ  অন্যান্য র্ফক্রবমাগ্য প্রকানা র্ফতযণ  র্ফক্রবয কাজ এই াখায উয ন্যস্ত 

র্ছর। প্রর্ত ফছয সদব  র্ফবদব র্যংখ্যান র্ফলক প্রকানা র্ফক্র কবয যকায প্রা ১৫,০০,০০০/- (বনয রয) 

টাকা আ কবয থাবক। ফতিভাবন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কর প্রকানা, শুভার্য  নভৄনা জর্যবয কাবজ 

ব্যফহৃত কর প্রশ্নে, র্ফর্বন্ন ধযবণয ম্যানুার, োায, সাস্ট্ায, সব্রার্ায, র্যচে ইতুার্দ ভৄদ্রবণয মাফতী কাজ 

প্রকানা াখা বত ম্পাদন কযা । 

  



 

ফার্লিক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 73 

 

প্রকানা াখায উবেে: 

ফ িাদৄর্নক সভর্নে, প্রভের্ক্ত র্নব িয মন্ত্রার্ত, কর্ম্পউটায  পটুায, এবক্সর্যজ এয ব্যফায প্রফতিবনয ভাধ্যবভ 

ভৄদ্রবণয ভান, গর্ত  কভ িদযতা বৃর্দ্ধকযণ এ াখায ভর উবেে। 

আযর্ডর্য ইউর্নটভ: 

 কর্ম্পউটায ইউর্নটাঃ এই ইউর্নবট র্ফর্বন্ন উইং/প্রকল্প বত তথ্য ম্বর্রত ান্ডুর্রর্ সের্ং -এয ভাধ্যবভ সপ্লট 

সভর্কং এয জন্য সপ্লট ইউর্নবট াঠাবনা ; 

 সপ্লট সভর্কং ইউর্নটাঃ এই ইউর্নবট ০২ জন কাযী সপ্লটবভকায কভ িযত আবছন। র্ফর্বন্ন উইং/কভ িসূর্চ/প্রকল্প 

বত ান্ডুর্রর্য সের্ং কর্ াায য সপ্লট সভকায/কাযী সপ্লট সভকাবযয ভাধ্যবভ প্রথভত াদা প্লার্স্ট্বক 

সর্স্ট্ং কবয ম্যানুার দ্ধুর্তবত আফায র্টির্ (Computer to Plate) দ্ধর্তবত সপ্লট ততর্য কবয সপ্র 

ইউর্নবট ভৄদ্রবণয জন্য াঠাবনা ; 

 সপ্র ইউর্নটাঃ এই ইউর্নবট র্ফর্বন্ন উইং/কভ িসূর্চ/প্রকল্প বত ম্যানুার/র্টির্ দ্ধর্তবত ততর্যকৃত সপ্লটভ 

নষ্ঠা/াতা অনুমাী কাগজ  অন্যান্য ভৄদ্রণ াভগ্রী প্রস্তুত কবয র্প্রর্ন্টং সভর্বন ছাাবনায ব্যফস্থা কযা ; 

 ফাঁধাই ইউর্নটাঃ এই ইউর্নবট ভৄদ্রণ ম্পূণ ি ায য ফাঁধাই াখা নষ্ঠা অনুমাী ার্জব কবায ফাইর্েং 

সভর্বন ফাঁধাই এয য াফর্রবকন াখা সপ্রযণ কযা । এবযবে দুই ধযবনয ফই ততর্য কযা , একটি 

সৌজন্য কর্ এফং অযটি র্ফক্রবয জন্য। সৌজন্য কর্ুলবরা সম সম উইং এয ভাধ্যবভ প্রকার্ত  সুলবরা 

স স উইং এ সপ্রযণ কযা ; 

 কাটিং ইউর্নটাঃ এই ইউর্নবট ফাঁধাই ইউর্নট সথবক ফই ফাঁধাই কবয তা ব্যফায উবমার্গ কযায জন্য কাটিং 

ইউর্নবট সপ্রযণকযা  এফং এখাবন আদৄর্নক কাটিং সভর্বনয াাবয্য াইজভত কাটা ; 

 প্রকানা র্ফক্রাঃ এই ইউর্নবট ফই কাটিং এয য সৌজন্য কর্ুলবরা সম সম উইং/প্রকবল্পয ভাধ্যবভ প্রকার্ত 

 সুলবরা স স উইং/প্রকবল্প সপ্রযণ কযা  এফং ফাকী র্ফক্র কর্ াফর্রবকন ইউর্নট বত যফতী 

ভব সতাখানা সযাডস্থ র্ফর্ফএ র্ফক্র সকন্দ্র  র্ফর্ফএ প্রধান অর্প র্ফক্র াখা সথবক র্ফক্রবয ব্যফস্থা 

কযা , মা ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায অন্যতভ আবয উৎ। যফতী ভব ফই র্ফক্র সথবক আবয 

অথ ি সেজাযী চারাবনয ভাধ্যবভ র্ফর্ফএ এয প্রকানা ফাফদ অর্জিত আ র্ববফ যকার্য সকালাগাবয জভা সদা 

; 

 প্রান ইউর্নটাঃ এপএ অুাে এভআইএ এয প্রকানা াখা কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয কর 

প্রার্নক কাজ এই ইউর্নট সথবক কযা । 
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৯.০  কর্ম্পউটায উইং 

৯.১ কর্ম্পউটায উইং এয আতা  ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয চরভান প্রকল্পভবয র্ফফযণ 

৯.১.১ অটিকুার ডাটা আকিাইব এে সনটার্কিং (২ ম িা) প্রকল্প  

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার  : সবন্ফম্বয ২০১৪ বত জুন ২০১৮ ম িন্ত 

১.  প্রকবল্পয উবেোঃ  
 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায প্রধান কাম িারবয ইন্টাযবনট ব্যফায (৫ এভর্ফর্এ বত ২০ এভর্ফর্এ)-এ  

উন্নীতকযণ এফং র্ফবাগ, সজরা  উবজরা র্যংখ্যান অর্পবয াবথ ইন্টাযবনট ংবমাগ স্থান কযা; 

 প্রধান কাম িারব স্থার্ত সনটাকি এফং সজরা  উবজরায সনটাকি যযণাবফযণ; 

 র্ডর্জটার আকিাইব র্বস্ট্ভ উন্নীতকযণ; 

 র্যংখ্যান বফবন আইর্টি র্র্কউর্যটি র্বস্ট্ভ স্থান; 

 পটায উন্নন, অর্প অবটাবভন (পাইর ম্যাবনজবভন্ট, এইচআযএভ, স-সযার, সবইবকর ম্যাবনজবভন্ট, 

ফাবজটিং এে অর্ডটিং ইতুার্দ) ইোর্োর র্যংখ্যান, পবযন সেড র্যংখ্যান, কৃর্ল র্যংখ্যান ইতুার্দ এফং 

 র্ফর্ফএ  র্ফর্ফএ ংর্িষ্ট অন্যান্য ংস্থায কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয স্থানী প্রর্যণ প্রদান। 

 

প্রাক্কর্রত ব্য: ১৮৪২.০০ রয টাকা। 

             ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয কাবজয অগ্রগর্ত (৮৪.৮৮%) 

             প্রকবল্পয ক্রভনৄর্ঞ্জত আর্থ িক ৯২.৭১%, ফাস্তফ ৯৯.৫০% 

২.  ২০১৭-১৮ ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য: 
 50 TB Storage র্ম্মর্রত অটিকুার আকিাইর্বং র্বস্ট্ভ ংগ্র কযা ববছ; 

 ৮টি র্ফবাবগয কর সজরা  উবজরায কর কভ িকতিা/কভ িচাযীগণবক ০২(দুই) র্দন ব্যাী Office 

Automation Software র্ফলব স্থানী প্রর্যণ প্রদান কযা ববছ; 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ১২৪ জন কভ িকতিা/কভ িচাযীবক rasic Computer প্রর্যণ প্রদান কযা ববছ; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িকতিা/কভ িচাযীগণবক ০২(দুই) র্দন 

ব্যাী  Office Automation Software র্ফলব স্থানী প্রর্যণ প্রদান কযা ববছ; 

 র্যংখ্যান বফবন ব্যফাবযয জন্য ০১টি সজনাবযটয ক্র কযা ববছ। স্থানায কাজ চরভান; 

 এপএ এে এভআইএ এয আযর্ডর্ াখায প্রবাজবন ০১টি CTP সভর্ন ক্র কযা ববছ। স্থানায কাজ ম্পন্ন 

ববছ; 

 র্যংখ্যান বফবনয স্থার্ত সনটাকি উন্নবনয কাজ চরভান যববছ। ীঘ্রই ভাপ্ত বফ; 

 Vehicle and Officials Access Control Solution and CCTV Camera System ক্র 

নফ িক স্থান কযা ববছ; 

 কর র্ফবাগ, সজরা এফং উবজরা ব্যফাবয জন্য Modem, Desktop Server and Hard Disk ক্র 

কযা ববছ। ইবতাভবধ্য কর র্ফবাগ, সজরা এফং উবজরা ০১টি কবয ৬৫০টি Modem যফযা কযা 

ববছ। Digital Scanner, Laptop, Off-Line UPS, Laser Printer and Tape Backup 

Drive ক্র কযা ববছ; 
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 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কর কভ িকতিাগণবক ১টি কবয 

কব িাবযট সটর্রটক ীভ যফযা কযা ববছ। তাছাড়া কর র্ফবাগ  সজরা এফং উবজরা ০১টি কবয 

সটর্রটক র্ভ র্ফতযণ কবয প্রর্ত ভাব ইন্টাযবনট ডাটা টকটাইভ র্ফটির্এর এয ভাধ্যবভ যফযা কযা ববছ; 

 র্যংখ্যান বফবন ব্যফাবযয জন্য Parishankhyan Bhaban Digital LED Display Screen-

ংগ্র কযা ববছ। ীঘ্রই স্থান কযা বফ। Overseas Visit Tracker Software এফং e-

Appointment System Software ক্র কযা ববছ; 

 ICT Lab-এ ব্যফাবযয জন্য Projector এফং Tools Box ক্র কযা ববছ এফং 

 VMware Software License Subscription extension, Microsoft Windows 10 

Original License, Microsoft Office and STATA Software ক্র কযা ববছ। ১০ জন 

কভ িকতিা কর্তিক data security and cyber security র্ফলব তফবদর্ক পয ম্পন্ন কযা ববছ। 

৩.  জাতী শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফান ংক্রান্ত  
র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ৭৪ জন কভ িকতিা/কভ িচাযীবক এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ২৫০ জন 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবক “জাতী শুদ্ধাচায সকৌর র্যকল্পনা প্রণন” র্ফলক ০১(এক) র্দন ব্যাী স্থানী প্রর্যণ প্রদান 

কযা ববছ। 

৪. বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

ক্রর্ভক 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ম্ভাব্য 

ব্য )টাকা(  

র্কবাবফ 

ফাস্তফান 

কযা বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট 

ভ ীভা 

ভন্তব্য 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  

০১। ডাটা কাবনকটির্বটি অর্প অবটাবভন 

কযা 

 

 

১.৪৫ রয  

আউট 

সার্ং এয 

ভাধ্যবভ 

২০১৭-১৮  

০২। অর্প অবটাবভন 

(a) Human Resource 

Management System 

(b) Inventory Management 

System 

(c) Accounting System with 

Budget 

(d) Audit Management System 

(e) Vehicle Management 

System 

(f) Agriculture Statistics 

System; 

(g) Online survey for 

population census;  and 

(h) Geocode Management 

System 

সজরা  উবজরা 

সথবক যার্য 

(Online) তথ্য 

ংগ্র কযা। 
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৯.২ ডাটা কনবাযন, সভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এে টাইভ র্র্যজ ডাটা কম্পাইবরন 

(র্ডর্এভর্টি) প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

ফাস্তফানকার      : জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০১৯ 

১. প্রকবল্পয উবেোঃ  
 র্ফর্ফএ প্রর্তর্ষ্ঠত ায য সথবক র্যচার্রত শুভার্য/জর্যবয ডাটা নৄনাঃরুদ্ধায, মা OGD (Open 

Government Data) ডাটাবট র্ববফ নৄণাঃব্যফায কযা; 

 নৄনাঃরুদ্ধাযকৃত ডাটায তথ্য (metadata) ততর্য  ভল্যান; 

 র্ফর্বন্ন ভব/ফছবয র্যচার্রত শুভার্য /জর্যবয Micro Data ভ ভবয ক্রভানুাবয (Time series) 

াজাবনা মাা Big data preparation এ াক; 

 Data Legacy ডাটা র্ফর্বন্ন ভবয  ফতিভান ভবয তবথ্যয র্ত তুরনাভরক ব্যাখা  পযভরা র্নধ িাযণ; 

 Comparative definition র্নধ িাযণ কযা এফং স অনুাবয তথ্য analysis; 

 বর্ফষ্যবতয জন্য তফজ্ঞার্নক দ্ধর্তবত কর ডাটা ংযযণ কযা এফং 

 র্ডর্জটার র্ডবপ্লয ভাধ্যবভ ফাংরাবদ, াকি  ার্ল্ি নৄবরন লক স্থান। 

প্রাক্কর্রত ব্যাঃ  ৮০৬.৭০ রয টাকা। 

 ২০১৭-১৮অথ ি ফছবয কাবজয অগ্রগর্ত: ৯৯% 

 প্রকবল্পয ক্রভনৄর্ঞ্জত আর্থ িক ৯৯%, ফাস্তফ ৯৯% 

২.  ২০১৭-১৮ ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্যাঃ 
 সুর্নর্দ িষ্ট কভ ির্যকল্পনা প্রণন, প্রর্কউযবভন্ট প্লান  গ্যানচাট ি ততযী কযা ববছ; 

 ফতিভাবন কর্ম্পউটায উইংবয ংযর্যত ডাটাবট ভবয র্রর্স্ট্ং কাজ ৫০% ম্পন্ন ববছ। 

 Time series data প্রণবনয formula র্নধ িাযবনয কাজ চরবছ; 

 Metadata ততযীয জন্য র্ফর্বন্ন সদবয কাম িক্রভ ভল্যান কযা বচ্ছ। 

 াফর্রক রাইবব্রযী, ন্যানার রাইবব্রযী, র্চফার রাইবব্রযী, র্ফআইর্ডএ  অন্যান্য প্রর্তষ্ঠান বত র্যংখ্যান 

বুুবযায কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয ভাধ্যবভ সন্পা  াবব িয ১৯৭৪ বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত র্যবাট ি / প্রকানা ংগ্রবয 

কাজ ৪০% ম্পন্ন ববছ;   

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায কভ িকতিা,  প্রাক্তন র্যচারক, র্যংখ্যানর্ফদ, IT র্ফবলজ্ঞ অন্যান্য 

কভ িকতিাগবণয ভাধ্যবভ সভটাডাটা ততযী  ভল্যান;  

 সট রুবভ যর্যত সটুলবরা কাবজয উবমাগী কবয সুর্নর্দ িষ্টবাবফ াজাবনা ববছ। 
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United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) এয প্রর্তর্নর্ধগণ ডাটা কনবাযন, 

সভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এে টাইভ র্র্যজ ডাটা কম্পাইবরন প্রকবল্পয আতা স্থার্ত র্ফর্ফএ এয সট ংযর্যত ল্যাফ 

র্যদ িন কযবছন 

৩.  বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

ক্র 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ম্ভাব্য 

ব্য 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান কযা 

বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট 

ভীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১।  শুভার্য/ জর্যবয 

ভাইবক্রা ডাটা 

নৄনরুদ্ধায, মা 

IrM, ErCDIC 

পযবভট সথবক 

ASCII format 

এ ূপান্তয কযা বফ; 

 নৄনরুদ্ধায কৃত ডাটায 

তথ্য (metadata) 

ততর্য  ভল্যান 

কযা বফ; 

 শুভার্য/ জর্যবয 

 IrM 

mainframe 

সটকবনারর্জবত 

ংগৃীত 

ভাইবক্রাডাটা ভ 

ফতিভান প্রভের্ক্তবত 

ব্যফায উবমাগী 

কবয 

conversion 

কযা; 

 ১৯৭৪ বত ১৯৯৯ 

ার ম িন্ত শুভার্য 

 জর্যবয 

৮০৬.৭০ ডাটা কনবাযন, 

সভটাডাটা 

র্প্রাবযন, 

র্প্রজাযববন এে 

টাইভ র্র্যজ  

ডাটা 

কম্পাইবরন 

(র্ডর্এভর্টি) 

প্রকবল্পয ভাধ্যবভ 

র্ফর্ফএ এয IT 

র্ফবলজ্ঞ  

র্যংখ্যানর্ফদ 

এফং অফযপ্রাপ্ত 

র্যংখ্যানর্ফদ  

IT র্ফবলজ্ঞ ৈাযা 

জুরাই ২০১৭ 

র্খ. বত জুন, 

২০১৯ র্ি. 

ম িন্ত।  
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ক্র 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ম্ভাব্য 

ব্য 

র্কবাবফ 

ফাস্তফান কযা 

বফ 

ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট 

ভীভা 

ভন্তব্য 

Micro Data 

ভ ভবয 

ক্রভানুাবয (time 

series) াজাবনা;  

 বর্ফষ্যবতয 

ব্যফাবযয জন্য  

ভাইবক্রা ডাটাবট 

তফজ্ঞার্নক র্দ্ধবত 

ংযযণ কযা; 

 র্ডর্জটার LED 

Display এয 

ভাধ্যবভ ফাংরাবদ, 

াকি  ার্ল্ি 

নৄবরন লক 

প্রদ িনা স্থান। 

ভাইবক্রাডাটা 

ভবয টাইভ 

র্র্যজ অফস্থান; 

 ফাংরাবদবয 

জনংখ্যা 

ংক্রান্ত ধ্যান 

ধাযণা উরর্দ্ধ 

কযায জন্য 

সডবভাগ্রার্প  

বাইটার 

র্যংখ্যান 

প্রদ িন কযা; 

 অতীবতয 

ডাটাভ 

র্ফবিলণ কবয 

সুর্ফধাববাগী 

জনবগাষ্ঠী ফা 

এরাকায উন্নবনয 

ভাকাঠি ঠিক 

কযা; 

সন্পা/াবব িয 

সভটা ডাটায  

ডাটাবফইজ ততযী 

কযা এফং 

ভল্যফান এই 

ডাটাভ 

ভুর্ভকম্পন ভৄক্ত 

এরাকাবত 

ংযযণ কযা। 

ফাস্তফান কযা 

বফ। তাছাড়া, 

IrM 

compatible 

প্রভের্ক্ত ব্যফায 

কবয আদৄর্নক 

প্রভের্ক্তয ভিম 

কযা বফ।  
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ডাটা কনবাযন, সভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এে টাইভ র্র্যজ ডাটা কম্পাইবরন প্রকবল্পয Inception Workshop           

এ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, প্রধান অর্তর্থ, অর্তর্যক্ত র্চফ (উন্নন) জনাফ র্ফকা 

র্কবায দা, র্ফবল অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। বার্তত্ব কবযন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভার্যচারক জনাফ সভা: আর্ভয 

সাবন। 

  



80 ফার্লিক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 

 

১০. স্ট্যাটিটিকযার স্ট্াপ নের্নং ইনর্স্ট্টিউট (এএটিআই) 

১০.১ স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ সের্নং ইনর্স্ট্টিউট এয কাম িাফর্র 

 র্ফর্ফএএয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয সাগত দযতা বৃর্দ্ধয রবযু র্নর্ভত প্রর্যণ আবাজন; 

 র্ফর্বন্ন প্রর্যণ প্রর্তষ্ঠান কর্তিক আবার্জত প্রর্যবণ র্ফর্ফএ এয কভ িকতিা/কভ িচাযী ভাবনানন; এফং 

 কর্তিবযয র্নবদ িনা অনুমাী র্ফবল প্রর্যণ সকা ি র্যচারনা।  

           

১০.২  ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ সের্নং ইনর্স্ট্টিউবটয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য: 

ভানফম্পদ উন্নন  কভ িদযতা বৃর্দ্ধযরবযু ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায স্ট্ুাটির্স্ট্কুার স্ট্াপ সের্নং ইনর্স্ট্টিউট 

(এএটিআই)  র্নর্ভত প্রর্যণ কাম িক্রভ র্যচারনা কবয আবছ। জাতী র্যংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্াবফ র্ফর্ফএ- 

জনশুভার্য, কৃর্লশুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য যকায কর্তিক র্নধ িার্যত র্ফর্বন্ন শুভার্য র্যচারনা কবয। অর্ধকন্তু খানায 

আ-ব্য জর্য, ভার্ল্টর ইর্েবকটয লাস্ট্ায াবব ি (এভআইর্এ), াবব ি অফ ম্যানুপুাকচার্যং ইোর্ষ্ট্র (এএভআই), 

সবাক্তাযভল্য-সূচক, র্জর্ডর্ প্রাক্করন র্ফর্বন্ন র্ফলব জর্য র্যচারনা কবয আবছ। এ বৃৎ কভ িকাবেয সূচনা সথবক 

প্রর্তবফদন প্রকা ম িন্ত প্রর্তটি স্তবয ংর্িষ্ট কভ িচাযীবদয দযতা বৃর্দ্ধয রবযু র্ফর্ফএ এয এএটিআই র্নর্ভতবাবফ 

প্রর্যণ কাম িক্রভ র্যচারনা কবয আবছ। ২০১৭-১৮ অথ িফছবয এএটিআই Project Management, আদৄর্নক 

অর্প ব্যফস্ানা”, Basic Financial Management, ফার্ল িক কভ িম্পাদন  ই-পাইর্রং (র্যবোয), জাতী 

শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফান, সভৌর্রক প্রর্যণ এফং অন্যান্য র্ফলব ৩৫টি প্রর্যণ সকাব িয ভাধ্যবভ ফ িবভাট ১২৬৬ জন 

কভ িকতিা/কভ িচার্যবক প্রর্যণ প্রদান কবযবছ। 

10.3 কভ িকতিা/কভ িচার্যবক প্রর্যণ প্রদান 

ক্রর্ভক 

নং 

প্রর্যণ সকাব িয নাভ ভ সভাদ প্রর্যণাথী  ংখ্যা 

১ Basic Special Training (STATA) ০৯-১৩ জুরাই 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

SID  র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 

২৪ 

২ Project Management  ১৬-২০ জুরাই, 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

SID  র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 

৩০ 

৩ “আদৄর্নক অর্প ব্যফস্ানা”  ২৩-২৭ জুরাই 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

SID  র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 

৩০ 

৪ Basic Computer  ২৭-৩১ আগস্ট্ 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৪ 

৫ Basic Financial Management  ১০-১৪ সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ 

৬ সভৌর্রক প্রর্যণ ১৭-২৮ 

সবন্ফম্বয, ২০১৭ 

১০ কভ ি 

র্দফ 

র্যংখ্যানকভ িকতিা ৪০ 

৭ “াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট ম্যাবনজম্যান্ট সকা ি  

With e-GP” 

০২-০৮ সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা ২৪ 

৮ “আদৄর্নক অর্প ব্যফস্ানা” (২ব্যাচ)  ০৯-১২ অবটাফয 

২০১৭ 

০৪ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ 

৯ সভৌর্রক র্যংখ্যান  ১৫-১৯ অবটাফয, 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-

এযকভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

১০ Basic Financial Management  ২২-২৬ 

অবটাফয, ২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-

এযকভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 
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ক্রর্ভক 

নং 

প্রর্যণ সকাব িয নাভ ভ সভাদ প্রর্যণাথী  ংখ্যা 

১১ সভৌর্রক র্যংখ্যান  ২৯ অবটাফয  

০২ নববম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-

এযকভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

১২ Basic Financial Management 
প্রর্যণবকা ি 

০৫-০৯ নববম্বয, 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

১৩ ই-পাইর্রং( র্যবোয ) ১২-১৬ নববম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-

এযকভ িকতিা/কভ িচাযী 

১২০ 

১৪ সভৌর্রক র্যংখ্যান ১৯-২৩ নববম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৩০ 

১৫ Basic Computer ২৬-৩০ 

নববম্বয২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ২৪ 

১৬ Staff Development  ০৩-০৭ র্ডবম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ এয কভ িচার্য ৩০ 

১৭ Staff Development  ১০-১৪ র্ডবম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ এয কভ িচার্য ৩০ 

১৮ Staff Development  ১৭-২১ র্ডবম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ এয কভ িচার্য ৩০ 

১৯ Staff Development  ২৪-২৯ র্ডবম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ এয কভ িচার্য ৩২ 

২০ Basic Financial Management  ১১-১৫ সপব্রুার্য 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২১ জাতী শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফান ১৮ সপব্রুার্য 

২০১৮ 

১ 

কভ ির্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িকতিা ৫০ 

২২ Basic Financial Management  ২৫-০১ ভাচ ি 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২৩ সভৌর্রক র্যংখ্যান  ০৪-০৮ ভাচ ি 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২৪ Compilation of National 

Accounts    

১১-১৫ ভাচ ি 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২৫ Basic Computer  ১৮-২২ ভাচ ি 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

২৪ 

২৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন  ই-পাইর্রং(র্যবোয) ২৫-২৯ ভাচ ি 

২০১৮ 

৪ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

১১৪ 

২৭ Basic Financial Management  ০১-০৫ এর্প্রর 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২৮ আদৄর্নক অর্পব্যফস্ানা  ০৮-১২ এর্প্রর 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২৯ আদৄর্নক অর্পব্যফস্ানা”  ১৫-১৯ এর্প্রর 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

৩০ KBA RAPIDA Four color ভৄদ্রণ 

সভর্ন” র্যচারনা 

২২-২৬ এর্প্রর 

২০১৮ 

৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

২০ 
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ক্রর্ভক 

নং 

প্রর্যণ সকাব িয নাভ ভ সভাদ প্রর্যণাথী  ংখ্যা 

৩১ জাতী শুদ্ধাচায সকৌরফাস্তফান  ৩০ এর্প্রর ১ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী ৪০ 

৩২ কৃর্ল র্যংখ্যান  ০৬-১০ সভ ২০১৮ ৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

৩৩ বচতনতা বৃর্দ্ধভৄরকপ্রর্যণ ১৩-১৭ সভ ২০১৮ ৫ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয গাড়ীচারক ৩০ 

৩৪ সভৌর্রক প্রর্যণ  ২০-৩১ সভ ২০১৮ ১০ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয কভ িচাযী 

(নতুন র্নবাগপ্রাপ্ত) 

৮০ 

 

৩৫ 

 

Computer Literacy  

 

১০-১২ জুন ২০১৮ 

 

০৩ কভ ি 

র্দফ 

 

SID  র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 

 

২০ 

                                                                                                      সভাট= ১২৬৬ 

১০.৪  বর্ফষ্যত র্যকল্পনা 

ক্রাঃ 

নং 

কাবজয নাভ উবেে ফাস্তফাবনয 

অবীষ্ট ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 আগাভী ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয ৩২ (ফর্ে)টি প্রর্যণ 

সকা ি র্যচারনায র্যকল্পনা গ্রণ কযা ববছ। 

তন্বধ্য উবেখবমাগ্য সকা িুলবরা বরা: সভৌর্রক 

র্যংখ্যান, Computer Basic, সফর্ক অর্প 

ম্যাবনজবভন্ট, াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট ম্যাবনজবভন্ট 

(with e-GP), Basic Financial 

Management  Compilation National 

Accoounts ইতুার্দ। 

স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ সের্নং ইনর্স্ট্টিউট 

এয প্রর্যণ কাম িক্রভ ৈাযা র্ফর্ফএ এয 

কর স্তবযয কভ িকতিা/কভ িচার্যয 

কভ িদযতা  ভানর্ক উৎকল ি ার্ধত 

বফ। পবর ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায 

ঠিক র্যংখ্যান ংগ্র  যফযা 

দযতা এফং র্যংখ্যাবনয ুলনগত ভান 

ক্রভািব বৃর্দ্ধ াবফ। 

২০১৮-

২০১৯ 

 

 

১০.৫   ফার্ল িক কভ িম্পাদন (APA) কভ ির্যকল্পনা আনুমাী ১০০% কভ ি ম্পাদন কযা ববছ। 
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১০.৬  ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায আতাধীন র্ফর্বন্ন উইং কর্তিক আবার্জত প্রর্যবণয র্ফফযণ 

১০.৬.১ কর্ম্পউটায উইং কর্তিক আবার্জত প্রর্যণ  

ক্রর্ভক 

নং 

সকাব িয নাভ আবাজক 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্যবণয 

তার্যখ  

সভাদ 

প্রর্যবণয 

স্থান 

অংগ্রণকাযীগবণয 

ম িা/সশ্রণী 

অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

র্যংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান 

বুুবযা 

অন্যান্য 

ংস্থা 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  )৯(  

(১) Office 

Automation 

Software 

অটিকুার 

ডাটা আকিাইব 

এে 

সনটার্কিং 

(২ ম িা) 

প্রকল্প 

০১-০৩-১৮ 

১৩-৫-১৮ 

১৬-৯-১৭ 

০৪-১০-১৭ 

২০-৪-১৮ 

২৭-৪-১৮ 

১৫-৩-১৮ 

(০২ র্দন) 

ঢাকা, 

যাজাী, 

র্বরট, 

খুরনা, 

ভভনর্ং, 

যংনৄযএফং 

ফর্যার 

র্ফবাবগয 

র্যংখ্যান 

কাম িারব 

১ভ, ২য় ও ৩য় নেণী - ৯৫ জন 

৮২ জন 

২৪ জন 

৬৭ জন 

৪০ জন 

৭৫ জন 

৬০ জন 

 

- 

(২) Office 

Automation 

Software 

ঐ ১২-৬-১৮ 

১২-৬-১৮ 

১৮-৬-১৮ 

১৮-৬-১৮ 

১১-৬-১৮ 

(২ র্দন) 

র্ফর্ফএ এয 

আইর্টি 

ল্যাফ 

১ভ ও ২য় ও ৩য় নেণী ২৮ জন ৩১ জন 

৩৪ জন 

২৮ জন 

২৭ জন 

২৭ জন 

 

- 

(৩) Basic Computer ঐ ০৭-৫-১৮ 

(১০ র্দন) 

র্ফর্ফএ এয 

আইর্টি রযাফ 

২য় ও ৩য় নেণী - ২৪ জন ০৩ জন 

(৪) Basic Computer ঐ ১১-৬-১৮ 

(১০ র্দন) 

র্ফর্ফএ এয 

আইর্টি রযাফ 
১ভ ও ২য় ও ৩য় 

নেণী 

- ৩২ জন ০১ জন 

(৫) e-Filing ঐ ২১-০৫-১৮ 

(২ র্দন) 

র্ফর্ফএ এয 

আইর্টি রযাফ 
১ভ, ২য় ও ৩য় নেণী - ২৪ জন - 

(৬) “জাতী শুদ্ধাচায 

সকৌর র্যকল্পনা 

প্রণন 

ঐ ২১-০৬-১৮ 

২৬-০৬-১৮ 

(১ র্দন) 

র্ফর্ফএ এয 

আইর্টি রযাফ 

ও বেরন 

কক্ষ 

১ভ, ২য় ও ৩য় নেণী  ৭৪ জন ২৪০ জন - 
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১০.৬.২  নন্সাি উইং কিৃি ক আবয়ার্িি প্রর্ক্ষণ  

ক্র: 

নং 

সকাব িয 

নাভ 

আবাজন

কাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্যবণ

য তার্যখ 

 সভাদ 

প্রর্যবণয 

স্থান 

অংগ্রণ 

কাযীগবণয 

ম িা/বশ্রণী 

অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

      র্যংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

ফাংরাবদ 

র্যংখ্যা

ন বুুবযা 

অন্যা

ন্য 

ংস্থা 

সভাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ র্দন 

২০১৮ 

SSTI ১ভ  ২ 

সশ্রর্ণ 

    

2. শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ র্দন 

জানুার্য 

২০১৮ 

,, ,,     

3.  SPSS FAO 

BBS 

৫ র্দন 

২০১৭ 

Computer 

lab 

,,     

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ র্দন 

২০১৮ 

SSTI ১ভ  ২ 

সশ্রর্ণ 

    

2. জাতী 

শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ র্দন ,, ,,     

3.  STATA 

Software 

অথ িননর্তক 

শুভার্য 

২০১৩ 

প্রকল্প, 

র্ফর্ফএ 

১২ র্দন কর্ম্পউটায 

ল্যাফ, 

কর্ম্পউটায 

উইং 

,,     

১০.৬.৩  ইোর্ষ্ট এে সরফায উইং কর্তিক আবার্জত প্রর্যণ  
ক্রাঃ 

নং 

সকাব িয নাভ তার্যখ 

 

সভাদ 

আবাজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান/কভ িসূচী

/কভ িকাবেয নাভ 

প্রর্যবণয স্থান অংগ্রণকাযীয

ম িা/ সশ্রর্ণ 

অংগ্রণকাযীয তথ্য ভন্তব্য 

BBS SID সভাট  

১ Statistical 

Modeling 

১২-১৩ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইোর্ে এে 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ সশ্রর্ণ ০৫  ০৫  

২ Survey 

Methodology  

১৯-২০ 

নববম্বয 

২০১৭ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইোর্ে এে 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২, ৩ 

সশ্রর্ণ 

২০  ২০  
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ক্রাঃ 

নং 

সকাব িয নাভ তার্যখ 

 

সভাদ 

আবাজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান/কভ িসূচী

/কভ িকাবেয নাভ 

প্রর্যবণয স্থান অংগ্রণকাযীয

ম িা/ সশ্রর্ণ 

অংগ্রণকাযীয তথ্য ভন্তব্য 

BBS SID সভাট  

 

৩ 

 

Survey 

Methodology 

 

১৩-১৪ 

সপব্রুাযী 

২০১৮ 

 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

 

ইোর্ে এে 

সরফায উইং এয 

বা কয 

 

১ভ,২, ৩ 

সশ্রর্ণ 

 

২০ 

  

২০ 

 

৪ Survey 

Methodology 

২৫-২৬ 

সপব্রুাযী 

২০১৮ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইোর্ে এে 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২, ৩ 

সশ্রর্ণ 

২০  ২০  

৫ Bangladesh 

Central 

Product 

Classification 

(BCPC) 

১৬-১৭ 

সভ ২০১৮ 

Business 

Directory, 

2018, BBS 

ইোর্ে এে 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২, ৩ 

সশ্রর্ণ 

৩৮   ৩৮  

৬ Bangladesh 

Standard 

Industrial 

Classification  

(BSIC) 

১০-১৪ 

সভ ২০১৮ 

Business 

Directory, 

2018, BBS 

ইোর্ে এে 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২, ৩ 

সশ্রর্ণ 

৩৭  ৩৭  

৭ Survey on 

Manufacturin

g Industries 

(SMI) 

১৬-১৭, 

সভ ২০১৮ 

Survey on 

Manufactur

ing 

Industries 

ইোর্ে এে 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২, ৩ 

সশ্রনী 

৩৫   ৩৫  

১০.৬.৪  সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং কর্তিক আবার্জত প্রর্যণ  
ক্র: 

নং 

সকাব িযনাভ আবাজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্যবণয 

তার্যখ  সভাদ 

প্রর্যবণয স্থান অংগ্রণকাযী 

গবণয ম িা/ 

সশ্রণী 

অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

র্যংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

সডবভাগ্রার্প 

এে সরথ 

উইং, 

র্ফর্ফএ 

অন্যান্য ংস্থা সভাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

১. আদৄর্নক অর্প 

ব্যফস্ানা 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

২৩-২৭ জুরাই 

২০১৭ 

এএটিআই ২  ৩ 

সশ্রণী 

- ০৩ - - 

২. Basic 

Financial 

Management 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

২২-২৬ 

অবটাফয 

২০১৭ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

৩ সশ্রণী - ০৪ - - 

৩. ই-পাইর্রং এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

১২-১৬ 

নববম্বয ২০১৭ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

১ভ, ২  

৩ সশ্রণী 

- ১৫ - - 

৪. সভৌর্রক 

র্যংখ্যান 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

১৯-২৩ 

নববম্বয ২০১৭ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

২  ৩ 

সশ্রণী 

- ০৫ - - 

৫. Staff 

Development 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

০৩-৩০ 

র্ডবম্বয, 

২০১৭ 

 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

৪থ ি সশ্রণী - ০৭ - - 
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ক্র: 

নং 

সকাব িযনাভ আবাজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্যবণয 

তার্যখ  সভাদ 

প্রর্যবণয স্থান অংগ্রণকাযী 

গবণয ম িা/ 

সশ্রণী 

অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

র্যংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

সডবভাগ্রার্প 

এে সরথ 

উইং, 

র্ফর্ফএ 

অন্যান্য ংস্থা সভাট 

৬. Basic 

Financial 

Management 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

২৫ সপব্রুার্য- 

১ ভাচ ি ২০১৮ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

৩ সশ্রণী - ০৪ - - 

৭. সভৌর্রক 

র্যংখ্যান 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

০৪-০৮ ভাচ ি, 

২০১৮ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

৩ সশ্রণী - ০৪ - - 

৮. জাতী শুদ্ধাচায 

সকৌর ফাস্তফান 

র্ফলক 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

৩০ এর্প্রর, 

২০১৮ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

৩ সশ্রণী - ০৪ - - 

৯. Operational 

Training for 

Advanced 

Users 

অথ িননর্তক শুভার্য 

২০১৩ প্রকল্প 

২০-২৪ সভ, 

২০১৮ 

কর্ম্পউটায 

ল্যাফ 

১ভ সশ্রণী - ০৪ - - 

১০. ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 

র্যকল্পনা  

উন্নন সর 

২৫ ভাচ ি, 

২০১৮ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

১ভ সশ্রণী - ০৫ - - 

১১. ই-পাইর্রংর্ফলক 

র্যবো ি সকা ি 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

১৫ নববম্বয, 

২০১৭ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

১ভ, ৩ 

সশ্রণী 

- ০৮ - - 

১২. সভৌর্রক 

র্যংখ্যান 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

২৯ অবটাফয-

০২ নববম্বয, 

২০১৭ 

এএটিআই, 

র্ফর্ফএ 

২ - ০১ - - 

১৩. Digitization 

of BBS 

Publications 

র্ডর্জটাইবজনঅফ 

র্ফর্ফএ 

াফর্রবকনএে 

অনরাইন 

সবকোযী ডাটা 

কাবরকন প্রকল্প 

২৪-২৬ 

অবটাফয, 

২০১৭ 

আইর্টিল্যাফ-

২ 

১ভ - ০১ - - 
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১০.৬.৫    ন্যানার াউজবার্ল্ ডাটাবফইজ প্রকল্প কর্তিক আবার্জত প্রর্যণ  
সকাব িয নাভ আবাজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্যবণয 

তার্যখ  

সভাদ 

প্রর্যবণয 

স্থান 

অংগ্রণ 

কাযীগবণয 

ম িা/বশ্রণী 

অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

 

র্যংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

র্ফর্ফএ অন্যান্য 

ংস্থা 

সভাট 

         

২ সপইজ সজানার 

অাবযন ভাষ্টায 

সেইনাযগবণয 

প্রর্যণ 

এনএইচর্ড 

প্রকল্প 

৩০-

৩১জুরাই, 

২০১৭(২র্দন) 

র্ফর্ফএ 

দয দপ্তয 

১ভ সশ্রনীয 

কভ িকতিা 

র্ফর্ফএ এয ৮১ জন এফং 

টিএভএএ এয ৮১ জন 

১৬২ জন 

২ সপইজ সজানার 

অাবযন সজানার 

অর্পায গবণয 

প্রর্যণ 

এনএইচর্ড 

প্রকল্প 

২-৩ আগষ্ট, 

২০১৭ (২র্দন) 

সজরা 

ম িাব 

২/ ৩ সশ্রণীয 

কভ িকতিা/কভ িচার্য 

র্ফর্ফএ এফং যকার্য অন্যান্য 

ংস্থা কভ িযত 

কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয ভধ্য বত 

র্নবাগকৃত ৩০৪৭ জন সজানার 

অর্পায এফং ১৯১ জন ইউর্র্ 

৩২৩৮জন 

২ সপইজ চূড়ান্ত 

তথ্য ংগ্র 

কাম িক্রবভ ভাষ্টায 

সেইনাযগবণয 

প্রর্যণ 

এনএইচর্ড 

প্রকল্প 

২৬-২৮ 

র্ডবম্বয, 

২০১৭ 

(৩র্দন) 

র্ফর্ফএ 

দয দপ্তয 

১ভ সশ্রনীয 

কভ িকতিা 

র্ফর্ফএ এয ৮১ জন এফং 

টিএভএএ এয ৮১ জন 

১৬২ জন 

২ সপইজ চূড়ান্ত 

তথ্য ংগ্র 

কাম িক্রবভ সজানার 

অর্পায গবণয 

প্রর্যণ 

এনএইচর্ড 

প্রকল্প 

৩১ র্ডবম্বয, 

২০১৭ বত ২ 

জানুার্য, 

২০১৮ 

(৩র্দন) 

সজরা 

ম িাব 

২/ ৩ সশ্রণীয 

কভ িকতিা/কভ িচার্য 

র্ফর্ফএ এফং যকার্য অন্যান্য 

ংস্থা কভ িযত 

কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয ভধ্য বত 

র্নবাগকৃত ৩০৪৭ জন সজানার 

অর্পায এফং ১৯১ জন ইউর্র্ 

৩২৩৮জন 

গণনাকাযী  

সুাযবাইজাযগবণয 

প্রর্যণ 

এনএইচর্ড 

প্রকল্প 

৯-১১ 

জানুার্য 

২০১৮ 

(৩র্দন) 

াড ি  

ইউর্নন 

ম িাব 

স্থানী গণনাকাযীয ংখ্যা-৮০,৬০৭ জন 

সুাযবাইজাবযয ংখ্যা-১৪,৬৭৫ 

জন 

 

৯৫,২৮২ 

জন 

৩ সপইজ সজানার 

অাবযন ভাষ্টায 

সেইনাযগবণয 

প্রর্যণ 

এনএইচর্ড 

প্রকল্প 

২৫-২৬ জুন, 

২০১৮ 

(২র্দন) 

র্ফর্ফএ 

দয দপ্তয 

১ভ সশ্রনীয 

কভ িকতিা 

র্ফর্ফএ এয ৫২ জন এফং 

টিএভএএ এয ৫২ জন 

১০৪ জন 
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১০.৬.৬    ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ন্যানার একাউর্ন্টং উইং কর্তিক আবার্জত প্রর্যণ 
ক্র: 

নং 

সকাব িয 

নাভ 

আবাজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্যবণয 

তার্যখ  

সভাদ 

প্রর্যবণয স্থান অংগ্রণকাযীগবণয 

ম িা/বশ্রণী 

অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

      র্যংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান 

বুুবযা 

অন্যান্য 

ংস্থা 

সভাট 

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ র্দন 

২০১৮ 
SSTI ১ভ  ২ সণী     

2. শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ র্দন 

জানুার্য 

২০১৮ 

,, ,,     

3.  SPSS FAO 

BBS 

৫ র্দন 

২০১৭ 
Computer 

lab 

,,     

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ র্দন 

২০১৮ 
SSTI ১ভ  ২ সণী     

2. জাতী 

শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ র্দন ,, ,,     

3.  STATA 

Software 

অথ িননর্তক 

শুভার্য 

২০১৩ 

প্রকল্প, 

র্ফর্ফএ 

১২ র্দন কর্ম্পউটায 

ল্যাফ, 

কর্ম্পউটায 

উইং 

,,     
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১০.৬.৭  ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয তফবদর্ক প্রর্যবণয র্ফফযণ  
নং ভ্রভবণয ধযণ সকাব িয নাভ সদবয নাভ সভাদকার অথ িানকাযী প্রর্তষ্ঠান অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

 ০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ 

SID BBS Others সভাট 

০১ 

 

প্রর্যণ RDTA 7507: Regional 

Technical Evaluation 

and Training Workshop 

on 2015-16 Update for 

International 

Comparison Program 

(ICP)  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

২৯ জুন -

০৫ জুরাই, 

২০১৭ 

ADB ১ ২ - ৩ 

০২ বা Expert Group Meeting 

on Securing Women’s 

Land Rights in the 

SDGs Monitoring 

Framework.  

আবভর্যকা ০৮-০৯ 

জুরাই, 

২০১৭ 

GLII/GITN and 

Oxfam 

- ১ - ১ 

০৩ প্রর্যণ  Training course on 

“Health Statistics  

ভারৈী ০৯-১০ 

জুরাই, 

২০১৭ 

OICE SESRIC - ১ - ১ 

০৪ প্রর্যণ Training Course on 

Price Statistics  

ব্রুনাই ১৮-২০  

জুরাই, 

২০১৭ 

SESRIC - ১ - ১ 

০৫ প্রর্যণ Training Program 

“SA17:14: External 

Sector Statistics” (ESS)  

নার্দেী, 

বাযত 

২৪-২৮ 

জুরাই, 

২০১৭ 

IMF - ২ - ২ 

০৬ কভ িারা RDTA 7507: Regional 

Technical Evaluation 

and Training Workshop 

on 2015-16 Update for 

International 

Comparison Program 

(ICP)  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

০২-০৫  

জুরাই, 

২০১৭ 

ADB ১ ২ - ৩ 

০৭ কভ িারা MICS6 Survey Design 

Workshop  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

০৭-১৪ 

আগষ্ট, 

২০১৭ 

UNICEF ১ ২ - ৩ 

০৮ প্রর্যণ Issue-Focused Training 

Course on “Improving 

Capability in Producing 

Official Statistics for 

Monitoring the Post-

2015 Sustainable 

Development Goals 

(J0704222)”  

জাান ১৫ আগষ্ট 

-১৬ 

র্ডবম্বয, 

২০১৭ 

Japan 

International  

Co-operation 

Agency 

- ২ - ২ 
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০৯ প্রর্যণ কভ িারা ITU Asia-Pacific 

Regional Training 

Workshop on ICT 

Statistics  

চানা ২২-২৫ 

আগষ্ট 

২০১৭ 

ITU Asia-Pacific - ১ - ১ 

১০ প্রর্যণ KOSTAT UNFPA joint 

Training Program for 

Strengthening Statistical 

Capacity  

দর্যন 

সকার্যা 

১১-২২ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

Statistics Korea - ১ - ১ 

১১ কভ িারা Regional Advocacy 

Event for Monitoring 

the Sustainable 

Development Goals 

(SDGs) related to Food 

and Agriculture Sector 

& Demonstration 

Workshop on tools for 

Monitoring Food 

Security (SDG-2)  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

০৪-০৮ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

FAO ১ ১ - ২ 

১২ প্রর্যণ Asian Evaluation Week 

2017 –Evaluation for 

Policy Making  

চানা ০৪-০৮ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

ADB ১ ০ - ১ 

১৩ প্রর্যণ Strengthening and 

Promoting Disability 

inclusive Development 

through quality evidence  

অবের্রা ১১-৩০ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

Australian 

Government 

- ২ - ২ 

১৪ কভ িারা Regional Workshop on 

International 

Merchandise Trade 

Statistics Strengthening 

and Data Compilation 

and Analytical Capacity  

চানা ১১-১৩ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 

১৫ কভ িারা 3
rd

 Workshop for the 

Collection of Data on 

International Labour 

Migration Statistics in 

the Asia and the Pacific 

Region  

দর্যন 

সকার্যা 

২৫-২৭ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

Statistics Korea - ১ - ১ 

১৬ প্রর্যণ SA17.22. Government 

Finance and Public 

Sector Debt Statistics 

(GFS/PSDS)  

নার্দেী, 

বাযত 

১৮-২২ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

IMF - ১ - ১ 

১৭ বা 5
th

 Meeting of the 

Expert Group on 

Disaster-related 

statistics in Asia and 

দর্যণ 

সকার্যা 

২০-২২ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

ESCAP - ১ - ১ 
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the Pacific and 

Workshop on Disaster 

Risks in East and 

North-East Asia. 

১৮ বা Consultative Meeting 

on Developing Islamic 

Financial Industry 

Database of OIC 

Member Countries  

তুযক ২৪ 

সবন্ফম্বয 

২০১৭ 

BBS Budget - ১ - ১ 

১৯ কনপাবযন্প Sixth Statistical Data 

and Metadata 

Exchange (SDMX) 

Global Conference  

ইথুর্া ০২-০৫ 

অবটাফয 

২০১৭ 

Modernization and 

Strengthening of 

Statistics & 

Informatics 

Division (SID) 

Project and UNSD 

৫ ১ - ৬ 

২০ প্রর্যণ Learning the Susenas-

National Socio-

Economic Survey at 

BPS-Statistics 

Indonesia in  

জাকিাতা, 

ইবন্দাবনর্া 

২৩-২৭ 

অবটাফয 

২০১৭ 

Household Income 

and Expedniture 

Survey (HIES) 

Project 

৫ ৩ - ৮ 

২১ র্যা পয Study Visit on 

Advance Level Social 

Demography; the 

Scientific Data 

Analysis of Population 

Census & Projection  

কাবযা, 

র্ভয 

০৪-০৮ 

র্ডবম্বয 

২০১৭ 

The Census of the 

Former Enclaves 

Population of 

Bangladesh 

(CFEPB) 2017 

Project 

২ ২ - ৪ 

২২ কভ িারা The Regional 

Workshop on the 

Production of Statistics 

on Asset Ownership 

from a Gender 

Perspective through 

Household Surveys. 

র্পর্রাইন ১২-১৪  

র্ডবম্বয 

২০১৭ 

UNSD ১ ১ - ২ 

২৩ র্ভন ASEAN and South 

Asia Youth Mission  

জাান ১৮-২৫ 

অবটাফয 

২০১৭ 

MOFA - ১ - ১ 

২৪ প্রর্যণ Advanced Training on 

National Household 

Database  

আবভ ির্না ০৯-১৩ 

অবটাফয 

২০১৭ 

Synergy 

International 

Systems 

- ৪ - ৪ 

২৫ বা The Meeting on data 

platform at UNFPA 

Headquarters  

র্নউইিক, 

আবভর্যকা 

১৭-১৯ 

র্ডবম্বয 

২০১৭ 

UNFPA - ১ - ১ 

২৬ র্যা পয Study Visit on National 

Household Targeting 

System for 

র্পর্রাইন ১১-১৫ 

র্ডবম্বয 

on National 

Household Database 

৩ ৫ - ৮ 



92 ফার্লিক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 

 

নং ভ্রভবণয ধযণ সকাব িয নাভ সদবয নাভ সভাদকার অথ িানকাযী প্রর্তষ্ঠান অংগ্রণকাযীগবণয ংখ্যা 

PovertyReduction 

Using PMT Model  

২০১৭ 

২৭ কভ িারা Back-to-Back Technical 

Evaluation and review 

Workshops for (i) 2017 

International 

Comparison Program 

for Asia and the Pacific 

(RDTA 9235) and (ii) 

2011 International 

comparison Program for 

Asia and the Pacific 

Research Agenda 

(RDTA 7507),  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

০৪-১১ 

অবটাফয 

২০১৭ 

ADB ১ ১ - ২ 

২৮ কভ িারা Regional Knowledge 

Exchange: 

Implementing the 

Agenda 2030 for 

Sustainable 

Development to the 

International 

Conference on 

Sustainable 

Development Goals 

Statistics. 

ম্যার্নরা, 

র্পর্রাইন 

০২-০৬ 

অবটাফয 

২০১৭ 

UNDP ১ - - ১ 

২৯ কভ িারা South and South-West 

Asia Forum on 

Implementation of the 

Sustainable 

Development Goals  

কাঠভৄে, 

সনার 

০১-০২ 

নববম্বয 

২০১৭ 

ESCAP ১ - - ১ 

৩০ প্রর্যণ Course on Good 

Governance In a 

Complex World  

 

 

 

র্ংগানৄয 

০৯-১৩ 

অবটাফয 

২০১৭ 

Singapore Co-

operation 

Programme & 

Statistics and 

Informatics 

Division 

 

 

১ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

১ 

৩১ সর্ভনায EDGE project Seminar 

and the 11
th

 Meeting of 

the Inter-Agency and 

Expert Group on 

Gender Statistics 

(IAEG-GS) during 30 

October 02 November  

 

সযাভ, 

ইতার্র 

৩০ 

অবটাফয -

০২ 

নববম্বয 

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 
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৩২ কভ িারা The International 

Workshop on Tourism 

Statistics. 

চানা ২৩-২৪ 

নববম্বয 

২০১৭ 

NBS - ২ - ২ 

৩৩ কভ িারা Workshop on Islamic 

Finance in the National 

Accounts  

 

সরফানন ২৪-২৬ 

অবটাফয 

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 

৩৪ বা Expert Meeting to 

discuss a measurement 

Strategy of SDG target 

4.6 in Paris  

প্যার্য, 

োন্প 

০৭-০৮ 

নববম্বয 

২০১৭ 

UNESCO - ১ - ১ 

৩৫ প্রর্যণ Training on 

Methodology of 

Quarterly Labour Force 

Survey (QLFS)  

নযব ২৭ 

নববম্বয -

০১ 

র্ডবম্বয 

২০১৭ 

LMIS Project ৩ ৩ ১ ৭ 

৩৬ কভ িারা Third Workshop for the 

Asian Region of the 

Development Account 

Project on Strengthening 

Capacity for Post-2015 

Monitoring  

ম্যর্নরা, 

র্পর্রাইন 

০৬-১০ 

নববম্বয 

২০১৭ 

UNSD0 ১ - - ১ 

৩৭ কভ িারা International Forum on 

Green Silk Road  

চানা ১৭-১৮ 

নববম্বয 

২০১৭ 

Fujian Normal 

University, 

Fuzhou, China 

- ১ - ১ 

৩৮ প্রর্যণ কভ িারা 

 

Regional Training 

Workshop on the 

System of 

Environmental 

Economic Accounting 

(SEEA) Experimental 

Ecosystem Accounting   

সফইর্জং, 

চানা 

০৬-০৮ 

নববম্বয 

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 

৩৯ প্রর্যণ (র্যা পয) Training (Study Visit) 

on Social Safety Net 

Programmes at General 

Statistics Office of 

Vietnam  

র্ববতনাভ ০৬-১০ 

নববম্বয 

২০১৭ 

NHD Project ১ ৭ ১ ৯ 

৪০ কভ িারা The Global National 

Coordinator Workshop 

on the New Domestic 

Animal Diversity 

Information System 

(DAD-IS) and SDG 

Indicators  

ইতার্র ২১-২৩ 

নববম্বয 

২০১৭ 

FAO - ১ - ১ 
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৪১ কভ িারা Rice Fortification-An 

Opportunity to Improve 

Nutrition in West Africa 

সবনগার ২৬-২৮  

নববম্বয 

২০১৭ 

WFP ১ - - ১ 

৪২ কভ িারা PEI Regional Results 

and Lessons-Learned 

Workshop in 

Asia:Public and Private 

Investments for the 

SDGs  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

২২-২৩ 

নববম্বয 

২০১৭ 

PEI & UNDP - ১ - ১ 

৪৩ কভ িারা The Technical 

Working Group on the 

Implementation of 

Technical Assistance 

activities under the 

Global Strategy  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

১৫-১৬  

নববম্বয 

২০১৭ 

FAO - ১ - ১ 

৪৪ প্রর্যণ Regional Training 

Course on the New 

Supply Utilization 

Account/Food Balance 

Sheet Methodology 

and Compilation Tool  

দর্যন 

সকার্যা 

২০-২৪  

নববম্বয 

২০১৭ 

SIAP - ১ - ১ 

৪৫ কভ িারা The Workshop on peer 

Review Mechanism for 

National Statistical 

Offices in OIC 

Member Countries  

আংকাযা, 

তুযক 

১৯-২০ 

র্ডবম্বয 

২০১৭ 

SESRSIC - ১ - ১ 

৪৬ কভ িারা The Asia-Pacific 

Regional Workshop on 

the Use of Technology 

in Population and 

Housing Census  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

২৪-২৬ 

জানুার্য 

২০১৮ 

UNSC - ১ - ১ 

৪৭ কভ িারা The Banck-to-Banck 

Regional Technical 

Evaluation and 

Review Workshops 

for i) RDTA 9238-

REG: 

2017International 

Comparison 

Program for Asia 

and the Pacific and 

ii) RDTA 7507-REG 

2017 International 

Comparison 

Program for Asia 

and the Pacific 

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

২৯ 

জানুার্য -

০৩ 

সপব্রুার্য  

২০১৮ 

ADB - ১ - ১ 
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Research Agenda  

৪৮ র্যা পয Study Visit of 

Bangladesh team to the 

Department of 

Statistics Malaysia 

(DOSM) 

ভারবর্া ০৫-০৯ 

সপব্রুার্য, 

২০১৮ 

Modernization 

and Strengthening 

of Statistics & 

Informatics 

Division (SID) 

Project 

৪ ৪ - ৮ 

৪৯ প্রর্যণ কভ িারা VA analysis based 

on the Data for 

Health (D4H) 

initiative training 

Workshop in 

Melbourne 

University, 

Australia. 

অবের্রা ২৬ 

সপব্রুার্য 

– ০১ ভাচ ি 

২০১৮ 

Civil Registration 

and Vital 

Statistics (CRVS) 

Improvement 

Program, Asia 

and Pacific 

- ১ - ১ 

৫০ কভ িারা Regional 

Workshop 

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

১৯-২০ 

সপব্রুার্য, 

২০১৮ 

UNITAR - ১ - ১ 

৫১ কভ িারা 49
th

 session of the 

United Nations 

Statistical Commission 

(UNSC) 

আবভর্যকা ০৬-০৯ 

ভাচ ি, 

২০১৮ 

UNFPA & BBS - ৩ - ৩ 

৫২ কভ িারা World Bank Poverty and 

Equity Global Practice  

আবভর্যকা ১২-১৬ 

ভাচ ি, 

২০১৮ 

 

World Bank ২ ১ - ৩ 

৫৩ প্রর্যণ Inter-Agency Social 

Protection Assessment 

(ISPA) 

ইবন্দাবনর্া ১২-১৬ 

ভাচ ি, 

২০১৮ 

 

NHD Project, 

BBS 

- ১ - ১ 

৫৪ প্রর্যণ কভ িারা Training Workshop on 

Monitoring SDG Target 

2.3: Indicators 2.3.1 and 

2.3.2  

ইতার্র ২০-২১  

ভাচ ি, 

২০১৮ 

 

FAO - ১ - ১ 

৫৫ প্রর্যণ Second Statistical 

Leadership Training for 

Heads of NSOs in Asia 

in  

জাান ২৭-২৮ ভাচ ি, 

২০১৮ 

 

PARIS21 and 

SIAP 

- ১ - ১ 

৫৬ কভ িারা Asia-Pacific regional 

Workshop on Human 

Settlement Indicators 

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

২৬-২৯ 

ভাচ ি, 

২০১৮ 

 

UNESCAP - ১ - ১ 
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৫৭ কভ িারা UN Women Regional 

Consultation on the 

Sustainable 

Development Goal 

(SDG) Indicators 5.51b 

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

২৮ ভাচ ি, 

২০১৮ 

 

UN Women - ১ - ১ 

৫৮  র্যা পয Study Visit on (i) The 

2020 Census 

Preparations at US 

Census bureau 

Washington DC (ii) 

Computer Assisted 

Personnel Interview 

(CAPI) and Geo Code 

System at National 

Processing Centre (NPC) 

আবভর্যকা ২৮ ভাচ ি -

০২ এর্প্রর, 

২০১৮ 

 

Optical Data 

Archive & 

Networking (2
nd

 

Phase) Project 

২ ২ ১ ৫ 

৫৯ কভ িারা Twenty Seventh 

Session of the 

Asia and Pacific 

Commission on 

Agricultural 

Statistics 

র্পর্জ ১৯-২৩ ভাচ ি 

২০১৮ 

FAO - ১ - ১ 

৬০ বা First meeting of 

the working group 

on Forced Labour 

statistics 

ব্রার্জর ২০-২২ ভাচ ি, 

২০১৮ 

 

ILO & BBS - ২ - ২ 

৬১ কভ িারা Global Adult 

Tobacco Survey 

(GATS) Analysis 

Workshop 2018 

for writing of Fact 

Sheet and Country 

Report 

আবভর্যকা ০৯-১৩ 

এর্প্রর ২০১৮ 

U- S-CDC ১ ২ - ৩ 

৬২ র্যা পয Study Visit at 

Turkish Statistical 

Institute (Turk 

Stat)  

তুযক ২৯ এর্প্রর -

০৪ সভ ২০১৮ 

MSVSB (2
nd

 

Phase project) 

১ ২ - ৩ 

৬৩ প্রর্যণ Regional training 

Course on 

Agricultural Costs 

of production 

statistics. 

দর্যন 

সকার্যা 

২৩-২৭ 

এর্প্রর ২০১৮ 

KOSTAT & 

SIAP 

১ ১ - ২ 

৬৪ কভ িারা Recruitment costs 

borne by migrant 

workers  

নার্দেী, 

বাযত 

২৫-২৭ 

এর্প্রর ২০১৮ 

ILO ২ ১ - ৩ 
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৬৫ কভ িারা Workshop at 

Global MICS6 

Data Processing 

Workshop in 

Radisson Blu 

Istanbul Sisli  

তুর্কি  ১৯-২৬ 

এর্প্রর ২০১৮ 

UNICEF - ২ - ২ 

৬৬ কভ িারা 3
rd

 Asia-Pacific 

Economic 

Statistics Week 

(RPES 2018) 

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

০৭-১০ সভ 

২০১৮ 

ESCAP - ২ - ২ 

৬৭ প্রর্যণ Statistical 

Analysis of 

Disaggregated 

SDG Indicators 

for Inclusive 

Development 

Policies 

(J1804187) 

জাান ১৬ সভ ১৪ 

জুরাই ২০১৮ 

JICA - ১ - ১ 

৬৮ প্রর্যণ University of 

Michigan 71
st
 

Annual Summer 

Institute 2018 

Sampling Program 

for Survey 

Statisticians 

(SPSs) 

আবভর্যকা ৩০ সভ ২৭ 

জুরাই ২০১৮ 

JICA - ১ - ১ 

৬৯ কভ িারা RDTA 9238: 

Regional 

Technical 

Evaluation and 

Review Workshop 

for the 2017 

International 

Comparison 

Program (ICP) for 

Asia and the 

Pacific  

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

০৩-০৯ সভ 

২০১৮ 

ADB - ১ - ১ 

৭০ প্রর্যণ International 

Training Program 

(ITP) 307 2018 in 

Gender Statistics 

সুইবডন ১৩ সভ -০২ 

জুন ২০১৮ 

SIDA - ১ - ১ 

৭১ প্রর্যণ International 

Trade in goods 

and Services  

নার্দেী, 

বাযত 

১৪-১৮ সভ 

২০১৮ 

IMF - ৫ - ৫ 
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৭২ কভ িারা 2020 world 

Programme on 

Population and 

Housing 

Censuses: 

International 

Standards and 

Contemporary 

technologies  

শ্রীরংকা ০৮-১১ সভ 

২০১৮ 

UNSD ১ ১ - ২ 

৭৩ বা Second Expert 

Meeting on Global 

Literacy and 

Numeracy 

Assessment 

Frameworks  

প্যার্য, 

োন্প 

১৭-১৮ সভ 

২০১৮ 

UNESCO 

Institute for 

Lifelong Learning 

- ১ - ১ 

৭৪ প্রর্যণ 

কভ িারা 

Back-to-Back 

Inception Meeting 

and Technical 

Training Workshop 

on Sustainable 

Development Goal 

Data 

Disaggregation for 

KSTA 0356-REG: 

Data for 

Development  

ম্যার্নরা, 

র্পর্রাইন 

২৮-২৯ সভ 

২০১৮ 

ADB ১ - - ১ 

৭৫ র্যা পয Study Visit on Data 

Security  

 

র্নইিক, 

আবভর্যকা 

২৮ সভ-০৪  

জুন ২০১৮ 

Optical Data 

Archive and 

Networking      

(2
nd

 Phase) Project 

BBS 

২ ৩ - ৫ 

৭৬ প্রর্যণ Regional Seasonal 

Adjustment 

organized by IMF 

South Asia regional 

Training and 

Technical 

Assistance Center 

(SARTTAC)  

নার্দেী,  

বাযত 

২৫-২৯ জুন 

২০১৮ 

IMF - ৬ - ৬ 

৭৭ কভ িারা Certified Ethical 

Hacker (CEH)  

র্ংগানৄয ০৪-০৮ জুন 

২০১৮ 

ENDEAVOUR 

Technologies Ltd. 

- ৩ - ৩ 

৭৮ কভ িারা Earth Observation 

Data and applications 

for Official Statistics. 

ব্যাংকক, 

থাইল্যাে 

১৮-২২ জুন 

২০১৮ 

UNSD and 

UNESCAP 

- ২ - ২ 
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১১.০ জাতী শুদ্ধাচায সকৌর কভ ির্যকল্পনা ২০১৭-১৮ এয ফাস্তফান  

কাম িক্রভ সূচক একক দার্ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/ 

প্রার্নক 

ইউর্নট 

 

র্বর্র্ত্তফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ িফছবযয 

রযুভাো 

অগ্রগর্ত র্যফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রযুভাো/ 

প্রকৃত 

অজিন 

১ভ 

সকাাট িায 

জুরা/১৭-

সবন্ফ/১৭ 

২ 

সকাাট িায 

অবটা/১৭- 

র্ডব/১৭ 

৩ 

সকাাট িায 

জানু/১৮- 

ভাচ ি/১৮ 

৪থ ি 

সকাাট িায 

এর্প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রার্তষ্ঠার্নক ব্যফস্থা  

১.১ তনর্তকতা কর্ভটিয 

বা  

অনুর্ষ্ঠত বা ংখ্যা এর্ডর্জ 

সর, 

SID 

৬ ৬ রযুভাো ১ ২ ১ ২  

প্রকৃত 

অজিন 

   ২ 

1.2 তনর্তকতা কর্ভটিয 

বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান  

ফাস্তফার্ত 

র্দ্ধাবন্তয ায 

% এর্ডর্জ 

সর, 

SID 

 ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১০০ 

১.3 ভন্ত্রণার/র্ফবাগ  

আতাধীন 

দপ্তয/ংস্া শুদ্ধাচায 

প্রর্তষ্ঠায সযবে অন্তযা 

র্চর্িতকযণ 

র্চর্িত 

অন্তযাভ 

তার্যখ এর্ডর্জ 

সর, 

SID 

 ৩১/০১/১৮ রযুভাো   ৩১/০১/১৮   

প্রকৃত 

অজিন 

   - 

 অনুর্ষ্ঠত বা ংখ্যা ভেগ্ম-র্চফ 

(প্রান) 

৩ ৩ রযুভাো  ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১ 

2. বচতনতা বৃর্দ্ধ 

২.১ সচেতনতা 

বৃদ্ধিমূলক সভা  

অনুর্ষ্ঠত বা ংখ্যা ভেগ্ম-র্চফ 

(প্রান) 

৮ ৮ রযুভাো ২ ২ ২ ২  

প্রকৃত 

অজিন 

   ২ 

২.২ জাতীয় শুিাোর 

ককৌশল  সংক্রান্ত 

প্রদ্ধশক্ষণ  

প্রর্যণাথী ংখ্যা ভেগ্ম-র্চফ 

(প্রান) 

১৬০ ১৬০ রযুভাো - ৪০ ৬০ ৬০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ৭২ 

3.আইন/র্ফর্ধ/নীর্তভারা প্রণন  ংকায  

৩.১ র্নবাগ র্ফর্ধভারা চূড়ান্ত র্ফর্ধভারা তার্যখ প্রান-৩ - ৩১/০৩/১৮ রযুভাো   ৩১/০৩/১৮   

প্রকৃত 

অজিন 

   - 

অগ িাবনাগ্রাভ চূড়ান্ত 

অগ িাবনাগ্রাভ 

তার্যখ প্রান-৩ - ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮ জন 

প্রান 

ভন্ত্রণারব 

প্রর্ক্রাধীন 

প্রকৃত 

অজিন 

   ১৭/০৪/১৮ 

4. শুদ্ধাচায চচ িায জন্য প্রবণাদনা প্রদান 

৪.১ Ôky×vPvi নৄযকায 

cÖ`vb bxwZgvjv, 

2017Õ-এয 

র্ফধানানুাবয শুদ্ধাচায 

প্রদর্ত্ত নৄযকায ংখ্যা নৄযকায 

প্রদান 

ংক্রান্ত 

ফাছাই 

কভ িকতিা-

১ 

কভ িচাযী-

কভ িকতিা-১ 

কভ িচাযী-১ 

রযুভাো    ২  

প্রকৃত 

অজিন 

   ২ 
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কাম িক্রভ সূচক একক দার্ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/ 

প্রার্নক 

ইউর্নট 

 

র্বর্র্ত্তফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ িফছবযয 

রযুভাো 

অগ্রগর্ত র্যফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রযুভাো/ 

প্রকৃত 

অজিন 

১ভ 

সকাাট িায 

জুরা/১৭-

সবন্ফ/১৭ 

২ 

সকাাট িায 

অবটা/১৭- 

র্ডব/১৭ 

৩ 

সকাাট িায 

জানু/১৮- 

ভাচ ি/১৮ 

৪থ ি 

সকাাট িায 

এর্প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

নৄযকায প্রদান কর্ভটি ১ 

৫. ই-গববন িন্প  সফায ভান উন্নীতকযণ 

৫.১  অনরাইন সযন্প 

র্বস্ট্বভয ব্যফায 

ই সভইর/ 

এএভএ-এয 

ভাধ্যবভ 

র্নষ্পর্র্ত্তকৃত র্ফল 

% অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(প্রাঃ) 

১০০ ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১০০ 

 

৫.২ র্ফর্বন্ন ভাধ্যভ 

(াভার্জক সমাগাবমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায কবয 

অনরাইন কনপাবযন্প 

আবাজন 

অনুর্ষ্ঠত অনরাইন 

কনপাবযন্প 

ংখ্যা র্চফ, 

SID 

৬ ৬ রযুভাো ২ ২ ১ ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১ 

৫.৩ ভন্ত্রণার/র্ফবাবগ 

ই-পাইর্রং দ্ধর্ত 

ফাস্তফান 

ই-পাইবর নর্থ 

র্নষ্পর্র্ত্তকৃত 

% অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(প্রাঃ) 

১০০ ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১০০ 

৫.৪ দাপ্তর্যক কাবজ 

ইউর্নবকাড ব্যফায 

ইউর্নবকাড 

ব্যফায কবয 

দাপ্তর্যক কাম ি 

ম্পাদন 

 

% অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(প্রাঃ) 

 ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১০০  

৫.৫ ভন্ত্রণার/র্ফবাগ 

কর্তিক ২০১৬-১৭ 

অথ িফছবযয ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্তবত 

ফর্ণ িত  তার্রকা অনুমাী 

কভবয দুটি কবয 

অনরাইন সফা চালু কযা 

নূুনতভ দুটি 

অনরাইন সফা 

চালুকৃত 

তার্যখ ভেগ্ম-র্চফ, 

SID  

 ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮ 

প্রকৃত 

অজিন 

   ৩১/০৫/১৮ 

 

 

 

 

 

৫.৬ ই-সটোবযয ভাধ্যবভ 

ক্র কাম ি ম্পাদন 

ই-সটোবয 

ম্পার্দত ক্র 

কাম ি 

% প্রান 

উইং/ 

প্রকল্প 

র্যচারক 

১০০ ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১০০ 

৫.৭ দাপ্তর্যক কাবজ 

সাোর র্ভর্ডা ব্যফায 

দাপ্তর্যক সাোর 

র্ভর্ডা সজ চালু 

তার্যখ অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(প্রাঃ) 

  রযুভাো     ২০১৪ 

ার 

সথবক 

চালু 

আবছ 

প্রকৃত 

অজিন 

    

৬. উদ্ভাফনী উবদ্যাগ  সফা দ্ধর্ত জীকযণ 

৬.১ ভন্ত্রণার/র্ফবাগ 

কর্তিক ফার্ল িক উদ্ভাফনী 

কভ ির্যকল্পনা ২০১৭-১৮ 

প্রণন 

উদ্ভাফনী 

কভ ির্যকল্পনা 

প্রণীত 

তার্যখ অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(তথ্য ব্যাঃ) 

 ২৭/০৭/১৭ রযুভাো ২৭/০৭/১৭     

প্রকৃত 

অজিন 

    

৬.২ ভন্ত্রণার/র্ফবাগ ফাস্তফার্ত তার্যখ অর্তর্যক্ত  ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮  
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কাম িক্রভ সূচক একক দার্ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/ 

প্রার্নক 

ইউর্নট 

 

র্বর্র্ত্তফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ িফছবযয 

রযুভাো 

অগ্রগর্ত র্যফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রযুভাো/ 

প্রকৃত 

অজিন 

১ভ 

সকাাট িায 

জুরা/১৭-

সবন্ফ/১৭ 

২ 

সকাাট িায 

অবটা/১৭- 

র্ডব/১৭ 

৩ 

সকাাট িায 

জানু/১৮- 

ভাচ ি/১৮ 

৪থ ি 

সকাাট িায 

এর্প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

কর্তিক ফার্ল িক উদ্ভাফনী 

কভ ির্যকল্পনা অনুমাী 

কভবয দুটি উদ্ভাফনী 

উবদ্যাগ ফাস্তফান  

উদ্ভাফনী ধাযণা র্চফ 

(তথ্য ব্যাঃ) 

প্রকৃত 

অজিন 

   ৩০/০৮/১৮ 

৬.৩ ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয 

কভবয একটি কবয  

সফা দ্ধর্ত 

জীকযবণয উবদ্যাগ 

গ্রণ 

সফা দ্ধর্ত 

জীকযণকৃত 

তার্যখ অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(তথ্য ব্যাঃ) 

 ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১৪/০৫/১৮ 

৭. জফাফর্দর্ র্ক্তারীকযণ 

৭.১  দ্রুততভ ভব 

অর্ববমাগ র্নষ্পর্র্ত্ত 

অর্ববমাগ 

র্নষ্পর্র্ত্তকৃত 

% উ-র্চফ 

(এর্ডর্জ 

সর) 

 ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১০০ 

 

৭.২ অর্ববমাগ র্নষ্পর্র্ত্ত 

কবয ংর্িষ্ট ব্যর্ক্তবক 

অফর্তকযণ  

র্নষ্পর্র্ত্তকৃত 

অর্ববমাগ 

অফর্তকযণ 

র্দন উ-র্চফ 

(এর্ডর্জ 

সর) 

 ৭ রযুভাো ৭ ৭ ৭ ৭  

প্রকৃত 

অজিন 

    ৫ 

৭.২ অর্ববমাগ র্নষ্পর্র্ত্ত 

কবয ংর্িষ্ট ব্যর্ক্তবক 

অফর্তকযণ  

আবার্জত বা ংখ্যা উ-র্চফ 

(অর্ডট  

ভি) 

৬ ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ২ 

৭.৪ অর্ডট আর্র্ত্ত 

র্নষ্পর্র্ত্তকযণ 

র্নষ্পর্র্ত্তকৃত অর্ডট 

আর্র্ত্ত  

 

% অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(প্রাঃ) 

 ৫০ রযুভাো ৫০ ৫০ ৫০ ৫০  

প্রকৃত 

অজিন 

   ২৫ 

 

৭.৫ দুনীর্ত প্রর্তবযাধ 

ম্পর্কিত কাম িক্রভ 

(সমভন: ইবরক্ট্রর্নক 

উর্স্থর্ত, গণশুনানী, 

ইতুার্দ) গ্রণ 

গৃীত কাম িক্রভ  ংখ্যা উ-র্চফ 

(এর্ডর্জ 

সর) 

 ২ রযুভাো  ১  ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১ 

৭.৬ 

ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/অন্যান্য 

যাষ্ট্রী প্রর্তষ্ঠাবনয দুনীর্তয 

সযেভ (Grey 

Area) র্চর্িত কযণ 

র্চর্িত 

সযেভ 

ংখ্যা উ-র্চফ 

(এর্ডর্জ 

সর) 

 ২ রযুভাো  ১  ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ২ 

৭.৭ তথ্য অর্ধকায 

আইবনয আতা 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায 

অনরাইন প্রর্যণ  

অনরাইন 

প্রর্যবণ নদ 

প্রাপ্ত 

তার্যখ উ-র্চফ 

(এর্ডর্জ 

সর) 

 ৩১/০৩/১৮ রযুভাো   ৩১/০৩/১৮   

প্রকৃত 

অজিন 
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৯. ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রী প্রর্তষ্ঠাবনয তনর্তকতা কর্ভটি কর্তিক র্নধ িার্যত শুদ্ধাচায ংর্িষ্ট অন্যান্য কাম িক্রভ 

৯.১ ইনচভন্টদ্ধর 

করদ্ধজস্টার প্রস্তুতকরণ 

 

পটুায 

প্রস্তুতকযণ 

তার্যখ অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(প্রাঃ) 

 ৩১/০৫/১৮ রযুভাো    ৩১/০৫/১৮  

প্রকৃত 

অজিন 

 -  ১৮/০৪/১৮ 

 

৯.২ শুদ্ধাচায নকৌর 

কভির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন 

র্যফীক্ষণ র্যবাটি  

তির্যকযণ 

র্যবাট ি প্রস্তুত 

কবয 

ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ সপ্রযণ 

ংখ্যা অর্তর্যক্ত 

র্চফ 

(প্রাঃ) 

৪ ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১ 

 

১০. অথ ি ফযাে 

১০.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত 

র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফাবনয জন্য 

আনুভার্নক 

(Indicative 

budget) অবথ িয 

র্যভাণ 

ফযােকৃত অথ ি রয 

টাকা 

এর্ডর্জ 

সর, 

SID 

১৪ ১০ রযুভাো ২ ৩ ৩ ২  

প্রকৃত 

অজিন 

   ৩.৫ 

১১. র্যফীযণ  ভল্যান 

১১.১ জাতী শুদ্ধাচায 

সকৌর  

কভ ি-র্যকল্পনা  

ফাস্তফান র্যফীযণ 

কাঠাবভা প্রণন 

র্যফীযণ 

কাঠাবভা প্রণীত 

তার্যখ এর্ডর্জ 

সর, 

SID 

৩১/০৭/১৬ ১৩/০৭/১৭ রযুভাো ১৩/০৭/১৭     

প্রকৃত 

অজিন 

    

১১.২  জাতী শুদ্ধাচায 

সকৌর কভ ি-র্যকল্পনা  

ফাস্তফান র্যফীযণ 

প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ দার্খর 

র্যফীযণ 

প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা এর্ডর্জ 

সর, 

SID 

 ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১ 

১১.৩ আতাধীন 

দপ্তয/ংস্ায জাতী 

শুদ্ধাচায সকৌর কভ ি-

র্যকল্পনা  ফাস্তফান 

র্যফীযণ কাঠাবভা 

প্রণন 

র্যফীযণ 

কাঠাবভা প্রণীত 

তার্যখ সপাকার 

বন্ট 

কভ িকতিা, 

র্ফর্ফএ 

৩১/০৭/১৬ ১৩/০৭/১৭ রযুভাো ১৩/০৭/১৭     

প্রকৃত 

অজিন 

    

১১.৪ আতাধীন 

দপ্তয/ংস্ায জাতী 

শুদ্ধাচায সকৌর কভ ি-

র্যকল্পনা  ফাস্তফান 

র্যফীযণ প্রর্তবফদন 

ংর্িষ্ট 

ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/অন্যান্য 

যাষ্ট্রী প্রর্তষ্টাবন দার্খর 

র্যফীযণ 

প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা সপাকার 

বন্ট 

কভ িকতিা, 

র্ফর্ফএ 

 ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজিন 

   ১ 
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জাতী শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফান সভৌর্রক র্ফলক প্রর্যণ সকাব ি ফক্তব্য যাখবছন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ 

সৌবযন্দ্র নাথ চেফর্ত্তী। ভবঞ্চ উর্স্থত আবছন ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা’য ভার্যচারক জনাফ সভা: আর্ভয সাবন, এফং 

স্ট্ুাটির্স্ট্কুার স্ট্াপ সের্নং ইনর্স্ট্টিউট (এএটিআই)-এয র্যচারক, ড. কাইয়ুভ আযা সফগভ। 
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১২.০ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৭-১৮ ফাস্তফান 
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১৩.০    ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায প্রকানায তার্রকা 
Serial 

No 

Name of the Publication No of copies printed 

Sale 

copy 

Complent

ary Copy 

1 Statistical Pocket Book of  Bangladesh 2016 100 640 

2 Troimashik Parishankhayan Barta, October-December 2016 0 1000 

3 Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2015-2016,        Vol 1 & 2 90 160 

4 Monthly Statistical Bulletin, December 2016 185 150 

5 Institutional Sector Accounts of Bangladesh 2010-2011 

(release October 2016)  

0 100 

6  

Monthly Relese (IPS) March 2017 

  

 

0 

 

 

70 

 

7 Monthly Relese  (FTS) May 2017 

                 

0 70 

8 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, June 2017 0 350 

9 National Accounts Statistics, (Provisional Estimates of GDP 2016-

2017 and Final Estimates 

 

0 500 

10 Monthly Statistical Bulletin, February 2017 185 150 

11 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, March 2017 April 

2017 

0 

0 

150 

150 

12 Statistical Year Book of Agriculture 2016 400 900 

13 Monthly Statistical Bulletin, April 2017 185 150 

14 Monthly Relese  (FTS) April 2017 0 70 

15 Statistical Yearbook of Bangladesh 2016 0 165 

16 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, May 2017 0 150 

17 Setting Priorities for Data Support to 7th FYP and SDGs: An 

overview 

0 500 

18  

Monthly Relese  (FTS) June 2017 July 2017 

    00 70 

70 

19 Monthly Release (IPS) April 2017 2016 0 70 

20 Monthly Statistical Bulletin, June 2017 185 150 

21 Troimashik Barta , January- March 2017 0 500 

22 Monthly Release (FTS) August 2017 0 70 

23 Statistical Year Book of Bangladesh 2016 500 635 

24 Monthly Release (IPS) May 2017 June 2017 0 

0 

70 

70 

25 Bangladesh GEO Code, District : Netrokona 0 200 

26 Barshik Protibedon 2016-2017 0 400 

27 Bangladesh GEO Code, District : Kustia 0 200 
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Serial 

No 

Name of the Publication No of copies printed 

Sale 

copy 

Complent

ary Copy 

28 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, July 2017 August 

2017 September 2017 

0 

0 

0 

350 

220 

220 

29 Bangladesh GEO Code, District : Khulna  0 200 

30 Bangladesh GEO Code, District : Magura 0 200 

31  Bangladesh GEO Code, District : Jhenaidah                                               0 200 

32 Bangladesh GEO Code, District : Mymensingh 0 200 

33 Bangladesh GEO Code, District : Satkhira                                                       0 200 

34 Bangladesh GEO Code, District : jessore 0 200 

35 Bangladesh GEO Code, District : Bagerhat 0 200 

36 Bangladesh GEO Code, District : Narail 0 200 

37 Bangladesh GEO Code, District : Chuadanga 0 200 

38 Monthly Release (IPS) July 2017 0 70 

39 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, October 2017 0 205 

40 Monthly Statistical Bulletin, August 2017 75 75 

41 Monthly Release (IPS) August 2017 0 70 

42 Monthly Release (IPS) September 2017 0 70 

43 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, November 2017   0 200 

44 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , December 2017 0 200 

45 Monthly Release (FTS) September 2017 0 75 

46 Monthly Statistical Bulletin, October 2017 75 75 

47 Bangladesh GEO Code, Zila Bhola  0 200 

48 Bangladesh GEO Code, Zila Jamalpur 0 200 

49 Bangladesh GEO Code, Zila Patuakhali 0 200 

50 Monthly Release (FTS) October 2017 0 50 

51 Monthly Release (FTS) November 2017 0 50 

52 Monthly Release (FTS) December 2017 0 50 

53 Bangladesh GEO Code, Zila Sirajganj 0 200 

54 Monthly Release (IPS) October 2017 0 50 

55 Monthly Release (IPS) November 2017 0 50 

56 Bangladesh Geo Code, Zila Pirojpur 0 200 

57 Monthly Statistical Bulletin, December 2017 75 75 

58 Monthly Release (IPS) December2017 0 70 
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Serial 

No 

Name of the Publication No of copies printed 

Sale 

copy 

Complent

ary Copy 

59 Bangladesh GEO Code, Zila Pabna 0 200 

60 Monthly Release (FTS) January 2018 0 50 

61 Monthly Statistical Bulletin, February 2018 75 75 

62 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, January 2018 & 

February 2018 

0 

0 

100 

100 

63 Monthly Release (FTS) February  2018 0 50 

64 Monthly Release (FTS) March 2018 0 

 

50 

 

65 Monthly Release (FTS April 2018 0 50 

66 Monthly Release (IPS) January  2018 0 

 

70 

 

67 Monthly Release (IPS) February2018 0 

 

70 

 

68 Monthly Release (IPS) March 2018 0 70 

69 National Accounts Statistics , Provisional Estimsates of GDP 2017-

18 and Final Estimates of GDP 2016-17 

200 300 

70 Monthly Release (CPI) and WRI in Bangladesh  January  2018 0 

 

100 

 

71 Monthly Release (CPI) and WRI in Bangladesh February 2018                                                                               0 

 

100 

 

72 Monthly Release (CPI) and WRI in Bangladesh March 2018                                                                            0 100 
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১3.১ র্ফর্ফএ এয প্রধান প্রধান প্রকানাভবয প্রচ্ছদ: 

 



 

ফার্লিক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 111 

 



112 ফার্লিক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 
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১3.2 র্চে প্রর্তবফদবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং র্ফর্ফএ-এয কাম িক্রভ 

 

 

স্ট্ুাটিটিকুার র্ফজবন সযর্জস্ট্ায এয খড়া প্রশ্নে র্ফলব ভতাভত প্রদান কভ িারা প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা 

কাভার, এপর্এ, এভর্, ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, র্ফবল অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ এভ. এ ভান্নান, এভর্, ভাননী প্রর্তভন্ত্রী, 

অথ ি ভন্ত্রণার  র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, জনাফ সভা: আবুর কারাভ আজাদ, ভৄখ্য ভিক, এর্ডর্জ, প্রধানভন্ত্রীয কাম িার, জনাফ সভা: নর্জবুয যভান, 

র্র্নয র্চফ, অবুন্তযীণ ম্পদ র্ফবাগ  সচাযম্যান, জাতী যাজস্ব সফাড ি, প্রবপয ড. ার্দ উর্েন ভাভৄদ, র্ফর্ষ্ট অথ িনীর্তর্ফদ। অনুষ্ঠাবন 

বার্তত্ব কবযন জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। 
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র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তীয সনর্তবত্ব স্ববল্পান্নত সদবয স্ট্ুাটা বত ফাংরাবদবয 

উর্ত্তযবণয সমাগ্যতা অজিবনয ঐর্তার্ক াপল্য উৎমান উরবয আবার্জত ফন িাঢু য ুার্র। 

 

সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং  াটায এইড ফাংরাবদ এয সমৌথ উবদ্যাবগ আবার্জত ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৭ এয সুাযবাইজায 

 তথ্য ংগ্রকার্যগবনয প্রর্যণ ভানী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থয ফক্তব্য যাখবছন জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা  র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার। 
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Population and Housing Census 2021 Consultation Workshop এ প্রধান অর্তর্থ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী এফং র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অর্তর্যক্ত র্চফ, ভাভৄদা আকতায        

র্ফবল অর্তর্থ এফং UNFPA এয ন্যানার সপ্রাগ্রাভায অর্পায, জনাফ ভাবুফী আরভ, ম্মানীত অর্তর্থ এফং ফাংরাবদ  র্যংখ্যান 

বুুবযায ভার্যচারক জনাফ সভা.আভীয সাবন বার্ত র্ববফ  উর্স্থত র্ছবরন। 

 

২৫ জুন, ২০১৮ তার্যখ এনএইচর্ড প্রকবল্পয ৩ সপইবজয সজানার অাবযবন ভাস্ট্ায সেইনাযগবণয প্রর্যণ কভ িসুর্চয উবৈাধনী অনুষ্ঠাবন 

প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী এফং র্ফবল অর্তর্থ 

র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন  র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অর্তর্যক্ত র্চফ, জনাফ র্ফকা র্কবায দা। ফাংরাবদ র্যংখ্যান 

বুুবযা’য ভার্যচারক, জনাফ সভাাঃ আভীয সাবন অনুষ্ঠানটিয বার্তত্ব কবযন। 
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Population and Housing Census 2021 Consultation Workshop এ ফক্তব্য যাখবছন র্ফবল অর্তর্থ 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অর্তর্যক্ত র্চফ ভাভৄদা আকতায, প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ 

চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার এফং UNFPA এয ন্যানার সপ্রাগ্রাভায অর্পায, জনাফ 

ভাবুফী আরভ, আভর্ন্ত্রত অর্তর্থবৃন্দ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযায ভার্যচারক, জনাফ সভা. আভীয সাবন বার্ত র্ববফ 

উর্স্থত র্ছবরন। 

 

 

 

জাতী াফর্রক ার্ব ি র্দফ-২০১৭ উদমান উরবয আবার্জত সর্ভনাবয বার্তত্ব কযবছন জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক, র্চফ  

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার। 
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ভান জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জবুয যভান-এয ৪২তভ াাদাত ফার্ল িকী উরবয আবার্জত আবরাচনা বা  সদাা ভার্পর এ 

প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত আবছন জনাফ এভ এ ভান্নান এভর্, ভাননী প্রর্তভন্ত্রী, অথ ি ভন্ত্রণার  র্যকল্পনা ভন্ত্রণার, ভৄখ্য আবরাচক 

ড. সভাাম্মদ পযাউর্েন, াবফক গবন িয, ফাংরাবদ ব্যাংক  র্ফর্ষ্ট অথ িনীর্তর্ফদ, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা’য ভার্যচারক, জনাফ 

সভাাঃ আভীয সাবন, বার্তত্ব কযবছন জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক, তৎকারীন ভাননী র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার। 

 

২৫ জুন, ২০১৮ তার্যখ এনএইচর্ড প্রকবল্পয ৩ সপইবজয সজানার অাবযবন ভাস্ট্ায সেইনাযগবণয প্রর্যণ কভ িসুর্চয উবৈাধনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্ববফ 

উর্স্থত র্ছবরন জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার এফং র্ফবল অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন  

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অর্তর্যক্ত র্চফ জনাফ র্ফকা র্কবায দা, এনএইচর্ড প্রকবল্পয প্রকল্প র্যচারক জনাফ সভা: র্পউর আরভ (অর্তর্যক্ত 

র্চফ), ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা’য ভার্যচারক জনাফ সভাাঃ আভীয সাবন অনুষ্ঠানটিয বার্তত্ব কবযন। 
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ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ -এয  ভাঠ ম িাব তথ্য ংগ্র কাম িক্রভ র্যদ িন কযবছন জনাফ সক এভ সভাজাবম্মর ক, র্চফ, র্যংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ এ. র্ফ. এভ জার্কয সাাইন, অর্তর্যক্ত র্চফ , র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং জনাফ ইপবত খাইরুর কর্যভ, প্রকল্প 

র্যচারক, ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প। 

 

এনএইচর্ড প্রকবল্পয ২ সপইবজ চেগ্রাভ র্ফবাবগয খাগড়াছর্ড় সজরায ভার্নকছর্ড় উবজরা ফফাকাযী ভাযভা উজার্তয খানায তথ্য ংগ্র কাম িক্রভ র্যদ িন 

কযবছন জনাফ সভাাঃ আভীয সাবন, ভার্যচারক, র্ফর্ফএ। এ ভ উর্স্থত র্ছবরন র্ফবাগী র্যংখ্যান অর্প, চেগ্রাভ এয ভেগ্ম-র্যচারক, সজরা র্যংখ্যান 

অর্প, খাগড়াছর্ড় এয উ-র্যচারক এফং ংর্িষ্ট এরাকায সজরা শুভার্য ভিকাযী। 
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এনএইচর্ড প্রকবল্পয ২ সপইবজ চেগ্রাভ সজরায পটিকছর্ড় উবজরা গণনাকাযীয তথ্য ংগ্র কাম িক্রভ র্যদ িন কযবছন জনাফ সভাাঃ 

আভীয সাবন, ভার্যচারক, র্ফর্ফএ। এ ভ াব র্ছবরন র্ফবাগী র্যংখ্যান অর্প, চেগ্রাভ এয ভেগ্ম-র্যচারক জনাফ সভাাঃ 

যর্পকুর ইরাভ। 

 

 

ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ -এয ভাঠ ম িা বত ংগৃীত তবথ্যয দয দপ্তবয এর্ডটিং  সকার্ডং কাম িক্রবভয 

প্রর্যণ র্যদ িন কযবছন জনাফ সভা. আভীয সাবন, ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা, জনাফ র্ফকা র্কবায দা, অর্তর্যক্ত 

র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ সভা. জার্দুর ক যদায, র্যচারক,  সন্পা উইং, ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা 

এফং জনাফ ইপবতখাইরুর কর্যভ, প্রকল্প র্যচারক, ফাংরাবদবয নফ িতন র্ছটভবরয অর্ধফাী শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প। 
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সডবভাগ্রার্প এে সরথ উইং  ইউর্নবপ, ফাংরাবদ এয সমৌথ উবদ্যাবগ আবার্জত ভার্ল্টর ইর্েবকটয লাস্ট্ায াবব ি (MICS) 

২০১৮-১৯ এয ভাঠ ম িাব সুাযবাইজায  তথ্য ংগ্রকার্যগবনয নার্জভ গড় গাবড িন র্যবাট ি, র্বরট এ অনুর্ষ্ঠত প্রর্যবন অর্তর্থবৃন্দ। 

 

কভ িকতিাবদয সভৌর্রক র্যংখ্যান র্ফলক প্রর্যণ সকাব িয একাং 
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তাঁত শুভার্য ২০১৮এয সজানার অাবযবনয ভাস্ট্ায সেইনাযগবণয প্রর্যণ উবৈাধনী অনুষ্ঠাবনয প্রধান অর্তর্থ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, 

র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্ফবল অর্তর্থ জনাফ র্ফকা র্কবায দা, অর্তর্যক্ত র্চফ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ। জনাফ সভা. জার্দুর ক যদায, র্যচারক, সন্পা উইং, র্ফর্ফএ, ঢাকা এফং বার্তত্ব কবযন জনাফ এ.র্ফ.এভ আযাদ 

সাবন, ভার্যচারক (বাযপ্রাপ্ত) ফাংরাবদ র্যংখ্যান বুুবযা। 

 

ভাঠ ম িাব গত ০২ ভাচ ি, ২০১৮ তার্যখ ‘র্টিবজন াউবার্ল্ াযবন াবব ি ২০১৮’-এয তথ্য ংগ্র কাম িক্রভ র্যদ িন কবযন 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। 
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র্যংখ্যান বফন 

 

 

 

 


