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উবদষ্টা 
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ভাননীয় ভন্ত্রী 
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ার্ফ িক তত্ত্বাফধাবন 
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র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

 

ম্পাদনা র্যলদ 
 

ভাভৄদা আকতায, অতততযক্ত তচফ (তথ্য ব্যফস্থানা) আফায়ক 

মভা: নূরুর আরভ, ভেগ্মতচফ (তথ্য ব্যফস্থানা) দস্য 

ভৄাম্মদ ালরউদ্দীন, ভেগ্মতচফ (প্রান) দস্য 

আবুর কারাভ আজাদ, তযচারক  ,লোতনে পল মডলবরলভ  মর ,  তফতফপ দস্য 

মভাোঃ ীদুজ্জাভান, উতচফ (তযকল্পনা অতধাখা)  দস্য 

মজভীন আকতায, উতচফ (উন্নয়ন-৩ অতধাখা) দস্য 

ড. তদেকয যায়, উতচফ (SDG Cell) দস্য 

মভাোঃ যতপকুর ইরাভ, উতচফ (প্রান-১ অতধাখা) দস্য 

নূযজাান, উতচফ (উন্নয়ন-১ অতধাখা) দস্য 

মভাাোঃ কাভরুন্নাায, উতচফ (ফালজট ও আতথ িক ব্যফস্থানা অতধাখা) দস্য 

সুতপয়া আক্তায রূভী, উতচফ (প্রান-৩ অতধাখা) দস্য 

মখ ভৄত িদুর ইরাভ, উতচফ (অতডট ও ভন্বয় অতধাখা) দস্য 

ভৄতানতজদা াযবীন, ততনয়য কাযী তচফ (আইন াখা)  দস্য 

প্রলকৌরী ভৄোঃ ওয়াতদ ভৄযাদ, মপ্রাগ্রাভায, আইতটি মর দস্য 

মভাাম্মদ াদ্দাভ মালন খাঁন, উতযচারক, তফতফপ দস্য 

আতজজা যভান, উতযচারক, তফতফপ দস্য 

কারাচাঁদ যকায, ততনয়য কাযী তচফ (তথ্য ব্যফস্থানা-২ াখা) দস্য-তচফ 

 

কৃতজ্ঞতা 

ড. কৃষ্ণা গাবয়ন, ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা 

প্রচ্ছদ 

র্চর্ত্তযঞ্জন সঘাল, প্রকানা াখা, ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা 

প্রকাকার 

১৫ বটাফয ২০১৯ 

৩০ অর্িন ১৪২৬ 

মুদ্রণ 

প্রকানা াখা 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা
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ফাণী 
 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রর্তটি প্রর্তষ্ঠান/ংস্থায ার্ফ িক কভ িকাবেয প্রর্তচ্ছর্ফ। র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ২০১৮-১৯ এয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকানায ভাধ্যবভ এ র্ফবাগ কর্তিক 

ম্পার্দত কাম িাফরীয একটি াভর্িক ধাযণা উস্থানায প্রয়া র্নবয়বছ। ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ এয 

প্রকানায এ উবযাগবক অর্ভ স্বাগত জানার্চ্ছ। 

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

র্যংখ্যান কাম িক্রবভয সকন্দ্রর্ফন্দু। াম্প্রর্তককাবর জাতীয় র্যংখ্যান ংস্থা র্ববফ র্ফর্ফএ সফ র্কছু 

গুরুত্বপূণ ি কাজ ম্পাদন কবযবছ। তাআ ফাংরাবদবয জাতীয় থ িননর্তক র্যকল্পনা প্রণয়ন এফং সেকআ 

উন্নয়ন বীষ্ট (SDG) ফাস্তফায়বন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ফদান তুন্ত গুরুত্বপূণ ি। সদবয 

অথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয রবযু জাতীয়, অঞ্চর্রক  ক্ষুদ্র এরাকার্বর্র্ত্তক র্যংখ্যার্নক তথ্য প্রকাবয 

ভাধ্যবভ উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন ায়তা প্রদান  জাতীয় িগর্ত মূল্যায়বন র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। 

যকাবযয ঙ্গীকায “রূকল্প-২০২১”, প্তভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা, যকাবযয র্নফ িাচনী আবতায 

২০১৮ ফাস্তফায়বনয রবযু এফং ২০৩০ াবরয ভবধ্য SDG জিবন ভয়াফদ্ধ র্যকল্পনা িণ কযা বয়বছ। 

অভায র্ফিা এ ফার্ল িক প্রর্তবফদবন উস্থার্ত তথ্য উার্ত্ত গবফলক এফং অিী ব্যর্তি   

প্রর্তষ্ঠাবনয র্নকে গুরুত্বপূণ ি উৎ র্ববফ উস্থার্ত বফ। 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ এয প্রকানায াবথ ংর্িষ্ট করবক অন্তর্যক ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ। 

                                                

 

 

 

  

 

 

ভন্ত্রী 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফােরালদ যকায 
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র্চফ 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায 

মুখফন্ধ 

যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক প্রকার্ত ফার্ল িক প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ তাবদয কাম িাফর্র ম্পবকি 

াভর্িক ধাযণা রাব কযা ম্ভফ য়। ফার্ল িক প্রর্তবফদন যকার্য কাম িক্রবভয স্বচ্ছতা এফং জফাফর্দর্তায প্রর্তপরন। 

এ সপ্রযাবে র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 201৮-201৯ থ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

প্রকাবয  উবযাগ র্নবয়বছ।  

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সদবয র্যংখ্যান কাম িক্রবভয সকন্দ্রর্ফন্দু। সদবয অথ ি-াভার্জক 

উন্নয়বনয রবযু জাতীয়, অঞ্চর্রক  ক্ষুদ্র এরাকার্বর্র্ত্তক তথ্য প্রকাবয ভাধ্যবভ উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন ায়তা 

প্রদান  জাতীয় িগর্ত মূল্যায়বন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অতাধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান 

ব্যুবযা র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। জাতীয় র্যংখ্যান প্রর্তষ্ঠান (NSO) র্ববফ র্ফর্ফএ এয যবয়বছ একটি 

সগৌযবফাজ্জ্বর ঐর্তু। ভান স্বাধীনতা মৄবদ্ধয ভাধ্যবভ র্ফজয় জিবনয য ফ িকাবরয ফ িবেষ্ঠ ফাঙার্র জার্তয র্তা 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জব্যয যভান মৄদ্ধর্ফধ্বস্ত সদব প্রবয়াজনীয় প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাবভা প্রর্তষ্ঠায জন্য ত্বর্যত উবযাগ সনন। 

এযআ ধাযাফার্কতায় র্যংখ্যান কাম িক্রবভ র্নবয়ার্জত কবয়কটি পৃথক প্রর্তষ্ঠানবক একীভূত কবয র্তর্ন 1974 াবর 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) প্রর্তষ্ঠা কবযন। 

র্যংখ্যান অআন ২০১৩ এফং জাতীয় র্যংখ্যান উন্নয়ন সকৌরবেয আলরালক ফােরালদ তযেখ্যান 

বুেলযা তফতবন্ন জনগুরুত্বপূণ ি শুভার্য  জর্য কাম িক্রভ ম্পন্ন কবয র্নয়র্ভত প্রর্তবফদন প্রকা কবয মাবচ্ছ। 

াম্প্রর্তককাবর এ র্ফবাগ  এয ধীন ংস্থা ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) সফ র্কছু গুরুত্বপূণ ি কাজ 

ম্পন্ন কবযবছ। যকাবযয গৃীত র্ফর্বন্ন ভয়াফদ্ধ াভার্জক র্নযার্ত্তা কভ িসূর্চবত দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক খানা র্বর্র্ত্তক 

র্চর্িত কযায র্নর্ভর্ত্ত সদবয প্রর্তটি খানায অথ ি-াভার্জক ফস্থায র্নবদ িক সকায একটি ডাোবফজ প্রণয়বনয কাজ 

চরভান যবয়বছ। আবতাভবধ্য ফাংরাবদবয কৃর্ল খাবতয (স্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ) ংর্িষ্ট উখাত মূবয খানা 

ম িাবয় শুভার্যয তথ্য ংি কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ। 

উবেখ্য, ফতিভান র্ফবি যকার্য  সফযকার্য র্যকল্পনা প্রণয়ন এফং উন্নয়ন প্রকল্প িণ, ফাস্তফায়ন  

মূল্যায়বনয সযবে র্যংখ্যাবনয গুরুত্ব উর্ত্তবযার্ত্তয বৃর্দ্ধ াবচ্ছ। আবতাভবধ্য ‘স্রাব্দ উন্নয়ন রযুভাো’ (MDG) এয 

িগর্ত মূল্যায়বন র্যংখ্যার্নক তথ্য উার্ত্ত গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কবযবছ। এ সপ্রর্যবত জার্তংবঘয য সথবক 

সেকআ উন্নয়ন বীষ্টবত (SDG) র্যংখ্যানবক মথামথ গুরুত্ব প্রদান এ রবযু একটি ‘উার্ত্ত র্ফপ্লফ’ (Data 

Revolution) সৃর্ষ্টয অহ্বান জানাবনা বয়বছ। এ র্ফলবয় র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ তাবদয কভ ি 

প্রয়া ব্যাত সযবখবছ। 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-20১৯ এয  প্রকানায াবথ ংর্িষ্ট করবক অর্ভ অন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্চ্ছ। 

                                                                                

সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী 
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ম্পাদকীয় 
 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন একটি র্নয়র্ভত প্রকানা। প্রর্তফছবযয ন্যায় ২০১৮-২০১৯ থ ি ফছবয র্যংখ্যান 

 তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবছ। র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য ধীন র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায র্ফগত এক ফছবয ম্পার্দত নানার্ফধ কাম িক্রভ এআ 

প্রর্তবফদবন উস্থার্ত বয়বছ। প্রর্তবফদন প্রণয়বনয সযবে তথ্য-উাবর্ত্তয শুদ্ধতা, মথাথ িতা এফং ফস্তুর্নষ্ঠতায 

উয বফার্চ্ি গুরুত্ব প্রদান কযা বয়বছ মাবত কার্িত রযু জিবন প্রাবয়ার্গকতায র্নর্যবখ ঠিক র্দ্ধান্ত িণ 

জতয য়। 
 

উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন, র্যফীযণ  মূল্যায়বন ভবয়াবমাগী ঠিক, র্নর্ভ ির 

র্যংখ্যাবনয র্যীভ গুরুবত্বয কথা সববফ স্বাধীনতায ভান স্থর্ত  জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জব্যয 

যভান প্রর্তষ্ঠা কবযর্ছবরন ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা। র্যংখ্যান অআন ২০১৩ এয অবরাবক 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা যকার্য ম িাবয় উন্নয়ন-র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক, গবফলণা  র্যা-

প্রর্তষ্ঠান, জাতীয়  অন্তজিার্তক ংস্থা এফং ন্যান্য ব্যফাযকাযীগবণয চার্দা সভাতাবফক দ্রুততায াবথ 

ঠিক  র্নর্ভ ির র্যংখ্যান যফযাবয র্নব িযবমাগ্য জাতীয় ংস্থা র্ববফ কাজ কযবছ। ২০৪১ াবরয ভবধ্য 

ফাংরাবদবক উন্নত সদব উন্নীত কযায রবযু ফতিভান যকাবযয ঙ্গীকায “রূকল্প ২০২১” ফাস্তফায়ন, প্তভ 

ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা ফাস্তফায়ন এফং এর্ডর্জ জিবন ভয়াফদ্ধ র্যকল্পনা িণ কবয চার্দা ভার্পক তথ্য 

যফযাবয উবেবে ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা কর্তিক র্ফর্বন্ন ভবয় গুরুত্বপূণ ি শুভার্য  জর্য কাম িক্রভ 

র্যচারনা কযা বচ্ছ। 
 

তথ্য র্ধকায অআন, ২০০৯ নুমায়ী স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকাবয ং র্ববফ ২০১৮-২০১৯ থ ি 

ফছবযয কভ ির্যকল্পনা, ফাবজে ফযাে, চরভান প্রকল্প/কভ িসূর্চয ারনাগাদ তথ্য, উবেখবমাগ্য জিন  

প্রকানা, এর্ডর্জ জিবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয কভ ির্যকল্পনা, ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্তি য িগর্ত, জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন, আ-গবন্যিান্প ংক্রান্ত কাম িাফর্র এয অতাধীন একভাে 

ংস্থা ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এয র্ফর্ফধ কাম িক্রভ এআ প্রর্তবফদবন ন্তভূ িতি  কযা বয়বছ। 
 

প্রর্তবফদনটি তথ্যমৃদ্ধ কযবত ভাননীয় ভন্ত্রী র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়, র্চফ র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ, কর নুর্ফবাগ প্রধান এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ভার্যচারক প্রবয়াজনীয় 

যাভ ি প্রদান কবযবছন। প্রর্তবফদনটি প্রস্তুত  প্রকাব প্রবয়াজনীয় র্দকর্নবদ িনা এফং মূল্যফান যাভ ি 

প্রদাবনয জন্য অর্ভ তাঁবদয প্রর্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযর্ছ। প্রর্তবফদনটি তথ্যফহুর  ত্রুটিমুতি  কযবত প্রর্তবফদন 

প্রস্তুত কর্ভটিয দস্য ংর্িষ্ট কভ িকতিা-কভ িচাযীগবণয অন্তর্যক প্রয়াবয জন্য ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ।                                                                    

                                                                                                            

 

ভামুদা অকতায 
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1.0 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ: 

 

  তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ যকালযয গুরুত্বনণ ি তফবাগ/ভন্ত্রণারয়ভলয ভলে অন্যতভ। মটকই উন্নয়ন 

অবীষ্ট ও ঞ্চফাতল িকী তযকল্পনা ফাস্তফায়লনয সুষ্ঠু তযফীক্ষণ ও ভল্যায়লন প তফবালগয ভূতভকা অনস্বীকাম ি। ১৯৭১ ালর ভান 

ভৄতক্তভেলেয ভােলভ মদ স্বাধীন ওয়ায য মদ নৄনগ িঠলন ব্যাক আথ ি-াভাতজক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রলণয আফশ্যকতা মদখা মদয় 

পফে পফ তযকল্পনা প্রণয়লন তনব িযলমাগ্য তথ্য ও তযেখ্যান অতযাম ি লয় লে। স্বাধীন ফােরালদল ঠিক তযকল্পনা 

প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতত ম িলফক্ষলণ তযেখ্যালনয গুরুত্ব উরতি কলয ফােরালদলয ভান স্থতত ফ িকালরয ফ িলেষ্ঠ ফাঙ্গাতর 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতজবুয যভালনয সুদুযপ্রাযী তচন্তাধাযায পরশ্রুততলত ও তাঁয তদক তনলদ িনায় ১৯৭৪ ালর তফতবন্ন 

ভন্ত্রণারলয়য অধীলন থাকা ৪টি তযেখ্যান অতপ (তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য অধীন তযেখ্যান বুেলযা, কৃতল ভন্ত্রণারলয়য অধীন 

কৃতল তযেখ্যান বুেলযা ও কৃতল শুভাতয কতভন পফে স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারলয়য অধীন আদভশুভাতয কতভন) মক পকীভূত কলয 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা (Bangladesh Bureau of Statistics-BBS) প্রতততষ্ঠত য়। অত:য ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায প্রাততষ্ঠাতনক কাম িক্রভ সুষ্ঠুবালফ ম্পাদলনয রলক্ষে জাততয ততায তনলদ িল ১৯৭৫ ালর তযকল্পনা 

ভন্ত্রণারলয়য অধীন তযেখ্যান তফবাগ (Statistical Division) প্রততষ্ঠা কযা য়। ২০০২ ালর তযেখ্যান তফবাগলক 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য পকটি উইে প রুান্তয কযা য়। 

মদলয আথ ি াভাতজক উন্নয়ন তযকল্পনা প্রণয়লন তযেখ্যালনয গুরুত্ব উরতি কলয জাততয ততায সুলমাগ্য কন্যা 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায তনলদ িনায় ২০০২ ালর গঠিত ‘তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য উইে - তযেখ্যান তফবাগলক’ ২০১০ 

ালর ‘তযেখ্যান তফবাগ’ নালভ তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য অধীন পকটি আরাদা তফবাগ তললফ নৄনোঃপ্রততষ্ঠা কযা য়। ১৯৯৬-

২০০১ মভয়ালদ মদ তযচারনায দাতয়ত্ব ারনকালর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াতনা মদলয তযেখ্যান ব্যফস্থা সুেত কযায 

রলক্ষে অলনকগুলরা  গুরুত্বনণ ি দলক্ষ গ্রণ কলযন, মায ভলে তযেখ্যান তফবাগ ও ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায জন্য পকটি 

সুদৃশ্য ফহুতর বফন তনভ িাণ অন্যতভ। তযেখ্যান ব্যফস্থালক আলযা সুেত ও গণভৄতখ কযা পফে আন্তজিাততক তযভললর 

ফােরালদলয তযেখ্যান কাম িক্রলভয অফস্থান সুদৃঢ় কযায রলক্ষে ২০১২ ালর তফস্তৃত তযলয তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ (Statistical and Informatics Division) প্রততষ্ঠা কযা য়। তযেখ্যান ব্যফস্থালক প্রাততষ্ঠাতনক রূদান তথা 

পয আইনগত তবতি স্থালনয রলক্ষে ‘তযেখ্যান আইন-২০১৩’ প্রণয়ন কযা য়। উক্ত আইলনয ধাযা ৬ (ফােরালদ তযেখ্যান 

বুেলযায কাম িাফরী) উধাযা ‘ছ’ অনুমায়ী ‘জাতীয় তযেখ্যান উন্নয়ন মকৌরত্র ফা National Strategy for the 

Development of Statistics (NSDS)’ প্রণয়ন কযা লয়লছ। ফতিভালন তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয কালজয 

তযতধ অলনক বৃতে মলয়লছ পফে জাতীয় ও আন্তজিাততক ম িালয় গ্রণলমাগ্যতা অজিন কলযলছ।  

 

2.0      র্বন  র্ভন: 

 2.1 রূকল্প (Vision): তফশ্বভালনয জাতীয় তযেখ্যান ব্যফস্থা। 

২.২ অতবরক্ষে (Mission): মদলয উন্নয়ন ও জনকল্যালণ আদৄতনক েততলত তযেখ্যান প্রস্তুত পফে উন্নততয 

তথ্য প্রভেতক্তয ভােলভ তা তফলেলণ, েযক্ষণ ও প্রকা। 

 

৩.০.    র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয কাম িাফর্র (Allocation of Business 

among different Ministries/Divisions নুমায়ী): 

 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কর র্ফলয়; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা ংক্রান্ত নীর্ত প্রণয়ন এফং ংবাধন ; 

 ন্যান্য যকার্য ংস্থায াবথ মৄগৎবাবফ সকন্দ্রীয় বান্ডায র্ববফ জাতীয় জনংখ্যা সযর্জোয বতর্য, 

ংযযণ  ংবাধন; 

 জাতীয় জনংখ্যা সযর্জোয (National Population Register-NPR) প্রণয়ন; 

 র্ফর্বন্ন যকার্য-সফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবন জাতীয় জনংখ্যা সযর্জোয র্বর্র্ত্তক সফা র্নযাদবাবফ প্রদান এফং 

মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযণ; 
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 যকার্য ম িাবয় তথ্য কাঠাবভা উন্নয়ন  ংযযণ এফং এ র্ফলবয়  প্রার্তষ্ঠার্নক দযতা বৃর্দ্ধবত 

ায়তাকযণ; 

 সকন্দ্রীয় র্জিার্পক আনপযবভন র্বেভ (Central Geographic Information System-GIS) 

প্লােপভ ি উন্নয়ন  ংযযণ; 

 ন্যান্য ংস্থায র্জঅআএবক সকন্দ্রীয় র্জঅআএ প্লােপবভ ি ভর্িতকযবণয জন্য ায়তা প্রদান; 

 জাতীয় র্যংখ্যান উন্নয়ন সকৌরে (National Strategy for the Development of 

Statistics-NSDS) প্রস্তুত  ারনাগাদকযণ; 

 জনংখ্যা  গৃগণনা, কৃর্ল  থ িননর্তক কভ িকাবন্ডয উয ম িায়ক্রর্ভক শুভার্য কভ িকান্ড র্যচারনা; 

 অথ ি-াভার্জক, সডবভািার্পক  ন্যান্য র্ফলবয় জর্য নুষ্ঠান র্যচারনা; 

 জন্-মৃতুু, কৃর্ল, উৎাদন, র্ল্প, বফবদর্ক ফার্ণজু এফং ন্যান্য অথ ি-াভার্জক কভ িকাবেয উয যকার্য 

(Official) র্যংখ্যান প্রস্তুত  ংযযণ; 

 জাতীয় র্াফ  মূল্য ংক্রান্ত র্যংখ্যান প্রর্ক্রয়াকযণ  প্রচায; 

 কর র্পর্য়ার র্যংখ্যান প্রর্ক্রয়াকযণ  প্রচায; 

 অন্তজিার্তক প্রর্ভত দ্ধর্তয অবরাবক সদবয বুন্তযীণ প্রবয়াজন এফং জাতীয়  অন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাবনয 

র্নর্ভর্ত্ত প্রবয়াজনীয় র্যংখ্যান দ্ধর্তয র্ফলবয় ভিয়; 

 র্ফর্বন্ন জাতীয়  অন্তজিার্তক ংস্থায াবথ ভিবয়য ভাধ্যবভ র্যংখ্যাবনয বৈততা র্যায 

র্নর্িতকযণ; 

 জাতীয় এফং অন্তজিার্তক ংস্থায ব্যফাবযয জন্য যকার্য প্রর্তষ্ঠান কর্তিক ংগৃীত র্যংখ্যান তুায়ন; 

 আবরক্ট্রর্নক তথ্য প্রর্ক্রয়াকযণ দ্ধর্ত ংগঠিতকযণ  প্রর্তষ্ঠা এফং র্ডর্জোর অকিাআবব ংযযণ; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত র্যংখ্যান ংক্রান্ত সম সকান র্ফলবয় নুন্ধান; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত র্ফলয়মূবয উয যাভ ি সফা প্রদান; 

 র্ফর্ফএ-এয কুাডায  নন-কুাডায কভ িকতিাবদয প্রান; 

 র্ফবাগ ম্পর্কিত ার্চর্ফক  অর্থ িক প্রান র্যচারনা; 

 র্ফবাবগয অতাধীন ধঃস্তন র্প  প্রর্তষ্ঠাবনয ব্যফস্থানা; 

 র্ফবাবগয অতাধীন প্রকল্প  কভ িসূর্চমূ ফাস্তফায়ন; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানায উয প্রর্যণ  গবফলণা; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত র্ফলবয় অন্তজিার্তক ংস্থা, ন্যান্য সদ  র্ফিংস্থামূবয াবথ ভবঝাতা  চুর্তি  

ংক্রান্ত র্ফলবয় ভিয় াধন; 

 র্ফবাবগয উয ন্যস্ত ংর্িষ্ট কর অআনমূবয র্নবদ িনা ফাস্তফায়ন; 

 অদারবত িণকৃত র্প ব্যর্তত এআ র্ফবাবগয উয ন্যস্ত সম সকান র্ফলবয়য উয র্প র্নধ িাযণ  ংি; 

  যকায কর্তিক প্রদর্ত্ত র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা ংক্রান্ত ন্যান্য দার্য়ত্বাফর্র। 
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৪.০ তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয জনফর :  

ক্রর্ভক দ নাভ সিড  জনফর 

ভঞ্জুর্যকৃত দংখ্যা কভ িযত ংখ্যা শূন্য দ 

১. র্চফ সিড-১ ০১ ০১ -- 

২. র্তর্যতি  র্চফ সিড-২ ০১ ০৩ -- 

৩.  মৄগ্ম র্চফ সিড-৩ ০২ ০3 -- 

৪. উর্চফ সিড-৫ ০৪ ১০ -- 

৫. র্বেভ এনার্রে সিড-৫ ০১ ০১  -- 

৬. র্র্নয়য কাযী র্চফ/কাযী র্চফ সিড-৬/৯ ১২ ০৫ ০৭ 

৭. র্র্নয়য কাযী প্রধান/কাযী প্রধান সিড-৬/৯ ০১ ০০ ০১ 

৮. সপ্রািাভায সিড-৬ ০১ ০১ -- 

৯. কাযী সপ্রািাভায সিড-৯ ০১ ০০ ০১ 

১০. র্াফযযণ কভ িকতিা  সিড-৯ ০১ -- ০১ 

১১. কাযী সভআনবেন্যান্প আর্ঞ্জর্নয়ায সিড-৯ ০১ ০০ ০১ 

১২. প্রার্নক কভ িকতিা সিড-১০ ১১ ০৪ ০৭ 

১৩. ব্যর্তি গত কভ িকতিা সিড-১০ ০৮ ০২ ০৬ 

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

১৫. কর্ম্পউোয াবযেয সিড-১১ ০৪ ০০ ০৪ 

১৬ মুদ্রাযর্যক কাভ কর্ম্পউোয াবযেয সিড-১১ ০১ ০০ ০১ 

১৭. র্াফযযক  সিড-১২ ০১ ০১  -- 

১৮. কুার্য়ায সিড-১৪ ০১ ০১ -- 

১৯. র্যংখ্যান কাযী সিড-১৬ ০২ ০১ ০১ 

২০. র্প কাযী  সিড-১৬ ০৩ ০৩ -- 

২১. র্প কাযী কাভ কর্ম্পউোয 

মুদ্রাযর্যক 

সিড-১৬ ১৪ ১২ ০২ 

২৩. পবোকর্য়ায াবযেয সিড-১৯ ০১ ০১ -- 

২৪. কুা যকায  সিড-১৯ ০১ ০১ -- 

২৫. দপ্তযী সিড-১৯ ০১ ০১ -- 

২৬. র্প ায়ক সিড-২০ ২৫ ২৪ ০১ 
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৫.0 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয উবেখবমাগ্য কভ িকাে: 

 

৫.১. র্যংখ্যান বফবন জার্তয র্তায মুুযার স্থান: 

ফ িকালরয ফ িলেষ্ঠ ফাঙ্গাতর স্বাধীন ফােরালদলয স্থতত জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতজবুয যভান পকটি দাতযদ্র্ে ও 

ক্ষুধাভৄক্ত সুখী, ভোরী উন্নত মানায ফােরালদ গোয রলক্ষে আজীফন কাজ কলয মগলছন । তথ্য ও তফজ্ঞান তবতিক তযকল্পনা 

প্রণয়ন, সুলভ উন্নয়ন ও তযকতল্পত ফােরালদ গোয অন্যতভ অনুলঙ্গ তললফ ১৯৭৪ ালর ৪ (চায)টি নথক প্রততষ্ঠান মথাক্রলভ 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য অধীন তযেখ্যান বুেলযা, কৃতল ভন্ত্রণারলয়য অধীন কৃতল তযেখ্যান বুেলযা ও কৃতল শুভাতয কতভন পফে 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারলয়য অধীন আদভশুভাতয কতভন পকীভূতকযলণয ভে তদলয় ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা (তফতফপ) নালভ পকটি 

প্রততষ্ঠান গঠন কযা য়। ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায াতফ িক কভ িকাল ভন্বয়, তত্ত্বাফধান ও াতচতফক লমাতগতা প্রদালনয 

জন্য ১৯৭৫ ালর ফঙ্গফন্ধু তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য আওতাধীন তযেখ্যান তফবাগ সৃতষ্ট কলযন। তাই ফরা মায়, স্বাধীনতালিায 

ফােরালদল তফতফপ পফে তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ ভরত: জাততয ততায ালত গো দুটি  অনন্য প্রততষ্ঠান। স্বাধীন 

ফােরালদলয পই ভান স্থততয প্রতত ম্মান জাতনলয় তযেখ্যান বফলনয রতফলত স্থান কযা লয়লছ ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতজবুয 

যভালনয সুতফস্তৃত পকটি ভৄেযার মা আভালদয স্বাধীনতা, াম্য, পকতা ও অেকালযয প্রতীক। জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, 

পপতপ, পভত, ভাননীয় ভন্ত্রী, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় (ফতিভালন ভাননীয় অথ িভন্ত্রী) তফগত ২৯ অলটাফয ২০১৮ তি. তাতযলখ 



6 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-২০১৯ 

 

জাততয ততায ভৄেযার উলন্াচন কলযন। মুুযার উবন্াচন নুষ্ঠাবন ভাননীয় প্রততভন্ত্রী, অথ ি ও তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

(ফতিভালন ভাননীয় তযকল্পনাভন্ত্রী) জনাফ পভ.প. ভান্নান পভত উর্স্থত র্ছবরন। 

 

জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ তললফ মমাগদালনয য ফঙ্গফন্ধুয ভৄেযার 

স্থালনয তফললয় লফ িাচ্চ অগ্রাতধকায প্রদান কলযন। ফঙ্গফন্ধুয জীফন, কভ ি ও আদল িয প্রতত তাঁয ঐকাতন্তক আগ্র ও েোলফাধ 

থাকায় ভৄেযারটি দ্রুততভ ভলয় পফে সুতননৄণবালফ তনতভ িত য়। ভৄেযার তনভ িালণয জন্য কতভটি গঠন, তডজাইন, তল্পী ও স্থান 

তনফ িাচন ফাস্তফায়লনয প্রততটি মক্ষলত্র তচফ ভলাদলয়য ভূতভকা তছর প্রতনধানলমাগ্য। তাঁয উৎা, উদ্দীনা ও অনুলপ্রযণায় 

ভৄেযার স্থান কতভটিয ভােলভ অতত অল্পভলয় সুতননৄণ, দৃতষ্টনন্দন, ফ িজনগ্রাে পফে ফ িভলর প্রেতত ভৄেযারটি তনভ িাণ কযা 

য়। 

 

র্যংখ্যান বফবন স্ার্ত জার্তয ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতজবুয যভান এঁয মুুযার  

 
 

জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, পপতপ, পভত, ভাননীয় ভন্ত্রী,তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় (ফতিভালন ভাননীয় অথ িভন্ত্রী) 

২৯ অলটাফয ২০১৮ তি. তাতযলখ জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতজফয যভান এঁয নফতনতভ িত ভৄেযার উলন্াচন কলযন । 

জনাফ পভ.প. ভান্নান পভত ভাননীয় প্রততভন্ত্রী, অথ ি ও তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় (ফতিভালন ভাননীয় তযকল্পনাভন্ত্রী) 

প অনুষ্ঠালন উতস্থত তছলরন। 
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৫.২ ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা কভ িচাযী র্নবয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০১৯ প্রণয়ন:  

 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায তনলয়াগ, লদান্নতত কর কাম িক্রভ সুষ্ঠুবালফ তযচারনায তনতভি “ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযা কভ িচাযী তনলয়াগ তফতধভারা, ২০১৯” চূোন্তবালফ অনুলভাতদত লয়লছ। গত ১৬ মভ, ২০১৯ তিষ্টাব্দ/০২ জ্জেষ্ঠ, 

১৪২৬ ফঙ্গালব্দ মরতজলরটিব ও েদ তফলয়ক তফবাগ কর্তিক “ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা কভ িচাযী তনলয়াগ তফতধভারা, 

২০১৯” প্রজ্ঞান আকালয জাতয কযা য়, মায প,আয,ও নে ১২৫-আইন/২০১৯। জাতযকৃত তফতধভারাটি ১৮ মভ, ২০১৯ তাতযলখ 

ফােরালদ মগলজট পয অতততযক্ত েখ্যায় প্রকাতত লয়লছ। 

 

৫.৩ ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায র্ফর্বন্ন বদ কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয র্নবয়াগ নুবভাদন, দ সৃজন, 

 বদান্নর্ত প্রদান: 
 

 জাতীয় তযেখ্যান ব্যফস্থালক তক্তারী কযায রলক্ষে কর ভন্ত্রণারয়/তফবালগ তফদ্যভান ‘তযকল্পনা উইে/অতধাখা’-

মক নৄন: নাভকযণনফ িক ‘তযকল্পনা ও তযেখ্যান উইে/অতধাখা’ তললফ নাভকযলণয াাাত ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযা মথলক পকজন স্ট্োটিতস্ট্তয়ান (উতযচারক /তযেখ্যান কভ িকতিা) দায়ন কযায প্রস্তাফ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী নীততগত অনুলভাদন প্রদান কলযলছন পফে প তফললয় কাম িক্রভ প্রতক্রয়াধীন যলয়লছ।  

 

 ২০১৮-২০১৯ অথ িফছলয ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায তযচারক লদ ৩ জন, ভেগ্মতযচারক লদ ৬ জন, 

উতযচারক লদ ৩ জন পফে তযেখ্যান কভ িকতিা লদ ০৮ জনলক লদান্নতত প্রদান কযা লয়লছ। তযেখ্যান 

কভ িকতিা লদ যাতয তনলয়াগ মলয়লছন ৭১ জন কভ িকতিা। পছাো ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায কাযী 

তযেখ্যান কভ িকতিা, কাযী কালট িাগ্রাপায, প্রাতনক কভ িকতিা তফতফপ পয ২য় মেতণয তফতবন্ন লদও লদান্নতত 

প্রদান কযা লয়লছ। ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা কভ িচাযী তনলয়াগ তফতধভারা, ২০১৯ চূোন্ত ওয়ায় ‘কাযী 

তযেখ্যান কভ িকতিা পয ১৮টি পফে ‘কাযী কালট িাগ্রাপায’ পয ২টি শূন্য লদ যাতয তনলয়ালগয তনতভি ইলতাভলে 

ফােরালদ যকাতয কভ ি কতভলন প্রস্তাফ মপ্রযণ কযা লয়লছ; 

 

 ২০১৭-১৮ অথ ি ফছলয ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায অনুলভাতদত জনফর তছর ৪,৩২৯ জন। ২০১৮-১৯ অথ ি ফছলয ০৪ 

টি দ আতিকযলণয পলর ফতিভালন অনুলভাতদত জনফলরয েখ্যা ৪,৩৩৩ জন। নফসৃষ্ট ০৮টি উলজরায জন্য ২৮ টি 

দ সৃতষ্টয প্রস্তাফ চূোন্ত ম িালয় প্রতক্রয়াধীন যলয়লছ। পছাো ভয়ভনতে তফবালগয জন্য ১১ টি দ পফে কুতভল্লা মজরায 

রারভাই উলজরায জন্য ০৪ টি দ (তযেখ্যান কভ িকতিা-০১ জন, তযেখ্যান কাযী-০২ জন, পফে মচইনম্যান-

০১ জন)  সৃতষ্টয প্রস্তাফ প্রতক্রয়াধীন যলয়লছ।  

 

৫.৪ জার্তংঘ র্যংখ্যান কর্ভন  (UNSC)–এয  ৫০ তভ র্ধবফবন ংিণ: 

জাততেঘ তযেখ্যান কতভন  (UNSC)–পয  ৫০ তভ অতধলফলন তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয 

ম্মাতনত তচফ, জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী পয মনর্তলত্ব াঁচ দস্য তফতষ্ট পকটি প্রতততনতধ দর ০১-০৮ ভাচ ি, ২০১৯ অেগ্রণ 

কলযন। অতধলফলন মভাট ১৯টি পলজলায ভলে প তফবালগয তচফ ১৯টি ইলবল  অেগ্রণ কলযন পফে ফক্তব্য প্রদান কলযন। 

অতধলফলন তনম্নফতণ িত পলজলা/আইলটভভলয উয আলরাচনা অনুতষ্ঠত য়:  

(a) Data and indicators for the 2030 Agenda for SDG (b) Fundamental principles of Official 

statistics (c) Open data (d) National quality assurance frameworks (e) Regional statistical 

development (f) National accounts (g) Finance statistics (h) International trade and business 

statistics (i) Industrial statistics (j) Price statistics (k) International comparison programme (l) 

Environmental economic accounting (m) Disaster related statistics (n) International 

migration statistics (o) Human settlements statistics (p) Crime statistics (q) Drugs and drug 

use statistics (r) Education statistics (s) Working methods of the Statistical Commission.  
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তচফ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পয মনর্তলত্ব প্রতততনতধ দর তফতবন্ন ইলবল  অেগ্রণ কলযন। UNSD 

পয তযচারলকয ালথ ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায তফতবন্ন শুভাতয ও জতয তফললয় আলরাচনা কলযন। পছাো ইরাভী 

যাষ্ট্রভলয তযেখ্যান েস্থা SESRIC আলয়াতজত বায় মমাগদান কলযন। UNFPA-পয তনফ িাী তযচারলকয ালথ 

আন্ন জনশুভাতয ও গৃগণনা-২০২১ পয পাতলে তফললয় আলরাচনা য়। পছাোও The Future of Economic Statistics, 

Meeting of the Expert Group on International Migration, Towards a Global Programme for 

Migration Data েক্রান্ত াইড ইলবল  অেগ্রণ কলযন। তফশ্ব স্বাস্থে েস্থা কর্তিক আলয়াতজত Statistics meet 

Health: A formidable partnership of NSO and health to save lives and improve health of 

billions: প াইড ইলবল  ইলন্দালনতয়া, তপতরাইন পফে তপতজয স্বাস্থেভন্ত্রীগণ উতস্থত তছলরন। 

 

জাততেঘ তযেখ্যান কতভলনয ৫০ তভ অতধলফলনয উলবাধনী অনুষ্ঠালন তচফ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ, জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী পলজলা আইলটভ Data and indicators for the 2030 

Agenda for Sustainable Development-পয উয আলরাচনায় অেগ্রণ কলযন। 
 

 

জার্তংঘ র্যংখ্যান কর্ভবন ৫০ তভ র্ধবফবনয উবৈাধনী নুষ্ঠাবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ 

জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী - এবজন্ডা অআবেভ Data and Indicators for the 2030 Agenda for 

Sustainable Development-এয উয অবরাচনায় ংিণ কবযন। াব উর্ফষ্ট জার্তংবঘয 

ফাংরাবদবয উ স্থায়ী প্রর্তর্নর্ধ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায সন্পা উআংবয়য র্যচারক। 
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৫.৫     মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG) : 
 

মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG) তযফীক্ষলণয প্রধান চোলরঞ্জ লরা েতেষ্ট রলক্ষেয অধীন সূচকভ অজিন অগ্রগতত 
তনরূলণ স্বল্প ভয় অন্তয অন্তয (Frequently) পফে নণ িতফবাজন (Disaggregated) উাি প্রস্তুত ও প্রকা কযা। 

SDG’য ভর প্রততাদ্য লে Leave no one behind ফা কাউলক মছলন মযলখ নয়। প প্রততাদ্যলক ফাস্তলফ রূদান কযলত 

পতডতজ ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তযফীক্ষলণ মথাম্ভফ ক্ষুদ্র্ প্রাতনক পরাকা, আয়, তরঙ্গ, ফয়, জাততিা, নৃতাতত্ত্বক জনলগাষ্ঠী, 

কভ িস্থালনয অফস্থা, অতবফান, প্রততফন্ধী, ধভ ি, ইতোতদ মবলদ তথ্য-উালিয প্রাক্করন অতোফশ্যকীয়। 

 যকাতয তযেখ্যান যফযালয মক্ষলত্র তফতফপ  কর উাি প্রস্তুত ও যফযাকাযী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/েস্থায 

ভলে কাম িকযী ভন্বলয়য সুতফধালথ ি তচফ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগলক বাতত কলয ৫০ দস্য তফতষ্ট 

জাতীয় উাি ভন্বয় কতভটি National Data Coordination Committee (NDCC) গঠন কযা লয়লছ। 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক াযেলক্ষল ানুগ্র অনুলভাদলনয য গত ৪ ভাচ ি, ২০১৮ তাতযলখ কতভটিয প্রজ্ঞান জাতয 

য় পফে ৫ পতপ্রর, ২০১৮ তাতযলখ পটি মগলজট আকালয প্রকাতত য়। ১৭ পতপ্রর, ২০১৮ তাতযলখ কতভটিয প্রথভ 

বায় ৩টি তফবাগ/েস্থা পফে ৯ তডলম্বয, ২০১৮ তাতযলখ অনুতষ্ঠত ২য় বায় মযতজস্ট্রায মজনালযর, জন্ ভত্যে 

তনফন্ধনলক মকা-অন্ফ কযা য়। ফতিভালন জাতীয় উাি ভন্বয় কতভটিয মভাট দস্য ৫৪ জন। 

 জাতীয় উাি ভন্বয় কতভটি (NDCC)-পয  আওতায় (ক) তক্ষা (খ) স্বাস্থে, জনতত্ত্ব ও নৄতষ্ট (গ) অথ িনীতত (ঘ) 

আইতটি (ঙ) তযলফ ও জরফায়ু (চ) কৃতল পফে (ছ) আথ ি-াভাতজক  তফলয়তবতিক কাতযগযী কতভটি গঠন কযা 

লয়লছ। পতডতজ সূচকভলয ারনাগাদ তথ্য যফযালয রলক্ষে প্রলতেকটি তফলয়তবতিক কাতযগতয কতভটিয তনয়তভত 

বা অনুতষ্ঠত য় পফে কাম িক্রভ চরভান যলয়লছ। 

 শুভাতয ও জতযলয াাাত প্রাতনক প্রতক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত পতডতজ সূচকভলয উাি তফতফপ কর্তিক 

Authenticate কযায ফােফাধকতা যলয়লছ। জাতীয় তযেখ্যান েস্থা তললফ তফতফপ প্রাপ্ত তথ্য উালিয 

Authentication-পয কাজ কযলছ। 

 পতডতজ ফাস্তফায়ন ও ভন্বয় েক্রান্ত জাতীয় কতভটিয বায় তফতফপ ছাোও জাতীয় তযেখ্যান ব্যফস্থায 

আওতাধীন অন্যান্য কর উৎ লত তথ্য েগ্র তনতিত কযায জন্য তফতফপলক দাতয়ত্ব প্রদান কযা লয়লছ। তথ্য-

উাি প্রদানকাযী ভন্ত্রণারয়/তফবাগলক কাতযগতয লমাতগতা প্রদালনয জন্য তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ 

লত ভন্ত্রণারয়/তফবাগতবতিক ক্লাস্ট্ায কলয ‘মপাকার লয়  কভ িকতিা’ তনধ িাযণ কলয করলক অফতত কযা লয়লছ। 

মপাকার লয়  কভ িকতিাগণ তথ্য-উাি প্রস্তুতকাযী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/েস্থাভলয ালথ মমাগালমাগ অব্যাত 

মযলখলছন। 

 পতডতজ ফাস্তফায়লনয রলক্ষে ভতন্ত্রবা কর্তিক অনুলভাতদত (৩৯+১) টি পতডতজ  অগ্রাতধকায সূচলকয ারনাগাদ তথ্য-

উাি ম িালরাচনায তনতভি ারনাগাদ ডাটা প্রদান ও যফযালয জন্য ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিাগণ তথ্য-উাি প্রস্তুতকাযী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/েস্থাভলয ালথ মমাগালমাগ অব্যাত মযলখলছন। 

 পতডতজ সূচক ১৭.১৮.২ ফাস্তফায়লন তক্তারী জাতীয় তযেখ্যান ব্যফস্থা গলে মতারায অে তললফ তফদ্যভান 

‘জাতীয় তযেখ্যান উন্নয়ন মকৌরত্র (NSDS)’-মক পতডতজ’য ালথ তন্নলফতত কলয ারনাগাদকযণ পফে 

পতডতজ সূচক ১৭.১৮.৩ ফাস্তফায়লন Fundamental Principles of Official Statistics-পয ালথ 

‘তযেখ্যান আইন, ২০১৩’-পয অাভঞ্জস্যতা তযায আইলন উতল্লতখত আলযা তকছু গুরুত্বনণ ি তফললয়য েলাধন 

কাম িক্রভ চরভান যলয়লছ।  

 NDCC-পয তনলদ িনা মভাতালফক পতডতজ  ফাস্তফায়ন ও তযফীক্ষলণ “SDG Data Availability Status 

Report” প্রণয়লন ারনাগাদ  ডাটা প্রাতপ্তয রলক্ষে তথ্য-উাি প্রস্তুতকাযী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/েস্থাভলয ালথ 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পফে তফতফপ-পয পতডতজ মলরয মমাগালমাগ অব্যাত যলয়লছ। 

 গত ২৩ তডলম্বয, ২০১৮ তাতযখ পফে ১৬ জানুয়াতয, ২০১৯ তাতযখ NDCC-পয দস্যগণ, 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/েস্থাভলয SDG Tracker প ডাটা প্রদানকাযীগণ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয 

উর্ধ্িতন কভ িকতিাবৃন্দ পফে তফতফপ পয দযদপ্তয ও ভাঠ ম িালয়য কভ িকতিাবৃলন্দয অেগ্রলণ পটুআই (a2i) মপ্রাগ্রাভ, 

তফতফপ পফে তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ কর্তিক মমৌথবালফ ‘Consultation Workshop on SDG 

Tracker‟ অনুতষ্ঠত য়। 
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 পতডতজ ফাস্তফায়লন সূচকভলয ারনাগাদ তথ্য-উাি প্রস্তুত, জ্বততা তযায, আন্তজিাততক ভান ও গ্রণলমাগ্যতা 

তনতিতকযলণয রলক্ষে গত ১৬ জুন, ২০১৯ তাতযলখ  তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পফে ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায কভ িকতিালদয তনলয় গত ২৬ জুন, ২০১৯ তাতযলখ তথ্য-উাি প্রস্তুতকাযী 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/েস্থাভলক কাতযগতয তনলদ িনা প্রদালনয রলক্ষে কভ িারা অনুতষ্ঠত লয়লছ।  

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ র্রড র্ভর্নর্ি র্ববফ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ৫ টি (১৭.১৮.১, ১৭.১৮.২, ১৭.১৮.৩, 

১৭.১৯.১ এফং ১৭.১৯.২) পতডতজ সূচবকয ভবধ্য র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ৪ টি (১৭.১৮.১, ১৭.১৮.২, 

১৭.১৮.৩ এফং ১৭.১৯.১) সূচবকয ারনাগাদ ডাো প্রদান কযবফ এফং সূচক ১৭.১৯.২ (এ)-এয ডাো র্ফর্ফএ   

১৭.১৯.২ (র্ফ)-এয ডাো সযর্জিায সজনাবযর, জন্  মৃতু র্নফন্ধন-এয কাম িারয় প্রদান কযবফ।  উতি  সূচকমূবয 

ারনাগাদ তথ্য-উাি যফযালয কাম িক্রভ চরভান যলয়লছ। 

 

৫.৬     জাতীয় তযেখ্যান উন্নয়ন মকৌরত্র (NSDS):  
 

ফােরালদলয জাতীয় তযেখ্যান ব্যফস্থা (পনপপ) মক তক্তারী ও ভেলগালমাগীকযলণয রলক্ষে ‘National 

Strategy for the Development of Statistics (NSDS)‟ প্রণয়ন কযা য় মা গত ২৮ অলটাফয ২০১৩ তাতযলখ 

ভতন্ত্রতযলদ কর্তিক অনুলভাতদত য়। পনপতডপ তযেখ্যান ব্যফস্থায াভতগ্রক উন্নয়লনয উলদ্দলশ্য প্রণীত তফস্তাতযত, 

ফাস্তফম্মত, অেগ্রণভরক, তযফতিনীর পফে যাষ্ট্রীয় ভাতরকানাধীন পকটি তযকল্পনা দতরর। প দতরর ফাস্তফায়লনয বাযা 

ফােরালদলয জাতীয় তযেখ্যান েততয ভেলগালমাগী দৃঢ় তবতি জ্ততয কযা লফ। মায ওয তনব িয কলয তথ্য-তবতিক, ঠিক ও 

পরপ্রসূ জাতীয় নীতত ও তযকল্পনা গ্রণ কযা ম্ভফ লফ। তাছাো, পয ভােলভ তযেখ্যান ব্যফস্থা/েততয াতফ িক উন্নয়ন ও 

প্রতভতকযণ, অথ িননততক তফলেলণ, উন্নয়ন নীতত ও তযকল্পনা প্রণয়লন ায়তা প্রদালনয জন্য তযেখ্যালনয গুণগতভান ও 

গ্রণলমাগ্যতা বৃতে, জাতীয় আয়, তজতডত, ভাথাতছু আয় ইতোতদ তনরূণ েতত আদৄতনকায়ন পফে তথ্যবালায ও মনটওয়াতকিে 

তক্তারী কযায সুলমাগ সৃতষ্ট লফ। NSDS ফাস্তফায়লনয উলদ্দলশ্য ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা কর্তিক ‘পনপতডপ  

ইভতললভল ন ালাট ি প্রলজট’ গৃীত য়। প্রকল্পটিয ভর উলদ্দশ্য ফােরালদ যকায কর্তিক গৃীত ও ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ কর্তিক 

অনুলভাতদত জাতীয় তযেখ্যান উন্নয়ন মকৌরত্র (NSDS) ফাস্তফায়লন ায়তা কযা। ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায াতফ িক 
ক্ষভতা বৃতেয ভােলভ আন্তজিাততক ভানম্পন্ন তযেখ্যান প্রণয়লনয রলক্ষে এনএর্ডএ আভর্প্লবভবিন াবাে ি প্রবজট এয 

আওতায় ২০১৮-২০১৯ অথ িফছলয       কাম িক্রভ গ্রণ কযা লয়লছ। 

 

তফতফপ পয উলজরা, মজরা ও তফবাগ ম িালয়য কভ িকতিাগণ ও প্রধান কাম িারলয়য কভ িকতিাবৃন্দ পফে তযেখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবালগয উর্ধ্িতন কভ িকতিালদয অেগ্রলণ গত ২৪ মপব্রুয়াতয ২০১৯ তাতযলখ ‘ভতেয অগ্রমাত্রায় ফােরালদ: 

তযেখ্যালনয ভূতভকা’ ীল িক ভততফতনভয় বা কযা য় মমখালন  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয যাজননততক উলদষ্টা জনাফ পইচ টি 

ইভাভ  প্রধান অতততথ তললফ উতস্থত তছলরন। 

 

 
 

‘ভতেয অগ্রমাত্রায় ফােরালদ: তযেখ্যালনয ভূতভকা’ ীল িক ভততফতনভয় বায় উতস্থত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয যাজননততক 

উলদষ্টা জনাফ পইচ টি ইভাভ। তফলল অতততথ তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী 

পফে বাতত তললফ ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায ভাতযচারক ড. কৃষ্ণা গালয়ন উতস্থত তছলরন। 
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‘পনপতডপ ইভতললভল ন ালাট ি প্রলজট’ পয আওতায় গত ২৩-২৪ জুন ২০১৯ তাতযখ দু’তদনব্যাী 

Launching Workshop পয আলয়াজন কযা য়। উক্ত Workshop পয ১ভ তদন মালটর প্যান প্যাততপক মানাযগাঁও, 

ঢাকায় অনুতষ্ঠত য়। তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী পয বাততলত্ব উক্ত বায় 

ভাননীয় তযকল্পনাভন্ত্রী জনাফ পভ.প. ভান্নান, পভত প্রধান অতততথ পফে তফশ্বব্যােলকয বাযপ্রাপ্ত কাতি তডলযটয Ms Dandan 

Chen তফলল অতততথ তললফ উতস্থত তছলরন। তফলদত অতততথ তললফ জাততেলঘয আওতাধীন পতয়া প্যাততপক 

তযেখ্যান ইনতস্ট্টিউট (UNSIAP) Japan পয তযচারক Mr. Ashish Kumar, National Statistics Bureau 

of Bhutan পয  তযচারক Mr. Chhime Tshering, Coordination, Information and Research 

Division পয প্রধান Mr.Cheda Jamtsho পফে Department of Statistics, Singapore পয Policy 

Planning পয Director Mr.Tang Hsiu Chin উতস্থত তছলরন। 

 

 

Launching Workshop প প্রধান অতততথ  তললফ উতস্থত ভাননীয় তযকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ পভ. প. ভান্নান, পভত।  আলযা উতস্থত 

তছলরন তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী ও ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায ভাতযচারক 

ড. কৃষ্ণা গালয়ন,  Ms. Urmila Chatterjee (TTL, র্ফি ব্যাংক) ও প্রকল্প তযচারক জনাফ মভা: তদরদায মালন  আভতন্ত্রত 

অতততথগণ ও তফশ্ব ব্যােলকয প্রতততনতধবৃন্দ । 

 

 

‘তযেখ্যান েতেষ্ট তফলয়াফতর’ তনলয় ভততফতনভয় বায় প্রধান অতততথ- তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র 

নাথ চক্রফিী, তফলল অতততথ তললফ তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয অতততযক্ত তচফবয়, বাতত তললফ- ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায ভাতযচারক পফে প্রকল্প তযচারক  আভতন্ত্রত অতততথবৃন্দ উতস্থত তছলরন। 
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তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পফে তফশ্বব্যােক কর্তিক অনুলভাতদত জ্ত্রভাতক (পতপ্রর- জুন ২০১৯) 

ওয়াকিলোন অনুমায়ী তফতফপ পয দয দপ্তয তযেখ্যান বফন, ঢাকায় ২৫-২৮ জুন তি. ০৪ (চায) তদনব্যাী ৪৪ জন ভাস্ট্ায 

মেইনায পফে ০৮ (আট) টি তফবাগীয় তযেখ্যান কাম িারয় ও কুতভল্লা মজরা তযেখ্যান কাম িারলয় মভৌতরক কৃতল তযেখ্যান 

েততয উয ভাঠ ম িালয় ৪৫৮ জন কভ িকতিা/কভ িচাযীগণলক ৩০ জুন-০৩ জুরাই ২০১৯ তি.  ০৪ (চায) তদনব্যাী প্রতক্ষণ প্রদান 

কযা লয়লছ। উলল্লখ্য মম, ভাঠ ম িালয় তফতফপ পয অন্যতভ প্রধান কাজ লরা কৃতল তযেখ্যান তফলয়ক তথ্য-উাি েগ্র পফে 

দয দপ্তলয মপ্রযণ। প প্রকল্প কর্তিক গৃীত মভৌতরক কৃতল তযেখ্যান েততয উয প্রতক্ষণ কভ িারাটি তফতফপ পয দয দপ্তয 

পফে ভাঠ ম িালয়য কর মেতণয কভ িকতিা/কভ িচাযী কর্তিক ব্যাকবালফ ভাদৃত ও প্রেতত লয়লছ। বতফষ্যলত প প্রকলল্পয 

আওতায় তফতফপ পয অফতষ্ট কভ িকতিা/কভ িচাযীগণলক প তফললয় প্রতক্ষণ প্রদালনয তফলয়টি তক্রয় তফলফচনায় যলয়লছ। পছাো 

ভাতযচারক, তফতফপ পয তনলদ িনায় কর শুভাতয ও জতযলয তফতবন্ন Concept পফে Definition পতডতজ-য আলরালক 

প্রতভতকযলণয উলদ্দলশ্য উইেতবতিক কর মপাকার লয়  কভ িকতিালক তনলয় প ম িন্ত ০৬ টি বা কযা লয়লছ। ইলতাভলে কর 

Concept ও Definition তনলয় পকটি নণ িাঙ্গ ফই প্রকালয তোন্ত গ্রণ কযা লয়লছ। 

 

৫.৭ ফাংরাবদ র্জিার্পক আনপযবভন র্বেভ প্লুােপভ ি (র্ফর্জঅআএর্):  

 

তজওগ্রাতপক ইনপযলভন তলস্ট্ভ (তজআইপ) ব্যফায কলয ফতিভালন তফলশ্বয তফতবন্ন মদল উন্নয়ন তযকল্পনা প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন নানাতফধ মফাভরক কাম িক্রভ তযচাতরত লে। ২০১১ ালরয ১২ মভ তাতযলখ মজলনবায় অনুতষ্ঠত জাততেলঘয 

অথ িননততক ও াভাতজক তযলদ (ইলকাক) পয বায় জাততেঘ ভাতচলফয (E/2011/89) প্রততলফদলনয ওয তবতি কলয 

“ইউপন কতভটি অফ পক্সাট ি অন মলাফার তজওলেতয়ার ইনপযলভন ম্যালনজলভ  (ইউপনতজতজআইপভ)” নালভ পকটি 

কতভটি গঠিত য় । পই কতভটি জাততেলঘয দস্য যাষ্ট্রগুলরায ভলে তজওেোতয়ার ডাটালফইজ পয ালথ তযেখ্যালনয 

ভন্বলয়য ভােলভ মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট ফাস্তফায়লন উবুে কযলছ। তফলশ্বয অন্যান্য মদলয ভত ফােরালদলও তফতবন্ন যকাতয ও 

মফযকাতয েস্থা তালদয তনজস্ব অথফা জাতীয় প্রলয়াজলন তজআইপ কাম িক্রভ তযচারনা কযলছ। ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 

পয ভলে অন্যতভ। 

 

ফােরালদ তজওগ্রাতপক ইনপযলভন তলস্ট্ভ লোটপভ ি (তফতজআইপত) প্রততষ্ঠায অন্যতভ উলদ্দশ্য লরা তফতবন্ন 

দপ্তয/েস্থা কর্তিক গৃীত তজআইপ কাম িক্রলভয জ্বততা তযায কযা পফে Data Gap  তনধ িাযণনফ িক যফতী কাম িক্রভ গ্রণ 

কযা। তজআইপ কাম িক্রভ তযচারনাকাযী েতেষ্ট প্রততষ্ঠানভলয ভলে ভন্বয় াধন কযা মগলর পলক অলযয কাজ ম্পলকি 

তযষ্কায ধাযনা রাব কযলফ পফে তনলজলদয ভলে তথ্য/উাি আদান প্রদান জাতীয় প্রলয়াজলন ভতন্বত উলদ্যাগ গ্রলণয ভােলভ 

পতদতফললয় গুরুত্বনণ ি কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা জ লফ, পলত অথ ি ও ভলয়য অচয়ও হ্রা ালফ। ফােরালদলয তজআইপ 

ব্যফস্থালক সুভতন্বত কযায রলক্ষে তযেখ্যান আইন-২০১৩ পয ৬ (থ) ধাযা অনুমায়ী তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ 

কর্তিক বৃিয তযলয ‘ফােরালদ তজওগ্রাতপক ইনপযলভন তলস্ট্ভ লোটপভ ি’ ীল িক পকটি Platform গঠন কযা লয়লছ। 

 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায ‘মস্ট্রনলদতনে স্ট্োটিটিকোর কোাতটি অফ তফতফপ পয কালরকটিে ডাটা অন 

নৄলরন পল মডবরলভ  (Stat4dev) প্রকলল্পয  উলদ্দশ্যগুলরায ভলে অন্যতভ উলদ্দশ্য লে, কর মস্ট্কলাল্ডালযয ভন্বলয় 

প্রতততষ্ঠত ফােরালদ তজওগ্রাতপকোর ইনপযলভন তলস্ট্ভ লোটপভ ি (তফতজআইপত)-মক তক্তারী কযা পফে তফতজআইপত-

পয ায়তায় তফতফপ পয তত্ত্বাফধালন ওলয়ফাইট স্থান  পকটি আকিাইব/লডটা ম ায স্থান কযা। লোটপলভ িয কাম িক্রভ 

সুষ্ঠুবালফ তযচারনায তনতভি তফতজআইপত কতভটিয বায তোন্ত মভাতালফক পকটি Guideline াফকতভটি ও ওলয়ফাইট 

প্রস্তুলতয জন্য পকটি ওলয়ফাইট ও মরালগা াফকতভটি গঠন কযা য়। তফতজআইপত ওলয়ফাইটটি কর অেীজলনয 

ব্যফালযয উলদ্দলশ্য উলন্াচন কযায রলক্ষে গত ২৮ মভ ২০১৯ তি. তাতযলখ BGISP-পয ৩৪টি দস্য েস্থা তযকল্পনা 

কতভন, আইপভইতড, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ, তফতফপ পফে তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/তফবালগয কভ িকতিাগলণয 

উতস্থততলত ওলয়ফাইটটি উলবাধন কযা য়। ওলয়ফলাট িারটি ফতিভালন www.gis.gov.bd ঠিকানায় চরভান আলছ পফে পয 

ভােলভ মদলয তজআইপ তথ্য-উাি প্রস্তুতকাযী কর প্রততষ্ঠান তালদয তজআইপ ডাটা ও মভটাডাটা তফতনভয় কযলত ক্ষভ 

লফ। পলর জ্বততা হ্রালয াাাত অথ ি ও ভলয়য অচয় হ্রা ালফ। 

 

 

 

 

http://www.gis.gov.bd/
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ফােরালদ তজওগ্রাতপক ইনপযলভন তলস্ট্ভ লোটপভ ি (তফতজআইপত) ওলয়ফাইট’ উলবাধনী অনুষ্ঠালন প্রধান অতততথ- তযেখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র  নাথ  চক্রফিী, তফলল অতততথ- তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয অতততযক্ত তচফ জনাফ 

তফকা তকলায দা পফে ভাভৄদা আকতায,  ম্মানীত অতততথ- Ms. Eiko Narita, Deputy Representative, UNFPA পফে 

বাতত তললফ ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায ভাতযচারক (বাযপ্রাপ্ত) জনাফ মভাাম্মদ তাজুর ইরাভ উতস্থত তছলরন। 

 

৫.৮  আ-ার্ব ি সযাডম্যা ২০২১ ফাস্তফায়ন: 

    ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্তয আওতায় তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ ও ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায 

মফাভ অতধকতয মফাভৄখী, জনফান্ধফ, জ ও কাম িকয কযায রলক্ষে প্রথাগত ফতিভান মফা েতত মথলক  ই-াতব িল রূান্তয 

কযায উলদ্যাগ গ্রণ কযা লয়লছ। a2i ও ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ কর্তিক ৩১ জানুয়াতয ২০১৮ তাতযলখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারলয় 

আলয়াতজত ই-াতব ি মযাডম্যা-২০২১ ফাস্তফায়ন  তনলয় পকটি কভ িারায় প তফবাগ লত দুটি ই-াতব ি “ (Bangladesh 

Statistics পন্ড্রলয়ড অো পফে SID Data Management System)” পয প্রস্তাফ মদওয়া য়। প মপ্রতক্ষলত ই-াতব ি 

মযাডম্যা-২০২১ কভ িতযকল্পনা  ফাস্তফায়লনয জন্য প তফবালগ পকটি “ই-াতব ি মযাডম্যা-২০২১ ফাস্তফায়ন কতভটি” গঠিত 

লয়লছ।  উক্ত কতভটি প্রস্তাফকৃত ২(দুই)টি ই-াতব ি ফাস্তফায়লনয জন্য উলদ্যাগ গ্রণ কলযলছ। ইলতাভলে Bangladesh 

Statistics নালভ পন্ড্রলয়ড অো পয াাাত  পকই কাম িক্রলভয আওতায় পকটি ই ায োতটব ওলয়ফ পোতললকন তনভ িাণও 

ম্পন্ন লয়লছ। জাতীয় াফতরক াতব ি-মড ২০১৯ উরলক্ষে তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ ভলাদয় 

পতললকনটি উলভাধন কলযন। 

 

 

 

জাতীয় াফতরক াতব ি তদফ ২০১৯ উরলক্ষে জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী, তচফ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ 

Bangladesh Statistics  ই-াতব ি  উলভাধন কলযন। 
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৫.৯  আবনাববন  সফা জীকযণ: 

 

           ফতিভান যকালযয রূকল্প ২০২১-প পকটি দক্ষ, জফাফতদত ও মফাভৄখী প্রান গলে মতারায রলক্ষে মফা প্রদালনয 

মক্ষলত্র তফজ্ঞানতবতিক েতত প্রলয়ালগয ভােলভ অলত্যক কারলক্ষণ পফে কালজয জটিরতা হ্রাল তফতবন্নভৄখী উলদ্যাগ গ্রণ কযায 

তফলয় ব্যক্ত কযা লয়লছ। ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ কর্তিক নাগতযক ফা মফা গ্রণকাযীয সুতফধালথ ি কর মফা েতত ম িায়ক্রলভ জ 

কযলত লফ পফে মফা প্রদালনয ভাকাঠি অনুযণক্রলভ ঠিক মফা েতত তজকযণ প্রতক্রয়া তচতিত কযলত লফ ভলভ ি 

তনলদ িনা প্রদান কযা লয়লছ। তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয মফা প্রদান প্রতক্রয়া তজকযণ পফে কালজয অবেন্তযীণ 

প্রতক্রয়ায় গুণগত তযফতিন আনয়লনয রলক্ষে প তফবালগয ইলনালবন টিভ ফাৎতযক উভাফন কভ িতযকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কলয 

পয মথামথ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কলযলছ। তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয ফাতল িক উভাফন কভ িতযকল্পনা, ২০১৮-২০১৯ পয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগততয ফাতল িক অজিন লন্তালজনক। 

 

 তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয ২০১৮-১৯ অথ ি ফছলযয ইলনালবন কাম িক্রলভয  আওতায় তযেখ্যান েক্রান্ত তথ্য খুফ 

লজ খু ুঁলজ াওয়ায জন্য Bangladesh Statistics পতললকন (মভাফাইর অো ও ওলয়ফ পতললকন) মডলবরলভ  

ম্পন্ন লয়লছ। জাতীয় াফতরক াতব ি তদফ ২০১৯ উরলক্ষে আলয়াতজত অনুষ্ঠালন জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী, তচফ, 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ প পতললকনটি উলভাধন কলযন। 

 

 মফা প্রাথীগলণয মফােতেষ্ট কভ িকতিায ালথ মমাগালমাগ জতয কযায রলক্ষে তযেখ্যান বফলনয নীচতরায় তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয কভ িকতিালদয কভ িফ ন নালভয তাতরকা LCD ভতনটলয প্রদ িলনয ব্যফস্থা কযা লয়লছ।  

 

 মফা জীকযলণয আওতায় ৩০/০১/২০১৯ তাতযলখ “Overseas Visit Tracker-অনরাইন পতললকন” নালভ পকটি ই-

াতব ি চালু কযা লয়লছ। পই পতললকন পয ভােলভ তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ ও ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায 

কভ িকতিা/কভ িচাযীলদয তফলদ প্রতক্ষণ েক্রান্ত ডাটা পতি কযায য পটওয়োয মথলক প্রতক্ষণ েক্রান্ত তফতবন্ন তথ্য েগ্র কযা 

য়। েগৃতত তলথ্যয উয তবতি কলয তফতবন্ন মকৌরগত তোন্ত উেিতন কভ িকতিাগণ গ্রণ কলয থালকন। 

 

 জ্দনতন্দন দাপ্ততযক কালজ পক াখা লত অয াখায় তথ্য আদান প্রদালনয মক্ষলত্র Google Form ও Google Doc পয 

ব্যফায প্রফতিন কযা লয়লছ। পলত কাগলজয ব্যফায অলনকােল কলভ মালফ। 

 

  নাগতযকলদয তথ্য প্রাতপ্ত আলযা জতয কযায রলক্ষে “স্ব-প্রলণাতদত তথ্য প্রকা তনলদ িতকা”য অনরাইন বা িন চালু কযা 

লয়লছ। মমখালন নাগতযকগণ তথ্য প্রাতপ্তয জ উায় জানায াাাত তথ্য অতধকায ম্পতকিত তফতবন্ন পযভ ডাউনলরাড কযলত 

াযলফ। প্রলয়াজলন পই াতব িলয ভােলভ ই-মভইলর মমাগালমাগ কযলত াযলফ। 

 

 
 

২৮-২৯ জানুয়াযী ২০১৯ তাতযলখ অনুতষ্ঠত নাগতযক মফায় উভাফন তফলয়ক ২(দুই) তদন ব্যাী  প্রতক্ষণ কভ িারায় 

গ্রুতবতিক উভাফনী প্রস্তাফ উস্থান। 
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২৮-২৯ জানুয়াযী ২০১৯ তাতযলখ অনুতষ্ঠত নাগতযক মফায় উভাফন তফলয়ক ২(দুই) তদন ব্যাী  প্রতক্ষণ কভ িারায় গ্রুতবতিক উভাফনী 

প্রস্তাফ উস্থান। 

 

৫.৯.১ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা, ২০১৮-২০১৯ এয ফাস্তফায়ন 

িগর্তয ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্তবফদন 
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৫.১০  জাতীয় তথ্য-ফাতায়ন কাম িক্রবভয ধীবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয তথ্য ফাতায়ন 

র্যচারনা, ভর্নের্যং    ারনাগাদকযণ: 

 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয জাতীয় তথ্য ফাতায়ন তনয়তভত ভতনটতযে ও ারনাগালদয াাাত নত্যন 

নত্যন তপচায েলমাতজত লে। প্রলয়াজলন ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ ও a2i পয ায়তা মনওয়া লে। www.sid.gov.bd 

মডালভইলনয জন্য  তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয পকটি mail server চালু যলয়লছ। 

   

 

http://www.sid.gov.bd/
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৫.১১  ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্তি  (APA) ২০১৮-১৯: 

 

  ভতন্ত্রতযলদ তফবালগয তনলদ িনা অনুমায়ী গত ০৪/০৭/২০১৮ তাতযলখ ভতন্ত্রতযলদ তচফ, ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ পফে 

তচফ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পয ভলে ২০১৮-১৯ অথ ি ফছলযয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্ত স্বাক্ষতযত য়। 

 

গত ১৯/০৬/২০১৮ তাতযখ তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয উতস্থততলত তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ 

পফে ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায ভলে ২০১৮-১৯ অথ ি ফছলযয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্ত স্বাক্ষতযত লয়লছ। ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায ালথ ভাঠ ম িালয়য কাম িারয় ভলয চুতক্তও স্বাক্ষতযত লয়লছ। ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্ত প্রণয়ন পফে 

ফাস্তফায়ন েক্রান্ত কাম িাফরী সুষ্ঠুবালফ ম্পাদলনয রলক্ষে তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পফে ফােরালদ তযেখ্যান 

বুেলযায পতপ টিভ গঠন কযা য়। অতততযক্ত তচফ (প্রান) উক্ত টিলভয ভন্বয়ক। ভতন্ত্রতযলদ তফবালগয তনলদ িনা অনুমায়ী 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছলযয অগ্রগতত প্রততলফদন প্রতত ততন ভা অন্তয ভতন্ত্রতযলদ তফবালগ মপ্রযণ কযা য়। 

 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয ভাতক ভন্বয় বা, পতডত ম িালরাচনা বা, জ্ত্রভাতক ফাতল িক 

কভ িম্পাদন চুতক্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগতত ম িালরাচনা বা অন্যান্য তফলল বাগুলরালত ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্তয তফতবন্ন 

সূচলকয ভান, সূচলকয তফযীলত অজিন ম্পলকি কাম িকযবালফ আলরাচনা কযা য়। তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয 

প্রততটি প্রতক্ষণ মকাল ি ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্তয তফললয় পকটি তফলল ভতডউর অন্তর্ভ িক্ত কযা লয়লছ। পকইবালফ প্রততটি 

প্রতক্ষলণ ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্ত েক্রান্ত ভতডউর অন্তর্ভ িক্ত কযায জন্য ভাতযচারক তফতফপলক প্রলয়াজনীয় তদক তনলদ িনা 

প্রদান কযা লয়লছ। 

 

৫.১১.১   ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্তি  নুমায়ী ২০১৮-২০১৯ থ িফছবযয ফার্ল িক জিন প্রর্তবফদন: 
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21 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-২০১৯ 
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৫.১২   জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর (National Integrity Strategy-NIS): 

 

  ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা নুমায়ী ২০১৮-২০১৯ থ িফছবয র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ জাতীয় 

শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ িণ কযা য়। এ কাম িক্রবভয অতায় মথাযীর্ত বনর্তকতা কর্ভটি গঠন কযা য়। 

বনর্তকতা কর্ভটিয বা বেভার্ক র্বর্র্ত্তবত র্নয়র্ভত নুর্ষ্ঠত বয়বছ। াাার্ শুদ্ধাচায র্ফলয়ক র্ফবল বা এফং বচতনতা 

বৃর্দ্ধমূরক বা নুর্ষ্ঠত বয়বছ। শুদ্ধাচায র্ফলবয় এ র্ফবাবগয মৄগ্মর্চফ (প্রান) সপাকার বয়ি কভ িকতিা র্ববফ দার্য়ত্ব 

ারন কবযবছন। এয ধাযাফার্কতায় ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযাবত বনর্তকতা কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। বেভার্ক র্বর্র্ত্তবত 

র্নয়র্ভত কর্ভটিয বফঠক নুর্ষ্ঠত বয়বছ। ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায একজন কভ িকতিা শুদ্ধাচায র্ফলয়ক সপাকার বয়ি 

র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবযবছন। 

 

 ,উবেখ্য সম ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নধ িার্যত ছক নুযণপূফ িক ২০১৮-২০১৯ থ িফছবয শুদ্ধাচায কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 

 ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা নুমায়ী বনর্তকতা কর্ভটিয বা কবয িগর্ত প্রর্তবফদন প্রর্ত র্তন 

ভা ন্তয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা বয়বছ। শুদ্ধাচায কভ ির্যকল্পনায় র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ধীন 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায কাম িক্রভবক ন্তর্ভ িতি  কযা বয়বছ। শুদ্ধাচায পুযষ্কায প্রদান নীর্তভারা ২০১৭ নুমায়ী র্যংখ্যান 

 তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সথবক ০১ (এক) জন কভ িকতিা এফং ০১ (এক) জন কভ িচাযীবক শুদ্ধাচায পুযষ্কায প্রদান কযা বয়বছ।  

 

৫.১২.১. জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভ ি-র্যকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন িগর্ত প্রর্তবফদন: 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠালনয নাভ: তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

কাম িক্রলভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচলকয ভান পকক 

 

ফাস্তফায়লনয 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতক্ত/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ ি 

ফছলযয 

রক্ষেভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াট িায 

২য় 

মকায়াট িায 

৩য় 

মকায়াট িায 

৪থ ি 

মকায়াট িায 

মভাট 

অজিন 

অতজি

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাততষ্ঠাতনক ব্যফস্থা………………………………১১ 

১.১ জ্নততকতা কতভটিয বা   অনুতষ্ঠত বা ৪ েখ্যা দস্যতচফ 

(জ্নততকতা কতভটি) 

৪ রক্ষেভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন ১ ২ ২ ১ ৬ ৪ 

১.২ জ্নততকতা কতভটিয বায তোন্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাতয়ত তোন্ত ৪ % দস্যতচফ 

(জ্নততকতা কতভটি) 

১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

১.৩ স্ব স্ব ওলয়ফাইলট শুোচায মফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

মফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তাতযখ মপ্রাগ্রাভায ৩০/০৬/২

০১৯ 

রক্ষেভাত্রা ১৫/০৭/১৮ ১৫/১০/১৮ ১৫/০১/১

৯ 

৩০/০৬/১

৯ 

   

অজিন ১৫/০৭/১৮ ১৫/১০/১৮ ১৫/০১/১

৯ 

৩০/০৬/১

৯ 

৩০/০৬/১

৯ 

১ 

১.৪ উিভ চচ িায (best practice) 

তাতরকা প্রণয়ন কলয ভতন্ত্রতযলদ তফবালগ 

মপ্রযণ 

উিভ চচ িায তাতরকা 

মপ্রতযত 

২ তাতযখ মপ্রাগ্রাভায ৩০/০৯/২

০১৮ 

রক্ষেভাত্রা ৩০/০৯/১৮       

অজিন ০২/১০/১৮    ২/১০/১৮ ২ 

২. দক্ষতা ও জ্নততকতায উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অেীজলনয (stakeholder) 

অেগ্রলণ  বা 

অনুতষ্ঠত বা ২ েখ্যা দস্যতচফ 

(জ্নততকতা কতভটি) 

১ রক্ষেভাত্রা   ১     

অজিন   ১   ১ ২ 

২.২ কভ িকতিা-কভ িচাতযলদয অেগ্রলণ 

তনয়তভত উতহতত তফতধভারা ১৯৮২; 

যকাতয কভ িচাতয আচযণ তফতধভারা ১৯৭৯ 

পফে তচফারয় তনলদ িভারা ২০১৪ ম্পলকি 

লচতনতা বৃতেভরক বা/প্রতক্ষণ 

আলয়াজন 

অেগ্রণকাযী/ 

প্রতক্ষণাথী 

৩ েখ্যা ভেগ্ম তচফ (প্রান)  ৭২ 

৩টি ব্যাচ 

রক্ষেভাত্রা 

 

 

২৩ জন 

২৬ জন 

২৩ জন 

১৬ জন 

২৭ জন 

৩৬ জন 

     

অজিন ২৩ জন 

২৬ জন 

২৩ জন 

১৬ জন 

২৭ জন 

৩৬ জন 

  ৭২ ৩ 

২.৩ জাতীয় শুোচায মকৌর তফললয় 

কভ িকতিা-কভ িচাযী প্রতক্ষণ প্রদান 

 

 

 

 

প্রতক্ষণাথী ২ েখ্যা ভেগ্ম তচফ (প্রান) ৭২ 

৩টি ব্যাচ 

রক্ষেভাত্রা ২৩ জন 

২৬ জন 

২৩ জন 

      

অজিন ২৩ জন 

২৬ জন 

২৩ জন 

   ৭২ ২ 

৩. শুোচায প্রততষ্ঠায় ায়ক আইন/তফতধ/নীততভারা/ম্যানুলয়র প্রণয়ন/েস্কায/ারনাগাদকযণ ও প্রজ্ঞান/তযত্র জাতয………….১০ 

৩.১ তফতফপ পয কভ িকতিা ও কভ িচাযী 

তনলয়াগ তফতধভারা-২০১৯ অনুলভাদন 

তনলয়াগ তফতধভারা 

অনুলভাতদত 

৫ তাতযখ উ তচফ (প্রান) ৩১/১২/২০

১৮ 

রক্ষেভাত্রা  ৩১/১২/১৮      

অজিন  - - ১৬/০৫/১৯ ১৬/৫/১৯ ৫ 

৩.২ তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবালগয অগ িালনাগ্রাভ চূোন্তকযণ  

 

অনুলভাতদত ৫ তাতযখ ভেগ্ম তচফ (প্রান) ৩১/০৩/২০

১৯ 

রক্ষেভাত্রা   ৩১/০৩/১

৯ 

    

অজিন   ৩১/০১/১

৯ 

  ৩১/১/১৯ ৫ 

   তযতষ্ট ক 
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কাম িক্রলভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচলকয ভান পকক 

 

ফাস্তফায়লনয 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতক্ত/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ ি 

ফছলযয 

রক্ষেভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াট িায 

২য় 

মকায়াট িায 

৩য় 

মকায়াট িায 

৪থ ি 

মকায়াট িায 

মভাট 

অজিন 

অতজি

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. তথ্য অতধকায ম্পতকিত কাম িক্রভ  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওলয়ফাইলট তথ্য অতধকায   

মফাফক্স ারনাগাদকযণ  

মফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তাতযখ মপ্রাগ্রাভায ৩০/০৬/১৯ রক্ষেভাত্রা ৩০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১

৯ 

৩০/০৬/১

৯ 

   

অজিন ৩০/০৯/১৮ ০৪/১২/১৮ ১০/০৩/১

৯ 

৩০/৬/১৯ ৩০/৬/

১৯ 

১ 

৪.২ তথ্য অতধকায আইলনয আওতায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (তডও) ও তফকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায অনরাইন প্রতক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইন প্রতক্ষলণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ তাতযখ উতচফ 

(তথ্য ব্যফস্থানা) 

৩১/১২/১৮ রক্ষেভাত্রা 

 

 ৩১/১২/১৮      

অজিন  ২০/১২/১৮   ২০/১২/

১৮ 

২ 

৪.৩ দুদক -প হাতত টরাইন নম্বয 

১০৬ (মটার তি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়লন 

েভেক্তকযণ পফে তা কভ িকতিা-

কভ িচাযীলদযলক অফততকযণ 

তথ্য ফাতায়লন 

েলমাতজত ও 

কভ িকতিা-কভ িচাতয 

অফতত 

১ তাতযখ 

 

ভেগ্মতচফ 

(প্রান), 

মপ্রাগ্রাভায 

৩০/০৯/১৮ রক্ষেভাত্রা 

 

৩০/০৯/১৮       

অজিন ৩০/০৯/১৮    ৩০/৯/

১৮ 

১ 

৪.৪ তথ্য ফাতায়লন েলমাতজত েতেষ্ট 

তথ্যভ ারনাগাদকযণ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তাতযখ মপ্রাগ্রাভায ৩০/০৬/১৯ রক্ষেভাত্রা ৩০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১

৯ 

৩০/০৬/১

৯ 

   

অজিন ৩০/০৯/১৮ ৩০/১১/১৮ ১৪/০৩/১

৯ 

৩০/০৬/১

৯ 

৩০/০৬

/১৯ 

২ 

৪.৫ তথ্য অতধকায 

আইন ২০০৯; জনস্বাথ ি েতেষ্ট তথ্য প্রকা 

(সুযক্ষা) আইন, ২০১১ পফে জনস্বাথ ি 

েতেষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) তফতধভারা, 

২০১৭ ম্পলকি কভ িকতিা-কভ িচাযীলদযলক 

অফততকযণ 

কভ িকতিা-কভ িচাতয 

অফতত 

৬ েখ্যা ভেগ্মতচফ 

(প্রান) 

৭২ রক্ষেভাত্রা 

 

২৩ জন 

২৬ জন 

২৩ জন 

      

অজিন ২৩ জন 

২৬ জন 

২৩ জন 

   ৭২ ৬ 

৪.৬ স্বপ্রলণাতদত তথ্য প্রকা তনলদ িতকা 

ারনাগাদ কলয ওলয়ফাইলট প্রকা 

ারনাগাদকৃত 

তনলদ িতকা 

ওলয়ফাইলট 

প্রকাতত 

২ তাতযখ উতচফ 

(তথ্য ব্যফস্থানা) 

৩১/০৩/১৯ রক্ষেভাত্রা 

 

  ৩১/০৩/১

৯ 

    

অজিন   ৪/১২/১৮  ৪/১২/১

৮ 

২ 

৫. ই-গবলন িন্প ফাস্তফায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্ততযক কালজ অনরাইন মযন্প 

তলস্ট্ভ (ই-মভইর/পপভপ)-পয ব্যফায 

ই-মভইর/ 

পপভপ ব্যফহৃত 

২ % মপ্রাগ্রাভায ১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৫.২ তবতডও/অনরাইন/লটতর-কনপালযন্প 

আলয়াজন (স্কাই/ম্যালন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

কনপালযন্প অনুতষ্ঠত  ৩ েখ্যা ভেগ্মতচফ 

(প্রান) 

৩ রক্ষেভাত্রা  ১ ১ ১    

অজিন  ১ ১ ১ ৩ ৩ 

৫.৩ দাপ্ততযক কর কালজ ইউতনলকাড 

ব্যফায  

ইউতনলকাড ব্যফহৃত ২ % মপ্রাগ্রাভায ১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৫.৪ ই-মটলায/ই-তজত-পয ভােলভ ক্রয় 

কাম ি ম্পাদন 

ই-মটলায ম্পাতদত  ২ % মপ্রাগ্রাভায ১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-মফায ব্যফায 

েক্রান্ত কাম িক্রভ তযফীক্ষণ  

অনরাইন/ই-মফায 

ব্যফায 

তযফীক্ষণকৃত 

৪ % মপ্রাগ্রাভায ১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

৬. উভাফনী উলদ্যাগ ও মফা েতত জীকযণ……………..….৫ 

৬.১ ফাতল িক উভাফন কভ ি-তযকল্পনা ২০১৮-

১৯ প্রণয়ন 

কভ ি-তযকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাতযখ মপ্রাগ্রাভায ৩১/০৭/১৮ রক্ষেভাত্রা ৩১/০৭/১৮       

অজিন ৩১/০৭/১৮    ৩১/০৭/

১৮ 

১ 

৬.২ ফাতল িক উভাফন কভ ি-তযকল্পনায় 

অন্তির্ভক্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাতয়ত উভাফনী 

কাম িক্রভ 

২ % মপ্রাগ্রাভায ৬০% রক্ষেভাত্রা    ৬০%    

অজিন    ১০০% ১০০% ২ 

৬.৩ চালুকৃত উভাফন উলদ্যাগ/তজকৃত 

মফা তযফীক্ষণ 

চালুকৃত মফা 

তযফীক্ষণকৃত 

২ % মপ্রাগ্রাভায ১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০

% 

১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০

% 

১০০% ১০০% ২ 

৭. স্বেতা ও জফাফতদত তক্তারীকযণ…………………….১৪ 

৭.১ ততপ ২০০৬-পয ধাযা ১১(২) ও 

ততআয ২০০৮-পয তফতধ ১৬(৬) অনুমায়ী 

ক্রয়-তযকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-তযকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাতযখ উতচফ 

(ফালজট/উন্নয়ন) 

৩১/০৮/১

৮ 

রক্ষেভাত্রা ৩১/০৮/১৮       

  অজিন ৩১/০৮/১৮    ৩১/০৮/১৮ ৩  

৭.২ স্ব স্ব ওলয়ফাইলটয অতবলমাগ 

প্রততকায ব্যফস্থা (GRS) মফাফক্স 

ওলয়ফাইলট 

 ারনাগাদকৃত  

১ তাতযখ মপ্রাগ্রাভায ৩০/০৬/১

৯ 

রক্ষেভাত্রা ৩০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১

৯ 

৩০/০

৬/১৯ 
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কাম িক্রলভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচলকয ভান পকক 

 

ফাস্তফায়লনয 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতক্ত/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ ি 

ফছলযয 

রক্ষেভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াট িায 

২য় 

মকায়াট িায 

৩য় 

মকায়াট িায 

৪থ ি 

মকায়াট িায 

মভাট 

অজিন 

অতজি

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ারনাগাদকযণ অজিন ৩০/০৯/১৮ ৩০/১১/১৮ ০৫/০৩/১৯ ৩০/০

৬/১৯ 

৩০/০৬/১৯ ১  

৭.৩ ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্রততষ্ঠালনয  স্ব স্ব মফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

(তটিলজনস্ চাট িায) পফে আওতাধীন 

দপ্তয/েহায মফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তযফীক্ষণ 

 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত 

তযফীক্ষণকৃত 

৪ % ভেগ্মতচফ 

(প্রান) 

১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

৭.৪ ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠালনয 

পফে আওতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয/েহায 

াখা/অতধাখা তযদ িন/আকতিক 

তযদ িন   

তযদ িন/ 

আকতিক তযদ িন   

ম্পন্ন 

২ েখ্যা ভেগ্মতচফ 

(প্রান) 

৮ রক্ষেভাত্রা ১ ২ ৩ ২    

অজিন ১ ২ ৩ ২ ৮ ২ 

৭.৫ তচফারয় তনলদ িভারা ২০১৪ অনুমায়ী 

নতথয মেতণ তফন্যাকযণ  

নতথ মেতণ 

তফন্যাকৃত 

৪ % ভেগ্মতচফ 

(প্রান) 

১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

৮. ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠালনয শুোচায েতেষ্ট অন্যান্য কাম িক্রভ………..৬ (তনলদ িতকায় েলমাতজত তাতরকা মথলক কভলক্ষ ৩টি কাম িক্রভ তনফ িাচন কযলত লফ)  

৮.১ কভ িকতি-কভ িচাযী ফদরীকালর প্রতভত 

তনয়ভ-নীতত অনুযণ 

প্রতভত নীতত 

অনুসৃত 

২ % ভেগ্মতচফ 

(প্রান) 

১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৮.২ যাজস্ব ও উন্নয়ন খালতয মকায়াট িায 

তবতিক ফযাদ্দ ভয়ভত ছাে তনতিতকযণ 

ভয়ভত ফযাদ্দ 

ছােকৃত 

২ % উতচফ 

(ফালজট/উন্নউন) 

১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৮.৩ তফদুেৎ, াতন ও জ্বারানীয (মতর/গ্যা) 

পয ােয়ী/লফ িািভ ব্যফায তনতিতকযণ 

ােয়ী ব্যফায 

তনতিতকৃত 

২ % ভেগ্মতচফ 

(প্রান) 

১০০% রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৯. শুোচায চচ িায জন্য নৄযস্কায/প্রলণাদনা প্রদান..............................৫ 

৯.১ শুোচায নৄযস্কায  প্রদান নীততভারা-

২০১৭ পফে ভতন্ত্রতযলদ তফবালগয 

১৩.৩.২০১৮ তাতযলখয ০৪.০০.০০০০ 

.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয ষ্পস্ট্ীকযণ 

ত্র অনুমায়ী শুোচায নৄযস্কায প্রদান 

প্রদি নৄযস্কায ৩ তাতযখ উতচফ 

পতডতজ মর 

১৫/০৬/১৯ রক্ষেভাত্রা    ১৫/০৬/১

৯ 

   

অজিন    ১২/০২/১

৯ 

১২/০২/১

৯ 

৩  

৯.২ আওতাধীন/অধস্তন কাম িারলয় ‘শুোচায 

নৄযস্কায  প্রদান নীততভারা, ২০১৭’ অনুমায়ী 

শুোচায নৄযস্কায প্রদালনয তনতভি েতেষ্ট 

মকালড অথ ি ফযাদ্দ 

অথ ি ফযাদ্দকৃত ২ তাতযখ উতচফ 

(ফালজট) 

৩১/০৭/১৮ রক্ষেভাত্রা ৩১/০৭/১৮       

অজিন ৩১/০৭/১৮    ৩১/০৭/১

৮ 

২ 

১০. অথ ি ফযাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুোচায কভ ি-তযকল্পনায় অন্তির্ভক্ত 

তফতবন্ন কাম িক্রভ ফাস্তফায়লনয জন্য ফযাদ্দকৃত  

অলথ িয আনুভাতনক তযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ি ৫ রক্ষ 

টাকা 

ভেগ্ম তচফ 

(ফালজট) 

১৫ রক্ষ রক্ষেভাত্রা ৫ রক্ষ ৩ রক্ষ ৩ রক্ষ ৪ রক্ষ    

অজিন ৬,৫৯,০৬০/-   ৪,২৯,৯৪০

/- 

৩,১২,০৫

০/- 

৪,৮৯,৩৯০/

- 

১৮,৯০,৪৪

০/- 

৫ 

১১. তযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুোচায মকৌর কভ ি-

তযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কলয 

ভতন্ত্রতযলদ তফবালগ দাতখর 

প্রণীত কভ ি-তযকল্পনা 

দাতখরকৃত 

৩ তাতযখ শুোচায মপাকার 

লয়  

০৩/০৭/১৮ রক্ষেভাত্রা ০৩/০৭/১৮       

অজিন ০৩/০৭/১৮    ০৩/০৭/

১৮ 

৩ 

১১.২ তনধ িাতযত ভলয় জ্ত্রভাতক 

তযফীক্ষণ প্রততলফদন ভতন্ত্রতযলদ তফবালগ 

দাতখর 

 

জ্ত্রভাতক প্রততলফদন 

দাতখরকৃত 

২ েখ্যা উতচফ 

(পতডতজ মর) 

৪ রক্ষেভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন ১ ১ ১ ১ ৪ ২ 

১১.৩ আওতাধীন দপ্তয/েহালক জাতীয় 

শুোচায মকৌর কভ ি-তযকল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়লনয তনলদ িনা প্রদান 

তনলদ িনা প্রদি ১ তাতযখ শুোচায মপাকার 

লয়  

২০/০৬/১৮ রক্ষেভাত্রা ২০/০৬/১৮       

অজিন ২০/০৬/১৮    ২০/০৬/

১৮ 

১ 

১১.৪ আওতাধীন দপ্তয/েহায জাতীয় 

শুোচায মকৌর কভ ি-তযকল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়লনয তনতভি কভ িারা আলয়াজন 

আলয়াতজত কভ িারা ২ তাতযখ শুোচায মপাকার 

লয়  

৩১/০৭/১৮ রক্ষেভাত্রা ৩১/০৭/১৮       

অজিন ২৬/০৭/১৮    ২৬/০৭/

১৮ 

২  

১১.৫ আওতাধীন দপ্তয/েহা কর্তিক 

প্রণীত/দাতখরকৃত জাতীয় শুোচায মকৌর 

তযফীক্ষণ  প্রততলফদলনয ওয তপডব্যাক 

প্রদান 

অনুতষ্ঠত তপডব্যাক 

বা 

২ েখ্যা শুোচায মপাকার 

লয়  

৪ রক্ষেভাত্রা ১ ১ ১ ১    
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৫.১৩    ৪থ ি জাতীয় উন্নয়ন সভরা ২০১৮ : 

 

   ‘উন্নয়লনয অতবমাত্রায় অদম্য ফােরালদ’-পই মোগানলক াভলন মযলখ তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পফে 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা মমৌথবালফ উন্নয়ন মভরা ২০১৮ -প অেগ্রণ কলয। মভরায় তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ 

পফে ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা (তফতফপ)-পয মাফতীয় কাম িক্রলভয াপল্য তফলল কলয ফােরালদলয প্রবৃতেয ায, ভাথাতছু 

আয়, জ্ফলদতক আয়, নৄরুল ও ভতরায েখ্যা ইতোতদ গুরুত্বনণ ি তথ্য প্রদত িত য়। পছাো তফতফপ পয তফতবন্ন ধযলণয অতত 

গুরুত্বনণ ি প্রকানা তফনাভলল্য দ িনাথীলদয ভালঝ তফতযণ কযা য়।   

 

৫.১৪   তথ্য র্ধকায: 

 
র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয উ-র্চফ (প্রান) সক তথ্য প্রদানকার্য কভ িকতিায দার্য়ত্ব প্রদান কযা 

বয়বছ। র্ফর্বন্ন ব্যর্তি  ফা প্রর্তষ্ঠান তবথ্যয জন্য (সের্রবপাবন/সভৌর্খক/র্রর্খতবাবফ) অি প্রকা কযবর ংর্িষ্ট তথ্য, 

যফযাবয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা িণ কযা য়। তথ্য র্ধকায (তথ্য প্রকা  প্রচায) প্রর্ফধানভারা ২০১০ এয ৩ (১) নুমায়ী   

স্ব-প্রবণার্দত তথ্য প্রকা র্নবদ ির্কা মূবর এ র্ফবাগ কর্তিক ংর্িষ্ট তথ্য জনাধাযবণয ফগর্তয জন্য বয়ফাআবে 

র্নয়র্ভতবাবফ প্রকা প্রর্ত ০৩ (র্তন) ভা ন্তয অবডে কযা য়।  

 

তথ্য অতধকায আইন ২০০৯ অনুমায়ী তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ, ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা পফে দপ্তয 

ভলয অধীনস্ত মজরা, উলজরা ও থানা ম িালয় তথ্য প্রদালনয তনতভলি দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা, তফকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ও 

আতর কর্তিলক্ষয নাভ, দফী  অন্যান্য তথ্য ওলয়ফাইট পফে তনজ তনজ অতপলয দৃশ্যভান স্থালন প্রদ িন তনতিত কযা 

লয়লছ। 

 

৫.১৫   র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ধীন ২০১৮-২০১৯ থ ি ফছবযয প্রকল্পমূ: 

ক্র: 

নম্বয 

প্রকলল্পয নাভ ফাস্তফায়ন 

কর্তিক্ষ 

ফাস্তফায়নকার ফযাদ্দকৃত অলথ িয 

তযভান 

আযলম্ভয 

তাতযখ 

ভাতপ্তয 

তাতযখ 

০১ তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ আদৄতনকায়ন পফে 

তক্তারীকযণ প্রকল্প 

তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

পতপ্রর ২০১৭ 

মথলক তডলম্বয 

২০১৮ ম িন্ত 

২৮০.০০ রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ ি তজওতফ) 

 

১ পতপ্রর 

২০১৭ 

৩১ তডলম্বয 

২০১৮ 

০২ তডতজটাইলজন অফ তফতফপ 

াফতরলকন্প অোল অনরাইন 

মলকলাতয ডাটা কালরকন 

প্রকল্প 

তফতফপ পতপ্রর ২০১৫ 

লত তডলম্বয 

২০১৮ 

৭০০.০০ রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ ি তজওতফ) 

পতপ্রর 

২০১৫ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

০৩ ডাটা কনবাযন, মভটাডাটা 

তপ্রাযলন, তপ্রজাযলবন পল 

টাইভ ততযজ ডাটা কম্পাইলরন 

প্রকল্প 

তফতফপ জুরাই ২০১৭ 

লত জুন 

২০২০ম িন্ত। 

৯২৭.০০ রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ ি তজওতফ) 

জুরাই 

২০১৭ 

জুন ২০২০ 

০৪ Institutional Co-

operation (Between 

Statistics Sweden and 

Bangladesh Bureau of 

Statistics) Project ীল িক 

কাতযগতয ায়তা প্রকল্প 

তফতফপ জানুয়াতয ২০১৯ 

মথলক জুন 

২০২১ ম িন্ত 

তডতপ ১৮৬৪.৪৩ 

রক্ষ টাকা। ফ িলভাট 

১৮৬৪.৪৩ রক্ষ টাকা 

(তজওতফ অথ িায়ন 

মনই) 

জানুয়াতয 

২০১৯ 

 

জুন ২০২১ 

 

০৫ াউজলাল্ড ইনকাভ অোল 

পক্সলতলচায ালব ি (HIES) 

প্রকল্প 

 

তফতফপ জুরাই ২০১৪ 

মথলক তডলম্বয 

২০১৮ ম িন্ত 

 

১৫৬৯.৭৩ রক্ষ টাকা 

(তজওতফ: ১৩৮০.১০ 

রক্ষ টাকা, আযতপ: 

১৮৯.৬৩ রক্ষ 

টাকা)। 

১ জুরাই 

২০১৪ 

 

৩১ তডলম্বয 

২০১৮ 

 

০৬ Surveys and Studies 

relating  to GDP rebase 

তফতফপ জুরাই ২০১৭ 

মথলক জুন 

২৪১.০৮ রক্ষ টাকা জুরাই 

২০১৭ 

জুন ২০২০ 
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ক্র: 

নম্বয 

প্রকলল্পয নাভ ফাস্তফায়ন 

কর্তিক্ষ 

ফাস্তফায়নকার ফযাদ্দকৃত অলথ িয 

তযভান 

আযলম্ভয 

তাতযখ 

ভাতপ্তয 

তাতযখ 

2015-16 project ২০২০ ম িন্ত  

০৭ ইভপ্রুবলভ  অফ তজতডত 

কম্পাইলরন পল তযলফতজে অফ 

ইতলত প্রকল্প 

তফতফপ ভাচ ি ২০১৮ 

মথলক জুন 

২০২১ ম িন্ত 

৯৮৬.৪৮ রক্ষ টাকা ভাচ ি ২০১৮ 

 

জুন ২০২১ 

 

০৮ ভড িানাইলজন অফ ন্যানার 

পকাউ  স্ট্োটিটিক  প্রকল্প 

তফতফপ পতপ্রর ২০১৭ 

মথলক জুন 

২০২০ ম িন্ত 

১১০১.৮৭ রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ ি তজওতফ) 

১ পতপ্রর 

২০১৭ 

 

জুন ২০২০ 

 

০৯ ন্যানার াউজলাল্ড ডাটালফইজ 

প্রকল্প 

তফতফপ জুরাই ২০১৩ 

লত জুন ২০১৯ 

ম িন্ত 

তজওতফ ৪০৫৪.৫২ 

রক্ষ টাকা ও 

আযতপ 

৬৮৬৮০.৪৮ রক্ষ 

টাকা। ফ িলভাট 

৭২৭৩৫.০০ রক্ষ 

টাকা 

জুরাই 

২০১৩ 

জুন ২০১৯ 

(প্রকলল্পয 

মভয়াদ আলযা 

২ ফছয বৃতেয 

কাম িক্রভ 

প্রতক্রয়াধীন) 

১০ মস্ট্রনতদতনে স্ট্োটিটিকোর 

কোাতটি অফ তফতফপ পয 

কালরকটিে ডাটা অন নৄলরন 

অোল মডবরলভ  প্রকল্প 

তফতফপ জানুয়াতয ২০১৭ 

মথলক তডলম্বয 

২০২০ ম িন্ত 

তজওতফ ১৯৪.৮০ রক্ষ 

টাকা ও আযতপ 

৩৫৪.৯০ রক্ষ টাকা। 

ফ িলভাট ৫৪৯.৭০ 

রক্ষ টাকা 

১ জানুয়াতয 

২০১৭ 

 

৩১ তডলম্বয 

২০২০ 

১১ তাঁত শুভাতয ২০১৭ প্রকল্প 

 

তফতফপ জুরাই ২০১৭ 

মথলক জুন 

২০১৯ ম িন্ত 

৭৬৬.৩৪ রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ ি তজওতফ) 

জুরাই 

২০১৭ 

 

জুন ২০১৯ 

১২ ভতনটতযে দ্যা তচুলয়ন অফ 

বাইটার স্ট্োটিটিক্স অফ 

ফােরালদ (MSVSB) (২য় 

ম িায়) প্রকল্প 

তফতফপ জুরাই ২০১৭ 

মথলক জুন ২০১৯ 

ম িন্ত 

৩৫০১.২৭ রক্ষ 

টাকা (ম্পূণ ি 

তজওতফ) 

১ জুরাই 

২০১৭ 

৩০ জুন 

২০১৯ 

১৩ জাতীয় জন্ ও ভত্যে তনফন্ধনকযণ 

তলথ্যয ালথ মভৌতরক 

জনতাতত্ত্বক তযেখ্যান 

(বাইটার স্ট্োটিতস্ট্ক) 

(তআযতবপ) প্রকল্প 

তফতফপ জানুয়াতয ২০১৯ 

মথলক তডলম্বয 

২০২০ ম িন্ত 

৩৯৬.১৫ রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ ি তজওতফ) 

জানুয়াতয 

২০১৯ 

 

তডলম্বয 

২০২০ 

 

১৪ কৃতল (স্য, ভৎস্য ও 

প্রাতণম্পদ) শুভাতয-২০১৮ প্রকল্প 

তফতফপ মভ ২০১৭ মথলক 

তডলম্বয ২০২০ 

ম িন্ত 

৩৪৫০০.৩৯ রক্ষ 

টাকা (ম্পূণ ি 

তজওতফ) 

১ মভ ২০১৭ 

 

৩১ তডলম্বয 

২০২০ 

 

১৫ কৃতল ও ল্লী তযেখ্যান জতয 

(পআযপপ) প্রকল্প-২০১৭ 

তফতফপ জুরাই ২০১৭ 

মথলক জুন ২০১৯ 

ম িন্ত 

৩৯৮.০০ রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ ি তজওতফ) 

জুরাই 

২০১৭ 

 

জুন ২০১৯ 

 

১৬ National Strategy for 

the Development of 

Statistics (NSDS) 
Implementation 
Support প্রকল্প 

তফতফপ ভাচ ি ২০১৮ 

মথলক মপব্রুয়াতয 

২০২২ ম িন্ত 

তজওতফ ১৪০২.০০ 

রক্ষ টাকা ও 

আযতপ 

১২০০০.০০ রক্ষ 

টাকা। ফ িলভাট 

১৩৪০২.০০ রক্ষ 

টাকা 

ভাচ ি ২০১৮ 

 

মপব্রুয়াতয 

২০২২ 
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৬.০ র্ফর্বন্ন সূচবক ফাংরাবদবয উবেখবমাগ্য জিন: 

৬.১ র্জর্ডর্ প্রবৃর্দ্ধয ায (GDP Growth Rate): 

 

 
 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

৬.২ চরর্ত মূবল্য র্জর্ডর্ 

 

 
 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

 

 

 

5.05 

5.57 

6.46 6.52 

6.01 6.06 

6.55 

7.11 7.28 

7.86 
8.13p 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

র্জর্ডর্  প্রবৃর্দ্ধয  ায 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

7051 
7975 

9158 

10522 

11989 

13437 

15158 

17329 

19758 

22505 

25362p 

চরর্ত মূবল্য র্জর্ডর্  (বি বি য়ন  ট াক া) 
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৬.৩  ভাথার্ছু গড় অয় (Per Capita Income): 

 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

৬.৪  ফাৎর্যক মূল্যস্ফীর্তয ায (Inflation Rate): 

 

 
উৎ: র্ফর্ফএ 
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৬.৫  ভার্ক মূল্যস্ফীর্ত: 

 
উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

 

৬.৬ অলু পবরয উৎাদন ( রয সভ. েন): 

 

 

 উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

 

 5.51  
 5.48  

 5.43  
 5.40  

 5.37   5.35  

 5.42  
 5.47  

 5.55  
 5.58  

 5.63  

 4.20

 4.40

 4.60

 4.80

 5.00

 5.20

 5.40

 5.60

 5.80

ভার্ক মূল্যস্ফীর্ত 

66.48 

52.68 

79.30 
83.26 82.05 

86.03 
89.50 

92.54 94.74 

102.16 97.44 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

অলু পবরয উৎাদন 

(উৎাদন রয সভ.েন)  
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৬.৭   কৃর্ল পবরয উৎাদন বৃর্দ্ধ  খাবয স্বয়ংম্পূণ িতা জিন (উৎাদন রয সভ.েন): 

 

উৎ: র্ফর্ফএ  

 

 

 

 

৬.8  গড় অয়ু  (Life Expectancy at Birth): 

 

 

উৎ: র্ফর্ফএ  
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৬.9 র্ফগত ৩টি থ িননর্তক শুভার্যবত থ িননর্তক আউর্নবেয তুরনামূরক র্চে: 

 

 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

৬.10   ফাংরাবদবয র্রঙ্গর্বর্র্ত্তক েভর্তি য ংখ্যা (১৫ ফছয  তদূধ্বি জনংখ্যা-র্ভর্রয়বন): 

 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 
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৬.11     দার্যবদ্রুয ায (Poverty Rate): 
 

 

উৎ: র্ফর্ফএ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2005 2010 2016 2017 2018

দারিদ্র 48.9 40.0 31.5 24.3 23.1 21.8

অরি দারিদ্র 34.3 25.1 17.6 12.9 12.1 11.3
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৬.১২ এর্গবয় মাবচ্ছ ফাংরাবদ (উন্নয়বনয কবয়কটি সূচক): 
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৬.১৩ Bangladesh Sample Vital Statistice 2018 প্রধান সূচকমূ: 

সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

০১. জাতীয় জনেখ্যা (Estimated)           

 জনেখ্যা (তভতরয়ন): ১ জুরাই           

  মভাট ১৬৪.৬ ১৬২.৭  ১৬০.৮ ১৫৮.৯ ১৫৬.৮ 

  নৄরুল  ৮২.৪ ৮১.৪  ৮০.৫ ৭৯.৬ ৭৮.৬ 

  ভতরা  ৮২.২ ৮১.৩  ৮০.৩ ৭৯.৩ ৭৮.২ 

  জনেখ্যা বৃতেয ায (Intercensal Growth 

Rate) 

১.৩৭* ১.৩৭*  ১.৩৭* ১.৩৭* ১.৩৭* 

০২. নভৄনা পরাকায (PSU) েখ্যা          

জাতীয় ২০১২ ২০১২  ২০১২ ২০১২ ১৫০০ 

ল্লী ১০৭৭ ১০৭৭  ১০৭৭ ১০৭৭ ৮০১ 

য ৯৩৫ ৯৩৫  ৯৩৫ ৯৩৫ ৬৯৯ 

০৩. নভৄনা জনেখ্যা          

মভাট ১২৫৯৭৪৪ ১২৫২৫৮১  ৯৫৭৯১৩ ৯৩৯৫৩০ ৬৯৬১৭০ 

নৄরুল ৬৩০৬০৫ ৬২৭০৬৮  ৪৭৯৫৯৭ ৪৭০৪৮৮ ৩৪৮৯০১ 

ভতরা ৬২৯১৩৯ ৬২৫৫১৩  ৪৭৮৩১৬ ৪৬৯০৪২ ৩৪৭২৬৯ 

ফয়তবতিক জনেখ্যা (তাে)          

মভাট          

০০-১৪ ২৮.৮ ২৯.৩  ৩০.৮ ৩০.৮ ৩১.৭ 

১৫-৪৯ ৫৪.৬ ৫৪.৪  ৫৩.৬ ৫৩.৭ ৫২.৬ 

৫০-৫৯ ৮.৭ ৮.৩  ৮.১ ৭.৮ ৭.৯ 

৬০+ ৭.৯ ৮.০  ৭.৫ ৭.৭ ৭.৮ 

নৄরুল          

০০-১৪ ২৯.২ ২৯.৫  ৩০.৯ ৩১.৩ ৩২.৩ 

১৫-৪৯ ৫৪.১ ৫৪.১  ৫২.৮ ৫২.৫ ৫১.৯ 

৫০-৫৯ ৮.৫ ৮.২  ৮.২ ৮.০ ৭.৭ 

৬০+ ৮.২ ৮.২  ৮.১ ৮.২ ৮.১ 

ভতরা          

০০-১৪ ২৮.৪ ২৯.২  ৩০.৭ ৩০.২ ৩১.১ 

১৫-৪৯ ৫৫.১ ৫৪.৮  ৫৪.৫ ৫৫. ৫৩.৩ 

৫০-৫৯ ৮.৮ ৮.৩  ৭.৯ ৭.৬ ৮.১ 

৬০+ ৭.৭ ৭.৭  ৬.৯ ৭.২ ৭.৫ 

*Based on the population census of 2001 and 2011  
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সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

৪. জনেখ্যায  জ্ফতষ্ট          

জনেখ্যায স্বাবাতফক বৃতেয ায (RNI) ১.৩৩ ১.৩৪  ১.৩৬ ১.৩৭ ১.৩৭ 

তরঙ্গ অনুাত (নৄরুল/ভতরা)×১০০ ১০০.২ ১০০.২  ১০০.৩ ১০০.৩ ১০০.৫ 

তনব িযীরতায অনুাত (Dependency Ratio) 

(তকযা) 

         

জাতীয় ৫১ ৫৩  ৫৪ ৫৫ ৫৭ 

ল্লী ৫৫ ৫৭  ৫৮ ৫৯ ৬০ 

য ৪৬ ৪৭  ৪৯ ৪৯ ৫০ 

তশু-নাযী অনুাত (প্রতত াজায জনেখ্যা)          

জাতীয় ৩০৪ ৩১০  ৩২০ ৩২৫ ৩৫৫ 

ল্লী ৩৩২ ৩৩৬  ৩৪৭ ৩৫০ ৩৬৭ 

য ২৭৩ ২৭৯  ২৮৯ ২৯০ ৩১৯ 

জনেখ্যায ঘনত্ব (ফগ ি তক:তভ) ১১১৬ ১১০৩  ১০৯০ ১০৭৭ ১০৬৩ 

০৫. প্রজনন (Fertility)           

   স্থরূ জন্ায  (Crude Birth Rate) (প্রতত াজায  জনেখ্যা)  

জাতীয় ১৮.৩ ১৮.৫  ১৮.৭ ১৮.৮ ১৮.৯ 

ল্লী ২০.১ ২০.৪  ২০.৯ ২০.৩ ১৯.৪ 

য ১৬.১ ১৬.১  ১৬.১ ১৬.৫ ১৭.২ 

ফয়োঃতনতদ িষ্ট প্রজনন ায (প্রতত াজায  ভতরা)          

১৫-১৯ ৭৪ ৭৫  ৭৮ ৭৫ ৮৩ 

২০-২৪ ১৩২ ১৩৪  ১৩২ ১৩৭ ১৪৪ 

২৫-২৯ ১০৬ ১০৫  ১০৭ ১০৫ ১১০ 

৩০-৩৪ ৬২ ৫৯  ৫৮ ৫৬ ৪৮ 

৩৫-৩৯ ২৬ ২৬  ২৬ ২৫ ২৫ 

৪০-৪৪ ৭ ৭  ৭ ৯ ৭ 

৪৫-৪৯ ৩ ৩  ৩ ৩ ৪ 

মভাট প্রজনন ায (১৫-৪৯) Total Fertility Rate (প্রতত ১৫-৪৯ ফৎয ফয়ী ভতরা)  

জাতীয় ২.০৫ ২.০৫  ২.১ ২.১ ২.১১ 

ল্লী ২.৩৮ ২.৩৭  ২.৩৮ ২.৩ ২.২২ 

য ১.৬৮ ১.৬৮  ১.৬৮ ১.৭২ ১.৭৭ 

  াধাযন প্রজনন ায (General Fertility Rate)  (প্রতত াজায ১৫-৪৯ ফৎয ফয়ী ভতরা)    

জাতীয় ৬৭ ৬৮  ৬৯ ৬৯ ৭১ 

ল্লী ৭৭ ৭৮  ৭৯ ৭৭ ৭৫ 

য ৫৬ ৫৬  ৫৭ ৫৭ ৬০ 
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সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

স্থরূ েলমাজন ায (Gross Reproduction 

Rate) (প্রতত ১৫-৪৯ ফৎয ফয়ী ভতরা)  

         

জাতীয় ১.০০ ১.০২  ১.০২ ১.০৫ ১.০৫ 

ল্লী ১.১৬ ১.১৪  ১.১৫ ১.১৬ ১.০৯ 

য ০.৮৩ ০.৮৪  ০.৮৪ ০.৮৮ ০.৯১ 

নীট েলমাজন  ায (Net Reproduction Rate)   (প্রতত ১৫-৪৯ ফৎয ফয়ী ভতরা)  

জাতীয় ০.৯৯ ১.০০  ১.০ ১.০ ১.০৪ 

ল্লী ১.১৫ ১.০৯  ১.১ ১.১ ১.০৮ 

য ০.৮২ ০.৮০  ০.৮ ০.৮৪ ০.৯ 

০৬. ভযণীরতা (Mortality)          

স্থরু ভত্যোয (Crude Death Rate) (প্রতত াজায  জনেখ্যা)        

জাতীয় ৫.০ ৫.১  ৫.১ ৫.১ ৫.২ 

ল্লী ৫.৪ ৫.৭  ৫.৭ ৫.৫ ৫.৬ 

য ৪.৪ ৪.২  ৪.২ ৪.৬ ৪.১ 

১ (পক) ফৎলযয নীলচ তশু ভত্যোয (Infant Mortality Rate) (প্রতত াজায  জীতফত জন্ তশূ)  

জাতীয়               

মভাট ২২ ২৪  ২৮ ২৯ ৩০ 

নৄরুল ২৩ ২৫  ২৭ ৩০ ৩১ 

ভতরা ২১ ২৩  ২৮ ২৮ ২৮ 

ল্লী          

মভাট ২২ ২৫  ২৮ ২৯ ৩১ 

নৄরুল ২৩ ২৭  ২৬ ৩১ ৩২ 

ভতরা ২১ ২৩  ২৮ ২৮ ৩০ 

য          

মভাট ২১ ২২  ২৮ ২৮ ২৬ 

নৄরুল ২১ ২২  ২৮ ২৯ ২৯ 

ভতরা ২১ ২৩  ২৮ ২৮ ২২ 

 ১ (পক) ভালয কভ ফয়লয তশু ভত্যোয (Neonatal Mortality Rate) (প্রতত াজায  জীতফত জন্ তশূ)  

জাতীয়           

মভাট ১৬ ১৭  ১৯ ২০ ২১ 

নৄরুল ১৭ ১৮  ১৮ ২০ ২২ 

ভতরা ১৫ ১৭  ২০ ২০ ১৯ 

ল্লী          

মভাট ১৬ ১৭  ১৯ ২০ ২১ 

নৄরুল ১৭ ১৮  ১৭ ২১ ২২ 

ভতরা ১৫ ১৬  ১৯ ১৯ ২০ 

য          

মভাট ১৬ ১৭  ২০ ২০ ১৯ 

নৄরুল ১৬ ১৭  ২০ ১৯ ২১ 
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সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

ভতরা ১৫ ১৮ ২০ ২২ ১৬ 

১ (পক) ভা মথলক ১১ (পগায) ভা ফয়লয  তশু ভত্যোয (Post-neonatal Mortality Rate) (প্রতত াজায  জীতফত 

জন্ তশূ)  

জাতীয়            

মভাট ৬ ৭  ৯ ৯ ৯ 

নৄরুল ৬ ৭  ৯ ১০ ৯ 

ভতরা ৬ ৬  ৮ ৮ ৯ 

ল্লী          

মভাট ৬ ৮  ৯ ৯ ৯ 

নৄরুল ৬ ৯  ৯ ১০ ৯ 

ভতরা ৬ ৭  ৯ ৯ ৯ 

য          

মভাট ৫ ৫  ৮ ৮ ৭ 

নৄরুল ৫ ৫  ৮ ১০ ৮ 

ভতরা ৬ ৫  ৮ ৬ ৬ 

  তশু ভত্যোয (১-৪ ফৎয ফয়লয তশু) (Child Mortality Rate) (প্রতত াজায  ১-৪ ফৎয ফয়লয তশু)  

মভাট ১.৭ ১.৮  ১.৮ ২.০ ২.০ 

নৄরুল ১.৯ ২.১  ২.১ ২.৩ ১.৮ 

ভতরা ১.৪ ১.৬  ১.৬ ১.৭ ২.৩ 

  ৫ (াঁচ) ফৎলযয নীলচ তশু ভত্যোয (Under 5 Mortality Rate) (প্রতত াজায  জীতফত জন্ তশূ)  

জাতীয়          

মভাট ২৯ ৩১  ৩৫ ৩৬ ৩৮ 

নৄরুল ৩১ ৩২  ৩৫ ৩৯ ৩৯ 

ভতরা ২৭ ২৯  ৩৪ ৩৪ ৩৭ 

ল্লী          

মভাট ৩১ ৩৩  ৩৬ ৩৯ ৪০ 

নৄরুল ৩৪ ৩৬  ৩৬ ৪২ ৪০ 

ভতরা ২৮ ৩১  ৩৫ ৩৫ ৪০ 

য          

মভাট ২৭ ২৭  ৩২ ৩৩ ৩০ 

নৄরুল ২৮ ২৭  ৩২ ৩২ ৩৪ 

  ভতরা  ২৫ ২৭  ৩৩ ৩১ ২৬ 
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সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

  ভার্ত ভত্যে অনুাত (Maternal Mortality Ratio)  (প্রতত াজায  জীতফত জন্ তশু)  

জাতীয় ১.৬৯ ১.৭২  ১.৭৮ ১.৮১ ১.৯৩ 

ল্লী ১.৯৩ ১.৮২  ১.৯ ১.৯১ ১.৯৬ 

য ১.৩২ ১.৫৭  ১.৬ ১.৬২ ১.৭৭ 

০৭. আয়ুস্কার (Life Expectancy at Birth)      

     প্রতোতত আয়ুষ্কার           

মভাট ৭২.৩ ৭২.০  ৭১.৬ ৭০.৯ ৭০.৭ 

নৄরুল ৭০.৮ ৭০.৬  ৭০.৩ ৬৯.৪ ৬৯.১ 

ভতরা ৭৩.৮ ৭৩.৫  ৭২.৯ ৭২.০ ৭১.৬ 

০৮. তফফা, তারাক ও নথক ফফা (Nuptiality)   
   স্থরূ তফফালয ায (প্রতত াজায জনেখ্যা)          

জাতীয় ১৪.৭ ১৪.৬  ১৪.৩ ১৩.০ ১২.৯ 

ল্লী ১৭.২ ১৮.১  ১৭.৭ ১৪.৯ ১৪.৩ 

য ১১.৫ ১০.২  ১০.১ ১০.২ ৮.৩ 

  জনেখ্যায জ্ফফাতক অফস্থা (১০ + ফছয ফয়) (তাে)         

   নৄরুল            

অতফফাতত ৩৯.১ ৩৮.৬  ৩৯.৪ ৩৮.৬ ৩৯.০ 

ফতিভালন তফফাতত ৫৯.৪ ৫৯.৯  ৫৯.২ ৫৯.৭ ৫৯.৯ 

তফত্নীক / তারাকপ্রাপ্ত/ তফতেন্ন ১.৫ ১.৫  ১.৪ ১.৭ ১.১ 

   ভতরা          

অতফফাতত ২৫.৬ ২৬.২  ২৬.৯ ২৬.১ ২৫.৫ 

ফতিভালন তফফাতত ৬৩.৬ ৬৩.৩  ৬৩.১ ৬৪.১ ৬৫.৪ 

তফত্নীক / তারাকপ্রাপ্ত/ তফতেন্ন ১০.৮ ১০.৫  ১০.০ ৯.৮ ৯.১ 

১ভ তফফালয গে ফয় (Mean Age at First Marriage)       

   নৄরুল            

জাতীয় ২৪.৪ ২৫.১  ২৫.২ ২৫.৩ ২৪.৯ 

ল্লী ২৩.৯ ২৪.৫  ২৪.৭ ২৪.৮ ২৪.৭ 

য ২৫.২ ২৬.২  ২৬.৩ ২৬.৪ ২৬.৪ 

   ভতরা           

জাতীয় ১৮.৬ ১৮.৪  ১৮.৪ ১৮.৪ ১৮.৩ 

ল্লী ১৮.০ ১৭.৯  ১৭.৯ ১৮.০ ১৮.১ 

য ১৯.৭ ১৯.৭  ১৯.৬ ১৯.৪ ১৯.৪ 

 তফফালয গে ফয়  (Mean Age at Marriage)  

   নৄরুল            

জাতীয় ২৫.৫ ২৬.২  ২৬.৩ ২৬.৪ ২৫.৯ 

ল্লী ২৫.০ ২৫.৭  ২৫.৮ ২৫.৯ ২৫.৭ 

য ২৬.৩ ২৭.৩  ২৭.৪ ২৭.২ ২৭.১ 



40 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-২০১৯ 

 

সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

   ভতরা           

জাতীয় ১৮.৯ ১৮.৮  ১৮.৮ ১৮.৭ ১৮.৫ 

ল্লী ১৮.৩ ১৮.৩  ১৮.৩ ১৮.৩ ১৮.৩ 

য ২০.১ ১৯.৯  ১৯.৯ ১৯.৮ ১৯.৭ 

 র্ফফাবয গড় ফয়  (Singulate Mean Age at Marriage)  

   নৄরুল             

জাতীয় ২৬.০ ২৫.৬  ২৫.৭ ২৫.৮ ২৫.৪ 

ল্লী ২৫.৩ ২৫.০  ২৫.১ ২৫.৩ ২৫.২ 

য ২৬.৭ ২৬.৪  ২৬.৫ ২৬.৫ ২৬.০ 

   ভতরা           

জাতীয় ২০.৭ ২০.৩  ২০.৩ ২০.৩ ২০.০ 

ল্লী ২০.০ ১৯.৭  ১৯.৭ ১৯.৮ ১৯.৭ 

য ২১.৪ ২১.২  ২১.১ ২১.০ ২০.৮ 

 তফফালয ভেভা ফয় (Median Age at Marriage)         

   নৄরুল             

জাতীয় ২৪ ২৫  ২৫ ২৫ ২৪ 

ল্লী ২৪ ২৫  ২৫ ২৫ ২৪ 

য ২৫ ২৬  ২৬ ২৭ ২৬ 

   ভতরা           

জাতীয় ১৮ ১৮  ১৮ ১৮ ১৮ 

ল্লী ১৮ ১৮  ১৮ ১৮ ১৮ 

য ১৯ ১৯  ১৮ ১৯ ১৯ 

০৯. স্থানান্তযণ (অবেন্তযীণ স্থানান্তযণ) (Internal Migration)  

স্থানান্তয ায (প্রতত াজায জনেখ্যা)           

আগভন ায (In-Migration Rate) ৭২.৮ ৭৩.৮ ৭৬.৭ ৫৪.২ ৪০.২ 

ল্লী পরাকায স্থানান্তয (Rural In-migration) ৩৮.৬ ৩৭.৮ ৩৯.৫ ৩০.৭ ২৯.৪ 

ল্লী লত ল্লীলত স্থানান্তয ৩৩.৭ ৩২.৭ ৩৪.৫ ২৫.৬ ২৪.৩ 

য লত ল্লীলত স্থানান্তয ৪.৯ ৫.০ ৫.০ ৫.১ ৫.১ 

য পরাকায স্থানান্তয (Urban In migration) ১১৫.২ ১১৯.৪ ১২৩.০ ৯০.০ ৭৭.১ 

ল্লী লত লয স্থানান্তয ৩০.৬ ৩০.৩ ৩০.৩ ২৯.৫ ২৮.২ 

য লত লয স্থানান্তয ৮৪.৬ ৯০.২ ৯২.৬ ৬০.৫ ৪৮.৯ 

ফতগ িভন ায (Out-Migration Rate) ৭২.৪ ৭৪.৩ ৭৮.৫ ৫৪.৪ ৪৩.১ 

ল্লী লত ফতগ িভন ৩৯.৫ ৪৩.৫ ৪৭.৫ ৩৫.১ ৩৪.০ 

য লত ফতগ িভন ১১৩.১ ১১৩.৩ ১১৭.২ ৮৩.৮ ৭৪.৪ 

১০. জন্তনয়ন্ত্রণ  

   জন্তনয়ন্ত্রণ েতত ব্যফালযয ায  (Contraceptive Prevalence Rate)       

জাতীয় ৬৩.১ ৬২.৫  ৬২.৩ ৬২.১ ৬২.২ 

ল্লী ৬২.৪ ৫৯.৪  ৫৯.৩ ৬০.৪ ৬১.৬ 
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সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

য ৬৪.০ ৬৬.৩  ৬৫.৯ ৬৪.৫ ৬৪.৫ 

  েতত অনুমায়ী জন্তনয়ন্ত্রণ েতত ব্যফালযয ায (Contraceptive Prevalence Rate by Method)  

মমলকান েতত ৬৩.১ ৬২.৫  ৬২.৩ ৬২.১ ৬২.২ 

আদৄতনক েতত ৬১. ৬ ৫৯.২  ৫৮.৪ ৫৮.৪ ৫৮.৪ 

১১. প্রততফন্ধী (Disability)          

    স্থরূ প্রততফন্ধীতায ায (Crude Disability Rate ) ( প্রতত াজায জনেখ্যা)  

মভাট ৮.৫ ৮.৯  ৯.০ ৮.৮ ৯.০ 

নৄরুল ৯.৩ ৯.৮  ৯.৮ ৯.৬ ৯.৯ 

ভতরা ৭.৭ ৮.০  ৮.৩ ৮.০ ৮.২ 

১২. পইচআইতব/পইড          

ভা মথলক ন্তালনয পইচআইতব/পইড েক্রতভত য়  

তায তকযা ায (অন্তত: ১টি মভাড ম্পলকি 

জালন) 

৬৮.৯ ৬৮.৮  ৬৬.৯ ৬৬.১ ৬১.৫ 

ভা মথলক ন্তালনয পইচআইতব/পইড েক্রতভত য়  

তায তকযা ায (কর মভাড ম্পলকি জালন) 

৩৪.৬ ৩৫.৫  ২৯.১ ২৫.৮ ২১.০ 

১৩. খানায জ্ফতষ্টে           

খানায আকায ৪.২ ৪.২  ৪.৩ ৪.৪ ৪.৩ 

খানা প্রধালনয তকযা ায          

নৄরুল ৮৫.৮ ৮৫.৮ ৮৭.২ ৮৭.৩ ৮৭.৮ 

ভতরা ১৪.২ ১৪.২  ১২.৮ ১২.৭ ১২.২ 

াতনয ব্যফায (তাে)  (Access to Water )           

খাফায াতন (ট্যা পফে নরকূ) ৯৮.০ ৯৮.০  ৯৮.০ ৯৭.৯ ৯৭.৮ 

আলরায উৎ (তাে)          

তফদুেৎ ৯০.১ ৮৫.৩  ৮১.২ ৭৭.৯ ৬৭.৮ 

মারায ৪.৮ ৫.৮  ৫.৬ ৫.৪ NA 

মকলযাতন ৫.০ ৮.৮  ১৩.০ ১৬.৩ ৩১.৪ 

অন্যান্য ০.১ ০.১  ০.২ ০.৪ ০.৮ 

টয়লরট সুতফধা (তাে)          

স্যাতনটাতয ৭৮.১ ৭৬.৮  ৭৫. ৭৩.৫ ৬৩.৫ 

অন্যান্য ১৯.৯ ২০.৬  ২২.৩ ২৩.২ ৩৪.৪ 

উম্মকু্ত ২.০ ২.৬  ২.৭ ৩.৩ ২.১ 
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সূচকভ  ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 

১৪. াক্ষযতা          

  ৭ ফছয ও তদুধ ি জনেখ্যায তক্ষায ায 

(তকযা) 

         

জাতীয়          

মভাট ৭৩.২ ৭২.৩  ৭১.০ ৬৩.৬ ৫৮.৬ 

নৄরুল ৭৫.২ ৭৪.৩  ৭৩.০ ৬৫.৬ ৬০.৭ 

ভতরা ৭১.২ ৭০.২  ৬৮.৯ ৬১.৬ ৫৬.৬ 

ল্লী          

মভাট ৬৭.৬ ৬৬.৫  ৬৫.৫ ৫৭.২ ৫৫.২ 

নৄরুল ৬৯.৭ ৬৮.৬  ৬৭.৭ ৫৯.২ ৫৭.২ 

ভতরা ৬৫.৫ ৬৪.৪  ৬৩.৩ ৫৫.১ ৫৩.১ 

য          

মভাট ৮০.১ ৭৯.৫  ৭৭.৭ ৭৩.৩ ৭০.৫ 

নৄরুল ৮২.০ ৮১.৫  ৭৯.৬ ৭৫.৩ ৭২.৬ 

ভতরা ৭৮.২ ৭৭.৫  ৭৫.৮ ৭১.২ ৬৮.৪ 

১৫ ফছয ও তদুধ ি জনেখ্যায তক্ষায ায  (তকযা) 

জাতীয়          

মভাট ৭৩.৯ ৭২.৯  ৭২.৩ ৬৪.৬ ৬১.৪ 

নৄরুল ৭৬.৭ ৭৫.৭  ৭৫.২ ৬৭.৬ ৬৪.৭ 

ভতরা ৭১.২ ৭০.১  ৬৯.৫ ৬১.৬ ৫৮.২ 

ল্লী          

মভাট ৬৭.৩ ৬৬.১  ৬৫.৪ ৫৭.৬ ৫৭.৪ 

নৄরুল ৭০.৩ ৬৯.০  ৬৮.৪ ৬০.৬ ৬০.৭ 

ভতরা ৬৪.৪ ৬৩.২  ৬২.৪ ৫৪.৬ ৫৪.১ 

য          

মভাট ৮১.৭ ৮১.১  ৮০.৭ ৭৪.৭ ৭৪.৬ 

নৄরুল ৮৪.৩ ৮৩.৮  ৮৩.৩ ৭৭.৭ ৭৭.৭ 

ভতরা ৭৯.২ ৭৮.৪  ৭৭.৯ ৭১.৮ ৭১.৫ 

১৫.  জনেখায ধভ িতবতিক তফবাজন (Religious Composition) (তকযা)  

ভৄতরভ ৮৮.৪ ৮৮.৪  ৮৮.৪ ৮৮.২ ৮৯.২ 

অন্যান্য ১১.৬ ১১.৬  ১১.৬ ১১.৮ ১০.৮ 

১৬. জাতীয় জনেখ্যা (প্রাক্কতরত): ১জানুয়াতয ২০১৯ (তভতরতয়ন) 

 মভাট ১৬৫.৫৭     

 নৄরুল ৮২.৮৭     

 ভতরা ৮২.৭০     
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৬.১৪ ২০১৮-২০১৯ থ ি ফছবয বুন্তযীণ প্রর্যণ: 

 

ক্র: নে  মকাল িয নাভ আলয়াজনকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

তাতযখ ও 

মভয়াদ 

প্রতক্ষলণয স্থান মগ্রড/মেতণ অেগ্রণকাযীগলণয েখ্যা ভন্তব্য 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

ফােরালদ 

তযেখ্যান 

বুেলযা 

অন্যান্য 

েস্থা 

মভাট  

১ জাতীয় শুোচায তফললয় 

লচতনতা বৃতে ও 

পতডতজ’য গুরুত্ব  

েক্রান্ত প্রতক্ষণ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

৬-৭ আগস্ট্/১৮ 

 

লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ১০-

১৬ 

৩০ জন -- জন - ৩০ 

জন 

 

২ জাতীয় শুোচায তফললয় 

লচতনতা বৃতে ও 

পতডতজ’য গুরুত্ব  

েক্রান্ত প্রতক্ষণ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

৮-৯ আগস্ট্/১৮ লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ১৭-

২০ 

২২ জন ০৩ জন - ২৫ 

জন 

 

৩ জাতীয় শুোচায তফললয় 

লচতনতা বৃতে ও 

পতডতজ’য গুরুত্ব  

েক্রান্ত প্রতক্ষণ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

১২-১৩ 

আগস্ট্/১৮ 

লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ৯ভ 

মথলক তদুেি 

১৫ জন  ০২ জন - ১৭ 

জন 

 

৪ জাতীয় শুোচায তফললয় 

লচতনতা বৃতে ও 

পতডতজ’য গুরুত্ব  

েক্রান্ত প্রতক্ষণ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

১৬,১৯,২০,২৬ 

ও ২৭ 

আগস্ট্/১৮ 

লম্মরন কক্ষ 

SID 
মগ্রড ১৭-২০ ২৩ জন ১৩ জন ০৩ 

জন  

৩৯ 

জন 

 

৫ উভাফন ও মফা 

তজকযণ তফললয় ০১ 

তদলনয 

ওয়াকি/কভ িারা  

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

২৬-০৭-২০১৮ লম্মরন কক্ষ 

SID 
মগ্রড ২- ১৬ ৪০ জন - - ৪০ 

জন 

 

৬ নাগতযক মফায় উভাফন 

তফললয় ০২ তদলনয 

প্রতক্ষণ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

২৮ ও ২৯ 

জানুয়াতয/২০১৯ 

তফতফপ লম্মরন 

কক্ষ 
মগ্রড ৫- ১০ - ৩০ জন  - ৩০ 

জন 

 

৭ উভাফন ও মফা 

তজকযণ তফললয় ০১ 

তদলনয 

ওয়াকি/কভ িারা 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

২৫ জুন/২০১৯ লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ৫-১০ ১৮ জন - - ১৮ 

জন 

 

৮ উভাফন ও মফা 

তজকযণ তফললয় ০১ 

তদলনয ০১ টি কভ িারা 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

২৬ জুন/২০১৯ লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ৫- 

১০ 
০৯ জন - - ০৯ 

জন 

 

৯ নাগতযক মফায় উভাফন 

তফলয়ক ০২ তদলনয ০১ 

টি প্রতক্ষণ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

২৭ ও ২৮ 

জুন/২০১৯ 

মেতনে ইনতস্ট্টিউট 

তফতফপ 
মগ্রড ৫- ১০ - ২৩ জন - ২৩ 

জন 

 

১০ জনপ্রান নীততভারা 

অনুালয প্রতক্ষণ মকা ি 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

৬,৯ ও ১০ 

তডলম্বয/১৮ 

লম্মরন কক্ষ 

SID 
মগ্রড ৯ভ 

মথলক তদুেি 

১৫ জন ০১ জন  - ১৬ 

জন 

 

১১ জনপ্রান নীততভারা 

অনুালয প্রতক্ষণ মকা ি 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

১৭-১৯ 

তডলম্বয/১৮ 

লম্মরন কক্ষ 

SID 
মগ্রড ১০-১৬ ২৫ জন ০১ জন ০১জন ২৭ 

জন 

 

১২ জনপ্রান নীততভারা 

অনুালয প্রতক্ষণ মকা ি 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

২৩,২৪ ও ২৬ 

তডলম্বয/১৮ 

লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ১৭-২০ ২২ জন ১২ জন ০২ 

জন 

৩৬ 

জন 

 

১৩ অতবলমাগ গ্রণ ও 

তনষ্পতি েক্রান্ত GRS 

পটওয়ায বা িন-২ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

১৭ পতপ্রর/১৯ লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ১০-০২ ২৭ জন ০২  জন - ২৯ 

জন 
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ক্র: নে  মকাল িয নাভ আলয়াজনকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

তাতযখ ও 

মভয়াদ 

প্রতক্ষলণয স্থান মগ্রড/মেতণ অেগ্রণকাযীগলণয েখ্যা ভন্তব্য 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

ফােরালদ 

তযেখ্যান 

বুেলযা 

অন্যান্য 

েস্থা 

মভাট  

তফললয়  প্রতক্ষণ তফবাগ 

১৪ অতবলমাগ গ্রণ ও 

তনষ্পতি েক্রান্ত GRS 

পটওয়ায বা িন-২ 

তফললয়  প্রতক্ষণ 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

১৮ পতপ্রর/১৯ লম্মরন কক্ষ 

SID 

মগ্রড ১১-২০  ৩০ জন ০৩ জন ০১ 

জন 

৩৪ 

জন 

 

১৫ জনপ্রান নীততভারা 

অনুালয প্রতক্ষণ মকা ি 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

৫-৬ পতপ্রর/১৯ মজরা 

তযেখ্যান 

অতপ 

কক্সফাজায 

মগ্রড ৪-১০  ১১ জন -  - ১১ 

জন 

 

১৬ জনপ্রান নীততভারা 

অনুালয প্রতক্ষণ মকা ি 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

১৮-১৯ 

পতপ্রর/১৯ 

মজরা 

তযেখ্যান 

অতপ 

কক্সফাজায 

মগ্রড ৪-১০ ১১ জন - - ১১ 

জন 

 

১৭ জনপ্রান নীততভারা 

অনুালয প্রতক্ষণ মকা ি 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

২৬-২৭ 

পতপ্রর/১৯ 

মজরা 

তযেখ্যান 

অতপ 

কক্সফাজায 

মগ্রড ১১-২০ ১৮ জন ০৪ জন ০১ জন ২৩ 

জন 

 

১৮ জনপ্রান নীততভারা 

অনুালয প্রতক্ষণ মকা ি 

তযেখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

৩-৪ মভ/১৯ মজরা 

তযেখ্যান 

অতপ 

কক্সফাজায 

মগ্রড ১১-২০  ১৭ জন ০৬ জন  - ২৩ 

জন 

 

মভাট =  ৩৩৩ 

জন 

১০০ 

জন 

০৮ জন ৪৪১ 

জন 

 

 

৬.১৫ ২০১৮-২০১৯ থ িফছবয বফবদর্ক প্রর্যণ/ র্যা পয/ কভ িারায় ংিণ ংক্রান্ত তথ্যার্দ: 

 

ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

০১ International Workshop 

on User Engagement for 

Monitoring Progress on 

the Sustainable 

Development Goals.  

Amman, Jordan ILO and 

KNOMAD 

১৭-২০ জুন 

২০১৯ 

 

- ০২ 

জন 

- 

০২ Regional Workshop on 

the use of mobile phone 

data for official 

statistics Indonesia 

(BPS)  

Jakarta, 

Indonesia 

UNESCAP    ১১-১৪ জুন 

২০১৯ 

 

- ০২ 

জন 

- 

০৩ High Level Seminar on 

the Future of Economic 

Statistics 

Shanghai, China UNSD  ০৩-০৫ জুন 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

০৪ Study visit to share 

knowledge on 

Population and Housing 

Censuses and Gender 

Based Violence Survey 

Mongolia Statistic for 

Development 

(Stat4Dev), 

BBS 

১২-১৪ জুন 

২০১৯ 

মভাট: ০৩ 

তদন।  

০২ 

জন 

০১ 

জন 

০২ জন 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

০৫ International Workshop 

on Service Producer 

Price Index during 26-

28 June 2019 

Dalian, China National 

Bureau of 

Statistics of 

China 

২৬-২৮ জুন 

২০১৯ 

 

- ০২ 

জন 

- 

০৬ 8th meeting of the 

Steering Group on the 

Regional Programme on 

Economic Statistics 

Bangkok, 

Thailand 

ESCAP ২১ জুন 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

০৭  Knowledge and 

Experience sharing 

study visit on VRS 

Maldives  

MSVSB (2nd 

phase) Project 

২৫-২৭ জুন 

২০১৯ 

 

- ০৬ 

জন 

০২ জন 

০৮ 

 

 Study Visit on “Census 

Data Processing and 

Analysis Procedures” 

KOSTAT, 

Republic of  

Korea 

Handloom 

Census Project 

2017, BBS 

০৭-০৯ মভ 

২০১৯ 

 

০৩ 

জন 

০২ 

জন 

- 

০৯ 

 

Experience sharing tour 

on “Evidence-Based 

Policy Making and 

Integration of Multi-

Dimensional Poverty 

(MPI) in Social 

Investments” 

Andhra Pradesh, 

India 

UNICEF  ২৬-৩১ মভ 

২০১৯ 

 

- ০৩ 

জন 

- 

১০  Turkish Statistical 

Institute (TurkStat) 

Ankara, Turkey 

 

Improvement 

of GDP 

Compilation 

and Rebasing 

of Indices 

Project 

 ০৬-১০ মভ, 

২০১৯ 

 

০১ 

জন 

০৩ 

জন 

০১ জন 

১১ Study visit on 

Agriculture and Rural 

Statistics at the (PSA) 

Central Office, Quezon 

City 

Philippines Agriculture and 

Rural Statistics 

Survey Project-

2017, BBS 

০৬-১০ মভ 

২০১৯ 

 

০২ 

জন 

০৮ 

জন 

- 

১২ 

 

Training Course on GDP 

Data during. KOSTAT  

 

Republic of 

Korea 

Modernization 

of National 

Accounts          

Statistics 

Project; 

২০-২৩ মভ 

২০১৯ 

 

০১ 

জন 

০৫ 

জন 

- 

১৩ 5th International 

Conference on Big Data 

for Official Statistics  

Kigali, 

Rwanda 

UN Statistics 

Division 

২৯ পতপ্রর 

০৩ মভ ২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

১৪ Issue-focused Training 

Course on “Statistical 

Analysis of 

Disaggregated SDG 

Indicators for Inclusive 

Development Policies” 

(J1904295)  

Japan JICA   ২৯ মভ লত     

   ১৩ জুরাই 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

১৫ Second Consultative 

workshop on SDG 

indicatior 10.7.1 during 

30 May 2019 to 01 June 

Turkey ILO and 

KNOMAD  

৩০ মভ লত 

০১ জুন ২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

2019 in Istanbul 

১৬  Quality of Statistics for 

SDG Indicators  in 

Chiba 

Japan 

 

  

UNSD  

   ১৩-১৫ মভ 

২০১৯ 

- ০১ 

জন 

- 

১৭  Operational and 

Maintenance training on 

Automatic Fire 

Suppression System  

Turkey Smart Systems 

& Consultants 

Ltd 

    ০২-০৪ মভ 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

১৮ Training Course on 

QNAP System in 

Bangkok 

Thailand 

 

Global Brand 

Pvt. Ltd 

২৮-৩০ মভ 

২০১৯ 

 ০৩ 

জন 

 

১৯ Regional Technical 

Evaluation and Review 

Workshop for the 2017 

International 

Comparison Program 

(ICP) for Asia and the 

Pacific (RDTA-9238 

Bangkok, 

Thailand 

ADB ০১-০৫ পতপ্রর 

২০১৯ 

 ০৩ 

জন 

 

২০ Government Finance 

Statistics (SA19.23)  

New Delhi India SARTTAC ০৮-১২ পতপ্রর 

২০১৯ 

 ০১ 

জন 
 

২১ “6th Meeting of the 

Expert Group on 

Disaster-related 

Statistics in Asia and 

the Pacific: Progressing 

on Disaster-related 

Statistics for SDGs 1,11 

and 13 during 23-25 

April 2019 and Pre-

EGM: Regional 

Meeting on Gender 

Statistics in Climate 

Change and Disaster 

Risk on 22 April 2019, 

Bangkok 

Thailand 

 

ESCAP ২১-২৬ পতপ্রর 

২০১৯ 

 

 ০১ 

জন 

 

 

 

২২ Study Visit/Training on 

Census Data Collection 

activities and the 

monitoring system of 

SDG indicators at 

Statistics Indonesia 

(BPS) in Jakarta 

Indonesia. Handloom 

Census-2017 

Project, BBS 

২৩-২৫ 

পতপ্রর 

২০১৯ 

 

০৩ 

জন 

০৪ 

জন 

 

০১ জন 

২৩                50
th
 Session of the 

United Nations 

Statistical Commission 

and related special 

events to be  held in the 

UN Headquarters, New 

York 

New York 

 

UNFPA ০১-০৮ ভাচ ি 

২০১৯ 

 

০২ 

জন 

০১ 

জন 

 

- 

২৪ SDG Data 

Disaggregation using 

Thailand ADB   ০৬-০৮ ভাচ ি 

২০১৯ 

- ০২ 

জন 

- 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

 Big Data in Bangkok 

২৫ 

 

Capacity building 

workshop in measuring 

financial Protection  in 

South-East Asia in New 

Delhi 

India WHO ০৪-০৬ ভাচ ি 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

২৬ 

 

US Division of Vital 

Statistics (DVS)           

 Program, CDC and 

New York City  

 Department of Health 

and Mental Hygiene  

 Bureau of Vital 

Statistics (NYC 

DOHMH)  Program in 

Maryland and New 

York 

New York (MSVSB) 

Project (2nd 

phase), BBS   

 ০১-০৮ ভাচ ি 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

২৭ 

 

Regional Workshop on 

the 2020 World 

Programme on 

Population and Housing 

Censuses: International 

Standards and 

Contemporary 

Technologies in Ankara 

Turkey SESRIC ১২-১৫ ভাচ ি 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

০১ জন 

২৮ Study Visit at National 

Bureau of Statistics of 

China during 18-22 

March 2019 in Beijing 

China 

 

 

Agricultue 

(crops), 

fisheries and 

livestock) 

Census-2018 

Project 

 ১৮-২২ ভাচ ি 

     ২০১৯ 

 

০১ 

জন 

০৪ 

জন 

০১ জন 

২৯ Training Course on 

Quarterly National 

Accounts in New Delhi  

India SARTTAC   ১১-১৫ ভাচ ি 

২০১৯ 

- ০৫ 

জন 

- 

৩০ Study Visit titled 

“Population and 

Housing Censuses”  

Maldives  (Stat4Dev)  

BBS 

০৪-০৬ 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ 

০১ 

জন 

০৪ 

জন 

- 

৩১ Expert Group on 

Refugee and Internally 

Displaced Persons 

Statistics (EGRIS)” 

Turkey Statistics and 

Informatics 

Division (SID) 

১২-১৪ 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ 

০১ 

জন 

- - 

৩২ “ICD-11 training and 

implementation 

preparation workshop”  

Tunisia WHO ১৩-১৫ 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৩৩ “ Strengthening the 

Collection and Use of 

International Migration 

Data in the Context of 

the 2030 Agenda for 

Thailand UNSD ০৫-০৮ 

জানুয়াতয 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 



48 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-২০১৯ 

 

ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

Sustainable 

Development” 

৩৪ “Building National 

Capacity in Child 

Labour and Forced 

Labour data analysis” in 

Bangkok 

Thailand ITC, ILO 

 

২১-২৪ 

জানুয়াতয 

২০১৯ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৩৫ “First Meeting of the 

Subgroup on Gender 

Statistics Training”  

Thailand UN Women  ১৬-১৮ 

জানুয়াতয 

২০১৯ 

- ০১ 

জন 

- 

৩৬ “Macroeconometric 

Forecasting and 

Analysis 

New Delhi, India SARTTAC ০৭-১১ 

জানুয়াতয 

২০১৯ 

- ০১ 

জন 

- 

৩৭ „Education Statistics‟ Gambia 

 

OIC, SESRIC ০৭-০৯ 

জানুয়াতয 

২০১৯ 

- ০১ 

জন 

- 

৩৮ “Sustainable 

Development Goals and 

Human Resource 

Management”  

Malaysia  (SID) Project. 

 

১২-১৪ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

 

০৭ 

জন  

০১ 

জন 

০২ জন 

৩৯ “Gender Statistics and 

SDG Indicators 5.a.1 

and 5.a.2” in Bangkok, 

Thailand SIAP ১০-১৩ 

তডলম্বয 

২০১৮  

০১ 

জন 

- - 

৪০ “Guidelines on 

Legislative Framework     

for Civil Registration, 

Vital Statistics and 

Identity Management 

Systems” 

New York, USA UNSD ১৭-১৯ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৪১ “JICA Alumni 

Association Forum of 

SAARC Countries 

(JAAFSC)” 

Nepal Personal ২৩-২৬ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৪২ 

 

“Regional Technical 

Evaluation and Review 

Workshop for the 2017 

International 

Comparison Program 

for Asia and the Pacific” 

in Jakarta 

Indonesia ADB ০৪-০৬ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

 

- ০৩ 

জন 

- 

৪৩ 

 

“Data and Metadata 

Sharing and Exchange 

for Asian Countries” in 

Bangkok. 

Thailand UNSD ১০-১৪ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৪৪ Statistical Course of 

„Education Statistics‟ 

Gambia OIC, SESRIC ১৭-১৯ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৪৫ “New Procurement  

Framework of the 

World Bank” in Noida. 

India NSDS 

Implementation 

Support Project 

২৬ নলবম্বয 

০৭  

তডলম্বয 

- ০১ 

জন 

- 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

২০১৮ 

৪৬ 

 

“16
th
 ITU World 

Telecommunication/ICT 

Indicators Symposium 

(WTIS-18)” in Geneva 

Switzerland ITU ১০-১২ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৪৭ “Study on Utilization of 

Geospatial Information 

for Government 

Activities” (JICA 

technical Cooperation 

project) 

Japan JICA ০৩-১৪ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৪৮ 10
th
 European DDI 

(Data Documentation 

initiatives) user 

Conference 

Germany DIW Berlin, 

Germany 

০৩-০৫ 

তডলম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৪৯ 

 

Study Visit on “Database 

Preparation and      

Maintenance” 

Russia National 

Household 

Database 

Project; 

০৫-০৯ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

০১ 

জন 

০৩ 

জন 

- 

৫০ “Regional Course on 

SDGs Indicators: 

Measuring decent work 

in the context of the 

SDGs”  

 

Japan 

 

ILO-SIAP and 

Statistics and 

Informatics 

Division 

 

১৯-২২ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

০১ 

জন 

- - 

৫১ “Eighth meeting of the 

Inter-Agency and Expert 

Group on Sustainable 

Development Goal 

Indicators (IAEG-SDGS) 

Sweden Statistics 

Sweden 

০৫-০৮ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

- ০২ 

জন 

- 

৫২ “Regional Training on 

Monitoring SDG Target 

1.3 and Social Protection 

Statistics” in Bangkok 

Thailand ILO/ESCAP ৩১ অলটাফয 

০২ নলবম্বয 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৫৩ “Regional Training for 

SAARC Countries on 

Master Sampling 

Frames for Agriculture 

Statistics” 

Nepal FAO ১৯-২৩ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

০১ ০২ 

জন 

- 

৫৪ “Good Governance and 

Human Resource 

Management”  

Malaysia SID Project ২১-২৩ নলবম্বয 

২০১৮ 

০৩ 

জন 

০২ 

জন 

০১ জন 

৫৫ “Learning visit on 

hygiene program and 

research” 

Nepal Bangladesh 

National 

Hygiene 

Survey 2017, 

BBS 

১৩-১৬ 

নলবম্বয 

২০১৮  

০১ 

জন 

০৮ 

জন 

- 

৫৬ Study Visit  Malaysia 

 

National 

Household 

Database 

Project 

১২-১৫ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

০২ 

জন 

০৪ 

জন 

০১ জন 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

৫৭ “Study Tour on 

Strengthen Human 

Resources Management 

(HRM)” 

Colombo,  

Sri Lanka 

 

SID project 

০৫-০৮ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

০৪ 

জন 

০২ 

জন 

- 

৫৮ “International 

Workshop on Data 

Science 2018 (DSWS-

2018)” 

Mishima, 

Shizuoka, Japan 

 

Japan 

 

 

১২-১৫ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৫৯ “Strengthening 

Statistical Capacity for 

Censuses and SDGs, 

Asia and Pacific 

Region” 

Daejeon/Songdo, 

Republic of 

Korea 

Statistics Korea ১২-১৬ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

- ০২ 

জন 

- 

৬০ “Disaster Loss 

Databases and Sendai 

Framework Monitoring” 

India 

 

UNISDR ১৩-১৬ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৬১ “Designing and 

Conducting Business 

Surveys for Official 

Statistics and The 6th 

OECD World Forum on 

Statistics, knowledge, 

and policy” 

Republic of 

Korea 

Statistics Korea ১৯-২৯ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৬২ “Global Alliance for 

Literacy within the 

Framework of Lifelong 

Learning (GAL) Policy 

Forum” 

Mexico UNESCO 

Institute for 

Lifelong 

Learning (UIL) 

১৩-১৪ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৬৩ Fourteenth session of 

the Governing Council 

of the Statistical 

Institute for Asia and 

the Pacific in Incheon 

Republic of 

Korea 

Bangladesh 

Bureau of 

Statistics 

(BBS) 

২৬-২৭ 

নলবম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৬৪ 4th Workshop for the 

Collection of Data on 

Intrenational Labour 

Migration Statistics in 

the Asia-Pacific Region 

Republic of 

Korea 

KOSTAT ৩০ অলটাফয- 

০১ নলবম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৬৫ Global Alliance to 

Monitoring Larning in 

Hamburg 

Germany UNESCO 

Institute for 

Statistics 

১৭-১৮ 

অলটাফয 

২০১৮  

- ০১ 

জন 

- 

৬৬ Regional Training 

Course on Education 

Related Sustainable 

Development Goal 

Indicators 

Republic of 

Korea 

SIAP, 

KOSTAT and 

UNESCO 

১৫-১৯ 

অলটাফয 

২০১৮ 

 

- ০২ 

জন 

- 

৬৭ International Training 

Program in Gender 

Statistics in Kampala 

Uganda Swedish 

International 

Development 

Agency  

২১-২৬ 

অলটাফয 

২০১৮ 

- ০২ 

জন 

- 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

 

৬৮ RDTA 9238 in Bangkok Thailand ADB ১০-১৩ 

অলটাফয 

২০১৮ 

- ০২ 

জন 

- 

৬৯ Study Visit  Mexico NHD ২২-২৬ 

অলটাফয 

২০১৮  

০১ 

জন 

০৪ 

জন 

- 

৭০ Score for Health Data: 

Regional Consultation 

of Strengthening 

Country Health 

Information System and 

Capacities to Monitor 

UHC 

Health SDGs (WHO) ১০-১১ 

অলটাফয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৭১ Stakeholder workshop 

on disability 

Bangkok ESCAP ২৫-২৬ 

অলটাফয 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৭২ Sixth Session of the 

Committee on Statistics 

Navigating policy with 

data to leave no one 

behind 

Bangkok UNICEF 

Bangladesh 

১৬-১৯ 

অলটাফয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৭৩ Data Collection for 

SDG Land Indicators 

Dubai UN HABITAT ২১-২২ 

অলটাফয 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৭৪ Study visit Bhutan Handloom 

Census-2017 

Project, BBS 

০৬-০৯ 

মলন্ফম্বয 

২০১৮ 

 

০২ 

জন 

০৩ 

জন 

- 

৭৫ R-CDTA 8838: 

Updating and 

Constructing Supply 

and Use Table in 

Selected Developing 

Member Economies – 

Project Closing Forum 

and Regional 

Conference on System 

of National Accounts 

Thailand ADB ২৬-২৮ 

মলন্ফম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৭৬ Seventh workshop on 

forging partnership for 

Statistical Training in 

Asia and the Pacific: 

Effective Collaboration 

for Increasing 

Availability, Access and 

Use of Quality Gender 

Statistics and network 

Bhutan UN women ১০-১২ 

মলন্ফম্বয 

২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

for the Coordination of 

Statistical Training in 

Asia and the Pacific 

৭৭ Study Visit Thailand Agriculture 

(Crops, 

Fisheries and 

Livestock) 

Census Project 

2018,BBS 

০৩-০৭ 

মলন্ফম্বয 

২০১৮ 

 

০২ 

জন 

০৪ 

জন 

- 

৭৮ Big Data, Artificial 

Intelligence and 

Decision Science in 

Health and Nutrition 

Thailand The World 

Bank 

২৪-২৮ 

মলন্ফম্বয 

২০১৮  

০১ 

জন 

- - 

৭৯ Study Visit with 

TurkStat 

Turkey MSVSB (2nd 

Phase) Project, 

BBS 

২৪-২৮ 

মলন্ফম্বয 

২০১৮ 

 

০১ 

জন 

০৩ 

জন 

০১ জন 

৮০ ESCAP Asia and the 

Pacific Regional Expert 

Workshop on Ocean 

Accounts in Bangkok 

Thailand ESCAP ০১-০৩ 

আগস্ট্ ২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৮১ South and West Asia 

Training Workshop on 

Monitoring SDG4: 

Education Statistics and 

Tools in New Delhi 

India UNESCO, 

Bangkok 

০৬-১০ 

আগস্ট্ ২০১৮ 

 

 

- ০১ 

জন 

- 

৮২ Study Visit Server 

Virtualization and Data 

Security 

India NHD Project 

of BBS 

২০-২৫ 

আগস্ট্ ২০১৮ 

 

- ০৫ 

জন 

- 

৮৩ First Technical 

Gathering of the 

National Information 

Platforms for Nutrition 

(NIPN) Country teams 

& the Global Support 

Facility (GSF)  

France EU Delegation 

of Bangladesh 

০৩-০৫ 

জুরাই ২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৮৪ OPHI Summer School 

2018: Multidimensional 

poverty measurement & 

Analysis in Oxford, 

University of Oxford 

United Kingdom UNICEF 

Bangladesh 

১৬-২৮ 

জুরাই ২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৮৫ RDTA 9238: Regional 

technical Evaluation and 

review Workshop for 

the 2017 International 

comparison program 

(ICP) for Asia and the 

pacific in Bangkok 

Thailand ADB ২৩-২৮ 

জুরাই ২০১৮ 

 

- ০২ 

জন 

- 

৮৬ Quarterly National 

Accounts 

Singapore IMF Singapore  ১৬-২৭ জুরাই 

২০১৮ 

- ০২ 

জন 

- 
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ক্র:নে তক্ষা পয/কভ িারা/ 

প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ 

মদলয নাভ অথ িায়নকাযী 

প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষলণয 

মভয়াদ 

অেগ্রণকাযীয েখ্যা 

SID BBS অন্যান্য 

প্রততষ্ঠান 

৮৭ 29
th
 Population census 

Conference: Innovative 

Approaches to Enhance 

the Quality of the 2020 

Round of census  

Viet Nam UNFPA & 

ANCSDAAP 

১১-১৩ জুরাই 

২০১৮ 

- ০১ 

জন 

- 

৮৮ Mobile Census  

Data collection with 

CSPro Android   

Thailand Asia Pacific 

Regional 

Office (APRO) 

২৩-২৭  

জুরাই ২০১৮ 

- ০২ 

জন 

- 

৮৯ Demography with 

Republic of Korea 

Korea Statistics Korea 

(KOSTAT) 

২৩-২৭  

জুরাই ২০১৮ 

 

- ০১ 

জন 

- 

৯০ Data security, Cyber 

Security, data 

Processing and data 

Preservation 

New York, USA MSVSB (2
nd

 

Phase) Project 

of BBS 

২৯ জুরাই -

০২ আগস্ট্ 

২০১৮ 

 

০১ 

জন 

০১ 

জন 

- 

৯১ Learn the Statistical 

System of India 

India  NSDS 

Implementation 

support project 

of BBS 

     ৩০ জুরাই -

০৩ আগস্ট্ 

২০১৮ 

 

০১ 

জন 

০২ 

জন 

- 
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৭. র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয গ িাবনািাভ: 
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৮.0 সফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen’s Charter):  

৮.১ নাগতযক মফা: 

 

ক্র: 

নে 

মফায নাভ মফা 

প্রদান 

েতত 

প্রলয়াজনীয় 

কাগজত্র পফে 

প্রাতপ্তস্থান 

মফাভল্য পফে 

তযলাধ েতত 

মফা 

প্রদালনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (নাভ, 

দফী, মপান ও ই-

মভইর) 

১ তথ্য প্রদান: 

ফােরালদ তযেখ্যান 

বুেলযায মাফতীয় 

প্রকানায ভােলভ 

জনেখ্যা, কৃতল, ভৎস্য 

ও প্রাতণম্পদ পফে 

অথ িননততক শুভাতয 

ছাোও আথ িাভাতজক, 

জনতভতত পফে 

তযলফ অন্যান্য 

তফললয় তযেখ্যানগত 

তথ্য ও উাি 

যফযা।   

ই-মভইর, 

পোক্স, 

ডাকলমালগ 

পফে 

যাতয 

আলফদন 

দাতখলরয 

ভােলভ।  

আলফদনত্র/চাতদাত্র যকায কর্তিক 

তনধ িাতযত 

পী/চারান/ব্যােলকয 

ভােলভ তযলাধ 

কযলত লফ। ভল্য 

তাতরকা তফতফপ পয 

ওলয়ফ াইট 

www.bbs.gov.bd  
পয ভােলভ াওয়া 

মালফ।   

১৫ (লনয) 

তদন 

তযচারক 

(পভআইপ)  

ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযা, 

তযেখ্যান বফন 

ই-২৭/প, 

আগাযগাঁও, ঢাকা। 

মপান:+৮৮০২- 

৮১২৪০৪১  

২  তথ্য প্রদান: 

নাগতযকগলণয তথ্য 

অতধকায (Right to 

Information) 

তনতিতকযণ। 

জনগলণয 

জন্য 

উনু্ক্ত 

  প্রলমাজে নয় যকাতয 

কাম িতদফ 

(কার: ৯ টা 

লত তফলকর 

৫টা ম িন্ত)  

উতচফ (তথ্য 

ব্যফস্থানা) 

তযেখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবাগ 

মপানোঃ ৫৫০০৭০৮৩ 

(অতপ), 

মভা:০১৭১১৮০৪৬১৬ 

৩ নাগতযকগলণয 

তযেখ্যানগত তথ্য ও 

উালিয চাতদা 

নযণকলল্প গণপ্রন্থাগায 

ব্যফালযয সুলমাগ। 

জনগলণয 

জন্য 

উনু্ক্ত  

তনধ িাতযত গণগ্রন্থাগায ১) 

তফতফপ প্রকানা াখা 

তযেখ্যান বফন, ই-

২৭/প, আগাযগাঁও, 

ঢাকা। ২)  ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযা 

তফক্রয় মকন্দ্র আনাযী 

বফন (১ভ তরা), ১৪/২, 

মতাখানা মযাড (লপ্র 

ক্লালফয তফযীলত) 

ঢাকা-১০০০। 

প্রলমাজে নয় যকাতয 

কাম িতদফ 

(কার: ৯ টা 

লত তফলকর 

৫টা ম িন্ত) 

কাযী তযেখ্যান 

কভ িকতিা ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযা 

তফক্রয় মকন্দ্র 

আনাযী বফন (১ভ 

তরা), ১৪/২, 

মতাখানা মযাড 

(লপ্র ক্লালফয 

তফযীলত) ঢাকা-

১০০০। মভাফাইর: 

০১৮১৭৫০৬৬৩৮ 
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৮.২ প্রার্তষ্ঠার্নক সফা: 

 

ক্র: 

নে 

মফায নাভ মফা প্রদান েতত প্রলয়াজনীয় কাগজত্র পফে প্রাতপ্তস্থান মফাভল্য 

পফে 

তযলাধ 

েতত 

মফা 

প্রদালনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, 

মপান ও ই-

মভইর) 

(১)  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

 

 

 

দ সৃজন 

 

 

 

তফদ্যভান তফতধ-তফধান 

অনুযলণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও 

অথ িতফবালগয ম্মতত 

গ্রণ কযায য প্রস্তাতফত 

লদয মফতন মস্কর অথ ি 

তফবালগয ফাস্তফায়ন 

অনুতফবাগ লত মাচাই 

কযা য়। প্রাতনক 

উন্নয়ন কতভটিয 

সুাতযলয তবতিলত 

প্রলমাজেলক্ষলত্র ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয দয় 

অনুলভাদনক্রলভ যকাতয 

ভঞ্জুতয আলদ জাতয কযা 

য়।  

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য তনধ িাতযত             

     পযলভ দপ্তয/অতধদপ্তলযয প্রস্তাফ 

খ) অনুলভাতদত ােগঠতনক কাঠালভায কত  

গ) আতথ িক েলেল 

 

 

 

তফনাভলল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৬ 

ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতততযক্ত তচফ 

(প্রান)  

তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

তযেখ্যান 

বফন 

ই-২৭/প, 

আগাযগাঁও, 

ঢাকা।  

মপানোঃ 

+৮৮০২- 

৫৫০০৭০৭০ 

(অোঃ) 

ই-মভইর: 

addlsecyad

min@sid.g

ov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২  দ েযক্ষণ  

 

 

 

 

তফদ্যভান তফতধ-তফধান 

অনুযলণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ি 

তফবালগয ম্মতত গ্রণ 

কযায য যকাতয 

ভঞ্জুতয আলদ জাতয কযা 

য়।  

ক)  দপ্তয/অতধদপ্তলযয প্রস্তাফ  

খ)  দ সৃজলনয যকাতয আলদ 

গ)  ০৩ ফছয দ েযক্ষলণ যকাতয  

     আলদ  

ঘ)  দ েযক্ষলণয জন্য জনপ্রান  

     ভন্ত্রণারলয়য ম্মতত 

ঙ)  দ েযক্ষলণয জন্য অথ ি তফবালগয ম্মতত 

চ)  ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মতত 

তফনাভলল্য ৬০ 

কাম ি 

তদফ 

৩ অস্থায়ী দ 

স্থায়ীকযণ 

তফদ্যভান তফতধ-তফধান 

অনুযলণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ি 

তফবালগয ম্মতত গ্রণ 

কযায য যকাতয 

ভঞ্জুতয আলদ জাতয কযা 

য়। 

ক) দ স্থায়ীকযলণয জন্য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারলয়য তনধ িাতযত পযলভ দপ্তয /অতধদপ্তলযয 

প্রস্তাফ  

খ)  দ সৃজলনয যকাতয আলদ 

গ)  দ সৃজলনয য যফতী কর  ফছলযয দ 

েযক্ষলণয ভঞ্জুতয আলদ 

তফনাভলল্য ৬০ 

কাম ি 

তদফ 

৪ জনফর/ 

যঞ্জাভাতদ 

টিওপলইর্ভক্তকয

ণ 

তফদ্যভান তফতধ-তফধান 

অনুযলণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ি 

তফবালগয ম্মতত গ্রণ 

কযায য যকাতয 

ভঞ্জুতয আলদ জাতয কযা 

য়।  

ক) দপ্তয/অতধদপ্তলযয প্রস্তাফ  

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ম্মতত 

গ) অথ ি ভন্ত্রণারলয়য ম্মতত 

ঘ) অথ ি তফবালগয ফাস্তফায়ন অনুতফবাগ কর্তিক 

মফতন মস্কর তনধ িাযণ (জনফলরয মক্ষলত্র) 

ঙ) প্রাতনক উন্নয়ন েক্রান্ত তচফ কতভটিয 

সুাতয 

  

তফনাভলল্য ৬০ 

কাম ি 

তদফ 

৫ ভন্ত্রণারয়/তফবালগ

য আওতাধীন 

দপ্তয/অতধদপ্তলযয 

ফালজট ফযাদ্দ/ 

তফবাজন  

দপ্তয/েস্থায প্রস্তাফ 

াওয়ায য উভেক্ত 

কর্তিলক্ষয 

অনুলভাদনক্রলভ তফবাজন 

আলদ জাতয কযা য়।  

ক) দপ্তয/অতধদপ্তলযয প্রস্তাফ  

খ) েতেষ্ট অথ িননততক মকালড ফযাদ্দকৃত অলথ িয 

তযভাণ  

গ) অথ ি তফবালগয অনুলভাদলনয কত 

তফনাভলল্য 

 

 

১৫ 

কাম ি 

তদফ 

৬ ফাতল িক ক্রয় দপ্তয/েস্থায প্রস্তাফ ক) ততআয-২০০৮ অনুযলণ ক্রয়কাযী অধীনস্ত তফনাভলল্য ১৫ 

mailto:addlsecyadmin@sid.gov.bd
mailto:addlsecyadmin@sid.gov.bd
mailto:addlsecyadmin@sid.gov.bd
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ক্র: 

নে 

মফায নাভ মফা প্রদান েতত প্রলয়াজনীয় কাগজত্র পফে প্রাতপ্তস্থান মফাভল্য 

পফে 

তযলাধ 

েতত 

মফা 

প্রদালনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, 

মপান ও ই-

মভইর) 

(১)  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রস্তাফ অনুলভাদন  াওয়ায য উভেক্ত 

কর্তিলক্ষয অনুলভাদন 

গ্রণ কযা য়। 

 

বুেলযায প্রস্তাফ 

খ) েতেষ্ট দপ্তয/অতধদপ্তলযয টিওপলই 

গ) ফালজলট ফযালদ্দয তযভাণ  

কাম ি 

তদফ 

অতততযক্ত তচফ 

(প্রান)  

তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

তযেখ্যান 

বফন 

ই-২৭/প, 

আগাযগাঁও, 

ঢাকা।  

মপানোঃ 

+৮৮০২- 

৫৫০০৭০৭০ 

(অোঃ) 

ই-মভইর: 

addlsecyad

min@sid.g

ov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ ব্যয় ভঞ্জুতয 

অনুলভাদন 

দপ্তয/েস্থায প্রস্তাফ 

াওয়ায য উভেক্ত 

কর্তিলক্ষয 

অনুলভাদনক্রলভ যকাতয 

ভঞ্জুতয আলদ জাতয কযা 

য়। 

ক)  অধীনস্ত বুেলযায প্রস্তাফ 

খ)  েতেষ্ট যঞ্জাভাতদ ক্রলয়য প্রাতনক 

অনুলভাদন  

গ)  অনুলভাতদত টিওপলই-পয কত 

ঘ)  ফালজলট ফযালদ্দয তযভাণ  

ঙ)  দযত্র ভল্যায়ণ কতভটিয সুাতয (প্রলমাজে 

মক্ষলত্র) 

চ) **(তাযকা) তচতিত খালতয জন্য 

অথ িতফবালগয ম্মতত 

তফনাভলল্য ৩০ 

কাম ি 

তদফ 

৮ ভন্ত্রণারয়/তফবাগ 

পয আওতাধীন 

দপ্তলযয মানফান 

মন্ত্রাতত  

কনলডভলনন 

মঘালণা 

অধীনস্ত বুেলযা লত 

প্রস্তাফ াওয়ায য 

মভাটযমান, কতম্পউটায 

ও অতপল ব্যফহৃত 

অন্যান্য মন্ত্রাতত 

অলকলজা  মঘালণাকযণ 

নীততভারা অনুমায়ী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় 

১।  মথামথ কর্তিলক্ষয প্রস্তাফ 

২।  ভন্ত্রণারয় পফে আওতাধীন দপ্তলযয মানফান 

মন্ত্রাতত অলকলজা মঘালণাকযণ নীততভারা 

অনুমায়ী তনধ িাতযত ছলক তথ্যাতদ (প্রাতপ্তস্থান 

তযেখ্যান ও  তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ, 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় প্রান-২ াখা) 

৩। তফআযটিপয প্রততলফদন/সুাতয 

তফনাভলল্য ৩০ 

কাম ি 

তদফ 

৯. অতজিত ছুটি  আলফদন াওয়ায য 

তনধ িাতযত ছুটি তফতধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী উভেক্ত 

কর্তিলক্ষয (আতথ িক ও 

প্রাতনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী) তনেতি কলয 

যকাতয আলদ জাতয 

কযা য়।  

(ক) াদা কাগলজ আলফদন ত্র  

(খ) তনধ িাতযত পযলভ (ফােরালদ পযভ নম্বয-

২৩৯৫) প্রধান তাফযক্ষণ কভ িকতিা কর্তিক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রততলফদন (লগলজলটড 

কভ িকতিালদয মক্ষলত্র), প্রাতপ্তস্থান: তাফযক্ষণ 

কভ িকতিায কাম িারয় , তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।  

(গ) তাফযক্ষণ কভ িকতিা, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতেয়নত্র (নন 

মগলজলটড   কভ িচাযীলদয মক্ষলত্র), প্রাতপ্তস্থান: 

তাফযক্ষণ কভ িকতিায কাম িারয়, তযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয়।  

(ঘ) ব্যতক্তগত কাযলণ তযেখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবাগ পফে ফােরালদ তযেখ্যান 

বুেলযায কভ িকতিালদয তফলদ ভ্রভলণয 

আলফদনত্র (প্রাতপ্তস্থান: প্রান-১, তযেখ্যান 

ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ। 

তফনাভলল্য ১৫ কাম ি 

তদফ 

১০. োতন্ত তফলনাদন ছুটি আলফদন াওয়ায য োতন্ত 

তফলনাদন বাতা তফতধভারা, 

১৯৭৯ অনুমায়ী তনেতি 

কলয যকাতয আলদ জাতয 

কযা য়।  

(ক) াদা কাগলজ আলফদনত্র 

(খ) তনধ িাতযত পযলভ (ফােরালদ পযভ নম্বয- ২৩৯৫) 

প্রধান তাফযক্ষণ কভ িকতিা কর্তিক  প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রততলফদন (লগলজলটড কভ িকতিালদয মক্ষলত্র), 

প্রাতপ্তস্থান:  তাফযক্ষন কভ িকতিায কাম িারয়, 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

গ)  তাফযক্ষণ কভ িকতিা, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়  

কর্তিক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায  প্রতেয়নত্র (নন  

মগলজলটড  কভ িচাযীলদয মক্ষলত্র), প্রাতপ্তস্থান:  তাফ 

যক্ষণ কভ িকতিায কাম িারয়, তযেখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবাগ, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।  

তফনাভলল্য  
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ক্র: 

নে 

মফায নাভ মফা প্রদান েতত প্রলয়াজনীয় কাগজত্র পফে প্রাতপ্তস্থান মফাভল্য 

পফে 

তযলাধ 

েতত 

মফা 

প্রদালনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, 

মপান ও ই-

মভইর) 

(১)  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১ াধাযণ বতফষ্য 

ততফর লত 

অতগ্রভ  ভঞ্জুতয 

আলফদন াওয়ায য 

াধাযণ বতফষ্য ততফর 

তফতধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উভেক্ত কর্তিলক্ষয 

(আতথ িক ও প্রাতনক) 

ক্ষভতা অনুমায়ী যকাতয 

আলদ জাতয কযা য়। 

(ক) তনধ িাতযত পযলভ (ফােরালদ পযভ  নম্বয-

২৬৩৯) মগলজলটড/নন- মগলজলটড)  প্রাতপ্তস্থান: 

তাফযক্ষণ কভ িকতিায কাম িারয়, তযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয়।  

(খ)  াধাযণ বতফষ্য ততফলর ফ িলল জভাকৃত 

অলথ িয তাফ তফফযণী (প্রধান তাফযক্ষণ কভ িকতিা 

কর্তিক প্রদি) (ভর কত, ভঞ্জুতয আলদ জাতযয য 

মপযতলমাগ্য) 

  অতততযক্ত তচফ 

(প্রান)  

তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

তযেখ্যান 

বফন 

ই-২৭/প, 

আগাযগাঁও, 

ঢাকা।  

মপানোঃ 

+৮৮০২- 

৫৫০০৭০৭০ 

(অোঃ) 

ই-মভইর: 

addlsecyad

min@sid.g

ov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ তলরকন 

মগ্রড/টাইভলস্কর 

ভঞ্জুতয 

আলফদন াওয়ায য 

যকায তনধ িাতযত 

কতভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। 

কতভটিয সুাতযলয 

তবতিলত উভেক্ত 

কর্তিলক্ষয 

অনুলভাদনক্রলভ ভঞ্জুতয 

আলদ জাতয কযা য়।   

(ক) াদা কাগলজ আলফদনত্র;  

(খ) ারনাগাদ ফাতল িক মগাণীয় প্রততলফদন (২য় 

মেণীয কভ িকতিালদয তলরকন মগ্রড ভঞ্জুতযয 

মক্ষলত্র ৪ ফছলযয পতআয পফে ২য়/৩য় মেণীয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীলদয মক্ষলত্র টাইভলস্কর 

৮/১২/১৫ ফছলযয পতআয) তনধ িাতযত পযলভ 

(ফােরালদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 

তাফযক্ষণ কভ িকতিা কর্তিক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রততলফদন (লগলজলটড কভ িকতিালদয মক্ষলত্র), 

প্রাতপ্তস্থান:  তাফযক্ষণ কভ িকতিায কাম িারয়, 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় ;  

গ)   তাফযক্ষণ কভ িকতিা, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়  

কর্তিক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতেয়নত্র (নন 

মগলজলটড কভ িচাযী), প্রাতপ্তস্থান: তাফযক্ষণ 

কভ িকতিায কাম িারয়, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।  

তফনাভলল্য ১৫ কাম ি 

তদফ 

১৩ চাকুতয স্থায়ীকযণ  আলফদন াওয়ায য 

েতেষ্ট তনলয়াগ 

তফতধভারা অনুমায়ী 

উভেক্ত কর্তিলক্ষয 

অনুলভাদনক্রলভ 

যকাতয আলদ জাতয 

কযা য়।  

(ক)  াদা কাগলজ আফদনত্র  

(খ)   ারনাগাদ ফাতল িক মগাণীয় প্রততলফদন 

(লদান্নততয মক্ষলত্র ০১ ফছয পফে যাতয 

তনলয়ালগয মক্ষলত্র ০২ ফছলযয পতআয) 

তফনাভলল্য ১৫ কাম ি 

তদফ 

১৪ আফাতক ও 

দাপ্ততযক 

মটতরলপান েলমাগ 

ব্যফস্থা 

ভতন্বত যকাতয 

মটতরলপান নীততভারা-

২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা য়।  

(ক)  ভতন্বত যকাতয মটতরলপান নীততভারা - 

২০০৪ পয তনধ িাতযত ছলক আলফদন।  

তফনাভলল্য ০৭ কাম ি 

তদফ 

১৫ তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ পফে 

আওতাধীন দপ্তয/ 

অতধদপ্তলযয 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীলদয 

গৃতনভ িাণ ঋণ 

প্রচতরত তফতধ-তফধান 

অনুযণনফ িক 

গ্রতণভ িান ঋণ ভঞ্জুতয 

আলদ জাতয কযা য়।  

(১)  াদা কাগলজ আলফদনত্র 

(২)  মম জতভলত গৃ তনভ িাণ/লভযাভত কযা লফ 

মই জতভয দতরর/ফায়নাত্র  

(৩)  আলফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-

জুতডতয়ার স্ট্োলম্প অঙ্গীকাযনাভা  

(৪)   মথামথ কর্তিলক্ষয সুাতয 

তফনাভলল্য ০৭ কাম ি 

তদফ 

১৬ তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

পফে আওতাধীন 

বুেলযা ফােরালদ 

তযেখ্যান 

প্রচতরত তফতধ-তফধান 

অনুযণনফ িক 

মভাটযমান ক্রয় অতগ্রভ 

ভঞ্জুতয আলদ জাতয 

কযা য়। 

(১)  াদা কাগলজ আলফদনত্র, জতভয  

দতরর/ফায়নাত্র  

(২)  ১৫০ টাকায নন- জুতডতয়ার স্ট্োলম্প 

আলফদনকাযীয অঙ্গীকাযনাভা  

(৩) মথামথ কর্তিলক্ষয সুাতয 

 

তফনাভলল্য  ১৫ কাম ি 

তদফ 
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ক্র: 

নে 

মফায নাভ মফা প্রদান েতত প্রলয়াজনীয় কাগজত্র পফে প্রাতপ্তস্থান মফাভল্য 

পফে 

তযলাধ 

েতত 

মফা 

প্রদালনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, 

মপান ও ই-

মভইর) 

(১)  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বুেলযায মভাটযমান 

ক্রয় অতগ্রভ 

অতততযক্ত তচফ 

(প্রান)  

তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবাগ 

তযেখ্যান 

বফন 

ই-২৭/প, 

আগাযগাঁও, 

ঢাকা।  

মপানোঃ 

+৮৮০২- 

৫৫০০৭০৭০ 

(অোঃ) 

ই-মভইর: 

addlsecyad

min@sid.g

ov.bd 

 

 

১৭ তযেখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবাগ 

পফে আওতাধীন 

ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীলদয 

কতম্পউটায ক্রয়  

প্রচতরত তফতধ-তফধান 

অনুযণনফ িক 

কতম্পউটায ক্রলয়য 

অতগ্রভ ভঞ্জুতয আলদ 

জাতয কযা য়। 

(১)  াদা কাগলজ আলফদনত্র, জতভয 

দতরর/ফায়নাত্র  

(২)  ১৫০ টাকায নন-জুতডতয়ার স্ট্োলম্প 

আলফদনকাযীয অঙ্গীকাযনাভা 

       

 

তফনাভলল্য  ১৫ কাম ি 

তদফ 

১৮ তযেখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবাগ 

পফে আওতাধীন 

ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীলদয 

অনুকূলর যকাতয 

ফাা ফযাদ্দ 

যকাতয ফাা ফযাদ্দ 

নীততভারা ১৯৮২ 

অনুমায়ী আলফদলনয 

মপ্রতক্ষলত ফযাদ্দত্র ইসুে 

কযা য়। 

(১) যকাতয ফাা ফযাদ্দ নীততভারা  

     ১৯৮২ অনুমায়ী তনধ িাতযত পযলভ   

     আলফদন।  

(২) ভর মফতলনয প্রতেয়নত্র (প্রাতপ্তস্থান: স্ব স্ব 

দপ্তলযয তাফ াখা) 

তফনাভলল্য  ১৫ কাম ি 

তদফ 

  

৮.৩ র্টিবজন চাে িায নুমায়ী সফা প্রার্প্তয সযবে সফা প্রাথীগবণয কযণীয়: 

 

১) তনধ িাতযত পযলভ ম্পূণ িবালফ নযণকৃত আলফদন জভা প্রদান;  

২) ঠিক ভােলভ প্রলয়াজনীয় তপ তযলাধ কযা;  

৩) াক্ষালতয জন্য তনধ িাতযত ভলয়য নলফ িই উতস্থত থাকা;  

৪) মফা প্রাতপ্তয মক্ষলত্র মকান য়যানীয তকায লর েতেষ্ট কর্তিলক্ষয তনকট অতবলমাগ দালয়য। 

 

৮.৪ র্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা (GRS): 
 

মফা প্রাতপ্তলত অন্তুষ্ট লর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায লঙ্গ মমাগালমাগ কযলত লফ। তততন ভাধান তদলত ব্যথ ি লর তনলম্নাক্ত েততলত মমাগালমাগ 

কলয ভস্যা অফতত কযলত লফ।  

ক্রতভক 

নে 

কখন মমাগালমাগ কযলফন কায লঙ্গ মমাগালমাগ 

কযলফন 

মমাগালমালগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১. দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা তনতদ িষ্ট 

ভলয় ভাধান তদলত না 

াযলর 

অতবলমাগ তনষ্পতি 

কভ িকতিা (অতনক)  

জনাফ মভাোঃ ততযকুর আরভ, ভেগ্ম তচফ   

মপানোঃ+৮৮০২-৫৫০০৭০৮৫ 

মভাফা:+৮৮০১৭১৫১২৩৯৫৮  

ই-মভইর: jsbudget@sid.gov.bd   

৩ ভা  

২ অতবলমাগ তনষ্পতি কভ িকতিা 

তনতদ িষ্ট ভলয় ভাধান তদলত 

না াযলর 

আতর কভ িকতিা  জনাফ মভা: াইনের ইরাভ 

অতততযক্ত তচফ 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ  

মপানোঃ  +৮৮-০২-৫৫০০৭০৭০  

ই-মভইর: addlscyadmin@sid.gov.bd   

১ ভা  

৩  আতর কভ িকতিা তনতদ িষ্ট 

ভলয় ভাধান তদলত না 

াযলর   

ভতন্ত্রতযলদ তফবালগয 

অতবলমাগ ব্যফস্থানা 

মর  

মপানোঃ  +৮৮ ০২-৯৫১৩৬০১   

ই-মভইর: im_sec@cabinet.gov.bd 

৩ ভা 

 

  

mailto:jsbudget@sid.gov.bd
mailto:addlscyadmin@sid.gov.bd


60 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-২০১৯ 

 

৯.0 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ধীন ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা )র্ফর্ফএ( : 

 

স্বাধীনতালিায ফােরালদল তফতবন্ন ভন্ত্রণারলয়য অধীন পকাতধক েস্থা েতেষ্ট ভন্ত্রণারলয়য চাতদা অনুমায়ী ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযা (তফতফপ) তযেখ্যান প্রস্তুত ও প্রকালয দাতয়লত্ব তনলয়াতজত তছর। তযকল্পনা ভন্ত্রণারলয়য আওতায় 

তযেখ্যান বুেলযা, কৃতল ভন্ত্রণারয়াধীন কৃতল তযেখ্যান বুেলযা ও কৃতল শুভাতয কতভন পফে স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারলয়য অধীন 

আদভশুভাতয কতভন তালদয তনজ তনজ ভন্ত্রণারলয়য প্রলয়াজলন তযেখ্যালনয মমাগান তদলয় আতছর। ফ িপ্রথভ ১৯৭৪ ালর 

ফতণ িত ৪টি তযেখ্যান েস্থালক পকীভূত কলয ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা প্রততষ্ঠা কযা য়। ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায 

ভর দাতয়ত্ব মদলয তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/তফবাগ কর্তিক উন্নয়ন তযকল্পনা প্রণয়ন ও ভতনটতযে প্রাতনক কভ িকাললয জন্য 

তনব িযলমাগ্য ারনাগাদ ভানম্মত তযেখ্যান যফযা কযা। তযেখ্যান বুেলযা জাতীয় পফে স্থানীয় তযকল্পনা প্রণয়লনয 

তনতভি প্রাক, গলফলক, তযকল্পনাতফদ, যকাতয ও মফযকাতয গলফলনা প্রততষ্ঠান, তফতবন্ন আন্তজিাততক েস্থা পফে 

জনাধাযলণয ব্যফালযয জন্য তযেখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা কলয আলছ। তযেখ্যান প্রস্তুত ও প্রকালয মক্ষলত্র মকালনা ভতন্বত 

আইন, তফতধ ফা নীততভারা না থাকায় তকছু আলদ ও তযলত্রয আওতায় ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায কাজ তযচাতরত লয় 

আতছর। ২০১৩ ালর তযেখ্যান আইন জাতীয় েলদ া ওয়ায ভলে তদলয় ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা পকটি 

আইনগত কাঠালভা মলয়লছ। উক্ত আইলনয ৬ ধাযা অনুমায়ী আইন ালয য মগলজট প্রজ্ঞালনয ভােলভ ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযালক নত্যন কলয প্রততষ্ঠা কযা লয়লছ। 

 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ সৃতষ্টয য লত মদলয তযেখ্যান কাম িক্রলভ গতত ঞ্চায লয়লছ। ইলতাভলে 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযালক তক্তারী কযায প্রস্তাফ যকায কর্তিক অনুলভাতদত লয়লছ। পলর মদলয তযেখ্যালনয মক্ষলত্র 

নত্যন তদগন্ত উলন্াতচত লয়লছ। প মপ্রতক্ষলত অতধকতয ভানম্পন্ন তথ্য ও উাি দ্রুততভ ভলয় যফযালয জন্য ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায ভাঠ ম িালয় তথা তফবাগ ও কর মজরা ম িালয় অতপ স্থান পফে উলজরা ম িালয়য অতপভলক 

তক্তারীকযলণয রলক্ষে ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায ােগঠতনক কাঠালভা তযফতিলনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা লয়লছ। 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযালত ইতোঃনলফ ি দয দপ্তয, ২৩ টি আঞ্চতরক (লজরা ম িালয়) তযেখ্যান অতপ ও ৪৮১টি উলজরা 

তযেখ্যান অতপ পই ততন স্তয তফতষ্ট ােগঠতনক কাঠালভা তছর। ফতিভালন ৮টি তফবাগীয় লয তফবাগীয় অতপ পফে ৬৪টি 

মজরায় মজরা তযেখ্যান অতপ পফে নফসৃষ্ট ০৮টি উলজরায জন্য ২৮ টি দ সৃতষ্টয প্রস্তাফ কাম িক্রভ চূোন্ত ম িালয় প্রতক্রয়াধীন 

যলয়লছ। পছাো ভয়ভনতে তফবালগয জন্য ১১ টি দ পফে কুতভল্লা মজরায রারভাই উলজরায জন্য ০৪ টি দ (তযেখ্যান 

কভ িকতিা-০১ জন, তযেখ্যান কাযী-০২ জন, পফে মচইনম্যান-০১ জন)  সৃতষ্টয প্রস্তাফ প্রতক্রয়াধীন যলয়লছ। চায স্তয তফতষ্ট 

ােগঠতনক কাঠালভা গঠন কযা লয়লছ। ৮টি তফবালগ তফবাগীয় তযেখ্যান কাম িারলয় ভেগ্ম-তযচারলকয দ ১৩টি দ সৃতষ্ট 

কযা লয়লছ। ৬৪টি মজরায় মজরা তযেখ্যান কাম িারলয় উ-তযচারলকয দ ১৩টি দ সৃতষ্ট কযা লয়লছ পফে উলজরা 

ম িালয় ৪৮৩টি ২য় মেতণয উলজরা তযেখ্যান কভ িকতিায দ তফলুপ্ত কলয ১ভ মেতণয তযেখ্যান কভ িকতিায দ সৃতষ্ট 

প্রততটি উলজরায় ৫টি কলয তফতবন্ন মেতণয দ সৃতষ্ট কযা লয়লছ। পয ভােলভ ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযালত চায স্তয তফতষ্ট 

ােগঠতনক কাঠালভা স্থালনয কাজ মল ম িালয় যলয়লছ। নত্যন ােগঠতনক কাঠালভা সৃতষ্টয পলর তফতবন্ন ম িালয় মভাট ৫৪০টি 

নত্যন দ চূোন্তবালফ সৃতষ্ট লয়লছ। পয পলর ভাঠ ম িায় মথলক দয দপ্তয ম িন্ত প্রাতনক কাম িক্রলভ গততীরতা বৃতে ালফ। প 

ছাো তফতপ (তযেখ্যান) কোডালযয জনফর বৃতেয কাম িক্রভ গ্রণ কযা লয়লছ। ফতিভালন কোডায পফে নন-কোডালযয জনফর 

মভাট ৪৫৭টি। ােগঠতনক কাঠালভা তযফতিলনয কাজ চূোন্ত লর গুণগতভান ম্পন্ন তযেখ্যান প্রণয়লন ফােরালদ তযেখ্যান 

বুেলযা আলযা মফত অফদান যাখলত ক্ষভ লফ। 

 

৯.১ ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায কাম িাফতর: 

 ঠিক, তনর্ভ ির ও ভলয়ালমাগী তযেখ্যান প্রণয়ন ও েযক্ষণ; 

 ঠিক, তনর্ভ ির তযেখ্যান প্রণয়লনয জন্য মদলয আথ ি-াভাতজক তফতবন্ন মক্ষলত্র জতয তযচারনা; 

 জনশুভাতয, কৃতল  (ষ্য, ভৎস্য ও প্রাতণম্পদ) শুভাতয, অথ িননততক শুভাতয অন্যান্য শুভাতয ও জতযলয রলক্ষে মাফতীয় 

কাম িক্রভ গ্রণ;  

 যকাতয ম িালয় উন্নয়ন তযকল্পনাতফদ, নীতত-তনধ িাযক, গলফলক উচ্চ তক্ষা প্রততষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তজিাততক েস্থা পফে 

অন্যান্য ব্যফাযকাযীগলণয চাতদা অনুালয দ্রুততায ালথ তনব িযলমাগ্য পফে ব্যফায উলমাগী তযেখ্যান  যফযাকযণ; 
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 তযেখ্যান তফলয়ক নীততভারা ও েতত প্রণয়ন; 

 াখা কাম িারলয়য কাম িাতদ লযজতভলন তদাযতক পফে প্রলমাজে মক্ষলত্র উায প্রততলফদন ম িালরাচনা ও প্রকালয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 জাতীয় তযেখ্যান উন্নয়ন মকৌরত্র (National Strategy for the Development of Statistics) প্রফতিন পফে 

ভলয় ভলয় ারনাগাদকযণ;   

 তযেখ্যান তফললয় দক্ষ জনতক্ত জ্ততযয রলক্ষে প্রলয়াজনীয় প্রতক্ষণ কভ িসূতচ গ্রণ; 

 তযেখ্যালনয ভূতভকা ও কাম িক্রলভয গুরুত্ব ম্পলকি জনলচতনতা বৃতেকযণ; 

 তযেখ্যান কাম িক্রভ ম্পাদলন তথ্যপ্রভেতক্তয ব্যফায তনতিতকযণ; 

 মম মকান কর্তিক্ষ, যাভ ি প্রদানকাযী প্রততষ্ঠান, মফযকাতয েস্থা পফে আন্তজিাততক েস্থায ালথ তযেখ্যান তফললয় 

প্রলয়াজনীয় ভন্বয় ও লমাতগতা প্রদান;   

 মবাক্তায ভল্যসূচক অন্যান্য ভল্যসূচক পফে জাতীয় তাফ প্রস্তুতকযণ; 

 অথ িননততক, তযলফগত, াভাতজক ও জনতভতত েক্রান্ত তনলদ িক প্রণয়ন ও প্রকাকযণ; 

 ভূতভ ব্যফায তফতবন্ন পলরয উৎাদন, উৎাদন-ব্যয় পফে পরাধীন জতভয তযভাণ প্রাক্করন; 

 তজও মকাড তলস্ট্ভ প্রণয়ন পফে পকভাত্র যকাতয তজও মকাড তলস্ট্ভ তালফ পয ারনাগাদকযণ ও েযক্ষণ পফে 

অন্যান্য কর যকাতয েস্থা ফা প্রততষ্ঠানলক ব্যফালযয জন্য উবুেকযণ; 

 জাতীয় জনেখ্যা মযতজস্ট্ায (National Population Registier ) প্রণয়ন ও ভলয় ভলয় ারনাগাদকযণ; 

 ভতন্বত মিার তজওগ্রাতপক ইনপযলভন তলস্ট্ভ (Central Geographic Information System) প্রণয়ন; 

 তযেখ্যালনয প্রধান প্রধান কাম িক্রভভ আন্তজিাততক ভালন প্রতভতকযণ (Standardization); 

 েযক্ষলণয তফকল্প ব্যফস্থা জাতীয় তথ্য বালায প্রণয়ন ও আদৄতনক েততলত আকিাইলব েযক্ষণ; 

 জাতীয় ও আন্তজিাততক েস্থায জন্য প্রণীত যকাতয তযেখ্যালনয ভান তোয়ন (Authentication); 

 তযেখ্যান েক্রান্ত যাভ ি মফা প্রদান; 

 যকায কর্তিক তনলদ িতত অন্যান্য দাতয়ত্ব ারন পফে 

 উলয ফতণ িত দাতয়ত্ব ারন ও কাম িাফতর ম্পাদলনয জন্য প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

 

৯.২  ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায জনফর: 

 

ম িায় প্রথভ সের্ণ র্ৈতীয় সের্ণ র্ততীয় সের্ণ চতুথ ি সের্ণ সভাে  

নুবভার্দত ৪৫৭  ১২৪ ২৯৩৯ ৮১৩ ৪৩৩৩ 

কভ িযত ৩২৬ ৫০ ১৩৪৩ ৪৬৯ ২১৮৮ 

শূন্যদ ১৩১ ৭৪ ১৫৯৬ ৩৪৪ ২১৪৫ 

 

৯.৩  ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায উআংমূ:  

১)  এর্িকারচায উআং   

২)  সন্পা উআং 

৩)  আন্ডার্ি ুান্ড সরফায উআং 

৪)  ন্যানার ুাকাউর্িং উআং 

৫)  সডবভািার্প ুান্ড সরথ উআং 

৬)  র্পন্যান্প এডর্ভর্নবিন ুান্ড ম্যাবনজবভি আনপযবভন র্বেভ  

৭)  কর্ম্পউোয উআং 

৮)  েুাটিটিকুার োপ সের্নং আনর্েটিউে 

 

9.4   কৃর্ল উআং (Agriculture Wing): 

 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায পতগ্রকারচায উইে ফােরালদলয ১২৬টি প্রধান ও অ-প্রধান পলরয তাফ প্রাক্করন 

পলরয ক্ষয়ক্ষতত, ভূতভ ব্যফায, কৃতল ভজুতয, মচ তযেখ্যান ও অন্যান্য কৃতল তযেখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা কলয মা তজতডত 

প্রাক্করন খালদ্যয ভজুদ, আভদাতন-যপ্তাতন তনয়ন্ত্রলণয তযকল্পনা প্রণয়লন ব্যফায য়। 
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কৃর্ল উআংবয়য কাম িক্রভ: 

 

  ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, মফালযা, গভ, াট ও আলু) পফে ১২০টি অপ্রধান পলরয আয়তন , জতভয তযভাণ 

ও উৎাদন তাফ  প্রাক্করন;  

  ৬টি প্রধান পলরয নফ িাবা জতয; 

  অস্থায়ী পলরয ক্ষয়ক্ষততয তাফ প্রাক্করন; 

  ভাতক কৃতল ভজুতয ায তনরূন; 

  ভূতভ ব্যফায ও মচ তযেখ্যান; 

  ফাতল িক কৃতল তযেখ্যান ফল িগ্রন্থ প্রণয়ন; 

 

২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ থ ি ফছবয (৬টি প্রধান পর- অউ, অভন, সফাবযা, গভ, অলু  াে) অফার্দ 

জর্ভয র্যভাণ   উৎাদন র্াফ: 

পলরয নাভ আফাতদ জতভয 

তযভান (রক্ষ পকয) 

উৎাদন 

(রক্ষ মভ. টন) 

আফাতদ জতভয 

তযভান (রক্ষ পকয) 

উৎাদন 

(রক্ষ মভ. টন) 

 ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৭-১৮ 

আউ ২৩.২৭ ২১.৩৪ ৩৯.৬৩ ২৭.০৯ 

আভন ১৩৭.৭৯ ১৩৬.৫৬ ১৪০.৩৪ ১৩৯.৯২ 

মফালযা ১১০.৬০ ১৮০.১৪ ১২০.০৭ ১৯৫.৭৫ 

গভ ১০.২৬ ১৩.১১ ৮.৭ ১০.৯৯ 

আলু ১২.৩৫ ১০২.১৬ ১১.৭৯ ৯৭.৪৪ 

াট ১৮.২৩ ৮২.৪৭ (রক্ষ মফর) ১৮.৭৩ ৮৮.৯৪ (রক্ষ মফর) 

 

১২০টি -প্রধান (১৩টি গ্রু) পবরয ধীন অফার্দ জর্ভয র্যভাণ  উৎাদন র্াফ: 

 

ক্রতভক 

নে 

পলরয গ্রু আফাতদ জতভয 

তযভান 

(রক্ষ পকয) 

উৎাদন 

(রক্ষ মভ.টন) 

আফাতদ জতভয 

তযভান 

(রক্ষ পকয) 

উৎাদন 

(রক্ষ মভ.টন) 

০১ দানা জাতীয় স্য (অ-প্রধান) ৯.৬৮ ৩০.২৭ ৯.৯৩ ৩২.৮৯ 

০২ ডারজাতীয় ৯.০১ ৩.৮৭ ৮.৯৭ ৩.৯০ 

০৩ জ্তর ফীজ জাতীয় ১১.৯৬ ৯.৭৪ ১১.২৩ ১০.২৬ 

০৪ ভরাজাতীয় ১০.১৮ ২৬.৭৩ ১০.০৬ ২৫.৯৩ 

০৫ সুগায জাতীয় ২.৩৪ ৪৩.৯২ ৪.৬৫ ৪১.৮৩ 

০৬ আঁ জাতীয় ০.৩৩ ০.৪৩ (রক্ষলফর) ০.৫৩ ০.৪৮ (রক্ষলফর) 

০৭ মনা জাতীয় ৩.৪৭ ৬.৩৫ ৩.৬৯ ৬.০১ 

০৮ ফজী (গ্রীষ্মকারীন) ৪.৮০ ১৪.৬০ ৪.৭৪ ১৪.৫৪ 

০৯ ফজী (ীতকারীন) ৫.৩৮ ২৩.৬৩ ৫.৪০ ২৩.৮২ 

১০ পর (অস্থায়ী) ১.৯৫ ১৩.১৫ ১.৯৫ ১২.৮৭ 

১১ পর (স্থায়ী) ১.৮০ ৩৭.০৩ ৬.৪৭ ৩৪.৩৯ 

১২ নের জাতীয় ০.০৫ ০.০৩ ০.০৫ ০.২৭ 

১৩ অন্যান্য পর ১.০৫ ৫.১৫ ১.০২ ০.১৬ 

 

কৃর্ল ভজুর্য ায: 

 

তফতফপ ভাতক তবতিলত কৃতল ভজুতয ায েক্রান্ত তযেখ্যান প্রণয়ন কলয থালক। কৃতল ভজুতয ায েগ্রলয জন্য 

প্রতত উলজরা লত নভৄনা স্বরু ১০ জন কৃতল তদনভজুলযয াক্ষাৎকালযয তবতিলত উলজরায কৃতল ভজুলযয ায তনরূণ কযা 

য়। কৃতল তদনভজুয াওয়া না মগলর মাযা কৃতল কালজয জন্য জ্দতনক তবতিলত ভজুয তনলয়াগ কলযলছন পভন কৃললকয তনকট 

মথলক তথ্য মনয়া য়। ১৫ ফছয পফে তদূর্ধ্ি ফয়লয নৄরুল পফে ভতরা েতভলকয ভজুতয ায আরাদা আরাদা মনয়া য়। কর 
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মজরায ভজুতয ায াওয়ায য পয তবতিলত ফােরালদলয কৃতল ভজুতয ায তনরূণ  কযা য়। ২০১৭ লনয মখাযাকী ছাো পফে 

মখাযাকী নৄরুল ও ভতরা মবলদ কৃতল ভজুতযয ায তনম্নরু: 

(াতযেতভক টাকায়) 

নৄরুল ও ভতরা েতভলকয গে ভজুতয  (টাকা) 

 

ভালয নাভ 

মখাযাকী  

তফনা মখাযাকীলত পকলফরা মখাযাকী দুইলফরা মখাযাকী ততনলফরা মখাযাকী 

নৄরুল ভতরা নৄরুল ভতরা নৄরুল ভতরা নৄরুল ভতরা 

জানুয়াতয/১৮ ৩৫৭ ২৮৩ ৩৫৩ ২৬২ ২৪৯ ২৯৩ ৩৮৬ ২৯১ 

মপব্রুয়াতয/১৮ ৩৬০ ২৭৪ ৩৪৩ ২৫৮ ৩৩০ ২৩০ ৩৮৭ ৩০০ 

ভাচ ি/১৮ ৩৬৬ ২৬৮ ৩৪৩ ২৩৮ ৩১৯ ২২৯ ৩৯১ ২৯৮ 

পতপ্রর/১৮ ৩৮৭ ৩০৩ ৩২৭ ২২৮ ৩৩৫ ২০৪ ৪২৯ ৩২৪ 

মভ/১৮ ৩৮১ ৩০৮ ৩৬১ ৩১৫ ৩৩৩ ২৪৫ ৪১১ ৩২৪ 

জুন/১৮ ৩৬৩ ২৮৬ ৩৪৯ ২৭১ ৩২৬ ২৫০ ৪০২ ৩১৩ 

জুরাই/১৮ ৩৬১ ২৮৭ ৩৫৬ ২২৯ ৩৪১ ২৪৬ ৩৯২ ৩১০ 

আগস্ট্/১৮ ৩৫৯ ২৮২ ৩৪৪ ২৭০ ৩২১ ২৪৪ ৩৯২ ৩১৩ 

মলন্ফম্বয/১৮ ৩৬১ ২৮৯ ৩৪৮ ২৬৩ ২৮৩ ২৫১ ৩৮৯ ৩০৬ 

অলটাফয/১৮ ৩৬০ ২৮২ ৩৪৪ ২৫২ ৩২০ ২৪৪ ৩৯১ ৩০৮ 

নলবম্বয/১৮ ৩৭৫ ৩০৩ ৩৫৭ ২৩৬ ৩৩৩ ২১০ ৩৯৯ ৩২৯ 

তডলম্বয/১৮ ৩৬৯ ২৮৮ ৩৬০ ২৮৩ ৩৪৫ ২৪২ ৩৯৫ ৩২২ 

 

কৃর্ল (ষ্য, ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ)-শুভার্য ২০১৮ প্রকল্প [Agriculture (Crops, Fisheries and 

Livestock) Census 2018 Project]: 

 
 প্রকলল্পয নাভ - কৃতল শুভাতয (ষ্য, ভৎস্য ও প্রাতণম্পদ)-শুভাতয ২০১৮।  উলদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ-   তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। ফাস্তফায়নকাযী েস্থা- ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা। ফাস্তফায়নকার- ১ 

মভ, ২০১৭ লত ৩১ তডলম্বয, ২০২০। আযম্ভ: ১৭ জুরাই, ২০১৭ ও ভাপ্ত লফ ৩১ তডলম্বয, ২০২০। প্রকলল্পয প্রাক্কতরত 

ব্যয়: ৩৪৫০০.৩৯ রক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অথ ি ফছলয কালজয অগ্রগতত (%): ৬০%। 

 ফােরালদলয গ্রাভীন অথ িনীতত তথা ভগ্র মদলয আলয়য ভর চাতরকা তক্ত লরা কৃতল। কৃতলয উয তনব িয কলয 

পলদলয অথ িননততক অগ্রগতত। জাতীয় উন্নয়ন তযকল্পনা প্রণয়লন কৃতল খালতয অফদান অতেন্ত গুরুত্বনণ ি। ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযা কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন ‘কৃতল (স্য, ভৎস্য ও প্রাতণম্পদ) শুভাতয ২০১৮’ ীল িক প্রকলল্পয আওতায় 

গত ৯ জুন লত ২০ জুন, ২০১৯ ম িন্ত তাতযলখ াযা মদল কর খানায় ও খাভালয ৬ষ্ঠ ফালযয ভলতা চূোন্ত শুভাতয’য 

তথ্য েগ্র কাম িক্রভ ম্পন্ন লয়লছ। উলল্লখ্য মম, ভাভান্য যাষ্ট্রতত তথ্য প্রদালনয ভােলভ কৃতল শুভাতয’য তথ্য েগ্র 

কাম িক্রভ উলবাধন কলযন। ভাননীয় তযকল্পনাভন্ত্রী জনাফ পভ. প. ভান্নান, পভত প্রচায কাম িক্রলভয অে তললফ 

কবুতয উতেলয় মাবামাত্রা উলবাধন কলযন। মদল ১৯৬০ ার মথলক প ম িন্ত াঁচফায (১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, 

১৯৯৬ ও ২০০৮) কৃতল শুভাতয অনুতষ্ঠত লয়লছ। ম্ভাফনাভয় ফােরালদলয অথ িননততক চাতরকাতক্ত কৃতল। মদলয 

েভতক্তয ৪০.৬% কৃতল কালজ তনলয়াতজত। মদলয তজতডতলত কৃতলয ফতিভান অফদান ১৩.৩১%। জনেখ্যা বৃতে, 

ক্রভহ্রাভান কৃতল জতভ, জরফায়ু তযফতিন, ফন্যা, খযা, রফণাক্ততা নানাতফধ প্রততকূরতা লত্ত্বও খাদ্যস্য উৎাদলন 

ফােরালদ পখন তফলশ্ব মযার ভলডর। ফােরালদ আজ স্বলল্পান্নত মদ লত উন্নয়নীর মদলয অতবমাত্রায় অগ্রযভান। 

মটকই উন্নয়ন তযকল্পনায ভােলভ কৃতল খাতলক আলযা পতগলয় তনলত ঠিক তথ্য প্রলয়াজন। কৃতল শুভাতযলত কৃতল 

খানায েখ্যা, খানায আকায, ভূতভয ভাতরকানা, ভূতভয ব্যফায, কৃতলয প্রকায, লস্যয ধযন, চাল েতত, গফাতদশু ও 

াঁ-ভৄযতগয েখ্যা, ভৎস্য খাভায, কৃতল মক্ষলত্র তনলয়াতজত জনফর ম্পতকিত তথ্য াওয়া মায়। প উাি ব্যফায কলয 

কৃতল খালতয সুষ্ঠু তযকল্পনায ভােলভ অতধক খাদ্য উৎাদন তনতিত কযা ম্ভফ য়।  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদবয ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত জনাফ সভা: অফদুর ার্ভদ তথ্য প্রদান কবয কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ এয ভাঠ ম িাবয়য তথ্য ংি 

কাম িক্রবভয শুব সূচনা কবযন। 

 

 
 

কৃতল শুভাতয ২০১৯ পয ফণ িাঢে  য োতরয  শুব  উলবাধন  কলযন  ভাননীয়  তযকল্পনা  ভন্ত্রী  জনাফ  পভ.  প. ভান্নান পভত। 
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৯.৫ সন্পা উআং: 

 

মন্পা উইে মদলয জনেখ্যা, কৃতল ও অথ িনীতত, গৃগণনায ওয ভয়তবতিক শুভাতয পফে তক্ষা ও 

াভাতজক তযেখ্যান েক্রান্ত জতয তযচারনা কলয থালক। পছাো শুভাতয ভেফতী ভলয় তফতবন্ন তফললয় পডক 

শুভাতয ও জতয তযচারনা কলয। দুলটা শুভাতযয ভেফতী ভলয় জনেখ্যায প্রলক্ষণ ও তৎযফতী ভলয় দীঘ িকারীন 

জনেখ্যা প্রলক্ষণও প উইে কলয থালক। যকায কর্তিক াাাত জাতীয় টাক্সলপাল িয তোন্ত মভাতালফক 

ফােরালদল অফস্থানযত অতনফতন্ধত তভয়ানভায নাগতযক শুভাতয তযচারনা কলযলছ। প ছাোও ফতিভান মপ্রক্ষালট 

াভাতজক তনযািা কভ িসূতচ অন্যান্য কভ িসূতচলক আলযা সুতনতদ িষ্ট ও কাম িকযবালফ ফাস্তফায়লনয জন্য তফশ্বব্যােলকয 

আতথ িক ও কাতযগতয ায়তায় তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয অধীন ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা কর্তিক 

National Household Database (NHD) ীল িক প্রকলল্পয ভােলভ মদলয কর জনলগাষ্ঠীয তথ্য ম্বতরত 

পকটি ডাটালফইজ প উইে কর্তিক প্রস্তুলতয কাম িক্রভ চরভান যলয়লছ। তযেখ্যান আইন, ২০১৩-পয ধাযা-১১ অনুমায়ী 

‘েস্থা কর্তিক তযেখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা তফতধভারা, ২০১৪’ পফে ‘েস্থা কর্তিক তযেখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা 

নীততভারা, ২০১৬’-পয আওতায় তফতফপ মম কর তফললয় শুভাতয ও জতয তযচারনা কলয না, ম কর তফললয় 

যকালযয অন্য মকান েস্থা শুভাতয ফা জতয তযচারনা কযায আলফদন কযলর মন্পা উইে কর্তিক ‘অনাতি নদ’ 

প্রদান েক্রান্ত কাম িক্রভ তযচারনা কযা য়। জাতীয় তযেখ্যান ব্যফস্থায ভন্বলয় পটি পকটি অতেন্ত গুরুত্বনণ ি 

কাম িক্রভ। তফতফপ পয তফতবন্ন গুরুত্বনণ ি কাম িক্রভ প উইে মথলক তযচাতরত লয় থালক। 

 

র্যংখ্যান অআন, ২০১৩-এয ধাযা-১১ নুমায়ী ‘ংস্থা কর্তিক র্যংখ্যান প্রস্তুত   প্রকা র্ফর্ধভারা, 

২০১৪’ নুমায়ী ২০১৮ াবর প্রদর্ত্ত নার্র্ত্ত নবদয তার্রকা: 

 

ক্রতভক শুভাতয/জতযলয নাভ ফাস্তফায়নকাযী েস্থা 

১ STEPS Survey for NCD Risk 

Factors in Bangladesh 

জাতীয় প্রততললধক ও তচতকৎা প্রততষ্ঠান (তনভ), স্বাস্থেলফা তফবাগ, 

স্বাস্থে ভন্ত্রণারয় 

২ Yearbook of Fisheries Statistics 

of Bangladesh 2017-18 

ভৎস্য অতধদপ্তয, ভৎস্য ও প্রাতণম্পদ ভন্ত্রণারয়  

  

ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায সন্পা উআং-এয অতায় প্রকল্পমূ : 

 

ক) থ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকল্প।  

খ)  ন্যানার াউজবাল্ড ডাো সফআজ (NHD) প্রকল্প। 

গ)    সষ্ট্রংবদর্নং েুাটিটিকুার কুাার্টি ফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিং ডাো ন পুবরন এন্ড সডবরবভি 

(Stat4Dev) প্রকল্প।                  

ঘ) তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প। 

  

 থ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ -এয উবেে  ফাস্তফায়ন িগর্ত: 

 

 ফাংরাবদব র্ততীয় থ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ াবর ম্পাদন কযা এফং ম্ভাব্য স্বল্পতভ ভবয়য ভবধ্য প্রর্তবফদন 

প্রকা কযা; 

 মূর শুভার্য (তথ্য ংি) ম্পন্ন কযায য ম্ভাব্য কভ ভবয়য ভবধ্য গণনা যফতী মাচাআ (PEC) কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযা; 

 র্ফর্বন্ন থ িননর্তক কভ িকাবন্ডয র্ফলবয় র্ফস্তার্যত জর্য ম্পাদবনয র্নর্ভবর্ত্ত Sampling Frame প্রস্তুত কযা; 

 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) নুমায়ী থ িননর্তক কভ িকাবে 

র্নবয়ার্জত কর প্রর্তষ্ঠাবনয একটি Directory প্রণয়ন কযা;  

 াআরে র্ফজবন সযর্জোয প্রণয়ন; 

 থ িননর্তক কভ িকাবন্ডয র্ল্পগত র্ফন্যা, র্নবয়ার্জত জনফবরয ংখ্যা  ভার্রকানায ধযণ র্নধ িাযণ কযা; 

 জাতীয় অবয়য র্বর্র্ত্ত ফছয র্যফতিবনয রবযু প্রবয়াজনীয় সফঞ্চভাকি তথ্য ংি কযা; 

 থ িননর্তক কভ িকাবন্ড র্নবয়ার্জত উখাতগুবরায কাঠাবভা র্নরূণ কযা; 
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 কৃর্লমূরক থ িননর্তক কভ িকাবন্ডয কাঠাবভা র্নধ িাযণ  াভর্িক থ িনীর্তবত ফদান র্নরূণ কযা;  

 থ িবনর্তক উন্নয়বনয জন্য তথ্য র্নব িয মথামথ র্যকল্পনা প্রণয়ন  নীর্তর্নধ িাযবণয রবযু প্রবয়াজনীয় তথ্য উার্ত্ত 

যফযা কযা। 

 বতফষ্যলত অথ িননততক শুভাতয কাম িক্রভ পরবালফ ফাস্তফায়ন ও মযপালযন্প তললফ ব্যফালযয জন্য অথ িননততক শুভাতয 

২০১৩ পয প্রাতনক তযলাট ি (Administration Report) প্রস্তুত ও প্রকা কযা লয়লছ। অথ িননততক শুভাতয 

২০১৩ লত প্রাপ্ত তথ্য-উাি তফলেলণনফ িক Bangladesh Standard Industrial Classification 

(BSIC 2009) অনুমায়ী অথ িননততক কভ িকালল তনলয়াতজত ১০+ 
প্রততষ্ঠালনয তাতরকা তনলয় ২১ বতরউলভ 

‘Business Directory‟ প্রকা কযা লয়লছ, মা বতফষ্যলত অথ িননততক প্রততষ্ঠান ম্পতকিত তফতবন্ন জতযলয 

Sampling Frame তললফ ব্যফায কযা মালফ । 

 ইলতাভলে প প্রকলল্পয আওতায় মদলয কর স্থায়ী ব্যফা ও আতথ িক প্রততষ্ঠালনয ারনাগাদ তথ্য তনলয় ফােরালদ 

স্ট্োটিটিকোর তফজলন মযতজস্ট্ায (তফপতফআয) প্রণয়লনয রলক্ষে ভাঠ ম িালয় াইরট কাম িক্রভ পরবালফ ম্পন্ন 

লয়লছ। ফােরালদ স্ট্োটিটিকোর তফজলন মযতজস্ট্ালযয াইরটিে কযায জন্য পকটি অতোদৄতনক আইটি তলস্ট্ভ 

স্থান কযা লয়লছ, মা বতফষ্যলত নণ িাঙ্গ তফপতফআয প্রণয়লন ব্যফায কযা লফ। প্রাতনক উৎ মথলক  তলস্ট্ভ টু 

তলস্ট্ভ তরেক স্থালনয ভােলভ প্রাপ্ত তথ্য তফপতফআয প্রণয়লনয কালজ ব্যফালযয তনতভি তফতফপ পয ালথ ততনটি 

প্রততষ্ঠান মথা: করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ িন অতধদপ্তয, ফােরালদ ক্ষুদ্র্ ও কুটিয তল্প কল িালযন (তফতক) পফে 

পপভই  পাউলললনয ালথ গত ২৫ পতপ্রর, ২০১৮ তাতযলখ ভলঝাতা  িাযক (MoU) স্বাক্ষয য় পফে তালদয 

তলস্ট্লভ েযতক্ষত তথ্য-উাি পতফআয তলস্ট্লভ পলন ব্যফায কযা লে। 

 স্ট্োটিটিকোর তফজলন মযতজস্ট্ালযয াইরটিে লত প্রাপ্ত অতবজ্ঞতা তফতনভয় ও ভতাভত তফলয়ক পকটি কভ িারা গত 

১২ জুন ২০১৮ তাতযলখ তফতফপ পয অতডলটাতযয়ালভ অনুতষ্ঠত য়।  

 স্থাতত আইটি তলস্ট্ভলক জলফাে কযায রলক্ষে তফতফপ পয ভাঠ ম িালয়য তযেখ্যান কাম িারয়গুলরা মথলক ৬০০ 

জন পফে প্রধান কাম িারয় মথলক ১০০ জন মভাট ৭০০ (াতত) জনলক আইটি তলস্ট্ভ ব্যফালযয উয প্রতক্ষণ 

প্রদান কযা য়। প প্রতক্ষলণয পলর ভর তফপতফআয প্রণয়লনয ভয় কভ িকতিা ও কভ িচাযীগণ আইটি তলস্ট্ভ লজ 

ব্যফায কযলত ক্ষভ লফ। 

 

 তফতফপ পয ভাঠ ম িালয়য কাম িারয়গুলরালক (তফবাগ, মজরা ও উলজরা তযেখ্যান কাম িারয়) আইটি াভগ্রীয 

ভােলভ তক্তারীকযলণয রলক্ষে প প্রকলল্পয আওতায় জুন, ২০১৮ ালর ৪৬টি মডস্কট, ৩৯৫টি ল্যাট, ২৮৬টি 

ট্যাফলরট তত, ৩৮৬টি স্কোনায, ১২২টি তপ্র ায ও ৪৫টি পলটাকত মভতন যফযা কযা লয়লছ । 

 

থ িননর্তক শুভার্য ২০১৩ প্রকল্প এয উবেখবমাগ্য জিনমূ: 

 

 মভ ২০১২ মথলক  তডলম্বয ২০১২ ম িন্ত মদলয কর খানা ও প্রততষ্ঠালনয তাতরকা প্রণয়ন কযা; 

 অথ িননততক শুভাতয ২০১৩-পয প্রস্তুততভরক কাজ মাচাইলয়য তনতভি ৮-১৪ মপব্রুয়াতয ২০১৩ তলরট তটি 

কল িালযলনয ১৫ নে ওয়ালড ি ও াফনা মজরায সুজানগয উলজরায বায়না ইউতনয়লন াইরট শুভাতয অনুষ্ঠান 

কযা। 

 তনধ িাতযত ভলয়য (৩১ ভাচ ি-৩১ মভ ২০১৩) ভলে ভরশুভাতয (তথ্যেগ্র কাম িক্রভ) ম্পন্ন কযা; 

 স্থানীয় মথলক মকন্দ্রীয় ম িায় ম িন্ত তফতবন্ন শুভাতযয কতভটি গঠন পফে ব্যাক প্রচায কাম িক্রলভয ভােলভ অেীজন 

(মস্ট্কলাল্ডায) জনাধাযণলকও শুভাতযলত ব্যাকবালফ ম্পৃক্ত কযা লয়লছ; 

 শুভাতযয তথ্য-উালিয গুণগতভান তনতিতকযলণয রলক্ষে জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য উর্ধ্িতন কভ িকতিাগণলক শুভাতয 

চরাকারীন ভাঠম িালয় মজরাশুভাতয ভন্বয়কাযীগলণয ালথ ম্পৃক্ত কযা লয়তছর। পছাোও তযকল্পনা কতভলনয 

উর্ধ্িতন কভ িকতিাগণ শুভাতযকারীন ভাঠম িালয় তথ্যেগ্রকাযীগলণয কাজ তদাযতক কযা; 

 ভর শুভাতযয তথ্য েগ্রলয (৩১ ভাচ ি -৩১ মভ ২০১৩) মযকড ি কভ ভলয়য ভলে গত ১৭ নলবম্বয ২০১৩ তাতযলখ 

পকটি প্রকানা অনুষ্ঠালনয ভােলভ অথ িননততক শুভাতযয প্রাথতভক পরাপর প্রকা কযা; 

 কাম িক্রভতবতিক অথ িননততক প্রততষ্ঠানভলক নথক কযায তনতভি স্বল্পতভ ভলয়য (জুরাই- মলন্ফম্বয ২০১৩) ভলে  

Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অনুমায়ী মকাতডে কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযা; 

 ম্ভাব্য কভ ভলয়য ভলে গণনা যফতী মাচাই (Post Enumeration Check) কাম িক্রভ ম্পন্ন  পফে 

মথাভলয় তযলাট ি প্রস্তুত ও প্রকা কযা (তযলাট ি প্রকা: ২৩ পতপ্রর, ২০১৫); 

file:///C:/Users/ASSISTANT%20SECT/Desktop/Annual%20Report%202018-19/AppData/Local/Temp/Preli.%20Results.pptx
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 উচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন পটওয়োয ব্যফায কলয পফাযই প্রথভ ইউতনয়ন তথ্যলফা মকলন্দ্রয ভােলভ স্থানীয় ম িালয় 

স্থাতত যকালযয আদৄতনক প্রভেতক্ত ব্যফায কলয মযকড ি তযভান কভ ভলয়য (লপব্রুয়াতয - পতপ্রর ২০১৪) ভলে  

শুভাতযয তথ্য কতম্পউটালয ধাযণ কযা; 

 ভর শুভাতয কাম িক্রলভ তনলয়াতজত কভীগণলক দক ও নদত্র প্রদান কযা (১৬ পতপ্রর ২০১৪) লয়লছ মা ভাঠম িালয় 

কভীগলণয ভলে অনুলপ্রযণা ও প্রলণাদনা জ্তযীলত ভূতভকা মযলখলছ; 

 অথ িননততক শুভাতয ২০১৩ পয চূোন্ত তযলাট ি স্বল্প ভলয়য ভলে ৩১ তডলম্বয ২০১৫ তাতযলখ প্রকা কযা;  

 বতফষ্যত অথ িননততক শুভাতযলত থতনলদ িনা তালফ ব্যফালযয উলদ্দলশ্য ‘Handbook of Economic 

Census‟ প্রস্তুত ও প্রকা কযা  লয়লছ (তযলাট ি প্রকা: ১৩ পতপ্রর, ২০১৬);  

 ‘প্রফা আলয়য তফতনলয়াগ ম্পতকিত জতয ২০১৬’ জতযটি ৩ভা ভলয়য ভলে ম্পন্ন কযা (১-৯ভাচ ি, ২০১৬ প 

ভাঠম িালয় তথ্য েগ্র কযা য় পফে ১৬ জুন, ২০১৬ প তযলাট ি প্রকা কযা য়); 

 অথ িননততক শুভাতয ২০১৩ পয মজরা তযলাট িভ ২০১৬, ১৮-২৯ তডলম্বয ৬০টি মজরায় ও ২-৫ জানুয়াতয ২০১৭ 

৪টি মজরায় প্রকানা মতভনালযয ভােলভ প্রকা কযা য় মা স্থানীয় অেীজন কর্তিক ব্যাকবালফ ভাদৃত লয়লছ; 

 বতফষ্যৎ শুভাতয কাম িক্রভ পরবালফ ফাস্তফায়ন ও মযপালযন্প তললফ ব্যফালযয জন্য প্রাতনক তযলাট ি 

(Administrative Report) প্রস্তুত ও প্রকা কযা; 

 প প্রকলল্পয ভােলভ মদলয কর ব্যফা ও আতথ িক প্রততষ্ঠালনয পকটি স্থায়ী ও ারনাগাদ ফােরালদ 

স্ট্োটিটিকোর তফজলন মযতজস্ট্ায প্রণয়লনয রলক্ষে াইরট কাম িক্রভ পরবালফ ম্পাদন কযা;  

 ফােরালদ স্ট্োটিটিকোর তফজলন মযতজস্ট্ালযয াইরটিে কযায জন্য পকটি অতোদৄতনক আইটি তলস্ট্ভ তনভ িাণ 

কযা লয়লছ মা নণ িাঙ্গ তফপতফআয প্রণয়লন ব্যফায কযা লফ; পফে 

 তফতফপ পয ভাঠ ম িালয়য কাম িারয়গুলরালক (তফবাগ, মজরা ও উলজরা তযেখ্যান কাম িারয়) তক্তারীকযলণয 

রলক্ষে প প্রকলল্পয আওতায় জুন ২০১৮ ভাল ৪৬টি মডস্কট, ৩৯৫টি ল্যাট, ২৮৬টি ট্যাফলরট তত, ৩৮৬টি 

স্কোনায, ১২২টি তপ্র ায ও ৪৫টি পলটাকত মভতন যফযা কযা লয়লছ। 

 

৯.৬ ন্যানার াউজবাল্ড ডাোবফআজ প্রকল্প: 

 

প্রকলল্পয নাভ             :   ন্যানার াউজলাল্ড ডাটালফইজ (পনপইচতড) প্রকল্প 
 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা  :   ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 
 

ফাস্তফায়নকার          :   ০১ জুরাই, ২০১৩ তি মথলক ৩০ জুন, ২০১৯ তি. 

প্রাক্কতরত ব্যয়: 

১) তজওতফ : ৪০ মকাটি ৫৪ রক্ষ৫২ াজায 

২) আযতপ : ৬৮৬ মকাটি ৮০ রক্ষ ৪৮ াজায 

৩) মভাট ব্যয় : ৭২৭ মকাটি ৩৫ রক্ষ 

 

ন্যানার াউজবাল্ড ডাোবফআজ প্রকবল্পয কভ িকান্ড: 

 

 ন্যানার াউজলাল্ড ডাটালফইজ (পনপইচতড) প্রকলল্পয আওতায় ২য় মপইলজ ১৪ জানুয়াতয, ২০১৮ লত ০২ মপব্রুয়াতয, 

২০১৮ তাতযখ ম িন্ত ঢাকা ও চেগ্রাভ তফবালগয কর মজরা পফে ভয়ভনতে তফবালগয মনত্রলকাণা মজরা মভাট ২৫ টি 

মজরায় তথ্য েগ্র কাম িক্রভ অনুতষ্ঠত য়।  
 

 গত ০৫-১৯ জুরাই, ২০১৮ তাতযখ ম িন্ত র্ততীয় মপইলজ যাজাী, খুরনা ও তলরট তফবালগয কর মজরায় ভাঠ ম িালয় 

মজানার অালযন তযচাতরত য়। উক্ত মজানার অালযলন মজান গঠন, মভৌজা/ভল্লায ম্যা াম্প্রততকযণ, 

সুাযবাইজায স্কোচ ম্যা প্রস্তুত, গণনা পরাকা তনতদ িষ্টকযণ, গণনাকাযী সুাযবাইজালযয েখ্যা তনধ িাযণ  মাফতীয় 

কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়। 
 

 মজানার অালযন কাম িক্রভ ঠিকবালফ ম্পাদলনয রলক্ষে তফতফপ পয ৫২ জন মজরা শুভাতয ভন্বয়কাযী, ১৬২ জন 

উলজরা ভন্বয়কাযী পফে ১৮২৮ জন মজানার অতপাযলক প্রতক্ষণ প্রদান কযা য়। প কাম িক্রলভ তফতফপ পয তনজস্ব 

জনফর ছাোও উলজরা ম িালয় অন্যান্য যকাতয দপ্তলয কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীগণলক মজানার অতপায তললফ 

তনলয়াগ প্রদান কযা য়। 

 প্রকলল্পয আওতায় ৩য় মপইলজ ২৭ মলন্ফম্বয মথলক ১৬ অলটাফয, ২০১৮ ম িন্ত যাজাী, খুরনা ও তলরট তফবালগয মভাট 

২২টি মজরায় তথ্য েগ্র কাম িক্রভ অনুতষ্ঠত য়। প রলক্ষে ০৯-১১ মলন্ফম্বয, ২০১৮ তফতফপ পয দয দপ্তলয ৩তদন 

ব্যাী ভাস্ট্ায মেনাযগলণয প্রতক্ষণ প্রদান কযা য়। 
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 ভাষ্টায মেইনাযগণ ১৫-১৭ মলন্ফম্বয, ২০১৮ ভলয় মজরা ম িালয় তফতফপ পফে যকাতয অন্যান্য েস্থায় কভ িযত 

কভ িকতিাগলণয ভে লত তনলয়াগকৃত মজানার অতপায পফে তফতফপ পয উলজরা তযেখ্যান অতপায ও ভভালনয 

দয দপ্তলয কভ িযত কভ িকতিাগলণয ভে লত তনলয়াগকৃত উলজরা ভন্বয়কাযীগণলক প্রতক্ষণ প্রদান কলযন। যফতীলত 

মজানার অতপাযগণ ২২-২৪ মলন্ফম্বয, ২০১৮ গননাকাযী ও সুাযবাইজাযগণলক প্রতক্ষণ প্রদান কলযন। 
 

 ১ভও ২য় মপইলজ মভাট ৪২ টি মজরা লত েগৃীত তথ্যভ আইতআয পাভ ি কর্তিক আইতআয েততলত স্কোতনে, 

কোচাতযে ও তক্লতনে কাম িক্রভ ম্পন্ন কলয তযলরনার ডাটালফইজ প্রস্তুত ম্পন্ন লয়লছ। 
 

 ৩য় মপইলজ ২২টি মজরায ভাঠ ম িায় লত নযণকৃত প্রশ্নত্রভলয স্কোতনে, কোচাতযে পফে তক্লতনে কাম িক্রভ চরভান 

যলয়লছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী ১১ মলন্ফম্বয, ২০১৮ তাতযলখ পনপইচতড প্রকলল্পয ৩য় মপইলজয 

চূোন্ত শুভাতযয তনতভি ভাস্ট্ায মেইনাযলদয জন্য আলয়াতজত ততন তদনব্যাী প্রতক্ষলণয ভানী অনুষ্ঠালন প্রধান অতততথ তললফ ফক্তব্য 

প্রদান কযলছন।  

 

সিংবদর্নং েুাটিটিকুার কুাার্টি ফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিং ডাো ন পুবরন এন্ড সডববরবভি 

(Stat4Dev) প্রকল্প: 

 

১)  (ক) উবযাগী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ   :  র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

 (খ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা     : ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা 

(২) প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রয োকায়) : সভাে ৪৪৩.৫৫  (র্জর্ফ  ৮৮.৬৫  প্রকল্প াায্য ৩৫৪.৯০) 

(৩)  প্রকবল্পয থ িায়ন :  আউএনএপর্এ এফং র্জর্ফ 

(৪)  ফাস্তফায়ন কার                           :  জানুয়ার্য, ২০১৭ বত র্ডবম্বয, ২০২০ র্ি. ম িন্ত 

(৫)  প্রকল্প এরাকা :  ভি ফাংরাবদ 

  

প্রকবল্পয  উবেেমূ: 

 

)ক ) জনশুভাতয ও গৃগণনা ২০২১-পয মজানার অালযলনয াইরটিে তযচারনা কযা; 

(খ)  জনশুভাতয ও গৃগণনা ২০২১-পয জন্য ভাস্ট্ায লান চূোন্ত কযা; 

)গ(   দুলম িাগ প্রফণ পরাকায াইলক্লান মল্টায, তক্ষা প্রততষ্ঠান কাভ াইলক্লান মল্টায, আেয়লকন্দ্র ও ফহুতর বফন তচতিত 

কলয দুলম িাগ প্রফণ পরাকায তথ্য েগ্রনফ িক তজও ডাটালফইজ ব্যফায নফ িক Atlas প্রস্তুতকযণ; 
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)ঘ (  কর মস্ট্কলাল্ডালযয ভন্বলয় গঠিত তজআইপ লোটপভ ি কাম িকয ও প্রাততষ্ঠানীকযণ পফে ফােরালদ  

তজওগ্রাতপকোর  ইনপযলভন তলস্ট্ভ লোটপভ ি )তফতজআইপত(- পয ায়তায় তফতফপ -পয পকটি ওলয়ফাইট 

প্রততষ্ঠা কযা; 

)ঙ (  তরঙ্গ তবতিক তেতা জতয (Survey on Gender Based Violence-GBV) অনুষ্ঠান তযচারনা কযা; 

)চ(   REDATAM Software ব্যফালযয ভােলভ তফতবন্ন শুভাতয ও জতযলয তথ্য তফতফপ পয ওলয়ফাইলট 

আলরাড কযা; 

)ছ (  প্রতক্ষলণয ভােলভ BBS ও SID-পয জনফলরয দক্ষতা বৃতে কযা। 

 

Stat4Dev প্রকবল্পয কভ িকান্ড: 

 Stat4Dev প্রকলল্পয Activities গুলরায ভলে অন্যতভ Disaster Prone Area Atlas প্রস্তুত কযা। ম রলক্ষে 

গত ১ (পক) ফৎয ফতযার তফবালগ ৫টি মজরায (লবারা, ফযগুনা, টুয়াখারী, ঝারকাঠি ও তলযাজনৄয) ভাঠ ম িালয় 

াইলক্লান মল্টায, স্কুর কাভ াইলক্লান মল্টায, তক্ষা প্রততষ্ঠান ও ফহুতর বফলনয তথ্য GPS (Global 

Positioning System) পয ভােলভ েগ্র কলয ম্যাল তন্নলফতত কযা য়। 

 দূলম িাগ প্রফণ পরাকায Atlas জ্তযীয রলক্ষে ভাঠ ম িালয় তথ্য েগ্র মলল পতডটিে, মকাতডে ও ম্যাল তন্নলফতত কলয 

মবারা, ফযগুনা ও টুয়াখারী মজরায Disaster Prone Area Atlas প্রস্তুত কলয তা তফতফপ পয ওলয়ফাইলট 

প্রকা কযা লয়লছ। 

 ইলতাভলে Population and Housing Census-2021 পয Master Plan চূোন্তকযণ কযা লয়লছ। 

Population and Housing Census-2021-পয অনুষ্ঠালনয তফললয় গত ০৭/০৫/২০১৮, ২৬/০৯/২০১৮ ও 

০৫/১২/২০১৮ তাতযলখ ততনটি Workshop-পয আলয়াজন কযা য়। উক্ত Workshop মথলক ২০২১ ালরয 

জনশুভাতয ও গৃগণনা অনুষ্ঠান তফললয় ভল্যফান যাভ ি ও গাইডরাইন াওয়া মালফ। পকটি Workshop-প ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ভখ্য তচফ জনাফ মভাোঃ নতজবুয যভান প্রধান অতততথ তললফ উতস্থত তছলরন। উক্ত Workshop গুলরা 

মথলক ভল্যফান যাভ ি অনুমায়ী ২০২১ ালর অনুলষ্ঠয় জনশুভাতয ও গৃগণনা প্রকলল্পয DPP প্রস্তুত কযা য়। DPP 

জ্তযীয তফললয় তফললজ্ঞ ম িালয় ৪টি বা কলয তা চূোন্ত কযা লয়লছ। ফতিভালন তা তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

তফবালগ প্রতক্রয়াধীন যলয়লছ। 

 GIS Platform তফললয় পকটি Workshop ও ২টি বা কযা য়। Workshop পয তোন্ত অনুমায়ী BGISP 

তযচারনায জন্য পকটি গাইড রাইন ও তনজস্ব ওলয়ফাইলটয মরালগা চূোন্ত কযায তফলয় দুইটি  াফকতভটি গঠন কযা 

য়। গাইড রাইন াফ কতভটিয ৮ টি বায ভােলভ BGISP পয গাইড রাইন চূোন্ত কযা য়। Website ও Logo 

তফলয়ক াফ কতভটি ৫টি বায ভােলভ Logo ও BGISP পয Webpage design পয কাজ মল কলয তফতফপ 

পয server প ভেক্ত কযা লয়লছ। পলত কলয GIS তনলয় মম ফ প্রততষ্ঠান কাজ কলয তাঁলদয ভস্ত তথ্য পই Website 

মথলক াওয়া মালফ। 

 প প্রকলল্পয Activities গুলরায ভলে আয পকটি গুরুত্বনণ ি কাম িক্রভ লরা REDATAM Software পয ভালেলভ 

তফতফপ পয তফতবন্ন শুভাতয ও জতযলয তথ্য তফতফপ পয Website প Upload কযা। প কাম িক্রলভয অে তললফ 

প ফৎয ৩ (ততন) টি ডাটা (MSVSB-2016, MICS-2013 ও HIES-2010) পয তথ্য তফতফপ পয 

Website-প Upload কযা লয়লছ। পলত কলয অেীজনগণ তাঁলদয প্রলয়াজন অনুমায়ী Graph, Chart, Table 

 অন্যান্য তথ্য Download কলয তনলত ালয। 

 Disaster Prone Area Atlas প্রস্তুলতয তফললয় প ম িন্ত Technical কতভটি ৫(াঁচ) টি বা কলয মবারা, ফযগুনা 

ও টুয়াখারী মজরায Atlas চূোন্ত কলযলছ। প তফলয় তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয মাচাই-ফাছাই কতভটি 

৩টি বায ভােলভ Printing পয অনুলভাদন প্রদান কলয। 

 SDGs-পয আন্তজিাততক তযলাট ি পয যফযাকৃত সূচক ভলয ভানম্মত ারনাগাদ ও গ্রণলমাগ্য তথ্য উাি ও 

যফযাকাযী েস্থাভলয ভন্বলয় ও তদক তনলদ িনা প্রদালন জাতীয় উাি ভন্বয় কতভটি (NDCC) পয পকটি বা 

তচফ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পয বাততলত্ব গত ২৮/০৮/২০১৮ তাতযখ অনুতষ্ঠত য়। 

 পছাোও NHD প্রকলল্প ২য় ও ৩য় মপজ পয জন্য ৪৭ (াতচতল্ল) মজরায ভাঠ ম িালয় মজানার অালযন তযচারনায 

রলক্ষে মভৌজা/ভল্লা ম্যা তপ্র  কলয যফযা কযা লয়লছ। 

 কৃতল (স্য, ভৎ ও প্রাণীম্পদ) শুভাতয ভাঠ ম িালয় ১ভ মজানার অালযন তযচারনায রলক্ষে তডতজটার মভৌজা/ভল্লা 

ম্যা তপ্র  কলয যফযা কযা লয়লছ। 
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তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প: 

‘তাঁত শুভাতয ২০১৭’ ীল িক প্রকলল্পয আওতায় গঠিত কর কতভটিয (ওয়াতকিে, মটকতনকোর, তস্ট্য়াতযে, ক্রয় ও 

কাতযগতয উ-কতভটি) বা অনুতষ্ঠত য় পফে প্রস্তুতকৃত শুভাতয কোলরলায অনুমায়ী শুভাতয কাম িক্রভ তযচাতরত লয়লছ। 

মদব্যাী ০১-০৫ পতপ্রর ২০১৮ মজানার অালযন অনুতষ্ঠত লয়লছ। গত ১০-১৪ মভ ২০১৮ ভয়কালর ভর শুভাতযয ভাঠ ম িালয় 

তথ্য েগ্রলয কাজ ম্পন্ন লয়লছ পফে শুভাতয যফতী মাচাই (তইত) কাম িক্রভ গত ১০-১৮ তডলম্বয ২০১৮ ভয়কালর 

অনুতষ্ঠত লয়লছ। পতডটিে-মকাতডে পফে ডাটা পতিয কাজ ম্পন্ন লয়লছ । Preliminary Report ও পাইনার তযলাট ি 

প্রকাতত লয়লছ ।  

 

প্রকলল্পয মভয়াদ    : জুরাই, ২০১৭ লত জুন, ২০১৯ ম িন্ত 

ফাস্তফ অগ্রগতত   : ৬১ % 

আতথ িক অগ্রগতত   : ৫৬ .৩০ % 

 

প্রকবল্পয উবেে  রযুভাো )ংবার্ধত( :  

 

 ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা পফে অন্যান্য েস্থা কর্তিক বতফষ্যলত জতয তযচারনায নভৄনাতবতি ফা নভৄনা 

কাঠালভা  )Sampling Frame (প্রস্তুত কযা ; পফে  

 

 ফােরালদল ফতিভালন তাঁত তলল্পয পফে প তলল্প তনলয়াতজত েতভকলদয তযেখ্যাতনক তচত্র তনরূণ কযা।  

 

প্রকবল্পয সুর্নর্দ িষ্ট উবেে  

 

 মদল মভাট চর ও অচর তাঁত তল্প প্রততষ্ঠালনয েখ্যা তনধ িাযণ কযা;  

 মদল মভাট তাঁত তলল্প তনলয়াতজত ফয়তবতিক েতভলকয েখ্যা (নৄরুল ও ভতরা) তনরূণ কযা পফে 

াাাত তনজস্ব ও বাোয় তনলয়াতজত েতভলকয েখ্যা মফয কযা; 

 সুতায ফাতল িক আনুভাতনক মভাট চাতদায তযভাণ তনধ িাযণ কযা; 

 উৎাতদত লেয তযভাণ, ভাতরকানায ধযন, উৎাদন াভগ্রী (মমভন: কটন, ডাইে, মকতভকোর, মেয়ায 

াট ি প্রভৃতত) ও তফণলনয েক্রান্ত তথ্য তনরূণ কযা; 

 ভরধলনয উৎ পফে চরতত ও স্থায়ী ভরধলনয চাতদা তনরূণ কযা; 

 উইবায (Weaver) গলণয দক্ষতা ও তডজাইন উন্নয়লন প্রতক্ষলণয চাতদা তনরূণ কযা; 

 তজতডতলত প তলল্পয অফদান )আেতক (তনরূণ  কযা; পফে 

 তাঁত তলল্প তনলয়াতজত েতভক ও েতেষ্ট খানায আথ ি-াভাতজক অফস্থায ভল্যায়ন কযা।  

  

 

‘তাঁত শুভাতয ২০১৮ তযচারনায তফললয় ভত তফতনভয় বায় প্রধান অতততথ তললফ ফক্তব্য প্রদান কযলছন র্যংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। 
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তাঁত শুভাতয ২০১৮ পয গণনা যফতী মাচাই (তইত) পয সুাযবাইতজে কভ িকতিা ও তথ্য েগ্রকাযীগলণয প্রতক্ষণ অনুষ্ঠালন প্রধান অতততথ 

তললফ উতস্থত তছলরন তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী। তফলল অতততথ তললফ উতস্থত 

তছলরন জনাফ ভাভৄদা আকতায, অতততযক্ত তচফ (তথ্য ব্যফস্থানা) ও জনাফ মভা: আবুয়ার মালন, অতততযক্ত তচফ (প্রান)। 

 

সন্পা উআং এয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা: 

 

ক্র :

নে 

কালজয নাভ উলদ্দশ্য ম্ভাব্য ব্যয় 

)টাকা(  

তকবালফ ফাস্তফায়ন কযা লফ ফাস্তফায়লনয 

অবীষ্ট ভয় 

ীভা 

ভন্তব্য 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  

১. জনশুভাতয  ও 

গৃগণনা ২০২১ 

গ্রাভ/ভল্লা ম িায় ম িন্ত 

তফতবন্ন আথ ি-াভাতজক 

কাম িক্রভ তযচারনা কযা 

পফে শুভাতযয ভােলভ SDG 

পয মভাট ২৫টি সূচলকয তথ্য- 

উাি যফযা কযা। 

৩৫০০ 

মকাটি 

জনেখ্যায আকায, 

মবৌলগাতরক তফন্যা ও 

জনতভততয তফতবন্ন 

জ্ফতষ্টেভলয ভানম্পন্ন 

Benchmark Database 

পয জন্য ভাতল্টলভাডার 

েততলত তথ্য েগ্র কযা 

লফ। 

২০১৯-২০২৩  

২. ন্যানার 

নৄলরন 

মযতজস্ট্ায  

(NPR) 

প্রণয়ন ও 

ারনাগাদকযণ 

 

তযেখ্যান আইন, ২০১৩ ও 

NSDS-পয আওতায় 

পনপইচতড প্রকল্প ভাতপ্তয 

য প্রাপ্ত ডাটালফইজ ব্যফায 

কলয তা তনয়তভত 

ারনাগাদকযণ পফে মদলয 

কর জনলগাষ্ঠীলক ইউতনক 

আইতড’য তফযীলত ন্যানার 

নৄলরন মযতজস্ট্ায প্রণয়ন 

ও ারনাগাদ কযা লফ। প 

রলক্ষে পকটি প্রকল্প গ্রণ কযা 

লফ। 

১৫০.০০ 

মকাটি 

পনপইচতড প্রকল্প মথলক প্রাপ্ত 

ডাটালফইজ ব্যফায কলয 

জনশুভাতয ২০২১ পয ভােলভ 

ারনাগাদ কলয   মদলয 

কর জনলগাষ্ঠীলক ইউতনক 

আইতড’য তফযীলত ন্যানার 

নৄলরন মযতজস্ট্ায প্রণয়ন 

ও  তনয়তভত ারনাগাদ কযা 

লফ। 

২০১৩-২০২৩  

৩. তরটায োত 

অোললভ  

ালব ি (LAS) 

প জতযলয ভােলভ ১০ ফছয 

ও তদূর্ধ্ি ফছয ফয়ী 

জনগলণয Functional 

৭.৩১ মকাটি মটকই উন্নয়ন অবীষ্টলক 

অগ্রাতধকায তদলয় াক্ষযতায 

স্তয উন্নয়লন ভানম্মত তক্ষা 

২০১৯-২০২২  
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ক্র :

নে 

কালজয নাভ উলদ্দশ্য ম্ভাব্য ব্যয় 

)টাকা(  

তকবালফ ফাস্তফায়ন কযা লফ ফাস্তফায়লনয 

অবীষ্ট ভয় 

ীভা 

ভন্তব্য 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  

 Literacy েক্রান্ত 

তযেখ্যান প্রণয়ন কযা 

লফ। 

 

প েক্রান্ত পকটি প্রকল্প 

প্রণয়ন কযা লয়লছ মা 

অনুলভাদনাধীন আলছ । 

অজিন জতয তযচারনা কযা 

লফ পফে পয    অগ্রগতত 

তযফীক্ষলণয জন্য পয 

মথামথ ব্যফায তনতিত 

কযায জন্য ব্যফস্থা তনলত 

লফ। 

৪. দাতযদ্র্ে ভানতচত্র 

প্রণয়ন 

 

জনশুভাতয ও HIES-২০১৬ 

তলথ্যয তবতিলত দাতযদ্র্ে 

ভানতচত্র প্রণয়ন কযা লফ। 
 

প কালজ WFP-পয 

কাতযগযী লমাতগতা মনয়ায 

তযকল্পনা যলয়লছ । 

৫০.০০ রক্ষ জনশুভাতয পফে HIES পয 

তথ্য ব্যফায কলয Small 

Area  Estimation 

Technique পয  ভােলভ 

উলজরা ম িন্ত দাতযলদ্র্েয ায 

তনরূণ কযা লফ। 

২০১৯  -

২০২০ 

 

৫. তডতস্ট্রট 

কতভউতনটি 

ালব ি ২০১৮ 

 

প জতযলয ভােলভ মটকই 

উন্নয়ন অবীষ্ট (পতডতজ) 

তযফীক্ষলণ কততয় সূচলকয 

তযেখ্যান প্রণয়ন কযা লফ 

 

NSDS পয আওতায় পকটি 

Component তললফ 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

প্রতক্রয়াধীন যলয়লছ 

১০ মকাটি 

(২ মকাটি 

NSDS,  

৮ মকাটি 

তজওতফ) 

তফশ্বব্যােলকয অথ িায়লন 

NSDS Umbrella 

প্রকলল্পয আওতায় SDG 

Data Gap Analysis 
তথ্যাতদ যফযা কযা লফ । 

 

মজরাতবতিক আথ ি-াভাতজক 

ও জনতভততক তযেখ্যান 

প্রস্তুত কলয ৬৪টি মজরা 

তযলাট ি প্রস্তুত কযা লফ। 

২০১৯-২০২১  

৬. তটিলজন 

াউজলাল্ড 

াযলন 

ালব ি 

দুনীতত, ন্যায়যায়ণতা, 

স্বেতা ও সুান েক্রান্ত 

তযলাট ি প্রকা কযা। 

১৫ মকাটি 

 

দুনীতত, ন্যায়যায়ণতা, 

স্বেতা ও সুান েক্রান্ত 

জতয কাম িক্রভ তযচারনা 

কযা। 

২০২২-২৩ 

 

 

৭. মজলায মফড 

বালয়ালরন্প  

ালব ি 

)SBBS(  

 

তরঙ্গতবতিক তেতায 

প্রকৃত তচত্র ফা ফতিভান 

অফস্থায াতফ িক তথ্য 

েফতরত  Report প্রকা 

কযা। 

নভৄনায়লনয 

য ব্যয় 

তনধ িাযণ 

কযা লফ। 

 

ঠিক তযকল্পনা প্রণয়লনয 

রলক্ষে  Gender 

Disaggeregate Data 
প্রস্তুত কযা লফ। 

২০১৯ -২০২১  

৮. BSD প্যালনর 

ালব ি ( ২য় ও 

৩য় ধাল) 

VGD ব্যফালযয ভােলভ 

মদলয উকাযলবাগী 

জনগলণয জীফনভালনয  

তযফতিন ম্পলকি ধাযণা রাব 

কযা। 

৫ মকাটি ভাঠ ম িালয় জতয তযচারনা 

কলয কাজ কযলত লফ। 

২০১৯-২০২৩  

৯. পলক্স টু মযাড 

কতভউতনলকন 

অোল োন্পলাট ি 

ালব ি 

তনযাদ, ােয়ী ও মটকই 

মাতায়াত ব্যফস্থায ওয 

গুণগত ও ভানম্মত শুভাতয 

তযচারনা কযা। 

৬ মকাটি Spatial Data পফে  Big 

Data মক অোনারাইত 

কলয কাজ তযচাতরত লফ। 

২০১৯-২০২৩  
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৯.৭ ইলাতস্ট্র পোল মরফায উইে পয কাম িাফরী: 

 

 Survey of Manufacturing Industries (SMI): উৎাদন তল্প জতয (SMI) ফােরালদ তযেখ্যান 

বুেলযায পকটি তনয়তভত কাজ পফে ফােরালদলয তল্প তযেখ্যালনয অন্যতভ প্রধান উৎ। প জতযটি উৎাদন 

তলল্পয অথ িননততক কভ িকাললয উয তযচাতরত য়। উৎাদন তলল্পয গঠন তফলল কলয ভাতরকানায অফস্থা (পকক 

স্বত্বাতধকাযী তকেফা অেীদাতযত্ব), অন্তফ িতী খযচ,স্থায়ী ম্পদ; তরঙ্গলবলদ কলভ ি তনলয়াতজত মভাট জনফর; জাতীয় 

অথ িনীততলত উৎাদন তল্পখালতয Gross output পফে Gross Value Addition েক্রান্ত তথ্য পই জতয পয 

ভােলভ াওয়া মায়। 

 Business Directory: তল্প েক্রান্ত জতযলয Sampling Frame প্রস্তুত কযায জন্য প্রততষ্ঠানগুলরায তথ্য 

ারনাগাদ কযা প্রলয়াজন। ইলাতস্ট্র পল মরফায উইে  স্থায়ী প্রততষ্ঠানগুলরায তফজলন ডাইলযটতয ারনাগাদ কলয 

থালক। তফজলন ডাইলযটতয ারনাগাদকযণ কাম িক্রলভয ভলে মম তফলয়গুলরা অন্তর্ভ িক্ত তা র:- ১  (প্রততষ্ঠালনয নাভ ও 

মমাগালমালগয ঠিকানা ২  (প্রততষ্ঠালনয অফস্থান ৩ ) আযলম্ভয ফছয ৪  (অতপলয ধযন ৫ ) প্রধান অথ িননততক কভ িকাল ৬ (

প্রধান উৎাতদত দ্র্ব্য/মফা ৭ ) মযতজলস্ট্রলনয ধযন ৮  (প্রাততষ্ঠাতনক মটয  ৯  (প্রততষ্ঠালনয ধযন পফে ১০ ) তরঙ্গলবলদ 

স্থায়ী  ,অস্থায়ী মভাট কভ িযত জনফর ইতোতদ । 

 Statistical Classification: তযেখ্যাতনক মেনীতফন্যা (Statistical Classification) ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায পকটি অন্যতভ গুরুত্বনণ ি কাজ। ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা ইলতানলফ ি International 

Standard Industrial Classification (ISIC) Rev-4 অনুযলণ Bangladesh Standard 

Industrial Classification (BSIC) 2009 পফে International Standard Classification of 

Occupations (ISCO)-2008 অনুযলণ Bangladesh Standard Classification of Occupations 

(BSCO) 2012 প্রকা কলয। 

 নতথফীয তফতবন্ন উন্নয়নীর মদলয ন্যায় ফােরালদলও আন্তজিাততক েস্থাভলয সুাতয মভাতালফক জাতীয় 

তযেখ্যান েতত উন্নয়ন ও ফাস্তফায়ন কভ িসূতচ গ্রণ কযা লয়লছ। প রক্ষেলক াভলন মযলখ ভরত Statistical 

Classification অথ িাৎ BSIC 2019 ও BSCO 2019 ারনাগাদকযলণয (updating) উলদ্যাগ গ্রণ কযা 

লয়লছ। 

 Annual Establishment & Institution Survey (AEIS): ফােরালদল তফতবন্ন অথ িননততক প্রততষ্ঠান পফে 

েস্থা  েক্রান্ত তফতবন্ন তযেখ্যান মমভন- ভাতরকানায অফস্থা (পকক স্বত্বাতধকাযী তকেফা অেীদাতযত্ব), অন্তফ িতী 

খযচ, স্থায়ী ম্পদ; তরঙ্গলবলদ কলভ ি তনলয়াতজত মভাট জনফর; জাতীয় অথ িনীততলত অথ িননততক প্রততষ্ঠালনয Gross 

output পফে Gross Value Addition েক্রান্ত তথ্য পই জতয পয ভােলভ াওয়া মায়। ফতিভালন  মালটর 

পফে মযষু্টলয  জতয ২০১৮-২০২০ পফে াইকাযী ও খুচযা  ব্যফা জতয ২০১৮-১৯ নালভ দু’টি  কভ িসূতচ তযচাতরত 

লে। 

ইলাতস্ট্র পল মরফায উইে কর্তিক তযচাতরত ২০১৮-২০১৯ অথ িফছলয চরভান কভ িসূতচভলয  তফফযণ : 

 
 কভ িকাললয নাভ   :  উৎাদন তল্প প্রততষ্ঠান জতয ২০১৮-১৯ 

ফাস্তফায়নকযী েস্থা   : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

আযম্ভ  : জুরাই ২০১৮ 

ভাতপ্ত  : জুন ২০১৯ 

কভ িকাললয ব্যয় : ১২৬ .৫১  রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছলয কালজয আতথ িক অগ্রগতত  : ৭২.৫% 

২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয ফাস্তফ অগ্রগতত   ৬৮% 
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তফজলন তডলযটতয  ারনাগাদকযণ     :  

 
 কভ িকাললয নাভ                                             : তফজলন তডলযটতয  ারনাগাদকযণ 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা                                         : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা। 

ফাস্তফায়নকার                                                    : পতপ্রর ২০১৮-জুন ২০১৯ 

আযম্ভ  : পতপ্রর ২০১৮ 

ভাতপ্ত  : জুন ২০১৯ 

কভ িকাললয ব্যয় : ১৯৬ .১৩ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছলয কালজয আতথ িক অগ্রগতত  : :  ৬৮.৩৪% 

২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয ফাস্তফ অগ্রগতত (%)            : ৭০% 

 

Bangladesh Standard Industrial  Classification & Bangladesh Standard 

Classification Of Occupation  (BSIC & BSCO): 
 
 কভ িকাললয নাভ   : Bangladesh Standard  Industrial  Classification 

& Bangladesh Standard Classification Of 

Occupation (BSIC & BSCO) 

 

ফাস্তফায়নকযী েস্থা   : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা।  

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯  

আযম্ভ  : জুরাই ২০১৮  

ভাতপ্ত  : জুন ২০১৯  

কভ িকাললয ব্যয় : ৪১.৮৭ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত)  

২০১৮-২০১৯  অথ িফছলয কালজয আতথ িক 

অগ্রগতত (%) 

: ৪৫.৩৮% 

 

 

২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয ফাস্তফ 

অগ্রগতত(%) : 

:             ৭০%  

 

মালটর পফে মযষ্টুলয  জতয ২০১৮-২০২০ 
 কভ িকাললয নাভ   : মালটর পফে মযষু্টলয  জতয ২০১৮-২০২০ 

ফাস্তফায়নকযী েস্থা   : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা। 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৮-জুন ২০২০ 

আযম্ভ  : জুরাই ২০১৮ 

ভাতপ্ত  : জুন ২০২০ 

কভ িকাললয ব্যয় : ৮.৫৮ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছলয কালজয আতথ িক অগ্রগতত  

২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয ফাস্তফ অগ্রগতত                        : 

 

                          

:   ৩১.৭৮% 

  ৩০% 

 

 কভ িকাললয নাভ   :                           

ফাস্তফায়নকযী েস্থা   : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা। 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

   আযম্ভ                                                                     :    জুরাই ২০১৮ 

  ভাতপ্ত                                                                    :   জুন ২০১৯ 

  কভ িকাললয ব্যয়                                                         :   ২০.৮১ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

 ২০১৮-২০১৯ অথ িফছলয কালজয আতথ িক অগ্রগতত (%)            :    ১৭.৪৩% 

 ২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয ফাস্তফ অগ্রগতত(%)                       :    ৩০% 
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২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছলয মদল প্রতক্ষণ েক্রান্ত তথ্যোঃ  

 

ক্রোঃ 

নে 

মকাল িয নাভ তাতযখ ও 

মভয়াদ 

আলয়াজনকাযী 

প্রততষ্ঠান/কভ িসূচী/ 

কভ িকাললয নাভ 

প্রতক্ষলণয 

স্থান 

অেগ্রণকাযীয 

ম িায়/ মেতণ 

অেগ্রণকাযীয তথ্য ভন্তব্য 

BBS SID মভাট  

১ Business Directory 

Upgrading 
২০-২        

২০ ৯ 

Business 

Directory 

Upgrading 

তফতফপ 

অতডলটাতযয়াভ 

১ভ, ২য়, ৩য় 

মেনী 

৪৫  ৪৫  

২ Business Directory 

Upgrading survey 

data editing & 

coding 

২৮-২৯, পতপ্রর, 

২০১৯ 

Business 

Directory 

Upgrading 

ইলাতস্ট্র পল 

মরফায উইে 

পয বা কক্ষ 

১ভ, ২য়, ৩য় 

মেনী 

৩২       ৩২  

৩ Survey on 

Manufacturing 

Industries (SMI) 

২৩-২৫       

২০ ৯ 

Survey on 

Manufacturing 

Industries 

(SMI) 

তফতফপ 

অতডলটাতযয়াভ 

১ভ, ২য়, ৩য় 

মেনী 

১৭৭  ১৭৭  

৪ Survey on 

Manufacturing 

Industries (SMI)  

survey data editing 

& coding 

৩০,পতপ্রর, 

২০১৯ 

Survey on 

Manufacturing 

Industries 

(SMI) 

ইলাতস্ট্র পল 

মরফায উইে 

পয বা কক্ষ 

১ভ, ২য়, ৩য় 

মেনী 

৩০  ৩০  

 

৯.৮ ন্যানার ুাকাউর্িং উআং কাম িাফরী: 
 

১) National Accounts Statistics (Provisional Estimates of GDP, 2018-19 and Final Estimates of 

GDP, 2017-18); 
২) তযেখ্যান  লকট বুক ২০১৮ 

৩) তযেখ্যান ফল িগ্রন্ ২০১৮; 

৪) ভাতক তযেখ্যান বুলরটিন ১২ েখ্যা 

৫) Foreign Trade Statistics (FTS)  of Bangladesh 2017-18; 
৬) ভাতক তল্প উৎাদন সূচক (QIIP) ম্বতরত Industrial Production Statistics (IPS) প্রকানা -  ১২ েখ্যা; 

৭) মবাক্তা ভল্য সূচক,  ভল্যস্ফীতত ও ভজুযী ায সূচক ম্বতরত ভাতক Consumer Price Index (CPI)  প্রকানা – ১২ 

েখ্যা; 

৮) জ্ফলদতক ফাতণজে তযেখ্যান ম্বতরত ভাতক Foreign Trade Statistics (FTS) প্রকানা - ১২ েখ্যা। 

৯) তজতডত প্রবৃতেয ায ( 2018-19(p) 8.13% 
১০) ভাথাতছু আয় (2018-19(P)) : 1909 ভাতকিন ডরায 

 

চরভান প্রকল্পমূবয র্ফফযণ:          

                  

উইে : ন্যানার পকাউত ে উইে 

প্রকলল্পয নাভ : াউজলাল্ড ইনকাভ পল পক্সলতলচায ালব ি (HIES) প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 

ফাস্তফায়নকার : ১ জুরাই, ২০১৪ লত ৩০ জুন, ২০১৭ ম িন্ত।  

(No cost Extension, তডলম্বয, ২০১৮ ম িন্ত)  

আযম্ভ : ১ জুরাই, ২০১৪ তিস্ট্াব্দ 

ভাতপ্ত : ৩০ জুন, ২০১৮ ম িন্ত। (হ্রাকৃত ব্যলয় ৩১ তডল/২০১৮ ম িন্ত ৬ ভা প্রকলল্পয 

মভয়াদ বৃতে) 

প্রকলল্পয উলদ্দশ্য : (ক) মজরা ম িালয় দাতযদ্র্ে ও জ্ফলম্য পফে পতদম্পকীয় তযেখ্যান তনরুন 

(খ) াভাতজক তনযািা মফষ্টতন কভ িসূতচয পরাপর পফে তায আওতা 

(Coverage) মদখা 

(গ)  ততআই পফে ব্যয় তবতিক তজতডতয জন্য গুরুবায (Weight) তনণ িলয় 

তথ্য যফযা কযা 
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(ঘ)  আয় পফে দাতযদ্র্ে পয গততপ্রকৃততয উয পকটি প্যালনর স্ট্াতডয জন্য 

পকটি মফঞ্চভাকি তথ্য াওয়া পফে মইালথ দাতযদ্র্ে ও জ্ফললম্যয উয পকটি 

তরত তিপ জ্তযী কযা 

(ঙ)  প্রথভফালযয ভত মদলয মজরা ম িালয় দাতযদ্র্ে তযভা পফে জাতীয়বালফ 

মকায়াট িাযতর তযভা তনণ িয় কযা 

প্রাক্কতরত ব্যয় : ২২০২.৫০ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছলয কালজয 

অগ্রগতত 

: আতথ িক ১২৭.৪০ রক্ষ টাকা 

আতথ িক অগ্রগতত ৯৭.৫৬% 

ফাস্তফ  ৯৮% 

২০১৮ তডলম্বয ম িন্ত কালজয 

অগ্রগতত 

 আতথ িক ১৪৪২.৩৩ রক্ষ টাকা 

আতথ িক অগ্রগতত ৯৭.৫৬% 

ফাস্তফ  ৯৮% 

ভন্তব্য (মতদ থালক)   

 

উইে : ন্যানার পকাউত ে উইে 

প্রকলল্পয নাভ : ভড িানাইলজন অফ ন্যানার পকাউ  স্ট্োটিটিক প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 

ফাস্তফায়নকার : পতপ্রর ২০১৭ লত জুন ২০২০তি. 

আযম্ভ : পতপ্রর ২০১৭ 

ভাতপ্ত : জুন ২০২০তি. 

প্রকলল্পয উলদ্দশ্য : আন্তজিাততক গাইডরাইলন (SNA 1993/2008) ফতণ িত েতত ও সুাতয অনুমায়ী 

জাতীয় আয় ও েতেষ্ট অন্যান্য তনলদ িক ভ আদৄতনকায়ন (প্রস্তুত ও প্রকা)  কযা। 

প্রকলল্পয সুতনতদ িষ্ট উলদ্দশ্যভ-  

  (১) ISIC Rev.4 পয Classification অনুমায়ী GDP পয তবতি ফছয ২০০৫-

০৬ লত ২০১৫-১৬ মত তযফতিন (Rebase) ও ারনাগাদ (Revision) 

কযা; 

  (২) জাতীয় আয় প্রাক্করলনয Methodological উন্নয়ন াধন কযা; 

  (৩) তফতবন্ন তবতি ফছলযয তফযীলত তফদ্যভান জাতীয় আয় ম্পতকিত কর তনলদ িক 

ভলক ২০১৫-১৬ তবতি ফছলয রুান্তয ও ১৯৭২-৭৩ লত ফতিভান ভয় ম িন্ত 

ডাটালফইজ প্রস্তুত কযা; 

  (৪) GDP তবতি ফছয তযফতিন ও ারনাগাদ (Rebase  Revision) পয 

রলক্ষে ততনটি ালব ি তযচারনা কযা; 

           (ক) Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized 

Land and Water Transport; 

           (খ) Occupied Residential Houses and Real Estate 

Services; 

           (গ)  Tourism Survey in hotel and restaurant 
প্রাক্কতরত ব্যয় : ১১০১.৮৭ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছলয কালজয 

অগ্রগতত (%) 

: ৩৫.৩৩%(আতথ িক) মবৌত-৫০% 

২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয অগ্রগতত 

(%) 

 ২৯.০৫% (আতথ িক) মবৌত-৫৩% 

ভন্তব্য (মতদ থালক)   

 

উইে : ন্যানার অোকাউত ে উইে 

প্রকলল্পয নাভ : ালব ি পল স্ট্াতড তযলরটিে টু তজতডত তযলফইজ ২০১৫-১৬ প্রলজট 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৭ লত জুন ২০২০ তি. 

আযম্ভ : জুরাই ২০১৭ 
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ভাতপ্ত : জুন ২০২০ তি. 

প্রকলল্পয উলদ্দশ্য : তজতডত পয তবতি ফছয ২০১৫-১৬ প তযফতিলনয রলক্ষে ২টি জতয পফে ৬টি 

মকই স্ট্াতড ম্পন্ন কযা লফ 

প্রাক্কতরত ব্যয় : ২৪১.০৮ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছলয কালজয 

অগ্রগতত 

: ৯০% 

২০১৮ জুন ম িন্ত কালজয অগ্রগতত  ৭৫.৬৮% 

ভন্তব্য (মতদ থালক)   

 

উইে : ন্যানার পকাউত ে উইে 

প্রকলল্পয নাভ : ইভপ্রুবলভ  অফ তজতডত কম্পাইলরন পল তযলফতজে অফ ইতলত প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 

ফাস্তফায়নকার : ভাচ ি ২০১৮ লত জুন ২০২১ তি. 

আযম্ভ : ভাচ ি ২০১৮ 

ভাতপ্ত : জুন ২০২১ 

প্রকলল্পয উলদ্দশ্য : তজতডত পফে তফতবন্ন সূচক ভলয উন্নয়ন ও তবতি ফছয তযফতিন 

প্রাক্কতরত ব্যয় : ৯৮৬.৪৮ রক্ষ 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছলয কালজয 

অগ্রগতত 

: ৭৫.৩৪% 

২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয অগ্রগতত   ২৮.৭০% 

ভন্তব্য (মতদ থালক)   

 

৯.৯ সডবভািার্প এন্ড সরথ উআং: 

SDGs ফাস্তফায়লনয রলক্ষে ফতিভাবন র্ফিব্যাী National Hygiene Survey 2017 কভ িতযকল্পনা 

গৃীত লয়লছ। SDGs পয Goal 4 পয  4.a.1 পফে Goal 6 প াইতজন তফলয়ক উন্নয়ন রক্ষেভাত্রা তনধ িাযন কযা লয়লছ। 

উক্ত রক্ষেভাত্রা অজিলন তথ্য প্রদালনয রলক্ষে ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায মডলভাগ্রাতপ পল মরথ উইে পফে Water Aid 

Bangladesh কর্তিক মমৌথবালফ প্রথভফায ন্যানার াইতজন ালব ি ২০১৭ কাম িক্রভ শুরু কলয। উক্ত জতযল খানা তবতিক তথ্য 

েগ্রলয াাাত স্কুর, াাতার/তক্লতনক, মযটুরেলয  ও নেড মবলয লত নথক নথক প্রশ্নলত্রয ভােলভ াইতজন েক্রান্ত 

তথ্য েগ্র কযা য়।  

 

আলরাচে কাম িক্রভ ফাস্তফায়লনয রলক্ষে আদভ শুভাতয ও গৃগণনা ২০১১ মক Sampling Frame তনধ িাযন কলয জ্বফ 

চয়লনয ভােলভ গণনা পরাকা তনফ িাচন কযা য়।  ঠিক ও ভয়ানুমায়ী তথ্য েগ্রলয জন্য ভাঠম িালয়য তথ্য েগ্রকাযী ও 

সুাযবাইজাযলদয ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা পয প্রধান কাম িারলয় পকাধালয ০৭ (াত) তদন প্রতক্ষণ প্রদান কযা য়। তলথ্যয 

ঠিকতা মাচাই কযায জন্য তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয ভাননীয় তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী ভাঠ ম িালয়য 

কাম িক্রভ তযদ িন কলযন পফে প্রতততনয়ত কালজয ালথ েতেষ্টলদয প্রলয়াজনীয় তদক তনলদ িনা প্রদান কলযন। ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায ম্মাতনত ভাতযচারক পফে অন্যান্য উেতিন কভ িকতিাগন জতয কালজয াভতগ্রক তদক ম্পলকি যাভ ি 

প্রদান  তনয়তভত ভাঠম িালয়য কাম িক্রভ ভতনটতযে কলযন। ১৯/০৫/২০১৯ তি: তাতযখ জতযলয Key findings ও খো তযলাট ি 

ম িালরাচনায রলক্ষে মটকতনকোর কতভটিয পকটি বা অনুতষ্ঠত য়। বায় Key findings  প্রকাতত লয়লছ পফে ওলয়ফাইলট আলরাড 

কযা লয়লছ। 

 

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2018-19: 

ভাতল্টর ইতললকটয ক্লাস্ট্ায ালব ি (MICS) পকটি তফশ্বব্যাত তযচাতরত খানা জতয। ফােরালদল তফগত ১৯৯৩ ার মথলক 

তনয়তভতবালফ প জতয তযচাতরত লয় আলছ। তফতফপ ও ইউতনলপ ফােরালদ মমৌথবালফ MICS 2018-19 তযচারনা কযলছ। প 

জতযলয ভােলভ মদলয তশু ও নাযীয স্বাস্থে, তক্ষা, নৄতষ্ট ইতোতদ পফে খানায আথ ি-াভাতজক অফস্থা ম্পতকিত ারনাগাদ তথ্যাতদ েগ্র 

কযা লফ। 
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MICS 2018-19 তযচারনায জন্য মদব্যাী ৩২২০ টি ক্লাস্ট্ায তনফ িাচন কযা লয়লছ। উক্ত জতয তযচারনায জন্য প্রতত 

টিলভ ০৪ জন গণনাকাযী, পকজন তযভাকাযী ও পকজন সুাযবাইজালযয ভন্বলয় মভাট ৩৩ টি টিভ গঠন কযা লয়লছ, মাযা 

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) েততলত তথ্য েগ্র কযলফন। ইলতাভলে উক্ত জতযলয 

াতফ িক কাম িক্রভ তযচারনায জন্য ওয়াতকিে টিভ, প্রলয়াজনীয় তদক তনলদ িনায জন্য মটকতনকোর ও তস্ট্য়াতযে কতভটি গঠন কযা 

লয়লছ। ভাঠ ম িালয় গণনাকাযীলদয প্রতক্ষণ প্রদালনয জন্য ভাষ্টায মেইনাযলদয প্রতক্ষণ প্রদাননৄফ িক তলরট পয ল্লী ও য 

পরাকায় তপ্রলটস্ট্ কাম িক্রভ ভাপ্ত লয়লছ। CAPI customization training গত ০৭-১৫ অলটাফয, ২০১৮তি. তাতযখ ম িন্ত 

গাজীনৄলয অনুতষ্ঠত লয়লছ।  ভাঠ ম িায় লত ভর তথ্য েগ্রলয রলক্ষে াযালদল ম্যাতে ও তরতস্ট্ে কাম িক্রভ ভাপ্ত লয়লছ পফে 

১২/১২/২০১৮ তি. তাতযখ  লত ১৫/০১/২০১৯ তি. তাতযখ ম িন্ত ভাতনকগঞ্জ মজরায াটুতযয়া উলজরায জ্কট্টা গ্রালভ অফতস্থত 

প্রতকা পইচতডআযত প্রতক্ষণ মকলন্দ্র প্রতক্ষণ অনুতষ্ঠত য়। MICS 2018-19 এ  ভাঠ ম িালয়য ভর তথ্য েগ্র কাম িক্রভ 

গত ১৯/০১/২০১৯ তি. তাতযখ লত শুরু লয় মভ ২০১৯ ভাল ভাপ্ত লয়লছ। ফতিভালন ডাটা পনারাইত পয কাজ চরলছ। 

 

Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017: 

 ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা পফে স্বাস্থে ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারলয়য মমৌথ উলদ্দোলগ World Health 

Organization (WHO) ও Centre for Disease Control and Prevention (CDC) পয কাতযগযী ায়তায় তযচাতরত 

Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 তযচাতরত লয়লছ। Global Adult Tobacco 

Survey (GATS) লে ১৫ ফছয ফা তায মফী ফয়লয ব্যতক্তলদয উয পকটি জাতীয়বালফ প্রতততনতধত্বভরক খানা-তবতিক 

জতয, মমখালন তনযীতক্ষত পফে মদীয় ও আন্তিজাততক তফললজ্ঞলদয বাযা অনুলভাতদত প্রশ্নাফরী, নভৄনা েগ্রলয মকৌর, তথ্য 

েগ্র ও ব্যফস্থানা েতত ব্যফায/প্রলয়াগ কযা য়। তাভাক তনয়ন্ত্রণ কাম িক্রলভয রুলযখা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন পফে ভল্যায়ন 

কযলত পকটি মদলয ক্ষভতা ফা দক্ষতা বৃতে কযাই GATS পয উলদ্দশ্য। প জতযল তাভাক ও তাভাকজাত দ্র্লব্যয ব্যফায 

ম্পিলক তথ্য েগ্র কযা,  তাভাক ও তাভাকজাত দ্র্লব্যয মেণীতফন্যা ও ব্যফাযকাযীয েখ্যা তনরুণ কযা য়। GATS 

2017 পয Preliminary report  গত  ০৮/০৫/২০১৯ তি. তাতযখ প্রকা কযা য় পফে তফতফপ ওলয়ফাইলট আলরাড কযা লয়লছ। 

 

Gender Statistics of Bangladesh 2018: 

 মজলায স্ট্োটিতস্ট্ক্স অফ ফােরালদ ২০১৮ প্রকানায ভােলভ নাযীয ক্ষভতায়ন পয জন্য উন্নয়লনয ভরধাযায ালথ 

নাযী ও নৄরুললয ভান কভ িেস্থান পয ম্পকি, প্রজনন স্বাস্থে উন্নয়ন, ভার্তকারীন ভত্যে প্রততলযাধ, নাযীয প্রতত জ্ফলম্য দূযীকযণ 

প্রভৃতত ম্পতকিত প্রলয়াজনীয় উাি পকতত্রত কযা য়। প কাম িক্রভটি ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায যাজস্ব ফালজলটয আওতায় 

তযচারনাধীন যলয়লছ। তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/েহা/অতধদপ্তয/তফবাগ/প্রততষ্ঠান লত কাম িক্রভটিয তথ্য েগ্রলয কাজ ম্পন্ন লয়লছ। 

Gender Statistics of Bangladesh 2018 তযলাট ি প্রস্তুলতয কাজ  ম্পন্ন লয়লছ পফে তফতফপ ওলয়ফাইলট তযলাট ি 

আলরাড কযা লয়লছ।  

     

৯.১০  সডবভািার্প এন্ড সরথ উআং এয অতায় ২০১৮-১৯ থ ি ফছবযয প্রকল্পমূবয র্ফফযণ: 
 

প্রকলল্পয  নাভ : ভতনটতযে দ্যা তচুলয়ন অফ বাইটার স্ট্োটিটিক অফ ফােরালদ (পভপতবপতফ, ২য় 

ম িায়) প্রকল্প তযতচতত: 

 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা:  ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা (তফতফপ) 

ফাস্তফায়নকার: আযম্ভ- ১ জুরাই, ২০১৭ তি. ভাতপ্ত- ৩০ জুন, ২০১৯ তি. 

প্রাক্কতরত ব্যয়োঃ  ৩৫০১.২৭ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছলযয কালজয অগ্রগতত : ৫০% 

২০১৯ জুন ম িন্ত কালজয অগ্রগততোঃ ১০০% 

 

প্রকলল্পয উলদ্দশ্যোঃ 

 

ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা কর্তিক প্রতত ১০ ফৎয অন্তয অন্তয জনশুভাতয অনুতষ্ঠত য়। জনশুভাতয লত শুভাতয 

যফতী ফছযতবতিক জনেখ্যা ও জনতাতত্ত্বক সূচকভ তযফতিন তনরুণ কযা মায় না। তাই পভপতবপতফ প্রকলল্পয ভােলভ 
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জনেখ্যা ও জনতত্ব ম্পতকিত াম্প্রততক পফে তফস্তাতযত তথ্য েগ্র কলয ফাতল িক ও ঞ্চফাতল িক তযকল্পনা প্রণয়লন ব্যফায 

কযাই প্রকলল্পয ভর উলদ্দশ্য। পছাোও ভগ্র ফােরালদল IMPS Design পয ভােলভ তনফ িাতচত ২০১২টি নভৄনা পরাকা 

(Primary Sampling Unit) লত জনেখ্যা ও জনতত্ব তফলয়ক ১১টি তপতলরয উয তনব িযলমাগ্য ও ঠিক তথ্য েগ্র 

কযা; আন্তোঃশুভাতয ফৎযভলয জনেখ্যা বৃতেয উাদান ভ মথা- জন্, ভত্যে, তফফা, তারাক, আগভন, ফতগ িভন পফে আথ ি-

াভাতজক তথ্য েগ্র, প্রতক্রয়াকযণ পফে তনয়তভতবালফ জনতভতত ম্পতকিত সূচক ভলয তযলাট ি প্রকা কযা; জনেখ্যা ও 

জনতত্ত্ব েক্রান্ত তথ্য েগ্র, তফলেলণ ও ভন্বয় াধননফ িক Computer প ধাযণ ও েযক্ষণ কযা; দাতা েস্থা, গলফলক, 

তযকল্পনাতফদ ও নীতত তনধ িাযকগলণয ফস্তুতনষ্ঠ কালজ ব্যফালযয জন্য প তথ্য যযফযা কযা; স্থানীয় যকালযয ালথ মমৌথবালফ 

বাইটার মযতজলষ্ট্রন (জন্-ভত্যে) কাম িক্রভ তযচারনা, তথ্য প্রতক্রয়াকযণ ও ডাটালফই ব্যফস্থানায় অে গ্রণ কযা; প প্রকলল্পয 

আওতায় ২০১২ টি নভৄনা পরাকায় ভতরালদয উন্নয়ন কভ িকালল অে গ্রলণয সুলমাগ সৃতষ্ট ও কভ িেস্থালনয জন্য “স্থানীয় 

মযতজষ্ট্রায” তললফ তালদযলক তবাগ অগ্রাতধকায তবতিলত ম্পকৃ্ত কযা; প প্রকলল্পয ভােলভ াতনয ব্যফায, আলরায উৎ, 

জ্বারানীয ব্যফায, য়োঃতনস্কান ও তযলফ দূলণ েক্রান্ত তথ্য েগ্র কলয তযলফ দূলণ দূযীকযলণয জন্য তযকল্পনা প্রণয়ন 

কযা অন্যতভ উলদ্দশ্য। 

 

  

ভতনটতযে দ্যা তচুলয়ন অফ বাইটার স্ট্োটিটিক অফ ফােরালদ (MSVSB) ২য় ম িায় প্রকলল্পয আওতায় “Report 

On Bangladesh Sample Vital Statistics 2018” পয মভােক উলম্মাচন অনুষ্ঠালন প্রধান অতততথ তালফ উতস্থত 

তছলরন জনাফ পভ. প. ভান্নান পভত, ভাননীয় ভন্ত্রী, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

  

প্রতক্ষণ: 

১।  MICS-2018-19 পয ভাঠ ম িালয় ভর তথ্য েগ্রলয রলক্ষে  ১২/১২/২০১৮ তি. তাতযখ লত ১৬/০১/২০১৯ তি. তাতযখ 

ম িন্ত ভাতনকগঞ্জ মজরায াটুতযয়া উলজরায জ্কট্টা গ্রালভ অফতস্থত প্রতকা পইচতডআযত প্রতক্ষণ মকলন্দ্র প্রতক্ষণ অনুতষ্ঠত য়। 

 

২। ভতনটতযে দ্যা তচুলয়ন অফ বাইটার স্ট্োটিটিক অফ ফােরালদ (MSVSB , ২য় ম িায়) প্রকলল্পয ২০১৯ ালরয ভাঠ 

ম িালয় তথ্য েগ্রলয জন্য তফবাগীয় ও মজরা ম িালয়য কভ িকতিালদয তযলিা ি প্রতক্ষণ  ২৩/১২/২০১৮ তি. তাতযখ ও 

২৪/১২/২০১৮ তি. তাতযখ  প্রকলল্পয দয দপ্তলয অনুতষ্ঠত লয়লছ। 

 

মডলভাগ্রাতপ পল মরথ উইে পয ২০১৮-১৯ ফছলযয উলল্লখলমাগ্য অজিন/াপল্য: 

 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 পয Preliminary report  গত 

০৮/০৫/২০১৯ তি. তাতযখ প্রকা কযা য় পফে তফতফপ পয ওলয়ফাইলট আলরাড কযা লয়লছ। 

 Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018 পয তযলাট ি গত ১২/০৬/২০১৯ তি. তাতযখ 

Dissemination seminar পয ভােলভ প্রকা কযা লয়লছ। 
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 Rapid Assessment of Disability Survey (RADS) 2017 পয চূোন্ত তযলাট ি গত ১০ তডলম্বয ২০১৮ 

তি. তাতযখ প্রকা কযা লয়লছ। 

 Gender Statistics of Bangladesh 2018 তযলাট ি তফতফপ পয ওলয়ফাইলট আলরাড কযা লয়লছ।  

  MICS-2018-19 পয ভাঠ ম িালয় ভর তথ্য েগ্রলয কাজ ম্পন্ন লয়লছ। 

 

মডলভাগ্রাতপ পল মরথ উইে পয বতফষ্যৎ তযকল্পনায উলল্লখলমাগ্য তদক: 

 

ক্র: 

নে 

কালজয নাভ উলদ্দশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা) 

তকবালফ 

ফাস্তফায়ন 

কযা লফ 

ফাস্তফায়লনয 

অবীষ্ট ভয় 

ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। জাতীয় 

প্রততফন্ধী 

জতয ২০১৯ 

প্রকল্প 

 াযীতযক ও ভানতক প্রততফন্ধীতায কাযণ পফে 

ফতিভান অফস্থা ম্পলকি ধাযণা গ্রণ, তফললবালফ তশু-

প্রততফন্ধীতা ম্পলকি তফদ তথ্য েগ্র কযা। 

 প্রততফন্ধীলদয স্বাস্থে, তক্ষা, েলভয স্বল্প ও 

দীঘ িলভয়াদী কাম িক্রভ তযচারনা গ্রলণয রলক্ষে 

Baseline তথ্য প্রস্তুত কযা।  

৪৯৯.০০ 

রক্ষ  

 GoB জুরাই 

২০১৯-জুন 

২০২১ 

- 

২। মরথ পল 

ভযতফতডটি 

স্ট্োটা ালব ি 

 স্বাস্থে, অসুস্থতা ও তচতকৎায ধযণ তনরুণ। 

 খানায দস্যলদয আথ ি-াভাতজক ও তক্ষা 

ম্পলকি তথ্য েগ্র কযা। 

 ১৮-৫৯ ভা ফয়ী তশুলদয ালভয টিকা প্রাতপ্ত, 

তবটাতভন „A‟ কোসুর গ্রণ, যাতকানা (তবটাতভন „A‟ 

পয ঘাটতত) ইতোতদ ম্পতকিত তথ্য েগ্র। 

৬২৫.৭৪ 

রক্ষ 

GoB/NS

DS 

Impleme

ntation 

Support 

Project 

জুরাই ২০১৯ 

-জুন ২০২০ 

- 

৩। মভতকে পবতয 

ওলভন পোল 

গার ি কাউ  

ইন ফােরালদ 

 মজলায েলফদনীর তথ্য ও উাি েগ্রলয 

জন্য কাম িকযী কভ ি-তযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন। 

 ২০৩০ পলজলা, CEDAW,  মফইতজে 

লাটপযভ মজলায তফলয়ক অন্যান্য গুরুত্বনণ ি রক্ষেলক 

অজিন কযায জন্য  মজলায স্ট্োটিতস্ট্ক্স তফলয়ক Gap 

তফলেলণ ও প তফলয়ক তযেখ্যান তফদবালফ 

প্রস্তুতকযণ। 

        - UN 

Women 
কর্তিক ব্যয় 

তনফ িা কযা 

লফ 

২০১৯-২০২০ - 

৪। ন্যানার 

ইনপযলভন 

লোটপভ ি পয 

তনউলেন 

(NIPN) ইন 

ফােরালদ 

 মদলয জনগলণয অনৄতষ্টয তফতবন্ন কাযণ 

অনুন্ধান। 

  অনৄতষ্ট কভালনায জন্য তফতবন্ন কষ্ট ইলপতটব 

প্রকল্প গ্রলণয তদক তনলদ িনা প্রদালনয তনতভি তথ্য 

যফযা কযা। 

 তফদ্যভান ডাটা পয তবতিলত তফতবন্ন ক্র 

মকনার পনারাইতলয ভােলভ তনউতেন েক্রান্ত 

তফতবন্ন তদক ম িালরাচনা কযা লফ। 

 মলকলাতয ডাটা পনারাইতলয ভােলভ 

তনউতেন েক্রান্ত তরত তিপ প্রস্তুত কযা লফ। 

    

 

৯.১১ এপএ এুান্ড এভঅআএ উআং এয কাম িাফর্র: 

 

 র্যংখ্যান ব্যুবযায র্ফর্বন্ন উআং এফং উন্নয়ন প্রকল্প র্ফর্বন্ন যকার্য/বফযকার্য  র্ফর্বন্ন ংস্ায াবথ ভিয় 

াধন কযা; 

 মুদ্রণ  প্রকানা প্রার্নক  র্নযার্ত্তা ব্যফস্া িণ কযা; 

 র্নবয়াগ, বদান্নর্ত, দায়ন, ফদরী র্ফর্ফএ এয কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয ব্যর্তি গত তথ্য (র্র্ডএ) ংযযণ কযা; 

 র্যংখ্যান বফবনয ংযযণ  র্নযার্ত্তা িণ র্যফন  র্প ব্যফস্ানা; 

 র্ডে ংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনা কযা; 

 র্ফর্ফএ এয অকিাআব  রাআবের্যয ব্যফস্ানা  ংযযণ কযা; 
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 ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা র্ফর্ফএবক র্তি ারীকযণ কাম িক্রভ ম্পাদন কযা; 

 ফাংরাবদবয  কর র্ফবাগীয়, সজরা এফং উবজরা র্পবয প্রান, ফাবজে ব্যফস্ানা  কাবজয ভিয় াধন 

এফং র্নয়ন্ত্রণ কযা; 

 

এপএ এুান্ড এভঅআএ উআং এয াখা র্বর্র্ত্তক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কভ িকান্ড: 

প্রান াখা: 

 র্প শৃিরা র্যন্থী কাবজয জন্য প্রাথর্ভক সাকজ/র্ফবাগীয় ভাভরা ংক্রান্ত মাফতীয় কাজ ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 র্ফর্ফএ এয  সগবজবেড  ননবগবজবেড কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয অন্তঃ উআং/াখা/র্পল্ড কাম িারবয় ফদরী/বপ্রলণ, র্পল্ড 

কাম িারয় বত দয দপ্তবয ফদরী/বপ্রলণ প্রদান ংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ; 

 ১ভ সের্ণয কভ িকতিাবদয র্র্নয়য সকবর বদান্নর্ত/র্ফবাগীয় যীযা/ব্যর্নয়ার্দ প্রর্যণ, স্বাস্থু যীযা, র্জর্ পান্ড ভঞ্জুযী 

ংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন বয়বছ; 

 ১ভ  ২য় সের্ণয কভ িকতিাবদয র্অযএর, সনন ভঞ্জুযীয র্ফলয় প্রর্ক্রয়াকযণ কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

 

ভাঠ প্রান: 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায র্ফবাগীয় র্যংখ্যান কাম িারয়  সজরা র্যংখ্যান কাম িারবয়য জন্য ভার্যচারক 

কর্তিক নুবভার্দত একআ যকভ াআন সফাবড িয নমুনা কর্ আ-সভআবরয ভাধ্যবভ ংর্িষ্ট কাম িারবয়য কভ িকতিাগবণয 

র্নকে সপ্রযণ কযা বয়বছ এফং আবতাভবধ্য নমুনা নুমায়ী াআন সফাড ি  রাগাবনা  বয়বছ; 

 কর র্ফবাগীয় র্যংখ্যান  কাম িারয়  সজরা র্যংখ্যান কাম িারবয় টিএন্ড টি সের্রবপান স্থান কযা বয়বছ। সম 

কর উবজরা র্যংখ্যান কাম িারবয় পূবফ ি  টিএন্ড টি সের্রবপান র্ছর না স কর কাম িারবয় টিএন্ডটি সের্রবপান 

স্থাবনয জন্য ভঞ্জুযী ে জার্য কযা বয়বছ এফং আবতাভবধ্য ১৫৬ টি উবজরা র্যংখ্যান কাম িারবয় নতুন টিএন্ডটি 

সের্রবপান ংবমাগ সনয়া বয়বছ; 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ভাঠ ম িাবয় র্ফবাগীয়/বজরা/উবজরা  র্যংখ্যান কাম িারয় প্রধানবদয অর্থ িক  

প্রার্নক যভতা পুন:ফিন কযা বয়বছ; এফং 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ভাঠ ম িাবয় দায়নকৃত কভ িকতিাগবণয র্প র্যচারনা  দার্য়ত্ব ারবনয র্নর্ভর্ত্ত 

কযণীয় ম্পবকি ভার্যচারক, ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা কর্তিক  র্নবদ িনাফরী ম্বর্রত নীর্তভারা সপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 

র্ফর্নক াখা: 

 ৩য় সের্ণয ০৫ (াঁচ) কুাোগর্য মুর্তি বমাদ্ধা সকাোয় ১৬০ টি বদয ভবধ্য ৮০ জনবক র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বছ; 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায কভ িচাযী র্নবয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০১৯ প্রণয়ন কযা লয়লছ; 

 নতুন সৃর্জত র্যংখ্যান কভ িকতিায ২০০ বদয ভবধ্য ৪০% বদান্নর্তয সকাোয় ৮০ জনবক বদান্নর্তয প্রস্তাফ 

প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা বয়বছ এফং ৭৭ জন বদান্নর্ত সদয়া বয়বছ; 

 ৩য় সের্ণয র্যংখ্যান তদন্তকাযী দ বত ২য় সের্ণয কাযী র্যংখ্যান কভ িকতিায বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক 

ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা বয়বছ। স সপ্রর্যবত ৩৬ জনবক  বদান্নর্ত সদয়া বয়বছ; 

 ৫৫টি ৩য় সের্ণয র্যংখ্যান কাযী দ বত ৩য় সের্ণয র্যংখ্যান তদন্তকাযী বদ বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 ৩য়  ৪থ ি সের্ণয ২১১ টি বদ অউে সার্ িং বদ জনফর র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ; 

 র্ফর্ফএ এয ২য় ম িাবয়য াংগঠর্নক কাঠাবভায প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 ১৩৪ টি ৩য় সের্ণয যাজস্ব ফাবজের্ভতি  জনফর র্নবয়াবগয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ; 

 প্রথভ সের্ণয র্যংখ্যান কভ িকতিায ২১২ টি দ সৃজবনয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 নফসৃষ্ট ৯ টি উবজরায ২৮ টি দ স্থায়ীকযবণয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 ০৯ টি ১ভ সের্ণয র্যংখ্যান (কুাডায) বদ বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 

ভিয় াখা: 

 র্যংখ্যান বফবন র্ফদুুৎ, ার্ন, সের্রবপান, গ্যা ন্যান্য সফা প্রদান কযা বয়বছ; 

 র্যংখ্যান বফনস্থ কুার্িবন কভ িকতিাবদয ফায জন্য অরাদাবাবফ থাআ এুালুর্ভর্নয়াবভয াটি িবনয কয 

বতর্য/র্নভ িাণ কাজ এফং র্যংখ্যান বফবনয ১১ তরায় র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্িঁর্ড় ঘবযয উবয 

একটি সোয রুভ বতর্যকযণ (জরছাদ ঢারাআ, য়ার সববঙ্গ জানারা বতর্য, পরস্ র্র্রং প্রস্তুতকযণ, োআর স্থান, 
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থাআ াটি িন  যং কযণ), অনাযবদয থাকায রুভ, ফাথরুভ ংকযণ, প্লাোয, োআর  PABX কয যং কযবণয 

কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ; 

 র্যংখ্যান বফবনয নীচ তরায র্ফর্বন্ন ংব প্লার্ষ্টক আভারন সআি, র্ডবেম্পায, বয়দায সকাে সআি  বফবনয 

ব্লক-১ এয ফাআবযয ং নীচ তরা বত ১১ তরা ম িন্ত র্যষ্কাযকযণ (ঘলাভাজা  সধৌতকযণ)কাজ ম্পন্ন কযা 

বয়বছ; 

 র্যংখ্যান বফবন স্থার্ত 40+408 Line Digital PABX System এ Spare Parts ংি পূফ িক 

ংবমাজন/স্থান কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ এফং এছাড়া বফবনয র্নযার্ত্তা  যযণাবফযণ ংক্রান্ত ন্যান্য মাফতীয় 

কাম ি ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

ফাবজে াখা: 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায প্রধান কাম িারয়, র্ফবাগীয় কাম িারয়, সজরা কাম িারয়  উবজরা কাম িারবয়য ফাবজে 

প্রস্তুত কযা বয়বছ; 

 র্ফর্ফএ-এয প্রধান কাম িারবয়য কর সের্ণয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয সফতন-বাতা র্ফর, অনুলংর্গক র্ফর আতুার্দ 

র্যবাধ কযা বয়বছ; এফং 

 র্এ র্পবয াবথ অয়-ব্যবয়য র্াবফয ঙ্গর্ত াধন এফং ভার্ক, বেভার্ক, লান্ার্ক  ফাৎর্যক র্াবফয 

প্রর্তবফদন সপ্রযণ কযা বয়বছ। 

  

প্লার্নং এন্ড সডববরবভি সর: 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা কর্তিক ফাস্তফায়নবমাগ্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (DPP), কার্যগর্য ায়তা প্রকল্প প্রস্তাফ 

(TPP) এফং যাজস্ব খাবতয কভ িসূর্চয প্রস্তাফ (PPNB) প্রণয়ন;  

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায র্ফর্বন্ন উআং কর্তিক প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (DPP), কার্যগর্য ায়তা প্রকল্প 

প্রস্তাফ (TPP) এফং যাজস্ব খাবতয কভ িসূর্চয প্রস্তাফ (PPNB) মাচাআ-ফাচাআ পূফ িক ভতাভত  ংবাধনী প্রদান; 

 যকাবযয উন্নয়ন র্যকল্পনায (ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা, সপ্রর্যত র্যকল্পনা, সেকআ উন্নয়ন বীে আতুার্দ) র্বর্র্ত্তবত 

ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায উন্নয়ন কভ ির্যকল্পনা (Development Plan Calendar) প্রণয়ন;    

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায উন্নয়ন কাম িক্রবভয তথ্য ব্যফস্থানা  প্রর্তবফদন প্রণয়ন;  

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন, ফাস্তফায়ন র্যফীযণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ এফং থ িননর্তক 

ম্পকি র্ফবাগ (ERD) এয াবথ সমাগাবমাগ যযা  ভিয় াধন; 

 কার্যগর্য ায়তা প্রকল্প (TPP) সত থ িায়বনয জন্য অন্তিজার্তক উন্নয়ন বমাগী ংস্থা  থ িননর্তক ম্পকি র্ফবাগ 

(ERD) এয াবথ সমাগাবমাগ (Liaison)  ভিয় াধন; উন্নয়ন র্যকল্পনা  প্রকল্প র্ফলয়ক জর্য, গবফলণা  

মূল্যায়ন কাম িক্রভ ম্পাদন; 

 ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়বনয ব্যফস্থা িণ; 

 র্ফর্বন্নবভরা (উন্নয়ন সভরা, র্ডর্জোর সভরা, উদ্ভাফনী সভরা আতুার্দ)/সর্ভনায/বায কনবন্ফ সনাে/ফস্থানে 

প্রস্তুতকযণ; 

 ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্তি  (APA) প্রণয়ন, িগর্ত র্যফীযণ  মূল্যায়ন প্রর্তবফদন প্রস্তুত  সপ্রযণ; 

 র্ফর্ফএ-এয শুদ্ধাচায সকৌর র্যকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন িগর্ত প্রর্তবফদন প্রস্তুত  সপ্রযণ; 

 র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়, র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন এফং উন্নয়ন বমাগী 

ংস্থা কর্তিক চার্ত র্ফর্বন্ন তথ্য উার্ত্ত যফযাকযণ; এফং 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়  র্ফবাগ, র্ধদপ্তয  ংস্থা কর্তিক প্রণীত খড়া নীর্তভারা/র্ফর্ধ/অআন এয উয ভতাভত ংি, 

ংকরন  প্রর্তবফদন সপ্রযণ। 
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প্রকানা াখা: 

 

ফাংরাবদবয অথ ি াভার্জক উন্নয়বন র্যংখ্যাবনয ভূর্ভকা র্যীভ। উন্নয়ন র্যকল্পনা িণ, অথ ি াভার্জক 

ফস্থা র্নরূণ, সদবয প্রকৃত র্চে উদঘােবন র্যংখ্যান একভাে র্নব িযবমাগ্য ভাধ্যভ। তাআ ঠিক  র্নব িযবমাগ্য র্যংখ্যান 

মথাম্ভফ স্বল্প ভবয় ব্যফাযকাযীবদয কাবছ সৌৌঁছাবনায প্রবয়াজনীয়তা নস্বীকিাম। স্বাধীনতা জিবনয য বত ১৯৭৫ ার ম িন্ত 

ফাংরাবদব র্যংখ্যান র্ফলয়ক কর প্রকায প্রকানা ফাংরাবদ যকার্য মুদ্রণারয় (র্ফর্জ সপ্র) বত প্রস্তুত কযবত বতা 

র্ফধায় র্যংখ্যান র্ফলয়ক তথ্য মুদ্রবণ র্ফরম্ব বতা এফং ঠিক ভবয় তথ্য যফযা কযা ম্ভফ বতা না। প্রকানায 

ভবয়াবমার্গতা বৃর্দ্ধয উবেবে ১৯৭৫ াবর র্ফর্ফএ সথবক Reproduction আউর্নে নাবভ একটি উন্নয়ন প্রকল্প িণ কযা 

য়। এবত সকফরভাে সরোয সপ্র র্ছর। ১৯৮৩ াবর প্রকল্পটি যাজস্ব খাবত স্থানান্তর্যত য় এফং অযর্ডর্ উআং নাবভ অত্মপ্রকা 

কবয। এবত নুবভার্দত কভ িকতিা/কভ িচাযীয ংখ্যা র্ছর ১৪৪ জন। সকফরভাে মুদ্রণ ফা প্রকানাআ নয় প্রকার্ত 

প্রর্তবফদন/র্যবাে ি, িন্থ  ন্যান্য র্ফক্রয়বমাগ্য প্রকানা র্ফতযণ  র্ফক্রবয়য কাজ এআ াখায উয ন্যস্ত র্ছর। প্রর্ত ফছয 

সদব  র্ফবদব র্যংখ্যান র্ফলয়ক প্রকানা র্ফক্রয় কবয যকায প্রায় ১৫,০০,০০০/- (বনয রয) োকা অয় কবয থাবক। 

ফতিভাবন ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায কর প্রকানা, শুভার্য  নমুনা জর্যবয কাবজ ব্যফহৃত কর প্রশ্নে, র্ফর্বন্ন ধযবণয 

ম্যানুয়ার, ফ্লায়ায, সাোয, ের্য়ায, র্যচয়ে আতুার্দ মুদ্রবণয মাফতীয় কাজ প্রকানা াখা বত ম্পাদন কযা য়। 

 

প্রকানা াখায উবেে: 

ফ িাধুর্নক সভর্নে, প্রমৄর্তি  র্নব িয মন্ত্রার্ত, কর্ম্পউোয  পেয়ুায, এবের্যজ এয ব্যফায প্রফতিবনয ভাধ্যবভ র্ফর্ফএ 

এয কর প্রকানা মুদ্রণ  মুদ্রবণয ভান, গর্ত এফং কভ িদযতা বৃর্দ্ধকযণ এ াখায মূর উবেে। 

 

প্রকানা াখায আউর্নেমূ: 

 কর্ম্পউোয আউর্নেঃ এআ আউর্নবে র্ফর্বন্ন উআং/প্রকল্প বত প্রাপ্ত তথ্য ম্বর্রত ান্ডুর্রর্ সথবক সের্ং প্রস্তুত কবয সপ্লে 

সভর্কং এয জন্য সপ্লে আউর্নবে াঠাবনা য়; 

 সপ্লে সভর্কং আউর্নেঃ র্ফর্বন্ন উআং/কভ িসূর্চ/প্রকল্প বত ান্ডুর্রর্য সের্ং কর্ ায়ায য সপ্লে সভকায/কাযী সপ্লে 

সভকাবযয ভাধ্যবভ প্রথভত াদা প্লার্েক ীে সর্েং কবয ম্যানুয়ার দ্ধুর্তবত অফায র্টির্ (Computer to Plate) 

দ্ধর্তবত ফণ িনা নুমায়ী সপ্লে বতর্য কবয সপ্র আউর্নবে মুদ্রবণয জন্য মুদ্রবণবপ্লে াঠাবনা য়; 

 সপ্র আউর্নেঃ এআ আউর্নবে র্ফর্বন্ন উআং/কভ িসূর্চ/প্রকল্প বত ম্যানুয়ার/র্টির্ দ্ধর্তবত বতর্যকৃত সপ্লেমূ পৃষ্ঠা/াতা 

নুমায়ী কাগজ  ন্যান্য মুদ্রণ াভিী প্রস্তুত কবয র্প্রর্িং সভর্বন ছাাবনায ব্যফস্থা কযা য়; 

 ফাঁধাআ আউর্নেঃ এআ আউর্নবে মুদ্রণ ম্পূণ ি য়ায য ফাঁধাআ াখায় পৃষ্ঠা নুমায়ী ার্জবয় কবায ফাআর্ন্ডং সভর্বন 

ফাঁধাআ এয য াফর্রবকন াখায় সপ্রযণ কযা য়। এবযবে দুআ ধযবনয ফআ বতর্য কযা য়, একটি সৌজন্য কর্ এফং 

যটি র্ফক্রবয়য জন্য। সৌজন্য কর্গুবরা সম সম উআং এয ভাধ্যবভ প্রকার্ত য় সগুবরা স স উআং এ সপ্রযণ কযা য়; 

 কাটিং আউর্নেঃ এআ আউর্নবে ফাঁধাআ আউর্নে সথবক ফআ ফাঁধাআ কবয তা ব্যফায উবমাগী কযায জন্য কাটিং আউর্নবে 

সপ্রযণ কযা য় এফং এখাবন অধুর্নক কাটিং সভর্বনয াাবয্য াআজভত কাো য়; 

 প্রকানা র্ফক্রয়ঃ এআ আউর্নবে ফআ কাটিং এয য সৌজন্য কর্গুবরা সম সম উআং/প্রকবল্পয ভাধ্যবভ প্রকার্ত য় সগুবরা 

স স উআং/প্রকবল্প সপ্রযণ কযা য় এফং ফাকী র্ফক্রয় কর্ াফর্রবকন আউর্নে বত যফতী ভবয় সতাখানা সযাডস্থ 

র্ফর্ফএ র্ফক্রয় সকন্দ্র  র্ফর্ফএ প্রধান র্প র্ফক্রয় াখা সথবক র্ফক্রবয়য ব্যফস্থা কযা য়, মা ফাংরাবদ র্যংখ্যান 

ব্যুবযা এয ন্যতভ অবয়য উৎ। যফতী ভবয় ফআ র্ফক্রয় সথবক অবয়য থ ি সেজাযী চারাবনয ভাধ্যবভ র্ফর্ফএ এয 

প্রকানা ফাফদ র্জিত অয় র্ববফ যকার্য সকালাগাবয জভা সদয়া য়। 
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2018-19 থ িফছবযয প্রকানায তার্রকা: 

Serial 

No Name of the publication 

No of copies Printed 

Sales 

copy 

Complimentary 

copy 

1.  Monthly Release (FTS) January 2018 0 50 

2.  Monthly Statistical Bulletin , February 2018 75 75 

3.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , January 2018                                                                                            0 100 

4.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh,                                                                                          

February 2018 
0 

 

100 

5.  
Monthly Release (FTS) February  2018 0 50 

6.  Monthly Release (FTS)  March 2018 0 50 

7.  
Monthly Release (FTS)  April 2018 

 

0 

 

 50 

8.  Monthly Release (IPS) January  2018 0 70 

9.  Monthly Release (IPS) February2018 0 70 

10.  Monthly Release (IPS) March 2018 0 70 

11.  National Accounts Statistics, Provisional Estimsates of GDP  

2017-18 and Final Estimates of GDP 2016-17 
200 300 

12.  
Monthly Release (CPI) and WRI in Bangladesh  January  2018 0 100 

13.  Monthly Release (CPI) and WRI in February2018 0 100 

14.  
Monthly Release (CPI) and WRI in Bangladesh,March 2018 0 

 

100 

15.  Monthly Release (FTS) May 2018 0 50 

16.  Bangladesh Statistics 2017 0 1000 

17.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , July 2018 0 100 

18.  Monthly Statistical Bulletin Bangladesh April 2018 75 75 

19.  Statistical Pocketbook Bangladesh 2018 500 2200 

20.  Monthly Release (FTS) June 2018 0 50 

21.  Statistical Yearbook of Bangladesh 2018 250 160 

22.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh , August 2018 0 100 

23.  Bangladesh GEO code Zila : Sherpur 0 200 

24.  Statistical Pocketbook Bangladesh 2017 0 300 

25.  Monthly Release (IPS) April 2018 0 70 

26.  Monthly Release (IPS) May  2018                                 0 70 

27.  Monthly Release (IPS)  June 2018 0 70 

28.  Statistical Yearbook of Bangladesh 2017 0 340 

29.  Statistical Pocketbook Bangladesh 2017 500 2200 
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Serial 

No Name of the publication 

No of copies Printed 

Sales 

copy 

Complimentary 

copy 

30.  Monthly Release (FTS) July 2018 0 50 

31.  Report of the Survey on Investment from Remittance (SIR) 2016 0 1000 

32.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, September 2018 0 100 

33.  Foreign Trade statistics‟ of Bangladesh 2016-17 Volume: 1 90 160 

34.  Foreign Trade Statistics‟ of Bangladesh 2016-17 Volume: 2 90 160 

35.  Monthly Release (FTS) July 2018 0 50 

36.  Monthly Statistical Bulletin Bangladesh June 2018 75 75 

37.  Monthly Release (FTS) September 2018 0 50 

38.  Monthly Release (IPS) July 2018 0 50 

39.  Monthly Release (IPS) August 2018 0 50 

40.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh,October2018 0 100 

41.  Bangladesh GEO code Zila : Joypurhat 0 200 

42.  Bangladesh GEO code Zila : Shariatpur 0 200 

43.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, November 2018 0 100 

44.  Monthly Release (FTS) October 2018 0 50 

45.  Monthly Statistical Bulletin Bangladesh August 2018 75 75 

46.  Agriculture Yearbook of Bangladesh 2017 0 285 

47.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, December 2018 0 100 

48.  Bangladesh GEO code. Zila : Nilphamary 0 200 

49.  Bangladesh GEO code. Zila : Lakshmipur 0 200 

50.  Yearbook of Agricultural Statistics 2017 400 1215 

51.  Bangladesh GEO code. Zila : Lalmonirhat 0 200 

52.  Bangladesh GEO code. Zila : Bandarban 0 200 

53.  Bangladesh GEO code. Zila : Panchagarh 0 200 

54.  Monthly Release (FTS) November 2018 0 50 

55.  Bangladesh GEO code. Zila Gaibandha 0 200 

56.  Bangladesh GEO code. Zila : Naogaon 0 200 

57.  Bangladesh GEO code. Zila :Bagura 0 200 

58.  Bangladesh GEO code. Zila : Dinajpur 0 200 

59.  Bangladesh GEO code. Zila : Rangpur 0 200 

60.  Economic Census 2013 Administrative Report 0 500 

61.  Bangladesh GEO code. Zila : Kurigram 0 200 

62.  Monthly Release (FTS) December 2018 0 50 
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Serial 

No Name of the publication 

No of copies Printed 

Sales 

copy 

Complimentary 

copy 

63.  Bangladesh GEO code.Zila : Khagrachari 0 200 

64.  Bangladesh GEO code.Zila : Jalokathi 0 200 

65.  Bangladesh GEO code.Zila : Cumilla 0 200 

66.  Bangladesh GEO code.Zila : Chandpur 0 200 

67.  Monthly Release (IPS) September 2018 0 50 

68.  Monthly Release (IPS) October 2018 0 50 

69.  Bangladesh GEO code. Zila : Natore 0 200 

70.  Bangladesh GEO code. Zila : Thakurgaon 0 200 

71.  Bangladesh GEO code. Zila : Gazipur 0 200 

72.  Monthly Statistical Bulletin Bangladesh October 2018 75 75 

73.  Bangladesh GEO code. Zila : Meherpur   0 200 

74.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh,january 2019 0 100 

75.  Bangladesh GEO code. Zila : Narsingdi  0 200 

76.  Bangladesh GEO code. Zila : Feni 0 200 

77.  Bangladesh GEO code. Zila : Cox's bazar 0 200 

78.  Monthly Release (IPS) November 2019 0 50 

79.  Bangladesh GEO code. Zila : Sunamganj 0 200 

80.  Monthly Release (FTS) January 2019 0 50 

81.  Bangladesh GEO code. Zila : Munshiganj 0 200 

82.  Bangladesh GEO code. Zila : Brahmanbaria 0 200 

83.  Bangladesh GEO code. Zila :  Manikganj 0 200 

84.  Bangladesh GEO code. Zila : Gopalganj 0 200 

85.  Bangladesh GEO code. Zila : Rajbari 0 200 

86.  Bangladesh GEO code. Zila : Kishoreganj   0 200 

87.  Monthly Release (FTS) February 2019 0 50 

88.  Barshik Protibedon 2017-2018 0 200 

89.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, February 2019 0 100 

90.  Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, March 2019 0 100 

Total 1955 17565 
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প্রকানা র্ফক্রয় ফাফদ র্জিত যাজস্ব অয়: 

ক্রর্ভক 

নং 

ভাবয নাভ প্রকানা র্ফক্রয় ফাফদ র্জিত যাজস্ব 

োকায় 

০১. জুরাআ ২০১৮ ১০৮১৯২.০০ 

০২. অগষ্ট ২০১৮ ৪১৩৯০.০০ 

০৩. সবন্ফম্বয ২০১৮ ২৭৬০২.০০ 

০৪. বটাফয ২০১৮ ৪৬৯৯৫.০০ 

০৫. নববম্বয ২০১৮ ১৯৭৪৬.০০ 

০৬. র্ডবম্বয ২০১৮ ৩৩৮০৬.২৫ 

০৭. জানুয়ার্য ২০১৯ ৩৭৪১০.০০ 

০৮. সপেয়াযী ২০১৯ ২০৭৭৭০.০০ 

০৯. ভাচ ি ২০১৯ ৬৮২৩৩.২৫ 

১০ এর্প্রর ২০১৯ ১৯৫০৮.৭৫ 

১১. সভ ২০১৯ ৬৭১১৫.০০ 

১২. জুন ২০১৯ ৪৯০৫০.০০ 

 সভাে ৭২৬৮১৯.৭৫ 

 

৯.১২  কর্ম্পউোয উআংবয়য কাম িাফর্র: 

(১) তফতফপ পয চাতদা ভাতপক তফতবন্ন জতযলয Data Entry Screen জ্ততয ও তায উন্নয়ন কযা পফে 

তফদ্যভান Database পয তযফতিন, তযফধ িন পফে নূতন Database জ্ততয কযা। পছাো তফতফপ পয 

অন্যান্য উইে কর্তিক ভাঠ ম িায় লত আতযত তথ্য উাি ইলরকেতনক প্রভেতক্তলত ধাযণ ও প্রতক্রয়াকযণ 

কযা। নফসৃষ্ট তফতবন্ন প্রাতনক ইউতনলটয তজও মকাড (Geo-Code) প্রদান কযা, তফদ্যভান Geo-code 

ারনাগাদ পফে যক্ষণালফক্ষণ কযা। ফতিভালন তফদ্যভান Geo-code System মক ইেলযজী ও ফােরা 

ফানান প্রতভতকযণ RDBMS ভলডলর রূান্তয কযায কাজ অব্যাত আলছ। 

(২) কতম্পউটায তফললয় প্রতক্ষলণয ভােলভ তফতফপ-পয জন্য দক্ষ জনফর জ্ততয কযা, াড িওয়োয ও পট ওয়ায 

মফা প্রদান তনতিত কযা। াড িওয়োয ও পট ওয়ায েক্রান্ত ভস্যা/ত্রুটি দ্রুত তনষ্পতি পফে যক্ষণালফক্ষন 

মফা তনতিত কযা; 

(৩) ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায Website তযচারনা, যক্ষণালফক্ষণ পফে প তফললয় ভেগলালমাগী মফা 

প্রদান তনতিত কযা। 

(৪) ডাটা েযক্ষলণ আদৄতনক ব্যফস্থা গলে মতারায ভােলভ তযেখ্যান ম্পতকিত ডাটা/তথ্য মথামথবালফ 

েযক্ষণ ও যক্ষণালফক্ষণ কযা পফে ব্যফাযকাযীলদয ডাটা যফযাল দ্রুত মফা প্রদান কযা। 

(৫) তফতফপ পয IT স্থানা, কতম্পউটায তলষ্টভ, াব িায তলষ্টভ ইতোতদ তফললয় তযকল্পনা ও েযক্ষলণয 

ব্যফস্থা গ্রণ, ফাস্তফায়ন ও ভন্বয় াধন কযা পফে তযেখ্যান বুেলযালত স্থাতত Network System 

সুষ্ঠুবালফ তযচারনা ও ভতনটতযে কযা। 

 

কর্ম্পউোয উআং এয অতায় ২০১৮-১৯ থ ি ফছবযয চরভান প্রকল্পমূবয র্ফফযণঃ 

প্রকবল্পয নাভঃ  ডাো কনবাযন সভোডাো, র্প্রাবযন র্প্রজাযববন এন্ড োআভ র্র্যজ ডাো কম্পাআবরন 

প্রকল্প: 

 

ফাস্তফায়নকাযী েস্থা  : ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা 

ফাস্তফায়নকার   :  জুরাই ২০১৭ লত জুন/২০১৯ ইে 

আযম্ভ    : জুরাই ২০১৭ ইে  

ভাতপ্ত    : জুন/২০১৯ ইে      

প্রকলল্পয প্রাক্কতরত ব্যয় )রক্ষ টাকায়  (   : তডতত অনুমায়ী  

ক  (মভাট      : ২৪ .৮৫ রক্ষ টাকা           

)খ (তজওতফ           : ২৪ .৮৫ রক্ষ টাকা  

)গ (প্রকল্প াাল্প  প্রকলল্পয মভয়াদ   : ৪ জুরাই ২০১৭ লত জুন ২০১৯ 
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প্রকবল্পয উবেেঃ  

 

ক) কতম্পউটায উইেলয়য েযতক্ষত মটভলয মভটাডাটা কনবাযন, তপ্রজাযলবন পফে কতম্পউটায উইেলয়য 

েযতক্ষত মটভলয মভটাডাটা উন্নীতকযণ; 

ঘ) তযেখ্যান বফলন আইতটি ততকউতযটি তলস্ট্ভ স্থান, ই াযলনলটয গতত বৃতে কযা পফে কভ িকতিা/কভ িচাযীলদয 

স্থানীয় প্রতক্ষণ প্রদান। 

         

২০১৮-১৯ ফছবযয  উবেখবমাগ্য জিন: 

 

  মস্ট্রেলদতনে তজও মকাড তলস্ট্ভ কভ িসূতচয আওতায় ৬৪টি মজরায তফবাগ লত গ্রাভ ম িায় ম িন্ত ফােরা ও ইেলযজী 
নালভয ফানান মাচাই ফাছাই কতভটি কর্তিক চূোন্তকযলণয কাজ ম্পন্ন কযা লয়লছ। 

 তফতফপ পয কর উইে/প্রকলল্পয কতম্পউটায ICT মন্ত্রগুলরা তনযফতেন্নবালফ চরলত লমাতগতা কযা পফে 

তনযফতেন্নবালফ Internet Connection চর যাখলত াব িায রুভ ফ িদা যক্ষণালফক্ষণ কযা। 

 Violence Against Women (VAW) Survey-2015 পয তযলাট ি প্রকাতত লয়লছ পফে ৬৪ মজরায ির 

পতযয়া পটরা জ্তযী কযা লয়লছ। 

 কতম্পউটায উইে পয ডাটা তফক্রয় াখা মথলক জুরাই/১৭ মথলক জুন/১৮ ম িন্ত ফ িলভাট ১৭৭১৩০৫.০০ টাকায ডাটা 

তফক্রয় কযা লয়লছ। 

 তফতফপ পয ওলয়ফাইলট প্রতততনয়ত নত্যন তথ্য ও তযলাট ি প্রকা কযা লে। পয ভালঝ উলল্লখলমাগ্য লরা- 

তনউজলরটায (জানুয়াতয-ভাচ ি, ২০১৫), Survey on Private Sector Gross Capital Formation in 

Cultivated Biological Resources-2014, Bangladesh National Accounts Statistics: Sources & 

Methods, তভতষ্টকুভো, নেরকত ও ভতযচ পলরয উৎাদনীরতা জতয পয তযলাট ি-২০১৪, SVRS Report-

2014, আনায, করা ও লুদ পলরয উৎাদনীরতা জতয পয তযলাট িভ, Population & Housing 

Census-2011 পয তফতবন্ন কতভউতনটি তযলাট ি ওলয়ফাইলট প্রতততনয়ত প্রকা কযা য়। কভ িচাযী কল্যাণ মফালড িয 

তফতবন্ন লদয যীক্ষাথীলদয কতম্পউটায ব্যফাতযক যীক্ষা তফতবন্ন প্রকায ICT Training মমভন- e-GP 

Training, Development of Web-based census data dissemination application using 

REDATAM Technology, Open Street 

 Mapping, Productivity Assessment Survey of different Agricultural Crops Program Training 

প্রভৃতত ICT Lab প অনুতষ্ঠত লয়লছ। 

 GIS কভ িসূতচয GPS পয ভােলভ তফতবন্ন মজরায তক্ষা ও স্বাস্থে ম্পতকিত তথ্য ম্যাল তচতিতকযণ। 

 Optical Data Archive and Networking (2
nd

 Phase) Project পয আওতায় তফতফপ-প Access Control 

স্থান কযা লয়লছ। 

 প্রান ও তাফ াখা প্রতততনয়ত উইে পয কভ িকতিা ও কভ িচাযীয েখ্যা ারনাগাদ পফে উইে পয জনফলরয 

মফতনবাতাতদ তযলালধয ব্যফস্থা কলয থালক। 

 

৯.1৩ েুাটিটিকুার োপ সের্নং আনর্েটিউে এয কাম িক্রভ: 

তফতফপ পয স্ট্োটিতস্ট্কোর স্ট্াপ মেতনে ইনতস্ট্টিউট (পপটিআই)  তনয়তভত প্রতক্ষণ কাম িক্রভ তযচারনা কলয 

আলছ। জাতীয় তযেখ্যান প্রততষ্ঠান তালফ তফতফপ জনশুভাতয,  কৃতলশুভাতয, অথ িননততক শুভাতয যকায কর্তিক তনধ িাতযত 

তফতবন্ন শুভাতয তযচারনা কলয। অতধকন্তু খানায আয়-ব্যয় জতয, ভাতল্টর ইতললকটয ক্লাস্ট্ায ালব ি (পভআইতপ), ালব ি অফ 

ম্যানুপোকচাতযে ইলাতষ্ট্র (পপভআই), মবাক্তায ভল্য-সূচক, তজতডত প্রাক্করন তফতবন্ন তফললয় জতয তযচারনা কলয আলছ। 

প বৃৎ কভ িকাললয সূচনা মথলক প্রততলফদন প্রকা ম িন্ত প্রততটি স্তলয েতেষ্ট কভ িচাযীলদয দক্ষতা বৃতেয রলক্ষে তফতফপ পয 

পপটিআই তনয়তভতবালফ প্রতক্ষণ কাম িক্রভ তযচারনা কলয আলছ। 

    

২০১৮-১৯ থ ি ফছবযয প্রর্যণ ংক্রান্ত তথ্য: 

 

ক্রভ প্রতক্ষণ মকাল িয নাভ ভয় মভয়াদ প্রতক্ষণাথী প্রত: 

েখ্যা 

১ English Language Course ০১-০৫ জুরাই,২০১৮ ৫ কভ ি তদফ  তফতফপ-পয কভ িকতিা ২৫ 

২ মভৌতরক তযেখ্যান (১ভ ব্যাচ) ০৮-১২ জুরাই, ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ  তফতফপ-পয কভ িচাযী ৩০ 

https://minland.portal.gov.bd/site/project/61cbac4e-4a67-4ea6-96dc-72d5a3ebb9a7/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%83-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE
https://minland.portal.gov.bd/site/project/61cbac4e-4a67-4ea6-96dc-72d5a3ebb9a7/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%83-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE
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৩ Basic Office Management  (১ভ 

ব্যাচ) 

১৫-১৯ জুরাই, ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ  তফতফপ-পয কভ িচাযী ৩০ 

৪ Basic Computer  ২২-২৬ জুরাই ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ  তফতফপ-পয কভ িচাযী ২৪ 

৫ াফতরক প্রতকউযলভ  ম্যালনজম্যা  মকা ি  

With e-GP 

২৯জুরাই-০২ আগস্ট্, ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ  তফতফপ-পয কভ িচাযী ২৫ 

৬ ই-পাইতরে তযলিা ি মকা ি ০৫-০৯ আগস্ট্, ২০১৮ 

(৫ব্যাচ) 

১ কভ ি তদফ 

(২৪×৫) 

 তফতফপ-পয কভ িচাযী ১২০ 

৭ মভৌতরক তযেখ্যান (২য় ব্যাচ) ১২-১৯ আগস্ট্, ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ  তফতফপ-পয কভ িচাযী ৩০ 

৮ Basic office Management (২য় 

ব্যাচ) 

২৭-৩০ আগস্ট্ ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ  তফতফপ-পয কভ িচাযী ৩০ 

৯ Project Planning Dev. ০৩-০৬মলন্ফ,২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ-পয কভ িকতিা ৩০ 

১০ মভৌতরক প্রতক্ষণ ১০-২৩ মলন্ফ. ২০১৮ ১০ কভ ি তদফ নত্যন মমাগদানকৃত 

কভ িকতিা 

৭৩ 

১১ Basic Financial Management  
(১ভব্যাচ) 

২৪-২৭ মলন্ফ. ২০১৮ ৪ কভ ি তদফ তফতফপ-পয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

১২ Staff Development  (১ভ ব্যাচ)  ৩০মলন্ফ.-০৪ অলটা. 

২০১৮ 

৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

১৩ Staff Development (২য় ব্যাচ) ০৭-১১ অলটা. ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

১৪ Staff Development (৩য় ব্যাচ) ১৪-১৮ অলটা. ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৮ 

১৫ Staff Development (৪থ ি ব্যাচ) ২১-২৫ অলটা. ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩২ 

১৬ কতম্পউটায টু মলট (ctp) মভতন ২৮অলটা.-১রা নলব.২০১৮ ৫ কভ ি তদফ পপপ পল পভআইপ 

(প্রকানা) 

২০ 

১৭ SDG, জ্নততকতা, ও শুোচায পফে পতপ ০৫-০৮ নলব. ২০১৮ ৪ কভ িতদফ  তফতফপ-পয কভ িকতিা ৩০ 

১৮ Basic Financial Management 
(২য় ব্যাচ) 

১১-১৫ নলব. ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ-পয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

১৯ Basic office Management (৩য় 

ব্যাচ) 

২৫-২৯ নলবম্বয ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ-পয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২০ মভৌতরক তযেখ্যান (৩য় ব্যাচ) ০২-০৬ তডলম্বয ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ-পয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২১ Basic Computer  ০৯-০১৩ তডলম্বয ২০১৮ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ-পয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

২৪ 

২২ Microsoft Excel ২৪-৩১ তডলম্বয ২০১৮ ৪ কভ ি তদফ তফতফপ-পয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

২৪ 

২৩ তথ্য অতধকায, জ্নততকতা ও শুোচায পফে 

পতপ 

০২-০৩ জানুয়াতয ২০১৯ ২ কভ ি তদফ তফতফপ-পয কভ িকতিা ৩০ 

২৪ মভৌতরক তযেখ্যান (৪থ ি ব্যাচ) ০৬-১০ জানুয়াতয ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ-পয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

৩০ 

২৫ Basic Computer  ১৩-১৭ জানুয়াতয ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৪ 

২৬ স্ট্াপ মডলবরলভ  প্রতক্ষণ (তযলিা ি) 

১ভ ব্যাচ 

২০-২৪ জানুয়াতয ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

২৭ মফতক অতপ ম্যালনজলভ  (৩য় ব্যাচ) ২৭-৩১ জানুয়াতয ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

২৮ Compilatoin of National 

Accounts  Statistics  

০৩-০৭ মিব্রুয়াতয ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৮ 

২৯ ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্ত (পতপ) ১০-১১ মিব্রুয়াতয ২০১৯ ২ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৩০ স্ট্াপ মডলবরলভ  প্রতক্ষণ (তযলিা ি) 

২য় ব্যাচ 

১২-১৭ মিব্রুয়াতয ২০১৯ ৪ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 
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৩১ স্ট্াপ মডলবরলভ  প্রতক্ষণ (তযলিা ি) 

৩য় ব্যাচ 

১৯-২৫ মিব্রুয়াতয ২০১৯ ৪ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৩২ ফাতল িক মগানীয় প্রততলফদন (পতআয) ১৮ মিব্রুয়াতয ২০১৯ ১ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িকতিা ৯৫ 

৩৩ কতম্পউটায তরটালযত ২৬ মিব্রুয়াতয-৪ ভাচ ি ২০১৯ ৪ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২২ 

৩৪  জ্নততকতা ও শুোচায পফে পতপ ০৫-০৬ ভাচ ি ২০১৯ ২ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৩৫ মফতক অতপ ম্যালনজলভ  (৪থ ি ব্যাচ) ০৭-১৩ ভাচ ি ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৩৬ তপন্যানতয়ার ম্যালনজলভ   ১৪-২১ ভাচ ি ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৩৭ Basic Financial Management 
(৩য় ব্যাচ) 

২৪-৩১ ভাচ ি ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৩৮ মফতক কতম্পউটায ০১-০৭ পতপ্রর ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৪ 

৩৯ জাতীয় শুোচায মকৌর ফাস্তফায়ন পফে 

ফাতল িক কভ ি ম্পাদন  

০৮-০৯ পতপ্রর ২০১৯ ২ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৪০ জাতীয় শুোচায মকৌর ফাস্তফায়ন পফে 

ফাতল িক কভ ি ম্পাদন 

১০-১১ পতপ্রর ২০১৯ ২ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৪১ মফতক কতম্পউটায ৫ভ ব্যাচ ১৫-২১ পতপ্রর ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৪ 

৪২ জাতীয় শুোচায মকৌর ফাস্তফায়ন পফে 

ফাতল িক কভ ি ম্পাদন 

২৩-২৫ পতপ্রর ২০১৯ ৩ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৪৩ জাতীয় শুোচায মকৌর ফাস্তফায়ন পফে 

ফাতল িক কভ ি ম্পাদন 

২৮-৩০ পতপ্রর ২০১৯ ৩ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৪৪ গ্লু ফাইতলে ও কাটিে মভতন তফলয়ক 

প্রতক্ষণ 

০৫-০৯ মভ ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ পপপ পল পভআইপ 

(প্রকানা) 

২৬ 

৪৫ মফতক কতম্পউটায ৬ষ্ঠ ব্যাচ ১২-১৬ মভ ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৪ 

৪৬ মডলভগ্রাতপ পল মরথ স্ট্োটিটিক্স ১৯-২৩ মভ ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

৪৭ মফতক কতম্পউটায ৭ভব্যাচ ২৬-৩০ মভ ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৪ 

৪৮ গােী চারকলদয লচতনতা বৃতেভরক 

প্রতক্ষণ 

১০-১৬ জুন ২০১৯ ৫ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ২৮ 

৪৯ জাতীয় শুোচায মকৌর ফাস্তফায়ন  ১৭-১৮ জুন ২০১৯ ২ কভ ি তদফ তফতফপ পয কভ িচাতয ৩০ 

  ফ িলভাট =                                                                                                                               

                              

১৫৮৪ 
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১০. 2018-19 থ ি ফছবযয কবয়কটি প্রকানায প্রচ্ছদ : 
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১১.০ ২০১৮-১৯ থ ি ফছবয র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান ব্যুবযায র্ফর্বন্ন কভ িকাবন্ডয অবরাকর্চে : 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদবয ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত জনাফ সভা: অফদুর ার্ভদ কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ এয ভাঠ ম িাবয়য তথ্য ংি 

কাম িক্রবভয শুব সূচনা কবযন। 

 

 
 

নফগঠিত যকালয প্রথভ জ্ফঠলক (১৫ তভ পকলনক বা) ভাননীয় তযকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ পভ প ভান্নান পভত 

ফঙ্গফন্ধু কন্যা যভ েলেয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনলনত্রী মখ াতনা মক নেলরর শুলবো জানান। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায উতস্থততলত ১৩/০৭/২০১৯ তাতযলখ তাঁয কাম িারলয় ভন্ত্রণারয়/তফবাগভলয ২০১৯-২০২০ অথ িফছলযয 

ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্ত-স্বাক্ষয অনুষ্ঠালন ভতন্ত্রতযলদ তচফ ভলাদলয়য তত স্ব-স্ব ভন্ত্রণারয়/তফবালগয তচফগণ চুতক্ত স্বাক্ষয কলযন। 

চুতক্ত স্বাক্ষয মলল তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় পয তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ালত চুতক্তয পাইর স্তান্তয কলযন। 

 

 

ভাননীয় তেকায ড. তযীন াযতভন মচৌদৄযী, পভত ভলাদয়লক কৃতল শুভাতয ২০১৯ পয ভাঠ ম িালয়য তথ্য েগ্র 

কাম িক্রভ ম্পলকি অফতত কযা য়। 
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র্যংখ্যান বফবন স্ার্ত জার্তয ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতজবুয যভান এঁয মুুযার 

 

জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, পপতপ, পভত, ভাননীয় ভন্ত্রী,তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় (ফতিভালন ভাননীয় অথ িভন্ত্রী) ২৯ অলটাফয 

২০১৮ তি. তাতযলখ জাততয ততায নফতনতভ িত ভৄেযার উলন্াচন কলযন ।  জনাফ পভ.প ভান্নান, ভাননীয় প্রততভন্ত্রী, তযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ি ভন্ত্রণারয় (ফতিভালন ভাননীয় তযকল্পনাভন্ত্রী) প অনুষ্ঠালন উতস্থত তছলরন। 
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Workshop on Population and Housing Census 2021: Prospect and Challenges তফললয় ৫ তডলম্বয, ২০১৮ 
তাতযখ অনুতষ্ঠত কভ িারায় অেগ্রলণয নলফ ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ভৄখ্য তচফ জনাফ মভাোঃ নতজবুয যভান, র্যংখ্যান বফবন স্থার্ত 

জার্তয  র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জব্যয যভান এঁয মুুযাবর পুষ্পস্তফক  িবণয য SID  BBS এর উধ্বিতন কভ িকতিাবৃবেয াবথ 

পবোববন ংিন কবযন। 
 

 
 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতজবুয যভান এঁয মুুযাবর নৄষ্পস্তফক অ িণ কলযন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম িারলয়য পতডতজ তফলয়ক ভৄখ্য 

ভন্বয়ক জনাফ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ, তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী 

পফে SID ও BBS পয ঊর্ধ্িতন কভ িকতিাবৃন্দ। 
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২৩ র্ডবম্বয ২০১৮ তার্যবখ র্যংখ্যান বফবন স্থার্ত জার্তয  র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জব্যয যভান এঁয মুুযাবর পুষ্পস্তফক  িণ কবযন 

প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ভাননীয় র্চফ জনাফ াজ্জাদুর াান, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী 

এফং SID  BBS এর উধ্বিতন কভ িকতিাবৃে। 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফােরালদ যকালযয ভাননীয় তযকল্পনাভন্ত্রী জনাফ পভ. প. ভান্নান পভত  মক  নেলরর শুলবো প্রদান কলযন 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফােরালদ যকালযয ভাননীয় তযকল্পনাভন্ত্রী জনাফ পভ. প. ভান্নান পভত  ভলাদয়লক  েফধ িনা প্রদান  ও  ভততফতনভয় বায় 

উর্স্থত র্ছবরন তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী, র্তর্যতি  র্চফ (উন্নয়ন) জনাফ র্ফকা 

র্কবায দা , র্তর্যতি  র্চফ (প্রান) জনাফ সভা: অব্যয়ার সাবন এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ভার্যচারক ড. কৃষ্ণা গাবয়ন। 

 

 

Workshop on Population and Housing Census 2021: Prospect and Challenges তফললয় ৫ তডলম্বয, ২০১৮ 
তাতযখ অনুতষ্ঠত কভ িারায় প্রধান অতততথ- ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ভৄখ্য তচফ জনাফ মভাোঃ নতজবুয যভান, তফলল অতততথ- তযেখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী,  ম্মানীত অতততথ- Dr. Asa Torkelsson, Representative, 

UNFPA Bangladesh  অেগ্রণ কলযন পফে বাততত্ব কলযন ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযায ভাতযচারক ড. কৃষ্ণা গালয়ন । 
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Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018 পয প্রকানা অনুষ্ঠালন প্রধান র্তর্থ- ভাননীয় 

র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ. এ. ভান্নান এভর্, তফলল অতততথ- ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ভৄখ্য তচফ জনাফ মভাোঃ নতজবুয যভান, বাতত- 

তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয তচফ জনাফ মৌলযন্দ্র নাথ চক্রফিী 

 

 

 

 

16 জানুয়ার্য ২০১৯ তার্যবখ ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযা  এটুঅআ এয সমৌথ উবযাবগ র্ফর্ফএ  র্ডবোর্যয়াবভ নুর্ষ্ঠত এর্ডর্জ 

েুাকায র্ফলবয় যাভ ি কভ িারায় প্রধান র্তর্থয র্ববফ ফতি ব্য যাবখন জনাফ সভাঃ অব্যর কারাভ অজাদ, ভাননীয় মুখ্য ভিয়ক 

(এর্ডর্জ র্ফলয়ক), প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়। 
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ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা ও পটুআই পয মমৌথ উলদ্যালগ ২৩ তডলম্বয ২০১৮ তাতযলখ তফতফপ পয অতডলটাতযয়ালভ অনুতষ্ঠত পতডতজ 

েোকায তফললয় যাভ ি কভ িারায় প্রধান অতততথ ফক্তব্য যালখন জনাফ াজ্জাদুর াান, তচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়। 

 
 

 

 

২৩ জুন ২০১৯ র্ি. তার্যবখ সাবের প্যান প্যার্র্পক সানাযগাঁ, ঢাকায় নুর্ষ্ঠত এনএর্ডএ আভর্প্লবভবিন াবাে ি প্রবজট এয  

Launching Workshop  এ প্রধান র্তর্থ  র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ. এ. ভান্নান, এভর্ এফং র্ফবল 

র্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন Ms. Dandan Chen, Acting Country Director, The World Bank, Bangladesh.  
য়াকিব বার্তত্ব কবযন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। 
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এনএর্ডএ আভর্প্লবভবিন াবাে ি প্রবজট এয  Launching Workshop এয র্ৈতীয় র্দন থ িাৎ গত ২৪ জুন ২০১৯ র্ি. তার্যখ 

র্যংখ্যান বফন, অগাযগাঁ, ঢাকায় নুর্ষ্ঠত য়। ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ভার্যচারক ড. কৃষ্ণা গাবয়ন এয বার্তবত্ব উতি  

নুষ্ঠাবন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, প্রধান র্তর্থ এফং জনাফ র্ফকা র্কবায দা, 

র্তর্যতি  র্চফ  ভামুদা অকতায, র্তর্যতি  র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ র্ফবল র্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। 

অন্তজিার্তক র্তর্থ র্ববফ United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific (UNSIAP), Japan পয 

তযচারক Mr. Ashish Kumar; Mr. Chhime Tshering, Director, National Statistics Bureau, Bhutan পফে 

Mr. Tang Hsiu Chin, Policy Planning, Department of Statistics, Singapore পয Director এফং র্ফিব্যাংবকয 

Senior Economist Maria. E. Genoni এফং এনএর্ডএ আভর্প্লবভবিন াবাে ি প্রবজট এয প্রকল্প র্যচারক জনাফ সভা: 

র্দরদায সাবন উর্স্থত র্ছবরন। 

 

 

 

মৃর্দ্ধয িমাোয় ফাংরাবদ: র্যংখ্যাবনয ভূর্ভকা ীল িক ভতর্ফর্নভয় বায় প্রধান র্তর্থ র্ববফ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয যাজননর্তক 

উবদষ্টা জনাফ এআচ টি আভাভ গত ২৪ সপব্রুয়ার্য ২০১৯ র্ি. তার্যবখ র্যংখ্যান বফবন অগভন কবযন। র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তীয বার্তবত্ব উতি  নুষ্ঠাবন ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ভার্যচারক ড. কৃষ্ণা গাবয়ন 

উর্স্থত র্ছবরন। 
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জার্তংঘ র্যংখ্যান কর্ভন (UNSC)–এয  ৫০ তভ র্ধবফবন ংিণ কবযন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয 

ম্মার্নত র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। 

 

 

জার্তংবঘয র্যংখ্যান কর্ভবনয ৫০ তভ র্ধবফবন ংিবণয র্ফবল মুসৄবতি UNSD এয র্যচারক Mr. Stefan 

Schweinfest এয াবথ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ম্মার্নত র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী এফং 

র্ফর্ফএ এয সন্পা উআংবয়য র্যচারক জনাফ সভা: জার্দুর ক যদায। 
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কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ এয ভাঠ ম িাবয়য তথ্য ংিবয রবযু র্ফবাগীয়  সজরা শুভার্য ভিয়কাযীবদয প্রর্যবণয উবৈাধনী নুষ্ঠাবন 

উর্স্থত র্তর্থবৃে। 

 

 

 
 

কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ এয ভাঠ ম িাবয়য তথ্য ংিবয রবযু র্ফবাগীয়  সজরা শুভার্য ভিয়কাযীবদয প্রর্যবণয উবৈাধনী নুষ্ঠাবন 

প্রধান র্তর্থ- ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ. এ. ভান্নান এভর্, র্ফবল র্তর্থ- জনাফ সভা: যআছউর অরভ ভন্ডর, র্চফ, ভৎস্য  

প্রার্ণম্পদ ভন্ত্রণারয় এফং জনাফ সভা: নার্রুজ্জাভান, র্চফ, কৃর্ল ভন্ত্রণারয় ংিণ কবযন । এ নুষ্ঠাবন বার্তত্ব কবযন জনাফ 

সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। 
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গত ১৬ এর্প্রর ২০১৯ র্ি. তার্যবখ ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায প্রধান কাম িারবয় র্ফর্ফএ প্রকানা র্ফক্রয় সকন্দ্র শুব উবৈাধন কবযন 

জনাফ এভ.এ. ভান্নান,এভর্,ভাননীয় ভন্ত্রী,র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় । 

 

 

'তাঁত শুভার্য ২০১৮' এয প্রাথর্ভক প্রর্তবফদবনয সভাড়ক উবন্াচন কযবছন জনাফ এভ. এ. ভান্নান এভর্, ভাননীয় ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়, 

জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, ড. কৃষ্ণা গাবয়ন, ভার্যচারক, র্ফর্ফএ এফং 

জনাফ ভর্উর্েন অবভদ এভর্এআচ, প্রকল্প র্যচারক, তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প, র্ফর্ফএ। 
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তাঁত শুভার্য-২০১৮ প্রকল্প কর্তিক অবয়ার্জত নগাঁ সজরায় ভতর্ফর্নভয় বায় প্রধান র্তর্থ, জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, 

র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়। নুষ্ঠাবন ফতি ব্য যাখবছন জনাফ সভা: র্ভজানুয যভান, সজরা প্রাক, নগাঁ। 

 

 

Population and Housing Census 2021 Methodological Issues Workshop এ র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, প্রধান র্তর্থ, র্তর্যতি  র্চফ ভামুদা অকতায, র্ফবল র্তর্থ, UNFPA এয ন্যানার 

সপ্রািাভ র্পায জনাফ ভাব্যফ-আ-অরভ, ম্মার্নত র্তর্থ এফং ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যুবযায ভার্যচারক 

জনাফ সভা  .অভীয সাবন উতি  নুষ্ঠাবন বার্ত র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। 
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‘নাগর্যক সফায় উদ্ভাফন’ র্ফলয়ক ২ (দুআ) র্দন ব্যাী প্রর্যণ কভ িারায় র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র 

নাথ চক্রফর্ত্তী, প্রধান র্তর্থ, জনাফ সভা: অব্যয়ার সাবন, র্তর্যতি  র্চফ, র্ফবল র্তর্থ, এফং ভামুদা অকতায, র্তর্যতি  র্চফ, 

বার্তত্ব কবযন। এটুঅআ- এয কভ িকতিাবৃে উতি  কভ িারায় উর্স্থত র্ছবরন। 

 

 

 

‘নাগর্যক সফায় উদ্ভাফন’ র্ফলয়ক ২ (দুআ) র্দন ব্যাী প্রর্যণ কভ িারায় ংিণ কবযন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফং 

এটুঅআ- এয কভ িকতিাবৃে। 
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েুাটিটিকুার োপ সের্নং আনর্েটিউে কর্তিক জুরাআ /২০১৮ ভাব অবয়ার্জত ৩য় সের্নয কভ িচার্যবদয র্প ব্যফস্থানা র্ফলয়ক 

প্রর্যণ সকাব ি র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ম্মার্নত র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফতী ফতি ব্য যাখবছন, াবথ উর্স্থত 

যবয়বছন েুাটিটিকুার োপ সের্নং আনর্েটিউবেয র্যচারক ড.বভা:াাদাৎ সাবন। 

 

 

 

 

 

 

 

“তফজলন ডাইলযটতয ারনাগাদকযণ” কাম িক্রলভয ২০ ভাচ ি, ২০১৯ তাতযলখ অনুতষ্ঠত তস্ট্য়াতযে কতভটিয বা। 
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United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) এয প্রর্তর্নর্ধগণ ডাো কনবাযন, 

সভোডাো র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এন্ড োআভ র্র্যজ ডাো কম্পাআবরন প্রকবল্পয অতায় স্থার্ত র্ফর্ফএ এয সে ংযর্যত ল্যাফ 

র্যদ িন কযবছন । 

 

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জব্যয যভান এয ৪৩তভ াদাত ফার্ল িকী উরবয অবরাচনা  সদায়া ভার্পর নুষ্ঠাবন প্রধান র্তর্থ 

র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন- জনাফ সভাঃ নজরুর আরাভ খান, র্কউবযেয, জার্তয জনক ফঙ্গফদ্ধু সখ মুর্জব্যয যভান স্মৃর্ত জাদুঘয। মূখ্য 

অবরাচক র্ছবরন র্ফর্ষ্ট কথাার্র্তুক সর্রনা সাবন এফং বার্ত র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয 

র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। 

 



112 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-২০১৯ 

 

 

জাতীয় াফতরক াতব ি তদফ-২০১৯ উদমান উরলক্ষে যতঙন মফলুন উতেলয় য োরীয শুব সূচনা কলযন র্যংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী। 

 

 

                         ২০ ৯                                তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবাগ পফে ফােরালদ 

তযেখ্যান বুেলযায কভ িকতিা- কভ িচাযীবৃন্দ অেগ্রণ কলযন । 
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তযেখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা তফবালগয ফাতল িক প্রততলফদন ২০১৮-১৯ প্রস্তুত/ভৄদ্র্ণ/প্রকা ম্পতকিত ম্পাদনা তযললদয বায় 

উতহত কভ িকতিাবৃন্দ । 

 

 

 

তযেখ্যান বফলন হাতত ফােরালদ তযেখ্যান বুেলযা’য মাদুঘয। 
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তযেখ্যান বফলনয অবেথ িনা কক্ষ। 
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