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১ ০                             

সদদয আথ থ-াভাসজক উন্নয়দন সম সকান প্রকল্প প্রণয়দনয প্রদয়াজদন ংসিষ্ট সফলদয় ম থাপ্ত তথ্য উার্ত্ত ম থাদরাচনা একটি 

আফশ্যকীয় নফ থতথ। ১৯৭১ াদর ভান ভৄসক্তভেদ্ধ সদল ভেদ্ধ সফধ্বস্ত সদদয নৄনফ থাদন ব্যাক আথ থ-াভাসজক উন্নয়ন 

প্রকল্প গ্রদণয আফশ্যকতা সদখা সদয়। দ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সদদ তখন সনব থযদমাগ্য সকান প্রাসতষ্ঠাসনক তথ্য প্রফাদয 

ব্যফস্থা না থাকায় স ভয় সযকল্পনা প্রদণতাদদয সফগ সদত য় এফং বসফষ্যৎ সযকল্পনা প্রণয়দন সনব থযদমাগ্য তথ্য  

সযংখ্যান অসযাম থ দয় দে। সফলয়টি অনুধাফন কযদত সদয সদদয তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু 

সখ ভৄসজবুয যভান নফ থফতী প্রাদদসক যকাদযয সযংখ্যান বুুদযা  কৃসল সযংখ্যান বুুদযা, সকন্দ্রীয় যকাদযয 

সন্ট্রার স্ট্ুাটিটিকুার অসপ, নৄদরন সন্পা অযগানাইদজন  এসগ্রকারচায সন্পা কসভনদক একীভূত কদয 

১৯৭৪ াদর “ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা” (Bangladesh Bureau of Statistics-BBS) প্রসতষ্ঠা কদযন   

অতাঃয  সফসফএ এ  প্রাসতষ্ঠাসনক কাম থক্রভ সুম্পন্ন কযায রদযু ফঙ্গফন্ধু যকায ১৯৭৫ াদর সযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য 

অধীন সযংখ্যান সফবাগ (Statistics Division) প্রসতষ্ঠা কদযন । ২০০২ াদর সযংখ্যান সফবাগদক সযকল্পনা 

ভন্ত্রণারদয়য একটি উইং-এ রূান্তয কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ াসনা জাসতয সতায আদ থ ভৄন্নত যাখায রদযু 

২০১০ াদর নৄনযায় সযংখ্যান সফবাগ (Statistics Division) সৃজন কদয সদদয আথ থ-াভাসজক উন্নয়ন 

সযকল্পনা প্রণয়দন সযংখ্যাদনয অসযাম থতাদক আফায াভদন সনদয় আদন। অতাঃয সযংখ্যান ব্যফস্থা 

(Statistical System) সক সুংত  গণভৄসখ কযায রদযু ২০১৩ াদরয ১২ নং আইদনয       সযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ (Statistics and Informatics Division-SID) প্রসতষ্ঠা কযা য় । 

১.১                                        (Allocation of Business among 

different Ministries/Divisions       ): 

                                     ; 

                                                   ; 

                                                                             , 

               ; 

                      (National Population Register-NPR)     ; 

             -                                                                     

                    ; 

                                                                                 ; 

                               (Central Geographic Information System-GIS) 

                   ; 

                                        -                           ; 

                           (National Strategy for the Development of Statistics-

NSDS)                  ; 

                ,                                                            ; 

    -       ,                                   ; 

   -   ,    ,       ,    ,                            -                            

(Official)                     ; 
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                                                ; 

                                      ; 

                                                                               

                                        ; 

                                                                                ; 

                                                                              ; 

                                                                   ; 

                                                   ; 

                                              ; 

       -              -                       ; 

                                            ; 

                                              ; 

                                        ; 

                                          ; 

                                   ,                                            

                     ; 

                                                   ; 

                                                                                 

                                                            

১.২ সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ এয জনফর 

   

   

                     

               

 

       

 

১          -১ ০১ ০১ --- 

২                 -২ ০১ ০৩        ২   

              

৩              -৩ ০২ ০২ --- 

৪            -৫ ০৪ ১১        ৭    

              

৫                  -৫ ০১ ০০ ০১ 

৬                                    -৬ ৯ ১১ ০৪ ০৭ 

৭                                    -৬ ৯ ০১ ০০ ০১ 

৮              -৬ ০১ ০১ --- 

৯                     -৯ ০১ ০০ ০১ 

১০                       -৯ ০১ ০০ ০১ 

১১                               -৯ ০১ ০০ ০১ 
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১২                     -১০ ১০ ০৬ ০৪ 

১৩                   -১০ ০৮ ০৪ ০৪ 

১৪                            -১০ ০১ ০১ --- 

১৫                     -১১ ০৪ ০০ ০৪ 

১৬                                   -১১ ০১ ০০ ০১ 

১৭               -১২ ০১ ০০ ০১ 

১৮              -১৪ ০১ ০১ --- 

১৯                     -১৬ ০২ ০১ ০১ 

২০                  -১৬ ০৩ ০২ ০১ 

২১                                     -১৬ ০৯ ০৮ ০১ 

২২                      -১৬ ০৪ ০৪ --- 

২৩                        -১৯ ০১ ০১ --- 

২৪                 -১৯ ০১ ০১ --- 

২৫          -১৯ ০১ ০১ --- 

২৬                -২০ ২৪ ২০ ০৪ 

 

১.৩ সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ এয াম্প্রসতক অজথন 

১.৩.১                         

আন্তজথাসতক সযভন্ডদর ফাংরাদদদয সযংখ্যান কাম থক্রদভয অফস্থান সুসনসিত কযা এফং অবুন্তযীণ সযদে 

সযংখ্যাদনয গুরুত্বদক উরসি কদয ফঙ্গফন্ধুয সুদমাগ্য কন্যা ফতথভান যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ াসনা 

জাসতয সতায ভতাদ থ নৄনাঃধাযণ কযায রদযু ইদতানদফ থ ২০০২ াদর সফলুপ্ত সযংখ্যান সফবাগদক নৄনযায় ২০১০ 

াদর ‘সযংখ্যান সফবাগ’ নাদভ সযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য অধীন একটি আরাদা সফবাগ সদদফ সৃজন কদযন। পদর 

সদদয আথ থ-াভাসজক উন্নয়ন সযকল্পনা প্রণয়দন সযংখ্যাদনয অসযাম থতা নৄনযায় স্বীকৃত য়। স্মযণ কযা মায় সম, 

প্রথভ সভয়াদদ (১৯৯৬-২০০১) যভতায় থাকাকাদর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ াসনা সযংখ্যান ব্যফস্থায উন্নসতয জন্য 

অদনকগুদরা গুরুত্বনণ থ দদয গ্রণ কদযন, মায ভদে সযংখ্যাদনয জন্য ফহুতর সফসষ্ট একটি সুদৃশ্য বফন সনভ থাণ 

অন্যতভ। ২০১3 াদর সযংখ্যান ব্যফস্থাদক আদযা সুংত  গণভৄসখ কযায রদযু গুরুত্বনণ থ কাম থাফসরয দাসয়ত্ব সদদয় 

সতসন সফস্তৃত সযদয সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ (Statistics and Informatics Division) প্রসতষ্ঠা 

কদযন মা ইদতাভদে SID নাদভ সযসচসত রাব কদযদছ। নৄনাঃপ্রসতষ্ঠায য সথদক জাতীয়  আন্তজথাসতক সযভন্ডদর 

সযংখ্যান ব্যফস্থাদক উর্ত্তদযার্ত্তয সক্তারী কযায জন্য এ সফবাগ গুরুত্বনণ থ ভূসভকা সযদখ ংসিষ্ট কদরয প্রংা অজথন 

কদযদছ। 

১.৩.২                                               
সযংখ্যান ব্যফস্থাদক সক্তারী কযায জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয সদচ্ছায আদরাদক সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

সফবাগদক ম্প্রাসযত কদয একটি উইং এয সযফদতথ প্রান, উন্নয়ন  তথ্য ব্যফস্থানা নাদভ ৩টি আরাদা উইং এফং 

সফ সকছু নতুন অফকাঠাদভা সৃজন কযা দয়দছ। অসতসযক্ত সচদফয ১টি, ভেগ্ম-সচদফয ১টি, উ-সচদফয ২টি এফং াখা 
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ম থাদয় ৪টি সভাট ৩৪টি নতুন দ সৃজন কযা দয়দছ। সযংখ্যান আইন ২০১৩ এয আদরাদক ফাংরাদদ 

সযংখ্যান বুুদযায াংগঠসনক কাঠাদভা নৄনগ থঠন কদয জনফদরয সযভাণ ফাোদনা দয়দছ এফং কর সফবাগ  

সজরায় অসপ স্থাদনয ব্যফস্থা সনয়া দয়দছ। জনফদরয সযভাণ আয বৃসদ্ধ কদয সিতীয় ম থাদয়য নৄনগ থঠদনয কাজ 

অব্যাত আদছ। উদজরা ম থাদয় সিতীয় সেসণয দ সফলুপ্ত কদয ৪৬৭টি প্রথভ সেসণয দ সৃজন কযা দয়দছ। ফাসল থক 

উন্নয়ন কভ থসূসচ  ভেদভয়াসদ ফাদজট এয আতায় গুরুত্বনণ থ জসয, ভীযা  অফকাঠাদভা উন্নয়দনয জন্য কাম থক্রভ 

গ্রণ কযা দয়দছ। এদত সযংখ্যান বুুদযায তথ্যবান্ডায ভদ্ধ দফ এফং তথ্য ব্যফাযকাযীযা ারনাগাদ তথ্য াদফন।  

১.৩.৩              ২০১৩      
সদদয াভসগ্রক  ভসিত উন্নয়দনয জন্য সুসনসদ থষ্ট সযকল্পনা গ্রণ একটি গুরুত্বনণ থ সফলয়। ঠিক  ভদয়াদমাগী 

সযংখ্যান সযকল্পনা প্রণয়দনয নফ থতথ। সযংখ্যান মত সনভু থর দফ, নীসত সনধ থাযকদদয জন্য সযকল্পনা প্রণয়ন  

ফাস্তফায়দনয সদক সনদদ থনা প্রদান তত জতয দফ। সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয আতাধীন ফাংরাদদ 

সযংখ্যান বুুদযায ভর দাসয়ত্ব সদদয সফসবন্ন সফলদয় সযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন  ভসনটসযং প্রাসনক 

কভ থকাদেয জন্য ারনাগাদ, সনব থযদমাগ্য  ভানম্মত সযংখ্যান যফযা কযা। ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা জাতীয় 

এফং স্থানীয় সযকল্পনা প্রণয়দনয সনসভর্ত্ত প্রাক, গদফলক, সযকল্পনাসফদ, যকাসয  সফযকাসয গদফলণা প্রসতষ্ঠান, 

আন্তজথাসতক ংস্থা এফং জনাধাযদণয ব্যফাদযয জন্য সযংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা কদয আদছ।  

এতসদন মাফত সযংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাদয সযদে সকান ভসিত আইন, সফসধ ফা নীসতভারা না থাকায় সকছু 

আদদ  সযদেয আতায় ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায কাজ সযচাসরত দয় আসছর। সফসবন্ন যকাসয ংস্থা 

কর্তথক একই সফলদয় সযংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাদয পদর সকানটি যকাসয আয সকান টি যকাসয নয়, তা সনদয় সফভ্রাসন্ত 

সৃসষ্ট য়ায় তথ্য ব্যফাযকাযীগণ নানাসফধ অসুসফধায ম্মুসখন সচ্ছদরন। এ কর অসুসফধা দূয কদয সযংখ্যান 

কাম থক্রভদক গসতীর, ভসিত, রযুসবসর্ত্তক  প্রসভতকযদণয জন্য সযংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন কযা য়। 

১.৩.৪                                               
সযংখ্যান আইন ২০১৩ এয আতায় ‘ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা ব্যতীত অন্যান্য ংস্থা কর্তথক সযংখ্যান প্রস্তুত 

 প্রকা সফসধভারা  নীসতভারা, ২০১৪ প্রকা কযা য়। 

১.৩.৫                                                           , ২০১৮         
                                                                                            

                         ২০১৮                            ১৬ ০৫ ২০১৮                           

                 ৮                                                              

                                                                                          

          ২০১৮                                                                              

                                                                     ২৩ ০৫ ২০১৮        

                                                                                              

       

১.৩.৬                          ২                    
                         ২                                      ২৯                         

             ০৬                                                                            

                              

১.৩.৭         
                                 HIES       ০২               ৩        ০৪             

                                                         ৪৩২৯         ৪                      

     ৪৩৩৩            
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১.৩.৮ Sustainable Development Goals (SDG)                                

                                                     
SDG সযফীযদণয প্রধান চুাদরঞ্জ দরা ংসিষ্ট রদযুয অধীন সূচকভদয অগ্রগসত অজথন সনরূদণ স্বল্প ভয় অন্তয 

(Frequently) এফং নণ থসফবাজন (Disaggregated) উার্ত্ত প্রস্তুত  প্রকা কযা। SDG’s ভর প্রসতাদ্য দচ্ছ 

Leave no one behind ফা কাউদক ফসিত কদয নয়। এ প্রসতাদ্যদক ফাস্তদফ রূদান কযদত এসডসজ ফাস্তফায়ন 

অগ্রগসত সযফীযদণ মথাম্ভফ ক্ষুদ্র প্রাসনক এরাকা, আয়, সরঙ্গ, ফয়, জাসতর্ত্তা, নৃতাসত্ত্বক জনদগাষ্ঠী, কভ থংস্থাদনয 

অফস্থা, অসবফান, প্রসতফন্ধী, ধভ থ ইতুাসদ সবদদ তথ্য-উাদর্ত্তয প্রাক্করন অতুাফশ্যকীয়। 

 

প্রদয়াজনীয় তথ্য-উার্ত্ত যফযাদয জন্য সফদ্যভান শুভাসয  জসয দত Data Mining এফং Data 

Generating উবয় সফলয়দক অতুন্ত গুরুদত্বয াদথ সফদফচনা কযা দয়দছ। াাাস আন্তজথাসতক ভানদে অনুযণ 

কদয গুণগতভান সনসিতনফ থক Secondary উৎ সমভন: প্রাসনক উার্ত্ত দত সযংখ্যান প্রণয়ন সফলদয় দদয 

গ্রণ কযা দয়দছ। সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয আতাধীন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা এসডসজয ২৩২ 

টি সূচক নৄঙ্খানুনৄঙ্খবাদফ ম থাদরাচনানফ থক সফদ্যভান তথ্যসূে, ফতথভান অফস্থা, তথ্য-উার্ত্ত প্রণয়ন ংসিষ্ট কাম থক্রভ, 

সফদ্যভান উাদর্ত্তয সফবাজন অফস্থা সফদিলণনফ থক প্রদয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্রণ কযদছ। এয অং সদদফ জাসতংঘ কর্তথক 

এসডসজ’য  সূচকভদয প্রকাসত Metadata এফং এসডসজ ংক্রান্ত যকাদযয গৃীত সযকল্পনাভদয সবসর্ত্তদত 

সফসফএ কর্তথক Action Plan and Methodological Guidelines for Data Generation and 

Disaggregation for Monitoring and Evaluation of SDGs’ ীল থক একটি প্রকানা সফয কযা দয়দছ। 

এটি এসডসজ ডাটা প্রস্তুত  যফযাদ একটি ুান্ডবুক সদদফ কাজ কযদফ। ইদতাভদেই ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অনুদভাদনক্রদভ কর তথ্য-উার্ত্ত প্রদানকাযী ভন্ত্রণারদয়য ভিদয়য জন্য সচফ, সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

সফবাগদক প্রধান কদয জাতীয় উার্ত্ত ভিয় কসভটি (NDCC)  গঠন কযা দয়দছ। NDCC  সক অসধকতয কাম থকযী 

কযায জন্য ১০/০৫/২০১৮ তাসযদখ ১১ (এগাদযা) দস্যসফসষ্ট একটি উকসভটি গঠন কযা দয়দছ। ইদতাভদে সফসবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/ংস্থায প্রসতসনসধদদয াদথ বা কদয সূচকসবসর্ত্তক সফস্তাসযত ম থাদরাচনা  এয সযংখ্যাসনক ব্যাখ্যা 

সফদিলণ কদয তথ্য-উার্ত্ত প্রস্তুদতয সনদদ থনা প্রদান কযা দয়দছ। তথ্য-উার্ত্ত প্রদাদন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

অন্যান্য তথ্য-উার্ত্ত প্রস্তুতকাযী ংস্থাদক কাসযগযী দমাসগতা প্রদান কযদছ। প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয়য a2i প্রকদল্পয 

আতায় SDG Tracker প্রস্তুত কযা দয়দছ। মাদত সফসবন্ন তথ্য-উার্ত্ত প্রদানকাযী ংস্থাভ যাসয তথ্য প্রদান 

কযদত াদয। জাতীয় সযংখ্যান ংস্থা সদদফ সফসফএ প্রদানকৃত তথ্য-উাদর্ত্তয Authentication- এয কাজ 

কযদছ।  

শুভাসয  জসযদয াাাস আদৄসনক প্রভেসক্ত  উদ্ভাফনী সকৌর ব্যফায কদয সযংখ্যান প্রণয়দনয সফসবন্ন 

উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। এয ভদে যদয়দছ Big Data, Internet of Things and Artificial Intelligence.  

 

জাসতংঘ কর্তথক সুাসযকৃত এসডসজ সযদাটি থং  উার্ত্ত যফযাদ জাতীয় সযংখ্যান ংস্থাদক সকন্দ্রীয় 

অফস্থাদন যাখা দয়দছ। এদযদে জাতীয় সযংখ্যান ংস্থায ভূসভকা দচ্ছ এয আতাধীন সযংখ্যান প্রস্তুতকাযী 

প্রসতষ্ঠাদনয তথ্য-উার্ত্ত যফযানফ থক সুীর ভাজ, প্রাইদবট সটয এফং একাদডসভসয়ানদদয অংগ্রণ সনসিতনফ থক 

UNSD এয Country Data Lab এফং আিসরক প্রসতষ্ঠানভদয তথ্য-উার্ত্ত যফযা কযা। 

 

এ রদযু সফসবন্ন জাতীয়  আন্তজথাসতক ংস্থায াদথ অংীদাসযত্ব প্রসতষ্ঠায কাম থক্রভ চরভান যদয়দছ। 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাগ কর্তথক অনুদভাসদত জাতীয় সযংখ্যান উন্নয়ন সকৌরে (NSDS) এয আতাধীন কাম থক্রভভ 

SDG  এয রযুভাোয াদথ ংগসত াধদনয জন্য এয সভয়াদ বৃসদ্ধ  নতুন নতুন কাম থক্রভ অন্তভু থক্ত নফ থক NSDS 

ারনাগাদ কযা জরুসয। সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ এ রদযু কাম থক্রভ গ্রদণয উদদ্যাগ সনদয়দছ। প্রধানভন্ত্রীয 
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কাম থারদয়য a2i প্রকদল্পয আতায় উন্নয়নকৃত SDG Tracker সদস্ট্দভ সফসফএ-এয য সথদক অন্যান্য ংস্থা 

কর্তথক যফযাকৃত ডাটা Authenticate কাম থক্রভ সযচারনা কযা দচ্ছ। 

 

1.3.9                 গৃীত কভ থ-সযকল্পনা 

 SDG ফাস্তফায়দন সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ-এয কাম থক্রভভ সচসিতকযণ; 

 SDG অজথন অগ্রগসত সযফীযণ  জীকযদণ উদ্ভাফনভরক কভ থকাে সচসিতকযণ এফং তা ফাস্তফায়দন 

কভ থসযকল্পনা সনধ থাযণ; 

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয চরভান কাম থক্রভভদয াদথ SDG এয রযু  সূচকভদয সফন্যা  

াভঞ্জস্যকযণ;  

 SDG সফলদয় অবুন্তযীণ  আন্তজথাসতক অংীজনদদয াদথ সমাগাদমাগ যযা এফং কভ থকাে সযচারনা  ভিয়;  

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ কর্তথক সযচাসরত সফসবন্ন শুভাসয  জসযদ SDG Indicators ংক্রান্ত 

সযংখ্যান প্রস্তুদতয জন্য প্রশ্নে ম থাদরাচনা  সযভাজথন এফং সযদাট থভদয ংসিষ্ট Indicators ংক্রান্ত 

পরাপর অন্তভু থসক্ত সনসিতকযণ; 

 সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/ংস্থা কর্তথক প্রস্তুতকৃত SDG Indicators ংক্রান্ত সযংখ্যান প্রণয়দন কাসযগযী 

যাভ থ  সনদদ থনা প্রদান;  

 জাতীয় উার্ত্ত ভিয় কসভটি  এ ংক্রান্ত অন্যান্য কসভটিয সনকট উস্থাদনয নদফ থ SDG Indicators সফলয়ক 

তথ্য-উার্ত্ত Validation and Authentication ংক্রান্ত কাম থক্রভ সযচারনা;  

 SDG  অজথদনয অগ্রগসত সযফীযদণ জাসতংঘ কর্তথক সনধ থাসযত সনদদ থনায আদরাদক সযংখ্যান প্রস্তুদত ংসিষ্ট 

সযংখ্যান যফযাকাযীয জন্য সদদয সপ্রসযত সফদফচনায় ংজ্ঞা, দ্ধসত  গাইডরাইন প্রণয়ন, প্রকা  

ভিয়াধন; 

 সটকই উন্নয়ন অবীষ্ট ংক্রান্ত কাম থক্রভ সযচারনায রদযু ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযাদত  ১৭ (দতদযা) 

দস্যসফসষ্ট একটি এসডসজ সর গঠন কযা দয়দছ;  

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয SDG ম্পাদন/সযচারনায রদযু ০৭ (াত) দস্যসফসষ্ট একটি সর 

গঠন কযা দয়দছ; 

 আদৄসনক তথ্য প্রভেসক্তয ায়তায় Big Data, Internet of Things and Artificial Intelligence 

ইতুাসদ আদৄসনক তথ্যপ্রভেসক্ত ব্যফায কদয Data Mining  Data Generation- এয রদযু কাম থক্রভ গ্রদণয 

উদদ্যাগ সনয়া দয়দছ; এফং  

 কর তথ্য-উার্ত্ত যফযাকাযী ভন্ত্রণারয়/সফবাদগ NSDS এয সনদদ থনা অনুমায়ী সযংখ্যান সর গঠদন উদদ্যাগ 

সনয়া দয়দছ। 

১.৩.১০ Heads of Saarc Statistical Organizations (SAARCSTAT)-   ৯       

                  
২০১৬       ২৯-৩১                              HEADS OF SAARC STATISTACL 

ORGANSATIONS (SAARCSTAT)-   ৮                         ১১-১৩       ২০১৮        

SAARCSTAT    ৯                     -                                            

SAARC Regional Statistical System Review and Gender Statistics                   

SDG                                                                                       

        -                                                                        

                                  ১৩                           SAARCSTAT    ৯  
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                               SDG                                               

                                                                             -     

                                                                                      

                                                    SAARCSTAT                       

                                           ৯                          SAARCSTAT    

১০                          

১.৩.১1              -২০১৭ (          )        

৬-৯ সডদম্বয ২০১৭ তাসযদখ ফঙ্গফন্ধু আন্তজথাসতক দম্মরন সকন্দ্র, ঢাকায় অনুসষ্ঠত সডসজটার য়ার্ল্থ-২০১৭ এ          

সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ অংগ্রণ কদয। স্ট্দর সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ এফং ফাংরাদদ 

সযংখ্যান বুুদযা (সফসফএ)-এয মাফতীয় কাম থক্রদভয াপল্য ফে আকাদযয ইদরকট্রসনক্স সডবাইদ প্রদ থন কযা য়। 

এদত ফাংরাদদদয প্রবৃসদ্ধয ায, ভাথাসছু আয়, বফদদসক আয়, জনংখ্যা  েভসক্ত, সফসবন্ন তথ্য প্রদ থন য়। 

এছাো সফসফএ এয সফসবন্ন ধযদনয অসত গুরুত্বনণ থ প্রকানা সফনাভদল্য দ থনাথীদদয ভাদঝ সফতযণ কযা য়।  

১.৩.১2  Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP)     

সযংখ্যান আইন ২০১৩ এয ৬(থ) ধাযা অনুমায়ী সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ দত Bangladesh 

Geographical Information System Platform (BGISP) গঠদনয রদযু সফসবন্ন দপ্তয/ংস্থায প্রসতসনসধয 

ভিদয় একটি কসভটি গঠন কযা য়। গত ৩০/৬/২০১৬ তাসযদখ এয একটি সযে জাযী কযা য়। সযে অনুমায়ী 

BGISP’য  গাইড রাইন প্রস্তুতকযণ উকসভটি এফং একটি দয়ফ াইট প্রস্তুতকযণ উকসভটি গঠন কযা য়।  কসভটি 

ইদতাভদে খো গাইড রাইন চূোন্ত কদযদছ। অযসদদক BGISP-এয দয়ফ াইট (www.gis.gov.bd) বতসয 

কযা দয়দছ এফং এয খো সরাদগা বতসয কযা দয়দছ। 

১.৩.১3 Open Government Data (OGD) Catalog       
যকাদযয কর তথ্য একই প্লাটপদভ থ সনদয় আায জন্য www.data.gov.bd নাভক একটি দয়ফ সাট থার বতসয 

কযা দয়দছ । এ সাট থাদর সফসবন্ন ভন্ত্রণারদয়য তথ্য আদরাড কযা দফ। Data Catalog বতসযয কাজ সযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয তথ্য ব্যফস্থানা উইং এফং a2i এয সমৌথ উদদ্যাদগ UNDESA- এয আসথ থক দমাসগতায় 

ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। গত অথ থফছদয ৭৯ টি Catalog বতসয কযা দয়দছ । 

১.৩.১4         -                                                ,           

            

সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয জাতীয় তথ্য ফাতায়ন সনয়সভত সযচারনা, ভসনটসযং  ারনাগাদদয 

াাাস ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয ায়তায় নতুন নতুন সপচায ংদমাসজত দচ্ছ। 

১.৩.১৫                   
সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগ সনয়সভত ইদনাদবন ম্পসকথত কাম থক্রভ ম্পাসদত দচ্ছ।            তথ্য 

ব্যফস্থানা উইং এয আতায় আইসটি াখা-১ কসভটিয সপাকার দয়ন্ট সদদফ কাজ কযদছ। ২০১৮               

            ম্পাসদতব্য ইদনাদবন কাদজয কভ থসযকল্পনা প্রণয়ন     দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ইদনাদবন 

ম্পসকথত কাম থক্রদভয  াপল্য দচ্ছ Overseas Visit Tracker নাভক পটয়ুায সডদবর। সযংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা সফবাগ এফং ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায কভ থকতথাগণ কর্তথক বফদদসক সফসবন্ন প্রসযণ/কভ থারা/স্ট্াসড 

সবসজদট অংগ্রদণয ঠিক তথ্য সরসফদ্ধ কযায রদযু Overseas Visit Tracker পটয়ুাযটি বতসয কযা 

দয়দছ। বফদদসক প্রসযণ সফলদয় সদদয বাফভসতথ উস্থাদন ঠিক কভ থকতথা ভদনানয়ন এফং ম্পদদয মথামথ 

ব্যফায সনসিত কযায জন্য এই ট্রুাকায গুরুত্বনণ থ ভূসভকা ারন কযদছ। 

http://www.data.gov.bd/
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১.৩.১৬   -               ২০২১          
ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্তয আতায় সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ  ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায 

সফাভদক অসধকতয সফাভৄখী, জনফান্ধফ, জ  কাম থকয কযায রদযু প্রথাগত ফতথভান সফা দ্ধসত সথদক        

ই-াসব থদ রূান্তয কযায উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। ৩১ জানুয়াসয ২০১৮ তাসযদখ প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয়          ই-

াসব থ ফাস্তফায়ন  সযাডম্যা ২০২১  সনদয় একটি কভ থারায় দুটি ই-াসব থদয প্রস্তাফ কযা য়। প্রস্তাসফত ই-াসব থ দুটি 

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

তাসযদখ প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয় সপ্রযণ কযা দয়দছ।  ই-াসব থ দুটি ফাস্তফায়দনয জন্য াত (০৭) দদস্যয একটি কাম থকযী 

কসভটি গঠিত দয়দছ। 

১.৩.১৭                      (Annual Performance Agrement-APA) 
ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ থনা অনুমায়ী ২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয ভসন্ত্রসযলদ সচফ এফং সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

সফবাদগয সচফ এয ভদে ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্ত ২০১৭-২০১৮ স্বাযসযত য়। সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

সফবাদগয অধীনস্থ ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায গুরুত্বনণ থ কাম থাফসরদক উক্ত চুসক্তয সকৌরগত উদেদশ্যয ভদে অন্তভু থক্ত 

কযা য়। চুসক্তয ধাযাফাসকতাক্রদভ ২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সচফ এফং 

ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ভাসযচারদকয ভদে ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্ত স্বাযসযত দয়দছ। যফতীদত ংস্থা 

প্রধাদনয াদথ তাদদয আতাধীন সফবাগীয়/আিসরক কাম থারয়ভদ মথাযীসত উক্ত চুসক্ত স্বাযয কযা দয়দছ। 

ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্ত প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কাম থাফরী সুষু্ঠবাদফ ম্পাদদনয রদযু অসতসযক্ত সচফ 

(প্রান)             সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ ফাসল থক কভ থম্পাদন ব্যফস্থানা টিভ গঠন কযা দয়দছ। 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ থনা অনুমায়ী অগ্রগসত প্রসতদফদন প্রসত সতন ভা অন্তয ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগ সপ্রযণ কযা দচ্ছ। 

সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয ভাসক ভিয় বা, এসডস ম থাদরাচনা বা অন্যান্য সফদল 

বাগুদরাদত ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্তয সফসবন্ন কভ থম্পাদন সূচক, সূচদকয ভান, সূচদকয সফযীদত অজথন ম্পদকথ 

কাম থকযবাদফ আদরাচনা কযা য়। সফবাদগয প্রসতটি প্রসযণ সকাদ থ ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্তয সফলদয় একটি সফদল 

ভসডউর অন্তভু থক্ত কযা দয়দছ। একইবাদফ প্রসতটি প্রসযদণ ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্ত ংক্রান্ত ভসডউর অন্তভু থক্ত কযায 

জন্য ভাসযচারক, ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযাদক প্রদয়াজনীয় সদক সনদদ থনা প্রদান কযা দয়দছ। 

১.৩.১৮                    (National Integrity Strategy-NIS) 
ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ থনা অনুমায়ী ২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগ জাতীয় 

শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়। এ কাম থক্রদভয আতায় মথাযীসত বনসতকতা কসভটি গঠন 

কযা দয়দছ। বনসতকতা কসভটিয বা বেভাসক সবসর্ত্তদত সনয়সভত অনুসষ্ঠত দচ্ছ। াাাস অনুসষ্ঠত দচ্ছ শুদ্ধাচায 

সফলয়ক সফদল বা এফং দচতনতা বৃসদ্ধভরক বা। শুদ্ধাচায সফলদয় এ সফবাদগয ভেগ্মসচফ (প্রান) সপাকার দয়ন্ট 

কভ থকতথা সদদফ দাসয়ত্ব ারন কযদছন। এয ধাযাফাসকতায় ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযাদত বনসতকতা কসভটি গঠন 

কযা দয়দছ। বেভাসক সবসর্ত্তদত সনয়সভত কসভটিয বফঠক অনুসষ্ঠত দচ্ছ। ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযাদত একজন 

কভ থকতথা শুদ্ধাচায সফলয়ক সপাকার দয়ন্ট সদদফ দাসয়ত্ব ারন কযদছন।  

উক্ত কাম থক্রদভয াাাস ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনধ থাসযত ছক অনুযণ কদয ২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয শুদ্ধাচায 

কভ থসযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ থনা অনুমায়ী বনসতকতা কসভটিয বা কদয 

অগ্রগসত প্রসতদফদন প্রসত সতন ভা অন্তয ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগ সপ্রযণ কযা দচ্ছ। শুদ্ধাচায কভ থসযকল্পনায় সযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয অধীন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায কাম থক্রভদক অন্তভু থক্ত কযা দয়দছ।  

শুদ্ধাচায নৄযষ্কায প্রদান নীসতভারা, ২০১৭ অনুমায়ী সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ সথদক ০১ (এক) জন 

কভ থকতথা এফং ০১ (এক) জন কভ থচাযীদক শুদ্ধাচায নৄযষ্কায প্রদান কযা দয়দছ। সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা 

সফবাদগয ২০১৮-২০১৯ অথ থফছদযয শুদ্ধাচায সফলয়ক কভ থসযকল্পনা প্রণয়ন কদয গত ১২/০৭/২০১৮ তাসযদখ ভসন্ত্রসযলদ 

সফবাদগ সপ্রযণ কযা দয়দছ।  
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১.৩.১৯            (Right to Information-RTI) 
সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয   -                                                      

                                                                                       

                                                                         ২০১০    ৩  ১  

        -                                                                       

                                ০৩                              

১.৩.২০ e-GP                      
                                                        e-GP                        

         

 

১ ৩ ২1  ২০১৭-১৮                                       

   

   

                          

        

           

     

           

                   

         

     

        

      

         

         

      

     

     

     

১  -             

      

১০-১১ 

       ২০১৭ 

             

     

১২    ২    - ১৪    

২  -             

      

১২-১৪ 

       ২০১৭ 

১৬           

১০      

২৮    - - ২৮    

৩  -             

      

১৭-১৮ 

       ২০১৭ 

১৭-২০     ২৫    ০৩    - ২৮    

৪ Refresh the 

Memory & 

Adapting Skill 

Development 

২৫-২৭ 

        ২০১৮ 

         

     

১৩    ০২    - ১৫    

৫                    

              

২৫-২৭ 

        ২০১৮ 

১৬-১০      ৩০    - - ৩০    

৬                    

              

২৫-২৭ 

        ২০১৮ 

১৭-২০     ২৬    ০৩    ০১    ৩০    

৭                    

              

২০-২৪    ২০১৮ ১০-১৬       ২৮    ০১    - ২৯    

৮                    

              

২৭-৩১ 

   ২০১৮ 

১৭-২০     ২৩    ১২    ০২    ৩৭    

৯ Refresh the 

Memory & 

Adapting Skill 

Development 

০১-০৭    ২০১৮              

     

১৫    ০৩    - ১৮    

১০                    

                  

      

২১    ২০১৮ ১৬          

     

৪৬    ২৪    - ৭০    
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১.৩.২২                                        

১) সজসডস প্রবৃসদ্ধয তকযা ায (GDP Growth Rate) 

 

   :        

২) চরসত ভদল্য সজসডস (সফসরয়ন টাকা) 

 

   :        

 

 

 

 

৫ ০৫ 

৫ ৫৭ 

৬ ৪৬ ৬ ৫২ 

৬ ০১ ৬ ০৬ 

৬ ৫৫ 

৭ ১১ ৭ ২৮ 

৭ ৮৬ 

০  

১  

২  

৩  

৪  

৫  

৬  

৭  

৮  

৯  

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

রজরির প্রবৃরিয ায 

৬২৮৭ 
৭০৫১ 

৭৯৭৫ 
৯১৫৮ 

১০৫২২ 
১১৯৮৯ 

১৩৪৩৭ 

১৫১৫৮ 

১৭৩২৯ 

১৯৭৫৮ 

২২৩৮৫ 

০ 

৫০০০ 

১০০০০ 

১৫০০০ 

২০০০০ 

২৫০০০ 

চররত মূদে রজরির (রফররয়ন টাকা) 

চররত মূদে রজরির (রফররয়ন টাকা) 
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৩) ভাথাসছু গে আয় (ভাসকথন ডরায) 

 

   :        

৪) ফাৎসযক ভৄল্যস্ফীসতয ায (Inflation Rate) 

 

   :        
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৫) ভাসক ভল্যস্ফীসত 

 

            :        

৬) দাসযদদ্রুয তকযা ায (Poverty Rate) 

 

   :        
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৭) কৃসল পদরয উৎাদন বৃসদ্ধ  খাদদ্য স্বয়ংম্পূন থতা অজথন (উৎাদন রয সভ.টন) 

 

   :        

৮)      8                 (        ) 

 

   :        
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৯) আলু পদরয ব্যাক উৎাদন বৃসদ্ধ (উৎাদন রয সভ. টন) 

 

   :        

১০) গে আয়ু  (Life Expectancy at Birth) 

 

   :        
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১২) সফগত ৩টি অথ থননসতক শুভাসযদত অথ থননসতক ইউসনদটয তুরনাভরক সচে 

 

   :        

১৩) ফাংরাদদদয সরঙ্গসবসর্ত্তক েভসক্তয ংখ্যা (১৫ ফছয  তদূধ্বথ জনংখ্যা-সভসরয়দন) 

 

   :        
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পুরুল ভররা 
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১ ৩ ২3                                   National Strategy for the 

Development of Statistics- NSDS) 

সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগাধীন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায Capacity Building of BBS 

(Phase:2 NSDS Preparation) Project ীল থক একটি প্রকদল্পয অধীন সফিব্যাংদকয দমাসগতায় সযংখ্যান 

উন্নয়দনয জন্য জাতীয় সকৌরে (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) 

নাদভ একটি সযকল্পনা দসরর প্রণয়ন কযা দয়দছ। NSDS দচ্ছ সযংখ্যান ব্যফস্থায াভসগ্রক উন্নয়দনয উদেদশ্য 

প্রণীত একটি সফস্তাসযত, ফাস্তফম্মত, অংগ্রণভরক, সযফতথনীর এফং যাষ্ট্রীয় সযকল্পনা দসরর। এয ফাস্তফায়দনয 

ভােদভ ফাংরাদদদয জাতীয় সযংখ্যান দ্ধসতয জন্য ভেদগাদমাগী দৃঢ়সবসর্ত্ত বতসয কযা দফ, মায উয সনব থয কদয 

বসফষ্যদত তথ্য সবসর্ত্তক, ঠিক  পরপ্রসূ জাতীয় নীসত  সযকল্পনা গ্রণ কযা ম্ভফ দফ। তাছাো, এয ভােদভ 

সযংখ্যান ব্যফস্থা/দ্ধসতয াসফ থক উন্নয়ন  প্রসভতকযণ, অথ থননসতক সফদিলণ, উন্নয়ন নীসত  সযকল্পনা প্রণয়দন 

ায়তা প্রদাদনয জন্য সযংখ্যাদনয গুণগতভান  গ্রণদমাগ্যতা বৃসদ্ধ, জাতীয় আয় সনরূণ দ্ধসত আদৄসনকায়ন এফং 

তথ্যবান্ডায  সনটয়াসকথং সক্তারী কযায সুদমাগ বতসয দফ। রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়দন দমাসগতা কযায জন্য 

NSDS দচ্ছ সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সনজস্ব সকৌর, মা সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়, সফবাগ  ংস্থায াদথ 

আদরাচনাক্রদভ চূোন্ত কযা দয়দছ। কর উন্নয়নীর সদদয জন্য জাতীয় সযংখ্যান সকৌরে অফরম্বন কযা একটি 

আন্তজথাসতক যীসতদত সযণত দয়দছ। এয সুষু্ঠ ফাস্তফায়ন দর ম থায়ক্রদভ যকাদযয কর ভন্ত্রণারয়/সফবাগ  ংস্থা 

উকৃত দফ। 

এ ছাো সফসবন্ন কভ থারা এফং বা সথদক প্রাপ্ত ভতাভত  সুাসযদয আদরাদক ফাংরাদদদয সযংখ্যান 

ব্যফস্থায সবন এফং সভন সনধ থাযণ কযা দয়দছ, মা এই সযকল্পনা দসরদর ফসণ থত আদছ। যকাদযয সবন-২০২১ এয 

াদথ াভঞ্জস্য সযদখ মথাভদয় প্রাসঙ্গক, ফস্তুসনষ্ঠ  দজ ব্যফাযদমাগ্য উার্ত্ত প্রদাদনয রদযু ফাংরাদদদয জাতীয় 

সযংখ্যান ব্যফস্থাদক সফিভাদন উন্নীত কযাদক NSDS এয রূকল্প সদদফ সনধ থাযণ কযা দয়দছ। আয এয সভন দচ্ছ 

সযংখ্যান বুুদযায সনর্তদত্ব সদদ একটি ভসিত, সাদাসয  দয সযংখ্যান ব্যফস্থা গদে সতারা এফং তথ্য-উার্ত্ত 

ব্যফাযকাযীদদয ফতথভান  বসফষ্যত চাসদা অনুমায়ী আন্তজথাসতকভান ফজায় সযদখ স্বচ্ছবাদফ মথাভদয় সনভু থর 

সযংখ্যান প্রস্তুত কযা।  

ফসণ থত সবন  সভন অজথদনয রদযু াভসগ্রক সদক সফদিলণ কদয সনম্নসরসখত চাযটি সফলয়দক অগ্রাসধকায সদদফ 

সচসিত কযা দয়দছ। মথা: 

 জাতীয় উন্নয়ন রযুভাো অজথদনয গসত প্রকৃসত সযফীযণ  ভল্যায়ন এফং সুষু্ঠ অথ থননসতক ব্যফস্থানা    

তথ্য-সবসর্ত্তক জাতীয় সযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য তথ্য-উাদর্ত্তয গুণগতভান  ব্যফায বৃসদ্ধয উয সজায সদয়া; 

 জাতীয় সযংখ্যান ব্যফস্থায সাদাসযত্ব বৃসদ্ধকযণ; 

 সদদয জনগণদক সফদল কদয স্থানীয় জনাধাযণদক সযংখ্যানগত তথ্যউাদর্ত্তয াদথ ম্পৃক্ত কদয তাদদয 

যভতায়দন এফং স্থানীয় ম থাদয়য সযকল্পনা প্রণয়দন ায়তা কযায রদযু স্থানীয় ম থাদয়য সযংখ্যান 

কাম থক্রভ অসধকতয সক্তারী কযা; এফং 

 ভাদজয ফ থস্তদযয জনগণ মাদত অসত দজ তথ্য-উার্ত্ত সদত াদয, সজন্য সযংখ্যানগত কর        

তথ্য-উার্ত্ত ফ থাধাযদণয জন্য উন্কু্তকযণ এফং এ রদযু ম থায়ক্রদভ  উন্ুক্ত উার্ত্ত নীসত  চালু কযা। 

 

সফগত ২৮ অদটাফয ২০১৩ সি. তাসযদখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ াসনায বাসতদত্ব  অনুসষ্ঠত ভসন্ত্রবায বফঠদক 

উস্থাসত NSDS যকাদযয একটি সযকল্পনা দসরর সদদফ অনুদভাসদত য়ায় ফাংরাদদদ সযংখ্যান ব্যফস্থাদক 

নণ থাঙ্গবাদফ প্রাসতষ্ঠাসনক রূদাদনয এক সানারী অোয় সূসচত দয়দছ। 
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১.৪                                                                        

২০১৭-১৮                    

১.৪.১                              

১)                              

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ 

ফাস্তফায়নকার         : এসপ্রর ২০১৭ সথদক সডদম্বয ২০১৮ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগদক অসধকতয সক্তারী  আদৄসনকীকযণ কযা; 

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ  এয আতাধীন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায কভ থকতথাদদয প্রসযণ, 

সসভনায, য়াক থ ইতুাসদয ভােদভ কুাাসটি সফসর্ল্ং কযা; 

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয ICT অফকাঠাদভা উন্নয়ন কযা এফং  

 সযংখ্যান বফন এয  প্রধান পটক সনভ থাণ কযা। 

প্রাক্কসরত ব্যয়:  ২৮০.০০ রয টাকা 

           ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৬৪.২৬% 

                      ২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৫৬.২৩% 

১.৪.২                         

১)               -২০১৩     
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : জুরাই ২০১১ সথদক জুন ২০১৮ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 ফাংরাদদদ র্ততীয় অথ থননসতক শুভাসয ২০১৩ াদর ম্পাদন কযা এফং ম্ভাব্য স্বল্পতভ ভদয়য ভদে 

প্রসতদফদন প্রকা কযা; 

 ভর শুভাসয (তথ্য ংগ্র) ম্পন্ন কযায য ম্ভাব্য কভ ভদয়য ভদে গণনা যফতী মাচাই (PEC) কাম থক্রভ 

ম্পন্ন কযা; 

 সফসবন্ন অথ থননসতক কভ থকাদন্ড সফলদয় সফস্তাসযত জসয ম্পাদদনয সনসভদর্ত্ত Sampling Frame প্রস্তুত কযা; 

 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অনুমায়ী অথ থননসতক 

কভ থকাদন্ড সনদয়াসজত কর প্রসতষ্ঠাদনয একটি (Directory) প্রণয়ন কযা;  

 াইরট সফজদন সযসজস্ট্ায প্রণয়ন; 

 অথ থননসতক কভ থকাদন্ডয সল্পগত সফন্যা, সনদয়াসজত জনফদরয ংখ্যা  ভাসরকানায ধযণ সনধ থাযণ কযা; 

 জাতীয় আদয়য সবসর্ত্ত ফছয সযফতথদনয রদযু প্রদয়াজনীয় সফিভাকথ তথ্য ংগ্র কযা; 

 অথ থননসতক কভ থকাদন্ড সনদয়াসজত উখাতগুদরায কাঠাদভা সনরূণ কযা; 

 অকৃসলভরক অথ থননসতক কভ থকাদন্ডয কাঠাদভা সনধ থাযণ  াভসগ্রক অথ থনীসতদত অফদান সনরূণ কযা; এফং 

 অথ থদনসতক উন্নয়দনয জন্য তথ্য সনবথয মথামথ সযকল্পনা প্রণয়ন  নীসতসনধ থাযদণয রদযু প্রদয়াজনীয় তথ্য 

উার্ত্ত যফযা কযা। 

প্রাক্কসরত ব্যয়: 

ভর সডসসদত প্রাক্কসরত ব্যয় : ১৯৩৫২৯০ রয টাকা। 

আযসডসস প্রাক্কসরত ব্যয়: ১৭৮৯৫৮১ রয টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৮৫.৬৭%      

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৮৩.৬৭% 
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২)                                     (HIES)     
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : জুরাই ২০১৪ সথদক সডদম্বয ২০১৯ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 সজরা ম থাদয় দাসযদ্রু  বফলম্য এফং এতদম্পকীয় সযংখ্যান সনরূণ; 

 াভাসজক সনযার্ত্তা সফষ্টসন কভ থসূসচয পরাপর এফং তায আতা (Coverage) সদখা; 

 সসআই এফং ব্যয় সবসর্ত্তক সজসডসয জন্য গুরুবায (Weight) সনণ থদয় তথ্য যফযা কযা; 

 আয় এফং দাসযদ্রু এয গসত প্রকৃসতয উয একটি প্যাদনর স্ট্াসডয জন্য একটি সফিভাকথ তথ্য ায়া এফং 

সইাদথ দাসযদ্রু  বফলদম্যয উয একটি সরস সিপ বতযী কযা     

 প্রথভফাদযয ভত সদদয সজরা ম থাদয় দাসযদ্রু সযভা কযা এফং                                    

     

প্রাক্কসরত ব্যয়:  ১৫৬৯.৭৩ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৪৫.৬৬% 

২০১৬-২০১৭ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৬৫.৪৯% 

 

৩)                              
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৩ দত সডদম্বয ২০১৯ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 সদদয কর জনদগাষ্ঠীয খানাসবসর্ত্তক জনসভসতক  অন্যান্য তথ্য ংগ্রদয ভােদভ একটি ডাটাদফইজ প্রণয়ন; 

 প্রসতটি খানায আথ থ-াভাসজক অফস্থায সনদদ থক সকায ডাটাদফইজ প্রণয়ন; 

 সফসবন্ন াভাসজক সনযার্ত্তা কভ থসূসচ/প্রকদল্পয ভদে সমাগসূে স্থান এফং এ ংক্রান্ত মাফতীয় তথ্যাসদ উদজরা 

সথদক শুরু কদয কর প্রাসনক ভন্ত্রণারয়, সফবাগ  ংস্থায ব্যফায উদমাগীকযণ; 

 যকাদযয গৃীত সফসবন্ন াভাসজক সনযার্ত্তা কভ থসূসচ/প্রকদল্প ঠিকবাদফ দসযদ্র জনদগাষ্ঠীদক রযুভুক্ত 

(Target) কযা এফং রযুভুসক্তয সকৌর জতয কযা; 

 অসতদসযদ্র জনদগাষ্ঠীয উদেদশ্য গৃীত সফসবন্ন কভ থসূসচ/প্রকদল্পয Overlapping  Omission  সযাদয 

ায়তা কযা; 

 একটি ভসিত াভাসজক সনযার্ত্তা নীসতভারা প্রণয়ন  ফাস্তফায়দনয জন্য কর াভাসজক সনযার্ত্তা 

কভ থসূসচদক সুপ্রসতসষ্ঠত (Consolidate) কযদত ায়তা কযা এফং 

 সদদয কর নাগসযদকয জীফনভান উন্নয়দন যকাদযয ফহুসফধ উন্নয়নভরক কভ থসূসচ সযচারনায় যকাসয 

সফযকাসয ম থাদয় কর ব্যফাযকাযীয তথ্য-উাদর্ত্তয চাসদা নযণ কযা। 

প্রাক্কসরত ব্যয়:  

৭২৭৩৫.০০ রয টাকা  

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৮৯.৪৯% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৫৮.০৪% 
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৪)                                                                       

             
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : জানুয়াসয ২০১৭ সথদক সডদম্বয ২০২০ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 জনশুভাসয  গৃগণনা ২০২১-এয সজানার অাদযদনয াইরটিং সযচারনা কযা; 

 জনশুভাসয  গৃগণনা ২০২১-এয জন্য ভাস্ট্ায প্লান চূোন্ত কযা;  

 দুদম থাগপ্রফণ এরাকায াইদলান সল্টায, সযা প্রসতষ্ঠান কাভ াইদলান সল্টায, আেয়দকন্দ্র  ফহুতর বফন সচসিত 

কদয দুদম থাগ প্রফণ এরাকায তথ্য ংগ্রনফ থক সজ ডাটাদফইজ ব্যফায নফ থক Atlas প্রস্তুতকযণ  ; 

 কর সস্ট্কদার্ল্াদযয ভিদয় গঠিত সজআইএ প্লুাটপভ থ কাম থকয  প্রাসতষ্ঠানীকযণ এফং ফাংরাদদ 

সজগ্রাসপকুার ইনপযদভন সদস্ট্ভ প্লুাটপভ থ (সফসজআইএস)-এয ায়তায় সফসফএ-এ একটি দয়ফাইট 

প্রসতষ্ঠা কযা; 

 সরঙ্গ সবসর্ত্তক সংতা জসয (Gender Based Violence Survey: GBV সযচারনা কযা; 

 REDATAM Software ব্যফাদযয ভােদভ সফসবন্ন শুভাসয  জসযদয তথ্য সফসফএ এয দয়ফাইদট 

আদরাড কযা এফং 

 প্রসযদণয ভােদভ BBS  SID-এয জনফদরয দযতা বৃসদ্ধ কযা।  

প্রাক্কসরত ব্যয়:  ৪৪৩.৫৫ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৭৪.৮৬% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৩০.৩৮% 

৫)                ২০১৮ 
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : জুরাই ২০১৭ সথদক সডদম্বয ২০১৮ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

                                                                                     

        (Sampling Frame)          

                                                    

                                                     

                                      

                                                      ;     

                                                                                 

                                   

প্রাক্কসরত ব্যয়: ৭৭৯.৮৪ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত: ৯৭.৪৩% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত: ৯৭.৪৩% 
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৬)                                                                       

(LMIS)     

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার          : জানুয়াসয ২০১৫ দত জুন ২০১৮ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

                  ,                     ,       ,                                  , 

              

  -                   ,                                     

প্রাক্কসরত ব্যয়: ১১০০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৯৫.২৫%     

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৯৯.১০% 

        

৭)                                                  (MSVSB) ২            
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : জুরাই ২০১৭ সথদক জুন ২০১৯ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 ভগ্র ফাংরাদদদ IMPS Design এয ভােদভ সনফ থাসচত ২০১২টি নভৄনা এরাকা (Primary Sampling 

Unit) দত জনংখ্যা  জনতাসত্ত্বক সফলয়ক ১১টি তপসদরয উয সনব থযদমাগ্য  ঠিক তথ্য ংগ্র কযা; 

 আন্তাঃশুভাসয ফৎযভদয জনংখ্যা বৃসদ্ধয উাদানভ মথা- জন্, ভতুু, সফফা, তারাক, আগভন, ফসগ থভন এফং 

আথ থ-াভাসজক তথ্য ংগ্র, প্রসক্রয়াকযণ এফং সনয়সভতবাদফ জনসভসত ম্পসকথত সূচকভদয সযদাট থ প্রকা কযা; 

 জনংখ্যা  জনতত্ত্ব ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, সফদিলণ  ভিয় াধননফ থক Computer এ ধাযণ  ংযযণ কযা; 

 উন্নয়ন দমাসগ, গদফলক, সযকল্পনাসফদ  নীসত সনধ থাযকগদণয ফস্তুসনষ্ঠ কাদজ ব্যফাদযয জন্য এ তথ্য যফযা 

কযা; 

 স্থানীয় যকাদযয াদথ সমৌথবাদফ বাইটার সযসজদেন (জন্-ভতুু) কাম থক্রভ সযচারনা, তথ্য প্রসক্রয়াকযণ  ডাটা 

সফই ব্যফস্থানায় অংগ্রণ কযা; 

 ২০১২টি নভৄনা এরাকায় ভসরাদদয উন্নয়ন কভ থকাদন্ড অং গ্রদণয সুদমাগ সৃসষ্ট  কভ থংস্থাদনয জন্য স্থানীয় 

সযসজোয সদদফ তাদদযদক তবাগ অগ্রাসধকায সবসর্ত্তদত ম্পৃক্ত কযা এফং 

 এ প্রকদল্পয ভােদভ াসনয ব্যফায, আদরায উৎ, জ্বারানীয ব্যফায, য়াঃসনকান  সযদফ দূলণ ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র কদয সযদফ দূলণ  দূযীকযদণয জন্য সযকল্পনা প্রণয়ন কযা। 

প্রাক্কসরত ব্যয়: ৩৪২০.৯৬ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৯১.১৬% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৯১.১৬% 
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৮)                                           
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : এসপ্রর ২০১৭ সথদক জুন ২০২০ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

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

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

The specific objectives of the proposed projects are- 

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

Rev-IV; 

 To improve different methods of GDP compilation and 

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

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

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

 Occupied Residential Houses and Real Estate Services and 

 Tourism Survey in hotel and restaurant. 

প্রাক্কসরত ব্যয়: ১১০১.৮৭ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৫০.৯৮% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৫০.৯৮% 

৯) Surveys and Studies relating  to GDP rebase 2015-16 project     
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার          : জুরাই ২০১৭ সথদক জুন ২০২০ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 সজসডস এয সবসর্ত্ত ফছয ২০১৫-১৬ সযফতথদনয রদয সফযকাসয স্বাস্থু সফা প্রসতষ্ঠান জসয এফং ট্রাদবর এদজন্ট, 

সলয়াসযং এন্ড পদযায়াসডং এদজন্ট (C & F agent) এফং ট্যুয অাদযটযদদয ারনাগাদ তথ্য ংগ্র  নতুন 

সবসর্ত্ত ফছদয তা ব্যফায কযা; 

 জাতীয় সাফ উন্নয়ন তথা সজসডস সনরুদণব্যফহৃত সফসবন্ন Coefficient এফং proxy indicators/movers 

ভ ারনাগাদকযদণয উদেদশ্য সনদম্মাক্ত ছয়টি case study  ম্পন্নকযা; 

 সএনসজ সষ্টন 

 সভাফাইর সভযাভত এফং সেসক্সদরাড 

 সভাফাইর ব্যাংসকং 

 সফজ্ঞান এফং ফাজায গদফলণা (Advertising and Market research) 

 প্যাদকসজং ইন্ডাসষ্ট্র 

 গদফলনা  উন্নয়ন (Research and Development) 

 NSDS, SDG এফং িফাসল থকী সযকল্পনায আংসক তথ্য প্রাসপ্তদত ায়ক ভূসভকা ারন। 

প্রাক্কসরত ব্যয়: ২৪১.০৮ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৪৭.৫৫% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ১.৯৭% 
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১০)                                                     

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : এসপ্রর ২০১৮ সথদক জুন ২০২১ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 To assist systematic improvement of GDP rebase and revision; 

 To assist systematic development of GDP compilation; 

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

 To introduce distribution of factor income of National Accounts; 

 To assist systematic procedure of rural-urban GDP compilation; 

 To rebase and revise of GDP related Indices- 

 House Rent Index (HRI); 

 Consumer Price Index (CPI); 

 Wage Rate Index (WRI);  

 Building Materials Price Index (BMPI); 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP) 

 Producer Price Index (PPI) 

 To increase GDP coverage, two surveys will be conducted- 

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

and   Import items 

 Survey on Cold Storage and Warehouse Activity.  

প্রাক্কসরত ব্যয়:  ৯৮৬.৪৮ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৬৭.১৭% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৬৭.১৭% 

১১)                                                                       
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : এসপ্রর ২০১৫ দত সডদম্বয ২০১৭ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য : 

 স্বাধীনতায য দত এ মাফত ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায প্রকানাভ  সডসজটাইদজন  

এফং এদত াস থং অন ংদমাজন ; 

 সফসবন্ন ংস্থা দত অনরাইন দ্ধসতদত উার্ত্ত ংগ্র কদয বুুদযায ভাসক/ফাৎসযক  প্রকানা 

স্বয়ংসক্রয়বাদফ  প্রস্তুত কযা     

 াধাযণবাদফ  জনাধাযদণয জন্য এফং সফদলবাদফ সযকল্পনাসফদ  নীসত সনধ থাযদকয  জন্য 

বুুদযায প্রকানাভদয জরবু সনসিতকযণ। 

প্রাক্কসরত ব্যয়: ৭০০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৯৯.৯৫%  

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৮২.৭৫% 
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১২)                                    ২       )     

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : সদন্ফম্বয ২০১৪ সথদক জুন ২০১৮ ম থন্ত 

 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায প্রধান কাম থারদয়য ইন্টাযদনট ব্যফায (৫ এভসফসএ দত ২০ এভসফসএ)-এ  

উন্নীতকযণ এফং সফবাগ, সজরা  উদজরা সযংখ্যান অসপদয াদথ ইন্টাযদনট ংদমাগ স্থান কযা; 

 প্রধান কাম থারদয় স্থাসত সনটয়াকথ এফং সজরা  উদজরায সনটয়াকথ যযণাদফযণ; 

 সডসজটার আকথাইব সদস্ট্ভ উন্নীতকযণ; 

 সযংখ্যান বফদন আইসটি সসকউসযটি সদস্ট্ভ স্থান; 

 পটয়ায উন্নয়ন, অসপ অদটাদভন (পাইর ম্যাদনজদভন্ট, এইচআযএভ, স-সযার, সবইদকর ম্যাদনজদভন্ট, 

ফাদজটিং এন্ড অসডটিং ইতুাসদ) ইন্ডাসেয়ার সযংখ্যান, পদযন সট্রড সযংখ্যান, কৃসল সযংখ্যান ইতুাসদ     

 সফসফএ  সফসফএ ংসিষ্ট অন্যান্য ংস্থায কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয স্থানীয় প্রসযণ প্রদান। 

 

প্রাক্কসরত ব্যয়: ১৮42.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৮৪.৮৮%  

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৯২.৭১% 

 

১৩)             ,                  ,                                           
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার          : জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০১৯ ম থন্ত  

 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 সফসফএ প্রসতসষ্ঠত য়ায য সথদক সযচাসরত শুভাসয/জসযদয ডাটা নৄনাঃরুদ্ধায, মা OGD (Open 

Government Data) ডাটাদট সদদফ নৄণাঃব্যফায কযা; 

 নৄনাঃরুদ্ধাযকৃত ডাটায তথ্য (metadata) বতসয  ভল্যায়ন; 

 সফসবন্ন ভদয়/ফছদয সযচাসরত শুভাসয /জসযদয Micro Data ভ ভদয়য ক্রভানুাদয (Time series) 

াজাদনা মাা Big data preparation এ ায়ক; 

 Data Legacy ডাটা সফসবন্ন ভদয়য  ফতথভান ভদয়য তদথ্যয সত তুরনাভরক ব্যাখা  পযভরা সনধ থাযণ; 

 Comparative definition সনধ থাযণ কযা এফং স অনুাদয তথ্য analysis; 

 বসফষ্যদতয জন্য বফজ্ঞাসনক দ্ধসতদত কর ডাটা ংযযণ কযা এফং 

 সডসজটার সড সপ্লয ভােদভ ফাংরাদদ, াকথ  য়ার্ল্থ নৄদরন লক স্থান। 

 

প্রাক্কসরত ব্যয়: ৮০৬.৭০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত: ৯৯.৫৩% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৯৯.৫৩% 
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১৪)     (  ,              )      -২০১৮     
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : সভ ২০১৭ সথদক সডদম্বয ২০২০ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 কৃসল শুভাসযয ভােদভ স্য, ভৎস্য  প্রাসণম্পদ সাসি াফ-সটদয  ফে সযদয ম থাক্রসভক সযংখ্যান 

প্রস্তুত কযা; 

 কৃসল খাদতয কাঠাদভাগত সযফতথন ংক্রান্ত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভূসভ ব্যফায, জসভ চাদলয প্রকায  পর বফসচদেুয সযংখ্যান প্রদান কযা; 

 প্রাসণম্পদ  সারসট্র উখাদতয উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 সচ, কৃসল উকযণ  মন্ত্রাসত ম্পসকথত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভৎস্য াফ-সটদযয সভৌসরক উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ক্ষুদ্র প্রাসনক এরাকায কৃসল সফলয়ক সভৌসরক তথ্য যফযা     

 কৃসল সফলয়ক সফসবন্ন জসযদয জন্য সম্পর সেভ যফযা  

প্রাক্কসরত ব্যয়:  ৩৪৫০০.৩৯ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৬১.৩৭% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৭.৪১% 

 

১৫)                                   )    -২০১৭     

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         : জুরাই ২০১৭ সথদক সডদম্বয ২০১৮ ম থন্ত 

 

প্রকদল্পয উদেশ্য: 

 ল্লী এরাকায় খানা সবসর্ত্তক আথ থ-াভাসজক অফস্থায তথ্য ংগ্র কযা; 

 ভাসরকানাসবসর্ত্তক কৃসল জসভ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; সজসডস ইম্প্রুবদভদন্টয জন্য কৃসল কাদজ ব্যফহৃত সচ, ায, 

ফীজ, ফারাইনাক  কীটনাক ম্পদকথ তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃসল মন্ত্রাসত, সযফন, কৃসল ণ্য সফণন এফং কৃসল ভল্য শৃঙ্খর (value chain) ক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃসল ঋণ এফং ঋদণয ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃসল েসভক, কভ থঘন্টা  েসভক ভজুযী ায ম্পদকথ তথ্য সফদিলণ কযা; এফং 

 নৄরুল ভসরা সবদদ সযংখ্যান  নাযীয যভতায়ন ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা। 

প্রাক্কসরত ব্যয়:  ৩৯৮.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৮৬.৬৫% 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয আসথ থক অগ্রগসত : ৮৬.৬৫% 
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২.০                                            

২.১ ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা (সফসফএ) 

ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা (সফসফএ) সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয অধীন একভাে ংস্থা। 

স্বাধীনতাদর্ত্তায ফাংরাদদদ সফসবন্ন ভন্ত্রণারদয়য অধীন একাসধক ংস্থা ংসিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য চাসদা অনুমায়ী সযংখ্যান 

প্রস্তুত  প্রকাদয দাসয়দত্ব সনদয়াসজত সছর। সযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য আতায় সযংখ্যান বুুদযা, কৃসল ভন্ত্রণারয়াধীন 

কৃসল সযংখ্যান বুুদযা  কৃসল শুভাসয কসভন এফং স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য অধীন আদভশুভাসয কসভন তাদদয সনজ সনজ 

ভন্ত্রণারদয়য প্রদয়াজদন সযংখ্যাদনয সমাগান সদদয় আসছর। ফ থপ্রথভ ১৯৭৪ াদর ফসণ থত ৪টি সযংখ্যান ংস্থাদক 

একীভূত কদয ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা প্রসতষ্ঠা কযা য়। ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ভর দাসয়ত্ব সদদয 

সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়/সফবাগ কর্তথক উন্নয়ন সযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন  ভসনটসযং প্রাসনক কভ থকাদন্ডয জন্য 

ারনাগাদ, সনব থযদমাগ্য  ভানম্মত সযংখ্যান যফযা কযা। সযংখ্যান বুুদযা জাতীয় এফং স্থানীয় সযকল্পনা 

প্রণয়দনয সনসভর্ত্ত প্রাক, গদফলক, সযকল্পনাসফদ, যকাসয  সফযকাসয গদফলণা প্রসতষ্ঠান, সফসবন্ন আন্তজথাসতক ংস্থা 

এফং জনাধাযদণয ব্যফাদযয জন্য সযংখ্যান প্রস্তুত  প্রকা কদয আদছ। এতসদন সযংখ্যান প্রস্তুত  প্রকাদয 

সযদে সকাদনা ভসিত আইন, সফসধ ফা নীসতভারা না থাকায়  সকছু আদদ  সযদেয আতায় ফাংরাদদ 

সযংখ্যান বুুদযায কাজ সযচাসরত দয় আসছর। ২০১৩ াদর সযংখ্যান আইন জাতীয় ংদদ া য়ায ভে 

সদদয় ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা একটি আইনগত কাঠাদভা সদয়দছ। উক্ত আইদনয ৬ ধাযা অনুমায়ী আইন াদয 

য সগদজট প্রজ্ঞাদনয ভােদভ ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা নতুন কদয প্রসতষ্ঠা কযা দয়দছ। 

 

২.২ পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুযদিাি উদেখ্দযাগ্য কাযযাবরল 

 ঠিক, সনভু থর  ভদয়াদমাগী সযংখ্যান প্রণয়ন  ংযযণ; 

 ঠিক, সনভু থর সযংখ্যান প্রণয়দনয জন্য সদদয আথ থ-াভাসজক সফসবন্ন সযদে জসয সযচারনা; 

 জনশুভাসয, কৃসলশুভাসয, ভৎস্য  প্রাসণম্পদ শুভাসয, অথ থননসতক শুভাসয অন্যান্য শুভাসয  জসযদয রদযু 

মাফতীয় কাম থক্রভ গ্রণ;  

 যকাসয ম থাদয় উন্নয়ন সযকল্পনাসফদ, নীসত-সনধ থাযক, গদফলণা  সযা প্রসতষ্ঠান, জাতীয়  আন্তজথাসতক ংস্থা 

এফং অন্যান্য ব্যফাযকাযীগদণয চাসদা অনুাদয দ্রুততায াদথ সনব থযদমাগ্য এফং ব্যফায ফান্ধফ সযংখ্যান  

যফযাকযণ; 

 সযংখ্যান সফলয়ক নীসতভারা  দ্ধসত প্রণয়ন; 

 াখা কাম থারদয়য কাম থাসদ দযজসভদন তদাযক এফং প্রদমাজু সযদে উায প্রসতদফদন ম থাদরাচনা  প্রকাদয ব্যফস্থা 

গ্রণ; 

 জাতীয় সযংখ্যান উন্নয়ন সকৌরে (National Strategy for the Development of Statistics) 

প্রফতথন এফং ভদয় ভদয় ারনাগাদকযণ;   

 সযংখ্যান সফলদয় দয জনসক্ত বতসযয রদযু প্রদয়াজনীয় প্রসযণ কভ থসূসচ গ্রণ; 

 সযংখ্যাদনয ভূসভকা  কাম থক্রদভয গুরুত্ব ম্পদকথ জনদচতনতা বৃসদ্ধকযণ; 

 সযংখ্যান কাম থক্রভ ম্পাদদন তথ্যপ্রভেসক্তয ব্যফায সনসিতকযণ; 

 সম সকান কর্তথয, যাভ থ প্রদানকাযী প্রসতষ্ঠান, সফযকাসয ংস্থা এফং আন্তজথাসতক ংস্থায াদথ সযংখ্যান 

সফলদয় প্রদয়াজনীয় ভিয়  দমাসগতা প্রদান; 

 সবাক্তায ভল্যসূচক অন্যান্য ভল্যসূচক এফং জাতীয় সাফ প্রস্তুতকযণ; 

 অথ থননসতক, সযদফগত, াভাসজক  জনসভসত ংক্রান্ত সনদদ থক প্রণয়ন  প্রকাকযণ; 

 ভূসভ ব্যফায সফসবন্ন পদরয উৎাদন, উৎাদন-ব্যয় এফং পরাধীন জসভয সযভাণ প্রাক্করণ; 

 সজ সকাড সদস্ট্ভ প্রণয়ন এফং একভাে যকাসয সজ সকাড সদস্ট্ভ সাদফ এয ারনাগাদকযণ  ংযযণ এফং 

অন্যান্য কর যকাসয ংস্থা ফা প্রসতষ্ঠানদক ব্যফাদযয জন্য উিুদ্ধকযণ; 

 জাতীয় জনংখ্যা সযসজস্ট্ায (National Population Register) প্রণয়ন  ভদয় ভদয় ারনাগাদকযণ; 
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 ভসিত সন্ট্রার সজগ্রাসপক ইনপযদভন সদস্ট্ভ (Central Geographic Information System) 

প্রণয়ন; 

 সযংখ্যাদনয প্রধান প্রধান কাম থক্রভভ আন্তজথাসতক ভাদন প্রসভতকযণ (Standardization); 

 ংযযদণয সফকল্প ব্যফস্থা জাতীয় তথ্য বান্ডায প্রণয়ন  আদৄসনক দ্ধসতদত আকথাইদব ংযযণ; 

 জাতীয়  আন্তজথাসতক ংস্থায জন্য প্রণীত যকাসয সযংখ্যাদনয ভান তুায়ন(Authentication); 

 সযংখ্যান ংক্রান্ত যাভ থ সফা প্রদান; 

 যকায কর্তথক সনদদ থসত অন্যান্য দাসয়ত্ব ারন এফং 

 উদয ফসণ থত দাসয়ত্ব ারন  কাম থাফসর ম্পাদদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

 

২.৩ ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায জনফর 

      প্রথভ সেসণ সিতীয় সেসণ র্ততীয় সেসণ চতুথ থ সেসণ সভাট 

অনুদভাসদত ৪৫৭ ১২৪ ২৯৩৯ ৮১৩ ৪৩৩৩ 

কভ থযত ৩২৬ ৫০ ১৩৪৩ ৪৬৯ ২১৮৮ 

শূন্যদ ১৩১ ৭৪ ১৫৯৬ ৩৪৪ ২১৪৫ 

 

সযংখ্যান তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ সৃসষ্টয য দত সদদয সযংখ্যান কাম থক্রদভ গসত িায দয়দছ। 

ইদতাভদে ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযাদক সক্তারী কযায প্রস্তাফ যকায কর্তথক অনুদভাসদত দয়দছ। পদর সদদয 

সযংখ্যাদনয সযদে নতুন সদগন্ত উদন্াসচত দয়দছ। এ সপ্রসযদত অসধকতয ভানম্পন্ন তথ্য  উার্ত্ত দ্রুততভ ভদয় 

যফযাদয জন্য ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ভাঠ ম থাদয় তথা সফবাগ  কর সজরা ম থাদয় অসপ স্থান এফং 

উদজরা ম থাদয়য অসপভদক সক্তারীকযদণয রদযু ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায াংগঠসনক কাঠাদভা 

সযফতথদনয কাম থক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযাদত ইদতানদফ থ দয দপ্তয, ২৩ টি আিসরক (দজরা 

ম থাদয়) সযংখ্যান অসপ  ৪৮১টি উদজরা সযংখ্যান অসপ এই সতন স্তয সফসষ্ট াংগঠসনক কাঠাদভা সছর। 

ফতথভাদন ৮টি সফবাগীয় দয সফবাগীয় অসপ এফং ৬৪টি সজরায় সজরা সযংখ্যান অসপ স্থান কদয চায স্তয সফসষ্ট 

াংগঠসনক কাঠাদভা গঠন কযা দয়দছ। ৮টি সফবাদগ সফবাগীয় কাম থারদয় ভেগ্ম-সযচারদকয দ ১৩টি দ সৃসষ্ট কযা 

দয়দছ। ৬৪টি সজরায় সজরা কাম থারদয় উ-সযচারদকয দ ১৩টি দ সৃসষ্ট কযা দয়দছ এফং উদজরা ম থাদয় 

৪৮৩টি ২য় সেসণয উদজরা সযংখ্যান কভ থকতথায দ সফলুপ্ত কদয ১ভ সেসণয সযংখ্যান কভ থকতথায দ সৃসষ্ট কদয 

প্রসতটি উদজরায় ৫টি দ সৃসষ্ট কযা দয়দছ। এয ভােদভ ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযাদত চায স্তয সফসষ্ট াংগঠসনক 

কাঠাদভা স্থাদনয কাজ সল ম থাদয় যদয়দছ। নতুন াংগঠসনক কাঠাদভা সৃসষ্টয পদর সফসবন্ন ম থাদয় সভাট ৫৪০টি নতুন 

দ চূোন্তবাদফ সৃসষ্ট দয়দছ। এয পদর ভাঠ ম থায় সথদক দয দপ্তয ম থন্ত প্রাসনক কাম থক্রদভ গসতীরতা বৃসদ্ধ াদফ। এ 

ছাো সফসএ (সযংখ্যান) কুাডাদযয জনফর বৃসদ্ধয কাম থক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। ফতথভাদন কুাডাদযয জনফর ১৬৩ 

এফং নন-কুাডাদযয জনফর ২৩৫। আয জনফর বৃসদ্ধয প্রসক্রয়া চরদছ। াংগঠসনক কাঠাদভা সযফতথদনয কাজ চূোন্ত 

দর গুণগতভান ম্পন্ন সযংখ্যান প্রণয়দন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা আদযা অফদান যাখদত াযদফ। 

৩.০ ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায সফসবন্ন উইংভ 

১) এসগ্রকারচায উইং 

২) সন্পা উইং 

৩) ইন্ডাসে অুান্ড সরফায উইং 

৪) ন্যানার অুাকাউসন্টং উইং 

৫) সডদভাগ্রাসপ অুান্ড সরথ উইং 

৬) সপন্যান্প এডসভসনদেন অুান্ড ম্যাদনজদভন্ট ইনপযদভন সদস্ট্ভ  

৭) কসম্পউটায উইং 

৮) স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ সট্রসনং ইনসস্ট্টিউট  
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৩.১               

এসগ্রকারচায উইংদয়য কাম থাফসর  

 ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, সফাদযা, গভ, াট  আলু) এফং ১২০টি অপ্রধান পদরয আয়তন  উৎাদন 

সাফ প্রাক্করন; 

 ৬টি প্রধান পদরয নফ থাবা জসয; 

 অস্থায়ী পদরয যয়যসতয সাফ প্রাক্করন; 

 ভাসক কৃসল ভজুযী ায সনরুন; 

 ভূসভ ব্যফায  সচ সযংখ্যান; 

 ফাসল থক  কৃসল সযংখ্যান ফল থগ্রন্থ প্রণয়ন; 

৩.১.১   ২০১৫-১৭          ৬           (   ,    ,       ,   ,         )          

                            - 
পদরয নাভ আফাসদ জসভয আয়তন 

(রয একয) 

উৎাদন 

(রয সভ. টন) 

আফাসদ জসভয আয়তন 

(রয একয) 

উৎাদন 

(রয সভ. টন) 

২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৭-১৮ 

আউ ২৩.২৭ ২১.৩৪ ২৬.৫৭ ২৭.১০ 

আভন ১৩৭.৭৯ ১৩৬.৫৬ ১৪০.৩ ১৩৯.৯৩ 

সফাদযা ১১০.৬০ ১৮০.১৪ ১২০.০৮ ১৯৫.৭৬ 

গভ ১০.২৬ ১৩.১১ - - 

আলু ১২.৩৫ ১০২.১৬ - - 

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

 

৩ ১ ২  ২০১৫-১৭          ১২০   -       ১৩                                     

              

ক্রসভক  

নং 

পদরয গ্রু আফাসদ জসভয 

আয়তন (রয 

একয) 

উৎাদন 

(রয সভ.টন) 

আফাসদ 

জসভয 

আয়তন 

(রয একয) 

উৎাদন 

(রয সভ.টন) 

২০১৫-২০১৬ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ 

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

০২ ডার জাতীয় ৯.২২ ৩.৭৮ ৯.০১ ৩.৮৭ 

০৩ বতর ফীজ জাতীয় ১১.২৫ ৯.৩৪ ১১.৯৬ ৯.৭৪ 

০৪ ভরা জাতীয় ৯.৭৮ ২৪.৮৮ ১০.১৮ ২৬.৭৩ 

০৫ সুগায জাতীয় ২.৪৩ ৪২.০৮ ২.৩৪ ৪৩.৯২ 

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

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

০৯ ফজী (ীতকারীন) ৫.২৯ ২২.৩৯ ৫.৩৮ ২৩.৬৩ 

১০ পর (অস্ায়ী) ১.৮৮ ১২.৯৮ ১.৯৫ ১৩.১৫ 

১১ পর (স্ায়ী) ১.৭০ ৩৪.৬৮ ১.৮০ ৩৭.০৩ 

১২ নের জাতীয় ০.০২ ০.০৭ ০.০৫ ০.০৩ 

১৩ অন্যান্য পর ১.০৩ ৫.১২ ১.০৫ ৫.১৫ 

 

৩ ১ ৩               
 

সফসফএ ভাসক সবসর্ত্তদত কৃসল ভজুসয ায ংক্রান্ত সযংখ্যান প্রণয়ন কদয থাদক। কৃসল ভজুসয ায ংগ্রদয জন্য প্রসত 

উদজরা দত নভৄনা সবসর্ত্তদত ১০ জন কৃসল সদনভজুদযয াযাৎকাদযয সবসর্ত্তদত উদজরায কৃসল ভজুদযয ায সনরূণ 

কযা য়। কৃসল সদনভজুয ায়া না সগদর মাযা কৃসল কাদজয জন্য বদসনক সবসর্ত্তদত ভজুয সনদয়াগ কদযদছন এভন 

কৃলদকয সনকট সথদক তথ্য সনয়া য়। ১৫ ফছয এফং তদূধ্বথ ফয়দয নৄরুল এফং ভসরা েসভদকয ভজুসয ায আরাদা 

আরাদা সনয়া য়। কর সজরায ভজুসয ায ায়ায য ফাংরাদদদয কৃসল ভজুসয ায সনরূণ কযা য়। 

 

২০১৬ দনয সখাযাকী ছাো এফং সখাযাকী নৄরুল  ভসরা সবদদ কৃসল ভজুসযয ায                                                                                          

                    (াসযেসভক টাকায়) 

ক্রসভক 

নং 

ভাদয নাভ সখাযাকী ছাো সখাযাকী 

নৄরুল ভসরা নৄরুল ভসরা 

০১. জানুয়াসয/১৬ ৩০৯ ২২৮ ২৮৭ ২১০ 

০২. সপব্রুয়াসয/১৬ ৩০৯ ২৩৪ ২৯০ ২১৫ 

০৩. ভাচ থ/১৬ ৩১২ ২৩৪ ২৯১ ২১৯ 

০৪. এসপ্রর/১৬ ৩৩১ ২৫৫ ৩০৯ ২৩১ 

০৫. সভ/১৬ ৩৩৭ ২৬৫ ৩১৬ ২৪৪ 

০৬. জুন/১৬ ৩২৪ ২৫৪ ৩০৪ ২৩৮ 

০৭. জুরাই/১৬ ৩২৮ ২৫৬ ৩০৭ ২৩৮ 

০৮. আগষ্ট/১৬ ৩২৫ ২৫২ ৩০৪ ২৩৭ 

০৯. সদন্ফম্বয/১৬ ৩২২ ২৪৮ ৩০৩ ২৩৩ 

১০. অদটাফয/১৬ ৩১৯ ২৪৬ ৩০০ ২৩১ 

১১. নদবম্বয/১৬ ৩৩৬ ২৫৯ ৩১৭ ২৪২ 

১২. সডদম্বয/১৬ ৩৩৫ ২৫৯ ৩১৭ ২৪১ 
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২০১৭ দনয সখাযাকী ছাো এফং সখাযাকী নৄরুল  ভসরা সবদদ কৃসল ভজুসযয ায 

                                                                                                                                       (াসযেসভক টাকায়) 

ক্রসভক 

নং 

ভাদয নাভ সখাযাকী ছাো সখাযাকী 

নৄরুল ভসরা নৄরুল ভসরা 

০১. জানুয়াসয/১৭ ৩৩৬ ২৬৪ ৩১৩ ২৪৩ 

০২. সপব্রুয়াসয/১৭ ৩৩৫ ২৬৫ ৩১২ ২৪৪ 

০৩. ভাচ থ/১৭ ৩৪৯ ২৭৩ ৩২২ ২৫২ 

০৪. এসপ্রর/১৭ ৪০০ ২৯৬ ৩৭১ ২৭৪ 

০৫. সভ/১৭ ৩৯৮ ২৯৫ ৩৭২ ২৭১ 

০৬. জুন/১৭ ৩৫৮ ২৬৯ ৩৩১ ২৪৬ 

০৭. জুরাই/১৭ ৩৬৪ ২৭৫ ৩৩৬ ২৪৭ 

০৮. আগষ্ট/১৭ ৩৬৩ ২৮৩ ৩৩২ ২৫৭ 

০৯. সদন্ফম্বয/১৭ ৩৫৯ ২৭৯ ৩৩১ ২৫৬ 

 

৩ ১ 4                           

২০১৬-১৭ দনয সচ সযংখ্যাদনয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। 

২০১৬-২০১৭ দনয ভূসভ ব্যফায সযংখ্যাদনয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। 

৩ ১ 5                     ২০১৬-২০১৭                         

 ৬টি প্রধান  পদরয উৎাদন  আয়তদনয সাফ প্রাক্করন কযা দয়দছ; 

 ১২০টি অপ্রধান পদরয উৎাদন  আয়তদনয সাফ প্রাক্করন কযা দয়দছ; 

 ভাসক কৃসল ভজুসয ায  সনণ থদয়য কাজ সদন্ফম্বয/১৭ ভা ম থন্ত ম্পন্ন কদয প্রসতদফদন প্রণয়ন কযা দয়দছ; 

 ভূসভ ব্যফায  সচ সযংখ্যান প্রাক্করন কযা দয়দছ; এফং 

 কৃসল সযংখ্যান ফল থগ্রন্থ ২০১৭ প্রকাসত দয়দছ। 

৩ ১ ৬                         ২০১৭-১৮                       

৩.১.৬.১                         (        )    -২০১৭  

প্রকদল্পয টভূসভ: 

 সযংখ্যান আইন ২০১৩ অনুমায়ী কৃসল সটদযয (স্য,ভৎস্য   প্রাসণম্পদ) শুভাসয  জসযদয ভােদভ তথ্য 

ংগ্র  প্রকা কযা দফ;  

 সজসডস ইম্প্রুবদভদন্টয জন্য কৃসল উকযদণয তথ্য ংগ্র কযা দফ;  

 জাতীয় সযংখ্যান উন্নয়দনয সকৌর (NSDS) এয রযু ৫ ফাস্তফাসয়ত কযা; 

 ৭ভ িফাসল থক সযকল্পনায প্রদয়াজনীয় উার্ত্ত অন্তভু থক্ত কযায জন্য ধাম থ কযা দয়দছ। ংগৃীত উার্ত্ত দযাযবাদফ 

কৃসল ণ্য উৎাদনীরতা বৃসদ্ধ, ম থদফযণ প্রসক্রয়া ম থাদরাচনায় এফং স্য উৎাদদনয পরন ব্যফধান কভাদনায 

প্রদচষ্টা অগ্রগসত ভল্যায়দন ায়তা কযদফ; 

 এসডসজ য দুটি গুরুত্বনণ থ রযুভাো, নাভ স্বরু রযুভাো ২ (খাদ্য সনযার্ত্তা, উন্নত নৄসষ্ট এফং সটকই কৃসল; রযু 

২.৩, ২.৪ এফং ২.গ) এফং রযুভাো ৫ (নৄরুল ভসরা সবদদ এফং নাযী  সভদয় সশুয যভতায়ন; রযু ৫.ক.১) 

নযদণ ায়তা কযদফ; এফং 

 SPARS এয রযু ফাস্তফায়ন কযা।  
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4. ফাস্তফায়ন কার: জুরাই, ২০১৭ দত সডদম্বয, ২০১৮ ম থন্ত 

   প্রকল্প এরাকাাঃ ভগ্র ফাংরাদদদয সনফ থাসচত নভৄনা এরাকায় 

5. প্রকদল্পয প্রাক্কসরত ব্যয়: ৩৯৮.০০ রয টাকা 

        (রয টাকায়) 

অথ থ ফছয সভাট টাকা সজসফ প্রকল্প াায্য অগ্রগসতয ায % 

আসথ থক %  ফাস্তফ % 

২০১৭-১৮ ২৮৬.০০ ২৮৬.০০ - ৮৬.৬৫ % ৬০.০০% 

২০১৮-১৯ ১১২.০০ ১১২.০০ - - - 

ফ থদভাট ৩৯৮.০০ ৩৯৮.০০ - - - 

 

6. প্রকদল্পয উদেশ্য  

 ল্লী এরাকায় খানা সবসর্ত্তক আথ থ-াভাসজক অফস্থায তথ্য ংগ্র কযা; 

 ভাসরকানাসবসর্ত্তক কৃসল জসভ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; সজসডস ইম্প্রুবদভদন্টয জন্য কৃসল কাদজ ব্যফহৃত সচ, ায, 

ফীজ, ফারাইনাক  কীটনাক ম্পদকথ তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃসল মন্ত্রাসত, সযফন, কৃসল ণ্য সফণন এফং কৃসল ভল্য শৃঙ্খর (value chain) ক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃসল ঋণ এফং ঋদণয ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা; 

 কৃসল েসভক, কভ থঘন্টা  েসভক ভজুযী ায ম্পদকথ তথ্য সফদিলণ কযা; এফং 

 নৄরুল ভসরা সবদদ সযংখ্যান  নাযীয যভতায়ন ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা। 

7. প্রকদল্পয কাম থক্রভ ভ 

 জসযদয জন্য প্রশ্নে, ম্যানুদয়র  পযভ প্রস্তুত কযা; 

 নভৄনা িসত  নভৄনা সনফ থাচন কযা; 

 সসভনায/য়াকথ সযচারনা কযা; 

 প্রশ্নে মাচাই-ফাছাইদয়য জন্য সপ্র-সটষ্ট সযচারনা কযা; 

 জসযদয প্রশ্নে, ম্যানুদয়র  পযভ সপ্রন্ট কযা; 

 জসযদয ভারাভার ক্রয় কযা; 

 প্রকদল্পয ক্রয় কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা; 

 গণনাকাযী  সুাযবাইজায সনদয়াগ কযা; 

 সুাযবাইজায  গণনাকাযীগদণয প্রসযণ প্রদান; 

 াযাদদদয নভৄনা এরাকায় জসয সযচারনা কযা; 

 নযণকৃত প্রশ্নদেয তথ্য এসডটং, সকাসডং, এসন্ট্র  তথ্য প্রসক্রয়াকযণ এফং 

 একটি সযদাট থ প্রকা কযা। 

8. প্রকল্প কাদজয অগ্রগসত  

 প্রকদল্পয কাম থক্রভ ম্পন্ন কযায জন্য সফসবন্ন কসভটি গঠন কযা দয়দছ; 

 অথ থ ভন্ত্রণারয় দত অথ থ ছাদেয অনুদভাদন ায়া সগদয়দছ; 

 জসযদয খো প্রশ্নে, ম্যানুদয়র  পযভ প্রস্তুত কযা দয়দছ; 

 নভৄনা এরাকা সনফ থাচদনয  জন্য সজ পাইর ংগ্র কযা দয়দছ  এফং সজ পাইদরয আ-সডদটয কাজ 

চরদছ; 

 নভৄনা সনফ থাচদনয কাজ চরদছ এফং  

 প্রশ্নে মাচাই-ফাছাইদয়য জন্য ১ (এক)টি সপ্র-সটষ্ট কযা দয়দছ। 
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৩.১.৬.২       (  ,              )      -২০১৮      

১. প্রকদল্পয টভূসভ: 

ফাংরাদদদয গ্রাভীন অথ থনীসত তথা ভগ্র সদদয আদয়য ভর চাসরকা সক্ত দরা কৃসল। কৃসলয উয সনব থয কদয এদদদয 

অথ থননসতক অগ্রগসত। জাতীয় উন্নয়ন সযকল্পনা প্রণয়দন কৃসল খাদতয অফদান অতুন্ত গুরুত্বনণ থ। গ্রাভীন জীফদন দাসযদ্র 

দূযীকযণ জাতীয় সযকল্পনায অন্যতভ উদেশ্য- কৃসল  ভৎস্য শুভাসয সযচারনায ভােদভ কৃসল খানায ংখ্যা, খানায 

আকায, ভূসভয ব্যফায, কৃসলয প্রকায, দস্যয ধযণ, চাল দ্ধসত, গফাসদ শু  াঁ-ভৄযগীয ংখ্যা, কৃসল সযদে 

সনদয়াসজত জনফর ম্পদকথ তথ্য ায়া মায়। এ ধযদণয তথ্য কৃসল সযদেয উন্নয়ন সকৌর সনধ থাযণ এফং অগ্রগসত 

ম থাদফযদণ সফিভাকথ তথ্য সদদফ ব্যফায কযা য়। 

 

ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা সফি খাদ্য  কৃসল ংস্থায দমাসগতায় াযা সদদ য  গ্রাদভ কৃসল সফলয়ক 

সফি শুভাসয সযচারনা কদযদছ। এটাই সদব্যাী বৃৎ আকাদয সযচাসরত সযংখ্যাসনক কাম থক্রভ। প্রসত দ ফছয 

অন্তয কৃসল শুভাসয অনুসষ্ঠত য়। 

২                              

সযংখ্যান আইন ২০১৩, জাতীয় সযংখ্যান উন্নয়ন সকৌরে (এনএসডএ) এফং কৃসল  গ্রাভীন সযংখ্যান 

সকৌরে (এসএআযএ) অনুমায়ী কৃসল শুভাসয, ভৎস্য শুভাসয  প্রাসণম্পদ শুভাসয সযচারনা কযায ব্যাাদয 

ফােফাধকতা যদয়দছ। 

 

৩. ফাস্তফায়ন কার: সভ, ২০১৭ দত সডদম্বয, ২০২০ ম থন্ত  

৪. প্রকল্প এরাকাাঃ ভগ্র ফাংরাদদ 

৫. প্রকদল্পয প্রাক্কসরত ব্যয়: ৩৪৫০০.৩৯ রয টাকা                           (রয টাকায়) 

অথ থ ফছয সভাট টাকা সজসফ প্রকল্প 

াায্য 

অগ্রগসতয ায % 

আসথ থক % ফাস্তফ % 

২০১৭-১৮ ৪১৬৭.০০০ ৪১৬৭.০০০ - ৮৪.০০% ১০.০০% 

২০১৮-১৯ ২৮৫৫৯.৪২০ ২৮৫৫৯.৪২০ - - - 

২০১৯-২০ ১১০৭.৭২৮ ১১০৭.৭২৮    

২০২০-২১ ৬৬৬.২৪২ ৬৬৬.২৪২    

ফ থদভাট ৩৪৫০০.৩৯০ ৩৪৫০০.৩৯০ - - - 

৬.  প্রকদল্পয উদেশ্য  

 কৃসল শুভাসযয ভােদভ স্য, ভৎস্য  প্রাসণম্পদ সাসি াফ-সটদয  ফে সযদয ম থাক্রসভক সযংখ্যান 

প্রস্তুত কযা; 

 কৃসল খাদতয কাঠাদভাগত সযফতথন ংক্রান্ত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভূসভ ব্যফায, জসভ চাদলয প্রকায  পর বফসচদেুয সযংখ্যান প্রদান কযা; 

 প্রাসণম্পদ  সারসট্র উখাদতয উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 সচ, কৃসল উকযণ  মন্ত্রাসত ম্পসকথত উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ভৎস্য াফ-সটদযয সভৌসরক উার্ত্ত প্রদান কযা; 

 ক্ষুদ্র প্রাসনক এরাকায কৃসল সফলয়ক সভৌসরক তথ্য যফযা     

 কৃসল সফলয়ক সফসবন্ন জসযদয জন্য সম্পর সেভ যফযা  
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৭. শুভাসযয সযসধ: 

অনুসষ্ঠতব্য ২০১৮ এয কৃসল শুভাসয সদদয কর াধাযণ খানায় এফং কৃসল সফলয়ক প্রাসতষ্ঠাসনক খানায় সযচাসরত দফ। 

এ শুভাসযদত Dejure দ্ধসতদত তথ্য ংগ্র কযা দফ। প্রথভত সদদয য  ল্লী এরাকায় একইাদথ একই ংসযপ্ত 

প্রশ্নে ব্যফায কদয তথ্য ংগ্র কযা দফ। শুভাসয সদল প্রদতুক গণনাকাযী একটি খানা তাসরকা প্রস্তুত কযদফ। 

তাসরকায় সভাট সযচারনাধীন জসভয সযভাণ, াঁ, ভৄযগী, গরু, ছাগর  ভসল ইতুাসদয ংখ্যা এফং খানা ভৎস্য 

চাল/ভৎস্য সকাদয সনদয়াসজত সকনা এ সফলয়ক তথ্য থাকদফ। শুভাসয গণনা সদল এ তাসরকা দত ঢাকা দয দপ্তদয 

কৃসল, ভৎস্য  প্রাসণম্পদ খানায তাসরকা প্রস্তুত কযা দফ। যফতী ম থাদয় সটকসনকুার কসভটিয সুাসযদয সবসর্ত্তদত 

নথক প্রশ্নে ব্যফায কদয কৃসল, ভৎস্য  প্রাসণম্পদ খানায় নভৄনা শুভাসয/জসয সযচারনা কযা দফ। অতীদতয ন্যায় 

২০১৮ এয কৃসল শুভাসযদত ভর শুভাসযয যযই সইস সযচারনা কযা দফ। ২০১৮ এয কৃসল শুভাসযদত কৃসল সফলয়ক 

প্রাসতষ্ঠাসনক খানায় শুভাসয সযচারনা কযা দফ। সটকসনকুার কসভটিয সুাসযদয সবসর্ত্তদত তথ্য ংগ্র দ্ধসত সনধ থাযণ 

কযা দফ। সজানার অাদযন সযচারনায ভয় কৃসল সফলয়ক প্রাসতষ্ঠাসনক খানায তাসরকা প্রস্তুত কযা দফ। 

৮. প্রকদল্পয কাম থক্রভ ভ: 

সজান গঠন : 

                             -২০১৮-            -২০০৮                                     

     -২০০৮                                                                              

                                                                                            

                         -২০১৮                      ২৪০                              

             ৩০০                                                         ৩৫০             

                                                 ১২০                                       

                                  

সজানার অাদযন: 

গণনা এরাকা সনধ থাযণ, গণনাকাযী সনফ থাচন   শুভাসয কসভটি গঠদনয জন্য অন্যান্য শুভাসযয ন্যায় কৃসল শুভাসয-২০১৮-

সত ভর তথ্য ংগ্রদয নদফ থ দু ফায সজানার অাদযন  অনুসষ্ঠত দফ। সজানার অাদযদন সনদম্নাক্ত কাম থক্রভ ম্পন্ন 

কযা দফ। 

   সফইজ সভৌজা  ভল্লা ম্যাদ ীভানা সনধ থাযণ  ীভানা সদখাদনা ম্যাদ মাফতীয় ল্যান্ডভাকথ এয 

াম্প্রসতসককযণ এফং গণনা এরাকায ীভানা সচসিতকযণ; 

   সভৌজা/ভল্লায তাসরকা নফায়ন; 

   সুাযবাইজায ম্যা প্রস্তুত; 

   সজ সকাড ংদাধন; 

   ংদাসধত সজান গঠন; 

   গণনাকাযী, সুাযবাইজাদদয তাসরকা প্রস্তুত; 

   প্রসযণ সকদন্দ্রয তাসরকা প্রস্তুত; 

   ভর শুভাসযদত ব্যফহৃত প্রশ্নদেয ংখ্যা প্রাক্করন; 

   নদী বাঙ্গন, জনফসতীন, ংযসযত সভৌজা ইতুাসদয তাসরকা প্রস্তুত; 

   শুভাসয সনয়ন্ত্রণ কয তাসরকা প্রস্তুতকযণ; এফং 

   সফসবন্ন কসভটিয বা  প্রচায কাম থক্রভ। 

৮. ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্ত (APA)  

 ১২৬টি পদরয সাফ প্রাক্করদনয কাজ ম্পন্ন । 

 কৃসল সযংখ্যান ফল থগ্রন্থ- ২০১৭ প্রকাসত দয়দছ। 
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৯.  বসফষ্যৎ সযকল্পনা 

ক্রাঃ 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা) 

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন 

কযা দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট 

ভয় ীভা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

০১ 

 

ফাংরাদদ 

নেড 

ব্যাদরন্পসট 

২০১৪-১৮ 

 

 জাতীয় ম থাদয় জনপ্রসত 

খাদ্য প্রাপ্যতায সযভান 

প্রাক্করন কযা। 

 দ  প্রকযণ সবসর্ত্তক 

(Item wise) জনপ্রসত 

নৄসষ্ট প্রাপ্যতায সযভান 

প্রাক্করন কযা। 

 দ  প্রকযণ সবসর্ত্তক নৄসষ্ট 

প্রাপ্যতায াদথ আদ থ 

অনুাত তুরনা কযা। 

 স্বাস্থু, নৄসষ্ট, খাদ্য  কৃসল 

ব্যফস্থানায জন্য নৄসষ্ট  

খাদ্য প্রাপ্যতা ম্পদকথ নীসত 

সনধ থাযকদদযদক প্রদয়াজনীয় 

তথ্য প্রদান। 

 

   

      

         

 

দয 

দপ্তদযয 

জনফর 

 

জুন, ২০১৯ 

 

       

 

০২ 

 

গফাসদ শু  

াঁ ভৄযগী 

জসয প্রকল্প-

২০১৮ 

Livestock 

and 

Poultry 

Survey 

Project 
2018 

 সদদয গফাসদ শু  াঁ 

ভৄযগীযংখ্যা প্রক্করন কযা; 

 জাতয়াযী, ফয় এফং সরঙ্গ 

অনুমায়ী সফসবন্ন কুাটাগসযয 

(সমভন গরু, ভসল, ছাগর, 

সবো, াঁ, ভৄযগী, সকাদয়র 

াসখ প্রভৃসত) সজরায়াযী 

ংখ্যা প্রক্করন কযা; 

 এ খাদত প্রাথসভক উৎাসদত 

ণ্য (মথা-ভাং, দুধ  সডভ) 

এফং উজাত উকযণ (মথা-  

সগাফয  চাভো) প্রভৃসত 

উৎাদদনয সযভাণ, উৎাদন 

ভল্য  উৎাদন খযচ সনধ থাযণ 

 

১০০০.০০ 

(রয 

টাকা) 

 

সফসফএ এয 

প্রধান 

কাম থারয়  

এফং ভাঠ 

ম থাদয়য 

জনফদরয 

ভােদভ 

ফাস্তফায়ন 

কযা দফ। 

 

২০১৮-

২০২০ 

 

অনুদভাদন 

ম থায় 



42                ২০১৭-১৮ 

 

ক্রাঃ 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা) 

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন 

কযা দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট 

ভয় ীভা 

ভন্তব্য 

কযা; 

 এ উখাদত কভ থংস্থান 

ংক্রান্ত সফলয়াসদ সমভন 

কভ থংস্থাদনয আয়তন, সফতন 

 ভজুযী এফং ব্যফহৃত অন্যান্য 

ইননৄট ইতুাসদয সাফ সনরূণ 

কযা; 

 গফাসদ শু  াঁ ভৄযগী 

উখাদত সনদয়াসজত জনফদরয 

ংখ্যা, ভজুযী  সফতন 

ংক্রান্ত তথ্য সনরূ  কযা; 

এফং 

 সদদয াভাসজক  অথ থনীসতয 

সবতদক ভজবুত  কযায রদযু 

জ্ঞাতভান সযভা দত অজ্ঞাত 

সকছুয সাফ সনধ থাযদণ সবসর্ত্ত 

সাদফ গুরুত্বনন থ ভূসভকা ারন 

কযদফ। 

 

কৃসল (স্য, ভৎস্য  প্রাসণম্পদ) শুভাসয-২০১৮ প্রকদল্পয সজান গঠন কভ থারায় প্রধান অসতসথ জনাফ সৌদযন্দ্র নাথ 

চক্রফর্ত্তী, সচফ, সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ, জনাফ সফকা সকদায দা, অসতসযক্ত সচফ 

(উন্নয়ন),সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ, জনাফ সভা: আসভয সাদন, ভাসযচারক, ফাংরাদদ সযংখ্যান 

বুুদযা  জনাফ জাপয আাম্মদ খান, প্রকল্প সযচারক অনুষ্ঠাদন উসস্থত সছদরন। 
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৪ ১           -            

                                                                              ; 

                                              -                           ; 

                                                                       

            ; 

               ২০১৩                                                         

                     ; 

                          Small Area Estimation                             

           ; 

                                                                             

               ; 

                                                                            

    

                                                                         

        

৪ ২                    ২০১৭-১৮                      

৪.২.১                ২০১৩     
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  :  ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

                    :       ২০১১        ২০১৮      

১. প্রকদল্পয উদেশ্য  

 ফাংরাদদদ র্ততীয় অথ থননসতক শুভাসয ২০১৩ াদর ম্পাদন কযা এফং ম্ভাব্য স্বল্পতভ ভদয়য ভদে 

প্রসতদফদন প্রকা কযা; 

 ভর শুভাসয (তথ্য ংগ্র) ম্পন্ন কযায য ম্ভাব্য কভ ভদয়য ভদে গণনা যফতী মাচাই (PEC) কাম থক্রভ 

ম্পন্ন কযা; 

 সফসবন্ন অথ থননসতক কভ থকাদন্ড সফলদয় সফস্তাসযত জসয ম্পাদদনয সনসভদর্ত্ত Sampling Frame প্রস্তুত কযা; 

 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অনুমায়ী অথ থননসতক 

কভ থকাদন্ড সনদয়াসজত কর প্রসতষ্ঠাদনয একটি (Directory) প্রণয়ন কযা;  

 াইরট সফজদন সযসজস্ট্ায প্রণয়ন; 

 অথ থননসতক কভ থকাদন্ডয সল্পগত সফন্যা, সনদয়াসজত জনফদরয ংখ্যা  ভাসরকানায ধযণ সনধ থাযণ কযা; 

 জাতীয় আদয়য সবসর্ত্ত ফছয সযফতথদনয রদযু প্রদয়াজনীয় সফিভাকথ তথ্য ংগ্র কযা; 

 অথ থননসতক কভ থকাদন্ড সনদয়াসজত উখাতগুদরায কাঠাদভা সনরূণ কযা; 

 অকৃসলভরক অথ থননসতক কভ থকাদন্ডয কাঠাদভা সনধ থাযণ  াভসগ্রক অথ থনীসতদত অফদান সনরূণ কযা; এফং 

 অথ থদনসতক উন্নয়দনয জন্য তথ্য সনবথয মথামথ সযকল্পনা প্রণয়ন  নীসতসনধ থাযদণয রদযু প্রদয়াজনীয় তথ্য 

উার্ত্ত যফযা কযা। 
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২. প্রকদল্পয কাম থক্রদভয অগ্রগসত: 

ক) ডাটা প্রদসং  ডাটা সবসরদডন কাম থক্রভ : ১০০% 

খ) ন্যানার সযদাট থ প্রস্তুত  প্রকা             :  ১০০% 

গ) ৬৪ টি সজরা সযদাদট থয প্রকা                       :  ১০০% 

ঘ) প্রাসনক সযদাট থ খো প্রণয়ন                    :  ৮০% 

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

   সফজদন সযসজস্ট্ায প্রস্তুত ংক্রান্ত কাম থক্রভ  : ৫০% 

 

৩. অথ থননসতক শুভাসয কর্তথক ম্পাসদত উদল্লখদমাগ্য কাম থাফসরাঃ 

         অথ থননসতক শুভাসয ২০১৩ প্রকদল্পয আতায় “                                                  

                        ; 

 স্ট্ুাটিটিকুার সফজদন সযসজস্ট্ায প্রণয়দনয রদযু একটি খো প্রশ্নে প্রস্তুত কযা দয়দছ; 

 ২৭     ২০১৭                                                                   

                            ১৮        ২০১৭                                        

                                 ; 

 অথ থননসতক শুভাসয ২০১৩ প্রকদল্পয আতায় াইরট সফজদন সযসজস্ট্ায প্রণয়দনয রদযু Sample design 

কাম থক্রভ চরভান যদয়দছ; 

                                      Online Web-System                           

                              IT                        ;      

 আন্তজথাসতক ভানম্পন্ন  সফজদন সযসজস্ট্ায প্রস্তুদতয সনসভর্ত্ত াইরট সফজদন সযসজস্ট্ায প্রণয়দনয কাম থক্রভ 

চরভান যদয়দছ। 

 

৪.২.২                           (      )     ২০১৭ 
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  :  ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার          :  ০১ জুরাই ২০১৩ দত ৩০    ২০১৯ ম থন্ত  

 

১. প্রকদল্পয উদেশ্যাঃ 

 সদদয কর জনদগাষ্ঠীয খানাসবসর্ত্তক জনসভসতক  অন্যান্য তথ্য ংগ্রদয ভােদভ একটি ডাটাদফইজ প্রণয়ন; 

 প্রসতটি খানায আথ থ-াভাসজক অফস্থায সনদদ থক সকায ডাটাদফইজ প্রণয়ন; 

 সফসবন্ন াভাসজক সনযার্ত্তা কভ থসূসচ/প্রকদল্পয ভদে সমাগসূে স্থান এফং এ ংক্রান্ত মাফতীয় তথ্যাসদ উদজরা 

সথদক শুরু কদয কর প্রাসনক ভন্ত্রণারয়, সফবাগ  ংস্থায ব্যফায উদমাগীকযণ; 

 যকাদযয গৃীত সফসবন্ন াভাসজক সনযার্ত্তা কভ থসূসচ/প্রকদল্প ঠিকবাদফ দসযদ্র জনদগাষ্ঠীদক রযুভুক্ত 

(Target) কযা এফং রযুভুসক্তয সকৌর জতয কযা; 

 অসতদসযদ্র জনদগাষ্ঠীয উদেদশ্য গৃীত সফসবন্ন কভ থসূসচ/প্রকদল্পয Overlapping  Omission  সযাদয 

ায়তা কযা; 

 একটি ভসিত াভাসজক সনযার্ত্তা নীসতভারা প্রণয়ন  ফাস্তফায়দনয জন্য কর াভাসজক সনযার্ত্তা 

কভ থসূসচদক সুপ্রসতসষ্ঠত (Consolidate) কযদত ায়তা কযা এফং 

 সদদয কর নাগসযদকয জীফনভান উন্নয়দন যকাদযয ফহুসফধ উন্নয়নভরক কভ থসূসচ সযচারনায় যকাসয 

সফযকাসয ম থাদয় কর ব্যফাযকাযীয তথ্য-উাদর্ত্তয চাসদা নযণ কযা। 
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২. প্রাক্কসরত ব্যয়াঃ          (টাকায়) 

১) সজসফ : ৪০      ৫৪    ৫২       

২) আযসএ : ৬৮৬      ৮০    ৪৮       

৩) সভাট ব্যয় : ৭২৭      ৩৫    

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয কাদজয অগ্রগসত : ৯৫% 

২০১৮ জুন ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত : ৬০% 

৩. ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয প্রকদল্পয উদল্লখদমাগ্য অজথন/াপল্য 

 ন্যানার াউজদার্ল্ ডাটাদফইজ (এনএইচসড) প্রকদল্পয আতায় ১ভ সপইদজ              ০৮      ,        

        ০৬                                    ,                             ১৭  সজরায 

নযণকৃত প্রশ্নেভ আইসআয পাভ থ কর্তথক কুাসনং              কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা দয়দছ; 

 গত ০৬-২০ আগষ্ট ২০১৭ তাসযখ ম থন্ত ২য় সপইদজ ভাঠ ম থাদয় সজানার অাদযন সযচাসরত য়। উক্ত সজানার 

অাদযদন সজান গঠন, সভৌজা/ভল্লায ম্যা াম্প্রসতকযণ, সুাযবাইজায কুাচ ম্যা প্রস্তুত, গণনা এরাকা 

সনসদ থষ্টকযণ, গণনাকাযী সুাযবাইজাদযয ংখ্যা সনধ থাযণ মাফতীয় কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়; 

 ন্যানার াউজদার্ল্ ডাটাদফইজ (এনএইচসড) প্রকদল্পয আতায় ২য় সপইদজ ১৪ জানুয়াসয, ২০১৭ দত ০২ 

সপব্রুয়াসয ২০১৮ তাসযখ ম থন্ত ঢাকা  চট্রগ্রাভ সফবাদগয কর সজরা এফং ভয়ভনসং সফবাদগয সনেদকা   

সজরা সভাট ২৫ টি সজরা  এনএইচসড ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা য়; 

 এনএইচসড প্রকদল্পয আতায় ৩য় সপইদজ সদরট, খুরনা  যাজাী সফবাদগয কর সজরায় আগাভী জুরাই, 

২০১৮ ভদয় সজানার অাদযন সযচারনায রদযু ২৫-২৬ জুন, ২০১৮ তাসযদখ সফসফএ এয দয দপ্তদয 0২ 

সদনব্যী ভাস্ট্ায সট্রনাযগদণয প্রসযণ প্রদান কযা য়; 

        যকায কর্তথক সফসবন্ন উন্নয়ন সযকল্পনা প্রণয়দন সযংখ্যানদক ফ থাসধক গুরুত্ব সদদয় জাতীয় সযংখ্যান 

ব্যফস্থাদক সক্তারীকযদণয রদযু সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ গুরুত্বনণ থ ভূসভকা ারন কদয মাদচ্ছ। 

যকাদযয াসফ থক দমাসগতা  অনুকুর সযদফদ সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগাধীন ফাংরাদদ 

সযংখ্যান বুুদযা তায উয অস থত দাসয়ত্ব মথামথ বাদফ ারদনয ভােদভ চাসদা অনুমায়ী ঠিক সযংখ্যান 

প্রণয়ন  প্রকাদ দচষ্ট যদয়দছ।                                                      -     

                             -                                                  

              াভাসজক সনযার্ত্তা কভ থসূসচ সযচারনায দাসয়দত্ব সনদয়াসজত ভন্ত্রণারয়, সফবাগ, ংস্থা এ 

ডাটাদফইদজয সুসফধা গ্রণ কযদত াযদফ। ডাটাদফইজ প্রস্তুদতয য একটি Management Information 

System (MIS)                                     /                       ; 

                                                                                      

                                                    /                          ১৪৫  

                                                                                          

                                                                             ফাংরাদদ 

সযংখ্যান বুুদযা কর্তথক                          (       ) প্রকল্পটি গ্রণ কযা দয়দছ, মায ভােদভ 

                                                                                

                                                                                       

                                                                                          

                                                                                    

                 

                 (APA)                                         ২০১৭-১৮         ন্যানার 

াউজদার্ল্ ডাটাদফইজ (এনএইচসড) প্রকদল্পয আতায় ১ভ সপইদজ              ০৮      ,        

        ০৬                                    ,                             ১৭  সজরায 
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এফং ২য় সপইদজ ঢাকা  চট্রগ্রাভ সফবাদগয কর সজরা এফং ভয়ভনসং সফবাদগয সনেদকা   সজরা সভাট ২৫টি 

সজরায় অথ থাৎ সভাট ৪২টি সজরায তথ্য ংগ্র কাম থক্রভ ম্পন্ন দয়দছ। 

 

২১         ২০১৮                       ২                                                                 

                  সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সচফ জনাফ সক এভ সভাজাদম্মর ক এফং এনএইচসড প্রকদল্পয প্রকল্প 

সযচারক জনাফ সভাাঃ সপউর আরভ             । 

 

১৪         ২০১৮                       ২                                                                       

                                             ,               ,                                     
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১০ জানুয়াসয ২০১৮ তাসযদখ সযকল্পনা কসভদনয এনইস দম্মরন কদয এনএইচসড       ২                              

                                                                  ,               ,                        

                সফদল অসতসথ সদদফ উসস্থত সছদরন                                                         

                                      সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সচফ, জনাফ সক এভ সভাজাদম্মর ক অনুষ্ঠাদন 

বাসতত্ব কদযন।  
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              ২                                                                                   

                    ,                                                                                    
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৪.২ ৩                                         ২০১৭     

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার : জানুয়াসয ২০১৭ দত জানুয়াসয ২০১৮ ম থন্ত  

প্রকদল্পয টভূসভ: :                                          ৩১      ২০১৫        

                              ৫১                                  

       ১১১                                       ৩০       ২০১৫ 

                                     ; 
 

    ৬-১৬     , ২০১৫   .              -                           

             ; 

 ৭৫              ১৬২                                           

                              -    ,                 ,    ,    , 

                                                            ; 
 

 ভর ভূখে সথদক সফসচ্ছন্ন এফ সছটভদর জাতীয়  স্থানীয় উন্নয়দনয সছদটদপাঁটা 

রাদগসন। এতসদন নাগসযকত্ব না থাকা কাম থত এক ধযদনয  যাষ্ট্রীন  এফ ভানুল ১৯৪৭ 

াদর সদবাদগয য সথদকই অভানসফক জীফন মান কদয আসছদরন;  

 সছটভরফাী সযা, স্বাস্থু ফ ধযদনয সভৌসরক সুসফধা সথদক এতসদন ফসিত 

সছদরন; 

                                                                  

                                               ; 

                               ,     ,          ,         , 

              ,                                               

                                                            

                                     -                       

                  ;      

                                                        

'                                        ২০১৭    '                

 

প্রকদল্পয উদেশ্য :                                                                

    ; 

                                          ; 

                                                                  

    ; 

                ,         ,                                 

                                                   

প্রাক্কসরত ব্যয় : ১৭৫  ১৫         

প্রকদল্পয সভাট 

অগ্রগসত  

: আসথ থক ৭৮% 

ফাস্তফ ১০০% 
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প্রকদল্পয উদল্লখদমাগ্য অজথন/াপল্য: 

 শুভাসযয ভােদভ নফ থতন সছটভদর ফফাযত অসধফাীদদয ংখ্যা এফং খানায ংখ্যা ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা 

দয়দছ; 

 শুভাসযদত নফ থতন সছটভদরয অসধফাীদদয জনতাসত্ত্বক তথ্য ংগ্র কযা দয়দছ; 

 অসধফাীদদয ফফাদয গৃদয কাঠাদভা এফং গৃদ সফদ্যভান সুসফধাসদয সফলদয় তথ্য ংগ্র কযা দয়দছ; 

 অসধফাীদদয সা, আদয়য উৎ, াযযতা ইতুাসদ সফলদয় তথ্য ংগ্র কযা দয়দছ; 

 ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসক্ত অনুমায়ী সডদম্বয, ২০১৭-এয ভদে শুভাসযয key Findings দয়ফাইদট প্রকা কযা 

দয়দছ; 

 শুভাসযয খো সযদাট থ প্রণয়ন কযা দয়দছ; এফং 

 প্রকল্পটিয সভয়াদ জানুয়াসয, ২০১৮ এ ভাপ্ত দয়দছ এফং প্রকল্প ভাসপ্ত প্রসতদফদন (সসআয) প্রদান কযা দয়দছ। 

 

ফাংরাদদ নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয প্রকদল্প ভিয়কাযী, সজরা শুভাসয ভিয়কাযী এফং গণনাকাযীগদণয 

প্রসযদণয উদিাধনী আনুষ্ঠাদন ফক্তব্য যাখদছন প্রধান অসতসথ জনাফ সক এভ সভাজাদম্মর ক, সচফ, সযংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা সফবাগ, সযকল্পনা ভন্ত্রণারয় । 

৪.২.৪                                                                     

          (Stat4Dev)     

 ১                                    ৪৪৩ ৫৫        ৮৮ ৬৫,           ৩৫৪ ৯০          

 ২                                       

(৩                          ২০১৭            ২০২০  

 ৪                             

 ৫              

                                                                    (NSO)              

                           ১৯৭৪                                                          
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                         -                                    -                              

                                                                                         

                                                                 (EA)                       

                  (Gender Based Violence)        -                            -      

                                                                     ১৬                   

                                                                                     

                                                                                      

                                                            

৬. প্রকদল্পয  উদেশ্য 

 জনশুভাসয  গৃগণনা ২০২১-এয সজানার অাদযদনয াইরটিং সযচারনা কযা; 

 জনশুভাসয  গৃগণনা ২০২১-এয জন্য ভাস্ট্ায প্লান চূোন্ত কযা;  

 দুদম থাগপ্রফণ এরাকায াইদলান সল্টায, সযা প্রসতষ্ঠান কাভ াইদলান সল্টায, আেয়দকন্দ্র  ফহুতর বফন সচসিত 

কদয দুদম থাগ প্রফণ এরাকায তথ্য ংগ্রনফ থক সজ ডাটাদফইজ ব্যফায নফ থক Atlas প্রস্তুতকযণ  ; 

 কর সস্ট্কদার্ল্াদযয ভিদয় গঠিত সজআইএ প্লুাটপভ থ কাম থকয  প্রাসতষ্ঠানীকযণ এফং ফাংরাদদ 

সজগ্রাসপকুার ইনপযদভন সদস্ট্ভ প্লুাটপভ থ (সফসজআইএস)-এয ায়তায় সফসফএ-এ একটি দয়ফাইট 

প্রসতষ্ঠা কযা; 

 সরঙ্গ সবসর্ত্তক সংতা জসয (Gender Based Violence Survey: GBV সযচারনা কযা; 

 REDATAM Software ব্যফাদযয ভােদভ সফসবন্ন শুভাসয  জসযদয তথ্য সফসফএ এয দয়ফাইদট 

আদরাড কযা এফং 

 প্রসযদণয ভােদভ BBS  SID-এয জনফদরয দযতা বৃসদ্ধ কযা।  
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৭. ২০১৭-১৮                                   

                                      -৩, ৫, ৯   ১৭                     ৭            

                            (DRF)                             

 GIS Platform                       ,                        ,       ,             , 

                                                                     ; 

 SDG   7 Five Year Plan                            ২৮-১২-২০১৭             ,          

                                                    ; 

                        Inception Workshop                                    

         ,                                               ,                         

                                           ; 

 Strengthening Statistical Capacity of BBS for collecting Data on Population and 

Development (stat4Dev)               ০২             ০৩                              

                                                         Atlas                         

      Technical        SID         -                                       ; 

 Economic Census     MICS-2013                 Website   Upload             

                                            Table, Graph, Chart                 ;  

                     Disaster Atlas                                  ;  

 Multimodal Census       Pilot                                       Population 

Census-2021             ০৭-০৫-২০১৮              ১০-০৬-২০১৮           Consultation 

Workshop       ;     

 VGD                                                                              

          WFP, DWA           -                 Letter of Agreement (Loa)        

VGD                                                                         -         

              Key Findings                                               
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৯.বসফষ্যৎ সযকল্পনা 

ক্র: 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা) 

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন 

কযা দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট 

ভয় ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ন্যানার নৄদরন 

সযসজস্ট্ায (NPR) 

প্রণয়ন  ারনাগাদ 

কযণ 

সযংখ্যান আইন, ২০১৩ 

 NSDS-এয আতায় 

এনএইচসড প্রকল্প ভাসপ্তয 

য প্রাপ্ত ডাটাদফইজ ব্যফায 

কদয তা সনয়সভত 

ারনাগাদকযণ এফং সদদয 

কর জনদগাষ্ঠীদক ইউসনক 

আইসড য সফযীদত ন্যানার 

নৄদরন সযসজস্ট্ায প্রণয়ন 

 ারনাগাদ কযা দফ। এ 

রদযু একটি প্রকল্প গ্রণ 

কযা দফ  

    

 দাসযদ্রু ভানসচে প্রণয়ন 

 

জনশুভাসয  HIES-

2016 তদথ্যয সবসর্ত্তদত 

সদদয দাসযদ্রু ভানসচে 

প্রণয়ন কযা দফ। এ কাদজ 

WFP-এয কাসযগসয 

দমাসগতা সনয়ায 

সযকল্পনা যদয়দছ  

    

 সরটাদযস অুাদদভন্ট 

াদব থ (LAS) 

 

এ জসযদয ভােদভ ১০ ফছয 

 তদূধ্বথ ফছয ফয়ী 

জনগদণয Functional 

Literacy ংক্রান্ত 

সযংখ্যান প্রণয়ন কযা 

দফ এ ংক্রান্ত একটি প্রকল্প 

প্রণয়ন কযা দয়দছ মা 

অনুদভাদনাধীন আদছ  

    

 সডসেট কসভউসনটি 

াদব থ ২০১৮ 

 

এ জসযদয ভােদভ সটকই 

উন্নয়ন অবীষ্ট (এসডসজ) 

সযফীযদণ কসতয় সূচদকয 

সযংখ্যান প্রণয়ন কযা 

দফ, NSDS এয আতায় 

একটি Component 

সদদফ এ কাম থক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা দফ।  
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Population and Housing Census 2021: Methodological Issues                                     

            ,                      ,           ,                                                         

             UNFPA                                                                                     

                                                            

৪.২.৫ তাঁত শুভাসয ২০১৭ প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  :  ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার          :  জুরাই ২০১৭ দত সডদম্বয ২০১৮      

সভাট ফযাে             :  ৭৭৯ ৮৪         

১               

                                                                                     

        (Sampling Frame)          

                                                    

                                                     

                                      

                                                      ;     
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২. তাঁত শুভাসয ২০১৮ প্রকদল্পয কাম থক্রভ   

                     (       ,          ,        ,                -    )           

     ;  

                                                     ;  

                                                  

           -                          

               ৯৭ ৪৩%  

              ৯৮% 

 

 

         -২০১৮                                                     ,                              

                                                                                                         

 

৪ ২ ৬  সটিদজন াউজদার্ল্ াদব থ ২০১৮’ এফং ‘সকাট থ ইউজায াদব থ ২০১৮’ 

                         যদণ সুাসয প্রণয়দনয রদযু সফাগ্রণকাযীদদয সনকট দত প্রাথসভক   -

                              অনুদযাদধ  জাভ থান সডদবরদভন্ট সকাঅাদযন (সজআইদজড)-এয 

অথ থায়দন                                                  ২০১৮                       ২০১৮  

ীল থক নথক দুটি জসয          কযা য়; 

 সফচায ব্যফস্থা ংক্রান্ত তদথ্যয াাাস জসযিদয় াভাসজক অযাধ প্রফণতা, সফচাযপ্রাথীদদয সফচায ব্যফস্থায় 

মৃ্পক্ততা  সফচায ব্যফস্থা ম্পদকথ ধাযণা, সফচাসযক প্রসক্রয়ায় ভয়  অথ থ ব্যদয়য প্রফণতা ইতুাসদ তদথ্যয 

াাাস সটকই উন্নয়ন অবীষ্ট-এয সনসদ থষ্ট সকছু সূচদকয সফইজরাইন উার্ত্ত ংগ্র কযা য়; 
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 আইন  সফচায সফবাগ কর্তথক ফাস্তফাসয়ত ‘ন্যানার জাসস্ট্ অসডট’ কাম থক্রদভয আতায় সফচায দ্ধসত 

জীকযণ                     সফসবন্ন                      তথ্য-উাদর্ত্তয       সযদ প্রাপ্ত 

প্রাথসভক উাদর্ত্তয            যায জন্য সফসফএ-এয সন্পা উইং জসয দুটি সযচারনা কদয; 

 Computer Assisted Personal Interview (CAPI) দ্ধসতদত         ৬৪ সজরায়               

                            

                              সফচায সফবাগ                                  Online 

Platform-   Dissemination     দয়দছ। 

 
                                                ২০১৮ -                                                       

                  ,                        
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৫ ০ ইন্ডাসে এন্ড সরফায উইং 

৫.১                                

 Labour Force Survey (LFS)-          :  

                                                                          

                           ,                                                     

                                                                      ,       ,    

       ,                       ,                -                  ,                 

                         ; 

 Survey of Manufacturig Industries (SMI)-               :   

SMI                                                                       

                                                                              

                                   (                                  ),           , 

        ,                                ,                                 Gross 

output     Gross Value Addition                                    ; 

 Establishment & Institution Survey (EIS): 
                                                                    -          

               (                                   ),           ,         ,         

                       ,                                   Gross output     Gross 

Value Addition                                   ; 

 Business Directory:  

                 Sampling Frame                                         

                                                                                

                                                         :- ১) প্রসতষ্ঠাদনয নাভ  

সমাগাদমাদগয ঠিকানা; ২) প্রসতষ্ঠাদনয অফস্থান; ৩) আযদম্ভয ফছয; ৪) অসপদয ধযন; ৫) প্রধান অথ থননসতক 

কভ থকান্ড; ৬) প্রধান উৎাসদত দ্রব্য/দফা; ৭) সযসজদেদনয ধযন; ৮) প্রাসতষ্ঠাসনক সটয; ৯) প্রসতষ্ঠাদনয 

ধযন; এফং ১০) সরঙ্গদবদদ স্থায়ী, অস্থায়ী সভাট কভ থযত জনফর ইতুাসদ; 

 Statistical Classification:  

                     (Statistical Classification)                              

                                                  International Standard Industrial 

Classification(ISIC) Rev4        Bangladesh Standard Industrial Classification 

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

2008        Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO) 2012 

          

                                                                                   

                                                                          Statistical 

Classification       BSIC 2009   BSCO 2012               (updating)               
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৫ ২                               ২০১৭-২০১৮                                

৫.২.১                                                         (LMIS)     

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার  : ১ জানুয়াসয ২০১৫ দত ৩০ জুন ২০১৮ ম থন্ত   

প্রকদল্পয উদেশ্য  :                                                     

                                              

 -                                           

              

প্রকদল্পয ব্যয় : ১১০০.০০ রয টাকা  

২০১৭-১৮অথ থফছদযয কাদজয 

অগ্রগসত  

: আসথ থক ৯৫%, ফাস্তফ ৯৮% 

 

২০১৮ জুন  ম থন্ত কাদজয অগ্রগসত  : আসথ থক ৯৯%, ফাস্তফ ৯৯% 

 

 : LMIS প্রকল্পটি ২০১৮ াদরয জুন ভাদয ৩০ তাসযখ  ভাপ্ত 

দয়দছ। LMIS প্রকদল্পয ২য় সপইদজয DPP ইদতাভদে 

সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগ সপ্রযণ কযা দয়দছ মা 

প্রসক্রয়াধীন।  

৫.২.২  Survey on Public Service Delivery  

 

ফাস্তফায়নকযী ংস্থা   : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০১৮  ম থন্ত   

কভ থকাদন্ডয উদেশ্য :                          Citizen Charter-   

                   

কভ থকাদন্ডয ব্যয় : ৬৪ রয টাকা   

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয কাদজয 

আসথ থক অগ্রগসত  

: ৯৯% 

২০১৮ জুন ম থন্ত কাদজয ফাস্তফ 

অগ্রগসত  

: ১০০% 

 

 

৫.২.৩ অথ থননসতক প্রসতষ্ঠান ম্পসকথত জসয-২০১৮ (Survey on Economic Establishment 

2018)  

ফাস্তফায়নকযী ংস্থা   : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার : সপব্রুয়াযী ২০১৮ দত জুন ২০১৮  ম থন্ত   

কভ থকাদন্ডয ব্যয় : ১৯৯.২৩ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয কাদজয 

আসথ থক অগ্রগসত  

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

ফাস্তফায়নকযী ংস্থা   : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৮ দত জুন ২০১৯ ম থন্ত   

কভ থকাদন্ডয ব্যয় : ৪.৯৯ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয কাদজয 

আসথ থক অগ্রগসত  

: ১৮% 

 
 

 কভ থকাদন্ডয নাভ   : উৎাদন সল্প জসয ২০১৮-১৯ 

ফাস্তফায়নকযী ংস্থা   : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৮ দত জুন ২০১৯ ম থন্ত   

কভ থকাদন্ডয ব্যয় : ২০.৬৫ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয কাদজয 

আসথ থক  অগ্রগসত  

: ৩০% 

 

 
 

 কভ থকাদন্ডয নাভ   : সফজদন সডদযটসয প্রণয়ন 

ফাস্তফায়নকযী ংস্থা   : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার  : এসপ্রর ২০১৮ দত জুন ২০১৯ ম থন্ত   

কভ থকাদন্ডয ব্যয় : ৩৫.০০ রয টাকা (যাজস্ব খাত) 

 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয কাদজয 

আসথ থক অগ্রগসত  

: ৩৫% 

 

৬. ২০১৭-১৮  অথ থ ফছদযয উদল্লখদমাগ্য অজথন/াপল্য 

LFS ২০১৬-২০১৭ ফাসল থক সযদাট থ Dissemination Seminar এয ভােদভ               এ সযদাট থ SID/ 

সফসফএ এয তথ্য বান্ডাযদক ভদ্ধ কযদফ। এ সযদাদট থ সন্নদফসত তথ্যাসদয ভােদভ সদদয Employment, 

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

ইতুাসদয াসফ থক অফস্থা সচসিত দফ মা জাতীয় সযকল্পনা প্রণয়দন অফদান যাখদফ। াাাস কভী এফং 

সনদয়াগকাযীদক েভফাজাদযয গসত প্রকৃসত ম্পদকথ অফসত কযদফ এফং সদ্ধান্ত সনদত ায়তা কযদফ। 
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৭. বসফষ্যত সযকল্পনা 

ক্রাঃ

 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ম্ভাব্য ব্যয় 

(টাকা) 

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন কযা 

দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট ীভা 

 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 Improving 

Labour Market 

Information 

Through Labour 

Force Survey 

Project  

                  

                  

                    

 -          

                  

                 

                 

               

২০৯০.৮৫ 

রয টাকা।  

GoB অথ থায়দন 

ফাস্তফায়ন কযা 

দফ। 

২০১৮-২০২২  

 

 

েভসক্ত জসয ২০১৬-১৭  সযদাট থ প্রকা ংক্রান্ত সসভনাদয উসস্থত ভাননীয় ভন্ত্রী, সযকল্পনা ভন্ত্রণারয়,  জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, 

এপসএ, এভস, ভাননীয় অথ থ  সযকল্পনা প্রসতভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান, এভস, াধাযণ অথ থনীসত সফবাদগয দস্য (সসনয়য সচফ)       

ড. াভসুর আরভ, সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সচফ, জনাফ সৌদযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী; ফাস্তফায়ন সযফীযণ  ভল্যায়ন সফবাদগয 

সচফ, জনাফ সভা: ভসপজুর ইরাভ; ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ভাসযচারক জনাফ সভা: আসভয সাদন এফং LMIS প্রকদল্পয 

প্রকল্প সযচারক  ইন্ডাসে এন্ড সরফায উইং এয সযচারক জনাফ কসফয উসেন আাম্মদ। 
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৬                        

ন্যানার অুাকাউসন্টং উইং স্বাধীনতা-উর্ত্তযকাদর ১৯৭৩ াদর ফ থপ্রথভ সভাট সদজ উৎাদন (সজসডস) সাফ বতসযয 

ভে সদদয় তায কাম থক্রভ শুরু কদয। এ উইংদয়য প্রধান প্রধান কাজ দরা চরসত  সস্থযভদল্য জাতীয় আয়-ব্যয় সাফ 

প্রস্তুত, কৃসল  সল্প খাদত ভজুসয সনধ থাযণ, গ্রাভীণ  য অিদরয সবাক্তাভল্য সূচক (সসআই) বতসয জাতীয় 

সবাক্তাভল্য সূচক প্রণয়দনয ভােদভ ভল্যস্ফীসত সনধ থাযণ কযা য়, খাদ্যণ্য (food)  খাদ্য ফসভূ থত দণ্যয (non-

food) ভল্যসূচক, সল্প উৎাদন সূচক, ফাসে বাো সূচক, বফদদসক ফাসণজু সযংখ্যান ইতুাসদ সনরূণ  প্রকা 

কযা। এছাো আন্তজথাসতক ভান ফজায় যাখায রদযু জাসতংঘ কর্তথক প্রণীত সযংখ্যান নীসতভারা অনুযণনফ থক 

ভয় ভয় সফসবন্ন সূচক  কাম থক্রভ ারনাগাদ কযা য় 

৬.১                             ২০১৭-১৮                       

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

Final Estimates of GDP, 2016-17); 

২) সযংখ্যান  দকট বুক ২০১৬ 

৩)                ২০১৬  

৪) ভাসক সযংখ্যান বুদরটিন (৮ টি) 

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

৬) ভাসক সল্প উৎাদন সূচক (QIIP) ম্বসরত Industrial Production Statistics (IPS)  

(প্রকানা-১২টি); 

৭) সবাক্তা ভল্য সূচক, ভল্যস্ফীসত  ভজুযী ায সূচক ম্বসরত ভাসক Consumer Price Index (CPI) 

(প্রকানা-১২টি) এফং  

৮) বফদদসক ফাসণজু সযংখ্যান ম্বসরত ভাসক Foreign Trade Statistics (FTS) (প্রকানা-১২টি)। 

 

৬.২                             ২০১৭-১৮                                

6.2.1  : াউজদার্ল্ ইনকাভ এন্ড এক্সদসন্ডচায াদব থ (HIES) প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার : ১ জুরাই ২০১৪ দত ৩০ জুন ২০১৭  

(No cost Extension, সডদম্বয, ২০১৮ ম থন্ত) 

প্রকদল্পয উদেশ্য : (ক) সজরা ম থাদয় দাসযদ্রু  বফলম্য এফং এতদম্পকীয় সযংখ্যান সনরূণ; 

(খ) াভাসজক সনযার্ত্তা সফষ্টসন কভ থসূসচয পরাপর এফং তায আতা (Coverage) 

সদখা; 

(গ)  সসআই এফং ব্যয় সবসর্ত্তক সজসডসয জন্য গুরুবায (Weight) সনণ থদয় তথ্য 

যফযা কযা; 

(ঘ)  আয় এফং দাসযদ্রু এয গসত প্রকৃসতয উয একটি প্যাদনর স্ট্াসডয জন্য একটি 

সফিভাকথ তথ্য ায়া এফং সইাদথ দাসযদ্রু  বফলদম্যয উয একটি সরস সিপ 

বতযী কযা; 

(ঙ)  প্রথভফাদযয ভত সদদয সজরা ম থাদয় দাসযদ্রু সযভা কযা এফং           
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প্রাক্কসরত ব্যয় : ২২০২.৫০ রয টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয 

কাদজয অগ্রগসত  

: :  আসথ থক অগ্রগসত ৪৫.৬৬%  

:  ফাস্তফ  ৬০% 

২০১৮ জুন ম থন্ত 

কাদজয অগ্রগসত  

 :  আসথ থক অগ্রগসত ৬৫.৪৯% 

:  ফাস্তফ  ৮৫% 

 

6.2.2 : ভড থানাইদজন অফ ন্যানার একাউন্ট স্ট্ুাটিটিক প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার : এসপ্রর ২০১৭ দত জুন ২০২০ ম থন্ত  

প্রকদল্পয উদেশ্য: : Major objective is to ensure the modernization of the national 

accounts and related statistics in line with international 

guidelines and recommendations (SNA 1993/2008). 

The specific objectives of the proposed projects are- 

 To rebase and revise Gross Domestic Product (GDP), 

Base 2015-16 using ISIC Rev-IV; 

 To improve different methods of GDP compilation and 

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

73 to date: 

 To Rebase and Revision GDP the following surveys 

should be conducted:  

 Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land 

and Water Transport; 

 Occupied Residential Houses and Real Estate Services 

and 

 Tourism Survey in hotel and restaurant. 

  

প্রাক্কসরত ব্যয় : ১১০১.৮৭ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয 

কাদজয অগ্রগসত  

: ৫০.৯৮% 

২০১৮ জুন ম থন্ত 

কাদজয অগ্রগসত  

 ৫০.৯৮% 

 

6.2.3 : াদব থ এন্ড স্ট্াসড সযদরটিং ট্য সজসডস সযদফইজ ২০১৫-১৬ প্রদজট 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২০ ম থন্ত 

প্রকদল্পয উদেশ্য :  সজসডস এয সবসর্ত্ত ফছয ২০১৫-১৬ সযফতথদনয রদয সফযকাসয স্বাস্থু সফা 

প্রসতষ্ঠান জসয এফং ট্রাদবর এদজন্ট, সলয়াসযং এন্ড পদযায়াসডং এদজন্ট (C & F 

agent) এফং ট্যুয অাদযটযদদয ারনাগাদ তথ্য ংগ্র  নতুন সবসর্ত্ত ফছদয তা 
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ব্যফায কযা; 

 জাতীয় সাফ উন্নয়ন তথা সজসডস সনরুদণব্যফহৃত সফসবন্ন Coefficient এফং 

proxy indicators/movers ভ ারনাগাদকযদণয উদেদশ্য সনদম্মাক্ত ছয়টি 

case study  ম্পন্নকযা; 

 সএনসজ সষ্টন 

 সভাফাইর সভযাভত এফং সেসক্সদরাড 

 সভাফাইর ব্যাংসকং 

 সফজ্ঞান এফং ফাজায গদফলণা (Advertising and Market 

research) 

 প্যাদকসজং ইন্ডাসষ্ট্র 

 গদফলনা  উন্নয়ন (Research and Development) 

 NSDS, SDG এফং িফাসল থকী সযকল্পনায আংসক তথ্য প্রাসপ্তদত 

ায়ক ভূসভকা ারন। 

 

প্রাক্কসরত ব্যয় : ২৪১.০৮ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয 

কাদজয অগ্রগসত  

: ০৭% 

২০১৮ জুন ম থন্ত 

কাদজয অগ্রগসত  

 ০৭% 

 

6.2.4 : ইভপ্রুবদভন্ট অফ সজসডস কম্পাইদরন এন্ড সযদফসজং অফ ইসন্ডস প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার : ভাচ থ ২০১৮ দত জুন ২০২১ ম থন্ত  

প্রকদল্পয উদেশ্য :  To assist systematic improvement of GDP rebase and 

revision; 

 To assist systematic development of GDP compilation; 

 To introduce the system of direct estimation of savings and 

investment; 

 To introduce distribution of factor income of National 

Accounts; 

 To assist systematic procedure of rural-urban GDP 

compilation; 

 To rebase and revise of GDP related Indices- 

 House Rent Index (HRI); 

 Consumer Price Index (CPI); 

 Wage Rate Index (WRI);  

 Building Materials Price Index (BMPI); 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP) 

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

 Survey on Marketed part and Trade and Transport Margin of 

Agriculture, Industry and   Import items 

 Survey on Cold Storage and Warehouse Activity.  
প্রাক্কসরত ব্যয় : ৯৮৬.৪৮ রয 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয 

কাদজয অগ্রগসত  

: ২.০৩% 

২০১৮ জুন ম থন্ত 

কাদজয অগ্রগসত  

 ২.০৩% 
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৭                          

৭ ১                                    

 National Hygiene Survey 2017:  

 ফতথভাদন াযা সফিব্যী SDG ফাস্তফায়দনয রদযু কভ থসযকল্পনা গৃীত দয়দছ। SDG এয Goal 4 এয 

4.a.1 এফং Goal 6 এ াইসজন সফলয়ক                          । উক্ত                  প্রদাদনয রদযু 

ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায সডদভাগ্রাসপ এন্ড সরথ উইং এফং Water Aid Bangladesh কর্তথক সমৌথবাদফ 

প্রথভফায ন্যানার াইসজন াদব থ ২০১৭ শুরু কদয। উক্ত জসযদ ২০১৮ াদরয   ভাচ থ-এসপ্রর ভাদ খানা সবসর্ত্তক তথ্য 

ংগ্রদয াাাস স্কুর, াাতার/সলসনক, সযস্টুদযন্ট  নেড সবন্ডয দত নথক প্রশ্নদেয ভােদভ াইসজন ংক্রান্ত 

তথ্য ংগ্র কযা য়। 

আদরাচু কাম থক্রভ ফাস্তফায়দনয রদযু আদভ শুভাসয  গৃগণনা ২০১১ সক Sampling Frame             

বিফ চয়দনয ভােদভ গণনা এরাকা সনফ থাচন কযা য়। ঠিক  ভয়ানুমায়ী রদযু তথ্য ংগ্রদয জন্য ভাঠম থাদয় তথ্য 

ংগ্রকাযী  সুাযবাইজাযদদয ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা এয প্রধান কাম থারদয় একাধাদয ০৭ (াত) সদন প্রসযণ 

প্রদান কযা য়। তদথ্যয ঠিকতা মাচাই কযায জন্য সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সচফ,                  

জনাফ সৌদযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী ভাঠ ম থাদয়য কাম থক্রভ সযদ থন কদযন এফং প্রসতসনয়ত কাদজয াদথ ংসিষ্টদদয 

প্রদয়াজনীয় সদক সনদদ থনা প্রদান কদযন। ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ভাসযচারক এফং অন্যান্য উদ্ধতথন 

কভ থকতথাগণ জসয কাদজয াভসগ্রক সদক ম্পদকথ যাভ থ প্রদান সনয়সভত ভাঠম থাদয়য কাম থক্রভ ভসনটসযং কদযন। 

ফাংরাদদ ন্যানার াইসজন াদব থ ২০১৭ এয ভাঠ ম থাদয়য তথ্য ংগ্র,  ডাটা এসডট  এসন্ট্রয কাজ 

ইদতাভদে ম্পন্ন  দয়দছ। ফতথভাদন ডাটা এনারাইসদয কাজ চরদছ। 

 

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

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

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

                           (MICS)                                           ১৯৯৩ 

                                                                                 MICS 

2018-19                                                      ,                            

                                                                                      

                                                                                         

                                        ; 

 

 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017:  

ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা এফং স্বাস্থু  সযফাযকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য সমৌথ উদেুাদগ World Health 

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

ায়তায় Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 সযচাসরত দয়দছ। GATS 

দচ্ছ ১৫ ফছয ফা তায সফী ফয়দয ব্যসক্তদদয উয একটি জাতীয়বাদফ প্রসতসনসধত্বভরক খানা-সবসর্ত্তক জসয, সমখাদন 

সনযীসযত এফং সদীয়  আন্তথজাসতক সফদলজ্ঞদদয িাযা অনুদভাসদত প্রশ্নাফরী, নভৄনা ংগ্রদয সকৌর, তথ্য ংগ্র  

ব্যফস্থানা দ্ধসত ব্যফায/প্রদয়াগ কযা য়। তাভাক সনয়ন্ত্রণ কাম থক্রদভয রুদযখা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন এফং ভল্যায়ন 

কযদত একটি সদদয যভতা ফা দযতা বৃসদ্ধ কযাই GATS এয উদেশ্য। এ জসযদ তাভাক  তাভাকজাত দ্রদব্যয 

ব্যফায ম্পথদক তথ্য ংগ্র কযা     তাভাক  তাভাকজাত দ্রদব্যয সেণীসফন্যা  ব্যফাযকাযীয ংখ্যা সনরুণ 

কযা য়। সডদম্বয/২০১৭ াদর GATS Bangladesh 2017 এয তথ্য ংগ্রদয কাজ ভাপ্ত য় এফং ফতথভাদন 

জসয প্রসতদফদন প্রস্তুসতয কাজ চরদছ; 

 



 

               ২০১৭-১৮ 67 

 

সডদভাগ্রাসপ এন্ড সরথ উইং, সফসফএ  য়ার্ল্থ সরথ অগ থানাইদজন, ফাংরাদদ এয সমৌথ উদদ্যাদগ আদয়াসজত সলাফার এডাল্ট সযাফাদকা 

াদব থ (GATS) ২০১৭ এয সুাযবাইজায  তথ্য ংগ্রকাসযগদণয প্রসযদণয উদিাধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অসতসথ সাদফ উসস্থত সছদরন 

জনাফ সক এভ সভাজাদম্মর ক, সচফ, সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ। 

 

 Compilation of Gender Statistics of Bangladesh 2017:  

কম্পাইদরন অফদজন্ডায স্ট্ুাটিসস্ট্ক্স অফ ফাংরাদদ প্রকানায ভােদভ নাযীয যভতায়ন এফং 

উন্নয়দনয ভরধাযায় নাযীদক ম্পৃক্তকযণ, প্রজনন স্বাস্থু উন্নয়ন, ভার্তকারীন ভতুু প্রসতদযাধ, নাযীয প্রসত বফলম্য 

দূযীকযণ প্রভৃসত প্রদয়াজনীয় উার্ত্ত একসেত কযা য়। এ কাম থক্রভটি ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায যাজস্ব 

ফাদজদটয আতায় সযচারনাধীন যদয়দছ। সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়/ংস্া/অসধদপ্তয/সফবাগ/প্রসতষ্ঠান দত কাম থক্রভটিয 

তথ্য ংগ্রদয কাজ ইদতাভদে ম্পন্ন দয়দছ। ফতথভাদন Compilation of Gender Statistics of 

Bangladesh 2017 সযদাট থ প্রস্তুদতয কাজ চরদছ; 

 Rapid Assessment of Disability Survey (RADS) 2017:  

ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা (সফসফএ) এফং ুাসন্ড কুা ইন্টাযন্যানার ফাংরাদদ (HI) এয সমৌথ 

উদদ্যাদগ Nossal Institute for Global Health, Melbourne, Australia এয কাসযগযী 

ায়তায় Rapid Assessment of Disability Survey (RADS) 2017 সযচাসরত য়। সদদয 

প্রসতফন্ধী ব্যসক্তদদয আথ থ-াভাসজক  াসযফাসযক অফস্থা জানায জন্য কুসেগ্রাভ  নযসংসদ সজরায ২টি 

ইউসনয়দন জসযটি সযচারনা কযা য়। উক্ত জসযদয ভােদভ প্রসতফসন্ধতায ধযন, এফং এ কাযদন ভাদজ  

সযফাদয তাদদয অফস্থা নাক্ত কযা য়। ফতথভাদন জসয এয চূোন্ত সযদাট থ প্রকাদয কাজ চরদছ এফং 

 ফাংরাদদদয নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয ২০১৭’ ীল থক প্রকদল্পয Post Enumeration Check 

(PEC):  

ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায সন্পা উইং কর্তথক‘ফাংরাদদদয নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয ২০১৭’ 

সযচাসরত য়। সডদভাগ্রাসপ এন্ড সরথ উইং কর্তথক জানুয়াসয ২০১৮ ভদয় উক্ত শুভাসযয Post 

Enumeration Check (PEC) কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা দয়দছ। PEC প্রসতদফদন ইদতাভদে প্রস্তুত কযা 

দয়দছ। 
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৭.২                                ২০১৭-১৮                           

৭.২.১                                                  (MSVSB-২      )  
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার         :  জুরাই ২০১৮     জুন ২০১৯ 

 

প্রাক্কসরতব্যয়াঃ ৩৪২০.৯৬ রয টাকা (সজসফ) 

২০১৮ জুন ম থন্ত কাদজয ক্রভনৄসঞ্জত অগ্রগসত :  আসথ থকঅগ্রগসত : ৪৮.৫০% 

     ফাস্তফঅগ্রগসত   : ৫০% 

প্রকদল্পয উদেশ্যাঃ 

 ভগ্র ফাংরাদদদ IMPS Design এয ভােদভ সনফ থাসচত ২০১২টি নভৄনা এরাকা (Primary Sampling 

Unit) দত জনংখ্যা  জনতাসত্ত্বক সফলয়ক ১১টি তপসদরয উয সনব থযদমাগ্য  ঠিক তথ্য ংগ্র কযা; 

 আন্তাঃশুভাসয ফৎযভদয জনংখ্যা বৃসদ্ধয উাদানভ মথা- জন্, ভতুু, সফফা, তারাক, আগভন, ফসগ থভন এফং 

আথ থ-াভাসজক তথ্য ংগ্র, প্রসক্রয়াকযণ এফং সনয়সভতবাদফ জনসভসত ম্পসকথত সূচকভদয সযদাট থ প্রকা কযা; 

 জনংখ্যা  জনতত্ত্ব ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, সফদিলণ  ভিয় াধননফ থক Computer এ ধাযণ  ংযযণ কযা; 

 উন্নয়ন দমাসগ, গদফলক, সযকল্পনাসফদ  নীসত সনধ থাযকগদণয ফস্তুসনষ্ঠ কাদজ ব্যফাদযয জন্য এ তথ্য যফযা 

কযা; 

 স্থানীয় যকাদযয াদথ সমৌথবাদফ বাইটার সযসজদেন (জন্-ভতুু) কাম থক্রভ সযচারনা, তথ্য প্রসক্রয়াকযণ  ডাটা 

সফই ব্যফস্থানায় অংগ্রণ কযা; 

 ২০১২টি নভৄনা এরাকায় ভসরাদদয উন্নয়ন কভ থকাদন্ড অং গ্রদণয সুদমাগ সৃসষ্ট  কভ থংস্থাদনয জন্য স্থানীয় 

সযসজোয সদদফ তাদদযদক তবাগ অগ্রাসধকায সবসর্ত্তদত ম্পৃক্ত কযা এফং 

 এ প্রকদল্পয ভােদভ াসনয ব্যফায, আদরায উৎ, জ্বারানীয ব্যফায, য়াঃসনকান  সযদফ দূলণ ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র কদয সযদফ দূলণ  দূযীকযদণয জন্য সযকল্পনা প্রণয়ন কযা। 

 

ভসনটসযং দ্যা সচুদয়ন অফ বাইটার স্ট্ুাটিটিক অফ ফাংরাদদ (MSVSB) ২য় ম থায় প্রকদল্পয আতায়    po    n 

Bangladesh Sample Vital Statistics       এয সভােক উদম্মাচন কযদছন আ  ভ ভৄস্তপা কাভার, এপসএ, এভস,      

ভাননীয় ভন্ত্রী, সযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 
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৭.                          ২০১৭-১৮                        /     

 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 এয Fact Sheet  

Comparison Fact Sheet প্রকা; 

 Report on Bangladesh Sample Vital Registration System 2017 প্রকা; 

 Rapid Assessment of Disability Survey (RADS)2017 এয প্রাথসভক পরাপর প্রকা; এফং 

 ফাংরাদদদয নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয ২০১৭’ ীল থক প্রকদল্পয Post Enumeration Check 

(PEC)সযদাট থ প্রকা। 

 প্রসযণ: 

 MICS-2018-19 এয খো প্রশ্নদেয প্রদয়াগ সমাগ্যতা যীযায রদযু  ভাস্ট্ায সট্রইনাযদদয প্রসযণ 

প্রদাননফ থক সপ্রদটস্ট্ ম্পন্নকযণ; 

 কম্পাইদরন অফ সজন্ডায স্ট্ুাটিসস্ট্ক্স ২০১৭ কাম থক্রদভয আতায় সফসফএ এয কভ থকতথা কভ থচাযীদদয সজন্ডায 

স্ট্ুাটিসস্ট্ক্স ঠিক বাদফ প্রস্তুত, নৄদরন প্রদজকন, সডদভাগ্রাসপক সডসবদডন্ড প্রভৃসত সফলদয় সতন সদন ব্যাী 

প্রসযণ প্রদান; 

 Gender Statistics-2017                    ;     

 National Hygiene Survey 2017                                  

 য়াকথ/দসভনায:  

 MICS-2018-19 এয Launching and Design Workshop-         ; 

                                                                           

  Gender Cell গঠন।   

১০                                         

ক্র: 

নং 

কাদজযনাভ উদেশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা) 

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন কযা 

দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট 

ভয়ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। Health & 

Morbidity 

Status 

Survey  

SDGs এয রযুভাো অজথন সযফীযদণয 

জন্য স্বাস্থু  জনতত্ত্ব সফলয়ক ইসন্ডদকটয 

প্রস্তুত কযা। 

- GoB জানুয়াযী 

২০১৯ দত 

জুন ২০২০ 

 

২। জাতীয় 

প্রসতফন্ধী 

জসয ২০১৮-

১৯ 

াযীসযক  ভানসক প্রসতফন্ধীতায কাযণ 

এফং ফতথভান অফস্থা ম্পদকথ ধাযণা গ্রণ, 

সফদলবাদফ সশু-প্রসতফসন্ধতা ম্পদকথ 

সফদ তথ্য ংগ্র কযা। 

প্রসতফসন্ধদদয স্বাস্থু, সযা, েদভয স্বল্প  

দীঘ থদভয়াদী কাম থক্রভ সযচারনা গ্রদণয 

রদযু Baseline তথ্য প্রস্তুত কযা। 

- GoB জুরাই 

২০১৯ দত 

জুন ২০২০ 

 

 

 

৩। 

 

Violence 

Against  

 

নাযীয প্রসতংতা সফলদয় অসপসয়ার 

স্ট্ুাটিসস্ট্ক্স প্রস্তুত কযা।  

 

- 

 

GoB 

 

জুরাই 

২০১৯ দত 

জুন ২০২০ 
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৮ ০ এপএ অুান্ড এভআইএ     

৮.১ এপএ অুান্ড এভআইএ-এয প্রধান কাম থাফসর 

 সযংখ্যান বুুদযায সফসবন্ন উইং এফং উন্নয়ন প্রকল্প সফসবন্ন যকাসয/দফযকাসয  সফসবন্ন ংস্ায াদথ ভিয় 

াধন কযা; 

 ভৄদ্রণ  প্রকানা প্রাসনক  সনযার্ত্তা ব্যফস্া গ্রণ কযা; 

 সনদয়াগ, দদান্নসত, দায়ন, ফদসর সফসফএ এয কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয ব্যসক্তগত তথ্য (সসডএ) ংযযণ 

কযা; 

 সযংখ্যান বফদনয ংযযণ  সনযার্ত্তা গ্রণ সযফন  অসপ ব্যফস্ানা; 

 অসডট ংক্রান্ত কাম থক্রভ সযচারনা কযা; 

 সফসফএ এয আকথাইব  রাইদিসযয ব্যফস্ানা  ংযযণ কযা; 

 ফাসল থক কভ থসযকল্পনা সফসফএদক সক্তারীকযণ কাম থক্রভ ম্পাদন কযা; 

 ফাংরাদদদয  কর সফবাগীয়, সজরা এফং উদজরা অসপদয প্রান, ফাদজট ব্যফস্ানা  কাদজয ভিয় াধন 

এফং সনয়ন্ত্রণ কযা; 

৮.২                --                                       

৮.২.১ প্রান াখা 

 অসপ শৃঙ্খরা সযন্থী কাদজয জন্য প্রাথসভক সাকজ/সফবাগীয় ভাভরা ংক্রান্ত মাফতীয় কাজ ম্পাদন 

কযা দয়দছ; 

 সফসফএ এয  সগদজদটড  ননদগদজদটড কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয আন্তাঃ উইং/াখা/সপর্ল্ কাম থারদয় 

ফদরী/দপ্রলণ, সপর্ল্ কাম থারয় দত দয দপ্তদয ফদরী/দপ্রলণ প্রদান ংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ; 

 ১ভ সেসণয কভ থকতথাদদয সসনয়য সকদর দদান্নসত/সফবাগীয় যীযা/বুসনয়াসদ প্রসযণ, স্বাস্থু যীযা, সজস 

পান্ড ভঞ্জুযী ংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন দয়দছ; 

 ১ভ  ২য় সেসণয কভ থকতথাদদয সআযএর, সনন ভঞ্জুযীয সফলয় প্রসক্রয়াকযণ কাজ ম্পন্ন দয়দছ; 

 

৮.২.২ সপর্ল্ প্রান: 

                          সফবাগীয় সযংখ্যান কাম থারয়  সজরা সযংখ্যান কাম থারদয়য জন্য 

ভাসযচারক কর্তথক অনুদভাসদত একই যকভ াইন সফাদড থয নভৄনা কস ই-সভইদরয ভােদভ ংসিষ্ট কাম থারদয়য 

কভ থকতথাগদণয সনকট সপ্রযণ কযা দয়দছ এফং ইদতাভদে নভৄনা অনুমায়ী াইন সফাড থ  রাগাদনা  দয়দছ; 

 কর সফবাগীয় সযংখ্যান  কাম থারয়  সজরা সযংখ্যান          টিএন্ড টি সটসরদপান স্থান কযা দয়দছ। সম 

কর উদজরা সযংখ্যান কাম থারদয় নদফ থ  টিএন্ড টি সটসরদপান সছর না স কর          টিএন্ডটি সটসরদপান 

স্থাদনয জন্য ভঞ্জুযী ে জাসয কযা দয়দছ এফং ইদতাভদে ১৫৬ টি উদজরা সযংখ্যান          নতুন টিএন্ডটি 

সটসরদপান ংদমাগ সনয়া দয়দছ; 

                                     সফবাগীয়/দজরা/উদজরা  সযংখ্যান কাম থারয় প্রধানদদয আসথ থক  

প্রাসনক যভতা নন:ফন্টন কযা দয়দছ; এফং 

                                     দায়নকৃত কভ থকতথাগদণয অসপ সযচারনা  দাসয়ত্ব ারদনয সনসভর্ত্ত 

কযণীয় ম্পদকথ ভাসযচারক, ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা কর্তথক  সনদদ থনাফরী ম্বসরত নীসতভারা সপ্রযণ কযা 

দয়দছ। 
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৮.২.৩ সফসনক াখা 

 ৩        ০৫ (   )                          ১৬০            ৮০                           ; 

                                                  , ২০১৮                                    

                                                                          ; 

                            ২০০          ৪০%                 ৮০                    

                                   ৭৭                       ; 

 ৩                                ২                                               

                                          ৩৬                        ; 

 ৫৫  ৩                               ৩                                              

     ; 

 ৩    ৪         ২১১                                                    ; 

           ২                                                               ; 

 ১৩৪   ৩                                                     ; 

                             ২১২                                               ; 

      ৯           ২৮                                                   ; 

 ০৯   ১                 (      )                                                   

৮.২.৪ ভিয় াখা 

 সযংখ্যান বফদন সফদুুৎ, াসন, সটসরদপান, গ্যা অন্যান্য সফা প্রদান কযা দয়দছ; 

 সযংখ্যান বফনস্থ কুাসন্টদন কভ থকতথাদদয ফায জন্য আরাদাবাদফ থাই এুালুসভসনয়াদভয াটি থদনয কয 

বতসয/সনভ থাণ কাজ এফং সযংখ্যান বফদনয ১১ তরায় সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সিঁসে ঘদযয 

উদয একটি সস্ট্ায রুভ বতসযকযণ (জরছাদ ঢারাই, য়ার সবদঙ্গ জানারা বতসয, পরস্ সসরং প্রস্তুতকযণ, টাইর 

স্থান, থাই াটি থন  যং কযণ), আনাযদদয থাকায রুভ, ফাথরুভ ংকযণ, প্লাস্ট্ায, টাইর  PABX কয যং 

কযদণয কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ; 

 সযংখ্যান বফদনয নীচ তরায সফসবন্ন অংদ প্লাসষ্টক ইভারন সইন্ট, সডদটম্পায, দয়দায সকাড সইন্ট  

বফদনয ব্লক-১ এয ফাইদযয অং নীচ তরা দত ১১ তরা ম থন্ত সযষ্কাযকযণ (ঘলাভাজা  সধৌতকযণ)কাজ ম্পন্ন 

কযা দয়দছ; 

 সযংখ্যান বফদন স্থাসত 40+408 Line Digital PABX System এ Spare Parts ংগ্র নফ থক 

ংদমাজন/স্থান কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ     এছাো বফদনয সনযার্ত্তা  যযণাদফযণ ংক্রান্ত অন্যান্য মাফতীয় 

কাম থ ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

৮.২.৫ ফাদজট াখা 

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায             , সফবাগীয় কাম থারয়, সজরা কাম থারয়  উদজরা কাম থারদয়য 

ফাদজট প্রস্তুত কযা দয়দছ; 

       -                                   /               -        ,                    

                 ;     

                    -                                ,        ,                   
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৮.২.৬ প্লাসনং এন্ড সডদবরদভন্ট সর 

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা কর্তথক ফাস্তফায়নদমাগ্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (DPP), কাসযগসয ায়তা প্রকল্প প্রস্তাফ 

(TPP) এফং যাজস্ব খাদতয কভ থসূসচয প্রস্তাফ (PPNB) প্রণয়ন;  

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায সফসবন্ন উইং কর্তথক প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (DPP), কাসযগসয ায়তা প্রকল্প 

প্রস্তাফ (TPP) এফং যাজস্ব খাদতয কভ থসূসচয প্রস্তাফ (PPNB) মাচাই-ফাচাই নফ থক ভতাভত  ংদাধনী প্রদান; 

 যকাদযয উন্নয়ন সযকল্পনায (িফাসল থকী সযকল্পনা, সপ্রসযত সযকল্পনা, সটকই উন্নয়ন অবীস্ট্ ইতুাসদ) 

সবসর্ত্তদত ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায উন্নয়ন কভ থসযকল্পনা (Development Plan Calendar) প্রণয়ন;    

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায উন্নয়ন কাম থক্রদভয তথ্য ব্যফস্থানা  প্রসতদফদন প্রণয়ন;  

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ, সযকল্পনা কসভন, ফাস্তফায়ন সযফীযণ  ভল্যায়ন সফবাগ এফং 

অথ থননসতক ম্পকথ সফবাগ (ERD) এয াদথ সমাগাদমাগ যযা  ভিয় াধন; 

 কাসযগসয ায়তা প্রকল্প (TPP) সত অথ থায়দনয জন্য আন্তথজাসতক উন্নয়ন দমাগী ংস্থা  অথ থননসতক ম্পকথ 

সফবাগ (ERD) এয াদথ সমাগাদমাগ (Liaison)  ভিয় াধন; উন্নয়ন সযকল্পনা  প্রকল্প সফলয়ক জসয, 

গদফলণা  ভল্যায়ন কাম থক্রভ ম্পাদন; 

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ফাসল থক প্রসতদফদন প্রণয়দনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 সফসবন্নদভরা (উন্নয়ন সভরা, সডসজটার সভরা, উদ্ভাফনী সভরা ইতুাসদ)/সসভনায/বায কনদন্ফ সনাট/অফস্থানে 

প্রস্তুতকযণ; 

 ফাসল থক কভ থ ম্পাদন চুসক্ত (APA) প্রণয়ন, অগ্রগসত সযফীযণ  ভল্যায়ন প্রসতদফদন প্রস্তুত  সপ্রযণ; 

 সফসফএ-এয শুদ্ধাচায সকৌর সযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন অগ্রগসত প্রসতদফদন প্রস্তুত  সপ্রযণ; 

 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ, যকাদযয সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়, সফবাগ, সযকল্পনা কসভন এফং উন্নয়ন 

দমাগী ংস্থা কর্তথক চাসত সফসবন্ন তথ্য উার্ত্ত যফযাকযণ; এফং 

 সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়  সফবাগ, অসধদপ্তয  ংস্থা কর্তথক প্রণীত খো নীসতভারা/সফসধ/আইন এয উয ভতাভত ংগ্র, 

ংকরন  প্রসতদফদন সপ্রযণ। 

৮.২.৭ প্রকানা াখা 

ফাংরাদদদয আথ থ াভাসজক উন্নয়দন সযংখ্যাদনয ভূসভকা অসযীভ। উন্নয়ন সযকল্পনা গ্রণ, আথ থ াভাসজক অফস্থা 

সনরূণ, সদদয প্রকৃত সচে উদঘাটদন সযংখ্যান একভাে সনব থযদমাগ্য ভােভ। তাই ঠিক  সনব থযদমাগ্য সযংখ্যান 

মথাম্ভফ স্বল্প ভদয় ব্যফাযকাযীদদয কাদছ সৌৌঁছাদনায প্রদয়াজনীয়তা অনস্বীকথাম। স্বাধীনতা অজথদনয য দত ১৯৭৫ 

ার ম থন্ত ফাংরাদদদ সযংখ্যান সফলয়ক কর প্রকায প্রকানা ফাংরাদদ যকাসয ভৄদ্রণারয় (সফসজ সপ্র) দত 

প্রস্তুত দতা পদর সযংখ্যান সফলয়ক তথ্য ভৄদ্রদণ সফরম্ব দতা এফং ঠিক ভদয় তথ্য যফযা কযা ম্ভফ ত না। 

সফরম্ব সযাদযয উদেদশ্য ১৯৭৫ াদর সফসফএএ Reproduction ইউসনট নাদভ একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযা য়। 

এদত সকফরভাে সরটায সপ্র সছর। ১৯৮৩ াদর প্রকল্পটি যাজস্ব খাদত স্থানান্তসযত য় এফং আযসডস উইং নাদভ 

আত্মপ্রকা কদয। এদত অনুদভাসদত কভ থকতথা/কভ থচাযীয ংখ্যা সছর ১৪৪ জন। সকফরভাে ভৄদ্রণ ফা প্রকানাই নয় 

প্রকাসত প্রসতদফদন/সযদাট থ, গ্রন্থ  অন্যান্য সফক্রয়দমাগ্য প্রকানা সফতযণ  সফক্রদয়য কাজ এই াখায উয ন্যস্ত 

সছর। প্রসত ফছয সদদ  সফদদদ সযংখ্যান সফলয়ক প্রকানা সফক্রয় কদয যকায প্রায় ১৫,০০,০০০/- (দনয রয) 

টাকা আয় কদয থাদক। ফতথভাদন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায কর প্রকানা, শুভাসয  নভৄনা জসযদয কাদজ 

ব্যফহৃত কর প্রশ্নে, সফসবন্ন ধযদণয ম্যানুয়ার, োয়ায, সাস্ট্ায, সিাসয়ায, সযচয়ে ইতুাসদ ভৄদ্রদণয মাফতীয় কাজ 

প্রকানা াখা দত ম্পাদন কযা য়। 
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প্রকানা াখায উদেশ্য: 

ফ থাদৄসনক সভসনে, প্রভেসক্ত সনব থয মন্ত্রাসত, কসম্পউটায  পটয়ুায, এদক্সসযজ এয ব্যফায প্রফতথদনয ভােদভ 

ভৄদ্রদণয ভান, গসত  কভ থদযতা বৃসদ্ধকযণ এ াখায ভর উদেশ্য। 

আযসডসয ইউসনটভ: 

                এই ইউসনদট সফসবন্ন উইং/প্রকল্প দত তথ্য ম্বসরত ান্ডুসরস সট্রসং -এয ভােদভ সপ্লট 

সভসকং এয জন্য সপ্লট ইউসনদট াঠাদনা য়; 

                  এই ইউসনদট ০২ জন                 কভ থযত আদছন। সফসবন্ন উইং/কভ থসূসচ/প্রকল্প 

দত ান্ডুসরসয সট্রসং কস ায়ায য সপ্লট সভকায/কাযী সপ্লট সভকাদযয ভােদভ প্রথভত াদা প্লাসস্ট্দক 

সসস্ট্ং কদয ম্যানুয়ার দ্ধুসতদত আফায সটিস (Computer to Plate) দ্ধসতদত সপ্লট বতসয কদয সপ্র 

ইউসনদট ভৄদ্রদণয জন্য াঠাদনা য়; 

            এই ইউসনদট সফসবন্ন উইং/কভ থসূসচ/প্রকল্প দত ম্যানুয়ার/সটিস দ্ধসতদত বতসযকৃত সপ্লটভ 

নষ্ঠা/াতা অনুমায়ী কাগজ  অন্যান্য ভৄদ্রণ াভগ্রী প্রস্তুত কদয সপ্রসন্টং সভসদন ছাাদনায ব্যফস্থা কযা য়; 

              এই ইউসনদট ভৄদ্রণ ম্পূণ থ য়ায য ফাঁধাই াখায় নষ্ঠা অনুমায়ী াসজদয় কবায ফাইসন্ডং 

সভসদন ফাঁধাই এয য াফসরদকন াখায় সপ্রযণ কযা য়। এদযদে দুই ধযদনয ফই বতসয কযা য়, একটি 

সৌজন্য কস এফং অযটি সফক্রদয়য জন্য। সৌজন্য কসগুদরা সম সম উইং এয ভােদভ প্রকাসত য় সগুদরা 

স স উইং এ সপ্রযণ কযা য়; 

             এই ইউসনদট ফাঁধাই ইউসনট সথদক ফই ফাঁধাই কদয তা ব্যফায উদমাসগ কযায জন্য কাটিং 

ইউসনদট সপ্রযণকযা য় এফং এখাদন আদৄসনক কাটিং সভসদনয াাদয্য াইজভত কাটা য়; 

 প্রকানা সফক্রয়াঃ এই ইউসনদট ফই কাটিং এয য সৌজন্য কসগুদরা সম সম উইং/প্রকদল্পয ভােদভ প্রকাসত 

য় সগুদরা স স উইং/প্রকদল্প সপ্রযণ কযা য় এফং ফাকী সফক্রয় কস াফসরদকন ইউসনট দত যফতী 

ভদয় সতাখানা সযাডস্থ সফসফএ সফক্রয় সকন্দ্র  সফসফএ প্রধান অসপ সফক্রয় াখা সথদক সফক্রদয়য ব্যফস্থা 

কযা য়, মা ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায অন্যতভ আদয়য উৎ। যফতী ভদয় ফই সফক্রয় সথদক আদয়য 

অথ থ সট্রজাযী চারাদনয ভােদভ সফসফএ এয প্রকানা ফাফদ অসজথত আয় সদদফ যকাসয সকালাগাদয জভা সদয়া 

য়; 

              এপএ অুান্ড এভআইএ এয প্রকানা াখায় কভ থযত কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয কর 

প্রাসনক কাজ এই ইউসনট সথদক কযা য়। 
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৯ ০  কসম্পউটায উইং 

৯.১                       ২০১৭-১৮                                

৯.১.১ অটিকুার ডাটা আকথাইব এন্ড সনটয়াসকথং (২য় ম থায়) প্রকল্প  

                 :                         

            :        ২০১৪        ২০১৮      

১.               
 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায প্রধান কাম থারদয়য ইন্টাযদনট ব্যফায (৫ এভসফসএ দত ২০ এভসফসএ)-এ  

উন্নীতকযণ এফং সফবাগ, সজরা  উদজরা সযংখ্যান অসপদয াদথ ইন্টাযদনট ংদমাগ স্থান কযা; 

 প্রধান কাম থারদয় স্থাসত সনটয়াকথ এফং সজরা  উদজরায সনটয়াকথ যযণাদফযণ; 

 সডসজটার আকথাইব সদস্ট্ভ উন্নীতকযণ; 

 সযংখ্যান বফদন আইসটি সসকউসযটি সদস্ট্ভ স্থান; 

 পটয়ায উন্নয়ন, অসপ অদটাদভন (পাইর ম্যাদনজদভন্ট, এইচআযএভ, স-সযার, সবইদকর ম্যাদনজদভন্ট, 

ফাদজটিং এন্ড অসডটিং ইতুাসদ) ইন্ডাসেয়ার সযংখ্যান, পদযন সট্রড সযংখ্যান, কৃসল সযংখ্যান ইতুাসদ     

 সফসফএ  সফসফএ ংসিষ্ট অন্যান্য ংস্থায কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয স্থানীয় প্রসযণ প্রদান। 

 

প্রাক্কসরত ব্যয়: ১৮৪২.০০ রয টাকা। 

             ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয কাদজয অগ্রগসত (৮৪.৮৮%) 

             প্রকদল্পয ক্রভনৄসঞ্জত আসথ থক ৯২.৭১%, ফাস্তফ ৯৯.৫০% 

২.  ২০১৭-১৮                    /    : 
 50 TB Storage সম্মসরত অটিকুার আকথাইসবং সদস্ট্ভ ংগ্র কযা দয়দছ; 

 ৮টি সফবাদগয কর সজরা  উদজরায কর কভ থকতথা/কভ থচাযীগণদক ০২(দুই) সদন ব্যাী Office 

Automation Software সফলদয় স্থানীয় প্রসযণ প্রদান কযা দয়দছ; 

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ১২৪ জন কভ থকতথা/কভ থচাযীদক rasic Computer প্রসযণ প্রদান কযা দয়দছ; 

                                                                 /            ০২(  )     

      Office Automation Software                                 ; 

 সযংখ্যান বফদন ব্যফাদযয জন্য ০১টি সজনাদযটয ক্রয় কযা দয়দছ। স্থানায কাজ চরভান; 

 এপএ এন্ড এভআইএ এয আযসডস াখায প্রদয়াজদন ০১টি CTP সভসন ক্রয় কযা দয়দছ। স্থানায কাজ ম্পন্ন 

দয়দছ; 

 সযংখ্যান বফদনয স্থাসত সনটয়াকথ উন্নয়দনয কাজ চরভান যদয়দছ। ীঘ্রই ভাপ্ত দফ; 

 Vehicle and Officials Access Control Solution and CCTV Camera System    

                   ; 

          ,                            Modem, Desktop Server and Hard Disk    

                            ,                  ০১      ৬৫০  Modem            

       Digital Scanner, Laptop, Off-Line UPS, Laser Printer and Tape Backup 

Drive             ; 
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 সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ এফং ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায কর কভ থকতথাগণদক ১টি কদয 

কদ থাদযট সটসরটক ীভ যফযা কযা দয়দছ। তাছাো কর সফবাগ  সজরা এফং উদজরায় ০১টি কদয 

সটসরটক সভ সফতযণ কদয প্রসত ভাদ ইন্টাযদনট ডাটা টকটাইভ সফটিসএর এয ভােদভ যফযা কযা দয়দছ; 

                          Parishankhyan Bhaban Digital LED Display Screen-

                                   Overseas Visit Tracker Software     e-

Appointment System Software             ; 

 ICT Lab-এ ব্যফাদযয জন্য Projector     Tools Box ক্রয় কযা দয়দছ এফং 

 VMware Software License Subscription extension, Microsoft Windows 10 

Original License, Microsoft Office and STATA Software               ১০ জন 

কভ থকতথা কর্তথক data security and cyber security সফলদয় বফদদসক পয ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

৩.                                    
সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয ৭৪ জন কভ থকতথা/কভ থচাযীদক এফং ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ২৫০ জন 

কভ থকতথা/কভ থচাযীদক “জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর সযকল্পনা প্রণয়ন” সফলয়ক ০১(এক) সদন ব্যাী স্থানীয় প্রসযণ প্রদান 

কযা দয়দছ। 

৪                

ক্রসভক 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় )টাকা(  

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন 

কযা দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট 

ভয় ীভা 

ভন্তব্য 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  

০১। ডাটা কাদনকটিসবটি অসপ অদটাদভন 

কযা 

 

 

১.৪৫ রয  

আউট 

সাসং এয 

ভােদভ 

২০১৭-১৮  

০২। অসপ অদটাদভন 

(a) Human Resource 

Management System 

(b) Inventory Management 

System 

(c) Accounting System with 

Budget 

(d) Audit Management System 

(e) Vehicle Management 

System 

(f) Agriculture Statistics 

System; 

(g) Online survey for 

population census;  and 

(h) Geocode Management 

System 

সজরা  উদজরা 

সথদক যাসয 

(Online) তথ্য 

ংগ্র কযা। 
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৯.২             ,                  ,                                       

(         )     

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

ফাস্তফায়নকার      : জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০১৯ 

১.              
 সফসফএ প্রসতসষ্ঠত য়ায য সথদক সযচাসরত শুভাসয/জসযদয ডাটা নৄনাঃরুদ্ধায, মা OGD (Open 

Government Data) ডাটাদট সদদফ নৄণাঃব্যফায কযা; 

 নৄনাঃরুদ্ধাযকৃত ডাটায তথ্য (metadata) বতসয  ভল্যায়ন; 

 সফসবন্ন ভদয়/ফছদয সযচাসরত শুভাসয /জসযদয Micro Data ভ ভদয়য ক্রভানুাদয (Time series) 

াজাদনা মাা Big data preparation এ ায়ক; 

 Data Legacy ডাটা সফসবন্ন ভদয়য  ফতথভান ভদয়য তদথ্যয সত তুরনাভরক ব্যাখা  পযভরা সনধ থাযণ; 

 Comparative definition সনধ থাযণ কযা এফং স অনুাদয তথ্য analysis; 

 বসফষ্যদতয জন্য বফজ্ঞাসনক দ্ধসতদত কর ডাটা ংযযণ কযা এফং 

 সডসজটার সড সপ্লয ভােদভ ফাংরাদদ, াকথ  য়ার্ল্থ নৄদরন লক স্থান। 

প্রাক্কসরত ব্যয়াঃ  ৮০৬.৭০ রয টাকা। 

 ২০১৭-১৮অথ থ ফছদয কাদজয অগ্রগসত: ৯৯% 

 প্রকদল্পয ক্রভনৄসঞ্জত আসথ থক ৯৯%, ফাস্তফ ৯৯% 

২.  ২০১৭-১৮                    /      
 সুসনসদ থষ্ট কভ থসযকল্পনা প্রণয়ন, প্রসকউযদভন্ট প্লান  গ্যানচাট থ বতযী কযা দয়দছ; 

 ফতথভাদন কসম্পউটায উইংদয়য ংযসযত ডাটাদট ভদয সরসস্ট্ং কাজ ৫০% ম্পন্ন দয়দছ। 

 Time series data প্রণয়দনয formula সনধ থাযদনয কাজ চরদছ; 

 Metadata বতযীয জন্য সফসবন্ন সদদয কাম থক্রভ ভল্যায়ন কযা দচ্ছ। 

 াফসরক রাইদিযী, ন্যানার রাইদিযী, সচফারয় রাইদিযী, সফআইসডএ  অন্যান্য প্রসতষ্ঠান দত সযংখ্যান 

বুুদযায কভ থকতথা/কভ থচাযীগদণয ভােদভ সন্পা  াদব থয ১৯৭৪ দত ১৯৯৯ ার ম থন্ত সযদাট থ / প্রকানা ংগ্রদয 

কাজ ৪০% ম্পন্ন দয়দছ;   

 ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায কভ থকতথা,  প্রাক্তন সযচারক, সযংখ্যানসফদ, IT সফদলজ্ঞ অন্যান্য 

কভ থকতথাগদণয ভােদভ সভটাডাটা বতযী  ভল্যায়ন;  

 সট রুদভ যসযত সটগুদরা কাদজয উদমাগী কদয সুসনসদ থষ্টবাদফ াজাদনা দয়দছ। 
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United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)                            

                                                                                                    

              

৩.                

ক্র 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় 

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন কযা 

দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট 

ভয়ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১।  শুভাসয/ জসযদয 

ভাইদক্রা ডাটা 

নৄনরুদ্ধায,    

IrM, ErCDIC 

পযদভট সথদক 

ASCII format 

এ রূান্তয কযা দফ; 

 নৄনরুদ্ধায কৃত ডাটায 

তথ্য (metadata) 

বতসয  ভল্যায়ন 

কযা দফ; 

 শুভাসয/ জসযদয 

 IrM 

mainframe 

সটকদনারসজদত 

ংগৃীত 

ভাইদক্রাডাটা ভ 

ফতথভান প্রভেসক্তদত 

ব্যফায উদমাগী 

কদয 

conversion 

কযা; 

 ১৯৭৪ দত ১৯৯৯ 

ার ম থন্ত শুভাসয 

 জসযদয 

৮০৬.৭০ ডাটা কনবাযন, 

সভটাডাটা 

সপ্রাদযন, 

সপ্রজাযদবন এন্ড 

টাইভ সসযজ  

ডাটা 

কম্পাইদরন 

(সডসএভসটি) 

প্রকদল্পয ভােদভ 

সফসফএ এয IT 

সফদলজ্ঞ  

সযংখ্যানসফদ 

এফং অফযপ্রাপ্ত 

সযংখ্যানসফদ  

IT সফদলজ্ঞ িাযা 

জুরাই ২০১৭ 

সখ. দত জুন, 

২০১৯ সি. 

ম থন্ত।  
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ক্র 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ম্ভাব্য 

ব্যয় 

সকবাদফ 

ফাস্তফায়ন কযা 

দফ 

ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট 

ভয়ীভা 

ভন্তব্য 

Micro Data 

ভ ভদয়য 

ক্রভানুাদয (time 

series) াজাদনা;  

 বসফষ্যদতয 

ব্যফাদযয জন্য  

ভাইদক্রা ডাটাদট 

বফজ্ঞাসনক সদ্ধদত 

ংযযণ কযা; 

 সডসজটার LED 

Display এয 

ভােদভ ফাংরাদদ, 

াকথ  য়ার্ল্থ 

নৄদরন লক 

প্রদ থনা স্থান। 

ভাইদক্রাডাটা 

ভদয টাইভ 

সসযজ অফস্থান; 

 ফাংরাদদদয 

জনংখ্যা 

ংক্রান্ত োন 

ধাযণা উরসদ্ধ 

কযায জন্য 

সডদভাগ্রাসপ  

বাইটার 

সযংখ্যান 

প্রদ থন কযা; 

 অতীদতয 

ডাটাভ 

সফদিলণ কদয 

সুসফধাদবাগী 

জনদগাষ্ঠী ফা 

এরাকায উন্নয়দনয 

ভাকাঠি ঠিক 

কযা; 

সন্পা/াদব থয 

সভটা ডাটায  

ডাটাদফইজ বতযী 

কযা এফং 

ভল্যফান এই 

ডাটাভ 

ভুসভকম্পন ভৄক্ত 

এরাকাদত 

ংযযণ কযা। 

ফাস্তফায়ন কযা 

দফ। তাছাো, 

IrM 

compatible 

প্রভেসক্ত ব্যফায 

কদয আদৄসনক 

প্রভেসক্তয ভিম 

কযা দফ।  
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ডাটা কনবাযন, সভটাডাটা সপ্রাদযন, সপ্রজাযদবন এন্ড টাইভ সসযজ ডাটা কম্পাইদরন প্রকদল্পয Inception Workshop           

এ সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাদগয সচফ, জনাফ সৌদযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, প্রধান অসতসথ, অসতসযক্ত সচফ (উন্নয়ন) জনাফ সফকা 

সকদায দা, সফদল অসতসথ সদদফ উসস্থত সছদরন। বাসতত্ব কদযন ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায ভাসযচারক জনাফ সভা: আসভয 

সাদন। 
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১০                                       ) 

১০.১                                          

 সফসফএএয কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয সাগত দযতা বৃসদ্ধয রদযু সনয়সভত প্রসযণ আদয়াজন; 

 সফসবন্ন প্রসযণ প্রসতষ্ঠান কর্তথক আদয়াসজত প্রসযদণ সফসফএ এয কভ থকতথা/কভ থচাযী ভাদনানয়ন;     

 কর্তথদযয সনদদ থনা অনুমায়ী সফদল প্রসযণ সকা থ সযচারনা।  

           

১০.২  ২০১৭-২০১৮ অথ থফছদয স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ সট্রসনং ইনসস্ট্টিউদটয উদল্লখদমাগ্য অজথন/াপল্য: 

ভানফম্পদ উন্নয়ন  কভ থদযতা বৃসদ্ধযরদযু ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায স্ট্ুাটিসস্ট্কুার স্ট্াপ সট্রসনং ইনসস্ট্টিউট 

(এএটিআই)  সনয়সভত প্রসযণ কাম থক্রভ সযচারনা কদয আদছ। জাতীয় সযংখ্যান প্রসতষ্ঠান সাদফ সফসফএ- 

জনশুভাসয, কৃসলশুভাসয, অথ থননসতক শুভাসয যকায কর্তথক সনধ থাসযত সফসবন্ন শুভাসয সযচারনা কদয। অসধকন্তু খানায 

আয়-ব্যয় জসয, ভাসল্টর ইসন্ডদকটয লাস্ট্ায াদব থ (এভআইসএ), াদব থ অফ ম্যানুপুাকচাসযং ইন্ডাসষ্ট্র (এএভআই), 

সবাক্তাযভল্য-সূচক, সজসডস প্রাক্করন সফসবন্ন সফলদয় জসয সযচারনা কদয আদছ। এ বৃৎ কভ থকাদন্ডয সূচনা সথদক 

প্রসতদফদন প্রকা ম থন্ত প্রসতটি স্তদয ংসিষ্ট কভ থচাযীদদয দযতা বৃসদ্ধয রদযু সফসফএ এয এএটিআই সনয়সভতবাদফ 

প্রসযণ কাম থক্রভ সযচারনা কদয আদছ। ২০১৭-১৮ অথ থফছদয এএটিআই Project Management, আদৄসনক 

অসপ ব্যফস্ানা , Basic Financial Management, ফাসল থক কভ থম্পাদন  ই-পাইসরং (সযদোয), জাতীয় 

শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন, সভৌসরক প্রসযণ এফং অন্যান্য সফলদয় ৩৫টি প্রসযণ সকাদ থয ভােদভ ফ থদভাট ১২৬৬ জন 

কভ থকতথা/কভ থচাসযদক প্রসযণ প্রদান কদযদছ। 

10.3 কভ থকতথা/কভ থচাসযদক প্রসযণ প্রদান 

ক্রসভক 

নং 

প্রসযণ সকাদ থয নাভ ভয় সভয়াদ প্রসযণাথী  ংখ্যা 

১ Basic Special Training (STATA) ০৯-১৩ জুরাই 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

SID  সফসফএ-এয 

কভ থচাযী 

২৪ 

২ Project Management  ১৬-২০ জুরাই, 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

SID  সফসফএ-এয 

কভ থচাযী 

৩০ 

৩ “আদৄসনক অসপ ব্যফস্ানা   ২৩-২৭ জুরাই 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

SID  সফসফএ-এয 

কভ থচাযী 

৩০ 

৪ Basic Computer  ২৭-৩১ আগস্ট্ 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থচাযী ২৪ 

৫ Basic Financial Management  ১০-১৪ সদন্ফম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থচাযী ৩০ 

৬ সভৌসরক প্রসযণ ১৭-২৮ 

সদন্ফম্বয, ২০১৭ 

১০ কভ থ 

সদফ 

সযংখ্যানকভ থকতথা ৪০ 

৭  াফসরক প্রসকউযদভন্ট ম্যাদনজম্যান্ট সকা থ  

With e-GP  

০২-০৮ সদন্ফম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থকতথা ২৪ 

৮ “আদৄসনক অসপ ব্যফস্ানা  (২য়ব্যাচ)  ০৯-১২ অদটাফয 

২০১৭ 

০৪ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থচাযী ৩০ 

৯ সভৌসরক সযংখ্যান  ১৫-১৯ অদটাফয, 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-

এযকভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

১০ Basic Financial Management  ২২-২৬ 

অদটাফয, ২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-

এযকভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 
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ক্রসভক 

নং 

প্রসযণ সকাদ থয নাভ ভয় সভয়াদ প্রসযণাথী  ংখ্যা 

১১ সভৌসরক সযংখ্যান  ২৯ অদটাফয  

০২ নদব   

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-

এযকভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

১২ Basic Financial Management 
প্রসযণদকা থ 

০৫-০৯ নদবম্বয, 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

১৩ ই-পাইসরং( সযদোয ) ১২-১৬ নদবম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-

এযকভ থকতথা/কভ থচাযী 

১২০ 

১৪ সভৌসরক সযংখ্যান ১৯-২৩ নদবম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থচাযী ৩০ 

১৫ Basic Computer ২৬-৩০ 

নদবম্বয২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থচাযী ২৪ 

১৬ Staff Development  ০৩-০৭ সডদম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ এয কভ থচাসয ৩০ 

১৭ Staff Development  ১০-১৪ সডদম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ এয কভ থচাসয ৩০ 

১৮ Staff Development  ১৭-২১ সডদম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ এয কভ থচাসয ৩০ 

১৯ Staff Development  ২৪-২৯ সডদম্বয 

২০১৭ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ এয কভ থচাসয ৩২ 

২০ Basic Financial Management  ১১-১৫ সপব্রুয়াসয 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

২১ জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফান ১৮ সপব্রুয়াসয 

২০১৮ 

১ 

কভ থসদফ 

সফসফএ-এয কভ থকতথা ৫০ 

২২ Basic Financial Management  ২৫-০১ ভাচ থ 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

২৩ সভৌসরক সযংখ্যান  ০৪-০৮ ভাচ থ 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

২৪ Compilation of National 

Accounts    

১১-১৫ ভাচ থ 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

২৫ Basic Computer  ১৮-২২ ভাচ থ 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

২৪ 

২৬ ফাসল থক কভ থম্পাদন  ই-পাইসরং(সযদোয) ২৫-২৯ ভাচ থ 

২০১৮ 

৪ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

১১৪ 

২৭ Basic Financial Management  ০১-০৫ এসপ্রর 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

২৮ আদৄসনক অসপব্যফস্ানা  ০৮-১২ এসপ্রর 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

২৯ আদৄসনক অসপব্যফস্ানা   ১৫-১৯ এসপ্রর 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

৩০ KBA RAPIDA Four color ভৄদ্রণ 

সভসন  সযচারনা 

২২-২৬ এসপ্রর 

২০১৮ 

৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

২০ 
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ক্রসভক 

নং 

প্রসযণ সকাদ থয নাভ ভয় সভয়াদ প্রসযণাথী  ংখ্যা 

৩১ জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌরফাস্তফান  ৩০ এসপ্রর ১ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থচাযী ৪০ 

৩২ কৃসল সযংখ্যান  ০৬-১০ সভ ২০১৮ ৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী 

৩০ 

৩৩ দচতনতা বৃসদ্ধভৄরকপ্রসযণ ১৩-১৭ সভ ২০১৮ ৫ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয গােীচারক ৩০ 

৩৪ সভৌসরক প্রসযণ  ২০-৩১ সভ ২০১৮ ১০ কভ থ 

সদফ 

সফসফএ-এয কভ থচাযী 

(নতুন সনদয়াগপ্রাপ্ত) 

৮০ 

 

৩৫ 

 

Computer Literacy  

 

১০-১২ জুন ২০১৮ 

 

০৩ কভ থ 

সদফ 

 

SID  সফসফএ-এয 

কভ থচাযী 

 

২০ 

                                                                                                      সভাট= ১২৬৬ 

১০.৪  বসফষ্যত সযকল্পনা 

ক্রাঃ 

নং 

কাদজয নাভ উদেশ্য ফাস্তফায়দনয 

অবীষ্ট ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

       ২০১৮-১৯          ৩২               

                                       

                                     

          Computer Basic             

                                   

(with e-GP), Basic Financial 

Management   Compilation National 

Accoounts         

স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ সট্রসনং ইনসস্ট্টিউট 

এয প্রসযণ কাম থক্রভ িাযা সফসফএ এয 

কর স্তদযয কভ থকতথা/কভ থচাসযয 

কভ থদযতা  ভানসক উৎকল থ াসধত 

দফ। পদর ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযায 

ঠিক সযংখ্যান ংগ্র  যফযা 

দযতা এফং সযংখ্যাদনয গুনগত ভান 

ক্রভািদয় বৃসদ্ধ াদফ। 

২০১৮-

২০১৯ 

 

 

১০.৫   ফাসল থক কভ থম্পাদন (APA) কভ থসযকল্পনা আনুমায়ী ১০০% কভ থ ম্পাদন কযা দয়দছ। 
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১০.৬                                                                        

১০.৬.১                                 

ক্রসভক 

নং 

সকাদ থয নাভ আদয়াজক 

প্রসতষ্ঠান 

প্রসযদণয 

তাসযখ  

সভয়াদ 

প্রসযদণয 

স্থান 

               

           

অংগ্রণকাযীগদণয ংখ্যা 

সযংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

সফবাগ 

ফাংরাদদ 

সযংখ্যান 

বুুদযা 

অন্যান্য 

ংস্থা 

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  )৯(  

(১) Office 

Automation 

Software 

        

            

   

           

 ২         

    

০১-০৩-১৮ 

১৩-৫-১৮ 

১৬-৯-১৭ 

০৪-১০-১৭ 

২০-৪-১৮ 

২৭-৪-১৮ 

১৫-৩-১৮ 

 ০২      

      

         

       

      

          

        

       

        

         

         

১   ২    ৩       - ৯৫ জন 

৮২ জন 

২৪ জন 

৬৭ জন 

৪০ জন 

৭৫ জন 

৬০ জন 

 

- 

(২) Office 

Automation 

Software 

ঐ ১২-৬-১৮ 

১২-৬-১৮ 

১৮-৬-১৮ 

১৮-৬-১৮ 

১১-৬-১৮ 

 ২      

সফসফএ এয 

আইসটি 

ল্যাফ 

১    ২    ৩       ২৮ জন ৩১ জন 

৩৪ জন 

২৮ জন 

২৭ জন 

২৭ জন 

 

- 

(৩) Basic Computer ঐ ০৭-৫-১৮ 

 ১০      

          

           

২    ৩       - ২৪ জন ০৩ জন 

(৪) Basic Computer ঐ ১১-৬-১৮ 

 ১০      

          

           
১    ২    ৩  

     

- ৩২ জন ০১ জন 

(৫) e-Filing ঐ ২১-০৫-১৮ 

 ২      

          

           
১   ২    ৩       - ২৪ জন - 

(৬)               

              

     

ঐ ২১-০৬-১৮ 

২৬-০৬-১৮ 

 ১      

          

           

        

   

১   ২    ৩        ৭৪ জন ২৪০ জন - 
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১০   ২                                  

ক্র: 

নং 

সকাদ থয 

নাভ 

আদয়াজন

কাযী 

প্রসতষ্ঠান 

প্রসযদণ

য তাসযখ 

 সভয়াদ 

প্রসযদণয 

স্থান 

অংগ্রণ 

কাযীগদণয 

ম থায়/দেণী 

অংগ্রণকাযীগদণয ংখ্যা 

      সযংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

সফবাগ 

ফাংরাদদ 

সযংখ্যা

ন বুুদযা 

অন্যা

ন্য 

ংস্থা 

সভাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ সদন 

২০১৮ 

SSTI ১ভ  ২য় 

সেসণ 

    

2. শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ সদন 

জানুয়াসয 

২০১৮ 

,, ,,     

3.  SPSS FAO 

BBS 

৫ সদন 

২০১৭ 

Computer 

lab 

,,     

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ সদন 

২০১৮ 

SSTI ১ভ  ২য় 

সেসণ 

    

2. জাতীয় 

শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ সদন ,, ,,     

3.  STATA 

Software 

অথ থননসতক 

শুভাসয 

২০১৩ 

প্রকল্প, 

সফসফএ 

১২ সদন কসম্পউটায 

ল্যাফ, 

কসম্পউটায 

উইং 

,,     

১০.৬.৩                                         
ক্রাঃ 

নং 

সকাদ থয নাভ তাসযখ 

 

সভয়াদ 

আদয়াজনকাযী 

প্রসতষ্ঠান/কভ থসূচী

/কভ থকাদন্ডয নাভ 

প্রসযদণয স্থান অংগ্রণকাযীয

ম থায়/ সেসণ 

অংগ্রণকাযীয তথ্য ভন্তব্য 

BBS SID সভাট  

১ Statistical 

Modeling 

১২-১৩ 

সদন্ফম্বয 

২০১৭ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইন্ডাসে এন্ড 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ সেসণ ০৫  ০৫  

২ Survey 

Methodology  

১৯-২০ 

নদবম্বয 

২০১৭ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইন্ডাসে এন্ড 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২য়, ৩য় 

সেসণ 

২০  ২০  
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ক্রাঃ 

নং 

সকাদ থয নাভ তাসযখ 

 

সভয়াদ 

আদয়াজনকাযী 

প্রসতষ্ঠান/কভ থসূচী

/কভ থকাদন্ডয নাভ 

প্রসযদণয স্থান অংগ্রণকাযীয

ম থায়/ সেসণ 

অংগ্রণকাযীয তথ্য ভন্তব্য 

BBS SID সভাট  

 

৩ 

 

Survey 

Methodology 

 

১৩-১৪ 

সপব্রুয়াযী 

২০১৮ 

 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

 

ইন্ডাসে এন্ড 

সরফায উইং এয 

বা কয 

 

১ভ,২য়, ৩য় 

সেসণ 

 

২০ 

  

২০ 

 

৪ Survey 

Methodology 

২৫-২৬ 

সপব্রুয়াযী 

২০১৮ 

LMIS প্রকল্প, 

BBS 

ইন্ডাসে এন্ড 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২য়, ৩য় 

সেসণ 

২০  ২০  

৫ Bangladesh 

Central 

Product 

Classification 

(BCPC) 

১৬-১৭ 

সভ ২০১৮ 

Business 

Directory, 

2018, BBS 

ইন্ডাসে এন্ড 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২য়, ৩য় 

সেসণ 

৩৮   ৩৮  

৬ Bangladesh 

Standard 

Industrial 

Classification  

(BSIC) 

১০-১৪ 

সভ ২০১৮ 

Business 

Directory, 

2018, BBS 

ইন্ডাসে এন্ড 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২য়, ৩য় 

সেসণ 

৩৭  ৩৭  

৭ Survey on 

Manufacturin

g Industries 

(SMI) 

১৬-১৭, 

সভ ২০১৮ 

Survey on 

Manufactur

ing 

Industries 

ইন্ডাসে এন্ড 

সরফায উইং এয 

বা কয 

১ভ, ২য়, ৩য় 

সেনী 

৩৫   ৩৫  

১০.৬.৪                                            
ক্র: 

নং 

সকাদ থযনাভ আদয়াজনকাযী 

প্রসতষ্ঠান 

প্রসযদণয 

তাসযখ  সভয়াদ 

প্রসযদণয স্থান অংগ্রণকাযী 

গদণয ম থায়/ 

সেণী 

অংগ্রণকাযীগদণয ংখ্যা 

সযংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

সফবাগ 

সডদভাগ্রাসপ 

এন্ড সরথ 

উইং, 

সফসফএ 

অন্যান্য ংস্থা সভাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

১. আদৄসনক অসপ 

ব্যফস্ানা 

এএটিআই, 

সফসফএ 

২৩-২৭ জুরাই 

২০১৭ 

এএটিআই ২য়  ৩য় 

সেণী 

- ০৩ - - 

২. Basic 

Financial 

Management 

এএটিআই, 

সফসফএ 

২২-২৬ 

অদটাফয 

২০১৭ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

৩য় সেণী - ০৪ - - 

৩. ই-পাইসরং এএটিআই, 

সফসফএ 

১২-১৬ 

নদবম্বয ২০১৭ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

১ভ, ২য়  

৩য় সেণী 

- ১৫ - - 

৪. সভৌসরক 

সযংখ্যান 

এএটিআই, 

সফসফএ 

১৯-২৩ 

নদবম্বয ২০১৭ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

২য়  ৩য় 

সেণী 

- ০৫ - - 

৫. Staff 

Development 

এএটিআই, 

সফসফএ 

০৩-৩০ 

সডদম্বয, 

২০১৭ 

 

এএটিআই, 

সফসফএ 

৪থ থ সেণী - ০৭ - - 
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ক্র: 

নং 

সকাদ থযনাভ আদয়াজনকাযী 

প্রসতষ্ঠান 

প্রসযদণয 

তাসযখ  সভয়াদ 

প্রসযদণয স্থান অংগ্রণকাযী 

গদণয ম থায়/ 

সেণী 

অংগ্রণকাযীগদণয ংখ্যা 

সযংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

সফবাগ 

সডদভাগ্রাসপ 

এন্ড সরথ 

উইং, 

সফসফএ 

অন্যান্য ংস্থা সভাট 

৬. Basic 

Financial 

Management 

এএটিআই, 

সফসফএ 

২৫ সপব্রুয়াসয- 

১ ভাচ থ ২০১৮ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

৩য় সেণী - ০৪ - - 

৭. সভৌসরক 

সযংখ্যান 

এএটিআই, 

সফসফএ 

০৪-০৮ ভাচ থ, 

২০১৮ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

৩য় সেণী - ০৪ - - 

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর ফাস্তফায়ন 

সফলয়ক 

এএটিআই, 

সফসফএ 

৩০ এসপ্রর, 

২০১৮ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

৩য় সেণী - ০৪ - - 

৯. Operational 

Training for 

Advanced 

Users 

অথ থননসতক শুভাসয 

২০১৩ প্রকল্প 

২০-২৪ সভ, 

২০১৮ 

কসম্পউটায 

ল্যাফ 

১ভ সেণী - ০৪ - - 

১০. ফাসল থক 

কভ থম্পাদন চুসক্ত 

সযকল্পনা  

উন্নয়ন সর 

২৫ ভাচ থ, 

২০১৮ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

১ভ সেণী - ০৫ - - 

১১. ই-পাইসরংসফলয়ক 

সযদো থ সকা থ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

১৫ নদবম্বয, 

২০১৭ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

১ভ, ৩য় 

সেণী 

- ০৮ - - 

১২. সভৌসরক 

সযংখ্যান 

এএটিআই, 

সফসফএ 

২৯ অদটাফয-

০২ নদবম্বয, 

২০১৭ 

এএটিআই, 

সফসফএ 

২য় - ০১ - - 

১৩. Digitization 

of BBS 

Publications 

সডসজটাইদজনঅফ 

সফসফএ 

াফসরদকনএন্ড 

অনরাইন 

সদকন্ডাযী ডাটা 

কাদরকন প্রকল্প 

২৪-২৬ 

অদটাফয, 

২০১৭ 

আইসটিল্যাফ-

২ 

১ভ - ০১ - - 
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১০.৬.৫                                                     
সকাদ থয নাভ আদয়াজনকাযী 

প্রসতষ্ঠান 

প্রসযদণয 

তাসযখ  

সভয়াদ 

প্রসযদণয 

স্থান 

অংগ্রণ 

কাযীগদণয 

ম থায়/দেণী 

অংগ্রণকাযীগদণয ংখ্যা 

 

সযংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

সফবাগ 

       অন্যান্য 

ংস্থা 

সভাট 

         

২              

              

           

      

        

    

৩০-

৩১জুরাই, 

২০১৭(২সদন) 

       

        

১        

        

          ৮১        

           ৮১    

১৬২    

২              

               

            

      

        

    

২-৩ আগষ্ট, 

২০১৭ (২সদন) 

     

       

২   ৩        

                

সফসফএ এফং যকাসয অন্যান্য 

ংস্থায় কভ থযত 

কভ থকতথা/কভ থচাযীগদণয ভে দত 

সনদয়াগকৃত ৩০৪৭    সজানার 

অসপায     ১৯১           

৩২৩৮   

২            

        

              

           

      

        

    

২৬-২৮ 

সডদম্বয, 

২০১৭ 

(৩সদন) 

সফসফএ 

দয দপ্তয 

১        

        

          ৮১        

           ৮১    

১৬২    

২            

        

               

            

      

        

    

৩১ সডদম্বয, 

২০১৭ দত ২ 

জানুয়াসয, 

২০১৮ 

(৩সদন) 

     

       

২   ৩        

                

সফসফএ এফং যকাসয অন্যান্য 

ংস্থায় কভ থযত 

কভ থকতথা/কভ থচাযীগদণয ভে দত 

সনদয়াগকৃত ৩০৪৭    সজানার 

অসপায     ১৯১           

৩২৩৮   

           

               

      

        

    

৯-১১ 

জানুয়াসয 

২০১৮ 

(৩সদন) 

য়াড থ  

ইউসনয়ন 

ম থাদয় 

                    -৮০ ৬০৭    

                 -১৪ ৬৭৫ 

   

 

৯৫ ২৮২ 

   

৩              

              

           

      

        

    

২৫-২৬     

২০১৮ 

(২সদন) 

সফসফএ 

দয দপ্তয 

১        

        

          ৫২        

           ৫২    

১০৪    
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১০.৬.৬    ২০১৭-১৮                                                
ক্র: 

নং 

সকাদ থয 

নাভ 

আদয়াজনকাযী 

প্রসতষ্ঠান 

প্রসযদণয 

তাসযখ  

সভয়াদ 

প্রসযদণয স্থান অংগ্রণকাযীগদণয 

ম থায়/দেণী 

অংগ্রণকাযীগদণয ংখ্যা 

      সযংখ্যান 

 তথ্য 

ব্যফস্থানা 

সফবাগ 

ফাংরাদদ 

সযংখ্যান 

বুুদযা 

অন্যান্য 

ংস্থা 

সভাট 

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ সদন 

২০১৮ 
SSTI ১ভ  ২য় সণী     

2. শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ সদন 

জানুয়াসয 

২০১৮ 

,, ,,     

3.  SPSS FAO 

BBS 

৫ সদন 

২০১৭ 
Computer 

lab 

,,     

1. National 

Account 

Statistics 

SSTI ৫ সদন 

২০১৮ 
SSTI ১ভ  ২য় সণী     

2. জাতীয় 

শুদ্ধাচায 

সকৌর 

,, ১ সদন ,, ,,     

3.  STATA 

Software 

অথ থননসতক 

শুভাসয 

২০১৩ 

প্রকল্প, 

সফসফএ 

১২ সদন কসম্পউটায 

ল্যাফ, 

কসম্পউটায 

উইং 

,,     

 
  



 

               ২০১৭-১৮ 89 

 

১০.৬.৭  ২০১৭-১৮                                 
নং           সকাদ থয নাভ                                                          

 ০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ 

SID BBS Others      

০১ 

 

      RDTA 7507: Regional 

Technical Evaluation 

and Training Workshop 

on 2015-16 Update for 

International 

Comparison Program 

(ICP)  

       

       

২৯    -

০৫     , 

২০১৭ 

ADB ১ ২ - ৩ 

০২     Expert Group Meeting 

on Securing Women’s 

Land Rights in the 

SDGs Monitoring 

Framework.  

        ০৮-০৯ 

    , 

২০১৭ 

GLII/GITN and 

Oxfam 

- ১ - ১ 

০৩        Training course on 

“Health Statistics  

       ০৯-১০ 

    , 

২০১৭ 

OICE SESRIC - ১ - ১ 

০৪       Training Course on 

Price Statistics  

     ১৮-২০  

    , 

২০১৭ 

SESRIC - ১ - ১ 

০৫       Training Program 

“SA17:14: External 

Sector Statistics” (ESS)  

         

     

২৪-২৮ 

    , 

২০১৭ 

IMF - ২ - ২ 

০৬         RDTA 7507: Regional 

Technical Evaluation 

and Training Workshop 

on 2015-16 Update for 

International 

Comparison Program 

(ICP)  

       

       

০২-০৫  

    , 

২০১৭ 

ADB ১ ২ - ৩ 

০৭         MICS6 Survey Design 

Workshop  

       

       

০৭-১৪ 

     

২০১৭ 

UNICEF ১ ২ - ৩ 

০৮       Issue-Focused Training 

Course on “Improving 

Capability in Producing 

Official Statistics for 

Monitoring the Post-

2015 Sustainable 

Development Goals 

(J0704222)”  

      ১৫     

-১৬ 

        

২০১৭ 

Japan 

International  

Co-operation 

Agency 

- ২ - ২ 
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০৯               ITU Asia-Pacific 

Regional Training 

Workshop on ICT 

Statistics  

      ২২-২৫ 

    

২০১৭ 

ITU Asia-Pacific - ১ - ১ 

১০       KOSTAT UNFPA joint 

Training Program for 

Strengthening Statistical 

Capacity  

     

        

১১-২২ 

       

২০১৭ 

Statistics Korea - ১ - ১ 

১১         Regional Advocacy 

Event for Monitoring 

the Sustainable 

Development Goals 

(SDGs) related to Food 

and Agriculture Sector 

& Demonstration 

Workshop on tools for 

Monitoring Food 

Security (SDG-2)  

       

       

০৪-০৮ 

       

২০১৭ 

FAO ১ ১ - ২ 

১২       Asian Evaluation Week 

2017 –Evaluation for 

Policy Making  

      ০৪-০৮ 

       

২০১৭ 

ADB ১ ০ - ১ 

১৩       Strengthening and 

Promoting Disability 

inclusive Development 

through quality evidence  

        ১১-৩০ 

       

২০১৭ 

Australian 

Government 

- ২ - ২ 

১৪         Regional Workshop on 

International 

Merchandise Trade 

Statistics Strengthening 

and Data Compilation 

and Analytical Capacity  

      ১১-১৩ 

       

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 

১৫         3
rd

 Workshop for the 

Collection of Data on 

International Labour 

Migration Statistics in 

the Asia and the Pacific 

Region  

     

        

২৫-২৭ 

       

২০১৭ 

Statistics Korea - ১ - ১ 

১৬       SA17.22. Government 

Finance and Public 

Sector Debt Statistics 

(GFS/PSDS)  

         

     

১৮-২২ 

       

২০১৭ 

IMF - ১ - ১ 

১৭     5
th

 Meeting of the 

Expert Group on 

Disaster-related 

statistics in Asia and 

     

        

২০-২২ 

       

২০১৭ 

ESCAP - ১ - ১ 
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the Pacific and 

Workshop on Disaster 

Risks in East and 

North-East Asia. 

১৮     Consultative Meeting 

on Developing Islamic 

Financial Industry 

Database of OIC 

Member Countries  

    ২৪ 

       

২০১৭ 

BBS Budget - ১ - ১ 

১৯         Sixth Statistical Data 

and Metadata 

Exchange (SDMX) 

Global Conference  

       ০২-০৫ 

       

২০১৭ 

Modernization and 

Strengthening of 

Statistics & 

Informatics 

Division (SID) 

Project and UNSD 

৫ ১ - ৬ 

২০       Learning the Susenas-

National Socio-

Economic Survey at 

BPS-Statistics 

Indonesia in  

         

           

২৩-২৭ 

       

২০১৭ 

Household Income 

and Expedniture 

Survey (HIES) 

Project 

৫ ৩ - ৮ 

২১          Study Visit on 

Advance Level Social 

Demography; the 

Scientific Data 

Analysis of Population 

Census & Projection  

        

     

০৪-০৮ 

       

২০১৭ 

The Census of the 

Former Enclaves 

Population of 

Bangladesh 

(CFEPB) 2017 

Project 

২ ২ - ৪ 

২২         The Regional 

Workshop on the 

Production of Statistics 

on Asset Ownership 

from a Gender 

Perspective through 

Household Surveys. 

         ১২-১৪  

       

২০১৭ 

UNSD ১ ১ - ২ 

২৩      ASEAN and South 

Asia Youth Mission  

      ১৮-২৫ 

       

২০১৭ 

MOFA - ১ - ১ 

২৪       Advanced Training on 

National Household 

Database  

         ০৯-১৩ 

       

২০১৭ 

Synergy 

International 

Systems 

- ৪ - ৪ 

২৫     The Meeting on data 

platform at UNFPA 

Headquarters  

         

        

১৭-১৯ 

       

২০১৭ 

UNFPA - ১ - ১ 

২৬          Study Visit on National 

Household Targeting 

System for 

         ১১-১৫ 

       

on National 

Household Database 

৩ ৫ - ৮ 
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PovertyReduction 

Using PMT Model  

২০১৭ 

২৭         Back-to-Back Technical 

Evaluation and review 

Workshops for (i) 2017 

International 

Comparison Program 

for Asia and the Pacific 

(RDTA 9235) and (ii) 

2011 International 

comparison Program for 

Asia and the Pacific 

Research Agenda 

(RDTA 7507),  

       

       

০৪-১১ 

       

২০১৭ 

ADB ১ ১ - ২ 

২৮         Regional Knowledge 

Exchange: 

Implementing the 

Agenda 2030 for 

Sustainable 

Development to the 

International 

Conference on 

Sustainable 

Development Goals 

Statistics. 

        

         

০২-০৬ 

       

২০১৭ 

UNDP ১ - - ১ 

২৯         South and South-West 

Asia Forum on 

Implementation of the 

Sustainable 

Development Goals  

       

      

০১-০২ 

      

২০১৭ 

ESCAP ১ - - ১ 

৩০       Course on Good 

Governance In a 

Complex World  

 

 

 

        

০৯-১৩ 

       

২০১৭ 

Singapore Co-

operation 

Programme & 

Statistics and 

Informatics 

Division 

 

 

১ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

১ 

৩১         EDGE project Seminar 

and the 11
th

 Meeting of 

the Inter-Agency and 

Expert Group on 

Gender Statistics 

(IAEG-GS) during 30 

October 02 November  

 

      

      

৩০ 

       -

০২ 

      

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 
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৩২         The International 

Workshop on Tourism 

Statistics. 

      ২৩-২৪ 

      

২০১৭ 

NBS - ২ - ২ 

৩৩         Workshop on Islamic 

Finance in the National 

Accounts  

 

       ২৪-২৬ 

       

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 

৩৪     Expert Meeting to 

discuss a measurement 

Strategy of SDG target 

4.6 in Paris  

       

    

০৭-০৮ 

      

২০১৭ 

UNESCO - ১ - ১ 

৩৫       Training on 

Methodology of 

Quarterly Labour Force 

Survey (QLFS)  

      ২৭ 

      -

০১ 

       

২০১৭ 

LMIS Project ৩ ৩ ১ ৭ 

৩৬         Third Workshop for the 

Asian Region of the 

Development Account 

Project on Strengthening 

Capacity for Post-2015 

Monitoring  

       

         

০৬-১০ 

      

২০১৭ 

UNSD0 ১ - - ১ 

৩৭         International Forum on 

Green Silk Road  

      ১৭-১৮ 

      

২০১৭ 

Fujian Normal 

University, 

Fuzhou, China 

- ১ - ১ 

৩৮               

 

Regional Training 

Workshop on the 

System of 

Environmental 

Economic Accounting 

(SEEA) Experimental 

Ecosystem Accounting   

        

      

০৬-০৮ 

      

২০১৭ 

UNSD - ১ - ১ 

৩৯                  Training (Study Visit) 

on Social Safety Net 

Programmes at General 

Statistics Office of 

Vietnam  

         ০৬-১০ 

      

২০১৭ 

NHD Project ১ ৭ ১ ৯ 

৪০         The Global National 

Coordinator Workshop 

on the New Domestic 

Animal Diversity 

Information System 

(DAD-IS) and SDG 

Indicators  

      ২১-২৩ 

      

২০১৭ 

FAO - ১ - ১ 
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৪১         Rice Fortification-An 

Opportunity to Improve 

Nutrition in West Africa 

        ২৬-২৮  

      

২০১৭ 

WFP ১ - - ১ 

৪২         PEI Regional Results 

and Lessons-Learned 

Workshop in 

Asia:Public and Private 

Investments for the 

SDGs  

       

       

২২-২৩ 

      

২০১৭ 

PEI & UNDP - ১ - ১ 

৪৩         The Technical 

Working Group on the 

Implementation of 

Technical Assistance 

activities under the 

Global Strategy  

       

       

১৫-১৬  

      

২০১৭ 

FAO - ১ - ১ 

৪৪       Regional Training 

Course on the New 

Supply Utilization 

Account/Food Balance 

Sheet Methodology 

and Compilation Tool  

     

        

২০-২৪  

      

২০১৭ 

SIAP - ১ - ১ 

৪৫         The Workshop on peer 

Review Mechanism for 

National Statistical 

Offices in OIC 

Member Countries  

        

    

১৯-২০ 

       

২০১৭ 

SESRSIC - ১ - ১ 

৪৬         The Asia-Pacific 

Regional Workshop on 

the Use of Technology 

in Population and 

Housing Census  

       

       

২৪-২৬ 

        

২০১৮ 

UNSC - ১ - ১ 

৪৭         The Banck-to-Banck 

Regional Technical 

Evaluation and 

Review Workshops 

for i) RDTA 9238-

REG: 

2017International 

Comparison 

Program for Asia 

and the Pacific and 

ii) RDTA 7507-REG 

2017 International 

Comparison 

Program for Asia 

and the Pacific 

       

       

২৯ 

        -

০৩ 

         

২০১৮ 

ADB - ১ - ১ 
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Research Agenda  

৪৮          Study Visit of 

Bangladesh team to the 

Department of 

Statistics Malaysia 

(DOSM) 

          ০৫-০৯ 

         

২০১৮ 

Modernization 

and Strengthening 

of Statistics & 

Informatics 

Division (SID) 

Project 

৪ ৪ - ৮ 

৪৯               VA analysis based 

on the Data for 

Health (D4H) 

initiative training 

Workshop in 

Melbourne 

University, 

Australia. 

        ২৬ 

        

– ০১      

২০১৮ 

Civil Registration 

and Vital 

Statistics (CRVS) 

Improvement 

Program, Asia 

and Pacific 

- ১ - ১ 

৫০         Regional 

Workshop 

       

       

১৯-২০ 

         

২০১৮ 

UNITAR - ১ - ১ 

৫১         49
th

 session of the 

United Nations 

Statistical Commission 

(UNSC) 

        ০৬-০৯ 

      

২০১৮ 

UNFPA & BBS - ৩ - ৩ 

৫২         World Bank Poverty and 

Equity Global Practice  

        ১২-১৬ 

      

২০১৮ 

 

World Bank ২ ১ - ৩ 

৫৩       Inter-Agency Social 

Protection Assessment 

(ISPA) 

           ১২-১৬ 

      

২০১৮ 

 

NHD Project, 

BBS 

- ১ - ১ 

৫৪               Training Workshop on 

Monitoring SDG Target 

2.3: Indicators 2.3.1 and 

2.3.2  

      ২০-২১  

      

২০১৮ 

 

FAO - ১ - ১ 

৫৫       Second Statistical 

Leadership Training for 

Heads of NSOs in Asia 

in  

      ২৭-২৮       

২০১৮ 

 

PARIS21 and 

SIAP 

- ১ - ১ 

৫৬         Asia-Pacific regional 

Workshop on Human 

Settlement Indicators 

       

       

২৬-২৯ 

      

২০১৮ 

 

UNESCAP - ১ - ১ 
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নং           সকাদ থয নাভ                                                          

৫৭         UN Women Regional 

Consultation on the 

Sustainable 

Development Goal 

(SDG) Indicators 5.51b 

       

       

২৮       

২০১৮ 

 

UN Women - ১ - ১ 

৫৮           Study Visit on (i) The 

2020 Census 

Preparations at US 

Census bureau 

Washington DC (ii) 

Computer Assisted 

Personnel Interview 

(CAPI) and Geo Code 

System at National 

Processing Centre (NPC) 

        ২৮      -

০২       

২০১৮ 

 

Optical Data 

Archive & 

Networking (2
nd

 

Phase) Project 

২ ২ ১ ৫ 

৫৯         Twenty Seventh 

Session of the 

Asia and Pacific 

Commission on 

Agricultural 

Statistics 

     ১৯-২৩      

২০১৮ 

FAO - ১ - ১ 

৬০     First meeting of 

the working group 

on Forced Labour 

statistics 

      ২০-২২       

২০১৮ 

 

ILO & BBS - ২ - ২ 

৬১         Global Adult 

Tobacco Survey 

(GATS) Analysis 

Workshop 2018 

for writing of Fact 

Sheet and Country 

Report 

        ০৯-১৩ 

     ২০১৮ 

U- S-CDC ১ ২ - ৩ 

৬২          Study Visit at 

Turkish Statistical 

Institute (Turk 

Stat)  

    ২৯      -

০৪    ২০১৮ 

MSVSB (2
nd

 

Phase project) 

১ ২ - ৩ 

৬৩       Regional training 

Course on 

Agricultural Costs 

of production 

statistics. 

     

        

২৩-২৭ 

     ২০১৮ 

KOSTAT & 

SIAP 

১ ১ - ২ 

৬৪         Recruitment costs 

borne by migrant 

workers  

         

     

২৫-২৭ 

     ২০১৮ 

ILO ২ ১ - ৩ 
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নং           সকাদ থয নাভ                                                          

৬৫         Workshop at 

Global MICS6 

Data Processing 

Workshop in 

Radisson Blu 

Istanbul Sisli  

      ১৯-২৬ 

     ২০১৮ 

UNICEF - ২ - ২ 

৬৬         3
rd

 Asia-Pacific 

Economic 

Statistics Week 

(RPES 2018) 

       

       

০৭-১০    

২০১৮ 

ESCAP - ২ - ২ 

৬৭       Statistical 

Analysis of 

Disaggregated 

SDG Indicators 

for Inclusive 

Development 

Policies 

(J1804187) 

      ১৬    ১৪ 

     ২০১৮ 

JICA - ১ - ১ 

৬৮       University of 

Michigan 71
st
 

Annual Summer 

Institute 2018 

Sampling Program 

for Survey 

Statisticians 

(SPSs) 

        ৩০    ২৭ 

     ২০১৮ 

JICA - ১ - ১ 

৬৯         RDTA 9238: 

Regional 

Technical 

Evaluation and 

Review Workshop 

for the 2017 

International 

Comparison 

Program (ICP) for 

Asia and the 

Pacific  

       

       

০৩-০৯    

২০১৮ 

ADB - ১ - ১ 

৭০       International 

Training Program 

(ITP) 307 2018 in 

Gender Statistics 

      ১৩    -০২ 

   ২০১৮ 

SIDA - ১ - ১ 

৭১       International 

Trade in goods 

and Services  

         

     

১৪-১৮    

২০১৮ 

IMF - ৫ - ৫ 
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নং           সকাদ থয নাভ                                                          

৭২         2020 world 

Programme on 

Population and 

Housing 

Censuses: 

International 

Standards and 

Contemporary 

technologies  

      ০৮-১১    

২০১৮ 

UNSD ১ ১ - ২ 

৭৩     Second Expert 

Meeting on Global 

Literacy and 

Numeracy 

Assessment 

Frameworks  

       

    

১৭-১৮    

২০১৮ 

UNESCO 

Institute for 

Lifelong Learning 

- ১ - ১ 

৭৪       

        

Back-to-Back 

Inception Meeting 

and Technical 

Training Workshop 

on Sustainable 

Development Goal 

Data 

Disaggregation for 

KSTA 0356-REG: 

Data for 

Development  

        

         

২৮-২৯    

২০১৮ 

ADB ১ - - ১ 

৭৫          Study Visit on Data 

Security  

 

         

        

২৮   -০৪  

   ২০১৮ 

Optical Data 

Archive and 

Networking      

(2
nd

 Phase) Project 

BBS 

২ ৩ - ৫ 

৭৬       Regional Seasonal 

Adjustment 

organized by IMF 

South Asia regional 

Training and 

Technical 

Assistance Center 

(SARTTAC)  

          

     

২৫-২৯    

২০১৮ 

IMF - ৬ - ৬ 

৭৭         Certified Ethical 

Hacker (CEH)  

        ০৪-০৮    

২০১৮ 

ENDEAVOUR 

Technologies Ltd. 

- ৩ - ৩ 

৭৮         Earth Observation 

Data and applications 

for Official Statistics. 

       

       

১৮-২২    

২০১৮ 

UNSD and 

UNESCAP 

- ২ - ২ 
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১১.০ জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভ থসযকল্পনা ২০১৭-১৮ এয ফাস্তফায়ন  

কাম থক্রভ সূচক একক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/ 

প্রাসনক 

ইউসনট 

 

সবসর্ত্তফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ থফছদযয 

রযুভাো 

অগ্রগসত সযফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রযুভাো/ 

প্রকৃত 

অজথন 

১ভ 

সকায়াট থায 

জুরা/১৭-

সদন্ফ/১৭ 

২য় 

সকায়াট থায 

অদটা/১৭- 

সডদ/১৭ 

৩য় 

সকায়াট থায 

জানু/১৮- 

ভাচ থ/১৮ 

৪থ থ 

সকায়াট থায 

এসপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রাসতষ্ঠাসনক ব্যফস্থা  

১ ১               

     

অনুসষ্ঠত বা ংখ্যা এসডসজ 

সর, 

SID 

৬ ৬ রযুভাো ১ ২ ১ ২  

প্রকৃত 

অজথন 

   ২ 

                  

                    

ফাস্তফাসয়ত 

সদ্ধাদন্তয ায 

% এসডসজ 

সর, 

SID 

 ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১০০ 

১                  

        

                  

                  

         

সচসিত 

অন্তযায়ভ 

তাসযখ এসডসজ 

সর, 

SID 

 ৩১/০১/১৮ রযুভাো   ৩১/০১/১৮   

প্রকৃত 

অজথন 

   - 

 অনুসষ্ঠত বা ংখ্যা ভেগ্ম-সচফ 

(প্রান) 

৩ ৩ রযুভাো  ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১ 

2. দচতনতা বৃসদ্ধ 

            

              

অনুসষ্ঠত বা ংখ্যা ভেগ্ম-সচফ 

(প্রান) 

৮ ৮ রযুভাো ২ ২ ২ ২  

প্রকৃত 

অজথন 

   ২ 

                 

             

       

প্রসযণাথী ংখ্যা ভেগ্ম-সচফ 

(প্রান) 

১৬০ ১৬০ রযুভাো - ৪০ ৬০ ৬০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ৭২ 

3.আইন/সফসধ/নীসতভারা প্রণয়ন  ংকায  

৩ ১                 চূোন্ত সফসধভারা তাসযখ প্রান-৩ - ৩১/০৩/১৮ রযুভাো   ৩১/০৩/১৮   

প্রকৃত 

অজথন 

   - 

           চূোন্ত 

অগ থাদনাগ্রাভ 

তাসযখ প্রান-৩ - ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮ জন 

প্রান 

ভন্ত্রণারদয় 

প্রসক্রয়াধীন 

প্রকৃত 

অজথন 

   ১৭/০৪/১৮ 

4. শুদ্ধাচায চচ থায জন্য প্রদণাদনা প্রদান 

৪ ১ Ôky×vPvi       

cÖ`vb bxwZgvjv, 

2017Õ-এয 

                   

প্রদর্ত্ত নৄযকায ংখ্যা নৄযকায 

প্রদান 

ংক্রান্ত 

ফাছাই 

কভ থকতথা-

১ 

কভ থচাযী-

কভ থকতথা-১ 

কভ থচাযী-১ 

রযুভাো    ২  

প্রকৃত 

অজথন 

   ২ 
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কাম থক্রভ সূচক একক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/ 

প্রাসনক 

ইউসনট 

 

সবসর্ত্তফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ থফছদযয 

রযুভাো 

অগ্রগসত সযফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রযুভাো/ 

প্রকৃত 

অজথন 

১ভ 

সকায়াট থায 

জুরা/১৭-

সদন্ফ/১৭ 

২য় 

সকায়াট থায 

অদটা/১৭- 

সডদ/১৭ 

৩য় 

সকায়াট থায 

জানু/১৮- 

ভাচ থ/১৮ 

৪থ থ 

সকায়াট থায 

এসপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

           কসভটি ১ 

৫. ই-গবদন থন্প  সফায ভান উন্নীতকযণ 

৫ ১               

              

ই সভইর/ 

এএভএ-এয 

ভােদভ 

সনষ্পসর্ত্তকৃত সফলয় 

% অসতসযক্ত 

সচফ 

(প্রাঃ) 

১০০ ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১০০ 

 

৫ ২            

                   

                

               

       

অনুসষ্ঠত অনরাইন 

কনপাদযন্প 

ংখ্যা সচফ, 

SID 

৬ ৬ রযুভাো ২ ২ ১ ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১ 

৫ ৩               

 -            

        

ই-পাইদর নসথ 

সনষ্পসর্ত্তকৃত 

% অসতসযক্ত 

সচফ 

(প্রাঃ) 

১০০ ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১০০ 

৫ ৪             

               

ইউসনদকাড 

ব্যফায কদয 

দাপ্তসযক কাম থ 

ম্পাদন 

 

% অসতসযক্ত 

সচফ 

(প্রাঃ) 

 ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১০০  

৫ ৫              

     ২০১৬-১৭ 

                

               

                     

             

                    

নূুনতভ দুটি 

অনরাইন সফা 

চালুকৃত 

তাসযখ ভেগ্ম-সচফ, 

SID  

 ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮ 

প্রকৃত 

অজথন 

   ৩১/০৫/১৮ 

 

 

 

 

 

৫ ৬  -              

              

ই-সটন্ডাদয 

ম্পাসদত ক্রয় 

কাম থ 

% প্রান 

উইং/ 

প্রকল্প 

সযচারক 

১০০ ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১০০ 

৫ ৭             

                    

দাপ্তসযক সাশ্যার 

সভসডয়া সজ চালু 

তাসযখ অসতসযক্ত 

সচফ 

(প্রাঃ) 

  রযুভাো     ২০১৪ 

ার 

সথদক 

চালু 

আদছ 

প্রকৃত 

অজথন 

    

৬. উদ্ভাফনী উদদ্যাগ  সফা দ্ধসত জীকযণ 

৬ ১              

                   

           ২০১৭-১৮ 

     

উদ্ভাফনী 

কভ থসযকল্পনা 

প্রণীত 

তাসযখ অসতসযক্ত 

সচফ 

(তথ্য ব্যাঃ) 

 ২৭/০৭/১৭ রযুভাো ২৭/০৭/১৭     

প্রকৃত 

অজথন 

    

৬ ২              ফাস্তফাসয়ত তাসযখ অসতসযক্ত  ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮  
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কাম থক্রভ সূচক একক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/ 

প্রাসনক 

ইউসনট 

 

সবসর্ত্তফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ থফছদযয 

রযুভাো 

অগ্রগসত সযফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রযুভাো/ 

প্রকৃত 

অজথন 

১ভ 

সকায়াট থায 

জুরা/১৭-

সদন্ফ/১৭ 

২য় 

সকায়াট থায 

অদটা/১৭- 

সডদ/১৭ 

৩য় 

সকায়াট থায 

জানু/১৮- 

ভাচ থ/১৮ 

৪থ থ 

সকায়াট থায 

এসপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

                   

                  

                

               

উদ্ভাফনী ধাযণা সচফ 

(তথ্য ব্যাঃ) 

প্রকৃত 

অজথন 

   ৩০/০৮/১৮ 

৬ ৩                

               

          

                

    

সফা দ্ধসত 

জীকযণকৃত 

তাসযখ অসতসযক্ত 

সচফ 

(তথ্য ব্যাঃ) 

 ১৫/০৬/১৮ রযুভাো    ১৫/০৬/১৮  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১৪/০৫/১৮ 

৭. জফাফসদস সক্তারীকযণ 

৭ ১            

              

অসবদমাগ 

সনষ্পসর্ত্তকৃত 

% উ-সচফ 

(এসডসজ 

সর) 

 ১০০ রযুভাো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১০০ 

 

৭ ২               

                

          

সনষ্পসর্ত্তকৃত 

অসবদমাগ 

অফসতকযণ 

সদন উ-সচফ 

(এসডসজ 

সর) 

 ৭ রযুভাো ৭ ৭ ৭ ৭  

প্রকৃত 

অজথন 

    ৫ 

৭ ২               

                

          

আদয়াসজত বা ংখ্যা উ-সচফ 

(অসডট  

ভিয়) 

৬ ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ২ 

৭ ৪           

         

সনষ্পসর্ত্তকৃত অসডট 

আসর্ত্ত  

 

% অসতসযক্ত 

সচফ 

(প্রাঃ) 

 ৫০ রযুভাো ৫০ ৫০ ৫০ ৫০  

প্রকৃত 

অজথন 

   ২৫ 

 

৭ ৫               

              

               

                 

            

গৃীত কাম থক্রভ  ংখ্যা উ-সচফ 

(এসডসজ 

সর) 

 ২ রযুভাো  ১  ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১ 

৭ ৬ 

                  

                      

             

                

সচসিত 

সযেভ 

ংখ্যা উ-সচফ 

(এসডসজ 

সর) 

 ২ রযুভাো  ১  ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ২ 

৭ ৭           

            

                  

              

অনরাইন 

প্রসযদণ নদ 

প্রাপ্ত 

তাসযখ উ-সচফ 

(এসডসজ 

সর) 

 ৩১/০৩/১৮ রযুভাো   ৩১/০৩/১৮   

প্রকৃত 

অজথন 
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৯. ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদনয বনসতকতা কসভটি কর্তথক সনধ থাসযত শুদ্ধাচায ংসিষ্ট অন্যান্য কাম থক্রভ 

৯.          

               

 

পটয়ুায 

প্রস্তুতকযণ 

তাসযখ অসতসযক্ত 

সচফ 

(প্রাঃ) 

 ৩১/০৫/১৮ রযুভাো    ৩১/০৫/১৮  

প্রকৃত 

অজথন 

 -  ১৮/০৪/১৮ 

 

৯.২              

                   

                

        

সযদাট থ প্রস্তুত 

কদয 

ভসন্ত্রসযলদ 

সফবাদগ সপ্রযণ 

ংখ্যা অসতসযক্ত 

সচফ 

(প্রাঃ) 

৪ ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১ 

 

১০. অথ থ ফযাে 

১০ ১              

             

             

        

  n         

              

       

ফযােকৃত অথ থ রয 

টাকা 

এসডসজ 

সর, 

SID 

১৪ ১০ রযুভাো ২ ৩ ৩ ২  

প্রকৃত 

অজথন 

   ৩.৫ 

১১. সযফীযণ  ভল্যায়ন 

১১ ১              

       

   -          

                

             

সযফীযণ 

কাঠাদভা প্রণীত 

তাসযখ এসডসজ 

সর, 

SID 

৩১/০৭/১৬ ১৩/০৭/১৭ রযুভাো ১৩/০৭/১৭     

প্রকৃত 

অজথন 

    

১১ ২               

         -          

                

                 

             

সযফীযণ 

প্রসতদফদন 

দাসখরকৃত 

ংখ্যা এসডসজ 

সর, 

SID 

 ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১ 

১১ ৩         

                 

                -

                  

                

     

সযফীযণ 

কাঠাদভা প্রণীত 

তাসযখ সপাকার 

দয়ন্ট 

কভ থকতথা, 

সফসফএ 

৩১/০৭/১৬ ১৩/০৭/১৭ রযুভাো ১৩/০৭/১৭     

প্রকৃত 

অজথন 

    

১১ ৪         

                 

                -

                  

                

      

                  

                    

সযফীযণ 

প্রসতদফদন 

দাসখরকৃত 

ংখ্যা সপাকার 

দয়ন্ট 

কভ থকতথা, 

সফসফএ 

 ৪ রযুভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত 

অজথন 

   ১ 
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ary Copy 

1 Statistical Pocket Book of  Bangladesh 2016 100 640 

2 Troimashik Parishankhayan Barta, October-December 2016 0 1000 

3 Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2015-2016,        Vol 1 & 2 90 160 

4 Monthly Statistical Bulletin, December 2016 185 150 

5 Institutional Sector Accounts of Bangladesh 2010-2011 

(release October 2016)  

0 100 

6  

Monthly Relese (IPS) March 2017 

  

 

0 

 

 

70 

 

7 Monthly Relese  (FTS) May 2017 

                 

0 70 

8 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, June 2017 0 350 

9 National Accounts Statistics, (Provisional Estimates of GDP 2016-

2017 and Final Estimates 

 

0 500 

10 Monthly Statistical Bulletin, February 2017 185 150 

11 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, March 2017 April 

2017 

0 
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150 

150 
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16 Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, May 2017 0 150 
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29 Bangladesh GEO Code, District : Khulna  0 200 

30 Bangladesh GEO Code, District : Magura 0 200 
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32 Bangladesh GEO Code, District : Mymensingh 0 200 
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34 Bangladesh GEO Code, District : jessore 0 200 
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37 Bangladesh GEO Code, District : Chuadanga 0 200 

38 Monthly Release (IPS) July 2017 0 70 
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45 Monthly Release (FTS) September 2017 0 75 
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48 Bangladesh GEO Code, Zila Jamalpur 0 200 
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50 Monthly Release (FTS) October 2017 0 50 

51 Monthly Release (FTS) November 2017 0 50 

52 Monthly Release (FTS) December 2017 0 50 

53 Bangladesh GEO Code, Zila Sirajganj 0 200 

54 Monthly Release (IPS) October 2017 0 50 

55 Monthly Release (IPS) November 2017 0 50 

56 Bangladesh Geo Code, Zila Pirojpur 0 200 

57 Monthly Statistical Bulletin, December 2017 75 75 

58 Monthly Release (IPS) December2017 0 70 
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61 Monthly Statistical Bulletin, February 2018 75 75 
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63 Monthly Release (FTS) February  2018 0 50 

64 Monthly Release (FTS) March 2018 0 

 

50 

 

65 Monthly Release (FTS April 2018 0 50 

66 Monthly Release (IPS) January  2018 0 

 

70 

 

67 Monthly Release (IPS) February2018 0 
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69 National Accounts Statistics , Provisional Estimsates of GDP 2017-
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                                                                     । 

 

সডদভাগ্রাসপ এন্ড সরথ উইং  য়াটায এইড ফাংরাদদ এয সমৌথ উদদ্যাদগ আদয়াসজত ন্যানার াইসজন াদব থ ২০১৭ এয সুাযবাইজায 

 তথ্য ংগ্রকাসযগদনয প্রসযণ ভানী অনুষ্ঠাদন প্রধান অসতসথয ফক্তব্য যাখদছন জনাফ সৌদযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, সচফ, সযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা  সফবাগ, সযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 
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Population and Housing Census 2021 Consultation Workshop                                    

            ,                                                                    ,                     

                                                                                                      

                                                                   

 

২৫     ২০১৮                     ৩                                                                       

                                                                ,                                       

                                                             ,                                          

                  ,                                             
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Population and Housing Census 2021 Consultation Workshop                          

                                                                                                      

                                          সযকল্পনা ভন্ত্রণারয়     UNFPA                                 

          ,                                                                                            

             

 

 

 

                        -২০১৭                                                                           

                             সযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 
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                                    -   ৪২                                                              

                                                                      ভন্ত্রণারয়           ভন্ত্রণারয়, ভৄখ্য আদরাচক 

ড. সভাাম্মদ পযাউসেন, াদফক গবন থয, ফাংরাদদ ব্যাংক  সফসষ্ট অথ থনীসতসফদ,                                     ,      

                                                                                                          

সযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

 

২৫     ২০১৮                     ৩                                                                                         

                                                                      সযকল্পনা ভন্ত্রণারয়                                     
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ফাংরাদদদয নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয ২০১৭ -এয  ভাঠ ম থাদয় তথ্য ংগ্র কাম থক্রভ সযদ থন কযদছন জনাফ সক এভ সভাজাদম্মর ক, সচফ, সযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ, জনাফ এ. সফ. এভ জাসকয সাাইন, অসতসযক্ত সচফ , সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ এফং জনাফ ইপদত খাইরুর কসযভ, প্রকল্প 

সযচারক, ফাংরাদদদয নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয ২০১৭ প্রকল্প। 

 

              ২                                                                                                           

                                                                                                     -                       

                    -                                              
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              ২                                                                                    

                                                                                    -                  

             

 

 

ফাংরাদদদয নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয ২০১৭ -এয ভাঠ ম থায় দত ংগৃীত তদথ্যয দয দপ্তদয এসডটিং  সকাসডং কাম থক্রদভয 

প্রসযণ সযদ থন কযদছন জনাফ সভা. আভীয সাদন, ভাসযচারক, ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা, জনাফ সফকা সকদায দা, অসতসযক্ত 

সচফ, সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ, জনাফ সভা. জাসদুর ক যদায, সযচারক,  সন্পা উইং, ফাংরাদদ সযংখ্যান বুুদযা 

এফং জনাফ ইপদতখাইরুর কসযভ, প্রকল্প সযচারক, ফাংরাদদদয নফ থতন সছটভদরয অসধফাী শুভাসয ২০১৭ প্রকল্প। 
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সডদভাগ্রাসপ এন্ড সরথ উইং  ইউসনদপ, ফাংরাদদ এয সমৌথ উদদ্যাদগ আদয়াসজত ভাসল্টর ইসন্ডদকটয লাস্ট্ায াদব থ (MICS) 

২০১৮-১৯ এয ভাঠ ম থাদয় সুাযবাইজায  তথ্য ংগ্রকাসযগদনয নাসজভ গে গাদড থন সযদাট থ, সদরট এ অনুসষ্ঠত প্রসযদন অসতসথবৃন্দ। 
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