
ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসংান েরা

এবং

সিচব, পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৯ - ন ৩০, ২০২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৭ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৮ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৭ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৮ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২৩ ................................... 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

এনএইচিড কের আওতায় সারা দেশর খানািভিক এক তভাার গেড় তালা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অথ বছের ৫
জলার Disaster Prone Area Atlas ণয়ন, National Hygiene Survey 2017, SVRS 2016 থেক
2018,  ECBSS 2017 ও 2018,  তত  মাির  ২০১৮,  ৬৪  জলার  Small  Area Atlas,  CPHS 2018,  Court
User Survey 2018,  GATS 2017,  Citizen Charter Effectiveness Survey 2017,  LFS
2016-17,  Child  Well-being  in  Urban  Areas  of  Bangladesh  Survey  2016  এবং  বাস  আেয়র
িবিনেয়াগ সিকত জিরপ ২০১৬ এর িরেপাট  কািশত হেয়েছ। HIES 2016 এর াথিমক িরেপাট  এবং ২০১৬ ও ২০১৭, ২০১৮ সেন
পিরসংান বষ , িষ পিরসংান বষ , পিরসংান পেকটক, বেদিশক বািণজ পিরসংান, াশনাল একাউস াসকস,
মািসক পিরসংান েলন, ভাা  চক ও অা চকসহ িনয়িমত কািশত হেয়েছ। িষ মাির ২০১৯ এবং MICS-2018
এর ত সংহ স হেয়েছ। এছাড়া SDGs indicators পিরবীেণর জ ৭ম পবািষ ক পিরকনার সােথ সময় কের
Setting Priorities for Data Support to 7th FYP and SDGs: An Overview িরেপাট  কািশত
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জাতীয় পিরসংান বা শিশালী করেণর লে  পেদ জনবল িনেয়াগ, জনবেলর িশণ, মাঠ পয ােয় ত সংেহর জ আিনক
ত ির বহার ও ত িয়াকরেণর বা, িবিবএস এর সকল দেরর মে নটওয়াক াপন, পিরসংান তকরেণ ত-উপা
সংা সংা, ধারণা ও পিতর িমতকরণ ও সাম িবধান, ত সংেহ িতবকতাসহ িবিভ দর/সংা হেত ত-উপা সংেহর
ে সকল অরায় রীকরণ বাংলােদশ পিরসংান েরার অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

জনবল িনেয়াগ এবং দতা ির লে িশেণর বা করা, মাঠ পয ােয় ত সংেহর জ আিনক ত ির বহার ও ত
িয়াকরেণর বা করা, িগত ও পশাগত নটওয়াক শিশালীকরণ, পিরসংান তকরেণ ত-উপা সংা সংা, ধারণা ও
পিতর িমতকরণ ও সাম িবধােন পিরসংান আইন ২০১৩ অসাের বা হণ করা। পবািষ ক পিরকনা, পক ২০২১ ও
২০৪১, সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮, টকসই উয়ন অভী (SDGs) এর অগিত ায়ন ও পিরবীণ, িনধ ািরত সমেয়র মে
আিনক তি েয়াগব ক তের ণগত মান িনিত করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জনমাির ও হগণনা ২০২১ এর প ণয়ন ও িেটিং, িষ মাির ২০১৯ এর ননা মাির এবং ECBSS 2019 ত
সংহ সকরণ;  ৫ জলার  Disaster Prone Area Atlas ণয়ন,  MICS 2018,  SVRS 2019 এর
িরেপাট  কাশ, িষ মাির ২০১৯ এর াথিমক িরেপাট  কাশ;
জািতর িপতা ববর জশতবািষ কী উপলে াধীনতা ব বত সময় এবং বতমান সমেয়র আথ -সামািজক অবােনর
লনালক পিরসংান তকরণ; ওেয়বসাইেট বব কণ ার াপন; এনএইচিড এর ডাটা সরকাির িতােন বহােরর িনিম
০২  িতােনর সােথ ডাটা িবিনমেয়র ি সকরণ; িবিবএস কক পিরচািলত মাির ও জিরেপ বত সংা মীতকরণ;
পিরসংান আইন, ২০১৩ সংেশাধেনর জ খসড়া পিরসংান ও ত বাপনা িবভােগ রণ; িবিবএস এর কাশনা শাখার
আিনকায়ন;  এবং  জাতীয়  পিরসংান  িশণ  একােডিম  িতার  জ  উয়ন  ক  াব  (িডিপিপ)  পিরসংান  ও  ত
বাপনা িবভােগ রণ।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আজািতক মােনর জাতীয় পিরসংান ত।

১.২ অিভল (Mission)
দেশর উয়ন ও জনকােণ আিনক পিতেত পিরসংান ত এবং উততর ত ির মােম তা িবেষণ, সংরণ ও
কাশ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মৗিলক চকসেহর ত ও উপা সহজলভকরণ
২. িনধ ািরত সমেয় জিরপ/মাির পিরচালনা
৩. ািতািনক সমতা ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সক, িন ল ও সমেয়াপেযাগী পিরসংান ণয়েনর জ দেশর আথ -সামািজক িবিভ ে জিরপ পিরচালনা;
২. জনমাির, িষমাির, মৎ ও ািণসদ মাির, অথ ৈনিতক মািরসহ অা মাির ও জিরেপর লে যাবতীয়
কায ম হণ;
৩. সরকাির পয ােয় উয়ন পিরকনািবদ, নীিত-িনধ ারক, গেবষণা ও িশা িতান, জাতীয় ও আজািতক সংা এবং
অা বহারকারীগেণর চািহদা অসাের ততার সােথ িনভ রেযা ও বহারবাব পিরসংান সরবরাহকরণ;
৪. পিরসংান িবষয়ক নীিতমালা ও পিত ণয়ন;
৫.  জাতীয়  পিরসংান  উয়ন  কৗশলপ  (National  Strategy  for  the  Development  of
Statistics)  সময়  সময়  হালনাগাদকরণ;
৬. পিরসংান িবষেয় দ জনশি তিরর লে েয়াজনীয় িশণ কম িচ হণ, পিরসংােনর িমকা ও কায েমর
 সেক জনসেচতনতা িকরণ;
৭. পিরসংান কায ম সাদেন ত-ির বহার িনিতকরণ; যেকান কপ, পরামশ  দানকারী িতান,
বসরকাির সংা এবং আজািতক সংার সােথ পিরসংান িবষেয় েয়াজনীয় সময় ও সহেযািগতা দান;
৮. ভাার -চকসহ অা চক এবং জাতীয় িহসাব তকরণ; অথ ৈনিতক, পিরেবশগত, সামািজক, জনিমিত
সংা িনেদ শক ণয়ন ও কাশকরণ;
৯. িম বহারসহ িবিভ ফসেলর উৎপাদন, উৎপাদন-য় এবং ফসলাধীন জিমর পিরমাণ ালন;
১০.  িজও-কাড িসেম ণয়ন এবং একমা িজও-কাড িসেম িহেসেব উহা  হালনাগাদকরণ ও সংরণ এবং অা
সকল সরকাির সংা বা িতানেক বহােরর জ উুকরণ;
১১. জাতীয় জনসংা রিজার (National Population Register) ণয়ন ও সময় সময় হালনাগাদকরণ;
১২. সমিত সাল িজওািফকাল ইনফরেমশন িসেম (Geographic Information System) ণয়ন;
১৩. পিরসংােনর ধান ধান কায মসহ আজািতক মােন িমতকরণ (Standardization);
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১৪. সংরেণর িবক বাসহ জাতীয় ত ভাার ণয়ন ও আিনক পিতেত আকাইেভ সংরণ;
১৫. জাতীয় ও আজািতক সংার জ ণীত সরকাির পিরসংােনর মান সতকরণ (Authentication),
পিরসংান সংা পরামশ  সবা দান, সরকার কক িনেদ িশত অা দািয় পালন; এবং
১৬. উপ  দািয় পালন ও কায াবিল সাদেনর জ েয়াজনীয় বা হণ।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

মাির স ও ফলাফল
কােশর সময় যৗিক পয ােয়
আনয়ন ও বহাল

ধান মািরসেহর (জনমাির, িষ (শ,
মৎ,াণীসদ) মাির, অথ ৈনিতক মাির )
িরেপাট  কাশ (েযাজ ে)

বছর ২ ১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫
পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

কািশত িরেপাট  ও
ওেয়বসাইট

অা মািরর িরেপাট  কাশ (েযাজ
ে)

বছর ২ ১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫
পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

কািশত িরেপাট  ও
ওেয়বসাইট

জিরেপর ফলাফল কােশর
সময় যৗিক পয ােয় আনয়ন ও
বহাল

ধান জিরপ (Core Survey) এর
িরেপাট  কাশ

মাস ৬ ৫ ৫ ৫ ৫
পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

কািশত িরেপাট  ও
ওেয়বসাইট

অা জিরপ (Adhoc Survey) এর
িরেপাট  কাশ

মাস ৫ ৪ ৪ ৪ ৪
পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

কািশত িরেপাট  ও
ওেয়বসাইট

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মৗিলক
চকসেহর
ত ও উপা
সহজলভকরণ

৪০

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

[১.১.১] ধান ফসেলর বািষ ক জিরপ
পিরচালনা ও ত কািশত

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.১৭ ৩১.১২.১৮ ২৮.১২.১৯ ২৯.১২.১৯ ৩০.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ২৮.১২.২০ ২৮.১২.২১

[১.১.২] অধান ফসেলর বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত কািশত

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.১৭ ৩১.১২.১৮ ২৮.১২.১৯ ২৯.১২.১৯ ৩০.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ২৮.১২.২০ ২৮.১২.২১

[১.২] জাতীয় আয় ালন

[১.২.১] উৎপাদন পিতেত জাতীয়
আেয়র চলিত বছেরর তত
াথিমক ালন এবং ব বত বছেরর
ালন ড়াকরণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.১৮ ৩০.০৫.১৯ ২৭.০৫.২০ ২৮.০৫.২০ ২৯.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ২৭.০৫.২১ ২৭.০৫.২২

[১.২.২] য় পিতেত জাতীয় আেয়র
চলিত বছেরর তত াথিমক
ালন এবং ব বত বছেরর ালন
ড়াকরণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.১৮ ৩১.০৫.১৮ ২৮.০৫.২০ ২৯.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ৩১.০৫.২০ ২৮.০৫.২১ ২৮.০৫.২২

[১.৩]  মির পিরসংান ত ও কাশ

[১.৩.১] ভাা  চক ( CPI)
এবং মরীর হার চক (WRI)
কািশত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৩.২] বািড় ভাড়া চক ( HRI )
কািশত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.৩.৩] িনম াণ সামী  চক
(BMPI) কািশত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৪] চলিত উৎপাদন পিরসংান

[১.৪.১] িশ উৎপাদন চক (QIIP
) কািশত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৪.২] উৎপাদন  চক (PPI)
কািশত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৫] বেদিশক বািণজ পিরসংান ত ও
কাশ

[১.৫.১] মািসক বেদিশক বািণজ
পিরসংান সংা িরিলজ কািশত

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৬] ওিজিড এর ওেয়বেপাট ােল ডাটােসট
আপেলাডকরণ

[১.৬.১] আপেলাড ত ডাটােসট সমি সংা ১ ৮ ১০ ৯ ৮ ১০ ১০

[১.৭] মাইো ডাটােসট সরবরাহ ও িবয় [১.৭.১] সরবরাহত ডাটােসট গড় % ১ ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৭০ ৮০

[১.৮] পিরসংান বষ  -২০১৯ কাশ [১.৮.১] কািশত তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৫.১৮ ১৫.০৫.১৯ ১৮.০৫.২০ ১৯.০৫.২০ ২০.০৫.২০ ২১.০৫.২০ ১৮.০৫.২১ ১৮.০৫.২২

[১.৯] পিরসংান পেকটক -২০১৯ কাশ [১.৯.১] কািশত তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৫.১৮ ১০.০৫.১৯ ০৭.০৫.২০ ০৮.০৫.২০ ০৯.০৫.২০ ১০.০৫.২০ ০৭.০৫.২১ ০৭.০৫.২২

[১.১০] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ ,
২০১৮-১৯ কাশ

[১.১০.১] কািশত তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৫.১৮ ৩০.০৫.১৯ ২৭.০৫.২০ ২৮.০৫.২০ ২৯.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ২৭.০৫.২১ ২৭.০৫.২২

[১.১১] াশনাল একাউস াসকস কাশ [১.১১.১] কািশত তািরখ তািরখ ২ ২০.০৬.১৮ ৩০.০৫.১৯ ২৭.০৫.২০ ২৮.০৫.২০ ২৯.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ২৭.০৫.২১ ২৭.০৫.২২

[১.১২] বাংলােদশ পিরসংান-২০১৯ কাশ [১.১২.১] কািশত তািরখ তািরখ ১ ২০.০৬.১৮ ২০.০৫.১৯ ১৭.০৫.২০ ১৮.০৫.২০ ১৯.০৫.২০ ২০.০৫.২০ ১৭.০৫.২১ ১৭.০৫.২২

[১.১৩] মািসক পিরসংান েলন কাশ [১.১৩.১] কািশত সমি সংা ১ ১২ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[১.১৪] ভাা  চক ও মির চক সংা
মািসক িরিলজ- কাশ

[১.১৪.১] কািশত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.১৫] িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ [১.১৫.১] কািশত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.১৬] িষ পিরসংান বষ -২০১৯ কাশ [১.১৬.১] কািশত তািরখ তািরখ ২ ২৯.০৬.১৮ ২০.০৫.১৯ ১৭.০৫.২০ ১৮.০৫.২০ ১৯.০৫.২০ ২০.০৫.২০ ১৭.০৫.২১ ১৭.০৫.২২

[১.১৭] জািতর িপতা ববর জশতবািষ কী
উপলে াধীনতা ব বত সময় এবং াধীনতার
পর অথ াৎ বতমান সমেয়র আথ -সামািজক
অবােনর লনালক পিরসংান তকরণ

[১.১৭.১] িরেপাট  কািশত তািরখ তািরখ ২ ১৭.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩১.০৫.২০ ৩০.০৬.২০

[১.১৮] সামািজক িনরাপা বা জারদারকরেণ
এনএইচিড এর ডাটা সরকাির িতােন বহােরর
জ তকরণ

[১.১৮.১] ০২  িতােনর সােথ
ি স

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ২৮.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[১.১৯] বাংলােদশ পিরসংান েরা কক
পিরচািলত মাির ও জিরেপ বত সংা
মীতকরণ

[১.১৯.১] সংা ও ধারণার খসড়া
তত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ২৮.০৬.২০ ৩০.০৬.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] িনধ ািরত
সমেয়
জিরপ/মাির
পিরচালনা

২০

[২.১] িষ মাির ২০১৯

[২.১.১] ল মািরর াথিমক িরেপাট 
কািশত

তািরখ তািরখ ৩ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ২৭.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.১.২] ননা মািরর ত সংহ
সত

তািরখ তািরখ ৩ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ২৭.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.২] জনমাির ও হগণনা ২০২১

[২.২.১] জনমাির ও হগণনা ২০২১
এর প ণয়ন

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.২.২] জনমাির ও হগণনা ২০২১
এর িেটিং স

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.৩] িজিডিপ’র িভি বছর ২০০৫-০৬হেত
২০১৫-১৬ ত পিরবতন

[২.৩.১] পিরবতেনর পিরমাণ মিত % ২ ২৫ ৫০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৪] Monitoring the Situation
of Vital Statistics of
Bangladesh (MSVSB) Survey
2019

[২.৪.১] িরেপাট  কািশত তািরখ তািরখ ২ ২৭.০৬.১৮ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৫.২০ ০৫.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ২৭.০৬.২০

[২.৫] Effective Coverage of
Basic Social Services of
Bangladesh (ECBSS) third
round survey 2019

[২.৫.১] ত সংহ স তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.৬] Multiple Indicator Cluster
Survey (MICS)- ২০১৮

[২.৬.১] িরেপাট  কািশত তািরখ তািরখ ২ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.৭] National Information
Platform for Nutrition in
Bangladesh

[২.৭.১] Policy brief তত তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.৮] Gender Statistics of
Bangladesh

[২.৮.১] Policy brief তত তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.৯] Disaster Prone Area Atlas
ণয়ন

[২.৯.১] ণীত সমি সংা ২ ১ ৪ ৫ ৪

[৩] ািতািনক
সমতা ি

১৫

[৩.১] সভা/সিমনার/ কম শালার আেয়াজন [৩.১.১] আেয়ািজত সমি সংা ২ ২৪ ৩০ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০

[৩.২] ানীয় িশণ [৩.২.১] অংশহণত িশণাথ সমি সংা ৩ ৭৫০ ৭৭৫ ৭৭৮ ৭৭৭ ৭৭৬ ৭৭৫

[৩.৩] মািসক সময় সভার িসাসহ বাবায়ন [৩.৩.১] বাবািয়ত গড় % ২ ৭৫ ৮৫ ৮২ ৮১ ৮০ ৮৮ ৮৯

[৩.৪] ড কয়ার সার াপন [৩.৪.১] ািপত তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.১৯ ৩১.০১.২০ ২৯.০২.২০ ৩১.০৩.২০

[৩.৫] পিরসংান আইন, ২০১৩ সংেশাধন
[৩.৫.১] সংেশািধত আইেনর খসড়া
পিরসংান ও ত বাপনা
িবভােগ িরত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.৬] কাশনা শাখা আিনকায়ন

[৩.৬.১] িনরাপদ িবৎ সংেযাগ
ািপত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[৩.৬.২] রাতন অেকেজা মিশন ও
মালামাল অপসািরত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[৩.৬.৩] কাগজ ও রাসায়িনক ািদ
থকভােব রণােবণ

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[৩.৭] জাতীয় পিরসংান িশণ একােডিম
িতা

[৩.৭.১] উয়ন ক াব (িডিপিপ)
িরত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[৩.৮] বাংলােদশ পিরসংান েরার
ওেয়বসাইেট বব কণ ার াপন

[৩.৮.১] ািপত তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২০ ২৮.০১.২০ ২০.০২.২০ ১৭.০৩.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২০, ২০১৯ ১২:৩৪ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এসআইিড (SID) াসকস এ ইনফরেম িডিভশন

২ িবিবএস (BBS) বাংলােদশ েরা অব াস

৩ এনএইচিড (NHD) াশনাল হাউজেহা ডাটােবইজ

৪ িসিপআই (CPI) কনিজউমার াইস ইনেড

৫ িমকস (MICS) মািপল ইিেকটর াার সােভ 

৬ িজিডিপ (GDP) াস ডােমিক াডাস

৭ এলএফএস (LFS) লবার ফাস  সােভ 

৮ এইচআইইএস (HIES) হাউজেহা ইনকাম অা এেপিচার সােভ 

৯ এইচআরআই (HRI) হাউজ রইট ইনেড

১০ িকউআইআইিপ (QIIP) কায়াাম ইনেড অব ইনডািয়াল াডাকশন

১১ িবএমিপআই (BMPI) িবিং ােটিরয়াল াইস ইনেড

১২ িপিপআই (PPI) ািডউসার াইস ইনেড

১৩ ডািউআরআই (WRI) ওেয়জ রইট ইনেড

১৪ াস (GATS) াবাল এডা টাবােকা সােভ 

১৫ এসিভআরএস (SVRS) াল ভাইটাল রিজেশন িসেস

১৬ ইিসিবএসএস (ECBSS) ইেফকভ কভােরজ অব বিসক াশাল সািভ েসস

১৭ এসিডিজ (SDG) সাসেটইেনবল ডেভলপেম গালস
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

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

[১.১.১] ধান ফসেলর বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
কািশত

আউশ, আমন, বােরা, আ, গম এবং পাট এই ছয় ধান ফসেলর
উৎপাদন িহসাব ালন

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১.২] অধান ফসেলর বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
কািশত

একশত িবশ অধান ফসেলর উৎপাদন িহসাব ালন বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.২] জাতীয় আয় ালন

[১.২.১] উৎপাদন পিতেত
জাতীয় আেয়র চলিত বছেরর
তত াথিমক ালন
এবং ব বত বছেরর ালন
ড়াকরণ

বছর িভিক দেশর িজিডিপ ালন। চিলত মানদসেহর
পাশাপািশ েগাপেযাগী নন মানদের িভিেত সক িহসাবব ক
িজিডিপ কাশ

বাংলােদশ পিরসংান েরা তত ালন িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.২.২] য় পিতেত জাতীয়
আেয়র চলিত বছেরর তত
াথিমক ালন এবং ব বত
বছেরর ালন ড়াকরণ

বছর িভিক দেশর িজিডিপ ালন। চিলত মানদসেহর
পাশাপািশ েগাপেযাগী নন মানদের িভিেত সক িহসাবব ক
িজিডিপ কাশ

বাংলােদশ পিরসংান েরা তত ালন িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.৩]  মির পিরসংান ত ও
কাশ

[১.৩.১] ভাা  চক (
CPI) এবং মরীর হার চক
(WRI) কািশত

িত মােস ভাা  চেকর পাশাপািশ মরীর হার চক কাশ
করা। িনধ ািরত সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা
হণ িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.৩.২] বািড় ভাড়া চক (
HRI ) কািশত

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

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.৩.৩] িনম াণ সামী 
চক (BMPI) কািশত

িত মােস িনম ান সামী  চক কাশ করা। িনধ ািরত
সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা হণ িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.৪] চলিত উৎপাদন পিরসংান

[১.৪.১] িশ উৎপাদন চক
(QIIP ) কািশত

যথাসমেয় QIIP সংকলন ও কােশর সমেয়র বধান াস।
তম সমেয়র মে সংকলন ত ও পরবতেত চার মােমর
সহেযািগতায় কাশনা ও াপক চার িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.৪.২] উৎপাদন  চক
(PPI) কািশত

যথাসমেয় PPI সংকলন ও কােশর সমেয়র বধান াস। তম
সমেয়র মে সংকলন ত ও পরবতেত চার মােমর
সহেযািগতায় কাশনা ও াপক চার িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৫] বেদিশক বািণজ পিরসংান ত
ও কাশ

[১.৫.১] মািসক বেদিশক
বািণজ পিরসংান সংা
িরিলজ কািশত

মািসক িভিেত আমদািন, রািন বািণজ সংা পিরসংান
িরিলজ কাশ

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত মািসক িরিলজ িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.৬] ওিজিড এর ওেয়বেপাট ােল ডাটােসট
আপেলাডকরণ

[১.৬.১] আপেলাড ত
ডাটােসট

মাির/জিরেপর ডাটােসট ওিজিড এর ওেয়বেপাট ােল আপেলাড বাংলােদশ পিরসংান েরা
ওিজিড এর
ওেয়বেপাট ােলর ত
যাচাই

ওিজিড এর ওেয়বেপাট াল

[১.৭] মাইো ডাটােসট সরবরাহ ও িবয় [১.৭.১] সরবরাহত ডাটােসট
মাির/জিরেপর ডাটােসট আেবদেনর িেত সংা/ির কােছ
িবয় ও সরবরাহ করা

বাংলােদশ পিরসংান েরা শাসিনক রকড  শাখার নিথ

[১.৮] পিরসংান বষ  -২০১৯ কাশ [১.৮.১] কািশত

বািষ ক পিরসংান  ২০১৯ আকষ নীয় কেলবের কাশ; সরকােরর
সকল দর, জািতসংঘ পিরসংান িবভাগ, ইসলামী সহেযািগতা
সংাসহ সংি জাতীয় ও আজািতক াটফরমসেহ পৗছােনা ও
এর াপক হণেযাতা িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.৯] পিরসংান পেকটক -২০১৯
কাশ

[১.৯.১] কািশত

পিরসংান পেকট বই আকষ নীয় কেলবের কাশ; সরকােরর সকল
দর, জািতসংঘ পিরসংান িবভাগ, ইসলামী সহেযািগতা সংাসহ
সংি জাতীয় ও আজািতক াটফরমসেহ পৗছােনা ও এর
াপক হণেযাতা িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১০] বেদিশক বািণজ পিরসংান
বষ , ২০১৮-১৯ কাশ

[১.১০.১] কািশত
বাৎসিরক িভিেত আমদািন/রািন বািণজ সংা পিরসংান
ণয়ন ও িরেপাট  কাশ

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১১] াশনাল একাউস াসকস
কাশ

[১.১১.১] কািশত জাতীয় আয় সংা পিরসংান ত ও কাশ বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১২] বাংলােদশ পিরসংান-২০১৯
কাশ

[১.১২.১] কািশত
সংি কেলবের বাংলােদেশর মৗিলক পিরসংানসহ কাশ ও
চার

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১৩] মািসক পিরসংান েলন কাশ [১.১৩.১] কািশত
বাংলােদশ পিরসংান েরার িবিভ কায েমর মািসক
সারসংেপ

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১৪] ভাা  চক ও মির চক
সংা মািসক িরিলজ- কাশ

[১.১৪.১] কািশত
িনধ ািরত সময়সীমার মে চক কাশ ও চােরর বহা হণ
িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১৫] িশ উৎপাদন সংা মািসক
িরিলজ

[১.১৫.১] কািশত
িনধ ািরত সময়সীমার মে িশ উৎপাদন চক কাশ ও চােরর
বহা হণ িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১৬] িষ পিরসংান বষ -২০১৯
কাশ

[১.১৬.১] কািশত

বািষ ক িষ বষ   আকষ নীয় কেলবের কাশ; সরকােরর সকল
দর, জািতসংঘ পিরসংান িবভাগ, ইসলামী সহেযািগতা সংাসহ
সংি জাতীয় ও আজািতক াটফরমসেহ পৗছােনা ও এর
াপক হণেযাতা িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১৭] জািতর িপতা ববর
জশতবািষ কী উপলে াধীনতা ব বত
সময় এবং াধীনতার পর অথ াৎ বতমান
সমেয়র আথ -সামািজক অবােনর
লনালক পিরসংান তকরণ

[১.১৭.১] িরেপাট  কািশত

জািতর িপতা ববর জশতবািষ কী উপলে াধীনতা ব বত
সময় এবং াধীনতার পর অথ াৎ বতমান সমেয়র আথ -সামািজক
অবােনর লনালক পিরসংান তকরণ এবং তা িরেপাট 
আকাের কাশ করা

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[১.১৮] সামািজক িনরাপা বা
জারদারকরেণ এনএইচিড এর ডাটা
সরকাির িতােন বহােরর জ
তকরণ

[১.১৮.১] ০২  িতােনর
সােথ ি স

সামািজক িনরাপা বা জারদারকরেণ এনএইচিড এর ডাটা
সরকাির িতােন বহােরর জ তকরণ এবং িবিভ সরকাির
িতােনর সােথ ডাটা শয়ািরংেয়র জ ি সকরণ

বাংলােদশ পিরসংান েরা ির কিপ ক দর

[১.১৯] বাংলােদশ পিরসংান েরা
কক পিরচািলত মাির ও জিরেপ
বত সংা মীতকরণ

[১.১৯.১] সংা ও ধারণার
খসড়া তত

বাংলােদশ পিরসংান েরা কক পিরচািলত মাির ও জিরেপ
বত সংা মীতকরণ

বাংলােদশ পিরসংান েরা মীতকরণ
এনএসিডএস
ইমিেমনেটশন সােপাট 
ক, িবিবএস

[২.১] িষ মাির ২০১৯

[২.১.১] ল মািরর াথিমক
িরেপাট  কািশত

িষ মািরর াথিমক িরেপাট  কাশ করা বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[২.১.২] ননা মািরর ত
সংহ সত

িষ মাির ২০১৯ পরবত ননা এলাকা হেত শতভাগ িষ খানার
ত সংহ

বাংলােদশ পিরসংান েরা শাসিনক/অিফস আেদশ
শাসিনক/অিফস
আেদেশর কিপ

[২.২] জনমাির ও হগণনা ২০২১

[২.২.১] জনমাির ও হগণনা
২০২১ এর প ণয়ন

দেশর ৬ জনমাির পিরচালনার লে প ণয়ন ও িেটিং বাংলােদশ পিরসংান েরা শাসিনক/অিফস আেদশ
শাসিনক/অিফস
আেদেশর কিপ

[২.২.২] জনমাির ও হগণনা
২০২১ এর িেটিং স

[২.৩] িজিডিপ’র িভি বছর ২০০৫-
০৬হেত ২০১৫-১৬ ত পিরবতন

[২.৩.১] পিরবতেনর পিরমাণ
িবিভ জিরপ, কইস ািডর মােম িজিডিপ’র িভি বছর ২০০৫-
০৬হেত ২০১৫-১৬ ত পিরবতন

বাংলােদশ পিরসংান েরা শাসিনক/অিফস আেদশ
শাসিনক/অিফস
আেদেশর কিপ

[২.৪] Monitoring the
Situation of Vital
Statistics of Bangladesh
(MSVSB) Survey 2019

[২.৪.১] িরেপাট  কািশত মাির অবতকালীন জনিমিতক ণ  ত কাশ বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৫] Effective Coverage of
Basic Social Services of
Bangladesh (ECBSS)
third round survey 2019

[২.৫.১] ত সংহ স সামািজক সবালক ত সংহ এবং পিরসংান কাশ বাংলােদশ পিরসংান েরা
জািরত শাসিনক
আেদশ

শাসিনক আেদেশর কিপ

[২.৬] Multiple Indicator
Cluster Survey (MICS)-
২০১৮

[২.৬.১] িরেপাট  কািশত
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
সংা ত কাশ

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[২.৭] National Information
Platform for Nutrition in
Bangladesh

[২.৭.১] Policy brief
তত

া ও ি সংা হালনাগাদ ত উপাের Policy brief
ত

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[২.৮] Gender Statistics of
Bangladesh

[২.৮.১] Policy brief
তত

Gender Statistics এর Policy brief ত বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[২.৯] Disaster Prone Area
Atlas ণয়ন

[২.৯.১] ণীত
েয াগবণ এলাকার সাইোন সার, আয়েক ও বতল ভবন
িচিত কের েয াগবণ এলাকার ত সংহব ক িজও ডাটােবইজ
বহার কের Atlas তকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা কািশত িরেপাট  িবিবএস ওেয়বসাইট

[৩.১] সভা/সিমনার/ কম শালার আেয়াজন [৩.১.১] আেয়ািজত
িবিবএস এর িবিভ উইং ও ক কক আেয়ািজত ওয়াকশপ, সভা
ও সিমনার

বাংলােদশ পিরসংান েরা জািরত অিফস আেদশ অিফস আেদেশর কিপ

[৩.২] ানীয় িশণ
[৩.২.১] অংশহণত
িশণাথ

দ মানবসদ উয়েনর জ িশণ আেয়াজন, উপ
সময়পেযাগী িশন দান িনিতকরণ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা জািরত অিফস আেদশ অিফস আেদেশর কিপ

[৩.৩] মািসক সময় সভার িসাসহ
বাবায়ন

[৩.৩.১] বাবািয়ত িবিবএস এর মািসক সময় সভার িসাসহ বাবায়ন পয ােলাচনা বাংলােদশ পিরসংান েরা
মািসক সময় সভার
কায িবিবরণী

কায িবিবরণীর কিপ ও
িবিবএস ওেয়বসাইট

[৩.৪] ড কয়ার সার াপন [৩.৪.১] ািপত
িবিবএস এর সকল পয ােয়র কম কতা/কম চারীেদর ছেল-মেয়েদর
জ অিফস চলাকালীন ড কয়ার সার াপন

বাংলােদশ পিরসংান েরা
ািপত প কয়ার সার
পিরদশ ন

পিরসংান ভবন

[৩.৫] পিরসংান আইন, ২০১৩ সংেশাধন
[৩.৫.১] সংেশািধত আইেনর
খসড়া পিরসংান ও ত
বাপনা িবভােগ িরত

পিরসংান আইন ২০১৩ সংেশাধেনর জ খসড়া ত ও
পিরসংান ও ত বাপনা িবভােগ রণ

বাংলােদশ পিরসংান েরা িরত াব শাসিনক রকড 
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৬] কাশনা শাখা আিনকায়ন

[৩.৬.১] িনরাপদ িবৎ
সংেযাগ ািপত

বতমান িবত সংেযােগর েয়াজনীয় কািরগির িবিত িনণ য়ব ক
এর উয়ন ও িনরাপদ সংেযাগ াপন

বাংলােদশ পিরসংান েরা
িনরাপদ িবৎ সংেযাগ
ািপত

পিরসংান ভবন

[৩.৬.২] রাতন অেকেজা
মিশন ও মালামাল অপসািরত

কাশনা শাখা হেত রাতন অেকেজা মিশন ও মালামাল অপসারণ বাংলােদশ পিরসংান েরা পিরদশ ন পিরসংান ভবন

[৩.৬.৩] কাগজ ও রাসায়িনক
ািদ থকভােব রণােবণ

কাগজ ও রাসায়িনক ািদ থকভােব রণােবেণর জ
েয়াজনীয় কায ম হণ

বাংলােদশ পিরসংান েরা পিরদশ ন পিরসংান ভবন

[৩.৭] জাতীয় পিরসংান িশণ
একােডিম িতা

[৩.৭.১] উয়ন ক াব
(িডিপিপ) িরত

বাংলােদেশর সরকাির পিরসংান বা শিশালীকরেণর লে
জাতীয় পিরসংান একােডিম িতার জ িডিপিপ ণয়ন

বাংলােদশ পিরসংান েরা িরত াব শাসিনক রকড 

[৩.৮] বাংলােদশ পিরসংান েরার
ওেয়বসাইেট বব কণ ার াপন

[৩.৮.১] ািপত
জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর জশতবািষ কী
উপলে িবিবএস এর ওেয়বসাইেট বব কণ ার াপন করা

বাংলােদশ পিরসংান েরা িবিবএস ওেয়বসাইট িবিবএস ওেয়বসাইট
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি
মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না
হেল সা ভাব

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা
িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ
কািশত

সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা বাংলােদশ পিরসংান-২০১৯ কািশত সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা
াশনাল একাউস াসকস
কািশত

সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা
বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ ,
২০১৮-১৯ কািশত

সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা পিরসংান পেকটক -২০১৯ কািশত সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা পিরসংান বষ  ২০১৯ কািশত সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা
মািসক বেদিশক বািণজ পিরসংান
সংা িরিলজ কািশত

সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা িশ উৎপাদন চক (QIIP ) কািশত সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা উৎপাদন  চক (PPI) কািশত সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা
উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত
বছেরর তত াথিমক ালন এবং
ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ

সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা
য় পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত
বছেরর তত াথিমক ালন এবং
ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ

সময়মত সেকাির ডাটা সরবরাহ
িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ
মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির উপাের উপর িনভরশীলতা

িরেপাট  কােশ িবল

অা পিরকনা কিমশন িরেপাট  কািশত
পিরকনা কিমশন কক সময়মত
ক অেমাদন

পিরকনা কিমশন উ ক অেমাদেনর জ বা হণ করেবন
িনধ ািরত সমেয়
কায ম সাদন সব
হেব না
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি
মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না
হেল সা ভাব

অা পিরকনা কিমশন
জনমাির ও হগণনা ২০২১ এর প
ণয়ন ও িেটিং স

পিরকনা কিমশন কক সময়মত
ক অেমাদন

পিরকনা কিমশন উ ক অেমাদেনর জ বা হণ করেবন
িনধ ািরত সমেয়
কায ম সাদন সব
হেব না

মণালয় িষ মণালয়
ছয় ধান ফসেলর উৎপাদন িহসাব
ালন সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা
ও ত কািশত

িষ সসারণ অিধদর এর সােথ
সময়মত পকাংসহ অা িবষেয়
সময়সাধন এবং আমণালয় সভায়
অেমাদন

আমণালয় সময়সাধনব ক ধান ফসলসেহর িহসাব ালন ও
ড়া করা হয়।

ফসেলর উৎপাদন
িহসাব ালন ও
ড়াকরেণ িবল


