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পিরসংান ও ত বাপনা িবভাগ, পিরকনা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (লাই - সের)
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৩৫

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

[১.১.১] বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত কািশত তািরখ ৩ ২৮-১২-২০১৯ ২৯-১২-২০১৯ ৩০-১২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯

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

[১.২.১] বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত কািশত তািরখ ৩ ২৮-১২-২০১৯ ২৯-১২-২০১৯ ৩০-১২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯

[১.৩] জাতীয় আয় ালন

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

তািরখ ২ ২৭-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০

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

তািরখ ২ ২৭-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০

[১.৪]  মরী পিরসংান ত ও কাশ

[১.৪.১] কািশত ভাা  চক ( CPI) এবং মরী হার
চক (WRI)

সংা ২ ১২ ১০ ৩

[১.৪.২] কািশত বািড় ভাড়া চক ( HRI ) সংা ১ ৪ ৩ ১

[১.৪.৩] কািশত িনম াণ সামী  চক (BMPI) সংা ১ ১২ ১১ ৩

[১.৫] চলিত উৎপাদন পিরসংান
[১.৫.১] কািশত িশ উৎপাদন চক (QIIP ) সংা ১ ১২ ১১ ৩

[১.৫.২] কািশত উৎপাদন  চক (PPI) সংা ১ ১২ ১১ ৩

[১.৬] বেদিশক বািণজ পিরসংান ত ও কাশ
[১.৬.১] কািশত মািসক বেদিশক বািণজ পিরসংান
সংা িরিলজ

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.৭] ওিজিড এর ওেয়বেপাট ােল ডাটােসট আপেলাডকরণ [১.৭.১] আপেলাডত ডাটােসট সংা ১ ১০ ৯ ৮

[১.৮] মাইো ডাটােসট সরবরাহ ও িবয় [১.৮.১] সরবরাহত ডাটােসট % ২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৫০ ৭৯.১৭

[১.৯] পিরসংান বষ  ২০১৯ কাশ [১.৯.১] পিরসংান বষ  ২০১৯ কািশত তািরখ ২ ১৫-০৫-২০২০ ১৬-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০

[১.১০] পিরসংান পেকটক -২০১৯ কাশ [১.১০.১] পিরসংান পেকটক -২০১৯ কািশত তািরখ ২ ০৭-০৫-২০২০ ০৮-০৫-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১১-০৫-২০২০

[১.১১] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ  ২০১৮-২০১৯ কাশ
[১.১১.১] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ  ২০১৮-২০১৯
কািশত

তািরখ ২ ২৭-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০

[১.১২] াশনাল একাউস াসকস কাশ [১.১২.১] াশনাল একাউস াসকস কািশত তািরখ ২ ২৭-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০

[১.১৩] বাংলােদশ পিরসংান-২০১৯ কাশ [১.১৩.১] বাংলােদশ পিরসংান-২০১৯ কািশত তািরখ ১ ১৭-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ ২১-০৫-২০২০

[১.১৪] মািসক পিরসংান েলন কাশ [১.১৪.১] মািসক পিরসংান েলন কািশত সংা ১ ১২ ১১ ২

[১.১৫] ভাা  চক ও মরী চক সংা মািসক িরিলজ- কাশ
[১.১৫.১] কািশত ভাা  চক ও মরী চক সংা
মািসক িরিলজ

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[১.১৬] িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ [১.১৬.১] কািশত িশ উৎপাদন সংা মািসক িরিলজ সংা ১ ১২ ১১ ৩

[১.১৭] িষ পিরসংান বষ , ২০১৯ কাশ [১.১৭.১] িরেপাট  কািশত তািরখ ২ ১৭-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ ২১-০৫-২০২০
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২২

[২.১] িষ (শ, মৎ ও ািণসদ) মাির ২০১৮ ক এর ননা
মািরর ত সংহ

[২.১.১] ল মািরর াথিমক িরেপাট  কািশত তািরখ ৩ ১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.১.২] ননা মািরর ত সংহ সত তািরখ ৩ ১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.২] জনমাির ও হগণনা ২০২১
[২.২.১] জনমাির ও হগণনা ২০২১ এর প ণয়ন ও
িেটিং সত

তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.৩] িজিডিপ’র িভি বছর ২০০৫-০৬ হেত ২০১৫-১৬ ত পিরবতন [২.৩.১] পিরবতেনর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০

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

[২.৪.১] িরেপাট  কািশত তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২০ ০৫-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২৭-০৬-২০২০

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

[২.৫.১] ত সংহ সত তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

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

[২.৬.১] িরেপাট  কািশত তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.৭] National Information Platform for
Nutrition in Bangladesh

[২.৭.১] Nutrition সংা Policy Brief তত তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.৮] Gender Statistics of Bangladesh [২.৮.১] Policy Brief তত তািরখ ২ ১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.৯] Disaster Prone Area Atlas ণয়ন
[২.৯.১] ৫  জলার Disaster Prone Area
Atlas ণীত

সংা ২ ৫ ৪ ১

৩
পিরসংান
বার
আিনকীকরণ

১৩

[৩.১] NDCC িবষয়ক সভা অান
[৩.১.১] NDCC এর িবষয়িভিক কািরগরী কিমর সভা
অিত

সংা ৩ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ৭ ৮

[৩.১.২] NDCC এর সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[৩.২] SDG িবষয়ক ওয়াকশপ [৩.২.১] SDG িবষয়ক ওয়াকশপ অিত সংা ২ ৪ ৩

[৩.৩] সামািজক িনরাপা বা জারদারকরেণ NHD এর ডাটা
সরকারী িতােন বহােরর জ তকরণ

[৩.৩.১] সরকাির িতােনর সােথ ি সত সংা ১ ২ ১

[৩.৪] 'জািতর িপতা ববর জশতবািষ কী' উপলে াধীনতা
ব বত সময় এবং াধীনতার পর অথ াৎ বতমােনর আথ -সামািজক
অবােনর লনালক পিরসংান িত

[৩.৪.১] পিরসংান তত তািরখ ৩ ১৭-০৩-২০২০ ১০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৩.৫] 'জািতর িপতা ববর জশতবািষ কী' উপলে পিরসংান
ভবেনর জাঘের 'বব কণ ার' াপন

[৩.৫.১] 'বব কণ ার' ািপত তািরখ ১ ১৭-০৩-২০২০ ১০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৩.৬] বাংলােদশ পিরসংান েরার সকল মাির ও জিরেপ বত
সংা ও ধারণা NSDS এর আওতায় িমতকরণ ও সামকরণ

[৩.৬.১] সংা ও ধারণার খসড়া তত তািরখ ১ ২০-০৬-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ২৪-০৬-২০২০ ২৬-০৬-২০২০ ২৮-০৬-২০২০
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৪
িতািনক
সমতা ি

৫

[৪.১] জাতীয় এবং আজািতক পয ােয় সভা/সিমনার/ কম শালায়
অংশহণ

[৪.১.১] অংশহণত সিমনার/ওয়াকশপ সংা ১ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৫ ২২

[৪.২] দ জনবল তিরর লে ানীয় িশণ [৪.২.১] অংশহণত িশণাথ সংা ২ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭৫ ২৮৯

[৪.৩] আজািতক িশণ [৪.৩.১] অংশহণত িশণাথ সংা ১ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ৪৬

[৪.৪] মািসক সময় সভার িসাসহ বাবায়ন [৪.৪.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮০ ১০০
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কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
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চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৮

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬১

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

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

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা ণয়ন
ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৪, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

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

জনঘা ১ ৬০ ১২

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন িনধ ািরত সমেয়
অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ২৫

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

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৪, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ০৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪.২১

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬

[এম.৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির
জ উপািপত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭.৩১

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


