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রফরফএ/াংস্ায কভ যম্পাদদনয ারফ যক রচত্র 

(Overview of the Performance of the BBS/Department) 

 

াম্প্ররতক অজযন, চুাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজযনমূ: 

 

সদদয উন্নয়নমূরক রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং প্রারনক কভ যকাদেয জন্য রনব যযদমাগ্য ও ারনাগাদ তথ্য যফযা কযা ফাাংরাদদ 

রযাংখ্যান ব্যুদযায (রফরফএ) দারয়ত্ব। জাতীয় ও স্থানীয় রযকল্পনা প্রণয়দন রনদয়ারজত রযকল্পনারফদ, যকারয-সফযকারয গদফলণা 

প্ররতষ্ঠান, আন্তজযারতক াংস্থা ও জনাধাযদণয ব্যফাদযয জন্য রনয়রভতবাদফ রফরবন্ন তথ্য  াংগ্র, ঙ্করন ও প্রকাদয দারয়ত্ব 

রফরফএ ারন কদয আদছ। জাতীয় রযাংখ্যান উন্নয়ন সকৌরত্র (National Strategy for the Development of Statistics-

NSDS) এফাং রযাংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন কযা দয়দছ। পদর রফরফএ-এয কাদজয রযরধ ম্প্রারযত দয়দছ। এয 

রযদপ্ররক্ষদত রফরফএ এয াাংগঠরনক কাঠাদভা পুনঃরনধ যাযণ কযা দয়দছ এফাং এদক আদযা রিারী ও সমৌরিকীকযদণয কাজ 

চরদছ। রযাংখ্যান আইন ২০১৩ এয ৬ ধাযায আওতায় রফরবন্ন শুভারয ও আথ য-াভারজক এফাং জনরভরতক সক্ষত্র মূদ জরয 

ম্পন্ন দয়দছ।                 ২০১৯ এ                         । রফজদন            প্ররতটি প্ররতষ্ঠাদনয নাভ, 

ঠিকানা, আইনগত কাঠাদভা, কাম যাফরীয ধযণ, রনদয়ারজত জনফদরয াংখ্যা, ফাৎরযক গড় উৎাদন, সভাট ম্পদদয রযভাণ ইতুারদ 

তথ্য থাকদফ।  তাছাড়া ভৎস্য ও প্রারণম্পদ খাতদক অন্তর্ভ যি কদয ভরিত কৃরল (স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ) শুভারয ২০১৮ এয চূড়ান্ত 

শুভারযয কাজ চরদছ। তাঁত শুভারয ২০১৭ কভ যসূরচয চূড়ান্ত রযদাট য প্রকারত দয়দছ।   রনয়রভত বাদফ ফাৎরযক রবরিদত ১২৬ টি 

পদরয আয়তন ও উৎাদন রাফ প্রাক্করন কযা দয়দছ। ভূরভ ও সচ রযাংখ্যান প্রস্তুত দয়দছ। ২০১৮ াদরয কৃরল রযাংখ্যান 

ফল যপ্রন্থ প্রকারত দয়দছ। ভরনটরযাং দ্যা রচুদয়ন অফ বাইটার স্ট্ুাটিরস্ট্ক অফ ফাাংরাদদ (এভএরবএরফ) প্রকদল্পয আওতায় 

াযা সদদ রনফ যারচত ২,০১২ টি নুভনা এরাকা দত ১১ ধযদণয তপরদরয ভােদভ তথ্য াংগ্রদয রবরিদত ফাাংরাদদদয Vital 

Statistics রনয়রভত প্রকারত য়। এছাড়াও রফরফএ এয রনয়রভত কাম যক্রভ সমভন: প্ররতভাদয সবািায মূল্য সূচক 

(Consumer Price Index-CPI) যফতী ভাদয প্রথভ প্তাদয ভদে প্রকা কযা য়। Multiple Indicator Cluster 

Survey (MICS) 2019, Survey of Manufacturing Industries 2019  এ                         । 

ফাাংরাদদদ অফরস্থত বাযতীয় রছটভর এফাং বাযদত অফরস্থত ফাাংরাদদদয রছটভরমূদ Opted person-এয তাররকা প্রস্তুত 

কযা দয়দছ। ফাাংরাদদদয পূফ যতন রছটভদরয অরধফাী শুভারয (রইপইররফ) ২০১৭ ম্পন্ন দয়দছ। তাছাড়াও রফরফএ এয 

রনয়রভত প্রকানা সমভন রযাংখ্যান দকট ফই, রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ এফাং ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন রনয়রভতবাদফ প্রকা কযা 

য়।  

 

ভস্যা এফাং চুাদরঞ্জমূ: 

সজরা ও রফবাগীয় ম যাদয় অরপ বফন সনই এফাং কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয প্ররক্ষদণয জন্য পূণ যাঙ্গ প্ররক্ষণ ইন্সটিটিউট সনই। পদর 

দক্ষ জনফর ততযীদত ভস্যা সৃরি দে। রযাংখ্যারনক তথ্য ও উাি প্রদাদন উিযদাতায অদনক সক্ষদত্র অনাগ্র ঠিক রযাংখ্যান 

প্রস্তুদতয সক্ষদত্র চুাদরঞ্জ রদদফ কাজ কদয। রক্ষুভাত্রামূ অজযদনয গৃরত কাম যক্রভমূদয ফাদজট স্বল্পতা ও ফাদজদটয ফযাে 

ভয়ভত না াওয়া কাদজয গরতদক শ্লথ কদয সদয়। এ রদক্ষু রফরফএদক প্রদয়াজনীয় ফাদজট ফযাে সদয়া, দ্রুত জনফর রনদয়াদগয 

প্রস্তাফ অনুদভাদন কযা এফাং কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষু প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ প্রদান,  ৬৪ টি সজরা এফাং ৮ টি রফবাদগ 

অরপ বফন রনভ যাণ অতুন্ত জরুযী। ২০১৪-১৫ এফাং ২০১৬-১৭ অথ য ফছদয প্রায় ২৩ সকাটি টাকা ফাদজট থাকদরও সকান ফযাে াওয়া 

মায়রন। পদর কভ যসূরচ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়রন। 
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ডাটায স্বল্পতায কাযদণ SDG ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় ডাটা যফযা কযা রফরফএ এয একটি চুাদরঞ্জ রদদফ সদখা রদদে। এছাড়া 

রফরবন্ন দপ্তয/প্ররতষ্ঠান এয রনকট সথদক প্রদয়াজনীয় Administrative data াংগ্র কযায সক্ষদত্রও দীঘ যসূরত্রতায মু্মখীন 

দত য়। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

ফতযভান রফদে যকারয ও সফযকারয রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ, ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়দনয সক্ষদত্র রযাংখ্যাদনয গুরুত্ব 

উিদযািয বৃরদ্ধ াদে। ২০০০ াদর গৃীত ‘স্রাব্দ উন্নয়নরক্ষু ভাত্রা (Millennium Development Goals-MDG) এয 

রফরবন্ন সূচক রযাংখ্যাদনয উয রবরি কদয চূড়ান্ত কযা য়। এযই ধাযাফারকতায় গৃরত সটকই উন্নয়ন রক্ষুভাত্রা 

(Sustainable Development Goals -SDGs) এয অগ্রগরত মূল্যায়দন রযাংখ্যাদনয গুরুত্ব অদনক বৃরদ্ধ সদয়দছ। এ রদক্ষু 

একটি ‘নতুন তথ্য রফপ্লফ’ (New Data Revolution) এয আফান জানাদনা দয়দছ এফাং ারফ যক রযাংখ্যান ব্যফস্থায উন্নয়দনয 

জন্য দমারগতা বৃরদ্ধয উয গুরুত্ব আদযা কযা দয়দছ। ফতযভাদন BBS এই রযকল্পনা ফাস্তফায়দনয কাজ কযদছ। এছাড়াও সপ্ররক্ষত 

রযকল্পনা ২০১০-২০২১, ৭ভ ঞ্চফারল যকী রযকল্পনা ২০১৬-২০২০, রূকল্প ২০২১  কর জাতীয়, আঞ্চররক ও আন্তজযারতক সযাড 

ম্যাদয াদথ াভঞ্জস্যপূণ য রযাংখ্যান প্রণয়ন কযা। 

 

 

২০১৯-২০ অথ য ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূ: 

 ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ কাম যক্রভ-এয রযদাট য প্রকা কযা। 

 Business Directory প্রণয়ন কযা 

 SMI-২০১৯ এ                   

 তত্রভারক GDP রনরুদণয প্ররক্রয়া শুরু কযা 

 তত্রভারক শ্রভরি জরয এয আওতায় প্রথভফাদযয ভত তত্রভারক রবরিদত রযদাট য প্রকা কযা 

 MSVSB- ২০১৯ এয প্ররতদফদন প্রকা 

 Supply and Use Table(SUT) ম্পন্নকযণ 

 Purchasing Power Parity(PPP) based GDP প্রণয়ন 

 MICS-  ২০১৯ এ                   

 জনশুভারয ও গৃগণনা-২০২১ এয প্রস্তুরতমূরক কাজ ম্পাদন কযা 

 SDGs ফাস্তফায়দন রফরবন্ন শুভারয ও জরয রযচারনায জন্য কাম যক্রভ গ্রণ কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা: 4 

 

উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

 

যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদরতা সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ ও এরডরজ ২০৩০ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষু- 

 

                                 যুগ্ম-রযচারক, রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয়, যাংপুয 

 

এফাং 

 

ভারযচারক, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা-এয ভদে ২০১৯ াদরয  জুন ভাদয ২০ তারযখ এই ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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সকন ১ 

রফরফএ-এয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষু (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম যাফরর 

১.১ রূকল্প (Vision) 

রফেভাদনয জাতীয় রযাংখ্যান ব্যফস্থা। 

 

১.২ অরবরক্ষু (Mission) 

সদদয উন্নয়ন ও জনকল্যাদণ আধুরনক দ্ধরতদত ঠিক ও ভানম্মত এফাং ভয়ানুগ রযাংখ্যান প্রস্তুত,  যফযা, এফাং উন্নততয 

তথ্য প্রযুরিয ভােদভ তা রফদশ্ললণ, াংযক্ষণ ও প্রকা।  

 

১.৩ সকৌর গত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ রফরফএ-এয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. জরয/শুভারয রযচারনা সজাযদায কযা। 

২. সভৌররক ভানদেমূদয উাি/রযাংখ্যান জরবু কদয সতারা। 

৩. রযাংখ্যান ব্যফস্থায আধুরনকায়ন। 

 

১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. দক্ষতায দঙ্গ ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

২. কাম যদ্ধরত ও সফায ভাদনান্নয়ন 

৩. দক্ষতা ও তনরতকতায উন্নয়ন 

৪. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

৫. আরথ যক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৬. কভ য রযদফ উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম যাফরর (Functions) 

১.  রযাংখ্যান আইন, ২০১৩ এয আওতায় রফরধ ও নীরতভারা অনুমায়ী কাম যাফরী ম্পাদন; 

২.  জনাংখ্যা, কৃরল,ভৎস্য ও প্রারণম্পদ এফাং অথ যননরতক শুভারয ছাড়া ও আথ য-াভারজক, জনরভরত এফাং রযদফ 

অন্যান্য রফলদয় জরয রযচারনা; 

৩. জাতীয় রাফ এফাং রফরবন্ন সূচক রনরূদণয াাার সদীয় ও আন্তজযারতক ফারণজু রফলয়ক তথ্য াংগ্র, 

প্ররক্রয়াকযণ, রফদশ্ললণ ও প্রকা; 

৪. রফরবন্ন যকারয ও সফযকারয  প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ভিয়, দমারগতা ও রদকরনদদ যনা প্রদাদনয ভােদভ প্ররভত 

রযাংখ্যান দ্ধরত প্ররতষ্ঠা ও এয ক্রদভান্নরত; 
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৫. আন্তজযারতকভাদন সদদয রযাংখ্যাদনয ভদয়ারচত চারদা রনরূণ, আধুরনক প্রযুরি ব্যফায কদয তথ্য াংগ্র, 

প্ররক্রয়াকযণ, জাতীয় রযাংখ্যান তথ্যবাোয  (National Statistical Databank) প্ররতষ্ঠা ও াংযক্ষণ এফাং 

াংরশ্লি ব্যফাযকাযীদদয চারদা অনুাদয রযাংখ্যান যফযা; 

৬. জাতীয় ও আন্তজযারতক প্ররতষ্ঠাদনয াদথ রযাংখ্যান রফলয়ক রক্ষণ, প্ররক্ষণ, গদফলণা, সাদারযত্ব ও উৎকল য 

াধদনয রদক্ষু দমারগতামূরক কভ যসূরচ গ্রণ ও ম্প্রাযণ; 

৭. অরবন্ন রজও সকাড প্রণয়ন এফাং একটি Geographic Information System (GIS) Platform স্থান ও 

রযচারনা। 
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সকন ২ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায  রফরবন্ন কাম যক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর চূড়ান্ত পরাপর সূচক একক 
প্রকৃত অজযন*  রক্ষুভাত্রা 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষণ রনধ যারযত রক্ষুভাত্রা অজযদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 
উািসূত্র 

২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মথাভদয় শুভারযয পরাপর 

প্রকারত 

শুভারয/ জরয ম্পন্ন এফাং তায 

রযদাট য প্রকাদয ভেফতী ভদয়য 

ব্যফধান হ্রা 

ফছয ৩ ৩ ২ ১.৫ ১ 

ফাাংরাদদ ব্যুদযা অফ স্ট্ুাটিটিকস্, ফাাংরাদদ ব্যাাংক  

মথাভদয় জরযদয পরাপর 

প্রকারত 

শুভারয/ জরয ম্পন্ন এফাং তায 

রযদাট য প্রকাদয ভেফতী ভদয়য 

ব্যফধান হ্রা 

ভা ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ 

ফাাংরাদদ ব্যুদযা অফ স্ট্ুাটিটিকস্, ফাাংরাদদ ব্যাাংক  

রফরবন্ন সক্টদয অথ যননরতক প্রবৃরদ্ধয 

রযভাণ রনরুরত  

রজরডর এয ফারল যক/াভরয়ক রাফ 

মথা ভদয় প্রকা 
তারযখ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ 

অথ য রফবাগ, ইআযরড, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 

 

রফরবন্ন সক্টদয অথ যননরতক প্রবৃরদ্ধয 

রযভাণ রনরুরত 

পূফ যফতী ফছদযয রজরডর-এয চূড়ান্ত 

ফারল যক রাফ মথাভদয় প্রকা 
তারযখ ৩১-০৫-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৯ ৩১-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২১ 

অথ য রফবাগ, ইআযরড, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 

 

রফরবন্ন সক্টদয অথ যননরতক সূচদকয 

রযভাণ রনরুরত 

ররআই ও অন্যান্য সূচদকয 

রযদাট য মথাভদয় প্রকা 
াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অথ য রফবাগ, ইআযরড, ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং অন্যান্য 

যকারয ও সফযকারয প্ররতষ্ঠান 

 

যুদগাদমাগী তথ্য প্রারপ্ত রনরিত নতুন জরয কাম যক্রভ গ্রণ 

াংখ্যা ০ ৬ ৭ ৮ ১০ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি রফবাগ, 

ফাাংরাদদ সটররদমাগাদমাগ রনয়ন্ত্রণ করভন 

(রফটিআযর) 

 

মথা ভদয় প্রধান ও অপ্রধান 

পদরয উৎাদন প্রাক্কররত ও 

প্রকারত 

ছয়টি প্রধান পর ও একত  রফটি 

অপ্রধান পদরয উৎাদন রাফ 

প্রাক্কর াংক্রান্ত রনয়রভত জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

াংখ্যা 

১২৬ 

১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ফাাংরাদদ ব্যুদযা অফ স্ট্ুাটিটিক  

কৃরল (স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ)  

শুভারয ২০১৮ ম্পাদন ও রযদাট য 

প্রকা 

          - - ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ১।          ও                 , 

               

২।              ,                

৩।           ,            

৪। কৃরল ভন্ত্রণারয় 

৫। ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

 

* াভরয়ক (provisional) তথ্য 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য,  

সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

প্রকৃত অজযন*  
রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(১)শুভারয/জরয 

রযচারনা 

সজাযদায কযা। 

২২ 

[১.১.]কৃরল (স্য, 

ভৎস্য ও প্রারণম্পদ) 

শুভারয ২০১৮ 

ম্পাদন ও রযদাট য 

প্রকা 

[১.১.১][১.১.]কৃরল 

(স্য, ভৎস্য ও 

প্রারণম্পদ) শুভারয 

২০১৮ ম্পাদন ও 

রযদাট য প্রকা 

াংখ্যা  

১৩ 
৫.০০ - ৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ - 

 

 

 

 

 

 

 

১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

২৯ 

[১.১.২] জাতীয় 

জনাংখ্যা 

সযরজস্ট্ায কনদপ্ট 

প্রস্তুতকযদণ 

ায়তা 

তারযখ ৪.০০ - - ৩০.০৪.২০১৯ ১৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ 

 

- 

 

- 

[১.২] MICS 

২০১৮ 

(১.২.১) খানা 

জরযদয ভােদভ 

তথ্য াংগ্র 
% ৪.০০ - ০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

- 

 

 

- 
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সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজযন*  রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০   

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

  [১.৩] SMI ২০১৯ 

ম্পাদন 

[১.৩.১] প্রকারত 

রযদাট য 
াংখ্যা ৫.০০ - - ২ ১ - 

- - - - 

[১.৪]        

               

       

[১.৪.১]       

              

াংখ্যা 

 

৪.০০ - - ১৫ ১২ ১০ - - - - 

 

 

 



পৃষ্ঠা: 10 

 

 

  

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

  

ক ৌশল

গত 

উদ্দে

কশ্যর 

মান 

  

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  

  

এ   

  

 ম যসম্পাদ

ন সূচদ্দ র 

মান 

প্রকৃতঅজযন লক্ষমাত্রা/ননর্ যায় , ২০১৯-২০২০ প্রদ্দক্ষন প্রদ্দক্ষন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারন অনতউত্তম উত্তম চলনতমান 

চলনতমাদ্দনরনী

কচ 

২০২০-

২১ ২০২১-২২ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(২) কমৌনল  

মানদন্ডসমূদ্দহর 

উাত্ত/নরসং

খ্যান সহজলভ্য 

 দ্দর কতালা 

 

৩৮ 

[২.০] ছয়টি প্রধান 

পর ও একত  

রফটি অপ্রধান 

পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন 

াংক্রান্ত ফারল যক 

জরয রযচারনা ও 

তথ্য রফরফএ এয 

দয দপ্তদয সপ্রযণ 

[২.০.০] প্রধান ও অপ্রধান 

পদরয জরয রযচারনা ও 

তথ্য রফরফএ এয দয 

দপ্তদয সপ্রযণ 

াংখ্যা ৪.০০ - - ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১.২০২০ ২৮.০২.২০২০ - - - - 

[২.১ ] কৃরল ও ল্লী 

রযাংখ্যাদনয 

উন্নয়ন সকৌরত্র 

প্রণয়দন ায়তা 

[২.১.১] কৃরল ও ল্লী 

রযাংখ্যাদনয উন্নয়ন 

সকৌরত্র প্রণীত 

াংখ্যা ২.০০ - - ১       

[২.২]          

                

     ২০১৯ এ  

তথ্য াংগ্র 

[২.২.১]                  

            ২০১৯ এ  তথ্য 

াংগ্র ম্পন্ন 

% ২.০০   

১০০ ৯০ ৮০ 

    

[২.৩] Survey 

on 

Distributive 

Trade and 

Marketed 

part of 

Agriculture 

Product ২০১৯ 

এ      াংগ্র 

[২.৩.১]Gender 

Statistics এয তথ্য 

াংগ্র 

% ২.০০   

৫০ ৪০ ৩০ 
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[২.৪] জাতীয় আয় 

প্রাক্কলদ্দন সহায়তা 

প্রদান 

[২.৪.১] উৎাদন দ্ধনতদ্দত 

জাতীয় আদ্দয়র চলনত বছর 

এবং পূব যবতী বছদ্দরর 

প্রাথনম  প্রাক্বলন প্রস্তুদ্দত 

সহায়তা প্রদান তানরখ ৪.০০ 

- - 

৩১-০৫-২০২০ 

১০-০৬-

২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

- -- 

[২.৪.২] ব্যয় দ্ধনতদ্দত 

জাতীয় আদ্দয়র চলনত বছর 

এবং পূব যবতী বছদ্দরর 

প্রাথনম  প্রাক্বলন প্রস্তুদ্দত 

সহায়তা প্রদান তানরখ ৪.০০ - - ৩১-০৫-২০২০ 

১০-০৬-

২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

 

 

 

 

 

- - 

[২.৫]মূল্য মজুরী 

নরসংখ্যান  

[২.৫.১]          

   (CPI) প্রর্য়দ্দন সহায়তা 

প্রদান সংখ্যা ১.০০ 

- - 

১২ ১০ ৯ ৮ ৭ 

-  

[২.৫.২]           

   (WRI) প্রর্য়দ্দন 
সহায়তা প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭   

[২.৫.৩]                

   (BMPI) প্রর্য়দ্দন 
সহায়তা প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭   

[২.৬]চলনত 

উৎাদন 

নরসংখ্যান 

[২.৬.১]           

   (QIIP) প্রর্য়দ্দন 
সহায়তা প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭   

[২.৬.২]           

   (PPI) প্রর্য়দ্দন সহায়তা 
প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭   

[২.৭] ববদ্দদনশ  

বানর্জযনরসংখ্যান 

[২.৭.১] Unit Price 

Index of Export 

প্রর্য়দ্দন সহায়তা প্রদান তানরখ ১.০০ 

- - 

৩১-০৫-২০২০ ১০-০৬২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

  

[২.৭.২] Unit Price 

Index of Importপ্রর্য়দ্দন 
সহায়তা প্রদান 

 তানরখ ১.০০ - - ৩১-০৫-২০২০ 

১০-০৬-

২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০   
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[২.৮]  প্র াশনা 
বানষ য             

[২.৮.১]                

-২০১৯ প্রর্য়দ্দন সহায়তা 

প্রদান তানরখ ১.০০ - - ১৫-০৫-২০২০ 

৩০-০৫-

২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০    

[২.৮.২] নরসংখ্যান 

দ্দ টবু  – ২০১৯ প্রর্য়দ্দন 

সহায়তা প্রদান তানরখ ১.০০ - - ১৫-০৫-২০২০ 

৩০-০৫-

২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০    

[২.৮.৩]ববদ্দদনশ বানর্জয 

নরসংখ্যানবষ য গ্রন্থ-২০১৯ 

প্রর্য়দ্দন সহায়তা প্রদান তানরখ ১.০০ - - ১৫-০৫-২০২০ 

৩০-০৫-

২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০    

[২.৮.৪] ন্যাশনাল এ াউন্টস 

স্ট্যাদ্দটসটি স -২০১৯-২০ 

প্রর্য়দ্দন সহায়তা প্রদান তানরখ ১.০০ - - ২০-০৬-২০২০ 

২২-০৬-

২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০    

[২.৮.৫]          

         – ২০১৯ 

প্রর্য়দ্দন সহায়তা প্রদান তানরখ ১.০০ - - ১৫-০৫-২০২০ 

৩০-০৫-

২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০    

মানস             

[২.৮.৬]                

      প্রর্য়দ্দন সহায়তা 

প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭   

[২.৮.৭]            - 

কভ্াক্তা মূল্য সুচ  প্রর্য়দ্দন 

সহায়তা প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭   

[২.৮.৮]            - 

নশল্প উৎাদন প্রর্য়দ্দন 

সহায়তা প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ -  

[২.৮.৯            - 

ববদ্দদনশ  বানর্জয 

নরসংখ্যান প্রর্য়দ্দন সহায়তা 

প্রদান সংখ্যা ১.০০ - - ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ -  

[২.৮.১০] ফারল যক কৃরল 

রযাংখ্যান ফল যগ্রন্থ প্রকানা 

প্রর্য়দ্দন সহায়তা প্রদান 

তারযখ 
           

১.০০ 

৩০-০৬-

২০১৮ 
৩০-০৬-২০১৯ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫২০২০ ০১-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০  

১০-০২-

২০২১ 

২৫-০১-

২০২২ 

[২.৮.১১] কৃরল শুভারয ২০১৮ 

এয ৬৪টি  সজরা রযদাট য 

মুদ্রণ  ও প্রকা প্রর্য়দ্দন 

সহায়তা প্রদান 

 

তারযখ 
         

৩.০০ 
- - ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ২৮-০৬-২০২০ ৩০.০৬.২০২০ -  
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সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজযন*  রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২০২২ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(৩)  

রযাংখ্যান 

ব্যফস্থায 

আধুরনকায়ন। 

২০ (৩.১) জাতীয় এফাং 

আন্তজযারতক ম যাদয় 

বা/দরভনায/প্ররক্ষণ/ 

কভ যারায় অাংগ্রণ 

(৩.১.১) 

আদয়ারজত 

সরভনায/ 

ওয়াকয 

 

াংখ্যা 

৩.০০ ২০ ২৪ ৩০ ২৬ ২৪ ২০ ১৬ ৩৫ ৪৫ 

(৩.২) স্থানীয় প্ররক্ষণ (৩.২.১) দক্ষ 

জনফর ততরযয 

রদক্ষু প্ররক্ষণ 

প্রদান 

াংখ্যা 

২.০০ ৬০০ ৬৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৭৫ - - ৭৭৫ 

 

 

৮০০ 

 

 

(৩.৩) ওদয়ফদাট যার 

ফাস্তফায়ন ও উন্নয়দন 

ায়তা 

(৩.৩.১) 

ওদয়ফদাট যার 

ফাস্তফায়ন 

াংখ্যা 

৩.০০   ৩১.৭.২০১৯ ৩০.৮.২০১৯      

৩.৪ MIS 

অদটাদভদন ায়তা 

৩.৪.১ MIS 

অদটাদভন 

াংখ্যা 
৩.০০   ৩১.৭.২০১৯ ৩০.৮.২০১৯      

[৩.৫] তথ্য সফা সকন্দ্র 

চালু, রফদকন্দ্রীয় 

ডাটাদফইজ ততযী, ডাটা 

াংযক্ষণ ও 

যক্ষণাদফক্ষণ ায়তা 

[৩.৫.১] ডাটা 

াংযরক্ষত 

রগগাফাইট 

২.০০   ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০০ ৪০০ 

[৩.৬] ই-প্ররকউযদভন্ট 

কাম যক্রভ শুরু 

[৩.৬.১]ই-

প্ররকউযদভন্ট 

কাম যক্রভ 

াংখ্যা 

৩.০০   ৪০ ৩৫ ৩০   ১০ ২০ 

[৩.৭] ই-সন্সা এয 

ম্ভাব্যতা মাচাই-এ 

দমারগতা 

[৩.৭.১] কনদপ্ট 

সনাট 

তারযখ 

২.০০   ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ 
৩০-০৬-

২০২০ 
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সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১]দক্ষতায 

দঙ্গ ফারল যক 

কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

৬ 

[১.১] ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফারল যক খড়া কভ যম্পাদন 

চুরি দারখর 

[১.১.১] প্ররক্ষণ ভারপ্তয য রনধ যারযত 

ভয়ীভায ভদে খড়া চুরি দারখরকৃত 
তারযখ ১ ২৮ সভ ৩০ সভ - - - 

[১.২] ভাঠ ম যাদয়য কাম যারয়মূদয দঙ্গ ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষয 

[১.২.১]প্ররক্ষণ ভারপ্তয য রনধ যারযত 

ভয়ীভায ভদে খড়া চুরি দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১০-২৫ জুন - - - - 

[১.৩] ২০১৮-১৯ অথ যফছদযয ফারল যক কভ যম্পাদন চুরিয 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

[১.৩.১] রনধ যারযত তারযদখ মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন দারখরকৃত 
তারযখ ১ ৩১-০৮-২০১৯ ০১-০৯-২০১৯ ০২-০৯-২০১৯ ০৩-০৯-২০১৯ ০৪-০৯-২০১৯ 

[১.৪] ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  

[১.৪.১] তত্রভারক প্ররতদফদন দারখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফারল যক কভ যম্পাদন চুরিয 

অধ যফারল যক মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর  

[১.৫.১] রনধ যারযত তারযদখ অধ যফারল যক 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 
তারযখ ১ ২২ জানুয়ারয 

২৩ জানুয়ারয ২৪ জানুয়ারয ২৫ জানুয়ারয ২৬ জানুয়ারয 

[১.৬] ফারল যক কভ যম্পাদন চুরিয দঙ্গ াংরশ্লি 

কভ যকতযাদদয প্রদণাদনা প্রদান 

[১.৬.১] তফদদরক প্ররক্ষদণ সপ্ররযত কভ যকতযা 
াংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 
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সকৌর উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[২] কাম যদ্ধরত 

ও সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৫ 

[২.১] ই-পাইররাং দ্ধরত প্রফতযন [২.১.১] রফবাগীয় অরপদ ই-পাইররাং দ্ধরত 

প্রফতযন 
তারযখ ১ ২৮-২-২০২০ 

৩০-৩-

২০২০ 
৩০-৪-২০২০ ৩১-৫-২০২০ ২৯-৬-২০২০ 

[২.২] রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ য াংরশ্লি 

কভ যচাযীয রআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন 

ভঞ্জুরযত্র যুগৎ জারয রনরিতকযণ 

[২.১.২] রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ য াংরশ্লি 

কভ যচাযীয রআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন 

ভঞ্জুরযত্র যুগৎ জারযকৃত 

তারযখ ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.২] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন [২.২.১] রনষ্পরিকৃত অরবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[২.৩] সফা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

 

[২.৩.১] ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ও 

অরধদপ্তয/াংস্থামূদ কভদক্ষ একটি কদয 

অনরাইন সফা চালুকৃত 

 

তারযখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-১-২০২০ ২৮-২-২০২০ - - 

[২.৩.২] ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ও 

অরধদপ্তয/াংস্থামূদ কভদক্ষ একটি কদয 

সফা প্ররক্রয়া  জীকৃত 

 

 

তারযখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-১-২০২০ ২৮-২-২০২০ - - 

[৩] দক্ষতা ও 

তনরতকতায 

উন্নয়ন 

৩ 

[৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন [৩.১.১] ২০১৯-২০ অথ যফছদযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভ যরযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত ও দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৫-৭-২০১৯ ৩১-৭-২০১৯  - - 

[৩.১.২] রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন দারখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[৩.২] যকারয কভ যম্পাদন ব্যফস্থা াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ রফরবন্ন কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয প্ররক্ষণ 

আদয়াজন 

[৩.২.১] প্ররক্ষদণয ভয় 

জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[৪] তথ্য অরধকায 

ও স্বপ্রদণারদত 

তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

[৪.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ  [৪.১.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % 
১ 

প্ররত ভাদয 

১ভ প্তা 

প্ররত ভাদয 

২য় প্তা 
প্ররত ভাদয 

৩য় প্তা 
- - 

[৪.২] ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ ফারল যক প্ররতদফদন 

প্রণয়ন ও প্রকা 

[৪.২.১] ফারল যক প্ররতদফদন ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

তারযখ 
১ ১৫-১০-২০১৯ ২৯-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ৩০-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ 

[৫] আরথ যক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

১ 

[৫.১] অরডট আরি রনষ্পরি কাম যক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৫.১.১] ফছদয অরডট আরি রনষ্পরিকৃত % 
১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৬]কভ য রযদফ 

উন্নয়ন 
৩ 

[৬.১] অরপ বফন ও আরঙ্গনা রযেন্ন যাখা [৬.১.১] রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে 

অরপ বফন ও আরঙ্গনা রযেন্ন 

তারযখ 
১ ৩০.১১.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১.২০ - - 

[৬.২] সফা প্রতুাী এফাং দ যনাথীদদয জন্য 

টয়দরট অদক্ষাগায (waiting 

room) এয ব্যফস্থা কযা 

[৬.২.১] রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে সফা 

প্রতুাী এফাং দ যনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষাগায চালুকৃত 

তারযখ 

১ ৩০.১১.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১.২০ - - 

[৬.৩] সফায ভান ম্পদকয সফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত রযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালু কযা 

[৬.৩.১] সফায ভান ম্পদকয 

সফাগ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষদণয 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

তারযখ 

১ ৩০.১১.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১.২০   

* াভরয়ক (provisional) তথ্য 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১ ররআই (CPI) কনরজউভায প্রাই ইনদডক্স 

২ রড (SID) স্ট্ুাটিটিক্স এে ইনপযদভটিক্স রডরবন 

৩ রফরফএ (BBS) ফাাংরাদদ ব্যুদযা অপ স্ট্ুাটিটিক্স 

৪ এনএইচরড (NHD) ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ 

৫ MICS                            

৬      (BD) রফজদন ডাইদযক্টরয 

৭ এভআইএ (MIS) ম্যাদনজম্যান্ট ইনপযদভন রদস্ট্ভ 

৮ এ এ আ  (SMI)                            

৯         (GDP) সগ্রা সডাদভরস্ট্ক সপ্রাডাক্ট 
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াংদমাজনী-২: কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নাকাযী দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত এফাং উাি 

সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[১.১]     (  ,     ও 

       )       ২০১৮ এ  

আওতায় ৬৪টি সজরায খানারবরিক 

তথ্য াংগ্র 

(১.১.১)     (  ,     ও 

       )       ২০১৮ এ  

আওতায় ৬৪টি সজরায 

খানারবরিক তথ্য াংগ্র 

    (  ,     ও        )       ২০১৮ এ  আওতায় ৬৪টি 

সজরায খানারবরিক তথ্য াংগ্র 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন 

 

(১.১.২) জাতীয় জনাংখ্যা 

সযরজস্ট্ায কনদপ্ট প্রস্তুতকযণ 

জাতীয় জনাংখ্যা সযরজস্ট্ায প্রস্তুতকযণ এফাং রফরবন্ন জরয/শুভাযী 

কাদজ এয ব্যফাদযয ভাদেদভ তদথয রনর্ভ যরতা মাচাইকযণ। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন 

 

[১.২]  MICS এ          (১.২.১)খানা জরযদয ভাদেদভ 

তথ্য াংগ্র 

MICS এয ভােদভ  খানা রবরিক তথ্য াংগ্রদয জন্য মথামথ 

দমারগতা প্রারপ্ত রনরিতকযণ 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন 

 

[১.৩] রফজদন ডাইদযক্টরয এয 

রযদাট য প্রকা 

(১.৫.১) প্রকারত রযদাট য রফজদন ডাইদযক্টরয এয রযদাট য প্রকা রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

তত্রভারক শ্রভরি জরয 

রযদাট য 

 

[১.৪] SMI এ                [১.৬.১] SMI এ          

     

SMI এ               ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা ৬৪ টি সজরা রযদাট য/রযদাট য  
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কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নাকযী দপ্তয/াংস্া 

রযভা দ্ধরত এফাং উাি 

সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[২.১] জাতীয় সূচক রনধ যাযণ, 

ারনাগাদকযণ ও প্রকা 

(২.১.১) ফাৎরযক রজরডর 

প্রাক্করন 

ফাৎরযক রবরিক সদদয রজরডর প্রাক্করন। প্রচররত ভানদেমূদয 

াাার যুদগাদমাগী নতুন ভানদদেয রবরিদত আদযা রনখ ুঁত রাফপূফ যক 

রজরডর প্রকা 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ,  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা, ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক, এনরফআয 

রযদাট য  

(২.১.২) জাতীয় আদয়য চররত 

এফাং পূফ যফতী ফছদযয প্রাথরভক 

প্রাক্করন প্রস্তুত 

জাতীয় আদয়য চররত এফাং পূফ যফতী ফছদযয প্রাথরভক প্রাক্করন প্রস্তুত। 

াংরশ্লি াংস্ামূদয াদথ মথামথ ভিদয়য ভােদভ প্রাক্করদনয ঠিকতা 

রনরিতকযণ। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ,  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা, ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক, এনরফআয 

রযদাট য  

[২.২] ভারক জাতীয় সবািা মূল্য সূচক 

(CPI) াংকরন ও প্রকা 

(২.২.১) সবািা মূল্য সূচক 

(CPI) যফতী ভাদ প্রকা 

প্ররত ভাদ সবািা মূল্য সূচক প্রকা। রনধ যারযত ভয়ীভায ভদে সূচক 

প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ,  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা, ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক, এনরফআয 

প্ররত ভাদ সপ্র কনপাদযন্স  

[২.৩] রল্প াভগ্রীয সকায়ান্টাভ ইদেক্স 

(QIIP) এয ভারক াংকরন ও 

প্রকা 

(২.৩.১) মথাভদয় QIIP এয 

ভারক াংকরন ও প্রকাদয 

ব্যফধান হ্রা 

মথাভদয় QIIP এয ভারক াংকরন ও প্রকাদয ভদয়য ব্যফধান হ্রা। 

স্বল্পতভ ভদয়য ভদে াংকরন প্রস্তুত ও যফতীদত প্রচায ভােভ মূদয 

দমারগতায় প্রকানা ও ব্যাক প্রাচয রনরিতকযণ। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা রফবাগ,  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা, ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক, এনরফআয 

রযদাট য  

 



পৃষ্ঠা: 21 

 

 

 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক মূ রফফযন ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা রযভা দ্ধরত এফাং উাি 

সূত্র 

াধাযন 

ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.৪] রযাংখ্যান প্রকানা 

[২.৪.১] ফারল যক রযাংখ্যান গ্রন্থ 

প্রকানা 

ফারল যক রযাংখ্যান গ্রন্থ ২০১ ৯ আকল যনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয 

কর দপ্তয, জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা াংস্থা 

াংরশ্লি জাতীয় ও আন্তজযারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক 

গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযন। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রযদাট য  

[২.৪.২] রযাংখ্যান দকট ফই 

প্রকানা 

রযাংখ্যান দকট ফই আকল যনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয কর দপ্তয, 

জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা াংস্থা াংরশ্লি 

জাতীয় ও আন্তজযারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা 

রনরিতকযন। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রযদাট য  

[২.৪.৩] ফারল যক কৃরল ফল য গ্রন্থ 

প্রকানা 

ফারল যক কৃরল ফল য গ্রন্থ আকল যনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয কর দপ্তয, 

জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা াংস্থা াংরশ্লি 

জাতীয় ও আন্তজযারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা 

রনরিতকযন। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রযদাট য  

[২.৪.৪] কৃরল শুভারয ২০১৮ 

প্রকানা 

কৃরল শুভারয ২০১৮ আকল যনীয় কদরফদয প্রকা; যকাদযয কর দপ্তয, 

জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা াংস্থা াংরশ্লি 

জাতীয় ও আন্তজযারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা 

রনরিতকযন। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রযদাট য  

[২.৪.৫] MICS এ          

     

MICS এ               রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রযদাট য  

[৩.১] জাতীয় এফাং আন্তযজারতক ম যাদয় 

বা/দরভনায/প্ররক্ষন /কভ যারায় 

অাংগ্রণ 

[৩.১.১] অদয়ারজত সরভনায/ 

ওয়াকয 

সস্ট্ক সাল্ডাযদদয ভিদয় রফরবন্ন সরভনায/ ওয়াকয অদয়াজন এয ভােদভ 

ফ যাধুরনক তথ্য ও প্রযুরি ম্পদকয াংরশ্লি কভ যকতযাদদযদক অফরতকযণ এফাং 

তাদদয দক্ষতা আন্তজযারতক ভাদন উন্নরতকযণ। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  

[৩.২] রযাংখ্যান ব্যফস্থা-দ্ধরত 

প্ররভতকযণ, উদজরা, সজরা, রফবাগ এফাং 

সকন্দ্রীয় ম যাদয় সনটওয়ারকযাং স্থান ও 

রিারীকযণ 

সনটওয়ারকযাং এয আওতায় আনীত 

উদজরা, 

রযাংখ্যান ব্যফস্থায আধুরনকীকযণ, প্ররভত রযাংখ্যান দ্ধরত রনরিতকযণ, 

ভাঠম যাদয়য কাদজয ভিয় াধন। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  

  

 

 

 

 



পৃষ্ঠা: 22 

 

 

 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক মূ রফফযন ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা রযভা দ্ধরত এফাং উাি 

সূত্র 

াধাযন 

ভন্তব্য 

[৩.৩] স্থানীয় প্ররক্ষণ [৩.৩.১] প্ররক্ষণাথী দক্ষ জনফর প্রস্তুদতয জন্য প্ররক্ষন আদয়াজন, উযুি প্ররক্ষকদদয 

যুদগাদমাগী প্ররক্ষন প্রদান রনরিতকযন। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  

[৩.৪] আন্তজযারতক প্ররক্ষণ [৩.৪.১] প্ররক্ষণাথী দক্ষ জনফর প্রস্তুদতয জন্য প্ররক্ষন, এয ভােদভ ফ যাধুরনক তথ্য প্রযুরি 

এফাং রযাংখ্যান চচ যা ম্পদকয াংরশ্লি কভ যকতযাদদযদক অফরতকযণ এফাং 

তাদদয দক্ষতা আন্তজযারতক ভাদন উন্নরতকযণ। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  

[৩.৫] রটিদজন চাট যায 

ারনাগাদকযণ 

[৩.৫.১] ারনাগাদ রটিদজন 

চাট যায 

রযাংখ্যান ব্যফস্থায অধুরনকযণ, তথ্য প্রযুরিয দফ যাচ্চ প্রদয়াগ রনরিতকযন 

ও  স্বে ভরনটরযাং ব্যফস্থা কাম যকয কযা। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রযদাট য  

[৩.৬] তথ্য সফা সকন্দ্র চালু, 

রফদকন্দীয় ডাটা সফই ততরয, ডাটা 

াংযক্ষণ ও যক্ষণাদফক্ষণ 

[৩.৬.১]  াংরযক্ষত ডাটা রযাংখ্যান ব্যফস্থায অধুরনকযণ, তথ্য প্রযুরিয দফ যাচ্চ প্রদয়াগ রনরিতকযন 

ও স্বে ভরনটরযাং ব্যফস্থা কাম যকয কযা। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রযদাট য  

[৩.৭] ই-প্ররকউযদভন্ট শুরু [৩.৭.১] কাম যক্রভ ক্রয় কাম যক্রদভয রডরজটারাইদজন রনরিত কদয স্বেতা আনায়ন এফাং 

অরনয়ভ দুয কযা। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  

[৩.৮] ই-সন্সা এয ম্ভাব্যতা মাচাই [৩.৮.১] কনদপ্ট সনাট ইদরক্ট্ররনক দ্ধরতদত সন্সা রযচারনা, রডজডটার জরয কাম যক্রদভয 

ভােদভ গতা বৃরদ্ধকযণ ও উাদিয রনর্ভ যরতা রনরিতকযন। 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

রফবাদগয ফারল যক প্ররতদফদন  
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াংদমাজনী ৩ : অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয/অরধদপ্তয/াংস্থা-এয রনকট প্রতুারত সুরনরদ যি কভ যম্পাদন ায়তা মূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযন 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরশ্লি কভ যম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরশ্লি ভন্ত্রনারয়/রফবাদগয 

প্রতুারত ায়তা 

প্রতুাায সমৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকট প্রতুাায ভাত্রা 

উদল্লখ করুন 

প্রতুাাপুযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

রফবাগ তথ্য ও সমাগাদমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

াংযরক্ষত সডটা ইউরনয়ন রডরজটার সন্টায মূদয ায়তা, সডটা 

সন্টায  স্থাদন ফাাংরাদদ করম্পউটায কাউরন্সর 

(রফরফএ) এয ায়তা। 

ইউরনয়ন রডরজটার সন্টায মূদয  

াদথ ভিয়, সডটা ওয়ায াউ  স্থাদন 

রফরর এয াদথ রিারক্ষক ভদঝাতা। 

 

১০০% 

তথ্য সকন্দ্র চালু রফরিত দফ। দুফ যর 

নয় ড়দফ সডটা সফই 

ব্যফস্থানা। 

ভন্ত্রণারয় কৃরল ভন্ত্রণারয় কৃরল( স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ) 

শুভারয ২০১৮ এয  তথ্য াংগ্র 

প্রারনক ও জনফর রদদয় ায়তা াংরশ্লি ভন্ত্রণারয়  

২৫% 

ঠিক রযাংখ্যান ব্যাত দফ। 

ভন্ত্রণারয় ভৎস্য ও 

প্রারণম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

কৃরল( স্য, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ) 

শুভারয ২০১৮ এয  তথ্য াংগ্র 

প্রারনক ও জনফর রদদয় ায়তা াংরশ্লি ভন্ত্রণারয়  

২৫% 

ঠিক রযাংখ্যান ব্যাত দফ। 

 

 

 

 

 

 

  


