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উক্রভরিকা (Preamble) 

 

 

 যকারয দপ্তযমূদ প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ , স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা , সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফােদনয রদক্ষয- 

 

 

 

উরযচারক, জজরা রযংখ্যান কাম যারয়, জভৌরবীফাজায  

 

এফাং 

 

যুগ্মরযচারক, রফবাগীয় রযংখ্যান কাম যারয়, রলরট এয ভলে ২০২১ াদরয   

জুন ভাদয ১০ (দ) তারযদে এআ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবেক্ষ রনম্নরররেত রফলেমূদ ম্মত সরন: 
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দপ্তয/াংস্থায কভ যম্পাদলনয ারফ যক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Deparment/Agency)  

 

াম্প্ররিক জযন, চযালরঞ্জ এফং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররিক ফছযমূলয (৩ ফছয) প্রধান জযনমূঃ 

 

জারিয রিা ফঙ্গফন্ধুয জন্িফারল যকী উরলেয স্বাধীনিা পূফ যফিী এফং যফরিয ভলয় ফাংরালদলয অর্ য-াভারজক ফস্থাজনয 

তুরনামূরক রযংখ্যান রফলয়ক প্রকানা "ফঙ্গফন্ধু ও জািীয় রযংখ্যান ংস্থা" প্রকারি লয়লছ। ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ লন 

রযংখ্যান ফল যগ্রন্থ, কৃরল রযংখ্যান ফল যগ্রন্থ, রযংখ্যান লকটবুক, বফলদরক ফারিজয রযংখ্যান, ন্যানার একাউন্ট 

স্ট্যাটিটিক, ভারক রযংখ্যান বুলরটিন, জবাক্তা মূল্য সূচক ও ন্যান্য সূচকমূ রনয়রভি প্রকারি লয়লছ। কৃরল (স্য, ভৎস্য 

ও প্রারিম্পদ) শুভারয ২০১৯  নুরিি লয়লছ। "জনশুভারয ও গৃগিনা ২০২১" এয মূর শুভারযয প্রশ্নত্র রপ্রলটরস্ট্ং, খানা িাররকা 

প্রিয়ন, গিনা এরাকা রচরিিকযি ও জজানার ালযন কাম যক্রভ ম্পন্ন লয়লছ। এনএআচরড প্রকলল্পয অওিায় াযা জদলয কর 

খানা ও খানা দস্যগলিয অর্ য-াভারজক ও জনিারিক িথ্য ংগ্র কলয খানারবরিক একটি িথ্যবান্ডায গলড় জিারা লয়লছ।নগয 

অর্ যাভারজক ফস্থা রনরূি জরয, জালটর এন্ড জযষু্টলযন্ট জরয  এয রযলাট য প্রকারি লয়লছ। এছাড়া রফরফএ গি রিন ফছলয 

রনয়রভি জরযমূলয প্ররিলফদন প্রকা কলযলছ। এছাড়া এরডরজ আরন্ডলকটয রযফীেলনয জন্য ৭ভ ঞ্চফারল যক রযকল্পনায ালর্ 

ভন্বয় কলয Action Plan on SDGs Data Generation ীল যক প্ররিলফদন প্রকা কযা লয়লছ। জদল 

প্রর্ভফালযয ভি ২৭ জপব্রুয়ারয জািীয় রযংখ্যান রদফ াররি লয়লছ। 

ভস্যা এফং চযালরঞ্জমূ 
 

জািীয় রযংখ্যান ব্যফস্থা রক্তারীকযলিয রলেয শূন্য লদ জনফর রনলয়াগ রফরফএ এয একটি ফড় চযালরঞ্জ। এছাড়া জজরা ও 

উলজরা ম যালয় রনজস্ব রপ বফন, জনফলরয প্ররেি, ভাঠ ম যালয় িথ্ম ংগ্রলয জন্য অধুরনক িথ্য প্রযুরক্তয ব্যফায ও িথ্য 

প্ররক্রয়াকযলিয ব্যফস্থা, রযংখ্যান প্রস্তুিকযলি িথ্য-উাি ংক্রান্ত ংজ্ঞা, ধাযিা ও দ্ধরিয প্ররভিকযি ও াভঞ্জস্য রফধান, িথ্য 

ংগ্রল প্ররিফন্ধকিা ছাড়াও রফরবন্ন দপ্তয/ংস্থা লি িথ্য-উাি ংগ্রলয জেলত্র কর ন্তযায় দূযীকযি রফরফএ এয ন্যিভ 

চযালরঞ্জ। রযংখ্যারনক িথ্য ও উাি প্রদালন উিযদািায নাগ্র ঠিক রযংখ্যান প্রস্তুলিয জেলত্র ন্তযায় রললফ কাজ কলয। 

রফরফএ এয রেযভাত্রা জযলন গৃরি কাম যক্রভমূলয ফালজট স্বল্পিা এফং ফালজট ভয়ভি না াওয়া কালজয গরিলক শ্লর্ কলয। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

শূন্য লদ জনফর রনলয়াগ এফং দেিা বৃরদ্ধয রলেয প্ররেলিয ব্যফস্থা কযা, ভাঠ ম যালয় িথ্য ংগ্রলয জন্য অধুরনক িথ্য প্রযুরক্তয 

ব্যফায ও িথ্য প্ররক্রয়াকযলিয ব্যফস্থা কযা, প্রযুরক্তগি ও জাগি জনটওয়াকয রক্তারীকযি, রযংখ্যান প্রস্তুিকযলি িথ্য-উাি 

ংক্রান্ত ংজ্ঞা, ধাযিা ও দ্ধরিয প্ররভিকযি ও াভঞ্জস্য রফধালন রযংখ্যান অআন ২০১৩ নুালয ব্যফস্থা গ্রি কযা। ঞ্চফারল যক 

রযকল্পনা, রূকল্প ২০২১ ও ২০৪১, জটকআ উন্নয়ন বীি  (SDGs) এয গ্রগরি মূল্যায়ন ও রযফীক্লি, রনধ যারযি ভলয়য 

ভলে অধুরনক িথ্যপ্রযুরক্ত প্রলয়াগপূফ যক িলথ্যয গুিগি ভান রনরিিকযি। ২০২৩ ার নাগাদ জািীয় জনংখ্যা জযরজস্ট্ায (NPR) 

প্রস্তুলিয কাজ অযম্ভকযি এফং ২০২৫ ালরয ভলে এটিলক ংযেি ও ারনাগাদকযি; মা ষ্টভ ঞ্চফারল যক রযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত 

যলয়জছ। এছাড়া, ২০২৫ ালরয ভলে BISR প্ররিিায ভােলভ ফাংরালদ রযংখ্যান বুযলযায কভ যকিযালদয দেিা ও জমাগ্যিা 

ফহুগুলি বৃরদ্ধকযি এফং যকারয রযংখ্যান অন্তজযারিক ভালন উন্নীিকযি। 

২০২০-২১ র্ যফছলযয ম্ভাব্য প্রধান জযনমূ 

 জদব্যাী জনশুভারয ও গৃগিনা ২০২১ এয িথ্য ংগ্র কাম যক্রভ রযচারনা এফং শুভারযয রপ্ররররভনাযী রযলাট য প্রকা; 

 এরডরজ ট্রাকায রফললয় নুযনিভ ৯০ জন ডাটা প্রদানকাযী এফং নুলভাদনকাযী কভ যকিযালদযলক প্ররেি প্রদান; 

 জদলয প্ররিফন্ধী ব্যরক্তলদয অর্ য-াভারজক ফস্থান রনরূি জরয (NSPD) 2019 এয  রযলাট য প্রকা; 

 Time Use Survey (TUS) 2021 এয রযলাট য প্রকা; Bangladesh Sample Vital 

Statistics ২০২১ এয রযলাট য প্রকা; 

 Bangladesh Disaster Related Statistics (BDRS) 2020 এয খড়া রযলাট য প্রকা। 

                                                             সকন ১ 
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রূকল্প, অরবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যমূ, প্রধান কাম িাফরর 

 

১.১ রূকল্প: 

             অন্তজযারিক ভাদনয জাতীে রযাংখ্যান প্রস্তুত।  
 

১.২ অরবরক্ষয: 

সদদয উন্নেন ও জনকল্যাদণ আধুরনক দ্ধরতদত রযাংখ্যান প্রস্তুত এফাং উন্নততয তথ্য প্রযুরিয ভােদভ  তা রফ সেলণ,    

াংযক্ষণ ও প্রকা 

 

১.৩ কভ যম্পাদলনয জেত্র: 

 কৃরল রযাংখ্যান াংক্রান্ত জরয রযচারনা ও তথ্য াংগ্র  

 মূল্য ও ভজুরয রযাংখ্যান এফাং চররত উৎাদন াংক্রান্ত রযাংখ্যান 

 প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ;   

 

১.৪ প্রধান কাম িাফরর: 

(ক)  ঠিক, রনর্ভ ির ও ভদোদমাগী রযাংখ্যান প্রণেদনয জন্য সদদয আথ ি-াভারজক রফরবন্ন সক্ষদত্র জরয  রযচারনা;  

(ে)  জনশুভারয, কৃরলশুভারয, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ শুভারয , অথ িননরতক শুভারয অন্যান্য শুভারয ও জরযদয রদক্ষয 

মাফতীে কাম িক্রভ গ্রণ; 

(গ)  যকারয ম িাদে উন্নেন রযকল্পনারফদ , নীরত-রনধ িাযক, গদফলণা ও রক্ষা প্ররতষ্ঠান , জাতীে ও আন্তজিারতক াংস্থা এফং 

অন্যান্য ব্যফাযকাযীগদণয চারদা অনুাদয দ্রুততায াদথ রনব িযদমাগ্য ও ব্যফাযফান্ধফ রযাংখ্যান যফযাকযণ; 

(ঘ)  রযাংখ্যান রফলেক নীরতভারা ও দ্ধরত প্রণেন; 

(ঙ)  জাতীে রযাংখ্যান উন্নেন সকৌর ত্র (National Strategy for the Development of Statistics) 

ভে ভে ারনাগাদকযণ; 

(চ)  রযাংখ্যান রফলদে দক্ষ জনরি ততরযয রদক্ষয প্রদোজনীে প্ররক্ষণ কভ িসূরচ গ্রণ , রযাংখ্যাদনয ভূরভকা ও 

কাম িক্রদভয গুরুত্ব ম্পদকি জনদচতনতা বৃরদ্ধকযণ; 

(ছ) রযাংখ্যান কাম িক্রভ ম্পাদদন তথ্য- প্রযুরিয ব্যফায রনরিতকযণ ; সমদকান কর্তিক্ষ , যাভ ি প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান , 

সফযকারয াংস্থা এফাং আন্তজিারতক াংস্থায াদথ রযাংখ্যান রফলদে প্রদোজনীে ভন্বে ও দমারগতা প্রদান; 

(জ)  সবািায মূল্য- সূচক অন্যান্য মূল্যসূচক এফাং জাতীে রাফ  প্রস্তুতকযণ; অথ িননরতক, রযদফগত, াভারজক, 

জনরভরত াংক্রান্ত রনদদ িক প্রণেন ও প্রকাকযণ; 

(ঝ) ভূরভ ব্যফায রফরবন্ন পদরয উৎাদন, উৎাদন-ব্যে এফাং পরাধীন জরভয রযভাণ প্রাক্করন; 

(ঞ) রজও-সকাড রদেভ প্রণেন এফাং একভাত্র রজও- সকাড রদেভ রদদফ উা ারনাগাদকযণ ও াংযক্ষণ এফাং অন্যান্য 

কর যকারয াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠানদক ব্যফাদযয জন্য উদ্বুদ্ধকযণ; 

(ট) জাতীে জনাংখ্যা সযরজোয (National Population Register) প্রণেন ও ভে ভে 

ারনাগাদকযণ; 

(ঠ) ভরন্বি সন্ট্রার রজওগ্রারপকযার আনপযলভন রলস্ট্ভ (Geographic Information System) 

প্রিয়ন; 

(ড) রযংখ্যালনয প্রধান প্রধান কাম যক্রভমূ অন্তজযারিক ভালন প্ররভিকযি (Standardization);  

(ঢ) াংযক্ষদণয রফকল্প ব্যফস্থা জাতীে তথ্য বান্ডায প্রণেন ও আধুরনক দ্ধরতদত আকিাইদব াংযক্ষণ ; 

(ণ) জাতীে  ও আন্তজিারতক াংস্থায জন্য প্রণীত যকারয রযাং খ্যাদনয ভান তযকযণ (Authentication), 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত যাভ ি সফা প্রদান, যকায কর্তিক রনদদ িরত অন্যান্য দারেত্ব ারন; এফাং 

(ত) উযু িি দারেত্ব ারন ও কাম িাফরর ম্পাদদনয জন্য প্রদোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ।   
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জকন ২   

 

 দপ্তয/ংস্থায রফরবন্ন কাম যক্রলভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভ যম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

  

প্রকৃি জযন 

 
রেযভাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রলেি   
রনধ যারযি  রেযভাত্রা জযলনয 

জেলত্র জমৌর্বালফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/ ংস্ামূলয 

নাভ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ভাঠ ম িাদে তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ 

মথাভদে ম্পন্নকযণ 

৬টি প্রধান পদরয আনুভারনক 

রাফ প্রাক্করন ও কতিন াংক্রান্ত 

ফারল িক জরয রযচারনা ও তথ্য 

াংগ্র কাম িক্রভ 

ফছয ১ ১ ১ ১ ১ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযা দয দপ্তদয সপ্ররযত 

তথ্য 

মূল্য ও ভজুযী এফাং চররত 

উৎাদন াংক্রান্ত তথ্যমূ 

মথাভদে ম্পন্ন কদয দয 

দপ্তদয সপ্রযণ 

ভা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযা দয দপ্তদয সপ্ররযত 

তথ্য 

*াভরয়ক (provisional) িথ্য 
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জকন ৩   

কভ িম্পাদন সক্ষত্র, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কভ িম্পাদন 

সক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

 

 

গিনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃরল 

রযাংখ্যান 

াংক্রান্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৩ 

[১.১] অউ পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

ও কিযন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

ংগ্র 

 

  

[১.১.১]  

অউ পদরয অনুভারনক 

রাফ প্রাক্করন 

তারযে তারযে 

৩.০০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ ২১-১০-২০২১ - ১৮-১০-২০২২ 
১৮-১০-

২০২৩ 

[১.১.২] অউ পলরয নমুনা 

কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

ংগ্র 

তারযে তারযে 

৩.০০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ ২১-১০-২০২১ - ১৮-১০-২০২২ 
১৮-১০-

২০২৩ 

[১.২] অভন পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

ংগ্র 

 

  

[১.২.১]  

 আভন পদরয অনুভারনক 

রাফ প্রাক্করন 

তারযে তারযে 

৩.০০ ০৫-০১-২০২০ ০৫-০১-২০২১ ০৩-০১-২০২২ ০৪-০১-২০২২ ০৫-০১-২০২২ ০৬-০১-২০২২  ০৫-০১-২০২৩ 
০৫-০১-

২০২৪ 

[১.২.২] অভন পলরয নমুনা 

কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

ংগ্র 

তারযে তারযে 

৩.০০ ২৫-১২-২০১৯ ২৫-১২-২০২০ ২৩-১২-২০২১ ২৪-১২-২০২১ ২৫-১২-২০২১ ২৬-১২-২০২১  ২৫-১২-২০২২ 
২৫-১২-

২০২৩ 

[১.৩] সফাদযা পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

ংগ্র   

[১.৩.১] সফাদযা পদরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

তারযে তারযে 
৩.০০ ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০২০ ২৮-০৬২০২১ ২৯-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ০১-০৭-২০২১ - ৩০-০৬-২০২২ 

৩০-০৬-

২০২৩ 

[১.৩.২] জফালযা পলরয 

নমুনা কিযন াংক্রান্ত ফারল িক 

তথ্য ংগ্র 

তারযে তারযে ৩.০০ ২০-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২১ ১৮-০৬-২০২২ ১৯-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ - ২০-০৬-২০২৩ ২০-০৬-

২০২৪ 

[১.৪] আলু পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

[১.৪..১] আলু পদরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

তারযে তারযে ৩.০০ ৩০-০৩-২০২০ ৩০-০৩-২০২১ ২৮-০৩-২০২২ ২৯-০৩-২০২২ ৩০-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ - ৩০-০৩-২০২৩ ৩০-০৩-

২০২৪ 
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কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কভ িম্পাদন 

সক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

 

 

গিনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জরয 

রযচারনা ও 

তথ্য াংগ্র 

 

ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

ংগ্র   

[১.৪.২] আলু পলরয নমুনা কি যন 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য াংগ্র 

তারযে তারযে ৩.০০ ৩০-০৩-২০২০ ৩০-০৩-২০২১ ২৮-০৩-২০২২ ২৯-০৩-২০২২ ৩০-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ - ৩০-০৩-২০২৩ ৩০-০৩-

২০২৪ 

[১.৫] গভ পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন  

কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

[১.৫.১.] গভ পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

তারযে তারযে 
৩.০০ ১০-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২১ ১৩-০৫-২০২২ ১৪-০৫-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ১১-০৫-২০২২  ১০-০৫-২০২৩ 

১০-০৫-

২০২৪ 

[১.৫.২] গভ পলরয নমুনা 

কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

ংগ্র 

তারযে তারযে 

৩.০০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২১ ২৮-০৪-২০২২ ২৯-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ০১-০৫-২০২২  ৩০-০৪-২০২৩ 
৩০-০৪-

২০২৪ 

[১.৬] াট পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

[১.৬.১] াট পলরয 

অনুভারনক রাফ প্রাক্করন 

তারযে তারযে 
৩.০০ ০৫-১০-২০১৯ ০৫-১০-২০২০ ০৩-১০-২০২১ ০৪-১০-২০২১ ০৫-১০-২০২১ ০৬-১০-২০২১ - ০৫-১০-২০২২ 

০৫-১০-

২০২৩ 

[১.৬.২] াট পলরয নমুনা 

কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

ংগ্র 

তারযে তারযে 

৩.০০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ ২১-১০-২০২১ - ২০-১০-২০২২ 
২০-১০-

২০২৩ 

[১.৭] দাগগুচ্ছ জরয 

াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

 

[১.৭.১] দাগগুচ্ছ জরয-১ভ 

লফ যয তথ্য  ংগ্র 

তারযে তারযে 
১.৫০ ০৫-০২-২০২০ ০৫-০২-২০২১ ০৩-০২-২০২২ ০৪-০২-২০২২ ০৫-০২-২০২২ ৬-০২-২০২২ - ০৫-০২-২০২৩ 

০৫-০২-

২০২৪ 

[১.৭.২] দাগগুচ্ছ জরয-২য় 

লফ যয তথ্য  ংগ্র 

তারযে তারযে 
১.৫০ ০৫-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২১ ০৩-০৪-২০২২ ০৪-০৪-২০২২ ০৫-০৪-২০২২ ৬-০৪-২০২২ - ০৫-০৪-২০২৩ 

০৫-০৪-

২০২৪ 

[১.৭.৩] দাগগুচ্ছ জরয-৩য় 

লফ যয তথ্য  ংগ্র 

তারযে তারযে 
১.৫০ ২২-০৬-২০২০ ২২-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ২৩-০৬-২০২২ - ২২-০৬-২০২৩ 

২২-০৬-

২০২৪ 

[১.৭.৪] দাগগুচ্ছ জরয-৪র্ য 

লফ যয তথ্য  ংগ্র 

তারযে তারযে 
১.৫০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ ২১-১০-২০২১ - ২০-১০-২০২২ 

২০-১০-

২০২৩ 

[১.৮] ভূরভ ব্যফায ও সচ 

রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য  

ংগ্র 

[১.৮.১] ভূরভ ব্যফায ও সচ 

রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য  

ংগ্র 

 

 

 

 

তারযে তারযে 

১.০০ ৩০-০৯-২০১৯ ৩০-০৯-২০২০ ২৮-১০-২০২১ ২৯-১০-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ ০১-১০-২০২১ - ৩০-০৯-২০২২ 
৩০-০৯-

২০২৩ 
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কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কভ িম্পাদন 

সক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

 

 

গিনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

মূল্য ও ভজুরয 

রযাংখ্যান 

এফাং চররত 

উৎাদন 

াংক্রান্ত 

রযাংখ্যান 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ 

[২.১] মূল্য ও ভজুযী 

রযাংখ্যান প্রস্তুত     

[২.১.১] Consumer 

Price Index (CPI) ও 

মূল্যস্ফীরত প্রণেদন ব্যফহৃত 

রনধ িারযত দযছক অনুমােী 

ংগৃীি সডটা রযদ িদনয 

ভােদভ মর্ামর্বালফ 

মাচাআপূফ যক প্ররত ভাদয ২০ 

তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

[২.১.২] Wage Rate 

Index (WRI) প্রণেদন 

ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক 

অনুমােী ংগৃীি সডটা 

রযদ িদনয ভােদভ 

মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে 

প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ। 

ভরষ্ট ংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

[২.১.৩] Building 

Materials Price 

Index (BMPI)  

প্রণেদন ব্যফহৃত রনধ িারযত 

দযছক অনুমােী ংগৃীি 

সডটা রযদ িদনয ভােদভ  

মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে 

প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 
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কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কভ িম্পাদন 

সক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

 

 

গিনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.১.৪] House Rent 

Index (HRI) প্রণেদন 

ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক 

অনুমােী ংগৃীি সডটা 

রযদ িদনয ভােদভ  

মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ২০ 

তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

 

 

[২.২] চররি উৎাদন 

ংক্রান্ত রযংখ্যান প্রস্তুি 

[২.২.১]পূযিকৃি  

িপররগুলরা (বৃৎ ও ভাঝারয 

রল্প-QIIP & PPI) 

প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য 

রযদ িদনয ভােদভ 

মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে 

প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১২ ১১ ১০ - ১২ ১২ 

[২.২.২] পূযিকৃি  

িপররগুলরা  (ক্ষুদ্র রল্প-

QIIP & PPI  প্রণেদনয 

জন্য াংগৃীত তথ্য 

রযদ িদনয ভােদভ 

মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ২০ 

তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 
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কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কভ িম্পাদন 

সক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

 

 

গিনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 

 

 

 

 

১০ 

[৩.১] মূল্য ও ভজুরয এফং 

চররি উৎাদন ংক্রান্ত 

প্ররেি অলয়াজন 

[৩.১.১] প্ররত ফছয জানুোরয 

ও জুরাই ভাদ মূল্য ও ভজুরয 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত চায 

(০৪) টি দযছক রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন। 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩.০০ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

[৩.১.২] প্ররত ফছয জানুোরয 

ও জুরাই ভাদ চররত 

উৎাদন  রযাংখ্যান 

াংক্রান্ত তপরর রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন 

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ - - ২ ২ ১ - - ২ ২ 

[৩.২]ভাঠ ম যালয় মূল্য ও 

ভজুরয এফং চররি উৎাদন 

ংক্রান্ত িথ্য ংগ্র কাম যক্রভ 

লযজরভলন রযদ যন 

 [৩.২.১]মূল্য ও ভজুরয 

ংক্রান্ত িথ্য ংগ্র কাম যক্রভ 

লযজরভলন রযদ যন 

প্ররিলফদন দয দপ্তলয জপ্রযি 

ভরষ্ট াংখ্যা ১.০০ - - ২৪ ২২ ২০ ১৮ - ২৪ ২৪ 

[৩.২.২]চররি উৎাদন 

ংক্রান্ত িথ্য ংগ্র কাম যক্রভ 

লযজরভলন রযদ যন 

প্ররিলফদন দয দপ্তলয জপ্রযি 

ভরষ্ট াংখ্যা ১.০০ - - ২৪ ২২ ২০ ১৮ - ২৪ ২৪ 

[৩.৩] স্থানীে প্ররক্ষণ 

আদোজন 

[৩.৩.১] অাংগ্রণকৃত 

প্ররক্ষণাথী (Man-Day) 

ভরষ্ট াংখ্যা ১.০০ - - 
৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ - 

৬০ ৬০ 

[৩.৪] সেক  সাল্ডাযগণদক 

অরপরোর রযাংখ্যান 

যফযাদয আদফদন রনস্পরত্ত  

[৩.৪.১] যফযাকৃত 

অরপরোর রযাংখ্যান 

যফযাদয আদফদন রনস্পরত্ত 

গড় %  ১.০০  ৫০ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০  - ৮০ ৮০ 

[৩.৫] প্ররত সকাোট িাদযয ১ভ 

ভাদয ১ভ প্তাদ 

ওলয়ফলাট যর ারনাগাদকযি 

[৩.৫.১] ওলয়ফলাট যর 

ারনাগাদকযি 

ভরষ্ট াংখ্যা ১.০০ - - 

৪ ৩ ২ ১ - 

৪ ৪ 
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কভ যম্পাদন জেত্র 

কভ যম্পাদন 

জেলত্রয ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সুচক 

 

 

 

 

গিনা দ্ধরি 
একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২১-২২ 

 

অাধাযণ 

 

অরত উত্তভ 

 

উত্তভ 

 

চররত 

ভান 

 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সুান ও ংস্কাযমূরক কভ যম্পাদন জেত্র 

সুান ও 

ংস্কাযমূরক 

কাম যক্রলভয ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযি 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা ফাস্তফােন 

 

[১.১.১] শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফারেত 

 

ক্রভপুরঞ্জভূি 

প্রাপ্ত নম্বয ১০      

[১.২] ই-গবিন্যান্স/ উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

 

[১.২.১] ই-গবিন্যান্স/ উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

 

ক্রভপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বয 

১০      

[১.৩] িথ্য রধকায কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

 

[১.৩.১] িথ্য রধকায কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

 

ক্রভপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বয 

৩      

[১.৪] রবলমাগ প্ররিকায কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

 

[১.৪.১] রবলমাগ প্ররিকায 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

 

ক্রভপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বয 

৪      

[১.৫] জফা প্রদান প্ররিশ্রুরি কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

[১.৫.১] জফা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ক্রভপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বয 

৩      
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আরভ, উরযচারক, জজরা রযংখ্যান কাম যারয়, জভৌরবীফাজায   

যুগ্মরযচারক, রফবাগীয় রযংখ্যান কাম যারয়, রলরট এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম এই 

চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ।  

 

 

আরভ, যুগ্মরযচারক, রফবাগীয় রযংখ্যান কাম যারয়, রলরট 

উরযচারক, জজরা রযংখ্যান কাম যারয়, জভৌরবীফাজায এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম 

এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদোজনীে দমারগতা প্রদান কযফ। 

  

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

উরযচারক       তারযে 

জজরা রযংখ্যান কাম যারয়, জভৌরবীফাজায 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

যুগ্মরযচারক,        তারযে 

রফবাগীয় রযংখ্যান কাম যারয়, রলরট                                    
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ংলমাজনী ১ 

 

ব্দংলে  

 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 

রফফযণ 

১ এআইরড (SID) েযাটিটিক এন্ড ইনপযদভটিক্স রডরবন 

২ রফরফএ (BBS) ফাাংরাদদ ব্যযদযা অফ েযাটিটিক্স 

৩ এনএইচরড (NHD)  ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ 

৪ ররআই (CPI) কনরজউভায প্রাই ইনদডক্স 

৫ রভক (MICS)    ভারির ইরন্ডদকটয ক্লাোয াদব ি  

৬ রজরডর (GDP) সগ্রা জডাসভরেক সপ্রাডাক্ট    

৭ এরডরজ (SDG) াদটইদনফর সডদবরদভন্ট সগার   

৮ এইচআইইএ (HIES) াউজদাল্ড ইনকাভ অযান্ড এক্সদরন্ডচায াদব ি  

৯ এআচঅযঅআ (HRI)   াউজ সযআট ইনদডক্স  

১০ রকউঅআঅআর (QIIP) সকাোন্টাভ ইনদডক্স অফ ইনডােযাটিোর সপ্রাডাকন   

১১ রফএভরঅআ (BMPI)    রফরল্ডাং ম্যাদটরযোর প্রাই ইনদডক্স   

১২ ররঅআ (PPI)  সপ্রাডাকন অফ প্রাই ইনদডক্স    

১৩ ডারিউআযআই (WRI)  ওদেজ সযইট ইনদডক্স   

১৪ গ্যাট  (GATS) সলাফার এডাি সটাফাদকা াদব ি 

১৫ এরবঅযএ (SVRS) স্যাম্পর বাইটার সযরজদেন রদেম  

১৬ আররফএএ (ECBSS) আলপকটিব কবালযজ ফ জফরক জস্যাার ারব যল 

১৭ এএরডরডরড (SADD) জক্স, এজ এন্ড রডজএযারফররটি রডজএরগ্রলগলটড ডাটা 

১৮ এনঅআরএন (NIPN) ন্যানার আনপযলভন প্ল্যাটপযভ পয রনউরট্রন 

১৯ এনএররড (NSPD) ন্যানার ালব য ন াযন উআর্ রডজএযরফররটি 
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ংলমাজনী ২ 

          

 

কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারেমূ এফং রযভা দ্ধরি-এয রফফযি 

 

 

ক্ররভক 

নম্বয কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
কাম যক্রলভয রফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী নুরফবাগ, 

রধাখা, াখা 

প্রদি প্রভািক প্রভািলকয উািসূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ [১.১] অউ পলরয অনুভারনক রাফ 

প্রাক্করন ও কিযন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

  

[১.১.১]  

অউ পদরয অনুভারনক রাফ 

প্রাক্করন 

অউ পদরয অনুভারনক রাফ প্রাক্করন সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.১.২] অউ পলরয নমুনা কিযন 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  ংগ্র 

অউ পলরয নমুনা কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

ংগ্র 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

২ [১.২] অভন পলরয অনুভারনক 

রাফ প্রাক্করন ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

  

[১.২.১]  

 আভন পদরয অনুভারনক রাফ 

প্রাক্করন 

আভন পদরয অনুভারনক রাফ প্রাক্করন সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.২.২] অভন পলরয নমুনা কিযন 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  ংগ্র 

অভন পলরয নমুনা কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

ংগ্র 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

৩ [১.৩] সফাদযা পলরয অনুভারনক 

রাফ প্রাক্করন ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

[১.৩.১] সফাদযা পদরয অনুভারনক 

রাফ প্রাক্করন 

সফাদযা পদরয অনুভারনক রাফ প্রাক্করন সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.৩.২] জফালযা পলরয নমুনা কিযন 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য ংগ্র 

জফালযা পলরয নমুনা কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য 

ংগ্র 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

৪ [১.৪] আলু পলরয অনুভারনক রাফ 

প্রাক্করন ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

 

[১.৪.১.] আলু পলরয অনুভারনক 

রাফ প্রাক্করন  

আলু পলরয অনুভারনক রাফ প্রাক্করন  সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.৪.২] আলু পলরয নমুনা কিযন 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  ংগ্র 

 আলু পলরয নমুনা কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

ংগ্র 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

৫ [১.৫] গভ পলরয অনুভারনক রাফ [১.৫.১.] গভ পলরয অনুভারনক রাফ গভ পলরয অনুভারনক রাফ প্রাক্করন সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয জপ্ররযি িথ্য 
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ক্ররভক 

নম্বয কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
কাম যক্রলভয রফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী নুরফবাগ, 

রধাখা, াখা 

প্রদি প্রভািক প্রভািলকয উািসূত্র 

প্রাক্করন  কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

 

প্রাক্করন সপ্রযণ 

[১.৫.২] গভ পলরয নমুনা কর্িন 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  ংগ্র 

 গভ পলরয নমুনা কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য ংগ্র সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

৬ [১.৬] াট পলরয অনুভারনক রাফ 

প্রাক্করন কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

[১.৬.১] াট পলরয অনুভারনক রাফ 

প্রাক্করন 

 াট পলরয অনুভারনক রাফ প্রাক্করন সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.৬.২] াট পলরয নমুনা কিযন 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  ংগ্র 

াট পলরয নমুনা কিযন াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  ংগ্র সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

৭ [১.৭] দাগগুচ্ছ জরয াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  ংগ্র 

 

 

[১.৭.১] দাগগুচ্ছ জরয-১ভ লফ যয তথ্য  

ংগ্র 

 দাগগুচ্ছ জরয-১ভ লফ যয তথ্য  ংগ্র সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.৭.২] দাগগুচ্ছ জরয-২য় লফ যয তথ্য  

ংগ্র 

 দাগগুচ্ছ জরয-২য় লফ যয তথ্য  ংগ্র সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.৭.৩] দাগগুচ্ছ জরয-৩য় লফ যয তথ্য  

ংগ্র 

দাগগুচ্ছ জরয-৩য় লফ যয তথ্য  ংগ্র সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.৭.৪] দাগগুচ্ছ জরয-৪র্ য লফ যয তথ্য  

ংগ্র 

দাগগুচ্ছ জরয-৪র্ য লফ যয তথ্য  ংগ্র সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

 

জপ্ররযি িথ্য 

৮ [১.৮] ভূরভ ব্যফায ও সচ রযাংখ্যান  

াংক্রান্ত তথ্য  ংগ্র 

[১.৮.১] ভূরভ ব্যফায ও সচ 

রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য  ংগ্র 

ভূরভ ব্যফায ও সচ রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য  

ংগ্র 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

  [১.৯.৩] Building Materials 

Price Index (BMPI)  প্রণেদন 

ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক অনুমােী 

ংগৃীি সডটা রযদ িদনয ভােদভ 

মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত ভাদয 

২০ তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে 

সপ্রযণ রনরিতকযণ 

Building Materials Price Index 

(BMPI)  প্রণেদন ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক অনুমােী 

ংগৃীি সডটা রযদ িদনয ভােদভ মর্ামর্বালফ 

মাচাআপূফ যক প্ররত ভাদয ২০ তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৯.৪] House Rent Index 

(HRI) প্রণেদন ব্যফহৃত রনধ িারযত 

House Rent Index (HRI) প্রণেদন 

ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক অনুমােী ংগৃীি সডটা 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 
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ক্ররভক 

নম্বয কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
কাম যক্রলভয রফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী নুরফবাগ, 

রধাখা, াখা 

প্রদি প্রভািক প্রভািলকয উািসূত্র 

দযছক অনুমােী ংগৃীি সডটা 

রযদ িদনয ভােদভ মর্ামর্বালফ 

মাচাআপূফ যক প্ররত সকাোট িাদযয ১ভ 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

রযদ িদনয ভােসভ মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ২০ তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

 ১.৯.৫] প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই 

ভাদ মূল্য ও ভজুরয রযাংখ্যান 

াংক্রান্ত চায (০৪) টি দযছক রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন। 

প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই ভাদ মূল্য ও ভজুরয 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত চায (০৪) টি দযছক রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন। 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে প্রারনক/রপ অলদ প্রারনক/রপ 

অলদলয কর 

১০ [১.১০] মূল্য ও ভজুযী ংক্রান্ত িথ্য 

ংগ্য কাম যক্রভ লযজরভলন রযদ যন 

[১.১০.১] প্ররি ভাল ২টি লযজরভলন 

রযদ যন প্ররিলফদন দয দপ্তলয জপ্রযি 

প্ররি ভাল ২টি লযজরভলন রযদ যন প্ররিলফদন দয 

দপ্তলয জপ্রযি 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে প্ররতদফদন প্ররিলফদলনয কর 

১১  

 

[১.১১] চররি উৎাদন ংক্রান্ত 

রযংখ্যান প্রস্তুি 

[১.১১.১] পূযিকৃি  িপররগুলরা  (বৃৎ 

ও ভাঝারয রল্প-QIIP & PPI) 

প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য 

রযদ িদনয ভােদভ মর্ামর্বালফ 

মাচাআপূফ যক প্ররত ভাদয ২০ তারযদেয 

ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

 

পূযিকৃি  িপররগুলরা  (বৃৎ ও ভাঝারয রল্প-

QIIP & PPI) প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য 

রযদ িদনয ভােদভ মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.১১.২] পূযিকৃি  িপররগুলরা  (ক্ষুদ্র 

রল্প-QIIP & PPI  প্রণেদনয জন্য 

াংগৃীত তথ্য রযদ িদনয ভােদভ 

মর্ামর্বালফ মাচাআপূফ যক প্ররত 

সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ২০ তারযদেয 

ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

পূযিকৃি  িপররগুলরা  (ক্ষুদ্র রল্প-QIIP & PPI  

প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য রযদ িদনয ভােদভ 

মর্ামর্বাজফ মাচাআপূফ যক প্ররত সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয 

২০ তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

[১.১১.৩] প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই 

ভাদ চররত উৎাদন  রযাংখ্যান 

প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই ভাদ চররত উৎাদন  

রযাংখ্যান াংক্রান্ত তপরর রফলদে প্ররক্ষণ 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে প্রারনক/রপ অলদ প্রারনক/রপ 

অলদলয কর 
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ক্ররভক 

নম্বয কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
কাম যক্রলভয রফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী নুরফবাগ, 

রধাখা, াখা 

প্রদি প্রভািক প্রভািলকয উািসূত্র 

াংক্রান্ত তপরর রফলদে প্র রক্ষণ 

আদোজন 

আদোজন 

১২ [১.১২]চররি উৎাদন ংক্রান্ত িথ্য 

ংগ্র কাম যক্রভ লযজরভলন রযদ যন 

[১.১২.১] প্ররি ভাল ২টি লযজরভলন 

রযদ যন প্ররিলফদন দয দপ্তলয জপ্রযি 

 প্ররি ভাল ২টি লযজরভলন রযদ যন প্ররিলফদন দয 

দপ্তলয জপ্রযি 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে প্ররতদফদন প্ররিলফদলনয কর 

১৩ [১.১৩] সেক  সাল্ডাযগণদক 

অরপরোর রযাংখ্যান যফযা  

[১.১৩.১] যফযাকৃত অরপ রোর 

রযাংখ্যান 

 যফযাকৃত অরপরোর রযাংখ্যান সজরা রযাংখ্যান কাম িারে প্রারনক জযকড য াখায নরর্ 

১৪ [২.১] ভাঠ ম িাদে সজানার অাদযন , 

তথ্য াংগ্র , ম্যারাং রররোং দয 

দপ্তয কর্তিক রনধ িারযত জরয /শুভারয 

ম্পরকিত কর কাম িক্রভ 

[২.১.১] দয দপ্তয কর্তিক  রনধ িারযত 

ভদেয ভদে ম্পন্নকৃত 

দয দপ্তয কর্তিক রনধ িারযত ভদেয ভদে ম্পন্নকৃত সজরা ও সজরা রযাংখ্যান 

কাম িারে 

াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

জপ্ররযি িথ্য 

১৫ [৩.১] প্ররত সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ১ভ 

প্তাদ ওলয়ফলাট যর ারনাগাদকযি 

[৩.১.১] ওলয়ফলাট যর ারনাগাদকযি ওলয়ফলাট যর ারনাগাদকযি সজরা রযাংখ্যান কাম িারে ওলয়ফলাট যালরয িথ্য 

মাচাআ 

ওলয়ফলাট যার 

১৬ [৩.২] স্থানীে প্ররক্ষণ [৩.২.১] অাংগ্রণকৃত প্ররক্ষণাথী 

(Man-Day) 

 অাংগ্রণকৃত প্ররক্ষণাথী (Man-Day) সজরা রযাংখ্যান কাম িারে জারযকৃি রপ অলদ রপ অলদলয কর 

১৭ [৩.৩] তত্রভারক ভন্বে বায 

রদ্ধান্তমূ ফাস্তফােন  

[৩.৩.১] ফাস্তফারেত রদ্ধান্ত  ফাস্তফারেত রদ্ধান্ত সজরা রযাংখ্যান কাম িারে ভারক ভন্বয় বায 

কাম যরফরফযিী 

কাম যরফরফযিীয কর  

১৮ [৩.৪] রনজ কাম যারলয়য ররড়, রপ 

কে, কভন জে, ানলট আিযারদ 

রনয়রভি রযস্কায কযা। 

[৩.৪.১] দযজরভদন রযদ িন প্ররতদফদন  দযজরভদন রযদ িন প্ররতদফদন সজরা রযাংখ্যান কাম িারে প্ররতদফদন প্ররিলফদলনয কর 
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ংলমাজনী ৩ 

 

ন্য ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/দপ্তয/ংস্থায রনকট সুরনরদ যষ্ট কভ যম্পাদন চারদামূ 

 

প্ররিিালনয  নাভ  ংরশ্লষ্ট কাম যক্রভ  কভ যম্পাদন সূচক উক্ত প্ররিিালনয রনকট 

চারদা/প্রিযাা 

চারদা/প্রিযাায জমৌরক্তকিা প্রিযাা পূযি না 

লর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা মূল্য ও ভজুযী রযাংখ্যান প্রস্তুত     Consumer Price 

Index (CPI) ও মূল্যস্ফীরত, 

Wage Rate Index 

(WRI) , Building 

Materials Price 

Index (BMPI)  , 

House Rent Index 

(HRI) প্রণেদন ব্যফহৃত 

রনধ িারযত দযছক অনুমােী িথ্য 

ংগ্র 

ভয়ভি জলকন্ডারয ডাটা 

যফযা 

রকছু রকছু সূচক ও রযংখ্যালনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/দপ্তয/ংস্থায জলকন্ডারয উালিয উয 

রনব যযীরিা 

রনধ যারযি ভলয় 

কাম যক্রভ ম্পাদন 

ম্ভফ লফ না 

রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা চররি উৎাদন রযংখ্যান 

প্রস্তুি 

বৃৎ ও ভাঝারয রল্প-(QIIP & 

PPI), ক্ষুদ্র রল্প-QIIP & 

PPI  প্রণেদনয জন্য তথ্য সপ্রযণ 

ভয়ভি জলকন্ডারয ডাটা 

যফযা 

রকছু রকছু সূচক ও রযংখ্যালনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/দপ্তয/ংস্থায জলকন্ডারয উালিয উয 

রনব যযীরিা 

রনধ যারযি ভলয় 

কাম যক্রভ ম্পাদন 

ম্ভফ লফ না 

 

 

কৃরল ভন্ত্রণারে 

 

ছেটি প্রধান পদরয ও একত 

রফটি অপ্রধান পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

প্রধান  পদরয ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকারত   

কৃরল ম্প্রাযি রধদপ্তয এয 

ালর্ ভয়ভি ক্রকাটিং 

ন্যান্য রফললয় ভন্বয়াধন এফং 

অন্তভন্ত্রিারয় বায় নুলভাদন 

অন্তভন্ত্রিারয় ভন্বয়াধনপূফ যক প্রধান পরমূলয 

রাফ প্রাক্করন ও চূড়ান্ত কযা য়। 

পলরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন ও 

চূড়ান্তকযলি রফরম্ব 
অপ্রধান  পদরয ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকারত   

 

 

 

 


