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উপক্রমরিকা (Preamble) 

 

 

 সরকারর েপ্তরসমূদহ প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবােদনর লদক্ষয- 

 

 

 

উপপররচালক/ উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত), সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, জেপুরহাট 

 

এবাং 

 

যুগ্মপররচালক, রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে, রাজশাহী এি মনে ২০২১ সাদলর 

জুন মাদসর ১০ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভেপক্ষ রনম্নরলরেত রবষেসমূদহ সম্মত হদলন: 
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েপ্তর/সাংস্থার কম যসম্পাদননি সারি যক রিত্র  

(Overview of the Performance of the Deparment/Agency)  

 

সাম্প্ররিক অেযন, িযানলঞ্জ এিং ভরিষ্যৎ পরিকল্পনা 

 

সাম্প্ররিক িছিসমূনেি (৩ িছি) প্রধান অেযনসমূেঃ 

 

জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধর জন্মশিবাতষিকী উিলক্ষ্যে স্বাধীনিা িূবিবিী এবং িরবতিি  সমক্ষ্ে বাংলাক্ষ্েক্ষ্শর আর্ি-সামাতজক অবস্থাক্ষ্নর িুলনামূলক 

িতরসংখ্োন তবষেক প্রকাশনা "বঙ্গবনু্ধ ও জািীে িতরসংখ্োন সংস্থা" প্রকাতশি হক্ষ্েক্ষ্ে। ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সক্ষ্ন িতরসংখ্োন বষিগ্রন্থ, 

কৃতষ িতরসংখ্োন বষিগ্রন্থ, িতরসংখ্োন িক্ষ্কটবুক, ববক্ষ্েতশক বাতিজে িতরসংখ্োন, নোশনাল একাউন্টস স্ট্োটিসটিকস, মাতসক িতরসংখ্োন 

বুক্ষ্লটিন, ভ াক্তা মূলে সূচক ও অনোনে সূচকসমূহ তনেতমি প্রকাতশি হক্ষ্েক্ষ্ে। কৃতষ (শসে, মৎসে ও প্রাতিসম্পে) শুমাতর ২০১৯  অনুতিি 

হক্ষ্েক্ষ্ে। "জনশুমাতর ও গৃহগিনা ২০২১" এর মূল শুমাতরর প্রশ্নিত্র তপ্রক্ষ্টতস্ট্ং, খ্ানা িাতলকা প্রিেন, গিনা এলাকা তচতিিকরি ও ভজানাল 

অিাক্ষ্রশন কার্িক্রম সম্পন্ন হক্ষ্েক্ষ্ে। এনএইচতি প্রকক্ষ্ের আওিাে সারা ভেক্ষ্শর সকল খ্ানা ও খ্ানা সেসেগক্ষ্ির আর্ি-সামাতজক ও 

জনিাতিক ির্ে সংগ্রহ কক্ষ্র খ্ানাত তিক একটি ির্ে ান্ডার গক্ষ্ে ভিালা হক্ষ্েক্ষ্ে।নগর আর্িসামাতজক অবস্থা তনরূিি জতরি, ভহাক্ষ্টল এন্ড 

ভরষু্টক্ষ্রন্ট জতরি  এর তরক্ষ্িাটি  প্রকাতশি হক্ষ্েক্ষ্ে। এোো তবতবএস গি তিন বেক্ষ্র তনেতমি জতরিসমূক্ষ্হর প্রতিক্ষ্বেন প্রকাশ কক্ষ্রক্ষ্ে। এোো 

এসতিতজ ইতন্ডক্ষ্কটরস িতরবীযক্ষ্নর জনে ৭ম িঞ্চবাতষিক িতরকেনার সাক্ষ্র্ সমন্বে কক্ষ্র Action Plan on SDGs Data 

Generation শীষিক প্রতিক্ষ্বেন প্রকাশ করা হক্ষ্েক্ষ্ে। ভেক্ষ্শ প্রর্মবাক্ষ্রর মি ২৭ ভেব্রুোতর জািীে িতরসংখ্োন তেবস িাতলি হক্ষ্েক্ষ্ে। 

সমস্যা এিং িযানলঞ্জসমূে 
 

োিীয় পরিসংখ্যান ব্যিস্থা শরিশালীকিনিি লনেয শূন্য পনদ েনিল রননয়াগ রিরিএস এি একটি িড় িযানলঞ্জ। এছাড়া জেলা ও 

উপনেলা পর্ যানয় রনেস্ব অরফস ভিন, েনিনলি প্ররশেি, মাঠ পর্ যানয় িথ্য সংগ্রনেি েন্য আধুরনক িথ্য প্রযুরিি ব্যিোি ও িথ্য 

প্ররক্রয়াকিনিি ব্যিস্থা, পরিসংখ্যান প্রস্তুিকিনি িথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত সংজ্ঞা, ধািিা ও পদ্ধরিি প্ররমিকিি ও সামঞ্জস্য রিধান, িথ্য 

সংগ্রনে প্ররিিন্ধকিা ছাড়াও রিরভন্ন দপ্তি/সংস্থা েনি িথ্য-উপাত্ত সংগ্রনেি জেনত্র সকল অন্তিায় দূিীকিি রিরিএস এি অন্যিম 

িযানলঞ্জ। পরিসংখ্যারনক িথ্য ও উপাত্ত প্রদানন উত্তিদািাি অনাগ্রে সঠিক পরিসংখ্যান প্রস্তুনিি জেনত্র অন্তিায় রেনসনি কাে কনি। 

রিরিএস এি লেযমাত্রা অেযনন গৃরেি কার্ যক্রমসমূনেি িানেট স্বল্পিা এিং িানেট সময়মি না পাওয়া কানেি গরিনক শ্লথ কনি। 

ভরিষ্যৎ পরিকল্পনা 

শূন্য পনদ েনিল রননয়াগ এিং দেিা বৃরদ্ধি লনেয প্ররশেনিি ব্যিস্থা কিা, মাঠ পর্ যানয় িথ্য সংগ্রনেি েন্য আধুরনক িথ্য প্রযুরিি 

ব্যিোি ও িথ্য প্ররক্রয়াকিনিি ব্যিস্থা কিা, প্রযুরিগি ও জপশাগি জনটওয়াকয শরিশালীকিি, পরিসংখ্যান প্রস্তুিকিনি িথ্য-উপাত্ত 

সংক্রান্ত সংজ্ঞা, ধািিা ও পদ্ধরিি প্ররমিকিি ও সামঞ্জস্য রিধানন পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুসানি ব্যিস্থা গ্রেি কিা। পঞ্চিারষ যক 

পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, জটকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ  (SDGs) এি অগ্রগরি মূল্যায়ন ও পরিিীেি, রনধ যারিি সমনয়ি মনে 

আধুরনক িথ্যপ্রযুরি প্রনয়াগপূি যক িনথ্যি গুিগি মান রনরিিকিি। ২০২৩ সাল নাগাদ োিীয় েনসংখ্যা জিরেস্টাি (NPR) 

প্রস্তুনিি কাে আিম্ভকিি এিং ২০২৫ সানলি মনে এটিনক সংিেি ও োলনাগাদকিি; র্া অষ্টম পঞ্চিারষ যক পরিকল্পনায় অন্তর্ভ যি 

িনয়নছ। এছাড়া, ২০২৫ সানলি মনে BISR প্ররিষ্ঠাি মােনম িাংলানদশ পরিসংখ্যান ব্যযনিাি কম যকিযানদি দেিা ও জর্াগ্যিা 

িহুগুনি বৃরদ্ধকিি এিং সিকারি পরিসংখ্যান আন্তেযারিক মানন উন্নীিকিি। 

২০২০-২১ অথ যিছনিি সম্ভাব্য প্রধান অেযনসমূে 

• জদশব্যাপী েনশুমারি ও গৃেগিনা ২০২১ এি িথ্য সংগ্রে কার্ যক্রম পরিিালনা এিং শুমারিি রপ্ররলরমনািী রিনপাট য প্রকাশ; 

• এসরিরে ট্রাকাি রিষনয় নুযনিম ৯০ েন িাটা প্রদানকািী এিং অনুনমাদনকািী কম যকিযানদিনক প্ররশেি প্রদান; 

• জদনশি প্ররিিন্ধী ব্যরিনদি আথ য-সামারেক অিস্থান রনরূপি েরিপ (NSPD) 2019 এি  রিনপাট য প্রকাশ; 

• Time Use Survey (TUS) 2021 এি রিনপাট য প্রকাশ; Bangladesh Sample Vital 

Statistics ২০২১ এি রিনপাট য প্রকাশ; 

• Bangladesh Disaster Related Statistics (BDRS) 2020 এি খসড়া রিনপাট য প্রকাশ। 
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                                                             সসকশন ১ 

 
রূপকল্প, অরভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধান কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প: 

             আন্তেযারিক মাদনর জাতীে পররসাংখ্যান প্রস্তুত।  

১.২ অরভলক্ষয: 

সেদশর উন্নেন ও জনকল্যাদণ আধুরনক পদ্ধরতদত পররসাংখ্যান প্রস্তুত এবাং উন্নততর তথ্য প্রযুরির মােদম তা রবদেষণ,    

সাংরক্ষণ ও প্রকাশ 

১.৩ কম যসম্পাদননি জেত্র: 

➢ কৃরষ পররসাংখ্যান সাংক্রান্ত জররপ পররচালনা ও তথ্য সাংগ্রহ 

➢ মূল্য ও মজুরর পররসাংখ্যান এবাং চলরত উৎপােন সাংক্রান্ত পররসাংখ্যান 

➢ প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধ;   

 

১.৪ প্রধান কার্ িাবরল: 

(ক)  সঠিক, রনর্ভ িল ও সমদোপদর্াগী পররসাংখ্যান প্রণেদনর জন্য সেদশর আথ ি-সামারজক রবরভন্ন সক্ষদত্র জররপ  পররচালনা;  

(ে)  জনশুমারর, কৃরষশুমারর, মৎস্য ও প্রারণসম্পে শুমারর, অথ িননরতক শুমাররসহ অন্যান্য শুমারর ও জররদপর লদক্ষয 

র্াবতীে কার্ িক্রম গ্রহণ; 

(গ)  সরকারর পর্ িাদে উন্নেন পররকল্পনারবে, নীরত-রনধ িারক, গদবষণা ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, জাতীে ও আন্তজিারতক সাংস্থা এিং 

অন্যান্য ব্যবহারকারীগদণর চারহো অনুসাদর দ্রুততার সাদথ রনভিরদর্াগ্য ও ব্যবহারবান্ধব পররসাংখ্যান সরবরাহকরণ; 

(ঘ)  পররসাংখ্যান রবষেক নীরতমালা ও পদ্ধরত প্রণেন; 

(ঙ)  জাতীে পররসাংখ্যান উন্নেন সকৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics) 

সমে সমে হালনাগােকরণ; 

(চ)  পররসাংখ্যান রবষদে েক্ষ জনশরি ততররর লদক্ষয প্রদোজনীে প্ররশক্ষণ কম িসূরচ গ্রহণ, পররসাংখ্যাদনর ভূরমকা ও 

কার্ িক্রদমর গুরুত্ব সম্পদকি জনসদচতনতা বৃরদ্ধকরণ; 

(ছ) পররসাংখ্যান কার্ িক্রম সম্পােদন তথ্য-প্রযুরির ব্যবহার রনরিতকরণ; সর্দকান কর্তিপক্ষ, পরামশ ি প্রোনকারী প্ররতষ্ঠান, 

সবসরকারর সাংস্থা এবাং আন্তজিারতক সাংস্থার সাদথ পররসাংখ্যান রবষদে প্রদোজনীে সমন্বে ও সহদর্ারগতা প্রোন; 

(জ)  সভািার মূল্য-সূচকসহ অন্যান্য মূল্যসূচক এবাং জাতীে রহসাব প্রস্তুতকরণ; অথ িননরতক, পররদবশগত, সামারজক, 

জনরমরত সাংক্রান্ত রনদে িশক প্রণেন ও প্রকাশকরণ; 

(ঝ) ভূরম ব্যবহারসহ রবরভন্ন ফসদলর উৎপােন, উৎপােন-ব্যে এবাং ফসলাধীন জরমর পররমাণ প্রাক্কলন; 

(ঞ) রজও-সকাড রসদেম প্রণেন এবাং একমাত্র রজও-সকাড রসদেম রহদসদব উহা হালনাগােকরণ ও সাংরক্ষণ এবাং অন্যান্য 

সকল সরকারর সাংস্থা বা প্ররতষ্ঠানদক ব্যবহাদরর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ; 

(ট) জাতীে জনসাংখ্যা সররজোর (National Population Register) প্রণেন ও সমে সমে হালনাগােকরণ; 

(ঠ) সমরিি সসন্ট্রাল রেওগ্রারফকযাল ইনফিনমশন রসনস্টম (Geographic Information System) প্রিয়ন; 

(ড) পরিসংখ্যাননি প্রধান প্রধান কার্ যক্রমসমূে আন্তেযারিক মানন প্ররমিকিি (Standardization);  

(ঢ) সাংরক্ষদণর রবকল্প ব্যবস্থাসহ জাতীে তথ্য ভান্ডার প্রণেন ও আধুরনক পদ্ধরতদত আকিাইদভ সাংরক্ষণ; 

(ণ) জাতীে  ও আন্তজিারতক সাংস্থার জন্য প্রণীত সরকারর পররসাংখ্যাদনর মান সতযকরণ (Authentication), 

পররসাংখ্যান সাংক্রান্ত পরামশ ি সসবা প্রোন, সরকার কর্তিক রনদে িরশত অন্যান্য োরেত্ব পালন; এবাং 

(ত) উপযু িি োরেত্ব পালন ও কার্ িাবরল সম্পােদনর জন্য প্রদোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ।  



6 

 

 

জসকশন ২   

 

 দপ্তি/সংস্থাি রিরভন্ন কার্ যক্রনমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

(Outcome/Impact) 

 

কম যসম্পাদন সূিকসমূে 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

  

প্রকৃি অেযন 

 
লেযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রনেপি   
রনধ যারিি  লেযমাত্রা অেযননি 

জেনত্র জর্ৌথভানি দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রিালয়/রিভাগ/ সংস্োসমূনেি 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মাঠ পর্ িাদে তথ্য সাংগ্রহ কার্ িক্রম 

র্থাসমদে সম্পন্নকরণ 

৬টি প্রধান ফসদলর আনুমারনক 

রহসাব প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত 

বারষ িক জররপ পররচালনা ও তথ্য 

সাংগ্রহ কার্ িক্রম 

বছর ১ ১ ১ ১ ১ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা সের েপ্তদর সপ্রররত 

তথ্য 

মূল্য ও মজুরী এবাং চলরত 

উৎপােন সাংক্রান্ত তথ্যসমূহ 

র্থাসমদে সম্পন্ন কদর সের 

েপ্তদর সপ্ররণ 

মাস ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা সের েপ্তদর সপ্রররত 

তথ্য 

*সামরয়ক (provisional) িথ্য 
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জসকশন ৩   

কম িসম্পােন সক্ষত্র, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কম িসম্পােন 

সক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  
 

কম িসম্পােন সূচক 

 

 

 

গিনা 

পদ্ধরি 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষপন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

 

কৃরষ 

পররসাংখ্যান 

সাংক্রান্ত 

জররপ 

পররচালনা ও 

তথ্য সাংগ্রহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৩ 

[১.১] আউশ ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

ও কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  
সংগ্রহ 
 

  

[১.১.১]  

আউশ ফসদলর আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 

৩.০০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৭-১০-২০২১ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ - ১৭-১০-২০২২ ১৭-১০-২০২৩ 

[১.১.২] আউশ ফসনলি নমুনা 

কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  
সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

৩.০০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৭-১০-২০২১ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ - ১৭-১০-২০২২ ১৭-১০-২০২৩ 

[১.২] আমন ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  
সংগ্রহ 
 

  

[১.২.১]  

 আমন ফসদলর আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 

৩.০০ ০৫-০১-২০২০ ০৫-০১-২০২১ ০২-০১-২০২২ ০৩-০১-২০২২ ০৪-০১-২০২২ ০৫-০১-২০২২  ০২-০১-২০২৩ ০২-০১-২০২৪ 

[১.২.২] আমন ফসনলি নমুনা 

কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

তাররে তাররে 

৩.০০ ২৫-১২-২০১৯ ২৫-১২-২০২০ ২২-১২-২০২১ ২৩-১২-২০২১ ২৪-১২-২০২১ ২৫-১২-২০২১  ২২-১২-২০২২ 
২২-১২-

২০২৩ 

[১.৩] সবাদরা ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রে   

[১.৩.১] সবাদরা ফসদলর 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 
৩.০০ ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০২০ ২৭-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২৯-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ - ২৭-০৬-২০২২ 

২৭-০৬-

২০২৩ 

[১.৩.২] জিানিা ফসনলি 

নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক 

তথ্য সংগ্রে 

তাররে তাররে ৩.০০ ১৮-০৬-২০২০ ১৮-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২২ ১৬-০৬-২০২২ ১৭-০৬-২০২২ ১৮-০৬-২০২২ - ১৫-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৪ 

[১.৪] আলু ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

[১.৪..১] আলু ফসদলর 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে ৩.০০ ৩০-০৩-২০২০ ৩০-০৩-২০২১ ২৭-০৩-২০২২ ২৮-০৩-২০২২ ২৯-০৩-২০২২ ৩০-০৩-২০২২ - ২৭-০৩-২০২৩ ২৭-০৩-

২০২৪ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কম িসম্পােন 

সক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  
 

কম িসম্পােন সূচক 

 

 

 

গিনা 

পদ্ধরি 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষপন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  

সংগ্রে   

[১.৪.২] আলু ফসনলি নমুনা কিযন 

সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য সাংগ্রহ 

তাররে তাররে ৩.০০ ৩০-০৩-২০২০ ৩০-০৩-২০২১ ২৭-০৩-২০২২ ২৮-০৩-২০২২ ২৯-০৩-২০২২ ৩০-০৩-২০২২ - ২৭-০৩-২০২৩ ২৭-০৩-

২০২৪ 

[১.৫] গম ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন  

কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রহ 

[১.৫.১.] গম ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 
৩.০০ ১০-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২১ ০৭-০৫-২০২২ ০৮-০৫-২০২২ ০৯-০৫-২০২২ ১০-০৫-২০২২  ০৭-০৫-২০২৩ ০৭-০৫-২০২৪ 

[১.৫.২] গম ফসনলি নমুনা 

কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  
সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

৩.০০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২১ ২৭-০৪-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ২৯-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২  ২৭-০৪-২০২৩ ২৭-০৪-২০২৪ 

[১.৬] পাট ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রহ 
 

[১.৬.১] পাট ফসনলি 

আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন 

তাররে তাররে 
৩.০০ ০৫-১০-২০১৯ ০৫-১০-২০২০ ০২-১০-২০২১ ০৩-১০-২০২১ ০৪-১০-২০২১ ০৫-১০-২০২১ - ০২-১০-২০২২ 

০২-১০-

২০২৩ 

[১.৬.২] পাট ফসনলি নমুনা 

কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  
সংগ্রহ 

তাররে তাররে 

৩.০০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৭-১০-২০২১ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ - ১৭-১০-২০২২ ১৭-১০-২০২৩ 

[১.৭] দাগগুচ্ছ েরিপ 

সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রহ 
 

 

[১.৭.১] দাগগুচ্ছ েরিপ-১ম 

পনি যি তথ্য  সংগ্রহ 
তাররে তাররে 

১.৫০ ০৫-০২-২০২০ ০৫-০২-২০২১ ০২-০২-২০২২ ০৩-০২-২০২২ ০৪-০২-২০২২ 
০৫-০২-

২০২২ 
- ০২-০২-২০২৩ ০২-০২-২০২৪ 

[১.৭.২] দাগগুচ্ছ েরিপ-২য় 

পনি যি তথ্য  সংগ্রে 

তাররে তাররে 
১.৫০ ০৫-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২১ ০২-০৪-২০২২ ০৩-০৪-২০২২ ০৪-০৪-২০২২ 

০৫-০৪-

২০২২ 
- ০২-০৪-২০২৩ ০২-০৪-২০২৪ 

[১.৭.৩] দাগগুচ্ছ েরিপ-৩য় 

পনি যি তথ্য  সংগ্রে 

তাররে তাররে 
১.৫০ ২২-০৬-২০২০ ২২-০৬-২০২১ ১৯-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ - ১৯-০৬-২০২৩ ১৯-০৬-২০২৪ 

[১.৭.৪] দাগগুচ্ছ েরিপ-৪থ য 

পনি যি তথ্য  সংগ্রে 

তাররে তাররে 
১.৫০ ২০-১০-২০১৯ ২০-১০-২০২০ ১৭-১০-২০২১ ১৮-১০-২০২১ ১৯-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১ - ১৭-১০-২০২২ ১৭-১০-২০২৩ 

 

 

 

 

[১.৮] ভূরম ব্যবহার ও সসচ 

পররসাংখ্যান  সাংক্রান্ত তথ্য  

 

 

 

 

[১.৮.১] ভূরম ব্যবহার ও সসচ 

পররসাংখ্যান  সাংক্রান্ত তথ্য  

 

 

 

 

 

তাররে 

 

 

 

 

 

তাররে 

১.০০ ৩০-০৯-২০১৯ ৩০-০৯-২০২০ ২৭-০৯-২০২১ ২৮-০৯-২০২১ ২৯-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ - ২৭-০৯-২০২২ 
২৭-০৯-

২০২৩ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কম িসম্পােন 

সক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  
 

কম িসম্পােন সূচক 

 

 

 

গিনা 

পদ্ধরি 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষপন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সংগ্রহ সংগ্রহ 

 

 

 
 

 

 

 

মূল্য ও মজুরর 

পররসাংখ্যান 

এবাং চলরত 

উৎপােন 

সাংক্রান্ত 

পররসাংখ্যান 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ 

[২.১] মূল্য ও মজুরী 

পররসাংখ্যান প্রস্তুত     

[২.১.১] Consumer Price 

Index (CPI) ও মূল্যস্ফীরত 

প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত 

েরছক অনুর্ােী সংগৃেীি 

সডটা পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

মাদসর ২০ তাররদের মদে 

প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

[২.১.২] Wage Rate 

Index (WRI) প্রণেদন 

ব্যবহৃত রনধ িাররত েরছক 

অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

মাদসর ২০ তাররদের মদে 

প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ। 

সমরষ্ট সংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

[২.১.৩] Building 

Materials Price Index 

(BMPI)  প্রণেদন ব্যবহৃত 

রনধ িাররত েরছক অনুর্ােী 

সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কম িসম্পােন 

সক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  
 

কম িসম্পােন সূচক 

 

 

 

গিনা 

পদ্ধরি 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষপন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মােদম র্থার্থভানি 

র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান 

কার্ িালদে সপ্ররণ রনরিতকরণ 

[২.১.৪] House Rent 

Index (HRI) প্রণেদন 

ব্যবহৃত রনধ িাররত েরছক 

অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

সকাোট িাদরর ১ম মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান 

কার্ িালদে সপ্ররণ রনরিতকরণ 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৩.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

 

 

[২.২] িলরি উৎপাদন 

সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুি 

[২.২.১]পূিিকৃি  

িফরসলগুনলা (বৃেৎ ও মাঝারি 

রশল্প-QIIP & PPI) 

প্রণেদনর জন্য সাংগৃহীত তথ্য 

পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

মাদসর ২০ তাররদের মদে 

প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১২ ১১ ১০ - ১২ ১২ 

[২.২.২] পূিিকৃি  

িফরসলগুনলা  (ক্ষুদ্র রশল্প-

QIIP & PPI  প্রণেদনর 

জন্য সাংগৃহীত তথ্য 

সমরষ্ট সাংখ্যা ২.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কম িসম্পােন 

সক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  
 

কম িসম্পােন সূচক 

 

 

 

গিনা 

পদ্ধরি 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষপন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

সকাোট িাদরর ১ম মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান 

কার্ িালদে সপ্ররণ রনরিতকরণ 

 

 

 

প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

 

 

 

 

 

১০ 

[৩.১] মূলে ও মজুতর এবং 

চলতি উৎিােন সংক্রান্ত 

প্রতশযি আক্ষ্োজন 

[৩.১.১] প্ররত বছর জানুোরর 

ও জুলাই মাদস মূল্য ও মজুরর 

পররসাংখ্যান সাংক্রান্ত চার 

(০৪) টি েরছক রবষদে 

প্ররশক্ষণ আদোজন। 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৩.০০ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

[৩.১.২] প্ররত বছর জানুোরর 

ও জুলাই মাদস চলরত 

উৎপােন  পররসাংখ্যান 

সাংক্রান্ত তফরসল রবষদে 

প্ররশক্ষণ আদোজন 

সমরষ্ট সাংখ্যা ২.০০ - - ২ ২ ১ - - ২ ২ 

[৩.২]মাঠ পর্ যানয় মূল্য ও 

মজুরি এিং িলরি উৎপাদন 

সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে কার্ যক্রম 

সনিেরমনন পরিদশ যন 

 [৩.২.১] আওিাধীন 

জেলাসমূনেি মনে নমুনা 

রভরত্তনি প্ররি মানস জর্নকান ২ 

জেলাি মূল্য ও মজুরি সংক্রান্ত 

িথ্য সংগ্রে কার্ যক্রম 

সনিেরমনন পরিদশ যন 

প্ররিনিদন সদি দপ্তনি জপ্রিি 

সমরষ্ট সাংখ্যা ১.০০ - - ২৪ ২২ ২০ ১৮ - ২৪ ২৪ 

[৩.২.২] আওিাধীন 

জেলাসমূনেি মনে প্ররি মানস 

নমুনা রভরত্তনি জর্নকান ২ টি 

প্ররিষ্ঠাননি িলরি উৎপাদন 

সমরষ্ট সাংখ্যা ১.০০ - - ২৪ ২২ ২০ ১৮ - ২৪ ২৪ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

 

 

 

কম িসম্পােন 

সক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  
 

কম িসম্পােন সূচক 

 

 

 

গিনা 

পদ্ধরি 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

 

প্রকৃত অজিন 

   

 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ 

 

প্রদক্ষপন 

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

) 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে কার্ যক্রম 

সনিেরমনন পরিদশ যন 

প্ররিনিদন সদি দপ্তনি জপ্রিি 

[৩.৩] স্থানীে প্ররশক্ষণ 

আদোজন 

[৩.৩.১] অাংশগ্রহণকৃত 

প্ররশক্ষণাথী (Man-Day) 

সমরষ্ট সাংখ্যা ১.০০ - - 
৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ - 

৬০ ৬০ 

[৩.৪] সেক  সহাল্ডারগণদক 

অরফরশোল পররসাংখ্যান 

সরবরাদহর আদবেন 

রনস্পরত্ত  

[৩.৪.১] সরবরাহকৃত 

অরফরশোল পররসাংখ্যান 

সরবরাদহর আদবেন রনস্পরত্ত 

গড় %  ১.০০  ৫০ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০  - ৮০ ৮০ 

[৩.৫] প্ররত সকাোট িাদরর ১ম 

মাদসর ১ম সপ্তাদহ 

ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি 

[৩.৫.১] ওনয়িনপাট যল 

োলনাগাদকিি 

সমরষ্ট সাংখ্যা ১.০০ - - 

৪ ৩ ২ ১ - 

৪ ৪ 
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কম যসম্পাদন জেত্র কম যসম্পাদন 

জেনত্রি মান  
কার্ িক্রম  কম িসম্পােন সুচক  

 

 

 

গিনা পদ্ধরি 
একক  

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান  

লক্ষযমাত্রার মান  ২০২১-২২ 
 

অসাধারণ  অরত উত্তম 
 

উত্তম  
চলরত 

মান  

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সুশাসন ও সংস্কািমূলক কম যসম্পাদন জেত্র 

সুশাসন ও 

সংস্কািমূলক 

কার্ যক্রনমি িাস্তিায়ন 

জোিদািকিি 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা বাস্তবােন 
 

[১.১.১] শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারেত 
 

ক্রমপুরঞ্জভূি 

প্রাপ্ত নম্বি ১০      

[১.২] ই-গভিন্যান্স/ উদ্ভািন কম যপরিকল্পনা 

িাস্তিায়ন  
 

[১.২.১] ই-গভিন্যান্স/ উদ্ভািন 

কম যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন  
 

ক্রমপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বি 

১০      

[১.৩] িথ্য অরধকাি কম যপরিকল্পনা 

িাস্তিায়ন  
 

[১.৩.১] িথ্য অরধকাি কম যপরিকল্পনা 

িাস্তিায়ন  
 

ক্রমপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বি 

৩      

[১.৪] অরভনর্াগ প্ররিকাি কম যপরিকল্পনা 

িাস্তিায়ন  
 

[১.৪.১] অরভনর্াগ প্ররিকাি 

কম যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন  
 

ক্রমপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বি 

৪      

[১.৫] জসিা প্রদান প্ররিশ্রুরি কম যপরিকল্পনা 

িাস্তিায়ন  

[১.৫.১] জসিা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

কম যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বি 

৩      
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আরম, উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত), সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, টাঙ্গাইল 

যুগ্ম পররচালক, রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে, ঢাকা, এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্ এই 

চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব।  

 

 

আরম, যুগ্ম পররচালক, রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে, ঢাকা 

উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত), সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, টাঙ্গাইল, এর রনকট অঙ্গীকার কররছ 

সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদোজনীে সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

  

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

 

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

উপপররচালক/উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত)                                তাররে 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে, টাঙ্গাইল 

 

 

 

 

 

 

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

যুগ্ম পররচালক                                   তাররে 

          রবভাগীে পররসাংখ্যান কারাংগাইল, ঢাকা 

 

 

 

 

 

 

 
সংনর্ােনী ১ 
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শব্দসংনেপ  

 

 
ক্ররমক 

নম্বর 
শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 

১ এসআইরড (SID) েযাটিসটিকস এন্ড ইনফরদমটিক্স রডরভশন 

২ রিরিএস (BBS) বাাংলাদেশ ব্যযদরা অি েযাটিসটিক্স 

৩ এনএইচরড (NHD)  ন্যাশনাল হাউজদহাল্ড ডাটাদবইজ 

৪ রসরপআই (CPI) কনরজউমার প্রাইস ইনদডক্স 

৫ রমকস (MICS)    মারিপল ইরন্ডদকটর ক্লাোর সাদভি  

৬ রজরডরপ (GDP) সগ্রাস জিাসমরেক সপ্রাডাক্টস    

৭ এসরডরজ (SDG) সাসদটইদনবল সডদভলপদমন্ট সগালস   

৮ এইচআইইএস (HIES) হাউজদহাল্ড ইনকাম অযান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভি  

৯ এইিআিআই (HRI)   হাউজ সরইট ইনদডক্স  

১০ রকউআইআইরপ (QIIP) সকাোন্টাম ইনদডক্স অব ইনডােযাটিোল সপ্রাডাকশন   

১১ রিএমরপআই (BMPI)    রবরল্ডাং ম্যাদটররোল প্রাইস ইনদডক্স   

১২ রপরপআই (PPI)  সপ্রাডাকশন অব প্রাইস ইনদডক্স    
১৩ ডারিউআরআই (WRI)  ওদেজ সরইট ইনদডক্স   

১৪ গ্যাট স (GATS) সলাবাল এডাি সটাবাদকা সাদভি 

১৫ এসরভআিএস (SVRS) স্যাম্পল ভাইটাল সররজদেশন রসদেম স 

১৬ ইরসরিএসএস (ECBSS) ইনফকটিভ কভানিে অি জিরসক জস্যাশাল সারভযনসস 

১৭ এসএরিরিরি (SADD) জসক্স, এে এন্ড রিেএযারিরলটি রিেএরগ্রনগনটি িাটা 

১৮ এনআইরপএন (NIPN) ন্যাশনাল ইনফিনমশন প্ল্যাটফিম ফি রনউরট্রশন 

১৯ এনএসরপরি (NSPD) ন্যাশনাল সানভয অন পািসনস উইথ রিেএযরিরলটি 
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সংনর্ােনী ২ 

          

 
কম যসম্পাদন সূিকসমূে, িাস্তিায়নকািী কার্ িালেসমূহ এিং পরিমাপ পদ্ধরি-এি রিিিি 

 

 

ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরিভাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রমািক প্রমািনকি উপাত্তসূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ [১.১] আউশ ফসনলি আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন ও কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

  

[১.১.১]  

আউশ ফসদলর আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন 

আউশ ফসদলর আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.১.২] আউশ ফসনলি নমুনা কিযন 

সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  সংগ্রে 

আউশ ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

২ [১.২] আমন ফসনলি আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

  

[১.২.১]  

 আমন ফসদলর আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন 

আমন ফসদলর আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.২.২] আমন ফসনলি নমুনা কিযন 

সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  সংগ্রে 

আমন ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

৩ [১.৩] সবাদরা ফসনলি আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

[১.৩.১] সবাদরা ফসদলর আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন 

সবাদরা ফসদলর আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.৩.২] জিানিা ফসনলি নমুনা কিযন 

সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য সংগ্রে 

জিানিা ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য 

সংগ্রহ 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

৪ [১.৪] আলু ফসনলি আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন ও কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

 

[১.৪.১.] আলু ফসনলি আনুমারনক 

রেসাি প্রাক্কলন  

আলু ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন  সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.৪.২] আলু ফসনলি নমুনা কিযন 

সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  সংগ্রে 

 আলু ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  

সংগ্রে 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

৫ [১.৫] গম ফসনলি আনুমারনক রেসাি [১.৫.১.] গম ফসনলি আনুমারনক রেসাি গম ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর জপ্ররিি িথ্য 



17 

 

ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরিভাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রমািক প্রমািনকি উপাত্তসূত্র 

প্রাক্কলন  কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

 

প্রাক্কলন সপ্ররণ 

[১.৫.২] গম ফসনলি নমুনা কিযন 

সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  সংগ্রে 

 গম ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য সংগ্রে সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

৬ [১.৬] পাট ফসনলি আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন কতিন সাংক্রান্ত বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

[১.৬.১] পাট ফসনলি আনুমারনক রেসাি 

প্রাক্কলন 

 পাট ফসনলি আনুমারনক রেসাি প্রাক্কলন সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.৬.২] পাট ফসনলি নমুনা কিযন 

সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  সংগ্রে 

পাট ফসনলি নমুনা কিযন সাংক্রান্ত বারষ িক তথ্য  সংগ্রে সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

৭ [১.৭] দাগগুচ্ছ েরিপ সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য  সংগ্রে 

 

 

[১.৭.১] দাগগুচ্ছ েরিপ-১ম পনি যি তথ্য  

সংগ্রে 

 দাগগুচ্ছ েরিপ-১ম পনি যি তথ্য  সংগ্রে সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.৭.২] দাগগুচ্ছ েরিপ-২য় পনি যি তথ্য  

সংগ্রে 

 দাগগুচ্ছ েরিপ-২য় পনি যি তথ্য  সংগ্রে সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.৭.৩] দাগগুচ্ছ েরিপ-৩য় পনি যি তথ্য  

সংগ্রে 

দাগগুচ্ছ েরিপ-৩য় পনি যি তথ্য  সংগ্রে সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.৭.৪] দাগগুচ্ছ েরিপ-৪থ য পনি যি তথ্য  

সংগ্রে 

দাগগুচ্ছ েরিপ-৪থ য পনি যি তথ্য  সংগ্রে সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

 

জপ্ররিি িথ্য 

৮ [১.৮] ভূরম ব্যবহার ও সসচ পররসাংখ্যান  

সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ 
[১.৮.১] ভূরম ব্যবহার ও সসচ 

পররসাংখ্যান  সাংক্রান্ত তথ্য  সংগ্রহ 
ভূরম ব্যবহার ও সসচ পররসাংখ্যান  সাংক্রান্ত তথ্য  

সংগ্রহ 
সজলা পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

  [১.৯.৩] Building Materials 

Price Index (BMPI)  প্রণেদন 

ব্যবহৃত রনধ িাররত েরছক অনুর্ােী 

সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর 

২০ তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে 

সপ্ররণ রনরিতকরণ 

Building Materials Price Index (BMPI)  
প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত েরছক অনুর্ােী সংগৃেীি 

সডটা পররেশ িদনর মােদম র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক 

প্ররত মাদসর ২০ তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৯.৪] House Rent Index 

(HRI) প্রণেদন ব্যবহৃত রনধ িাররত 

House Rent Index (HRI) প্রণেদন ব্যবহৃত 

রনধ িাররত েরছক অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা পররেশ িদনর 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 
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ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরিভাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রমািক প্রমািনকি উপাত্তসূত্র 

েরছক অনুর্ােী সংগৃেীি সডটা 

পররেশ িদনর মােদম র্থার্থভানি 

র্ািাইপূি যক প্ররত সকাোট িাদরর ১ম 

মাদসর ২০ তাররদের মদে প্রধান 

কার্ িালদে সপ্ররণ রনরিতকরণ 

মােদম র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত সকাোট িাদরর 

১ম মাদসর ২০ তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

 ১.৯.৫] প্ররত বছর জানুোরর ও জুলাই 

মাদস মূল্য ও মজুরর পররসাংখ্যান 

সাংক্রান্ত চার (০৪) টি েরছক রবষদে 

প্ররশক্ষণ আদোজন। 

প্ররত বছর জানুোরর ও জুলাই মাদস মূল্য ও মজুরর 

পররসাংখ্যান সাংক্রান্ত চার (০৪) টি েরছক রবষদে 

প্ররশক্ষণ আদোজন। 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে প্রশাসরনক/অরফস আনদশ প্রশাসরনক/অরফস 

আনদনশি করপ 

১০ [১.১০] আওিাধীন জেলাসমূনেি মনে 

নমুনা রভরত্তনি জর্নকান ২ জেলাি মূল্য 

ও মজুিী সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে কার্ যক্রম 

সনিেরমনন পরিদশ যন 

[১.১০.১] প্ররি মানস ২টি সনিেরমনন 

পরিদশ যন প্ররিনিদন সদি দপ্তনি জপ্রিি 

প্ররি মানস ২টি সনিেরমনন পরিদশ যন প্ররিনিদন সদি 

দপ্তনি জপ্রিি 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে প্ররতদবেন প্ররিনিদননি করপ 

১১  

 

[১.১১] িলরি উৎপাদন সংক্রান্ত 

পরিসংখ্যান প্রস্তুি 

[১.১১.১] পূিিকৃি  িফরসলগুনলা  (বৃেৎ 

ও মাঝারি রশল্প-QIIP & PPI) 

প্রণেদনর জন্য সাংগৃহীত তথ্য 

পররেশ িদনর মােদম র্থার্থভানি 

র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ তাররদের 

মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

 

পূিিকৃি  িফরসলগুনলা  (বৃেৎ ও মাঝারি রশল্প-QIIP 

& PPI) প্রণেদনর জন্য সাংগৃহীত তথ্য পররেশ িদনর 

মােদম র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত মাদসর ২০ 

তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ রনরিতকরণ 

 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

[১.১১.২] পূিিকৃি  িফরসলগুনলা  (ক্ষুদ্র 

রশল্প-QIIP & PPI  প্রণেদনর জন্য 

সাংগৃহীত তথ্য পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত 

সকাোট িাদরর ১ম মাদসর ২০ তাররদের 

মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

পূিিকৃি  িফরসলগুনলা  (ক্ষুদ্র রশল্প-QIIP & PPI  

প্রণেদনর জন্য সাংগৃহীত তথ্য পররেশ িদনর মােদম 

র্থার্থভানি র্ািাইপূি যক প্ররত সকাোট িাদরর ১ম মাদসর 

২০ তাররদের মদে প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 

রনরিতকরণ 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 
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ক্ররমক 

নম্বি কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক 

 
কার্ যক্রনমি রিিিি 

িাস্তিায়নকািী অনুরিভাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রমািক প্রমািনকি উপাত্তসূত্র 

[১.১১.৩] প্ররত বছর জানুোরর ও জুলাই 

মাদস চলরত উৎপােন  পররসাংখ্যান 

সাংক্রান্ত তফরসল রবষদে প্ররশক্ষণ 

আদোজন 

প্ররত বছর জানুোরর ও জুলাই মাদস চলরত উৎপােন  

পররসাংখ্যান সাংক্রান্ত তফরসল রবষদে প্ররশক্ষণ 

আদোজন 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে প্রশাসরনক/অরফস আনদশ প্রশাসরনক/অরফস 

আনদনশি করপ 

১২ [১.১২] আওিাধীন জেলাসমূনেি মনে 

নমুনা রভরত্তনি জর্নকান ২ জেলাি িলরি 

উৎপাদন সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে কার্ যক্রম 

সনিেরমনন পরিদশ যন 

[১.১২.১] প্ররি মানস ২টি সনিেরমনন 

পরিদশ যন প্ররিনিদন সদি দপ্তনি জপ্রিি 

 প্ররি মানস ২টি সনিেরমনন পরিদশ যন প্ররিনিদন সদি 

দপ্তনি জপ্রিি 

রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে প্ররতদবেন প্ররিনিদননি করপ 

১৩ [১.১৩] সেক  সহাল্ডারগণদক 

অরফরশোল পররসাংখ্যান সরবরাহ  

[১.১৩.১] সরবরাহকৃত অরফরশোল 

পররসাংখ্যান 

 সরবরাহকৃত অরফরশোল পররসাংখ্যান রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে প্রশাসরনক জিকি য শাখাি নরথ 

১৪ [২.১] মাঠ পর্ িাদে সজানাল অপাদরশন, 

তথ্য সাংগ্রহ, ম্যারপাং রলরোংসহ সের 

েপ্তর কর্তিক রনধ িাররত জররপ/শুমারর 

সম্পরকিত সকল কার্ িক্রম 

[২.১.১] সের েপ্তর কর্তিক রনধ িাররত 

সমদের মদে সম্পন্নকৃত 

সের েপ্তর কর্তিক রনধ িাররত সমদের মদে সম্পন্নকৃত রবভাগীে ও সজলা পররসাংখ্যান 

কার্ িালে 

সাংগৃহীত তথ্য সের েপ্তদর 

সপ্ররণ 

জপ্ররিি িথ্য 

১৫ [৩.১] প্ররত সকাোট িাদরর ১ম মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি 

[৩.১.১] ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি ওনয়িনপাট যল োলনাগাদকিি রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে ওনয়িনপাট যানলি িথ্য 

র্ািাই 

ওনয়িনপাট যাল 

১৬ [৩.২] স্থানীে প্ররশক্ষণ [৩.২.১] অাংশগ্রহণকৃত প্ররশক্ষণাথী 

(Man-Day) 

 অাংশগ্রহণকৃত প্ররশক্ষণাথী (Man-Day) রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে োরিকৃি অরফস আনদশ অরফস আনদনশি করপ 

১৭ [৩.৩] তত্রমারসক সমন্বে সভার 

রসদ্ধান্তসমূহ বাস্তবােন  

[৩.৩.১] বাস্তবারেত রসদ্ধান্ত  বাস্তবারেত রসদ্ধান্ত রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে মারসক সমিয় সভাি 

কার্ যরিরিিিী 

কার্ যরিরিিিীি করপ  

১৮ [৩.৪] রনে কার্ যালনয়ি রসরড়, অরফস 

কে, কমন জেস, সাননসট ইিযারদ 

রনয়রমি পরিস্কাি কিা। 

[৩.৪.১] সদরজরমদন পররেশ িন প্ররতদবেন  সদরজরমদন পররেশ িন প্ররতদবেন রবভাগীে পররসাংখ্যান কার্ িালে প্ররতদবেন প্ররিনিদননি করপ 
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সংনর্ােনী ৩ 

 

অন্য মন্ত্রিালয়/রিভাগ/দপ্তি/সংস্থাি রনকট সুরনরদ যষ্ট কম যসম্পাদন িারেদাসমূে 

 

প্ররিষ্ঠাননি  নাম  সংরশ্লষ্ট কার্ যক্রম  কম যসম্পাদন সূিক উি প্ররিষ্ঠাননি রনকট 

িারেদা/প্রিযাশা 

িারেদা/প্রিযাশাি জর্ৌরিকিা প্রিযাশা পূিি না 

েনল সম্ভাব্য 

প্রভাি 

রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা মূল্য ও মজুরী পররসাংখ্যান প্রস্তুত     Consumer Price Index 

(CPI) ও মূল্যস্ফীরত, Wage 

Rate Index (WRI) , 

Building Materials Price 

Index (BMPI)  , House 

Rent Index (HRI) প্রণেদন 

ব্যবহৃত রনধ িাররত েরছক অনুর্ােী 

িথ্য সংগ্রে 

সময়মি জসনকন্ডারি িাটা 

সিিিাে 

রকছু রকছু সূিক ও পরিসংখ্যাননি েন্য রিরভন্ন 

মন্ত্রিালয়/রিভাগ/দপ্তি/সংস্থাি জসনকন্ডারি উপানত্তি উপি 

রনভযিশীলিা 

রনধ যারিি সমনয় 

কার্ যক্রম সম্পাদন 

সম্ভি েনি না 

রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা িলরি উৎপাদন পরিসংখ্যান 

প্রস্তুি 

বৃেৎ ও মাঝারি রশল্প-(QIIP & 

PPI), ক্ষুদ্র রশল্প-QIIP & PPI  

প্রণেদনর জন্য তথ্য সপ্ররণ 

সময়মি জসনকন্ডারি িাটা 

সিিিাে 

রকছু রকছু সূিক ও পরিসংখ্যাননি েন্য রিরভন্ন 

মন্ত্রিালয়/রিভাগ/দপ্তি/সংস্থাি জসনকন্ডারি উপানত্তি উপি 

রনভযিশীলিা 

রনধ যারিি সমনয় 

কার্ যক্রম সম্পাদন 

সম্ভি েনি না 

 

 

কৃরষ মন্ত্রণালে 

 

ছেটি প্রধান ফসদলর ও একশত 

রবশটি অপ্রধান ফসদলর উৎপােন 

রহসাব প্রাক্কলন সাংক্রান্ত বারষ িক 

জররপ পররচালনা ও তথ্য প্রকাশ 

প্রধান  ফসদলর বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য প্রকারশত   
কৃরষ সম্প্রসািি অরধদপ্তি এি 

সানথ সময়মি ক্রপকাটিংসে 

অন্যান্য রিষনয় সমিয়সাধন এিং 

আন্তমন্ত্রিালয় সভায় অনুনমাদন 

আন্তমন্ত্রিালয় সমিয়সাধনপূি যক প্রধান ফসলসমূনেি 

রেসাি প্রাক্কলন ও চূড়ান্ত কিা েয়। 

ফসনলি উৎপাদন 

রেসাি প্রাক্কলন ও 

চূড়ান্তকিনি রিলম্ব 
অপ্রধান  ফসদলর বারষ িক জররপ 

পররচালনা ও তথ্য প্রকারশত   

 

 

 

 


