
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

                       , উদজরা                 ,      ,        

এফাং 

  রযচারক,                      ,        এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 
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সূরচত্র 

 

 

 

         

 

 

                      

 

 

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

 

 

সকন ২: রফরবন্ন কাম িক্রদভয           /     (Outcome/Impact) 

 

 

সকন ৩: সকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

         ১:          

 

 

         ২: কভ িম্পাদন সূচদকয রযভা দ্ধরত 

 

 

         ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম িাদেয অন্যান্য কাম িারদেয রনকট        

সুরনরদ িষ্ট চারদা  
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         (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- 

 

 

 

                       , উদজরা                 ,      ,        

এফাং 

 

  রযচারক,                      ,        এ       

 

২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২৮ (    ) তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবেক্ষ রনম্নরররেত রফলেমূদ ম্মত দরন: 
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দপ্তয/াংস্থায                        

(Overview of the Performance of the Deparment/Agency)  

 

 

 

           ,        এ       ৎ         

 

                (৩    )               

 

ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ (এনএইচরড) প্রকদল্পয আওতাে াযা সদদয কর োনা ও োনা দস্যগদণয 

আথ ি-াভারজক ও জনতারিক তথ্য াংগ্র কদয োনারবরিক একটি তথ্যবান্ডায গদে সতারা দেদছ। 

National Hygiene Survey 2017, SVRS 2017, 2018 এবং 2019, ECBSS 2017 এফাং 

2018, তাঁত শুভারয ২০১৮, ৬৪ সজরায Small Area Atlas, Citizen Household Survey 

2018, Court User Survey 2018, GATS 2017, Citizen Charter Effectiveness 

Survey 2017 এয রযদাট ি প্রকারত দেদছ। ২০১৭ ২০১৮ ও ২০১৯ দন রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ, কৃরল 

রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ, রযাংখ্যান দকটবুক, বফদদরক ফারণজয রযাংখ্যান, ন্যানার একাউন্ট 

স্ট্যাটিটিক, ভারক রযাংখ্যান বুদরটিন, সবািা মূল্য সূচক ও অন্যান্য সূচকমূ রনেরভত প্রকারত 

দেদছ। কৃরল শুভারয ২০১৯ এয প্রাথরভক রযদাট ি এফাং MICS-2018 এয রযদাট ি প্রকারত দেদছ। এছাো 

National Data Coordination Committee (NDCC) এ                              

                                               SDGs indicators       update data 

                 SDG Tracker এ        । জাতির তিা বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবাতষ িকী উলক্ষ্যে 

স্বাধীনিা পূব িবিী সময় এবং স্বাধীনিার র অর্ িাৎ বিিমান সমক্ষ্য়র আর্ ি-সামাতজক অবস্থাক্ষ্নর তুলনামূলক 

তরসংখ্যান প্রস্তুিকরণ তবষয়ক প্রকাশনা প্রকাতশি হক্ষ্য়ক্ষ্ে।  

 

     এ             
 

জাতীে রযাংখ্যান ব্যফস্থা রিারী কযদণয রদক্ষয শূন্য দদ জনফর রনদোগ রফরফএ এয একটি ফে 

চযাদরঞ্জ। এছাো                                   , জনফদরয প্ররক্ষণ, ভাঠ ম িাদে তথ্য াংগ্রদয 

জন্য আধুরনক তথ্য প্রযুরিয ব্যফায ও তথ্য প্ররক্রোকযদণয ব্যফস্থা, রফরফএ এয কর দপ্তদযয ভদে 

সনটওোকি স্থান, রযাংখ্যান প্রস্তুতকযদণ তথ্য-উাি াংক্রান্ত াংজ্ঞা, ধাযণা ও দ্ধরতয প্ররভতকযণ ও 

াভঞ্জস্য রফধান, তথ্য াংগ্রদ প্ররতফন্ধকতা ছাোও রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা দত তথ্য-উাি াংগ্রদয সক্ষদত্র কর 

অন্তযাে দূযীকযণ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান বুযদযায অন্যতভ চযাদরঞ্জ।                            

                                                           ।     এ  এ   ক্ষয     

                                   এ                                          । 

 

              

শূন্য দদ জনফর রনদোগ এফাং দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা, ভাঠ ম িাদে তথ্য াংগ্রদয জন্য 

আধুরনক তথ্য প্রযুরিয ব্যফায ও তথ্য প্ররক্রোকযদণয ব্যফস্থা কযা, প্রযুরিগত ও সাগত সনটওোকি 

রিারীকযণ, রযাংখ্যান প্রস্তুতকযদণ তথ্য-উাি াংক্রান্ত াংজ্ঞা, ধাযণা ও দ্ধরতয প্ররভতকযণ ও 

াভঞ্জস্য রফধাদন রযাংখ্যান আইন ২০১৩ অনুাদয ব্যফস্থা গ্রণ কযা। ঞ্চফারল িক রযকল্পনা, রূকল্প ২০২১ 

ও ২০৪১, সটকই উন্নেন অবীষ্ঠ (SDGs) এয অগ্রগরত মূল্যােন ও রযফীক্ষণ, রনধ িারযত ভদেয ভদে 

আধুরনক তথ্যপ্রযুরি প্রদোগপূফ িক তদথ্যয গুণগত ভান রনরিত। 

২০২০-২১                            
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 জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ এয আওতাে োনা তাররকা প্রণেন, গণনা এরাকা রচরিতকযণ 

শুভারযয িথ্য সংগ্রহ               ;           ২০১৯ এ                     

       এ   ৪                         ; 

 Bangladesh Sample Vital Statistics ২০২০ এ              ; রজরডর’য রবরি ফছয 

২০০৫-০৬ দত ২০১৫-১৬ সত রযফতিন;  

                               -এ              ; Compilation on 

Environmental Statistics of Bangladesh 2020; Methodological guidelines 

and protocol for integrating gender and social inclusion in Climate 

Change and Disaster- related Statistics     ;  

 HIES ২০২০-২১                ই                      ।   
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সকন ১ 

 

রূকল্প, অরবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যমূ, প্রধান কাম িাফরর 

  

 

১.১ রূকল্প: 

                      ভাদনয জাতীে রযাংখ্যান প্রস্তুত।  

 

১.২ অরবরক্ষয: 

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

াংযক্ষণ ও প্রকা 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

১.৩.১ দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ  

   ১. সভৌররক সূচকমূদয তথ্য ও উাি জরবযকযণ;  

   ২.  রনধ িারযত      জরয/শুভারয রযচারনা;   

   ৩.  প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ;   

   ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

             ১.                                              ;  

             ২. কভ িম্পাদদন গরতীরতা  আনেন ও সফায ভান বৃরদ্ধ; 

             ৩. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নেন; 
 

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 

এ   অন্যান্য ব্যফাযকাযীগদণয চারদা অনুাদয দ্রুততায াদথ রনব িযদমায ও ব্যফাযফান্ধফ রযাংখ্যান 

যফযাকযণ;  

(ঘ)  রযাংখ্যান রফলেক নীরতভারা ও দ্ধরত প্রণেন; 

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

ভে ভে ারনাগাদকযণ; 

(চ)  রযাংখ্যান রফলদে দক্ষ জনরি বতরযয 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 ভবয় ে 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; 
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(ঞ) রজও-সকাড রদস্ট্ভ প্রণেন এফাং একভাত্র রজও-সকাড রদস্ট্ভ রদদফ উা ারনাগাদকযণ ও াংযক্ষণ এফাং 

অন্যান্য কর যকারয াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠানদক ব্যফাদযয জন্য উদ্বুদ্ধকযণ; 

(ট) জাতীে জনাংখ্যা সযরজস্ট্ায (National Population Register) প্রণেন ও ভে ভে ারনাগাদকযণ; 

(ঠ)       সন্ট্রার        কযার ই              (Geographic Information System)     ; 

(ড)                                                      (Standardization);  

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

(ণ) জাতীে  ও আন্তজিারতক াংস্থায জন্য প্রণীত যকারয রযাংখ্যাদনয 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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      ২   

 

    /                               /     (Outcome/Impact) 

 

 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicator) 

এ   

(Unit) 

  

         

 
        

২০২০-২১ 

        
                         

                        

      /     /            

    

       

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

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 বুযদযা 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 বুযদযা দয দপ্তদয সপ্ররযত 

তথ্য 

*       (provisional)    
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      ৩   

সকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ  
(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

     

     

(Calcul

ation 

method

)  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজি  

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ 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 

সভৌররক 

সূচকমূদয 

তথ্য ও উাি 

জরবযকযণ 

৭০ 

[১.১]           

              প্রাক্করন 

       াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

     
 

  

[১.১.১]  

    পদরয         

      প্রাক্করন 

তারযে তারযে 

৩.০০ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩১-১০-২০২০ - ২৮-১০-২০২১ 
২৮-১০-

২০২২ 

[১.১.২]                

     াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

     

তারযে তারযে 

৩.০০ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩১-১০-২০২০ - ২৮-১০-২০২১ 
২৮-১০-

২০২২ 

[১.২]           

              প্রাক্করন 

ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

     
 

  

[১.২.১]  

 আভন পদরয         

      প্রাক্করন 

তারযে তারযে 

৩.০০ ১০-০১-২০১৯ ১০-০১-২০২০ ০৮-০১-২০২১ ০৯-০১-২০২১ ১০-০১-২০২১ ১১-০১-২০২১  ০৮-০১-২০২২ 
০৮-০১-

২০২৩ 

[১.২.২]                

     াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

     

তারযে তারযে 

৩.০০ ৩০-১২-২০১৮ ৩০-১২-২০১৯ ২৮-১২-২০২০ ২৯-১২-২০২০ ৩০-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০  ২৮-১২-২০২১ 
২৮-১২-

২০২২ 

[১.৩] সফাদযা       

              প্রাক্করন 

ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

       

[১.৩.১] সফাদযা পদরয 

              প্রাক্করন 

তারযে তারযে 
৩.০০ ০৭-০৭-২০১৮ ০৭-০৭-২০১৯ ০৫-০৭-২০২০ ০৬-০৭-২০২০ ০৭-০৭-২০২০ ০৮-০৭-২০২০ - ০৫-০৭-২০২১ 

০৫-০৭-

২০২২ 

[১.৩.২]              

          াংক্রান্ত ফারল িক 

তথ্য      

তারযে তারযে ৩.০০ ২৮-০৬-২০১৯ ২৮-০৬-২০২০ ২৬-০৬-২০২১ ২৭-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২৯-০৬-২০২১ - ২৬-০৬-২০২২ ২৬-০৬-

২০২৩ 

[১.৪] আলু       

              প্রাক্করন 

ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য  

       

[১.৪.১] আলু পদরয 

              প্রাক্করন 

তারযে তারযে ৩.০০ ০৭-০৪-২০১৯ ০৭-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২১ ০৬-০৪-২০২১ ০৭-০৪-২০২১ ০৮-০৪-২০২১ - ০৫-০৪-২০২২ ০৫-০৪-

২০২৩ 

[১.৪.২] আলু            

     াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য 

তারযে তারযে ৩.০০ ০৭-০৪-২০১৯ ০৭-০৪-২০২০ ০৫-০৪-২০২১ ০৬-০৪-২০২১ ০৭-০৪-২০২১ ০৮-০৪-২০২১ - ০৫-০৪-২০২২ ০৫-০৪-

২০২৩ 
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ  
(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

     

     

(Calcul

ation 

method

)  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজি  

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

াংগ্র 

[১.৫] গভ       

              প্রাক্করন  

কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য       

[১.৫.১.] গভ       

              প্রাক্করন 

তারযে তারযে 
৩.০০ ১৫-০৫-২০১৯ ১৫-০৫-২০২০ ১৩-০৫-২০২১ 

 

১৪-০৫-২০২১ 

 

১৫-০৫-২০২১ 

 

১৬-০৫-২০২১ 
 ১৩-০৫-২০২২ 

১৩-০৫-

২০২৩ 

[১.৫.২] গভ            

     াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

     

তারযে তারযে 

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

২০২৩ 

[১.৬] াট       

              প্রাক্করন 

কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য       
 

[১.৬.১] াট       

              প্রাক্করন 

তারযে তারযে 
৩.০০ ১০-১০-২০১৮ ১০-১০-২০১৯ ০৮-১০-২০২০ ০৯-১০-২০২০ ১০-১০-২০২০ ১১-১০-২০২০ - ০৮-১০-২০২১ 

০৮-১০-

২০২২ 

 

 [১.৬.২] াট            

     াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

     

তারযে তারযে 

৩.০০ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩১-১০-২০২০ - ২৮-১০-২০২১ 
২৮-১০-

২০২২ 

[১.৭]            

াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য       
 

 

[১.৭.১]           -১  

      তথ্য       

তারযে তারযে 
২.০০ ১২-০২-২০১৯ ১২-০২-২০২০ ১০-০২-২০২১ ১১-০২-২০২১ ১২-০২-২০২১ 

১৩-০২-

২০২১ 
- ১০-০২-২০২২ 

১০-০২-

২০২৩ 

[১.৭.২]           -২  

      তথ্য       

তারযে তারযে 
২.০০ ১২-০৪-২০১৯ ১২-০৪-২০২০ ১০-০৪-২০২১ ১১-০৪-২০২১ ১২-০৪-২০২১ 

১৩-০৪-

২০২১ 
- ১০-০৪-২০২২ 

১০-০৪-

২০২৩ 

[১.৭.৩]           -৩  

      তথ্য       

তারযে তারযে 
২.০০ ২৮-০৬-২০১৯ ২৮-০৬-২০২০ ২৬-০৬-২০২১ ২৭-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২৯-০৬-২০২১ - ২৬-০৬-২০২২ 

২৬-০৬-

২০২৩ 

[১.৭.৪]           -৪   

      তথ্য       

তারযে তারযে 
২.০০ ২৭-১০-২০১৮ ২৭-১০-২০১৯ ২৫-১০-২০২০ ২৬-১০-২০২০ ২৭-১০-২০২০ ২৮-১০-২০২০ - ২৫-১০-২০২১ 

২৫-১০-

২০২২ 

 

 [১.৮] ভূরভ ব্যফায ও সচ 

রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য  

     

[১.৮.১] ভূরভ ব্যফায ও সচ 

রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য  

     

তারযে তারযে 

১.০০ ১০-১০-২০১৮ ১০-১০-২০১৯ ০৮-১০-২০২০ ০৯-১০-২০২০ ১০-১০-২০২০ ১১-১০-২০২০ - ০৮-১০-২০২১ 
০৮-১০-

২০২২ 

 

 [১.৯] মূল্য   ভজুযী 

রযাংখ্যান প্রস্তুত     

[১.৯.১] Consumer Price 

Index (CPI) ও মূল্যস্ফীরত 

প্রণেদন ব্যফহৃত রনধ িারযত 

দযছক অনুমােী        

সডটা রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত 

     াংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ  
(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

     

     

(Calcul

ation 

method

)  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজি  

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে 

প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

[১.৯.২] Wage Rate 

Index (WRI) প্রণেদন 

ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক 

অনুমােী        সডটা 

রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে 

প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ। 

          ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

[১.৯.৩] Building 

Materials Price Index 

(BMPI)  প্রণেদন ব্যফহৃত 

রনধ িারযত দযছক অনুমােী 

       সডটা রযদ িদনয 

ভােদভ           

    ই     প্ররত ভাদয ২০ 

তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

     াংখ্যা ৩.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

[১.৯.৪] House Rent 

Index (HRI) প্রণেদন 

ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক 

অনুমােী        সডটা 

রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত 

সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ২০ 

তারযদেয ভদে প্রধান 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ  
(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

     

     

(Calcul

ation 

method

)  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজি  

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

 ১.৯.৫] প্ররত ফছয জানুোরয ও 

জুরাই ভাদ মূল্য   ভজুরয 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত চায 

(০৪) টি দযছক রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন। 

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

[১.১০]         

                   

              ২       

                   

                     

        

[১.১০.১]          ২  

                 

                      

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ - - ২৪ ২২ ২০ ১৮ - ২৪ ২৪ 

 

 

[১.১১]             

                   

[১.১১.১]       

          (             

   -QIIP & PPI) 

প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য 

রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে 

প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

 

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ ১২ ১২ 

 

১২ ১২ ১১ ১০ - ১২ ১২ 

[১.১১.২]        

           (      -

QIIP & PPI  প্রণেদনয 

জন্য াংগৃীত তথ্য 

রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত 

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ  
(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

     

     

(Calcul

ation 

method

)  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজি  

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ২০ 

তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

[১.১১.৩] প্ররত ফছয জানুোরয 

ও জুরাই ভাদ চররত 

উৎাদন  রযাংখ্যান 

াংক্রান্ত তপরর রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন 

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ - - ২ ২ ১ - - ২ ২ 

[১.১২]         

                   

              ২       

                  

               

                 

[১.১২.১]          ২  

                 

                      

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০০ - - ২৪ ২২ ২০ ১৮ - ২৪ ২৪ 

[১.১৩] সস্ট্ক  সাল্ডাযগণদক 

অরপরোর রযাংখ্যান 

যফযা  

[১.১৩.১] যফযাকৃত 

অরপরোর রযাংখ্যান 

   %  ১.০০  ৫০ ৬০ ৬১ ৫৯ ৫৬ ৫১ - ৬২ ৬২ 

রনধ িারযত 

     

জরয/শুভারয 

রযচারনা 

১ 

[২.১] ভাঠ ম িাদে সজানার 

অাদযন, তথ্য াংগ্র, 

ম্যারাং রররস্ট্াং দয 

দপ্তয কর্তিক রনধ িারযত 

জরয/শুভারয ম্পরকিত 

কর কাম িক্রভ 

[২.১.১] দয দপ্তয কর্তিক 

রনধ িারযত ভদেয ভদে 

ম্পন্নকৃত 

   % ১.০০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - - - 

 

 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

৪ 

[৩.১] প্ররত সকাোট িাদযয ১ভ 

ভাদয ১ভ প্তাদ 

                       

[৩.১.১]            

            

ভরষ্ট াংখ্যা ১.০০ - - 

৪ ৩ ২ ১ - 

৪ ৪ 

[৩.২] স্থানীে প্ররক্ষণ [৩.২.১] অাংগ্রণকৃত 

প্ররক্ষণাথী (Man-Day) 

ভরষ্ট াংখ্যা ১.০০ - - 
৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ - 

৬০ ৬০ 

[৩.৩] বত্রভারক ভবয় ে [৩.৩.১] ফাস্তফারেত রদ্ধান্ত গে % ১.০০ ৭৫ ৮৫ ৮৫% ৮২% ৮১% ৮০% - ৮৮ ৮৯ 
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ  
(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

     

     

(Calcul

ation 

method

)  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজি  

   

 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 

বায রদ্ধান্তমূ ফাস্তফােন  

[৩.৪]               

    ,        ,     

   ,        ই      

                 । 

[৩.৪.১] দযজরভদন রযদ িন 

প্ররতদফদন 

াংখ্যা ৪টি ১.০০ - - ৪ ৩ ২ ১ - - - 
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 রাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 
Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ িকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

১১ 

  [১.১]                     (এ  এ) 

       । 

[১.১.১] এরএ’য কর বত্রভারক 

              ই          
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২]       /                

                        
[১.২.১] ভতরফরনভে বা অনুরষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                            

          /                   
[১.৩.১]অফরতকযণ বা আদোরজত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                         

                       
[১.৪.১]অফরতকযণ বা আদোরজত                 ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]                          

                              

          

[১.৫.১]                                      ২ ৪ ৩    

 [২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনেন ও 

সফায ভান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নরথ ফাস্তফােন [২.১.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরিকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নেন উদ াগ 

ফাস্তফােন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নেন 

উদ াগ চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১]                          

        
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০                   

          এ  এ                  
জনঘন্টা ১ 

৫ 

৪ - - - 

            আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১ 
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[২.৪] এরএ ফাস্তফােদন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ িচাযীদক এরএ ফাস্তফােদনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নেন 
৬ 

 

[৩.১] ফারল িক ক্রে রযকল্পনা ফাস্তফােন 

 

[৩.১.১] ক্রে রযকল্পনা অনুমােী ক্রে 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নেন কভ িসূরচ 

(এরডর)/ফাদজট ফাস্তফােন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নেন কভ িসূরচ (এরডর) 

/ফাদজট ফাস্তফারেত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]                          

     
[৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                         

                              

[৩.৪.১]                         

                               
      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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          আরভ,                        , উদজরা                 ,      ,        

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে,        এয উরযচারক এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম এই 

চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ।  

 

 

আরভ, উরযচারক, সজরা রযাংখ্যান কাম িারে,        

উদজরা                 ,      ,        এয                         এয 

রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদোজনীে দমারগতা প্রদান 

কযফ। 

 

 

  

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

 

  

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

                                                        তারযে 

উদজরা                 ,      ,        

 

 

 

 

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

                                            তারযে 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে,        
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         ১ 

 

         

 

 

 

 
ক্ররভক 

নম্বয 
ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১ এআইরড (SID) স্ট্যাটিটিক এন্ড ইনপযদভটিক্স রডরবন 

২     এ  (BBS) ফাাংরাদদ বুযদযা অ  স্ট্যাটিটিক্স 

৩ এনএইচরড (NHD)  ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ 

৪ ররআই (CPI) কনরজউভায প্রাই  ইনদডক্স 

৫ রভক (MICS)    ভারির ইরন্ডদকটয ক্লাস্ট্ায াদব ি  

৬ রজরডর (GDP) সগ্রা    সভরস্ট্ক সপ্রাডাক্ট    

৭ এরডরজ (SDG) াদটইদনফর সডদবরদভন্ট সগার   

৮ এইচআইইএ (HIES) াউজদাল্ড ইনকাভ অযান্ড এক্সদরন্ডচায াদব ি  

৯ এই    ই (HRI)   াউজ সযইট ইনদডক্স  

১০     ই ই   (QIIP) সকাোন্টাভ ইনদডক্স অফ ইনডাস্ট্যাটিোর সপ্রাডাকশন   

১১   এ    ই (BMPI)    রফরল্ডাং ম্যাদটরযোর প্রাই ইনদডক্স   

১২      ই (PPI)  সপ্রাডাকন অফ প্রাই ইনদডক্স    
১৩ ডারিউআযআই (WRI)  ওদেজ সযইট ইনদডক্স   

১৪ যাট  (GATS) সলাফার এডাি সটাফাদকা াদব ি 

১৫ এ     এ  (SVRS) স্যাম্পর বাইটার সযরজদেন রদস্ট্ম  

১৬ ই    এ এ  (ECBSS) ই                                      

১৭ এ এ       (SADD)    , এ  এ     এ           এ             

১৮ এ  ই  এ  (NIPN)        ই                           

১৯ এ এ      (NSPD)                         ই     এ       
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         ২ 

          

 
               ,             কাম িারেমূ এ              -এ        

 

 

     

    কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
               

                   , 

       ,      

                         

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ [১.১]                         

প্রাক্করন        াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য       

 

  

[১.১.১]  

    পদরয               

প্রাক্করন 

    পদরয               প্রাক্করন উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

         

[১.১.২]                     

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য       

                    াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

     

উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

২ [১.২]                   

      প্রাক্করন ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য       

 

  

[১.২.১]  

 আভন পদরয               

প্রাক্করন 

আভন পদরয               প্রাক্করন উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

[১.২.২]                     

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য       

                    াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

     

উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

৩ [১.৩] সফাদযা               

      প্রাক্করন ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য       

 

[১.৩.১] সফাদযা পদরয         

      প্রাক্করন 

সফাদযা পদরয               প্রাক্করন উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

[১.৩.২]                        

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য      

                       াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য 

  গ্র 

উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

৪ [১.৪] আলু                     

প্রাক্করন ও কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য       

 

 

[১.৪.১.] আলু               

      প্রাক্করন  

আলু                     প্রাক্করন  উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

[১.৪.২] আলু                 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য       

 আলু                 াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য  

     

উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

৫ [১.৫] গভ                     [১.৫.১.] গভ                     গভ                     প্রাক্করন উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয          
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    কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
               

                   , 

       ,      

                         

প্রাক্করন  কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য       

 

 

প্রাক্করন সপ্রযণ 

[১.৫.২] গভ                 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য       

 গভ                 াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য      উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

৬ [১.৬] াট                     

প্রাক্করন কতিন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য       

 

[১.৬.১] াট                     

প্রাক্করন 

 াট                     প্রাক্করন উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

[১.৬.২] াট                 

াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য       

াট                 াংক্রান্ত ফারল িক তথ্য       উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

৭ [১.৭]            াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য       

 

 

[১.৭.১]           -১        তথ্য  

     

           -১        তথ্য       উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

[১.৭.২]           -২        তথ্য  

     

           -২        তথ্য       উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

[১.৭.৩]           -৩        তথ্য  

     

          -৩        তথ্য       উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

[১.৭.৪]           -৪         তথ্য  

     

          -৪         তথ্য       উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

 

         

৮ [১.৮] ভূরভ ব্যফায ও সচ রযাংখ্যান  

াংক্রান্ত তথ্য       

[১.৮.১] ভূরভ ব্যফায ও সচ 

রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য       

ভূরভ ব্যফায ও সচ রযাংখ্যান  াংক্রান্ত তথ্য  

     

উদজরা রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 
সপ্রযণ 

         

  [১.৯.৩] Building Materials 

Price Index (BMPI)  প্রণেদন 

ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক অনুমােী 

       সডটা রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত ভাদয 

২০ তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে 

সপ্রযণ রনরিতকযণ 

Building Materials Price Index (BMPI)  
প্রণেদন ব্যফহৃত রনধ িারযত দযছক অনুমােী        

সডটা রযদ িদনয ভােদভ               ই     

প্ররত ভাদয ২০ তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

রফবাগীে রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

         

 

 

 

 

 

 

 

[১.৯.৪] House Rent Index 

(HRI) প্রণেদন ব্যফহৃত রনধ িারযত 

House Rent Index (HRI) প্রণেদন ব্যফহৃত 

রনধ িারযত দযছক অনুমােী        সডটা রযদ িদনয 

রফবাগীে রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 
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    কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
               

                   , 

       ,      

                         

দযছক অনুমােী        সডটা 

রযদ িদনয ভােদভ           

    ই     প্ররত সকাোট িাদযয ১ভ 

ভাদয ২০ তারযদেয ভদে প্রধান 

কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

ভােদভ               ই     প্ররত সকাোট িাদযয 

১ভ ভাদয ২০ তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

 ১.৯.৫] প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই 

ভাদ মূল্য   ভজুরয রযাংখ্যান 

াংক্রান্ত চায (০৪) টি দযছক রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন। 

প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই ভাদ মূল্য   ভজুরয 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত চায (০৪) টি দযছক রফলদে 

প্ররক্ষণ আদোজন। 

রফবাগীে রযাংখ্যান কাম িারে        /                 /     

           

১০ [১.১০]                       

                   ২          

                            

                 

[১.১০.১]          ২           

                              

         ২                               

          

রফবাগীে রযাংখ্যান কাম িারে প্ররতদফদন               

১১  

 

[১.১১]                   

             

[১.১১.১]                   (    

            -QIIP & PPI) 

প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য 

রযদ িদনয ভােদভ           

    ই     প্ররত ভাদয ২০ তারযদেয 

ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

 

                  (                -QIIP 

& PPI) প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য রযদ িদনয 

ভােদভ               ই     প্ররত ভাদয ২০ 

তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ রনরিতকযণ 

 

রফবাগীে রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

         

[১.১১.২]                   (   

   -QIIP & PPI  প্রণেদনয জন্য 

াংগৃীত তথ্য রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত 

সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয ২০ তারযদেয 

ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

                  (      -QIIP & PPI  

প্রণেদনয জন্য াংগৃীত তথ্য রযদ িদনয ভােদভ 

              ই     প্ররত সকাোট িাদযয ১ভ ভাদয 

২০ তারযদেয ভদে প্রধান কাম িারদে সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

রফবাগীে রযাংখ্যান কাম িারে াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 
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    কাম িক্রভ  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 
               

                   , 

       ,      

                         

[১.১১.৩] প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই 

ভাদ চররত উৎাদন রযাংখ্যান 

াংক্রান্ত তপরর রফলদে প্ররক্ষণ 

আদোজন 

প্ররত ফছয জানুোরয ও জুরাই ভাদ চররত উৎাদন  

রযাংখ্যান াংক্রান্ত তপরর রফলদে প্ররক্ষণ 

আদোজন 

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে        /                 /     

           

১২ [১.১২]                     

                       ২       

                          

                        

[১.১২.১]          ২           

                              

          ২                               

          

সজরা রযাংখ্যান কাম িারে প্ররতদফদন               

১৩ [১.১৩] সস্ট্ক  সাল্ডাযগণদক 

অরপরোর রযাংখ্যান যফযা  

[১.১৩.১] যফযাকৃত অরপরোর 

রযাংখ্যান 

 যফযাকৃত অরপরোর রযাংখ্যান সজরা রযাংখ্যান কাম িারে                         

১৪ [২.১] ভাঠ ম িাদে সজানার অাদযন, 

তথ্য াংগ্র, ম্যারাং রররস্ট্াং 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 উদজরা রযাংখ্যান 

কাম িারে 

াংগৃীত তথ্য দয দপ্তদয 

সপ্রযণ 

         

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

প্তাদ                        

[৩.১.১]                                               সজরা ও উদজরা রযাংখ্যান 

কাম িারে 

                 

    ই 

            

১৬ [৩.২] স্থানীে প্ররক্ষণ [৩.২.১] অাংগ্রণকৃত প্ররক্ষণাথী 

(Man-Day) 

 অাংগ্রণকৃত প্ররক্ষণাথী (Man-Day) সজরা রযাংখ্যান কাম িারে                                  

১৭ [৩.৩] বত্রভারক ভবয় ে বায 

রদ্ধান্তমূ ফাস্তফােন  

[৩.৩.১] ফাস্তফারেত রদ্ধান্ত  ফাস্তফারেত রদ্ধান্ত সজরা রযাংখ্যান কাম িারে                 

            

                  

১৮ [৩.৪]                   ,      

  ,        ,        ই      

                 । 

[৩.৪.১] দযজরভদন রযদ িন প্ররতদফদন  দযজরভদন রযদ িন প্ররতদফদন সজরা ও উদজরা রযাংখ্যান 

কাম িারে 

প্ররতদফদন               
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         ৩ 

 

         /     /   /                                      

 

                                                           

      /       

      /                               

         

     

রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা মূল্য   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 

        

                    

       

                                  

                                           

           

              

             

           

রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা                      

    

                -(QIIP & 

PPI),       -QIIP & PPI  

প্রণেদনয জন্য তথ্য সপ্রযণ 

                    

       

                                  

                                           

           

              

             

           

 

 

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   

                  এ  

                    

                    এ   

                      

                                    

                         । 

             

              

              
অপ্রধান  পদরয ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকারত   

 

 

 

 


