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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জািতর িপতা ববর জশতবািষ কী উপলে াধীনতা ব বত এবং পরবত সমেয় বাংলােদেশর আথ -সামািজক অবােনর লনালক
পিরসংান িবষয়ক কাশনা "বব ও জাতীয় পিরসংান সংা" কািশত হেয়েছ। ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সেন পিরসংান বষ ,
িষ পিরসংান বষ , পিরসংান পেকটক, বেদিশক বািণজ পিরসংান, াশনাল একাউস াসকস, মািসক পিরসংান
েলন,  ভাা    চক  ও  অা  চকসহ  িনয়িমত  কািশত  হেয়েছ।  িষ  (শ,  মৎ  ও  ািণসদ)  মাির  ২০১৯  এর  ডাটা
এিডং,  িিনং,  এনালাইিসস  এবং  খসড়া  টিবল  তকরণ  স  হেয়েছ।  "জনমাির  ও  হগণনা  ২০২২"  এর  ল  মািরর  প
িেটিং, খানা তািলকা ণয়ন, গণনা এলাকা িচিতকরণ ও জানাল অপােরশন কায ম স হেয়েছ। জাতীয় িশম জিরেপর িলিং
অপােরশন এবং মশি জিরেপর প ও ায়াল তকরণ স হেয়েছ।  এছাড়া  িবিবএস গত িতন বছের িনয়িমত জিরপসেহর
িতেবদন কাশ কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

জাতীয় পিরসংান বা শিশালীকরেণর লে  পেদ জনবল িনেয়াগ িবিবএস এর এক বড় চােল। এছাড়া জলা ও উপেজলা
পয ােয় িনজ অিফস ভবন, জনবেলর িশণ, মাঠ পয ােয় ত সংেহর জ আিনক ত ির বহার ও ত িয়াকরেণর
বা,  পিরসংান  তকরেণ  ত-উপা  সংা  সংা,  ধারণা  ও  পিতর  সাম িবধান,  ত সংেহ  িতবকতা  ছাড়াও  িবিভ
দর/সংা হেত ত-উপা সংেহর ে সকল অরায় রীকরণ িবিবএস এর অতম চােল। পিরসংািনক ত ও উপা দােন
উরদাতার অনাহ সক পিরসংান েতর ে অরায় িহেসেব কাজ কের। িবিবএস এর লমাা অজেন িহত কায মসেহর
বােজট তা এবং বােজট সময়মত না পাওয়া কােজর গিতেক থ কের।

ভিবৎ পিরকনা:

 পেদ জনবল িনেয়াগ এবং দতা ির লে িশেণর বা করা, মাঠ পয ােয় ত সংেহর জ আিনক ত ির বহার ও
ত িয়াকরেণর বা করা, িগত ও পশাগত নটওয়াক শিশালীকরণ, পিরসংান তকরেণ ত-উপা সংা সংা,
ধারণা ও পিতর সাম িবধােন পিরসংান আইন ২০১৩ অসাের বা হণ করা। পবািষ ক পিরকনা, পক ২০৪১, টকসই
উয়ন অভী (SDGs) এর অগিত ায়ন ও পিরবীণ, িনধ ািরত সমেয়র মে আিনক তি েয়াগব ক তের ণগত মান
িনিতকরণ। যথাযথ িশণ দােনর মােম বাংলােদশ পিরসংান েরার কম কতােদর দতা ও যাতা বেণ িকরণ এবং
সরকাির পিরসংান আজািতক মােন উীতকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জনমাির ও হগণনা ২০২২ এর িিলিমনাির িতেবদন কাশ;
িষ মাির ২০১৯ এবং িষ ননা মাির ২০২০ এর ড়া িরেপাট  কাশ;
জাতীয় িশম জিরেপর ল িরেপাট  কাশ;
বাংলােদশ িডজাার –িরেলেটড াসকস ( িবিডআরএস) ২০২১ এর ল িরেপাট  ণয়ন ও কাশ ;
HIES ২০২০-২১ এর িিলিমনাির িরেপাট  কাশ;
মশি জিরেপর ািভশনাল িরেপাট  কাশ;
কািশ প জিরপ ২০২২ জিরেপর ল িরেপাট  কাশ;
Survey on Street Children (SSC) 2022 এর Final Report কাশ;
National Survey on the Persons with Disabilities (NSPD), 2022 এর Final Report
কাশ;
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

উপপিরচালক, জলা পিরসংান অিফস, িসরাজগ

এবং

পিরচালক,  িবভাগীয়  পিরসংান  অিফস,  রাজশাহী-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:১৭ া: ৫

সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আজািতক মােনর জাতীয় পিরসংান ত।

১.২ অিভল (Mission)
দেশর উয়ন ও জনকােণ আিনক পিতেত পিরসংান ত এবং উততর ত ির মােম তা িবেষণ, সংরণ ও
কাশ

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ছয় ধান ফসেলর জিরপ পিরচালনা ও ত সংহ (নর-৩৬)
২. িষ পিরসংান সংা জিরপ পিরচালনা ও ত সংহ (নর-১৪)
৩.  ও মরী সংা পিরসংান (নর-১২)
৪. ািতািনক সমতা ি (নর-০৮)

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সক, িন ল ও সমেয়াপেযাগী পিরসংান ণয়েনর জ দেশর আথ -সামািজক িবিভ ে জিরপ পিরচালনা;
২. জনমাির, িষমাির, মৎ ও ািণসদ মাির, অথ ৈনিতক মািরসহ অা মাির ও জিরেপর লে যাবতীয়
কায ম হণ;
৩. সরকাির পয ােয় উয়ন পিরকনািবদ, নীিত-িনধ ারক, গেবষণা ও িশা িতান, জাতীয় ও আজািতক সংা এবং
অা বহারকারীগেণর চািহদা অসাের ততার সােথ িনভ রেযা ও বহারবাব পিরসংান সরবরাহকরণ;
৪. পিরসংান িবষয়ক নীিতমালা ও পিত ণয়ন;
৫.  জাতীয়  পিরসংান  উয়ন  কৗশলপ  (National  Strategy  for  the  Development  of
Statistics)  সময়  সময়  হালনাগাদকরণ;
৬. পিরসংান িবষেয় দ জনশি তিরর লে েয়াজনীয় িশণ কম িচ হণ, পিরসংােনর িমকা ও কায েমর
 সেক জনসেচতনতা িকরণ;
৭. পিরসংান কায ম সাদেন ত-ির বহার িনিতকরণ; যেকান কপ, পরামশ  দানকারী িতান,
বসরকাির সংা এবং আজািতক সংার সােথ পিরসংান িবষেয় েয়াজনীয় সময় ও সহেযািগতা দান;
৮. ভাার -চকসহ অা চক এবং জাতীয় িহসাব তকরণ; অথ ৈনিতক, পিরেবশগত, সামািজক, জনিমিত
সংা িনেদ শক ণয়ন ও কাশকরণ;
৯. িম বহারসহ িবিভ ফসেলর উৎপাদন, উৎপাদন-য় এবং ফসলাধীন জিমর পিরমাণ ালন;
১০.  িজও-কাড িসেম ণয়ন এবং একমা িজও-কাড িসেম িহেসেব উহা  হালনাগাদকরণ ও সংরণ এবং অা
সকল সরকাির সংা বা িতানেক বহােরর জ উুকরণ;
১১. জাতীয় জনসংা রিজার (National Population Register) ণয়ন ও সময় সময় হালনাগাদকরণ;
১২. সমিত সাল িজওািফকাল ইনফরেমশন িসেম (Geographic Information System) ণয়ন;
১৩. পিরসংােনর ধান ধান কায মসহ আজািতক মােন িমতকরণ (Standardization);
১৪. সংরেণর িবক বাসহ জাতীয় ত ভাার ণয়ন ও আিনক পিতেত আকাইেভ সংরণ;



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:১৭ া: ৬

১৫. জাতীয় ও আজািতক সংার জ ণীত সরকাির পিরসংােনর মান সতকরণ (Authentication),
পিরসংান সংা পরামশ  সবা দান, সরকার কক িনেদ িশত অা দািয় পালন; এবং
১৬. উপ  দািয় পালন ও কায াবিল সাদেনর জ েয়াজনীয় বা হণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

মাঠ পয ােয় ত সংহ
কায ম যথাসমেয় সকরণ

৬ ধান ফসেলর আমািনক িহসাব ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত সংহ
কায ম

বছর ১ ১ ১ ১ ১ বাংলােদশ পিরসংান েরা
সদর দের িরত
ত

 ও মরী এবং চলিত উৎপাদন সংা তসহ
যথাসমেয় স কের সদর দের রণ

মাস ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ বাংলােদশ পিরসংান েরা
সদর দের িরত
ত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:১৭ া: ৯

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ছয় ধান
ফসেলর জিরপ
পিরচালনা ও ত
সংহ (নর-৩৬)

৩৬

[১.১] আউশ ফসেলর উৎপাদন ও
আয়তন ালন ও কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

[১.১.১] আউশ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন
ালন

তািরখ তািরখ ৩ ২০.১০.২২ ১৭.১০.২১ ১৭.১০.২২ ১৮.১০.২২ ১৯.১০.২২ ২০.১০.২২ ১৭.১০.২৩ ১৭.১০.২৪

[১.১.২] আউশ ফসেলর ননা কতন
সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

তািরখ তািরখ ৩ ২০.১০.২০ ১৭.১০.২১ ১৭.১০.২২ ১৮.১০.২২ ১৯.১০.২২ ২০.১০.২২ ১৭.১০.২৩ ১৭.১০.২৪

[১.২] আমন ফসেলর উৎপাদন ও
আয়তন ালন ও কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

[১.২.১] আমন ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন
ালন

তািরখ তািরখ ৩ ০৫.০১.২১ ০২.০১.২২ ০২.০১.২৩ ০৩.০১.২৩ ০৪.০১.২৩ ০৫.০১.২৩ ০২.০১.২৪ ০২.০১.২৫

[১.২.২] আমন ফসেলর ননা কতন
সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

তািরখ তািরখ ৩ ২৫.১২.২০ ২২.১২.২১ ২২.১২.২২ ২৩.১২.২২ ২৪.১২.২২ ২৫.১২.২২ ২২.১২.২৩ ২২.১২.২৪

[১.৩] বােরা ফসেলর উৎপাদন ও
আয়তন ালন ও কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

[১.৩.১] বােরা ফসেলর উৎপাদন ও
আয়তন ালন

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৬.২১ ২৭.০৬.২২ ২৭.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৪ ২৭.০৬.২৫

[১.৩.২] বােরা ফসেলর ননা কতন
সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

তািরখ তািরখ ৩ ১৮.০৬.২১ ১৫.০৬.২২ ১৫.০৬.২৩ ১৬.০৬.২৩ ১৭.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৪ ১৫.০৬.২৫

[১.৪] আ ফসেলর উৎপাদন ও
আয়তন ালন ও কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

[১.৪.১] আ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন
ালন

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৩.২১ ২৭.০৩.২২ ২৭.০৩.২৩ ২৮.০৩.২৩ ২৯.০৩.২৩ ৩০.০৩.২৩ ২৭.০৩.২৪ ২৭.০৩.২৫

[১.৪.২] আ ফসেলর ননা কতন সংা
সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৩.২১ ২৭.০৩.২২ ২৭.০৩.২৩ ২৮.০৩.২৩ ২৯.০৩.২৩ ৩০.০৩.২৩ ২৭.০৩.২৪ ২৭.০৩.২৫

[১.৫] গম ফসেলর উৎপাদন ও
আয়তন ালন কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

[১.৫.১] গম ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন
ালন

তািরখ তািরখ ৩ ১০.০৫.২১ ০৭.০৫.২২ ০৭.০৫.২৩ ০৮.০৫.২৩ ০৯.০৫.২৩ ১০.০৫.২৩ ০৭.০৫.২৪ ০৭.০৫.২৫

[১.৫.২] গম ফসেলর ননা কতন সংা
সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ২৭.০৪.২২ ২৭.০৪.২৩ ২৮.০৪.২৩ ২৯.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ২৭.০৪.২৪ ২৭.০৪.২৫

[১.৬] পাট ফসেলর উৎপাদন ও
আয়তন ালন কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত বািষ ক ত সদর দের
রণ।

[১.৬.১] পাট ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন
ালন

তািরখ তািরখ ৩ ০৫.১০.২০ ০২.১০.২১ ০২.১০.২২ ০৩.১০.২২ ০৪.১০.২২ ০৫.১০.২২ ০২.১০.২৩ ০২.১০.২৪

[১.৬.২] পাট ফসেলর ননা কতন সংা
সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ৩ ২০.১০.২০ ১৭.১০.২১ ১৭.১০.২২ ১৮.১০.২২ ১৯.১০.২২ ২০.১০.২২ ১৭.১০.২৩ ১৭.১০.২৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িষ
পিরসংান
সংা জিরপ
পিরচালনা ও ত
সংহ (নর-১৪)

১৪

[২.১] দাগ জিরপ সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত ত সদর দের রণ।

[২.১.১] দাগ জিরপ-১ম পেব র সংহীত
ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ২ ০৫.০২.২১ ০২.০২.২২ ০২.০২.২৩ ০৩.০২.২৩ ০৪.০২.২৩ ০৫.০২.২৩ ০২.০২.২৪ ০২.০২.২৫

[২.১.২] দাগ জিরপ-২য় পেব র সংহীত
ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ২ ০৫.০৪.২১ ০২.০৪.২২ ০২.০৪.২৩ ০৩.০৪.২৩ ০৪.০৪.২৩ ০৫.০৪.২৩ ০২.০৪.২৪ ০২.০৪.২৫

[২.১.৩] দাগ জিরপ-৩য় পেব র
সংহীত ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ২ ২২.০৬.২১ ১৯.০৬.২২ ১৯.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২১.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ১৯.০৬.২৪ ১৯.০৬.২৫

[২.১.৪] দাগ জিরপ-৪থ  পেব র সংহীত
ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ২ ২০.১০.২১ ১৭.১০.২১ ১৭.১০.২২ ১৮.১০.২২ ১৯.১০.২২ ২০.১০.২২ ১৭.১০.২৩ ১৭.১০.২৪

[২.২] িম বহার ও সচ
পিরসংান সংা সংহীত ত
সদর দের রণ।

[২.২.১] িমর বহার ও সচ পিরসংান
সংা সংহীত ত সদর দের রণ ।

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২০ ২৭.০৯.২১ ২৭.০৯.২২ ২৮.০৯.২২ ২৯.০৯.২২ ৩০.০৯.২২ ২৭.০৯.২৩ ২৭.০৯.২৪

[২.৩] ীকালীন া জিরপ
পিরচালনা ও সংহীত ত সদর
দের রণ।

[২.৩.১] ীকালীন া জিরপ পিরচালনা
ও সংহীত ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ২ ০১.১০.২২ ০২.১০.২২ ০৩.১০.২২ ০৪.১০.২২ ০১.১০.২৩ ০১.১০.২৪

[২.৪] শীতকালীন া জিরপ
পিরচালনা ও সংহীত ত সদর
দের রণ।

[২.৪.১] শীতকালীন া জিরপ পিরচালনা
ও সংহীত ত সদর দের রণ।

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৫.২৩ ১৬.০৫.২৩ ১৭.০৫.২৩ ১৮.০৫.২৩ ১৫.০৫.২৪ ১৫.০৫.২৫

[৩]  ও মরী
সংা
পিরসংান (নর-
১২)

১২
[৩.১]  ও মরী পিরসংান
ত

[৩.১.১] Consumer Price
Index (CPI) ও ীিত ণয়েন
বত িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত
ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব
যাচাইব ক িত মােস সদর দের রণ।

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.১.২] Wage Rate Index
(WRI) ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক
অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম
যথাযথভােব যাচাইব ক িত মােস সদর
দের রণ।

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.১.৩] Building Materials
Price Index (BMPI) ণয়েন
বত িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত
ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব
যাচাইব ক িত মােস সদর দের রণ।

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:১৭ া: ১১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.১.৪] House Rent Index
(HRI) ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক
অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম
যথাযথভােব যাচাইব ক িত কায়াট াের
সদর দের রণ।

সমি সংা ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৪] ািতািনক
সমতা ি
(নর-০৮)

৮

[৪.১] ানীয় িশণ আেয়াজন
[৪.১.১] অংশহণত িশণাথ
(Man-Day)

সমি সংা ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬০ ৬০

[৪.২] ক হাারগণেক
অিফিশয়াল পিরসংান

[৪.২.১] সরবরাহত অিফিশয়াল
পিরসংান সরবরােহর আেবদন িনি

গড় % ২ ৫০ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০ ৮০

[৪.৩] িত কায়াট াের ওেয়বেপাট ল
হালনাগাদকরণ

[৪.৩.১] ওেয়বেপাট ল হালনাগাদকরণ সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিসিবএসএস (ECBSS) ইেফকভ কভােরজ অব বিসক াশাল সািভ েসস

২ এইচআইইএস (HIES) হাউজেহা ইনকাম অা এেপিচার সােভ 

৩ এইচআরআই (HRI) হাউজ রইট ইনেড

৪ এনআইিপএন (NIPN) াশনাল ইনফরেমশন াটফরম ফর িনউিশন

৫ এনএইচিড (NHD) াশনাল হাউজেহা ডাটােবইজ

৬ এনএসিপিড (NSPD) াশনাল সােভ  অন পারসনস উইথ িডজএিবিল

৭ এসআইিড (SID) াসকস এ ইনফরেম িডিভশন

৮ এসএিডিডিড (SADD) স, এজ এ িডজএািবিল িডজএিেগেটড ডাটা

৯ এসিডিজ (SDG) সাসেটইেনবল ডেভলপেম গালস

১০ এসিভআরএস (SVRS) াল ভাইটাল রিজেশন িসেস

১১ িকউআইআইিপ (QIIP) কায়াাম ইনেড অব ইনডাায়াল াডাকশন

১২ াস (GATS) াবাল এডা টাবােকা সােভ 

১৩ িজিডিপ (GDP) াস ডােমিক াডাস

১৪ ডািউআরআই (WRI) ওেয়জ রইট ইনেড

১৫ িপিপআই (PPI) াডাকশন অব াইস ইনেড

১৬ িবএমিপআই (BMPI) িবিং ােটিরয়াল াইস ইনেড

১৭ িবিবএস (BBS) বাংলােদশ েরা অব াস

১৮ িমকস (MICS) মািপল ইিেকটর াার সােভ 

১৯ িসিপআই (CPI) কনিজউমার াইস ইনেড
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] আউশ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

[১.১.১] আউশ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.১.২] আউশ ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.২] আমন ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

[১.২.১] আমন ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.২.২] আমন ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.৩] বােরা ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

[১.৩.১] বােরা ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.৩.২] বােরা ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.৪] আ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

[১.৪.১] আ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.৪.২] আ ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.৫] গম ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

[১.৫.১] গম ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত সদর দের রণ

[১.৫.২] গম ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[১.৬] পাট ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

[১.৬.১] পাট ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[১.৬] পাট ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

[১.৬.২] পাট ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[২.১] দাগ জিরপ সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত ত সদর দের রণ।

[২.১.১] দাগ জিরপ-১ম পেব র সংহীত ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[২.১.২] দাগ জিরপ-২য় পেব র সংহীত ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[২.১.৩] দাগ জিরপ-৩য় পেব র সংহীত ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[২.১.৪] দাগ জিরপ-৪থ  পেব র সংহীত ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[২.২] িম বহার ও সচ পিরসংান সংা সংহীত
ত সদর দের রণ।

[২.২.১] িমর বহার ও সচ পিরসংান সংা সংহীত ত সদর দের রণ । উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৩] ীকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত
সদর দের রণ।

[২.৩.১] ীকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[২.৪] শীতকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত
সদর দের রণ।

[২.৪.১] শীতকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত সদর দের রণ। উপেজলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[৩.১]  ও মরী পিরসংান ত

[৩.১.১] Consumer Price Index (CPI) ও ীিত ণয়েন বত
িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব যাচাইব ক
িত মােস সদর দের রণ।

জলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[৩.১.২] Wage Rate Index (WRI) ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক
অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব যাচাইব ক িত মােস সদর
দের রণ।

জলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[৩.১.৩] Building Materials Price Index (BMPI) ণয়েন
বত িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব
যাচাইব ক িত মােস সদর দের রণ।

জলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[৩.১]  ও মরী পিরসংান ত
[৩.১.৪] House Rent Index (HRI) ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক
অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব যাচাইব ক িত কায়াট াের
সদর দের রণ।

জলা পিরসংান কায ালয় সংহীত ত িবভাগীয়/সদর দের রণ

[৪.১] ানীয় িশণ আেয়াজন [৪.১.১] অংশহণত িশণাথ (Man-Day) জলা পিরসংান কায ালয় জািরত অিফস আেদশ

[৪.২] ক হাারগণেক অিফিশয়াল পিরসংান [৪.২.১] সরবরাহত অিফিশয়াল পিরসংান সরবরােহর আেবদন িনি জলা পিরসংান কায ালয় শাসিনক রকড 

[৪.৩] িত কায়াট াের ওেয়বেপাট ল হালনাগাদকরণ [৪.৩.১] ওেয়বেপাট ল হালনাগাদকরণ জলা পিরসংান কায ালয় ওেয়বেপাট ােলর ত যাচাই
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িত কায়াট াের ওেয়বেপাট ল হালনাগাদকরণ ওেয়বেপাট ল হালনাগাদকরণ
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

ক হাারগণেক অিফিশয়াল পিরসংান
সরবরাহত অিফিশয়াল পিরসংান সরবরােহর
আেবদন িনি

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

ানীয় িশণ আেয়াজন অংশহণত িশণাথ (Man-Day)
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

 ও মরী পিরসংান ত

Consumer Price Index (CPI) ও
ীিত ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক অযায়ী
সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব
যাচাইব ক িত মােস সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

 ও মরী পিরসংান ত

Wage Rate Index (WRI) ণয়েন বত
িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর
মােম যথাযথভােব যাচাইব ক িত মােস সদর দের
রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

 ও মরী পিরসংান ত

Building Materials Price Index
(BMPI) ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক অযায়ী
সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব
যাচাইব ক িত মােস সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

 ও মরী পিরসংান ত

House Rent Index (HRI) ণয়েন বত
িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর
মােম যথাযথভােব যাচাইব ক িত কায়াট াের সদর
দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

শীতকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত সদর
দের রণ।

শীতকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত সদর
দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

ীকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত সদর
দের রণ।

ীকালীন া জিরপ পিরচালনা ও সংহীত ত সদর
দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

িম বহার ও সচ পিরসংান সংা সংহীত ত
সদর দের রণ।

িমর বহার ও সচ পিরসংান সংা সংহীত
ত সদর দের রণ ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

দাগ জিরপ সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত ত সদর দের রণ।

দাগ জিরপ-১ম পেব র সংহীত ত সদর দের
রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

দাগ জিরপ সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত ত সদর দের রণ।

দাগ জিরপ-২য় পেব র সংহীত ত সদর দের
রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

দাগ জিরপ সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত ত সদর দের রণ।

দাগ জিরপ-৩য় পেব র সংহীত ত সদর দের
রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

দাগ জিরপ সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও
সংহীত ত সদর দের রণ।

দাগ জিরপ-৪থ  পেব র সংহীত ত সদর দের
রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

পাট ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত সদর
দের রণ।

পাট ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

পাট ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত সদর
দের রণ।

পাট ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

গম ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত সদর
দের রণ।

গম ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

গম ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত সদর
দের রণ।

গম ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

আ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত সদর
দের রণ।

আ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

আ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন সংা
বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত সদর
দের রণ।

আ ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

বােরা ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

বােরা ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

বােরা ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

বােরা ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক
ত সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

আমন ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

আমন ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

আমন ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

আমন ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক
ত সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

আউশ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

আউশ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা

আউশ ফসেলর উৎপাদন ও আয়তন ালন ও কতন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও সংহীত বািষ ক ত
সদর দের রণ।

আউশ ফসেলর ননা কতন সংা সংহীত বািষ ক
ত সদর দের রণ।

বাংলােদশ পিরসংান
েরা

িক িক চক ও পিরসংােনর জ িবিভ মণালয়/িবভাগ/দর/সংার সেকাির
উপাের উপর িনভরশীলতা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


