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পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগেি আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থবছগিি এরিরপভুক্ত সমাপ্ত প্রকগেি মূল্যায়ন প্ররতগবদগনি 

ওপি মন্ত্রণালয়/রবভােরভরিক সাি-সংগেপ 

 

ক্র:নং মন্ত্রণালয়/রবভাগেি 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগেি ধিণ মূল সময় ও ব্যগয়ি তুলনায়  

রবরনগয়াে 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

কারিেিী 

সহায়তা 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

মেরিরসএফ 

ভুক্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অরতক্রান্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সময় 

অরতক্রান্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সময় 

অরতক্রাগন্তি 

শতকিা 

হাি (%) 

সব থরনম্ন 

সগব থাচ্চ  

ব্যয় 

অরিক্রান্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অরতক্রাগন্তি 

শতকিা 

হাি (%) 

সব থরনম্ন- 

সগব থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) পরিসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবভাে 

০১ - ০১ - - - - ০১ সব থরনম্ন- 

১৬.৩% 

সগব থাচ্চ- 

- 

 

১। সমাপ্ত প্রকগেি সংখ্যা : ২০১২-১৩ অর্ থ বছগিি এরিরপগত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগেি রবপিীগত অন্তভু থক্ত ০১ 

(এক) টি প্রকে সমাপ্ত হগয়গছ। 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকগেি প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকাল : সমাপ্ত প্রকেটিি মূল অনুগমারদত ব্যয় বৃরি মপগয়গছ যাি শতকিা হাি 

১৬.৩%। তগব রনধ থারিত বাস্তবায়নকাগলি মগেই প্রকেটি সমাপ্ত হয়।  

 

৩। সমাপ্ত প্রকগেি ব্যয় ও মময়াদ বৃরিি কািণ : বাস্তবায়ন পয থাগয় যন্ত্রপারত/সিঞ্জামারদ, আসবাবপত্র, দাতা সংস্থাি অর্ থ ছাড় 

ইতযারদ কািগণ প্রকগেি বাস্তবায়ন ব্যয় বৃরি ঘগট।    

 

৪। প্রকে বাস্তবায়গনি মেগত্র রিরিত সমস্যা ও সুপারিশ : 

সমস্যা সুপারিশ 

প্রকেটি বাস্তবায়গন মকান সমস্যা হয়রন মগম থ োনা 

মেগছ। 

NSDS শুধুমাত্র বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিা নয়, বিং মদগশি োতীয় 

পরিসংখ্যান পিরতি মেগত্র ব্যাপক ইরতবািক পরিবতথন আনয়গনি লগেয প্রণীত 

একটি পরিকেনা দরলল। NSDS বাস্তবায়গনি মােগম আোমী ১০ বছি 

অর্ থাৎ ২০২৩ সাগলি মগে মদগশি সমগ্র পরিসংখ্যান ব্যবস্থাগক রবশ্বমাগন উন্নীত 

কিাি লেযমাত্রা রনধ থািণ কিা হগয়গছ। সুতিাং এি সফল এবং সময়মত 

বাস্তবায়ন রনরিত কিাি লগেয সব থাত্মক প্রগিষ্টা গ্রহণ এবং রনয়রমত তদািকী 

কিা আবশ্যক। একই সাগর্ NSDS বাস্তবায়গনি েন্য প্রগয়ােনীয় অর্ থ 

মযাোগনি রবষয়টিও রনরিত কিাি লগেয সমগয়ারিত ব্যবস্থা গ্রহণ কিা অতযন্ত 

েরুিী। 
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কযাপারসটি রবরডং অব রবরবএস (মফে-২) এন এস রি এস” প্রকে 

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b  
(mgvß t রিগসম্বি, 201২) 

 

০১. প্রকগেি অবস্থান :  ঢাকা 

০২. বাস্তবায়নকািী সংস্থা :  বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিা  

০৩. প্রশাসরনক মন্ত্রণালয় :  পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাে, পরিকেনা মন্ত্রণালয় । 

০৪. প্রকগেি বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :   
 

(লে টাকায়) 
প্রাক্করলত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

পরিকরেত বাস্তবায়নকাল 

প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল 

অরতক্রান্ত ব্যয় 
(মূল প্রাক্করলত 

ব্যগয়ি %) 

অরতক্রান্ত 

সময় 
(মূল 

বাস্তবায়ন 
কাগলি %) 

মূল সব থগশষ 

সংগশারধত মূল সব থগশষ 

সংগশারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১০৭.৩০ ১২৪.৭৯ ১২১.৮৬ ১-৩-২০১১  

মর্গক 
৩১-১২-২০১২ 

১-৩-২০১১ 

মর্গক 
৩১-১২-২০১২ 

১-৩-২০১১  
মর্গক 

৩১-১২-২০১২ 

১৬.৩% - 

 

০৫. প্রকগেি অর্ থায়ন :  বাংলাগদশ সিকাি ও রবশ্বব্যাংক (অনুদান) 

 

০৬. প্রকগেি অংেরভরিক বাস্তবায়নঃ ( সংস্থা কর্তথক সিবিাহকৃত রপরসআি ও অন্যান্য তগথ্যি রভরিগত) 

(লে টাকায়) 

ক্ররমক রপরপ অনুযায়ী কাগেি অংে  একক 
রপরপ অনুযায়ী পরিকরেত 

লেযমাত্রা  
প্রকৃত বাস্তবায়ন  

আরর্ থক বাস্তব আরর্ থক (%) বাস্তব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  পিামশ থক -- 47.50 4 45.51 4 

2.  প্ররশেণ -- 4.70 33 4.70 32 

3.  কম থশালা -- 26.00 1130 26.00 1200 

4.  টিএ/রিএ -- 6.00 -- 5.81 -- 

5.  মটরলগফান -- 1.00 -- 0.88 -- 

6.  গ্যাস ফুগয়ল -- 1.00 -- 0.94 -- 

7.  মপগরাল, লুরিগকন্ট -- 1.20 -- 1.18 -- 

8.  মেশনািী মর্াক 2.25 মর্াক 2.25 মর্াক 

9.  প্রকাশনা মর্াক 2.50 মর্াক 2.50 মর্াক 

10.  ভাড়া টি 18.67 1 (যানবাহন) 18.13 1 (যানবাহন) 

11.  এন্টািগটইনগমন্ট -- 3.56 -- 3.55 -- 

12.  করন্টনগেরি -- 9.10 -- 9.10 -- 

13.  যানবাহন মমিামত -- 0.60 -- 0.60 -- 

14.  যন্ত্রপারত মমিামত -- 0.80 -- 0.80 -- 

 সব থগমাটঃ -- 124.79 -- 121.86 -- 

 

প্রকগেি খাতওয়ািী আরর্ থক ও বাস্তব অগ্রেরত রনগম্ন বরণ থত হলঃ 

 পিামশ থকঃ প্রকগেি আওতায় ৪েন পিামশ থক রনগয়াে কিাি ব্যবস্থা িাখা হগয়রছল। একেন আন্তেথারতক পিামশ থকসহ 

৪েন পিামশ থকই রনগয়াে কিা হগয়গছ। স্থানীয় পিামশ থক ৩েন। এ ৩ েগনি মগে ১েনগক মারসক ১,৪০,০০০.০০ 

টাকা পারিশ্ররমগক ১০ েনমাগসি েন্য, ১ েন পিামশ থকগক মারসক ১,৫০,০০০.০০ টাকা পারিশ্ররমগক এবং আইটি 
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পিামশ থকগক একই পারিশ্ররমগক ২ েনমাগসি েন্য রনগয়াে কিা হগয়রছল। পিামশ থক খাগত মমাট বিাদ্দ রছল ৪৭.৫০ 

লে টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় ৪৫.৫১ লে টাকা। িলাগিি মূগল্যি হ্রাস/বৃরি হওয়ায় ব্যয় রকছুটা কম হগয়গছ।  
 
 প্ররশেণঃ বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিাি ৩২ েন কম থকতথাগক “The Assessment Frame work 

Part-1  part-2”  এবং “BBS Wing strategic Planning Template” রবষগয় প্ররশেণ 

প্রদান কিা হয়। এখাগত বিাদ্দকৃত ৪.৭০ লে টাকাি পুগিাটাই ব্যয় কিা হগয়গছ।  

 

 কম থশালাঃ প্রকগেি আওতায় প্রকে সদি দফতগি ৩টি কম থশালা এবং রবভাে পয থাগয় ৬টি কম থশালা অনুরিত কিা 

হগয়গছ। উক্ত কম থশালাগুগলাগত মমাট ১২০০ েন অংশগ্রহণকািী রছগলন।এখাগত বিাদ্দকৃত ২৬.০০ লে টাকাি 

সম্পূণ থটাই ব্যয় কিা হগয়গছ।  

 

 ভ্রমণ ভাতা (TA / DA): প্রকগেি আওতায় কম থশালাগুগলা পরিিালনা কায থক্রগম সম্পৃক্ত ৯ েন কম থকতথা ও 

কম থিািীি মাঠ পয থাগয় ভ্রমণ বাবদ এখাগত বিাদ্দকৃত ৬.০০ লে টাকাি মগে ৫.৮১ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ।  

 

 মটরলগফানঃ মটরলগফান সংগযাে স্থাপগনি লগেয এখাগত বিাদ্দকৃত ১.০০ লে টাকাি মগে ০.৮৮ লে টাকা ব্যয় 

হগয়গছ।  

 

 গ্যাস জ্বালানী/ মপগরাল লুরবকযান্টঃ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগেি সরিব এবং বাংলাগদশ পরিসংখ্যান 

ব্যযগিা এি মহাপরিিালগকি মাঠ পয থাগয় যাতায়াগতি েন্য জ্বালানী ব্যয় এখাত মর্গক রনব থাহ কিা হগয়গছ।  

 

 মেশনািী দ্রব্যারদঃ মেশনািী দ্রব্যারদ খাগত প্রকগেি দদনরিন কাগে ব্যবহায থ এবং অনুরিত কম থশালা সমূগহি েন্য 

কােে-কলম ইতযারদ ক্রগয়ি েন্য বিাদ্দ িাখা হগয়রছল এবং বিাদ্দকৃত ২.২৫ লে টাকাি পুগিাটাই ব্যয় কিা হগয়গছ।  

 

 মুদ্রণঃ NSDS পরিকেনা দরললটি মুদ্রগণি েন্য ২.৫০ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ।  

 

 হায়ারিংt প্রকগেি কাগে সাব থেরণক ব্যবহাগিি েন্য ১টি মাইগক্রাবাস, রবভােীয় কম থশালাগুগলাগত যাতায়াগতি েন্য 

একারধক মাইগক্রাবাস, ১েন করম্পউটাি এবং ১েন এমএলএসএস প্রকগেি আওতায় আউটগসারস থং এি মােগম 

হায়ারিং কিা হগয়গছ। এখাগত বিাদ্দ রছল ১৮.৬৭ লে টাকা এবং ব্যয় হগয়গছ ১৮.১৩ লে টাকা।  

 

 আপ্যায়ন ব্যয়ঃ রবরভন্ন করমটিি অনুরিত সভাি আপ্যায়ন বাবদ এখাগত ব্যয় হগয়গছ ৩.৫৫ লে টাকা।  

 

 আনুষরিক ব্যয়ঃ এখাগত প্রকে ব্যবহৃত করম্পউটাগিি যন্ত্রাংশ, মটানাি, অরফগসি সিঞ্জামারদ মমিামত, দবদ্যযরতক 

সিঞ্জাম, রবরভন্ন ক্রয় কায থক্রগমি রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ বাবদ ব্যয়, মলবাি কে, কম থিািীগদি ওভাি টাইম রবল ইতযারদ ব্যয় 

মমটাগনা হগয়গছ। এখাগত বিাদ্দ রছল ৯.১০ লে টাকা এবং পুগিাটাই ব্যয় কিা হগয়গছ।  

 যানবাহন ও ইকুইপগমন্ট মমিামতঃ প্রকগে ব্যবহৃত যানবাহন, ফগটাকরপয়াি ও রপ্রন্টাি মমিামত বাবদ ব্যয় এখাত 

মর্গক রনব থাহ কিা হগয়গছ এবং এখাগত প্রকগে বিাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যগয়ি (১.৪০ লে টাকা) পরিবতথন হয়রন। 

 

৭.0| সাধািণ পয থগবেণঃ  
  
৭.1| প্রকগেি পটভূরমঃপ্রকগেি পটভূরমঃ সঠিক নীরত রনধ থািগণি েন্য সঠিক ও রনভ থিগযাগ্য পরিসংখ্যাগনি মকান রবকে মনই-এটি 

সব থেনস্বীকৃত। রবগশ্বি উন্নত মদশগুগলাি উন্নয়গনি েরতধািা পয থাগলািনা কিগল মদখা যায় ময, তাগদি প্ররতটি নীরত ও 

পরিকেনা মূল রভরি হগে সঠিক ও রনভ থিগযাগ্য পরিসংখ্যান অর্বা তথ্য-উপাি। রকন্তু বাংলাগদশসহ রবগশ্বি 

উন্নয়নশীল মদশগুগলাগত সঠিক ও গ্রহণগযাগ্য পয থাপ্ত পরিসংখ্যাগনি অভাব র্াকাি কািগণ সঠিক নীরত ও পরিকেনা 

গ্রহণ কিা সম্ভব হয় না। ফগল সম্পগদি সঠিক ও সুিু ব্যবহাি রনরিত হগে না । এ বাস্তবতাগক ধািণ কগি  র্ততীয় 

রবগশ্বি পরিসংখ্যানেত পিরতগক শরক্তশালী কিাি েন্য রবগশ্বি উন্নয়নশীল মদশসমূহ এবং উন্নয়ন সহগযােীগদি মযৌর্ 

উগযাগে মিগক্কাি মািাকাস শহগি ২০০৪ সাগল একটি মোল মটরবল কনফাগিি অনুরিত হয়। উক্ত কনফাগিগি র্ততীয় 

রবগশ্বি পরিসংখ্যানেত পিরতি সারব থক উন্নয়গনি েন্য National Strategy for Development 

of Statistics (NSDS)  নাগম একটি মগিল সুপারিশ কিা হয় যা রবগশ্বি প্ররতটি প্ররতটি উন্নয়নশীল মদশ 

গ্রহণ কিগত সম্মত হয়। উগেখ্য, রবগশ্বি ১১৭টি উন্নয়নশীল মদগশি মগে ইগতামগে ৫৫টি মদশ NSDS বাস্তবায়ন 
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কিগত সেম হগয়গছ, ৩৭টি মদশ NSDS দতিী কিগছ, ১৪টি মদশ NSDS দতিীি পরিকেনা গ্রহণ কগিগছ এবং 

মকবলমাত্র ১১টি মদশ এখনও এ রবষগয় মকান পদগেপ গ্রহণ কগিরন। উক্ত কিফাগিগি রবশ্বব্যাংক এবং 
PARIS21 (Partnership in Statistics for Development in the 21 

Century) বাংলাগদগশি পরিসংখ্যানেত কায থক্রম উন্নয়গনি েন্য প্ররত্রুতরতবি হয়। তািই ধািাবারহকতায় 

বাংলাগদগশি পরিসংখ্যাগনি সারব থক উন্নয়গনি েন্য ২০০৯ সাগল বাংলাগদশ  পরিসংখ্যান ব্যযগিা কর্তথক  ’ কযাপারসটি 

রবরডং অব রবরবএস’  নাগম রতনস্তি রবরশষ্ট একটি প্রকে গ্রহণ কিা হয়। প্রর্ম পয থাগয় পরিসংখ্যাগনি আশু প্রগয়ােন 

মমটাগনাি লগেয বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিাি মাঠ পয থাগয় অরফস গুগলাগত আধুরনক যন্ত্রপারত (করম্পউটাি, রপ্রন্টাি, 

ফগটাকরপ মমরশন ইতযারদ) সিবিাহ কিা হগয়গছ এবং স্বেসংখ্যক কম থকতথা/কম থিািীগক মদগশ ও রবগদগশ প্ররশেণ 

প্রদান কিা হগয়গছ।  

  
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রা অেথন, দারিদ্র রবগমািন মকৌশল ও পঞ্চবারষ থকী পরিকেনাি মূল প্ররতপায রবষগয়ি সফল 

বাস্তবায়গনি লগেয রবরভন্ন পরিকেনা ও নীরত প্রণয়গনি েন্য প্রগয়ােনীয় পরিসংখ্যান বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিা 

কর্তথক পুগিাপুরিভাগব প্রদান কিা সম্ভব হয়না। এি পরিগপ্ররেগত বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিা তর্া োতীয় 

পরিসংখ্যান পিরতগক শরক্তশালী কিাি রনরমি রিতীয় পয থাগয়   "National Strategy for 

Development of Statistics (NSDS)" শীষ থক পরিকেনা মকৌশল প্রণয়গনি েন্য প্রকেটি প্রহণ কিা 

হগয়গছ। এ প্রকগেি আওতায় পরিসংখ্যাগনি উন্নয়গনি েন্য সময়সূিী রনভ থি কম থপরিকেনা ও বাগেট প্রণয়গনি 

লেযমাত্রা মনয়া হগয়রছল যা  Statistical Master Plan (SMP) রহগসগব রবগবরিত হগব।  
  

র্ততীয় পয থাগয় এই পরিকেনা বাস্তবায়গনি লগেয আইনেত কাঠাগমা দতিী, অবকাঠাগমা ও েনশরক্ত বৃরি এবং 

পরিসংখ্যানেত কাঠাগমা দতিীি েন্য একটি রবরনগয়াে কম থসূরি প্রণয়ন কগি তা বাস্তবায়গনি লগেয সিকািী ও উন্নয়ন 

সহগযােীগদি রনকট মর্গক প্রগয়ােনীয় অর্ থ সংগ্রহ কিাি প্রয়াস মনয়া হগব।  
৭.2| প্রকগেি উগদ্দশ্যঃ  মূল উগদ্দশ্য রছল ছরবসহ মভাটাি তারলকা প্রণয়ন এবং এ কাগেি মােগম সংগৃহীত বলী  

০১. পরিসংখ্যাগনি সারব থক উন্নয়গনি েন্য মকৌশল রনধ থািণ; 

০২. পরিসংখ্যানেত কায থক্রগম সম্পৃক্ত প্ররতিানগুগলাগক শরক্তশালীকিণ; 

০৩. পরিসংখ্যান কায থক্রগমি েমতা বৃরি কিণ; এবং 

০৪. তথ্য উপাি সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশনা কায থক্রগমি মাগনান্নয়গনি েন্য সুরনরদ থষ্ট মকৌশল প্রণয়ন।  

 

৭.৩। প্রকে অনুগমাদনঃ প্রকেটি মাি থ-২০১১ হগত মফব্রুয়ািী ২০১২ পয থন্ত মময়াগদ বাস্তবায়গনি েন্য েত ৭-৩-২০১১ তারিগখ 

মাননীয় পরিকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুগমারদত হয়। পিবতীগত প্রকগেি মময়াদ জুন,২০১২ পয থন্ত বৃরি কগি। প্রকেটি 

প্রর্মবাি সংগশাধন কিা হয়। সংগশাধগনি কািণ রছল রনম্নরূপঃ 
- অর্ থছাগড় রবলগম্বি েন্য প্রকগেি কায থক্রম ৩ মাস রবলগম্ব আিম্ভ হওয়ায় মময়াদ বৃরিি প্রগয়ােন; 
- আন্তেথারতক ও স্থানীয় পিামশ থক রনগয়াগেি লগেয রেয়ারিং করমটিি রনগদ থশনা মমাতাগবক TOR সংগশাধন; এবং 
- রবভােীয় কম থশালা অনুিাগন অরধকতি সমগয়ি প্রগয়ােন। 

প্রকগেি মময়াদ পুনিায় রিগসম্বি,২০১৩ পয থন্ত বৃরি কগি প্রকেটি রিতীয়বাি সংগশাধন কিা হয়। সংগশাধগনি কািণ 

রনম্নরূপঃ 
- িলাগিি রবরনমগয় টাকাি মূল্য বৃরি পাওয়া; 
- স্থানীয় পিামশ থগকি সংখ্যা ১ েন মর্গক ৩ েগন বৃরি পাওয়া; 

কম থশালাি সংখ্যা ৩টি মর্গক বৃরি কগি ৬টি রবভােীয় কম থশালা অনুিাগনি রসিান্ত গ্রহণ; এবং আন্তেথারতক 

পিামশ থগকি মময়াদ হ্রাস কিা। 
 

৮.০। প্রকে ব্যবস্থাপনাঃ প্রকগেি শুরু হগত সমাপ্ত পয থন্ত রনম্নবরণ থত কম থকতথােণ প্রকে পরিিালক এি দারয়ত্ব পালন কগিনঃ 
ক্ররমক কম থকতথাি নাম পদবী দারয়ত্ব গ্রহণ দারয়ত্ব অপ থণ ধিন 

০১ মমাহাম্মদ শাহীন উপ-পরিিালক  ১২-০৪-২০১১ ২১-০৫-২০১১ খন্ডকালীন 

০২. মমাঃ রদলদাি মহাগসন  উপ-পরিিালক  ২২-০৫-২০১১ ৩১-১২-২০১২ খন্ডকালীন 
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৯.০। মূল্যায়ন পিরত (Methodology)t মূল্যায়ন প্ররতগবদনটি প্রণয়গন রনগম্নাক্ত পিরত (Methodology) 

অনুসিণ কিা হগয়গছ; 

ক. রপরপআি ও রবরভন্ন সভায় প্রকারশত প্ররতগবদন পয থাগলািনা; ও রবরভন্ন সভায় প্রকারশত প্ররতগবদন য থাগলািনা; 

খ. প্রকে সমারপ্ত প্ররতগবদন (PCR) পয থাগলািনা; এবং সরিবালয় মর্গক মপ্ররিত রপরসআি পয থাগলািনা; 

ে. বাস্তব অগ্রেরতি তথ্য সংগ্রগহি েন্য সগিেরমগন পরিদশ থন এবং প্রকে সংরিষ্ট কম থকতথােগণি সাগর্ 

আগলািনা।  

 

১০.০। প্রকে পরিদশ থনঃ 

েত ২১-১১-২০১৩ তারিগখ বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিা (BBS) –মত অবরস্থত প্রকে পরিিালগকি কায থালয় 

পরিদশ থন কিা হয়। পরিদশ থনকাগল প্রকে পরিিালক েনাব মমাঃ রদলদাি মহাগসন এবং অন্যান্য প্রকে সংরিষ্ট অন্যান্য 

কম থকতথােণ উপরস্থত রছগলন। প্রকে পরিিালকসহ প্রকগে সংরিষ্ট কম থকতথােণ প্রকে সম্পরকথত তথ্য রদগয় সহগযারেতা 

কগিন। পরিদশ থনকাগল প্রাপ্ত তথ্য রনম্নরূপঃ 

১০.১। পরিসংখ্যান ব্যবস্থাি সামরগ্রক উন্নয়গনি উগদ্দগশ্য প্রণীত একটি রবস্তারিত, বাস্তবসম্মত, অংশগ্রহণমূলক, পরিবতথনশীল 

এবং িাষ্ট্রীয় মারলকানাধীন পরিকেনা দরলল হগে: “National Strategy for Development of 

statistics (NSDS)”। NSDS দরললটি প্রকগে রনগয়ারেত পিামশ থকেগণি সহায়তায় প্রণয়ন কিা হয়। এ 

দরলগল বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যবস্থা তর্া বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিাি ভরবষ্যৎ কম থপরিকেনা উপস্থাপন কিা 

হগয়গছ। এ দরলল বাস্তবায়গনি মােগম বাংলাগদগশি োতীয় পরিসংখ্যান পিরতি যুগোপগযােী দৃঢ় রভরি প্রস্তুত কিা 

হগব যাি উপি রনভ থি কগি ভরবষ্যগত তথ্যরভরিক, সঠিক ও ফলপ্রসূ োতীয় নীরত ও পরিকেনা গ্রহণ কিা সম্ভব হগব। 

এছাড়া এি মােগম পরিসংখ্যান ব্যবস্থা/পিরতি সারব থক উন্নয়ন ও প্ররমতকিণ, অর্ থননরতক রবগিষণ, উন্নয়ন নীরত ও 

পরিকেনা প্রণয়গন সহায়তা প্রদাগনি েন্য পরিসংখ্যাগনি গুণেত মান ও গ্রহণগযাগ্যতা বৃরি, োতীয় আয় (রেরিরপ, 

মার্ারপছু আয় ইতযারদ) রনরূপণ পিরত আধুরনকায়ন এবং তথ্য ভান্ডাি ও মনটওয়ারকথং শরক্তশালী কিাি সুগযাে দতরি 

হগব মগম থ প্রকে সূগত্র োনা যায়। মমাট ১৭টি মন্ত্রণালয়/রবভাে সিাসরি NSDS এি সাগর্ সম্পৃক্ত র্াকগব মগম থ 

অবরহত কিা হগয়গছ।   

 NSDS –মক অরধকতি প্ররতরনরধত্বমূলক ও ফলপ্রসূ কিাি লগেয প্রকগেি আওতায় রনম্নরলরখত কায থাবলী সম্পাদন 

কিা হয়ঃ 

(ক) উচ্চ পয থাগয় নীরতরনধ থািকগদি সাগর্ NSDS রবষগয় মতরবরনময়; 

(খ) রবভাে পয থাগয় ৬(ছয়)টি কম থশালাি আগয়ােন। 

(ে) Assessment Framework নাগম প্রণীত Questionnaire এি মােগম পরিসংখ্যাগনি 

বতথমান অবস্থান সম্পগকথ সারব থক মতামত প্রহণ; 

(ঘ)  BBS Wing Planning Template এি উপি on the Job Training  এি মােগম 

সকল উইং এি ভরবষ্যৎ পরিকেনা প্রণয়ন; 

(ঙ)  রবরভন্ন মন্ত্রণালগয়ি প্ররতরনরধগদি সমন্বগয় “মফাকাল পগয়ন্ট অরফসাি গ্রুপ” েঠন; 

(ি)  উন্নয়ন সহগযােীগদি সমন্বগয় “Donor Group” দতিী।  

 NSDS প্রণয়গনি লগেয েত ১৬.১০.২০১১ তারিগখ একটি প্রািরম্ভক কম থশালা (Launching 

Workshop) মদগশি নীরতরনধ থািক, পরিকেনারবদ, রশোরবদ, েগবষকেগণি সমন্বগয় অনুরিত হয়। পিবতীগত 

৬টি রবভােীয় শহগি ৬টি আঞ্চরলক কম থশালা অনুরিত হয় মযখাগন Assessment Framework নাগম 

একটি প্রশ্নপগত্রি মােগম রবরবএস তর্া পরিসংখ্যান পিরতি বতথমান অবস্থা সম্পগকথ মেকগহাডািগদি মতামত গ্রহণ 

কিা হয়। পিবতীগত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বাগনি মােগম রবরভন্ন মন্ত্রণালগয়ি মফাকাল পগয়ন্ট কম থকতথাগদি সাগর্ 

মতরবরনময় কিাি পি প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিগশি রভরিগত খসড়া NSDS প্রস্তুত কিা হয়। 

 রবরভন্ন কম থশালা ও সভা মর্গক প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিগশি আগলাগক বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যবস্থাি vision ও 

mission রনধ থািণ কিা হগয়গছ। সিকাগিি  vision-2021 এি সাগর্ সামঞ্জস্য মিগখ যর্াসমগয় প্রাসংরেক, 

বস্তুরনি ও সহগে ব্যবহািগযাগ্য উপাি প্রদাগনি লগেয বাংলাগদগশি োতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাগক রবশ্বমাগন উন্নীত 

কিাগক রভশন রহগসগব রনধ থািণ কিা হগয়গছ। অপিরদগক, োতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাি রমশন রনধ থািণ কিা হগয়গছ 

রনম্নরূপঃ 
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 বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিাি মনর্তগত্ব মদগশ একটি সমরন্বত মপশাদাি ও দে পরিসংখ্যান ব্যবস্থা েগড় মতালা; এবং 

 তথ্য/উপাি গ্রহণকািীগদি বতথমান ও ভরবষ্যৎ িারহদা অনুযায়ী আন্তেথারতক মান বোয় মিগখ স্বেভাগব যর্াসমগয় 

রনভু থল পরিসংখ্যান প্রস্তুত কিা; 

এতিযতীত, সংরিষ্ট সকগলি সরম্মরলত উগযাগে উরেরখত vision ও mission অেথগনি লগেয সামরগ্রক রদক 

রবগিষণ কগি কগয়কটি রবষয়গক অগ্রারধকাি রহগসগব রিরিত কিা হগয়গছ এবং এগুগলা বাস্তবায়গনি লগেয 

অগনকগুগলা মকৌশল রনধ থািণ কিা হগয়গছ। এগুগলাি মগে গুরুত্বপূণ থ রকছু মকৌশল রনম্নরূপঃ 

ক) োতীয় রহসাব (National Accounts) এি রবরভন্ন প্রাক্কলন (মযমন-মমাট মদশে উৎপাদন (GDP), মমাট 

োতীয় আয় (GNI) , সঞ্চয়, রবরনগয়াে, মভাে ইতযারদ)-এি রহসাব আিও যর্াযর্ভাগব রনণ থগয়ি লগেয োতীয় 

রহসাব পিরত বা System of National Accounts (SNA)-1993 এি পরিবগতথ SNA-2008 

অনুসিণ রনরিতকিণ; 

খ) োতীয় েনসংখ্যা মিরেোি বা National Population Register (NPR) শীষ থক একটি িাটাগবে 

দতিী কিা, যাি মগে মদগশি প্ররতটি মলাগকি মমৌরলক তথ্য সংিরেত র্াকগব। এছাড়া সিকাগিি োতীয় সামারেক 

রনিাপিা মবষ্টনী কম থসূিীি সুফল সঠিক উপকািগভােীি রনকট মপৌৌঁছাগনাি লগেয NPR-এি পাশাপারশ রনিাপিা 

মবষ্টনী কম থসূিীসমূগহি প্রকৃত উপকািগভােীগদি রিরিতকিগণি রনরমি অরতদরিদ্রগদি (Hard core poor) 

তারলকা দতিী কিা; 

ে) রশেেত পরিসংখ্যাগনি িাটাগবে সমৃিশালী কিাি লগেয সকল অকৃরষ কম থকান্ড একটি ব্যবসা মিরেোি 

Business register–এি আওতায় রনগয় আসা; 

ঘ) খাগযি সঠিক উৎপাদন ও িারহদা রনরূপগণি লগেয   ফুি ব্যাগলি শীট প্রস্তুত এবং পাশাপারশ কৃরষ পরিসংখ্যান দতিী 

কিাি েন্য পিরতেত উন্নয়ন কিা; 

ঙ) োরতসংঘ পরিসংখ্যান করমশন (United Nations statistics Commission) এি সুপারিশ 

অনুযায়ী ৫২টি রনগদ থশক (Indicator) এি আগলাগক রনয়রমতভাগব রলংেরভরিক পরিসংখ্যান (Gender 

statistics) প্রস্তুতকিণ; 

ি) পরিগবশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দতরিি লগেয োরতসংঘ পরিগবশ পরিসংখ্যান প্রণয়ন কাঠাগমা (United 

Nations Framework for the Development of Environmental 

Statistics) অনুসিণ কগি বাংলাগদশ পরিগবশ পরিসংখ্যান প্রণয়ন কাঠাগমা (Bangladesh 

Framework for Development of Environmental Statistics) প্রস্তুত কিা; 

ছ) রবশ্বব্যাপী পরিগবশেত ভািসাম্য িোি েন্য িলমান আগিালগনি ধািাবারহকতায় সব্যে রেরিরপ রনরূপগণি পরিকেনা 

গ্রহণ কিা হগয়গছ। এগেগত্র মূল মকৌশল হগে সংরিষ্ট সকল মন্ত্রণালগয়ি সহগযারেতায় সব্যে রেরিরপ রনরূপগণি লগেয 

পরিগবশেত অর্ থননরতক রহসাব পিরত বা System of Environmental Economic 

Accounting (SEEA) বাস্তবায়ন; 

ে) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সকল কায থক্রম (তথ্য সংগ্রহ, ধািণ, প্ররক্রয়াকিণ, রবতিণ ইতযারদ) স্বয়ংরক্রয়ভাগব সম্পাদগনি 

লগেয উপগেলা মর্গক প্রধান কায থালয় পয থন্ত পরিসংখ্যান ব্যযগিাি সকল দপ্তগি একটি শরক্তশালী তথ্যপ্রযুরক্ত 

অবকাঠাগমা রনম থাণ কিা এবং এ কায থালয়গুগলাগক রনেস্ব মনটওয়াগকথি-এি আওতায় আনা; 

ঝ) পরিসংখ্যানেত সকল তথ্য েনেগণি মদািগোড়ায় অরত সহগে অনলাইগন মপৌৌঁছাগনাি েন্য একটি সমৃিশালী 

পরিসংখ্যান উপাি ব্যাংক (Statistics data bank) দতরি কিা; 

ঞ) পরিসংখ্যান কাগে রনগয়ারেত কম থকতথা-কমি থািীগদি সারব থক দেতা বৃরিি লগেয মদগশ ও রবগদগশ রনয়রমত প্ররশেণ 

ও উচ্চ রশোি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা; 

ট) রবরভন্ন শুমারি ও েরিপকাে সুিুভাগব পরিিালনাি গুণেত মান উন্নয়গনি লগেয রবরভন্ন পয থাগয় (রসটি কগপ থাগিশন, 

মেলা, উপগেলা, মপৌিসভা ও ইউরনয়ন পরিষদ) েঠিত করমটিসমূহগক সংরিষ্ট কায থক্রগমি মেগত্র পিামশ থ ও সহায়তা 

প্রদাগনি স্থায়ী করমটিগত রূপদান কিা; 
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১০.২। প্রকে বাস্তবায়গনি বতথমান অবস্থাঃ েত ২৮ অগটাবি,২০১৩ তারিগখ NSDS দরললটি মরন্ত্রপরিষদ কর্তথক 

অনুগমারদত হওয়াি পি এটি একটি িাষ্ট্রীয় দরলগল পরিণত হগয়গছ। NSDS অনুগমাদগনি অব্যবরহত পিই 

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগেি সরিব মগহাদগয়ি মনর্তগত্ব একটি করমটি েঠন কিা হগয়গছ। এি পাশাপারশ 

মকন্দ্রীয় পয থায় মর্গক মাঠ পয থায় পয থন্ত NSDS বাস্তবায়ন ইউরনট েঠগনি কাে বাস্তবায়নাধীন িগয়গছ। এছাড়া 

বাস্তবায়ন প্ররক্রয়ায় মেকগহাডািগদি সরক্রয় অংশগ্রহণ রনরিত কিাি লগেয রিগসম্বি,২০১৩ মাগসি মশগষি রদগক 

একটি আগলািনা সভা আহ্বান কিা হগয়গছ মযখাগন রবরভন্ন মন্ত্রণালয় ও রবভােগক আমন্ত্রণ োনাগনা হগয়গছ। 

NSDS বাস্তবায়ন প্ররক্রয়ায় উন্নয়ন সহগযােীগদি সরক্রয় অংশগ্রহগণি রনরমি অনরতরবলগম্ব সভা অনুিাগনি মােগম 

রবষয়টি উত্থাপন কিা হগব এবং NSDSবাস্তবায়গনি েন্য প্রগয়ােনীয় বাগেগটি একটি উগেখ্যগযাগ্য অংশ উন্নয়ন 

সহগযােীগদি রনকট মর্গক পাওয়া যাগব মগম থ আশা কিা যাগে। 

 

১১.০। মরনটরিst রবশ্বব্যাংক প্ররতরনরধ কর্তথক প্রকগেি কায থক্রম ২০১২ সাগল দ্যইবাি মরনটরিং কিা হয়। আইএমইরি কর্তথক 

মকান মরনটরিং কিা হয়রন মগম থ প্রকে সমারপ্ত প্ররতগবদন (রপরসআি) সূগত্র এবং প্রকে কর্তথপগেি রনকট মর্গক োনা 

যায়। 

 

১২.০। অরিটঃ 

১২.১। অভযন্তিীণ অরিটঃ প্রকগেি মকান অভযন্তিীণ অরিট কিা হয়রন। 

১২.২। এক্সটান থাল অরিটঃ FAPAD কর্তথক প্রণীত রনিীো প্ররতগবদগন ২টি অরিট আপরি উত্থারপত হয়। প্রর্ম আপরিটি 

রছল Òপ্রকগে রনগয়ারেত আন্তেথারতক পিামশ থগকি ৭,৭৯,৬১৫/- টাকা পারিশ্ররমগকি ৪.৫% ভযাট বাবদ ৩৫,০৮২/- 

টাকা এবং ১০% আয়কি বাবদ ৭৭,৯৬১/- টাকা কতথন না কিা সংক্রান্তÓ এবং Òরিতীয়টি রছল প্রকগেি আওতায় 

োরড় হায়ারিং এি ২.৫% ট্যাক্স বাবদ ১৯,১৭৫/- টাকা কতথন না কিা সংক্রান্তÓ 

উরেরখত ২টি অরিট আপরিই রনষ্পরি কিা হগয়গছ মগম থ প্রকে সূত্র মর্গক এবং রনিীো প্ররতগবদন পিীোগন্ত োনা 

মেগছ। প্রর্ম আপরিটি   Ôআন্তেথারতক পিামশ থগকি ভযাট/ট্যাক্স বাবদ পরিগশাধনীয় ৭,৭৯,৬১৫/- টাকা রবশ্বব্যাংক 

সিাসরি পরিগশাধ কগিগছÕ- এ তথ্য প্রদাগনি মােগম রনষ্পরি কিা হগয়গছ। রিতীয় আপরিি রবপিীগত োরড় 

সিবিাহকািী প্ররতিান মর্গক অর্ থ আদায়পূব থক মরোরি িালাগনি মােগম েমা প্রদান কগি তাি করপসহ িিরশগট েমা 

মদয়া হগয়গছ মগম থ অবেত কিা হগয়গছ এবং পাশাপারশ রনিীো প্ররতগবদন পয থগবেণ কগিও োনা মেগছ। 

 

১৩.০। প্রকগেি আওতায় ক্রয় প্ররক্রয়াঃ প্রকেটিি আওতায় মকান ক্রয় কায থক্রম রছল না। 

১৪১৪..00||  প্রকগেি উগদ্দশ্য অেথনঃ প্রকগেি উগদ্দশ্য অেথনঃ   

উগদ্দশ্য  অেথন 
০১. এই প্রকগেি মূল উগদ্দশ্য রছল বাংলাগদগশি োতীয় 

পরিসংখ্যান ব্যবস্থাি সারব থক উন্নয়গনি েন্য National 

Strategy for the Development of 

Statistics (NSDS) প্রণয়ন কিা যাি বাস্তবায়গনি 

মােগম তথ্য উপাি সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশনা 

কায থক্রগমি মান উন্নয়ন সম্ভব হগব। পরিসংখ্যানেত 

কায থক্রগমি সেমতা ও মপশাদারিত্ব বৃরি পাগব এবং এ 

কায থক্রগম রনগয়ারেত প্ররতিানসমূগহি মগে রনরবড় সমন্বয় 

সাধন কিা সম্ভব হগব।  

০১. NSDS পরিকেনা দরলল মরন্ত্রপরিষদ কর্তথক েত 

২৮-১০-২০১৩ তারিগখ অনুগমারদত হগয়গছ এবং 

বতথমাগন এি বাস্তবায়ন কায থক্রম শুরু কিা হগয়গছ।  

 

১৫.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকেটি বাস্তবায়গন মকান সমস্যা হয়রন মগম থ োনা মেগছ। 
১৬.০। সুপারিশঃ NSDS শুধুমাত্র বাংলাগদশ পরিসংখ্যান ব্যযগিা নয়, বিং মদগশি োতীয় পরিসংখ্যান পিরতি মেগত্র ব্যাপক 

ইরতবািক পরিবতথন আনয়গনি লগেয প্রণীত একটি পরিকেনা দরলল। NSDS বাস্তবায়গনি মােগম আোমী ১০ বছি 

অর্ থাৎ ২০২৩ সাগলি মগে মদগশি সমগ্র পরিসংখ্যান ব্যবস্থাগক রবশ্বমাগন উন্নীত কিাি লেযমাত্রা রনধ থািণ কিা হগয়গছ। 

সুতিাং এি সফল এবং সময়মত বাস্তবায়ন রনরিত কিাি লগেয সব থাত্মক প্রগিষ্টা গ্রহণ এবং রনয়রমত তদািকী কিা 

আবশ্যক। একই সাগর্ NSDS বাস্তবায়গনি েন্য প্রগয়ােনীয় অর্ থ মযাোগনি রবষয়টিও রনরিত কিাি লগেয সমগয়ারিত 

ব্যবস্থা গ্রহণ কিা অতযন্ত েরুিী। 

 


