45তম বষ

লাi- সে

‘‘পিরসং ান বাতা” কশনার e 45তম বেষর
2ম সং া। পিরসং ান েরার আট uiং eবং
চলমান ক স েহর কােজর a গিতর িচ eখােন
েল ধরা হয়। a া িনয়িমত ত াবলী যমনপিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ, বাংলােদশ
পিরসং ান েরার কমকতা o কমচারীগেণর
ানীয় o আ জািতক সিমনার/oয়াকশেপ
যাগদান, িশ ণ হণ, িনেয়াগ, বদলী, পেদা িত,
aবসর হণ, iত ািদ যথারীিত কািশত হয়।
িতেবদনকালীন সমেয় বাংলােদশ পিরসং ান
েরা হেত কািশত কাশনাস েহর তািলকা eবং
েরার পাঠাগাের সং হীত িবিভ সামিয়কী/ কাশনাস েহর তািলকা পিরেবিশত হয়। পাঠকেদর
পরামশ পাoয়া গেল আগামী সং ার “পিরসং ান
বাতা” আেরা ত স কের কাশ করা স বপর
হেব।
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বাংলােদশ পিরসং ান েরার uiংস েহর কােজর a গিত
■

বাংলােদশ পিরসং ান েরার সািবক কায ম পিরচালনার জ রাজ খাত
িতেবদন uiং িভি ক দয়া হেলা :
স াস uiং

aথৈনিতক শুমাির 3124
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার aথৈনিতক শুমাির 3124
কে র ল শুমািরর ডাটা eি র কাজ সমা হেয়েছ। বতমােন
u eি ত ডাটা যাচাi-বাছাi বক েসিসং eর কাজ চলেছ।
 হ া ক eবং aথৈনিতক শুমাির eর ড়া াফট িরেপাট র
ভাষাগত সংেযাজন, পিরবতন o পিরমাজেনর জ িবেশষে র
িনকট রণ করা হেয়েছ। িবেশষে র মতামত াি র িভি েত
েয়াজনীয় সংেশাধন বক হ া ক eবং aথৈনিতক শুমাির
কােশর কাজ চলেছ।
 িশ গত ণীিন াস, রাজ , িনেয়ািজত জনবেলর সং া eবং
মাট স েদর পিরমাণ স িলত uপাদােনর রিব াস eবং
িতেবদেনর সমি ত ণগত কাঠােমা তিরর লে পিরসং ান
oত
ব াপনা িবভাগাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরার
aথৈনিতক শুমাির 3124 কে র আoতায় িবজেনস রিজ ার
ত করার uে াগ নয়া হেয়েছ। বতমােন িবজেনস রিজ ার
ণয়ন সং া াথিমক ধারণাপ (Concept Paper) o প
(Questionnaire) েতর কায ম চলেছ।
 পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগাধীন বাংলােদশ
পিরসং ান েরার aথৈনিতক শুমাির 3124 কে র আoতায়
িবজেনস রিজ ার ত করার লে
কেহা ারেদর মতামত
o পরামশ হেণর জ গত 35 আগ 3125 ি : িবজেনস
রিজ ােরর পিরিধ o আoতা িনধারণ িবষয়ক eক কমশালার
আেয়াজন করা হেয়ছ।
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার আoতাধীন aথৈনিতক শুমাির
3124 eর 75 জলার জলা িরেপাট ত সং া কায ম
শু করা হেয়েছ।
আদম শুমাির o হ গণনা 3122 ক
কিমuিন িরেপাট 75








75 কিমuিন িরেপােটর Provisional সং রণ গত 27
লাi 3123 iং তািরেখ িব ািরত সারণীসহ বাংলােদশ
পিরসং ান েরার Website-e কাশ করা হেয়েছ।
75 কিমuিন িরেপােটর মে পাবনা, গাপালগ , িপেরাজ র,
হিবগ , রং র, সুনামগ , মৗলভীবাজার, ঠা রগ o, িসেলট,
নীলফামারী, বর না, ঝালকা , প গড়, প য়াখালী, গাiবা া
eবং ভালা মাট 27 িরেপাট ণ স হেয়েছ:
বিরশাল জলা কিমuিন িরেপাট েণর কাজ চলেছ:
িকেশারগ , ল ী র বা রবান, ক বাজার, 5 িরেপাট
পিরসং ান o ত ব াপনা িবভাগ ক ক যাচাi-বাছাi শেষ
সংেশাধেনর কাজ স হেয়েছ:
জামাল র, শিরয়ত র জলার কিমuিন িরেপাট িপিড’স
ফারােম রণ করা হেয়েছ:



আট uiং-eর িতেবদনকালীন সমেয় কােজর a গিতর

গাজী র জলা কিমuিন িরেপাট িপিড’স o eিডটরস ফারােম
রেণর জ
ত করা হে :
 চ দ র, চ াম, যেশার, া ণবািড়য়া, টা াiল, খাগড়াছিড়,
নায়াখালী, রা ামা , ঢাকা, ফিরদ র, মাদারী র, মািনকগ ,
ি গ , ময়মনিসংহ, নারায়ণগ , নরিসংদী, ন েকানা,
রাজবাড়ী, ফনী, শর র, বােগরহাট, য়াডা া, িঝনাiদহ, লনা,
ি য়া, মা রা, মেহর র, নড়াiল o সাত ীরাসহ 3৯ িরেপাট
eর ৯6% কাজ স হেয়েছ।
জলা িরেপাট 75
 75 জলা িরেপােটর মে বর না জলা িরেপাট েণর জ
ত করা হেয়েছ;
 িকেশারগ , সুনামগ , িপেরাজ র, টা াiল, চ দ র,
ময়মনিসংহ, িম া, প য়াখালী, শিরয়ত র, ক বাজার,
রা ামা , িসেলট, ভালা, গাপালগ , জামাল র, ঝালকা ,
িঝনাiদহ, চ াম, বিরশাল, বা রবান, া ণবািড়য়া, ঢাকা 33
জলা িরেপাট েতর িনিম পরামশক ক ক 86% কাজ
স হেয়েছ।
 নড়াiল, মাদারী র, ন েকানা, মৗলভীবাজার, গাiবা া,
গাজী র, মেহর র, ্ি গ , হিবগ , খাগড়াছিড়, ফনী,
নরিসংদী, ফিরদ র, মািনকগ , রাজবাড়ী, নারায়ণগ , যেশার,
ল ী র, শর র, িদনাজ র 31 জলা িরেপাট িবিবeস
কমকতাগণ ক ক েতর কাজ চলেছ:
 বাকী 24 িরেপাট eর টিবলস হ CSpro Format-e েতর
কাজ চলেছ।

াশনাল িরেপাট 6
 Union Statistics Report আরিডিপেত মুdেণর জন pরণ
করা হেয়েছ:
 Urban Area Report মুdেণর জন িসং সmn করা হেc:
 Analytical Report খসড়া পাnু িলিপ psত করা হেc:
 Socio-economic & demographic Report pণয়নকৃ ত
িরেপােটর Review eর কাজ চলেছ:
 Administrative Report সকল িরেপাট psেতর পর e র
কাজ শুরু হেব।
বি শুমাির o ভাসমান লাকগণনা 3125 কম িচ
 বি শুমাির o ভাসমান লাক গণনা 3125 কম িচর ল
পে র eিড ং 211% স হেয়েছ;
 বি শুমাির o ভাসমান লাকগণনা 3125 কম িচর ল পে র
ডাটা eি র কাজ 56.৯5% স হেয়েছ;
 িবিবeস ক পে র িস া েম িবআiিডeস eর মা েম িপiিস
স
করার লে
িবগত 25/19/3125 ি : তািরেখ


প






িবআiিডeস ক ক ািবত আিথক eবং টকিনক াল াব
a েমাদেনর িবষেয় ি য়াধীন রেয়েছ;
eকজন ানীয় পরামশক িনেয়ােগর িবষয় ি য়াধীন রেয়েছ।
ী ঋণ জিরপ 3123-25
মাঠ পযায় থেক সং িহত ত কি uটাের ধারণকাজ স
হেয়েছ;
ট েলশেনর কাজ স হেয়েছ;
খসড়া িরেপাট ত কের িরেপাট পিরমাজেনর কাজ স
হেয়েছ;
িরেপাট ড়া ত করার কাজ চলেছ;
eিডটরস ফারাম eবং িপিড’স ফারােম িরেপাট সং া চার
সভা a ি ত হেয়েছ।
eি কালচার uiং

ধান শ িহসাব শাখা :
 3124-25 aথ বছেরর গম, আ o বােরা ফসলস েহর
জাতিভি ক জলাoয়াির ড়া িহসাব া লেনর পর যথাযথ
ক পে র a েমাদন স হেয়েছ।
 3125-26 aথ বছেরর আuশ ফসেলর জাতিভি ক জলাoয়ারী
আয়তন িনণেয়র কাজ চলেছ।
 3125 ি : 3য় পব দাগ জিরপ িতেবদন পরী া বক
যথা েম 3124-25 সােলর aথ বছেরর বােরা ফসেলর
জাতিভি ক জলাoয়ারী আয়তন িনণেয়র কাজ স
করা
হেয়েছ eবং 4য় পব দাগ জিরপ পরী া বক 3125-26 aথ
বছেরর পাট o আuশ ফসেলর জাতিভি ক জলাoয়ারী আয়তন
িনণেয়র কাজ চলেছ।
a- ধান শ িহসাব শাখা :
 a- ধান শ িহসাব শাখার 229 a- ধান ফসেলর মে
iিতমে 99 ফসেলর (3124-3125 iং) কাজ স করা
হেয়েছ।
 3124-25 সােলর a া a- ধান ফসল িলর কাজ মা সাের
চলেছ।
িডরাiভ শাখা :
 3123-3124 সেনর িম বহার o সচ পিরসং ান a েমাদন
হেয়েছ।
K…wl gRyix kvLv t

ন/3125 iং মাস পয মািসক িষ ম রীর কাজ স
হেয়েছ।
digm I Zdwmj kvLv t
 চািহদা a যায়ী iেতামে িবিভ জলা/uপেজলা o িবভাগীয়
aিফেস সরবরাহ করা হেয়েছ।
cÖKvkbv kvLv t
 K…wl cwimsL¨vb el©MÖš’-2012 cÖKvkbvi পা িলিপ
a েমাদেনর জ পিরসং ান o ত ব াপনা িবভােগ রণ
করা হেয়েছ।



Pvwn`v Abyhvqx †`kx I Avš—R©vwZK ms¯’vq Z_¨ †cÖiY Kiv
n‡q‡Q|

িষ পিরসং ান বষ -3124 কাশনার ত ধারেণর কাজ
চলেছ।
cªkvmb I wnmve kvLv t
 gÄyixK…Z wewfbœ †kªYxi ন ন aগােনা াম a যায়ী 224 পেদর
মে
-পিরচালক-12 , পিরসং ান কমকতা-16 ,
া ামার 13 eবং পিরসং ান সহকারী 31 পদ
রেয়েছ।
 wcAviGj/†cbk‡bi KvR ৯৯% †kl n‡q‡Q|
ডেমা ািফ e হলথ uiং
মিনটিরং া িস েয়শন aব ভাiটাল া স
aব
বাংলােদশ ক (MSVSB):
 eমeসিভeসিব কে র আoতায় 3124 সােলর
মাঠ পযায় থেক সং হীত তফিসল স েহর
eিড ং, কািডং o ািচং শেষ কি uটাের
ডাটা eি র কাজ চলেছ।
 eসিভআরeস-3123 eর কী ফাiি ং
েতর
কাজ স
হেয়েছ eবং িরেপাট ণয়েনর কাজ
চলেছ।
 মাঠ পযায় থেক সং হীত 3125 সােলর রণ ত
তফিসলস হ িনয়িমতভােব eমeসিভeসিব
কে র সদর দ ের জমা হে ।
মিনটিরং া িস েয়শন aব িচলে ন e uiেমন ( ফজ-4)
ক :
 মিনটিরং া িস েয়শন aব িচলে ন e
uiেমন (4য় পযায়) কে র Multiple
Indicator Cluster Survey (MICS) 2012-

eর ল িতেবদন ড়া করেনর কাজ
চলেছ (AWP 2014-2016 eর আoতায়) uে
য, মিনটিরং া িস েয়শন aব িচল ন e
uiেমন (4য় পযায়) কে র ময়াদ গত 41 শ
ন, 3125 তািরেখ সমা হেয়েছ।
ড িসিকuির িনuি শনাল সািভেল কে ােন
ক
(eফeস-eনeসিস ক ):
 24তম রাuে র ডাটা eিড ং eবং eি র কাজ।
 25তম রাuে র 2ম পেবর মাঠ পযােয়র ত সং হ।
 25তম রাu 3য় পেবর িপiিস মাঠ পযােয়র আ িলক
13






সম য়কারী, সুপারভাiজার o ত সং হকারীর িরে সার
িশ ণ।
25তম রাu 3য় পেবর মাঠ পযােয়র ত সং হ।
25তম রাu 3য় পেবর ডাটা eিড ং eবং eি ।
23তম রাuে র িরেপাট কাশ।
24তম রাuে র ত ি য়াকরণ।




Complation

of

Gender

Statistics

2012

:

Compilation

of Gender Statistics
কম িচর aধীেন Gender Statistics, 2012



eর িরেপাট কাশ।

Child & Mother Nutrition Survey 2012 :

িশশু o মা
কাশ।

ি

জিরপ-3123 eর িরেপাট

Health and Morbidity Status Survey 2014 :







NATIONS, ESCAP, IMF, ADB, WORLD
BANK) সময় a যায়ী চািহদা মাতােবক িনয়িমত ত
সরবরাহ করা হে ।

Health and Morbidity Status Survey 2012 :
হলথ e মরিবিড
াটাস সােভ-3123 eর িরেপাট
কাশ।

হলথ e মরিবিড
াটাস সােভ-3125
কম িচর রণ ত প মাঠ পযায় থেক সং হ
করা হেয়েছ eবং eিড ং কাজ চলেছ। ডাটা eি
ি ন তিরর কাজ চলেছ।
কম িচর মাঠ পযায় থেক া e িবেলর টাকা
সংি
জলায় রণ করা হেয়েছ eবং aি ম
সম য় স
করা হেয়েছ।
Education Household Survey-2014: eর
খসড়া p পt টকিনক াল কিম র িসdাn মাতােবক
চূ ড়াn কের মুdণ করা হেয়েছ। p পেtর আেলােক
ম ানুেয়ল psত করা হেয়েছ। মাsার iনার,
আ িলক
সমnয়কারী,
জলা
সমnয়কারী,
সুপারভাiজার o তথ সংgহকারীর pিশkণ সমাp
কের গত 13/09/2014 হেত 16/09/2014 iং
পযn মাঠ পযােয় তথ সংgেহর কাজ করা হয়।
মাঠ পযায় থেক pাp p পেtর eিড ং চলেছ।
াশনাল eকাuি ং uiং

জাতীয় আয় শাখা:
 3123-24 সােলর ড়া eবং 3124-25 সােলর
সামিয়ক িহসাব a েমািদত হেয়েছ। েণর কাজ শষ
হেয়েছ বi িবতরেণর কাজ চলেছ।
 3116-17 িভি
বছেরর িজিডিপ িরভাiিজং
a েমািদত হেয়েছ। িরভাiিজং eর িব ািরত
Methodologyসহ National Accounts Statistics
নামক বi
ত বক a েমািদত হেয়েছ েণর
কাজ চলেছ।
 িজিডিপ সংেশাধন (Revise) eবং িভি বছর
পিরবতেনর (Rebasing)eর জ 3123-24 aথ
বছেরর (Medium Term Budgetary Frame
WOrk) eর আoতায় 7 জিরেপর মে 6
ি ত
হেয়েছ। পযটন জিরপ (3122-23) a েমািদত হেয়েছ
েণর কাজ চলেছ। বi িবতরেণর কাজ চলেব।
 জাতীয় (পিরক না কিমশন, aথম ণালয়, বাংলােদশ
াংক) o আ জািতক পযােয় (SAARC, UNITED

জাতীয় য় শাখাঃ
 3116-17 িভি বছেরর Expenditure Based GDP
Rebasing aনুেমািদত
হেয়েছ। Rebasing eর
িবsািরত Methodologyসহ National Accounts
Statistics নামক বi psত পূবক aনুেমািদত হেয়েছ
মুdেণর কাজ চলেছ।
 3124-25 aথ বৎসেরর ক ীয় সরকােরর রাজ
বােজট o u য়ন বােজট সং েহর পর Economic o
Function Code a যায়ী ণী িব ােসর কাজ শষ
হেয়েছ। পিরসং ান বষ ে ত সরবােহর কাজ শষ
হেয়েছ। 3125-26 aথ বৎেসরর বােজট সং েহর
িত চলেছ।
 3124-25 aথ বৎসেরর ানীয় সরকার (িস কেপােরশন, জলা
পিরষদ, পৗরসভা o iuিনয়ন পিরষদ) eর বােজট সং েহর পর
Economic o Functional Code a যায়ী ণী িব ােসর
কাজ শষ হেয়েছ। পিরসং ান বষ ে ত সরবরােহর কাজ
শষ হেয়েছ। 3125-26 aথ বৎসেরর বােজট সং েহর িত
চলেছ।
চলিত uৎপাদন শাখাঃ






`Monthly Quantum Index of Industrial
Production’ (QIIP) Large May/14 eর চক
তিরর কাজ শষ হেয়েছ। June/2014 চক তিরর

কাজ চলেছ।

`Monthly Release of (IPS) April/14 iং পয

কািশত হেয়েছ। May-2014 eর কাজ চলেছ।

Producer Price Index (PPI) 3rd Quarter (201314) eর কাজ চলেছ।
Bangladesh Bank, World Bank, IMF, UNSD,
UNDP, ADB ক িনয়িমত ত সরবরাহ করা হে ।

g~j¨ I gRyix kvLv t



প চ কার দর ছেকর মা েম লাi- সে র/3125
মােসর সং হীত
o ম রীর ত eিড ং পাি ং
o গড় িনণেয়র কাজ শষ হেয়েছ।
Monthly Release July/14 a েমাদেনর পর
েণর
জ
রণ করা হেয়েছ।

চক স েহর কােজর a গিত িন পঃ


হিনমাণ সাম ীর ঢাকা, চ াম, রাজশাহী, লনা,
িসেলট o বিরশােলর লাi/25 মােসর চক তিরর
কাজ শষ হেয়েছ।



মািসক বািড় ভাড়া চক (2৯84-85=211)312526 aথ বছেরর 2ম কায়াটার ( লাi- সে র)/25
eর কাজ চলেছ।



ম রী হার
চক (2৯7৯-81=211) ( লাiসে র)/25 মােসর কাজ শষ হেয়েছ।
বেদিশক বািণজ শাখাঃ
 জাতীয় রাজ বাড হেত আমদানী o রফতািন সং া
ত িসিডর মা েম লাi-আগ /25 মাস পয সং হ
করা হেয়েছ eবং শাখার কােজ ব ত হে ।
 `মািসক কাশনা’ (Monthly Release) April/14
সং া কািশত হেয়েছ eবং ম- ন/25 সং ার কাজ
চলেছ।
 "Foreign Trade Statistics of Bangladesh"
3123-24 সং া কােশর কাজ চলেছ।
কাশনা শাখাঃ

Ôমািসক পিরসং ান
েল ন’eি ল/25 সং া
কািশত হেয়েছ। ন/25 সং ার ডাটা eি র কাজ
চলেছ।




■

■

■

■

Ôপিরসং ান পেকট ক’ 3125 সং ার ত সং েহর
জ িবিভ uiং শাখা eবং কে ডামী রণ করা
হেয়েছ।
পিরসং ান বষ
3124 সং ার ড়া ডামী
eিডটর’স ফারােম রণ করা হেয়েছ।
i াি e লবার uiং
িশশু ম o মশি জিরেপর মাঠ পযােয়র কাজ শেষ
eিড ং কািডং o ডাটা eি র কাজ সমা হেয়েছ।
গত 35/15/3125 তািরেখ লবার ফাস e চাi
লবার লবার-3124 eর আiিস
হাuজেহা
iি েকটরস, চাi লবার আiেডি িফেকশন ম
oয়াক eবং সােভ িরেপাট eর াকচার/কনেট
a গিত o বা বায়েনর oপর টকিনক াল কিম র
সভা a ি ত হয়। বতমােন জিরপ র কী iি েকটর
ত করা হেয়েছ। টকিনক াল কিম র সভায় নরায়
15/1৯/25 তািরেখ uপ াপন করা হেল কিম খসড়া
কী ফাiি ংস uপ াপন করার জ বলা হয়।
eসeমআi জিরেপর িরেপাট ত করা হেয়েছ eবং
ফলাফল টকিনক াল কিম ক ক a েমািদত
িরেপাট eিডটরস o িপিডস ফারাম ক ক যাচাi
বাছাi করার পর িরেপাট
েণর ব া নoয়া
হেয়েছ:
িবজেনস রিজ ার (িব.আর)
েতর জ ত
ি য়াকরণ কাজ শষ হেয়েছ। গত 32/22/3124 iং
িব.আর িশ o ম uiং সং া টকিনক াল কিম র
সভায় uপ াপন করা হয়। কিম িরেপাট
েণর
সুপািরশ কের। বতমােন e
েণর uে াগ নয়া
হেয়েছ;
াশনাল ি ল ডভলপেম কাuি ল (eন.eস.িড.িস)
সিচবারয় o বাংলােদশ পিরসং ান েরার যৗথ

■

■

■
■

uে ােগ TVET িত ানস েহর oপর TVET
iনি uশনস স াস-3125 a ি ত হেত যাে । সi
লে 37-38 i িদন াপী িবভাগীয় কমকতােদর
িশ ণ শু হয় eবং 39-3৯ তািরেখ জলা
কমকতােদর eবং 41-12 লাi জলা পযােয় ত
সং হকারীেদর িশ ণ শেষ গত 3/8/25 iং হেত
22/8/25 iং তািরখ পয মাঠ পযােয় িলি ং
aপােরশন eর কাজ শষ হেয়েছ। বতমােন eিড ং o
কািডং শেষ ডাটা eি র কাজ চলেছ;
আiিস
িত ান জিরেপর ি য়ািরং, টকিনক াল
eবং বা বায়ন কিম গ ত হেয়েছ eবং ি - ট
করার uে াগ নoয়া হেয়েছ তেব a2i ক ক টাকা
ছাড় না দoয়ায় u ি - ট করা স ব হয় নাi। তেব
টাকা ছাড় পেল পরবত ব া নoয়া হেব।
NSDS eর আেলােক IBS জিরপ কম চীর
িত লক
কাজ চলেছ।
LMIS eর াথিমক
িতর কাজ চলেছ।
SMI জিরেপর াথিমক
িতর কাজ চলেছ।

কি uটার uiং
বেদিশক বািণজ শাখাঃ

বেদিশক বািণজ শাখায় ন/25 মােসর খসড়া টিবল
তরী কের াশনাল eকাuি ং uiং-e সরবরাহ করা
হেয়েছ।

বেদিশক বািণজ পিরসং ান শাখায় আগ , 3125
মােসর বেদিশক বািণজ পিরসং ান eর eভােরজ
ভ
ফর e েপাট-iে াট aব ফেরন
ড
া স (3124-3125) টিবলস েহর কাজ চলমান
আেছ। খসড়া টিবল তরী কের াশনাল eকাuি ং
uiং-e সরবরাহ করা হেয়েছ।

বেদিশক বািণজ পিরসং ান শাখায় সে র, 3125
মােসর বেদিশক বািণজ পিরসং ান eর eভােরজ
ভ
ফর e েপাট-iে াট aব ফেরন
ড
া স (3124-3125) টিবলস েহর খসড়া টিবল
তরী বক াশনাল eকাuি ং uiং e সরবরাহ করা
হেয়েছ।
oেয়বসাiট শাখা:

লাi, 3125 হেত া িনে া
িবষয়স হ
oেয়বসাiেট আপেলাড করা হেয়েছ;

ট ার-18;

না শ-16 ;

aিফস আেদশ-13

ন, 3125 মােসর ভা া
চক (িসিপআi)
িলংসহ;

ন, 3125 মােসর Inflation rate িলংসহ;
Zila Profile-72

গত 22-19-3125 তািরখ থেক সাভার ডাuনেলাড িছল
িন প :

Zila Profile-51

38 সে র, 3125 পয িনে া িবষয় oেয়বসাiেট
আপেলাড করা হেয়েছ:

ট ার-14 ;

না শ-16 ;

aিফস আেদশ-18 ;

আগ , 3125 মােসর ভা া
চক (িসিপআi)
িলংসহ;

আগ , 3125 মােসর Inflation rate িলংসহ;

ম, 3125 মােসর QIIP;

Latest report-e “Bangladesh Poverty Maps (Zila,
Upazila level Estimates)-2010” িশেরানােম upload
করা হেয়েছ।
িপিডeস eর জ

িবিবeস eর uiং/ ক /িবভাগ/ জলা aিফেস কমরত
কমকতা/কমচারীেদর নাম, পদবী o কম েলর
কানাসহ পাসেপাট সাiেজর ছিব (ছিবর িপছেন
নামসহ) পিরচালক, কি uটার uiং বরাবের রেণর
জ সকল uiং/ ক পিরচালক eবং িবভাগ/ জলা
পিরসং ান aিফসেক গত মােসর তািগদপে র
ি েত ছিব াি সােপে ছিব আপেলাড করা হে ।


িপিডeস

PDS eর eি কাজ চলেছ।

মiে


া o ডাটা িরকভারী াব শাখাঃ

Data Recovery Lab : Tape Data Recovery

মা েম u ার ত
লে
“Data

রাতন ত /ডাটা

ব াপনার

Conversion
metadata
preparation & Archiving (DCMPA) নােম



eক কম িচ মহাপিরচালক মেহাদেয়র মা েম
িবভােগ (SID) রণ করা হেয়িছল। বতমােন কান
কম িচ a েমাদন দoয়া হেব না িবধায় NSDS
বােজট হেত কায স াদেনর জ বলা হেয়েছ।
eমতা ায় পিরচালেকর মা েম 3 বছেরর জ
ণা
বােজট SID o MIS-e রণ করা হেয়েছ।
Data Recovery Lab : Tape Data Recovery মা েম
u ার ত রাতন ত /ডাটা ব াপনার লে “Data
Conversion metadata preparation & Archiving
(DCMPA) নােম eক কায ম NSDS eর আoতায়

বা বায়ন করার জ

াব করা হেয়েছ।



Micro Module Data Centre লনা িবভাগীয়
aিফেস াপন করার িনিমে NSDS eর আoতায়

বা বায়ন করার জ

াব করা হেয়েছ।

ডাটা eি শাখা (MTBF শাখা)
 বি শুমাির, 3125-eর টািল িসট o ডাটা eি সমা
হেয়েছ। বতন o চা রী কিমশন-3124 ডাটা eি
চলেছ।
 বি শুমাির, 3125-eর 2111 (eক হাজার) গণনা
eলাকার ডাটা eি সমা হেয়েছ।
 বি শুমাির, 3125 eর লনা, রাজশাহী o রং র
িবভােগর সকল জলার ডাটা eি সমা হেয়েছ। 411৯-3125 তািরখ পয 5 ল 8 হাজার ডাটা eি
সমা হেয়েছ।
ডাটা িব য় শাখা:

লাi মােস 34৯11/- টাকার ডাটা িব য় হেয়েছ।
 আগ মােস 22,811/- (eগার হাজার সাতশত) টাকার
ডাটা িব য় হেয়েছ।
 চলিত aথ বছেরর সে র, 3125 মাস পয
21,54,9৯6/ (দশ ল ততাি শ হাজার আটশত ঊনষাট) টাকার
ডাটা িব য় হেয়েছ।
আiিস শাখা:

National Statistics Data Warehouse and
Centre (NSDWC) pকেlর PCP- বাংলােদেশর
KOICA aিফেস pরেণর লেk পিরসংখ ান o তথ
ব বsাপনা িবভােগর মাধ েম গত 20-05-2014 iং
তািরেখ aথৈনিতক সmক িবভােগ pরণ করা হেয়েছ।
KOICA বাংলােদশs aিফেসর সােথ যাগােযাগ রkা
করা হেc। aথৈনিতক সmক িবভাগ PCPKOICA বাংলােদশs aিফেস pরণ কেরেছ।

UISC Census eর িরেপাট পিরসংখ ান o তথ
ব বsাপনা িবভাগ কতৃ ক সংেশাধন করার পর তা A2I
pাgােম িনধািরত ফরেমট আকাের সংেশাধেনর জন pরণ
করা হেয়েছ। িরেপাট pািpর পর চূ ড়াn aনুেমাদেনর
জন পিরসংখ ান o তথ ব বsাপনা িবভােগ pরণ করা
হেয়েছ।


National Statistics Data Warehouse and
Centre (NSDWC) pকেlর PCP- aথৈনিতক
সmক িবভাগ KOICA বাংলােদশs aিফেস pরণ
কেরেছ। KOICAবাংলােদশs aিফেসর সােথ যাগােযাগ

রkা করা হেল তারা জািনেয়েছ য, আগামী 2015
সােলর KOICAeর কম-পিরকlনায় National
Statistics Data Warehouse and Centre
(NSDWC) pকl anভু k হেব।


বাংলােদশ পিরসং ান েরার National Statistics
Data Warehouse and Centre (NSDWC)
ক

বা বায়েনর জ যেশার জলা সদের িতি ত

Jessore Software Technology Park (JSTP)







eর মে জিম াি /বরাে র াপাের সংি সিচব,
ব াপনা পিরচালক eবং
ক
পিরচালক
মহাপিরচালক িবিবeস ক ক প রণ করা হেয়েছ।
UISC Census eর িরেপাট পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ ক ক a েমািদত হেয়েছ। েণর
a েমাদেনর জ মহাপিরচালেকর িনকট নিথ রণ
করা হেয়েছ। a েমািদত হেয় আসেল UISC Census
eর িরেপাট
ণ করা হেব।
গত 23 আগ , 3125 তািরেখ জাতীয় aথৈনিতক
পিরষেদর িনবাহী কিম র (ECNEC) সভায় যেশার
জলা সদের
িতি ত Jessore Software
Technology Park (JSTP)-eর মে বাংলােদশ
পিরসং ান েরার National Statistics Data
Warehouse and Centre (NSDWC) ক
বা বায়েনর জ 5111 (চার হাজার) বগ ট
স
সংর ণ/বরাে র জ ECNEC eর চয়ারপাসন
মাননীয় ধানম ী িস া িদেয়েছন।
Bangladesh Hi-Tech Park Authority
Jessore
(BHTPA) ক ক বা বায়নাধীন
Software Technology Park (JSTP) eর মে
বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক হীত National
Statistics Data Warehouse and Centre
পেনর াপাের গত 1৯-15(NSDWC) ক

3125 iং তািরেখ পিরসং ান ভবেনর aিডটিরয়ােম
eক oয়াকশপ a ি ত হয়। National Statistics

Data Warehouse and Centre (NSDWC)

যেশার জলায় াপেনর
ে oয়াকশেপ আগত
ণীজেনরা iিতবাচক মতামত দান কেরন। সফলভােব
সভার সমাি শেষ u oয়াকশেপ আগত ণীজেনর
সম েয় e িবষেয় আেরা িব ািরত আেলাচনার জ
েফসর সয়দ শাহাদৎ হােসন eর ন ে 28 সদ
িবিশ eক
ফারাম গঠেনর িস া হয়। u
িস াে র আেলােক 32 সদ িবিশ eক ফারাম
গঠেনর াব মহাপিরচালক ক ক a েমািদত হেয়েছ।

iuআieসিস স াস eর িরেপাট পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ ক ক a েমািদত হেয়েছ।
মহাপিরচালক মেহাদেয়র a েমাদন সােপে
িরেপােটর 911 (আট শত) কিপ ণ স
হেয়েছ।
ডাটা িরকভারী o সংর ণ কম িচ শাখা:

বতমােন িবিবeস িমuিজয়ামেক eমআieস-e
হ া েরর কাজ ি য়াধীন।








িবিবeস িমuিজয়াম eর িশuর বাংলা ভাষায় ণ
আরিডিপ শাখা হেত িবিবeস িমuিজয়াম-eর বাংলা
ভাষায় পা িরত িশuর- র ণ কাজ সমা হেয়েছ।
িবিবeস িমuিজয়াম-e রি ত ািদর বণনা iংেরজী
o বাংলা ভাষায় করণ:
িবিবeস িমিuজয়াম-e রি ত মiনে ম কি uটােরর
eক বণনা সংেযাজন করা হেয়েছ। িক মiনে মeর িত aংেশর আলাদাভােব বণনা না পাoয়ায়

সংেযাজন করা স ব হয় নাi। যা i ারেনট হেত
ডাuনেলাড eর কাজ চলমান আেছ।
বি শুমাির ডাটা eি o eিড ং কাজ সুপারিভশন :
eি ত টািলিশট eর iরর িল সংেশাধন কের বি
শুমাির ক ক িরত ট েলশন ান a যায়ী খসড়া
টিবল
ত কের 32/1৯/3125 iং তািরেখ
পিরচালক, কি uটার uiং eবং বি শুমাির কম িচর
পরামশক জনাব আ র রশীদ িশকদার eর িনকট রণ
করা হেয়েছ।
GIS কম িচ শাখা :

িনলফামারী o লালমিনহােটর eিড ং-eর কাজ শষ
হেয়েছ। িড় াম জলার eিড ং-eর কাজ চলেছ।

Vaw Survey-2015 eর প ড়া করেণর লে
-সিচব-eর ন ে িবিভ ম ণালয় o eনিজo
িতিনিধেদর িনেয় eক সভা a ি ত হেয়েছ। Small
Area Atlas eর িবষেয় Editorial/Technical
কিম র িস া মাতােবক ঢাকা o জাহা ীরনগর
িব িব ালেয়র 3 জন িশ কেক ঠা রগ o o প গড়
জলার Small Area Atlas তরীর দািয় দয়া
হেয়েছ। পরবত সভায় ড ািমং uপ াপন করা হেব।

িসেলট িস কেপােরশন o িসেলট সদর, দি ণ সুরমা
eবং গালাপগ uপেজলার মৗজা/মহ া
াপ
সা িতকরণ কাজ করা হেয়েছ। িশ া o া
স িকত ত িজিপeস eর মা েম সং হ কের ােপ
িচি ত করা হেয়েছ। পিরসং ান o ত
ব াপনা
িবভােগর মাননীয় সিচব মা: নিজ র রহমান e
uপলে
িসেলট িস কেপােরশেনর মাঠ পযােয়র
কাজ পিরদশন o সহকারী কিমশনার ( িম) aিফেস
eক মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা হয়।

িডিজটাল মৗজা/মহ া ােপ ায়ী গণনা eলাকা
(Permanent Enumeration Area) গঠেনর িনিমে
গত 25-19-3125 iং তািরেখ শুমাির o জিরপ কােজ
সংি aিভ
ি গেণর সম েয় eক মতিবিনময়
সভার আেয়াজন করা হয়। u সভায় মহাপিরচালক,
বাংলােদশ পিরসং ন েরা সভাপিত কেরন।








Editing of Census Data for Arc Gis Mapping

eর uপর 4 (িতন) িদেনর (4 সে র থেক 8
সে র পয ) eক
িনং া ােমর আেয়াজন করা
হয়। u
িনং া াম সভাপিত িহসােব uপি ত
িছেলন বাংলােদশ পিরসং ান েরার মহাপিরচালক,
জনাব গালাম মা ফা কামাল।
জয় রহাট জলা o ব ড়া জলার িশবগ uপেজলার
মৗজা/মহ া াপ সা িতকরণ কাজ করা হেয়েছ।
িশ া o া স িকত ত GPS eর মা েম
সং হ কের ােপ িচি ত করা হেয়েছ।
জ ার িবষেয়র uপর 4 িদেনর (34 থেক 36
সে র) eক oিরেয়ে শন া ােমর আেয়াজন
করা হয়। u a ােন ধান aিতিথ িহসােব uপি ত
িছেলন পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগর সিচব,






























সুরাiয়া বগম eবং u a ােন সভাপিত িহসােব
uপি ত িছেলন বাংলােদশ পিরসং ান
েরার
মহাপিরচালক, জনাব গালাম মা ফা কামাল।
পরবত Violence Against Women (VAW)
প
ড়া
করার লে
Survey-2015
42/1৯/3125 তািরখ -সিচব (u য়ন) সভাপিতে
eক সভার আেয়াজন করা হেয়েছ।
নেদিনং িজo কাড িসে ম কম িচ:
oয়ািকং কিম র 4য় সভা a ি ত হেয়েছ।
িজo কািডং কেহা ারেদর িনেয় সভা আহবান
ি য়াধীন।
মিনটিরং কিম র 5থ সভা a ি ত হেয়েছ।
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে 8 িবভােগ a ি ত
কমশালায় া সুপািরশসস েহর uপর পযােলাচনা
সভা a ি ত হেয়েছ।
িসেলট িবভােগর িবভাগীয় পযােয় oয়াকশপ o িশ ণ
স
হেয়েছ।
ঢাকা, লনা িসেলট o রা ামা েত পাiলট
ি য়াধীন।
মহাপিরচালক মেহাদেয়র সােথ
ক হা ারেদর
িম ং সমা হেয়েছ।
ঢাকা িস কেপােরশেনর পাiলট সমা হেয়েছ।
লনা o বােগরহােটর পাiলট সমা হেয়েছ।
িসেলট o সুনামগে র পাiলট সমা হেয়েছ।
রা ামা o পাবত চ াম জলার পাiলট সমা
হেয়েছ।
কম িচেত কনসালেট িনেয়াগ ি য়াধীন আেছ।
ডাটা সং েহর ফরম ি ি ং, া েয়ল ি ি ং eবং
সফটoয় ার u য়ন সমা হেয়েছ।
সকল িস কেপােরশন কিম , জলা কিম , oয়ািকং
কিম , মিনটিরং কিম , কািরগির সাব কিম র সভা
a ান সমা হেয়েছ।
িজoেকাড ডাটােবেজর সম ািদ িচি তকরণ সভা
সমা হেয়েছ। মাঠ পযায় থেক ডাটা সং েহর জ
মা ার iনারেদর িরে শাস িশ ণ সমা হেয়েছ।
আiিস
াব শাখা:
আেয়াজনকারী uiং/ কে র নাম- াডাি িভ
e ােসসেম সােভ aব িডফাের eি কালচার পস
কম িচ িশ ণাথ র সং া 34 জন কমকতা। কােসর
নাম- য়াজ ফসেলর জিরেপর িশ ণ। কােসর
সং া 3 । আiিস
াব ক ক িশ ণ দান করা
হেয়েছ।
া ি ক াল াফ িনং iনি

uট

া সক াল
াফ
িনং iনি uট eর
লাiসে র/3125 সমেয়র কায েমর সংি িববরণ:



a iনি uট eর 3125-26 aথ বছেরর কমপিরক না (খসড়া) a যায়ী 29
িশ ণ কােসর
মা েম মাঠ o সদর দ র পযােয় মাট 2628 জন
কমকতা/কমচারীেক িশ ণ দােনর পিরক না হণ
করা হেয়েছ। iেতামে মাঠ (িবভাগীয়) পযােয়
িপিপআর, আিথক ব াপনা, পিরসং ান আiন o
িবিধমালা eবং eনeসিডeস িবষেয়
িশ ণ
আেয়াজেনর জ
েয়াজনীয় িনেদশনা দয়া হেয়েছ।
eছাড়া a iনি uট িন বিণত িশ ণ কাস
স
কেরেছ।

িমক
কােসর
নং
নাম
2
iংেরজী ভাষা
িশ ণ কাস

সময়
14.1৯.2527.1৯.25

িশ ণাথ র
পযায়
2ম ণীর
কমকতা

িশ ণাথ র
সং া
31

GdG GÛ GgAvBGm Gi AwWU kvLv
লাi- সে
AbywôZ mfvi
msL¨v
1

wØ-c¶xq
mfv-01
(DBs, cÖKí
Ges Dc‡Rjv
Kvh©vjq
mg~n)
†gvU=

র/3125 সােলর স ািদত কায ম :

96

29

3

4

gxgvswmZ
AwWU
AvcwË‡Z
RwoZ
UvKvi
cwigvY
5

-

-

96

29

-

-

-

Av‡jvwPZ
AwWU
AvcwËi
msL¨v
2

mycvwikK…Z
AwWU
AvcwËi
msL¨v

gxgvswmZ
AwWU
AvcwËi
msL¨v

-

gš—e¨
6

uপেজলা পযােয় 7 আপি র মে 29 আপি র টাকা
জমার চালােনর কিপ/ মাণক/জবাব ানীয় o রাজ aিডট
aিধদ ের িন ি র জে
রণ করা হেয়েছ।
িফ












শাসন শাখার কায ম িন প:
জলা/uপেজলা পযােয় কমকতা/কমচারী বদলী/
পাি ং সং া কাজ।
িবভাগীয়/ জলা পযােয়র কমকতাগেণর মণ িচ
a েমাদন o পাশ সং া কাজ।
িবভাগীয় জলা পযােয়র 3য় ণীর কমকতােদর
িপআরeল ম রী সং া কাজ।
িবভাগীয়/ জলা পযােয়র কমকতা/কমচারীেদর পনশন
ম রী সং া কাজ।
িবভাগীয়/ জলা uপেজলা পযােয়র কমকতা/
কমচারীেদর ড়া িজিপeফ ম রী সং া কাজ।
িবভাগীয়/ জলা uপেজলা পযােয়র কমকতা/
কমচারীেদর ড়া িজিপeফ ম রী সং া কাজ।

িবভাগীয়/ জলা uপেজলা পযােয়র কমকতা/
কমচারীেদর হ িনমাণ/ মাটরসাiেকল/ কি uটার
aি ম ম রী সং া কাজ।

িবভাগীয়/ জলা/uপেজলা পযােয়র
কমকতা/কমচারীেদর িবভাগীয় মামলার াথিমক তদ
সং া কাজ।

e ছাড়া সময় সময় aিপত a া দািয় ।
লাi/25 হেত সে র/3125 পয স ািদত কায মঃ
µt bs

Kvh©µ‡gi aib

(01)
(01)
(02)

(02)
াি িবেনাদন
fwel¨ Znwej n‡Z
AwMÖg
বদলী/ পাি ং
Aemi DËi
QzwU(wcAviGj)
‡cbkb
wefvMxq gvgjv
†eZb mgZvKiY
mvR-‡cvkvK
(wjfvwiR)
g„‡Zi msL¨v

(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)

1g
3q
2q
4_©
†kªYxi †kªYxi †kªYxi †kªYxi
Kg©KZ©v Kg©KZ©v Kg©Pvix Kg©Pvix
(03) (04) (05) (06)
34
245
79
12
-

17

15
14

13
-

-

12
-

16
-

13
-

-

-

02

1

u য়ন শাখাঃ
 মি পিরষদ িবভােগর িরত ছক মাতােবক মািসক
কমকাে র ত পিরসং ান o ত
ব াপনা
িবভােগ রণ করা হেয়েছ।

ধানম ীর
িত িত/িনেদশনাস েহর বা বায়ন
(পাি ক) a গিতর িতেবদন পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগ রণ করা হেয়েছ।

মািসক লাi- সে র, 3125 মােসর নারী o িশশু
িনযাতন িতেরাধ eবং যৗ ক িবেরাধী জাতীয়
ব াপনা
কায ম সং া ত পিরসং ান o ত
িবভােগ রণ করা হেয়েছ।
 পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগর লাiসে র, 3125 তািরেখ a ি ত মািসক সম য় সভার
কাযিববরণীর uপর িভি কের কােজর a গিতর
িতেবদন পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।
 মিহলা o িশশু িবষয়ক ম ণালয় ক ক ণীত বা
িববাহ আiন, 3125 eর (খসড়া) ড়া করার লে
মতামত পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগ রণ
করা হেয়েছ।

ানীয় সরকার িবভােগ ‘‘জাতীয় নগর খসড়া নীিতমালা,
3125” eর uপর মতামত পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগ রণ করা হেয়েছ।
 Monitoring & Evaluation স িলত িব ািরত
Portfolio eবং e Portfolio ত Research &

eর কাযাবলী
TOR
স েক মতামত সকল uiং ধােনর িনকট রণ করা
হেয়েছ।
বাংলােদশ পিরসং ান
েরার 3124 বািষক
িতেবদন পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।
8ম প বািষক পিরক না (3127-3131) ণয়েনর
লে িনধািরত ছেক ম ণালয় স েহর ত সং েহর
uে ে সকল uiং o ক ধােনর িনকট প
রণ
করা হেয়েছ।
িবিভ
ম ণালয়/িবভােগর আoতাধীন গেবষণা
িত ােন কমরত গেবষক/িব ানীেদর aবসর হেণর
বয়সসীমা ি স িকত ত পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগ রণ করা হেয়েছ।
8ম প বািষক পিক না (3127-3131) ণয়েনর
লে িনধািরত ছেক ম ণালয়স েহর ত পিরসং ান
oত
ব াপনা িবভােগ রণ করা হেয়েছ।

Development (R&D)










লাi- সে র-3125 াি েক লাiে ির শাখার ত :
লাi- সেপট র াি েক লাiে ির হেত 59 বi iসু
করা হেয়েছ।

লাi- সে র াি েক লাiে ির
বহারকারীর
সং া িছল 338 জন।
eস eম শাখাঃ
 িব ৎ সং া : পিরসং ান ভবেনর িব ৎ eর
লাi/3125 পয পিরেশাধ করা হেয়েছ।
 পািন সং া : পিরসং ান ভবেন ব ত পািনর
লাi/3125 পয পিরেশাধ করা হেয়েছ।

াস সং া : পিরসং ান ভবেন ক াি েন ব ত
ােসর লাi/3125 পয পিরেশাধ করা হেয়েছ।
 িলফট সং া : িলফট পিরচালনা o র ণােব ণ eবং
সািভিসং কােজর আগ /3125 পয িবল পিরেশাধ
করা হেয়েছ।
 টিলেফান সং া : eফe e eমআieস eর
টিলেফােনর লাi/3125 পয সমেয়র িবল পিরেশাধ
করা হেয়েছ।
 িপeিবe সং া : িপeিবe eর র ণােব ণ o
পিরচালনা কােজর িনেয়ািজত সবা দানকারী
িত ােনর লাi/3125 o আগ /3125 সমেয়র িবল
পিরেশােধর ি য়াধীন আেছ।
 িচ আদান- দান সং া : িচ প আদান- দান o
িরিসপশেন িনেয়ািজত কমচারীগণ িচ আদান- দান
কাজ যথাযথভােব স
করেছ।
 িবিবeস-eর কমকতা/কমচারীেদর আiিড কাড িবতরণ :
বাংলােদশ পিরসং ান
েরার সকল কমকতা/


কমচারীেদর আেবদেনর ি েত আiিড কাড ত o
িবতরেণর কাজ যথাযথভােব চলেছ।
 ভবেন পির ার-পির তা সং া : পিরসং ান
ভবেনর পির ার-পির তা eবং 2361 কিভe
ব িতক সাব- শন র ণােব ণ কােজর জ
সবাদানকারী িত ােনর aে াবর/3125 পয িবল
পিরেশােধর কায ম ি য়াধীন আেছ।
 ভৗত সবা o a া কােজর কায ম সং া :
বাংলােদশ পিরসং ান েরার 4য় o 5থ ণী
কমচারীেদর 3 ক ব িতক ডেকােরশন কােজর
সীিমত দরপ (LTM) প িতেত কায ম চলেছ। খ)
3125-3126 aথ বছের সীিমত দরপ (LTM)
প িতেত কাদারী িত ান LTM e Enlisted eর
জ 12/21/3125 তািরেখ িব ি কাশ করা হেয়েছ।
গ) ভবেনর বiজেমে আ িনিককরেণর লে
ব িতক কােজর u ু দরপ (OTM) প িতেত
কায ম ি য়াধীন আেছ। ঘ) িবিবeস eর িবিভ
uiং/ কে
বহােরর জ
শনারী, ণ সাম ী,
কি uটার o িবিধ সাম ী য়/সং হ কােজর u ু
দরপ (OTM) প িতেত কায ম ি য়াধীন আেছ।
ঙ) ভবেনর নীচ তলায় বসার জ
ীেলর চয়ার eবং
eমআieস eর িবিভ শাখায় বহােরর জ ফাiল
কিবেনট য়/সং হ কােজর (RFQ) প িতেত
কায ম ি য়াধীন আেছ।
 ভবন ক াি ন : ভবন ক াি ন আ িনিককরেণর
কাজ ি য়াধীন আেছ।
িবিনক শাখা :
 বাংলােদশ পিরসং ান েরার 4য় o 5থ ণীর
792
পেদ জনবল িনেয়াগ কায েমর aংশ
িহেসেব িলিখত পরী া হণ স
হেয়েছ eবং
মৗিখক পরী াসহ আ ষি ক কাযািদ ি য়াধীন
রেয়েছ।
 িবিবeস eর eিড ং- কািডং eিসসেট (iিসe) পেদর
বতনে ল u ীতকরেণর কায ম স
হেয়েছ।
 িবিবeস eর 4য় o 5থ ণীর 536
পেদ জনবল
িনেয়ােগর িনিম ছাড়পে র াব শাসিনক িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।
 িবিবeস eর রাজ বােজেটর 4য় o 5থ িণর 21
(দশ) জন কমচারীর টাiমে ল (u তরে ল) eবং 21
(দশ) জন কমচারীর িসেলকশন ড ল দােনর
কায ম ি য়াধীন আেছ।
 িবিবeস eর রাজ বােজেটর 5থ িণর িবিভ পেদ
29 জন কমচারীর পেদা িতর কায ম ি য়াধীন
আেছ।



িবিবeস eর রাজ বােজেটর 4য় িণর িবিভ পেদ
29 জন কমচারীর পেদা িতর কায ম ি য়াধীন
আেছ।
িবিবeস eর রাজ বােজেটর 4য় িণর u মান
সহকারী, aিফস সহকারী o aিফস সহকারী কাম
কি uটার া িরক পেদর পদধারীেদর িসেলকশন
ড ল দােনর কায ম ি য়াধীন রেয়েছ।
িবিবeস eর গেজেটড কমকতা (ক াডার বিহ ত) o
নন- গেজেটড কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা, 3124
ড়া করেণর uপর কায ম ি য়াধীন আেছ।
িবিবeস eর সাংগঠিনক কাঠােমা (3য় পযায়) SID e
রণ করা হেয়েছ।
িবিবধ আ ষি ক কাজ।








ক ীয় লাiে রীঃ
লাi- সে র/3125 iং পয
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কাশনার তািলকা :

µwgK
bs

cÖvß cÖKvkbvi bvg

cÖKvkbv
ms¯’vi bvg

1
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Bangladesh-July-2014

BBS

3
4
5

NAPD
BBS
BBS

AviwWwc (cÖKvkbv kvLv)
(K) wicÖWvKkb

cwimsL¨vb ey¨‡ivi mKj DBs I cÖK‡íi mKj
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লাi- সে র-3125 iং u
মািসক সময়কাল
িনে uে িখত কাশনা েলা কািশত হেয়েছ।



িমক
নং
01

কাশনার নাম
Population & Housing
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ায়

বেদিশক
ায়
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Census 2011,
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JALOKATI
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Census 2011,
Community Report, Zila
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Report of the Household
Based Forestry Survey
2011-12
Child and Mother
Nutrition Survey of
Bangladesh 2012
Health and Morbidity
Status Survey 2012
District Statistics 2011
Zila Sirajganj
District Statistics 2011
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District Statistics 2011
Zila Habiganj
District Statistics 2011
Zila Mymenshingh
District Statistics 2011
Zila Joypurhat
District Statistics 2011
Zila Bagerhat
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12

District Statistics 2011
Zila Cox’sbazar
District Statistics 2011
Zila Rajbari
District Statistics 2011
Zila Chandpur
District Statistics 2011
Zila Nilphamari
Monthly Statistical
Bulletin, Bangladesh
April 2014
Statistical Pocketbook of
Bangladesh 2013
National Accounts
Statistics, Provisional
Estimates of GDP 201314 and Final Estimates
of GDP 2012-13
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আদম শুমাির o o হগণনা -3122 ক
আদমশুমাির o হগণনা -3122 ক
কিমuিন িরেপাট : 75
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর প গড়, গাiবা া,
ভালা o বিরশাল জলার কিমuিন িরেপাট কািশত
হেয়েছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর িড় াম,
লালমিনরহাট, িসরাজগ , ব ড়া, জয় রহাট, নােটার,
রাজশাহী, চ পাiনবাবগ , িদনাজ র, িম া o নoগ
জলার কিমিuন িরেপাট েলা
েণর জ
ত
করা হেয়েছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর িকেশারগ ,
ল ী র, বা রবান o ক বাজার জলার কিমuিন
িরেপাট পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ eর
যাচাi-বাছাi কিম ক ক সুপািরেশর িভি েত
সংেশাধেনর কাজ চলেছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর চ দ র, চ াম,
যেশার, া ণবািড়য়া o টা াiল জলার কিমuিন
িরেপাট িপিডস ফারােম রেণর জ
েতর কাজ
চলেছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর জামাল র o
শিরয়ত র জলার কিমuিন িরেপাট িপিডস ফারােম
রণ করা হেয়েছ।
জলা িরেপাট : 75
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর বর না জলা
িরেপাট পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ যাচাiবাছাi কিম র িনকট ড়া a েমাদেনর জ
রণ
করা হেয়েছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর 39 জলার জলা
িরেপাট েতর জ িবিবeস eর 39 জন কমকতােক
দািয় দান করা হেয়েছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর Urban Area
Report
েণর জ
ত করা হেয়েছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 eর Analytical
Report
কােশর লে
Chapter িভি ক
েতর
কাজ চলেছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 কে র আoতায়
মৗিলক o ােয়ািগক পিরসং ান িবষয়ক িশ ণ
রাজশাহী িবভাগীয় পিরসং ান aিফেস eবং বিসক
কি uটার o i ারেনট ািuজং িবষয়ক িশ ণ
লনা িবভাগীয় পিরসং ান aিফেস a ি ত হেয়েছ।
■
আদমশুমাির o হগণনা 3122 কে র আoতায়
য় ত ফািনচার o কি uটার সামি নব 52
জলা পিরসং ান aিফস eবং eয়ার কি শনার o
মাি িমিডয়া েজ র 8 িবভাগীয় পিরসং ান
aিফেস রণ করা হেয়েছ

মিনটিরং া িস েয়শন aব িচলে ন e uiেমন (4য় পযায়) ক




■

■

■

মিনটিরং া িস েয়শন aব িচলে ন e uiেমন
কে র Multiple Indicator Cluster Survey
(MICS) 2012-2013 eর ল িতেবদন AWP
2014-2016 eর আoতায় ড়া করেণর কাজ চলেছ।
uে
য, মিনটিরং া িস েয়শন aব িচলে ন e
uiেমন (4য় পযায়) ক গত 41 ন, 3125 তািরেখ
সমা হেয়েছ।
নেদিনং ক াপািস aব িবিবeস iন প েলশন e
ডেমা ািফক ডাটা কােলকশন iuিজং িজআieস ক
28-19-3125 থেক 37-19-3125 পয 28তম পেব
িসেলট িস কেপেরশন, দি ণ সুরমা, গাপালগ o
িসেলট সদর uপেজলার সম মৗজা eবং 37-1৯3125 থেক 35-1৯-3125 তািরখ পয 29তম পেব
জয় হাট জলার সম
মৗজা, গাiবা া জলার
গািব
o ব ড়ার জলার িশবগ uপেজলার সম
মৗজার মাঠ পযােয় িডিজটাল মৗজা/ াপ আপেডট
করার কাজ স
করা হয়। াপ সা িতকরেণর
সময় া সবা o িশ া aবকাঠােমার ত সং হ
করা হেয়েছ। uে
য, 28তম পেব পিরসং ান o
ত
ব াপনা িবভােগর সােবক সিচব জনাব মা:
নিজ র রহমান সেরজিমেন কাজ পিরদশন eবং
গ মা
ি বেগর সম েয় সহকারী কিমশনার ( িম)
কাযালেয় মতিবিনময় সভার আেয়াজন কের।
14-1৯-3125 থেক 18-1৯-3125 তািরখ পয 6
(প চ) িদন াপী Editing Census Data for Arc GIS
িশ ণ হয়। u িশ েণ
Mapping-eর uপর eক
িজআieস কে কমরত 59 জন কমকতা/কমচারী
aংশ হণ কেরন। 38-1৯-3125 থেক 41-1৯-3125
পয 5 (চার) িদন াপী Small Area Atlas Map
Editing through Arc GIS eর uপর eক
িশ ণ
a ি ত হয়। u
িশ েণ 36 জন কমকতা/কমচারী
িশ ণ হণ কেরন। 3 িশ েণর uে াধন a ােন
বাংলােদশ পিরসং ান েরার মহাপিরচালক মেহাদয়
ধান aিতিথ িহেসেব uপি ত থেক া াম uে াধন
কেরন। u a ােন uপ-মহাপিরচালক মেহাদয়
িবেশষ aিতিথ িহেসেব uপি ত িছেলন।
Gender িবষেয়র uপর 34-1৯-3125 থেক 36-1৯3125 পয 4 (িতন) িদেনর eক Orientation
Program
a ি ত হয়। u
া ােম িবিভ
ম ণালয়/সং ার 46 জন কমকতা aংশ হণ কেরন।
u
া ােম পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভােগর
সিচব, সুরাiয়া বগম, eনিডিস ধান aিতিথ িহেসেব
uপি ত িছেলন। Orientation Program a ােন
সভাপিত কেরন বাংলােদশ পিরসং ান েরার
মহাপিরচালক জনাব গালাম মা ফা কামাল।

eমeসিভeসিব ক
■

■

■

eসিভআরeস-3123 eর key Findings েতর কাজ
স
হেয়েছ eবং িরেপাট ণয়েনর কাজ চলেছ।
3124 সােলর মাঠ পযায় থেক সং হীত
তফিসলস েহর eিড ং, কািডং o ািচং শেষ
কি uটাের ডাটা eি র কাজ চলেছ।
মাঠ পযায় থেক সং হীত 3125 সােলর রণ ত
তফিসলস হ িনয়িমতভােব eমeসিভeসিব কে র
সদর দ ের জমা হে ।
িনuি শনাল সািভেলস কে ােন















ক

24তম রাuে র ডাটা eিড ং eবং eি র কাজ।
25তম রাuে র 2ম পব মাঠ পযােয়র ত সং হ।
25তম রাu 3য় পেবর িপiিস মাট পযােয়র
আ িলক সম য়কারী, সুপারভাiজার o ত
সং হকারীর িরে সার িশ ণ।
25তম রাu 3য় পেবর মাঠ পযােয়র ত সং হ।
25তম রাu 26 পেবর ডাটা eিড ং eবং eি ।
26তম রাu 2ম পেবর িপiিস মাঠ পযােয়র
আ িলক সম য়কারী, সুপারভাiজার o ত
সং হকারীর িশ ণ।
26তম রাu 2ম পব eনeসিস ক eবং াক
িব িব ালয় যৗথভােব বিসক িশ ণ।
25তম রাu 3য় পেবর ডাটা eিড ং eবং eি ।
23তম রাuে র িরেপাট কাশ।
24তম রাuে র ত ি য়াকরণ।
aথৈনিতক শুমাির-3124 ক **



u
মতাস
সফটoয় ার বহার কের গত
ফ য়াির 3125 মােস iuিনয়ন ত েসবা কে র
মা েম ডাটা eি র কায ম শু করা হেয়েছ। গত
31 eি ল 3125 িখ: তািরেখ ডাটা eি কায ম
স
করা হেয়েছ। বতমােন eি ত ডাটা যাচাiবাছাi বক েসিসং eর কাজ চলেছ। eবারi থম
ানীয় পযােয় সরকােরর আ িনক
ি
বহার
কের রকড পিরমাণ কম সমেয়র মে কান শুমািরর
ত কি uটাের ধারণ করা স ব হেয়েছ। uে
গত 3৯ সে র 3125 ি : তািরখ পিরসং ান o
ত
ব াপনা িবভােগর সিচেবর ন ে aথৈনিতক
শুমাির 3124 কে র ি য়ািরং কিম র স ািনত
সদ
ডাটা ি য়াকরণ কায ম পিরদশন কেরন।
গণনা পরবত যাচাi (PEC) কায ম :

শুমািরর ণগতমান যাচাiেয়র জ বাংলােদশ u য়ন
গেবষণা িত ান (িবআiিডeস) ক ক গণনা পরবত
যাচাi (িপiিস) পিরচালনা করা হয়। aথৈনিতক
শুমাির-3124 eর গণনা পরবত যাচাi (িপiিস) eর
মাঠ পযােয়র গণনা কাজ স
হেয়েছ। পরবত েত
িপiিস প কািডং o ল শুমাির বiেয়র সােথ
িপiিস বiেয়র ািচং কাজ স
হেয়েছ। iিতমে
বাংলােদশ u য়ন গেবষণা িত ান (িবআiিডeস)
ক ক aথৈনিতক শুমাির 3124 কে র গণনা
পরবত যাচাi (িপiিস) eর খসড়া িরেপাট ত করা
হেয়েছ। বতমােন eর েণর কাজ চলেছ। িরেপাট
eক
কাশনা সিমনােরর মা েম শী i কােশর
পিরক না নয়া হেয়েছ।


বাংলােদশ পিরসং ান েরা 3124 সােলর মাচ- ন
সমেয় বাংলােদেশর তীয় aথৈনিতক শুমািরর ত
সং হ কায ম স
কেরেছ। a িষ লক
খাত েলােক পিরকি তভােব u য়ন খী করার লে
eক পিরসং ান িভি ক কাযকর িভত গেড় তালাi
e শুমািরর ল uে । aথৈনিতক শুমাির 3124 —
eর ল শুমািরর পিরচালনার েব সারােদেশ খানা o
িত ানস েহর তািলকা ণয়ন করা হেয়েছ। যা
বাংলােদেশ থম। eর ফেল ল শুমািরর মান িনয় ণ
সহ তা সু ভ
ু ােব o সুচা েপ পিরচালনা করা eবং ল
শুমািরর ত সং েহর
ে শু মা aথৈনিতক
কমকা সংি
খানা o িত ান হেত ত সং হ
করা সহজতর হেয়েছ। eর মা েম দেশর ি ক
aথৈনিতক কায েমর িব িত o ি স েক স ক
ধারণা লাভ করা স ব হেয়েছ।

বাংলােদশ পিরসং ান েরার আoতাধীন aথৈনিতক
শুমাির 3124 কে র আoতায় লাi-3125 সময়কােল
স ািদত কাযাবলী িববরণ িনে দান করা হল:
Data Entry কায ম :

হ া ক কাশ সং া কায ম :

ভিব ত aথৈনিতক শুমািরেক সহায়তা করার
uে ে
aথৈনিতক শুমাির-3124 eর সািবক
aিভ তার আেলােক বতমান শুমািরেক িভি কের
eক হ া ক কােশর কায ম চলেছ। iেতামে
হ া ক র ড়া
াফট
ত করা হেয়েছ।
Handbook Of Economic Census eর ড়া
াফট ভাষাগত সংেযাজন, পিরবতন o পিরমাজেনর
জ
িবেশষে র িনকট
রণ করা হেয়িছল।
িবেশষে র া মতামেতর িভি েত বতমােন হ া
ক র সংেশাধেনর কাজ চলেছ। aিত ত েয়াজনীয়
সংেশাধন বক Handbook Of Economic Census
কাশ করা হেব।

ত সং া কায ম :
দেশর েত ক ায়ী বসা- িত ােনর িক
ণ
মৗিলক ত স িলত eক ণা ক ী ত ত ভা ার
তরীর লে iেতামে পিরসং ান o ত
ব াপনা
িবভাগাধীন বাংলােদশ পিরসং ান েরার aথৈনিতক

Business Register


শুমাির 3124 কে র িবজেনস রিজ ার (Business
ত সং া শু করা হেয়েছ। e দেশর
aথৈনিতক পিরসং ান ণয়েনর ধান কাঠােমা িহেসেব
ব ত হেব। িবজেনস রিজ াের িত
িত ােনর
uে খেযা য ত থাকেব তার মে িত ােনর নাম,
কানা, আiনগত কাঠােমা, কাযাবলীর ধারণ, িনেয়ািজত
জনবেলর সং া, বাৎসিরক গড় uৎপাদন, মাট
স েদর পিরমাণ iত ািদ a তম। uে , িবজেনস
রিজ ার স েক aংিশজনেদর মতামত হেণর লে
গত 35 আগ , 3125 ি : তািরখ িবজেনস রিজ ােরর
পিরিধ o আoতায় িনধারণ ‘িবজেনস রিজ ােরর
পিরিধ o আoতা িনধারণ’ িবষয়ক eক কমশালার
আেয়াজন করা হয়।



Register)

ডেভলপেম aব া বাংলােদশ পাভা ডাটােবiজ
(িবিপিড) ক


িবিবeস eর হড কায়াটার হেত 2৯ জন
কমকতা/কমচারীেক Computer Assisted Personal
Interviewing (CAPI) প িত বহার সং া িবষেয়
গত 3৯ সে র হেত 3 aে াবর 3125 িশ ণ
aুি ত হয় eবং eকi িবষেয় 33-34 aে াবর 3125
িবিবeস eর ঊ তন o আi িবষেয় aিভ গেণর
িসিপআi প িত বহার সং া সফেটায় ার আেরা
সহজতরকরণ o সংেশাধন িবষেয় eক িশ ণ
a ি ত হয়।









িসিপআi প িত িবষেয় আগামী 19-23 নেভ র 3125
নরিসংদী জলার সদর uপেজলার 12 পৗর eলাকা
eবং 12 প ী eলাকায় িফ ট স
হেব। u
িফ ট স ে র লে আগামী 37-41 aে াবর
3125 তািরেখ সুপারভাiজার o গণনাকারীগেণর
িশ ণ a ি ত হেব।
রং র িবভােগর রং র জলার রং র িস
কেপােরশেনর 43 নং oয়াড ( পৗর eলাকা) o
নীলফামারী জলার সয়দ র uপেজলার বা ালী র
iuিনয়েন (প ী eলাকা) আগামী িডেস র 3125
পাiলট স
হেব। আগামী 13-21 নেভ র u
oয়াড o iuিনয়েন জানাল aপােরশন স
করা
হেব।
ডেভলপেম aব া বাংলােদশ পাভা ডাটােবiজ
কে র সােথ িনবাচন কিমশেনর ডাটা শয়ািরং িবষেয়
ব শী i MoU স
করার uে াগ হণ করা
হেয়েছ।
3য় িফ টে র জ i ারেনট িসম কাড, মেডম o
iেলক িনক িডভাiস (TAB) য় o িফ
া য়াল
ড়া করা হেয়েছ।
চলিত aথ বছের 13 জন িনেয়াগ করা হেয়েছ। যার
মে 12 জন Procurement Consultant o a জন
Financial Specialist
eবং 12 জন Database
Specialist িনেয়ােগর জ
আগামী 41 aে াবর
3125 TEC সভার আহবান করা হেয়েছ।

বেদিশক িশ ণ
■

লাi- সে র-3125 ি েকর মািসক পিরসং ান বাতায় কােশর জ
বেদিশক িশ ণ সং া ত
রণ। জ তার মা সাের নয়।
িমক
নং
12

কমকতার নাম o পদবী
জনাব হা দ আিত ল কবীর
uপ-পিরচালক
বাংলােদশ পিরসং ান েরা

13

জনাব মা: আিম ল বর চৗ রী
-সিচব (u য়ন)
পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ

14

জনাব সুি য় মার
-সিচব
aথৈনিতক স ক িবভাগ
জনাব মা: মাসুদ আলম
-পিরচালক
বাংলােদশ পিরসং ান েরা
জনাব নািসর uি ন আহ দ
-পিরচালক (চ:দা:)
িবভাগীয় পিরসং ান কমকতা, রং র
বাংলােদশ পিরসং ান েরা
জনাব সয়দ আহসান হািবব
সহকারী সিচব
পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ
জনাব মা ফা আশরা ামান
পিরসং ান কমকতা
বাংলােদশ পিরসং ান েরা
জনাব রােশদ-i-মাসতাহাব
জলা পিরসং ান কমকতা, নরিসংদী
বাংলােদশ পিরসং ান েরা
জনাব মা: হািফ র রহমান
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বাংলােদশ পিরসং ান েরা
জনাব মা: মাহ দ হােসন
শাসিনক কমকতা
eফeস e NSC ক
বাংলােদশ পিরসং ান েরা
জনাব চ শখর রায়
িসিনয়র মiে া iি িনয়ার (IT)
বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা

15
16

17
18
19
1৯
21

22

কম িচর নাম, ময়াদ o
দেশর নাম
Training workshop
on School to work
transition data
analysis for
evidence based
policy, Turin, Ttaly,
30 June to 04 July,
2014
Study Visit on Food
Security and
Nutritional Statistics
organized by
National Institute of
Statistics,
Cambodia, 07-13
July, 2014
-do-

eফ e e eমআieস eর সম য় শাখার

েমণর a েমাদনকারী
ক প
মাননীয় পিরক ানাম ী

িতেবদনাধীন সমেয় মাট
িবেদশ মেণর সং া
2ম বার

মাননীয় পিরক ানাম ী

2ম বার

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

PARIS21 Informing
a Data Revolution
(IDR) Project Asia
and the Pacific
Regional Workshop
in Bangkok
Thailand, 17-18
July, 2014

মাননীয় পিরক না ম ী

Do

িমক
নং
23

24
25
26

27
28
29
2৯
31
32
33
34

কমকতার নাম o পদবী
জনাব মা: নিজ র রহমান
সিচব
পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ

জনাব মাঃ aিলu াহ
uপ-সিচব (u য়ন-3)
পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ
জনাব মাঃ জািহ ল হক সরদার
ক পিরচালক
িজআieস ক , িবিবeস
জনাব গালাম মা ফা কামাল
মহাপিরচালক (aিতির সিচব)
বাংলােদশ পিরসং ান েরা

বগম শাহ ন নছা
uপ-সিচব
পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ
জনাব মা: আ ল কািদর িময়া
-পিরচালক
িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয়, চ াম
মাসা: মাক দা িশ ী
uপ-পিরচালক, িবিবeস
জনাব মা: eমদা ল হক
uপ-পিরচালক
জলা পিরসং ান কাযালয়, রা ামা
জনাব মিহuি ন আহেমদ
পিরসং ান কমকতা, িবিবeস
জনাব iফেতখায় ল কিরম
পিরসং ান কমকতা, িবিবeস
জনাব হা দ িমজা র রহমান হাoলাদার
uপ-পিরচালক (ভার া )
জলা পিরসং ান কাযালয়, যেশার
জনাব মাঃ সিলম সরকার
uপ-পিরচালক (ভার া )
জলা পিরসং ান কাযালয়

কমসূিচর নাম, ময়াদ o দেশর
নাম
United Nations
Global Forum of the
Integration of
Statistical and
Geospatial
Information and
Fourth Session of
the UN Committee
of Experts on Global
Geospatial
Information
Management (UNGGIM), 2014, New
Your, USA, 04-08August, 2014
-do-

েমণর a েমাদনকারী
ক প
মাননীয় ধানম ী

িতেবদনাধীন সমেয় মাট
িবেদশ মেণর সং া
Do

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

Training
Program/Study Visit
On Economic
Census at the
Department of
Census and
Statistics (DCS), Sri
Lanka, 18-22
August, 2014
-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

িমক
নং
35

কমকতার নাম o পদবী
জনাব সত র ন ম ল
uপ- ক পিরচালক (uপ-সিচব)
BPD, িবিবeস

36

জনাব িজয়াu ীন আহেমদ
-পিরচালক
বাংলােদশ পিরসং ান েরা

37

বগম আিজজা পারভীন
পিরচালক
বাংলােদশ পিরসং ান েরা

38

শখ মাঃ আ র রহমান
uপ-পিরচালক
বা বায়ন, পিরবী ণ o

39
3৯

কমসূিচর নাম, ময়াদ o দেশর
নাম
Get everyone in the
Picture’ Regional
Preparatory Meeting
for the Ministerial
Conference on Civil
Registration and
Vital Statistics
(CRVS) in Asia and
the Pacific,
Bangkok, 28-29
August, 2014
Enhancing Data
Dissemination under
the GDDS, Da Nang
City, Vietnam,
August 27-28, 2014
Training on V M
ware Software
during 01-04
September, 2014 in
Singapore and
China.
-do-

েমণর aনুেমাদনকারী
কতৃ পk
মাননীয় পিরক না ম ী

িতেবদনাধীন সমেয় মাট
িবেদশ মেণর সং া
2ম বার

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

Regional inception
Workshop on the
Regional Initiative
to support the Zero
Hunger Challenge in
Asia and the Pacific,
29-30, September,
2014 in Bangkok,
Thailand.
Visit of Bangladesh
Degegation to
participation in the
Cross Sector
Partnership Course,
21-25 July, 2014,
Bangkok, Thailand.
Regional Training
Course on Sampling
Methods for
Producing Core
Data Item or
Agriculture and
Rural Statistics

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do-

ায়ন িবভাগ

(IMED)

জনাব মাঃ মিফ ল iসলাম
া ামার
বাংলােদশ পিরসং ান েরা
জনাব মা: বাi ল আিমন iঁ য়া
uপ-মহাপিরচালক ( ্ সিচব)
বাংলােদশ পিরসং ান েরা

41

জনাব মাঃ সাi র রহমান
পিরসং ান কমকতা
বাংলােদশ পিরসং ান েরা

42

বগম সিলমা সুলতানা
পিরচালক
বাংলােদশ পিরসং ান েরা

শাক বাতা


বাংলােদশ পিরসং ান েরার জলা পিরসং ান কাযালয়, চ দ র eর আoতাধীন uপেজলা পিরসং ান কাযালয়,
ফিরদগ eর চiন ান জনাব মাঃ আব র রব (বয়স 59 বছর) গত 25/13/3125 iং ি : তািরখ রাত 22:41 ঘ কায়
দেরােগ আ া হেয় হাজী মহিসন রাড, আলীম পাড়া, চ দ র eর িমড া হাসপাতাল ( া: িল:) e iে কাল কেরন (i া
িল ািহ oয়া i া iলাiিহ রািজuন)।
কােল িতিন ী, িতন ছেল o চার মেয় রেখ গেছন। িতিন কমকালীন সমেয়
aত ত িন া o সততার সােথ ত র দািয় o কত পালন কেরেছন।



বাংলােদশ পিরসং ান েরার আoতাধীন নায়াখালী জলার কা ানীগ uপেজলা পিরসং ান কাযালেয়র জeসe বা
ভবেতাষ চ ম মদার িবগত 15/14/3125 iং রাজ ম লবার রাত 2:41 ঘ কায় ত র িনজ বািড়েত দযে র ি য়া ব
হেয় iে কাল কেরন।
কােল িতিন ী, eক o i ক া রেখ গেছন।



বাংলােদশ পিরসং ান েরার জামাল র জলার আoতাধীন মাদারগ uপেজলা পিরসং ান কাযালেয় কমরত জনাব
iমা ল হক, কিন পিরসং ান সহকারী ( জeসe) গত 26/1৯3125 ি : তািরেখ রাত 23-56 িমিনেটর সময় দযে র
ি য়া ব হেয়
বরণ কেরন (i ািল ািহ oয়া i া iলাiিহ রািজuন)।
কােল তার বয়স হেয়িছল 68 বছর 6 মাস 25
িদন। িতিন ী eক o i ক া স ান রেখ িগেয়েছন।



বাংলােদশ পিরসং ান েরা ত েদর
েত গভীরভােব শাকাহত। শাকাহত পিরবার েয়র িত সমেবদনা o ত েদর
িবেদহী আ ার মাগিফরাত কামনা করেছ।

