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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষিক প্রবিহিদন ছক 

 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম : সংসৃ্কবি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আওিাধীন অবধদপ্তর : কবি নজরুল ইনবিটিউট 

প্রবিহিদনাধীন িছর ২০২০-২১                                       প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ  : ০৭ জুন ২০২১ 
 

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কর্মকর্ম া/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাদজদে) 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূনযপদ িছরবভবিক সংরবিি 

(বরহটনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তিয* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

র্ন্ত্রণালয় 
 

     

অধিেপ্তর/সংস্থাসরূ্হ/সংযুক্ত 

অধিস (মর্াে পে সংখ্যা) 

     

                 ৪৬ ৩১ ১৫ -  

            ,       

                          

ও             , 

                   

                   

১৩ ১২ ১ -  

                 

      

১৯ ১৫ ০৪ ১৯  

মমাট ৭৮ ৫৮ ২০ ১৯  

 

* অনুদর্াধের্ পদের হ্রাস/বৃধির কারণ র্ন্তবয কলাদর্ উদেখ্ করদর্ হদব। 
         

১.২ শূনযপদের ধবনযাস  

অবিবরক্ত 

সবিি/িদূর্ধ্ি  পদ 

মজলা 

কমিকিি ার পদ 

অনযানয ১ম 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর 

পদ 

৩য় মেবণর 

পদ 

৪র্ি মেবণর 

পদ 

মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- 

 

- ৯ ১ ১০ - ২০ 

১.৩ অর্ীব গুরুত্বপূণম (strategic) পে (অধর্ধরক্ত সধচব/সর্পের্যমাোসম্পন্ন/সংস্থা-প্রিান/র্দূর্ধ্ম ) শূনয থাকদল  

র্ার র্াধলকা 

 

১.৪       শূনযপে পূরদণ বড় রকদর্র মকান সর্সযা থাকদল র্ার বণমনা  

১.৫       অনযানয পদের র্থয  
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প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজট মর্হক রাজস্ব িাহজহট 

স্থানান্তবরি পহদর সংখযা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজট মর্হক রাজস্ব িাহজহট  

স্থানান্তহরর  জনয প্রবিয়াধীন পহদর সংখযা 

১ ২ 

 ১৯                          

* মকান সংলগ্নী বযবহার করার প্রদয়াজন  নাই। 

 

১.৬ ধনদয়াগ/পদোন্নধর্ প্রোন 

প্রবিহিদনাধীন  ছ   পহদান্নবি নিুন বনহয়াগ প্রদান মন্তিয 

কমিকিি া কমিিারী মমাট কমিকিি া কমিিারী মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - - - - - 

 

১.৭ ভ্রর্ণ/পধরেশমন (মেদশ)  

ভ্রমণ/পবরদশিন 

(মমাট বদহনর সংখযা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/মেশাল 

এ্যাবসহিন্ট 

সবিি মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পধরেশমন     

পাবমর্য চট্টগ্রাদর্ ভ্রর্ণ     

 

১.৮ ভ্রর্ণ/পধরেশমন (ধবদেদশ) 

ভ্রমণ/পবরদশিন 

 (মমাট বদহনর সংখযা) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেশাল এ্যাবসহিন্ট 

সবিি মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     

 

* কর্ধেন ধবদেদশ ভ্রর্ণ কদরদেন সুধনধেম ষ্টভাদব উদেখ্ করদর্ হদব। 
 

১.৯    উপদরাক্ত ভ্রর্দণর পর ভ্রর্ণ বৃত্তান্ত/পধরেশমন প্রধর্দবেন োধখ্দলর সংখ্যা 
 

(২) অবিট আপবি  
 

২.১  অধিে আপধত্ত সংক্রান্ত র্থয (০১ জুলাই ২০২০ মথদক ৩০ জুন ২০২১ পযমন্ত) 

 
 

(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রোন করদর্ হদব) 
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িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবিট আপবি ব্রিবশহট 

জিাহির 

সংখযা 

বনষ্পবিকৃি অবিট আপবি অবনষ্পন্ন অবিট আপবি 

সংখযা টাকার পবরমাণ 

(মকাটি োকায়) 

সংখযা টাকার পবরমাণ 

(মকাটি োকায়) 

সংখযা টাকার 

পবরমাণ 

(মকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

          

        

১ ০  ১২,৩০,৩৪,২৮৫.৫০ ১৬০  ১৫৯  ১২.৩০.১২.১৪ .৫০ ১  ২২,১৩৯.০০ 

                   সিিহমাট 

 
 

২.২  অধিে ধরদপাদেম  গুরুর্র/বড় রকদর্র মকান জাধলয়াধর্/অথম আত্মসাৎ, অধনয়র্ িরা পদড় থাকদল মসসব মকসসরূ্দহর 

র্াধলকা   

 

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখযা)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ি- ছ   

(২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূহে পুবিভূি মমাট 

বিভাগীয় মামলার সংখযা 

প্রবিহিদনাধীন  ছ   বনষ্পবিকৃি  মামলার সংখযা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 

মামলার সংখযা িাকুবরিুযবি/ 

িরখাস্ত  

অিযােবি  অনযানয দণ্ড মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ১   ১ ১ 
 

 

(৪) সরকার কিৃি ক/সরকাহরর বিরুহে দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্িন্ত) 

 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ি রিাহর্ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কিৃি ক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখযা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহে দাহয়রকৃি 

বরট মামলার সংখযা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মিহে সরকাহরর বিরুহে 

দাহয়রকৃি মামলার সংখযা 

দাহয়রকৃি মমাট 

মামলার সংখযা 

বনষ্পবিকৃি মমাট 

মামলার সংখযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

 (৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        মেদশর অভযন্তদর প্রধশক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্িন্ত) 

প্রবশিণ কমিসূবির মমাট সংখযা মন্ত্রণালয় এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে মর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখযা  

১ ২ 

  

 

৫.২   র্ন্ত্রণালয়/অধিেপ্তর করৃ্ম ক প্রধর্দবেনািীন অথম-বেদর (২০২০-২১) মকান ইন-হাউজ প্রধশক্ষদণর আদয়াজন করা হদয় 

থাকদল র্ার বণমনা 
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৫.৩   প্রধশক্ষণ কর্মসূধচদর্ কর্মকর্ম া/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা র্দনানয়দনর মক্ষদে বড় রকদর্র মকান সর্সযা থাকদল র্ার 

বণমনা    
 

৫.৪   র্ন্ত্রণালদয় অন্-েয-জব মেধনং (OJT)-এর বযবস্থা আদে ধক-না; না থাকদল অন্-েয-জব মেধনং আদয়াজন করদর্ বড় 

রকদর্র মকান অসুধবিা আদে ধক-না?   

 

৫.৫      প্রধর্দবেনািীন অথম-বেদর (০১ জুলাই ২০২০ মথদক ৩০ জুন ২০২১ পযমন্ত) প্রধশক্ষদণর জনয ধবদেশ গর্নকারী 

কর্মকর্ম ার সংখ্যা   

 

 

(৬)  মসবমনার/ওয়াকি শপ সংিান্ত ির্য (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্িন্ত) 

 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকি শহপর সংখযা মসবমনার/ওয়াকি শহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখযা 

১ ২ 

          ,       ও                  ১৪  

 

                                 

 

(৭) ির্যপ্ররু্বক্ত ও কবম্পউটার স্থাপন  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কবম্পউটাহরর মমাট 

সংখযা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ইন্টারহনট 

সুবিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে লযান 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউটার প্রবশবিি 

জনিহলর সংখযা 

কমিকিি া কমিিাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১০      - - ২   ৫   
 

(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংশ/মুনাফা/আদায়কৃি রাজস্ব মর্হক সরকাবর মকাষাগাহর জমার পবরমাণ  

(অথম ধবভাদগর জনয)  
(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রোন করদর্ হদব) 

 ২০২০-২১ ২০১৯-২০ হ্রাস(-)/িৃবের (+) োর 

লিযমাো প্রকৃি অজি ন লিযমাো প্রকৃি অজি ন লিযমাো প্রকৃি অজি ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় েযাক্স 

মরধভধনউ 
      

নন-েযাক্স 

মরধভধনউ  
      

উদৃ্বত্ত (বযবসাধয়ক আয় মথদক)       

লভযাংশ ধহসাদব       
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(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগয কার্ি ািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমসযা-সঙ্কট    
 

৯.১  প্রধর্দবেনািীন অথম-বেদর নরু্ন আইন, ধবধি ও নীধর্ প্রণয়ন কদর থাকদল র্ার র্াধলকা 

 

৯.২ প্রধর্দবেনািীন অথম-বেদর সম্পাধের্ গুরুত্বপূণি/উহেখহর্াগয কাযমাবধল 

২০২০-২০২১ অথমবেদর প্রকাধশর্ গ্রন্থবধল 

প্রকাশনার নার্ :  

অধগ্ন বীনা, ২. নজরুদলর কধবর্া সর্গ্র, ৩. নজরুদলর মোেগল্প সর্গ্র, ৪. োয়ানে, ৫. নরু্ন চাাঁ ে, ৬. নজরুদলর প্রবন্ধ সর্গ্র, ৭. 

নজরুদলর পোবধল, ৮. সার্যবােী, ৯. সধির্া, ১০. নজরুদলর উপনযাস সর্গ্র, ১১. পুরু্দলর ধবদয়, ১২. ধচত্তনার্া, ১৩. চক্রবাক, 

১৪. নজরুদলর কাবযানুবাে, ১৫. পূদবর হাওয়া, ১৬. নজরুল সংগীর্ সংগ্রহ, ১৭. কাবয আর্পারা, ১৮. ধকদশার কধব নজরুল, 

১৯. নজরুল সংগীদর্ রাদগর বযবহার, ২০. নজরুদলর ধশশু ধকদশার সাধহর্য : ধবধবি প্রসঙ্গ, ২১. নজরুল ইনধিটিউে পধেকা 

৩৮ র্র্ সংকলন, ২২. ১৭ খ্দে নজরুল সর্গ্র । 

 

1. RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi †R¨ô cyÎ evsjv‡`‡ki AvaywbK ms¯‹…wZ I µxov Av‡›`vj‡bi 
 cw_K…r, exi gyw³‡hv×v knx` Kvgv‡ji 71Zg Rb¥evwl©Kx D`hvvcb Dcj‡ÿ¨ 05 AvM÷ 2020 ev` 
 †Rvni Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡U Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i mgš^‡q †`vÕqv gvnwdj AbywôZ nq|  
 

 
 
2. RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi mnawg©bx I e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywR‡ei 90Zg 
 Rb¥evwl©Kx D`hvcb Dcj‡ÿ 08 AvM÷ 2020 kwbevi †ejv 11Uvq Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡U 
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 Av‡jvPbv I †`vqv gvnwdj AbywôZ nq| D³ Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui 
 wbe©vnx cwiPvjK MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii AwZwi³ mwPe Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb, 
 Abyôv‡b ¯^vMZ fvlY cÖ`vb K‡ib Bbw÷wUD‡Ui mwPe miKv‡ii hyM¥mwPe Rbve †gv. Avãyi iwng| 
 

 
 
3. ¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi 45Zg kvnv`Z evwl©Kx 15 AvM÷ 
 RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ fvPz©qvj Av‡jvPbv I †`vqv gvnwd‡ji Av‡qvRb Kiv nq| D³ Abyôvb 
 D‡ØvaK K‡ib Rbve †gv. e`iæj Av‡idxb, m¤§vwbZ mwPe, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq| Abyôv‡b 
 mfvcwZZ¡ K‡ib RvZxq  Aa¨vcK iwdKzj Bmjvg, †Pqvig¨vb, Kwe bRiæj Bbw÷wUDU Uªvw÷ †evW©, 
 Abyôv‡b Av‡jvPbv K‡ib Rbve wLjwLj KvRx, Kwe‡cŠÎx I m`m¨, Kwe bRiæj Bbw÷wUDU Uªvw÷ 
 †evW©, Abyôv‡b ¯^vMZ fvlY cÖ`vb K‡ib  Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui wbe©vnx cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 
 Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb|  

 
4. RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi 44Zg g„Zz¨evwl©Kx Dcj‡ÿ Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui D‡`¨v‡M 
 Av‡jvPbv I mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| D³ Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wQ‡jb Rbve †K Gg 
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 Lvwj` Ggwc gvbbxq cÖwZgš¿x, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq| Abyôv‡b we‡kl AwZw_ wQ‡jb Rbve †gv. 
 e`iæj  Av‡idxb, m¤§vwbZ mwPe, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq| Abyôv‡b Av‡jvPbv K‡ib Rbve wLjwLj 
 KvRx Kwe‡cŠÎx I m`m¨ Kwe bRiæj Bbw÷wUDU Uªvw÷ †evW©| Abyôv‡b ¯^vMZ fvlY †`b Kwe bRiæj 
 Bbw÷wUD‡Ui wbe©vnx cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb| 
 

 
 
5. 14 wW‡m¤^i 2020 Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui D‡`¨v‡M knx` eyw×Rxex w`em D`hvcb Kiv nq| knx` 
 eyw×Rxex w`em  Dcj‡ÿ mKvj 9Uvq wgicyi ’̄ knx` eyw×Rxex Kei ’̄v‡b Ges 10Uvq iv‡qi evRvi ’̄ 
 ea¨f‚wg‡Z kÖ×v Ávcb Kiv nq| GKB w`b mKvj 11.30Uvq Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui Kvgvj 
 AvZvZzK© †mwgbvi K‡ÿ Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv nq|  

 



8 

6. 16 wW‡m¤^i gnvb weRq w`em Dcj‡ÿ mKvj 7 NwUKvq Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui cÿ n‡Z mvfvi ’̄ 
 RvZxq ¯§„wZ‡mŠ‡a kÖ×v  wb‡e`b Kiv nq| mKvj 11Uvq Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui Kvgvj AvZvZzK© 
 †mwgbvi K‡ÿ Av‡jvPbv mfv I msMxZvbyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| 
 

 
 

7. gnvb knx` I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 2021 D`hvcb Dcj‡ÿ Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui 
 D‡`¨v‡M 21 †deªæqvwi mKvj 11Uvq Bbw÷wUD‡Ui †mwgbvi K‡ÿ Av‡jvPbv, msMxZvbyôvb I iPbv 
 cÖwZ‡hvwMZvq weRqx‡`i g‡a¨ cyi¯‹vi weZi‡Yi  Av‡qvRb Kiv nq| Av‡jvPbv Abyôv‡b mfvcwZZ¡ 
 K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUDU  Uªvw÷  †ev‡W©i m¤§vwbZ †Pqvig¨vb RvZxq Aa¨vcK iwdKzj Bmjvg| 
 Av‡jvPbv K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui wbe©vnx cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) Rbve †gvnv¤§` 
 RvKxi †nv‡mb, Kwe †cvÎx Rbve wLjwLj KvRx Ges Bbw÷wUD‡Ui Uªvw÷ †ev‡W©i m`m¨ W. ˆmq`v 
 †gvZv‡niv evby|  Abyôv‡b msMxZ I Ave„wË cwi‡ekb K‡ib cÖw_Zhkv wkíxe„›`| 
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8. HwZnvwmK 7gvP© D`hvcb Dcj‡ÿ Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui D‡`¨v‡M 07 gvP© mKvj 11Uvq 
 Bbw÷wUD‡Ui †mwgbvi K‡ÿ Av‡jvPbv, msMxZvbyôvb I iPbv cÖwZ‡hvwMZvq weRqx‡`i g‡a¨ 
 cyi¯‹vi weZi‡Yi Av‡qvRb Kiv nq| Av‡jvPbv Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib  Kwe bRiæj Bbw÷wUDU 
 Uªvw÷ †ev‡W©i m¤§vwbZ †Pqvig¨vb RvZxq Aa¨vcK iwdKzj  Bmjvg| Av‡jvPbv K‡ib Kwe bRiæj 
 Bbw÷wUD‡Ui wbe©vnx cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb Ges ¯^vMZ e³e¨ 
 cÖ`vb K‡ib Bbw÷wUD‡Ui mwPe (Dc-mwPe) Rbve †gvt BwjqvQ kvn&|  
 

 
 

 
9. RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`em 2021 D`hvcb 
 Dcj‡ÿ Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui D‡`¨v‡M 17 gvP© mKvj 11Uvq Bbw÷wUD‡Ui †mwgbvi K‡ÿ 
 Av‡jvPbv, msMxZvbyôvb I iPbv cÖwZ‡hvwMZvq weRqx‡`i g‡a¨ cyi¯‹vi weZi‡Yi Av‡qvRb Kiv nq| 
 Av‡jvPbv Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUDU Uªvw÷ †ev‡W©i m¤§vwbZ †Pqvig¨vb 
 RvZxq Aa¨vcK iwdKzj Bmjvg| Av‡jvPbv K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui wbe©vnx cwiPvjK 
 (AwZwi³ mwPe) Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb, Bbw÷wUD‡Ui mwPe (Dc-mwPe) Rbve †gvt BwjqvQ 
 kvn&&, Kwe †cŠÎx Rbve wLjwLj KvRx I W. ¸jkvb Aviv| Abyôv‡b msMxZ I Ave„wË cwi‡ekb K‡ib 
 cÖw_Zhkv wkíxe„›`| 
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10. gywRe kZel© gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em 2021 D`hvcb Dcj‡ÿ Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui 
 D‡`¨v‡M 26 gvP© mKvj 10Uvq Bbw÷wUD‡Ui †mwgbvi K‡ÿ Av‡jvPbv, msMxZvbyôvb I iPbv 
 cÖwZ‡hvwMZvq weRqx‡`i g‡a¨ cyi¯‹vi weZi‡Yi Av‡qvRb Kiv nq| Av‡jvPbv Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib 
 Kwe bRiæj Bbw÷wUDU Uªvw÷ †ev‡W©i m¤§vwbZ †Pqvig¨vb RvZxq Aa¨vcK iwdKzj Bmjvg| Av‡jvPbv 
 K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui wbe©vnx cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb, 
 Kwe †cvÎx Rbve wLjwLj KvRx| ¯̂vMZ e³e¨ cÖ`vb K‡ib Bbw÷wUD‡Ui mwPe (Dc-mwPe) Rbve †gvt 
 BwjqvQ  kvn&| Abyôv‡b msMxZ I Ave„wË cwi‡ekb K‡ib cÖw_Zhkv wkíxe„›`| 
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11. RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi 122Zg Rb¥evwl©Kx D`hvcb Dcj‡ÿ Kwe bRiæj 
 Bbw÷wUD‡Ui D‡`¨v‡M 25 †g mKvj 10Uvq Bbw÷wUD‡Ui †mwgbvi K‡ÿ Av‡jvPbv, 
 msMxZvbyôvb Gi Av‡qvRb Kiv nq| Av‡jvPbv Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib Kwe bRiæj 
 Bbw÷wUDU Uªvw÷ †ev‡W©i m¤§vwbZ †Pqvig¨vb RvZxq Aa¨vcK iwdKzj Bmjvg| Av‡jvPbv K‡ib Kwe 
 †cvÎx Rbve wLjwLj KvRx| ï‡f”Qv e³e¨ †`b Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui  wbe©vnx cwiPvjK (AwZwi³ 
 mwPe) Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb, Ges ¯^vMZ e³e¨ iv‡Lb Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui mwPe 
 (Dc-mwPe) Rbve †gvt BwjqvQ kvn&&| Abyôv‡b msMxZ cwi‡ekb K‡ib Bbw÷wUD‡Ui cÖw_Zhkv 
 wkíxe„›`| 
 

 
 

12. RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi 122Zg Rb¥evwl©Kx D &̀&hvcb Dcj‡ÿ ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi 
 Av‡qvR‡b ÒbRiæj †PZbvq †`k‡cÖgÓ kxl©K †mwgbvi Kwe bRiæj Bbw÷wUDU KZ…©K ev¯Íevqb Kiv 
 nq| †mwgbv‡i mfvcwZZ¡ K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUDU Uªvw÷ †ev‡W©i m¤§vwbZ m`m¨ I RvZxq 
 Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi †cŠÎx Rbve wLjwLj KvRx| Abyôv‡b  cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb 
 ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿x Rbve †K Gg Lvwj` Ggwc, we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z 
 wQ‡jb ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi m¤§vwbZ mwPe Rbve †gvt e`iæj Av‡idxb| wfwWI Kbdv‡iwÝs Gi 
 gva¨‡g AbywôZ †mwgbv‡i g~j cÖeÜ Dc¯’vcb K‡ib RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe I wewkó 
 bRiæj M‡elK Rbve G Gd Gg nvqvZzjøvn, Av‡jvPbvq AskMÖnY K‡ib Rbve †gv. †Rnv` DwÏb, 
 DcmwPe, A_© gš¿Yvjq, euvkixi cwiPvjK W. Lv‡jKz¾vgvb Ges Kwe I bRiæj M‡elK †kL 
 †iRvDwÏb Avn‡g`| †mwgbviwU mÂvjbv K‡ib Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui wbe©vnx cwiPvjK 
 (AwZwi³ mwPe) Rbve †gvnv¤§` RvKxi †nv‡mb| ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi D×©Zb 
 Kg©KZ©ve„›`, Kwe bRiæj Bbw÷wUDU Uªvw÷ †ev‡W©i m¤§vwbZ m`m¨e„›`, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi 
 Aaxb¯’ 16wU `ßi/ms ’̄vi cÖavbMY| Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡Ui Kg©KZ©vMYI †mwgbv‡i AskMÖnY 
 K‡ib| 
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৯.৩       ২০১৯-২০ অথম-বেদর র্ন্ত্রণালদয়র কাযমাবধল সম্পােদন বড় রকদর্র মকান সর্সযা/সঙ্কদের আশঙ্কা করা হদল  র্ার ধববরণ 

(সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমসযা/সঙ্কট উহেহখর প্রহয়াজন মনই; উদােরণ: পদ সৃজন, শূনযপদ পূরণ ইিযাবদ) 

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহেশয সাধন সংিান্ত   

10.1 ২০১৯-২০ অথম-বেদরর কাযমাবধলর র্ািযদর্ র্ন্ত্রণালদয়র আরি উদেশযাবধল সদন্তাষজনকভাদব সাধির্ হদয়দে ধক?  

১০.২   উদেশযাবধল সাধির্ না হদয় থাকদল র্ার কারণসরূ্হ    

১০.৩   র্ন্ত্রণালদয়র আরি উদেশযাবধল আরও েক্ষর্া ও সািদলযর সদঙ্গ সািন করার লদক্ষয ময সব বযবস্থা/পেদক্ষপ গ্রহণ 

করা মযদর্ পাদর, মস সম্পদকম  র্ন্ত্রণালদয়র সুপাধরশ 
 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) 

১১.১   কৃধষ/ধশল্প পণয, সার, জ্বালাধন ইর্যাধে  
   

মন্ত্রণালহয়র 

নাম 

পহণযর নাম প্রবিহিদনাধীন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৯-২০) 

উৎপাদহনর 

লিযমাো 

প্রবিহিদনাধী

ন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৯-২০) 

প্রকৃি 

উৎপাদন 

লিযমাো 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শিকরা োর 

মদশজ উৎপাদহন 

মদহশর অভযন্তরীণ 

িাবেদার কি 

শিাংশ মমটাহনা 

র্াহে 

পূিিিিী 

অর্ি-িছহর 

(২০১৮-১৯) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃধষ র্ন্ত্রণালয় চাল      

গর্      

ভুট্টা      

আলু      

ধপাঁয়াজ      

পাে      

শাক-সবধজ      

র্ৎসয ও প্রাধণ 

সম্পে র্ন্ত্রণালয় 

র্ৎসয      

র্াংস      

দুি      

ধির্       

ধশল্প র্ন্ত্রণালয় ধচধন      

লবণ      

সার (ইউধরয়া)      
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মন্ত্রণালহয়র 

নাম 

পহণযর নাম প্রবিহিদনাধীন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৯-২০) 

উৎপাদহনর 

লিযমাো 

প্রবিহিদনাধী

ন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৯-২০) 

প্রকৃি 

উৎপাদন 

লিযমাো 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শিকরা োর 

মদশজ উৎপাদহন 

মদহশর অভযন্তরীণ 

িাবেদার কি 

শিাংশ মমটাহনা 

র্াহে 

পূিিিিী 

অর্ি-িছহর 

(২০১৮-১৯) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

বাধণজয র্ন্ত্রণালয় চা      

জ্বালাধন ও খ্ধনজ 

সম্পে র্ন্ত্রণালয় 

গযাস      

কয়লা      

কঠিন ধশলা      

বস্ত্র ও পাে 

র্ন্ত্রণালয় 

বস্ত্র/সুর্া      

পােজার্ দ্রবয      

 

১১.২ মকান ধবদশষ সার্গ্রী/সাধভম দসর উৎপােন বা সরবরাহ, রূ্দলযর ধস্থধর্শীলর্ার মক্ষদে বড় রকদর্র সর্সযা বা সঙ্কে 

হদয়ধেল ধক? ধনকে ভধবষযদর্ র্ারাত্মক মকান সর্সযার আশঙ্কা থাকদল র্ার বণমনা  
 

 

১১.৩ ধবদুযৎ সরবরাহ (মর্গাওয়াে)  
 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) পূিিিিী িছর (২০১৮-১৯) 

সহিিাচ্চ  িাবেদা সহিিাচ্চ  উৎপাদন সহিিাচ্চ  িাবেদা সহিিাচ্চ  উৎপাদন  

১ ২ ৩ ৪ 
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১১.৪  ধবদুযৎ-এর গড় ধসদির্ লস (শর্করা হাদর)  

সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন  ছ  

(২০১৯-২০) 

 

পূিিিিী   ছ  

(২০১৮-১৯) 

পূিিিিী  ছ    িুলনায় 

হ্রাস (-)/িৃবে (+) 

মন্তিয 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পধবদবা     

ধবউদবা     

ধিধপধিধস     

মিসদকা     

ওদজাপাধিদকা     

           
 

 

11.5 জ্বালাধন মর্দলর সরবরাহ (মর্ট্রিক েন) 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) পূিিিিী িছর (২০১৮-১৯) 

িাবেদা সরিরাে িাবেদা সরিরাে  

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

 

11.6 মেদশর মর্দোপধলেন এলাকায় পাধন সরবরাহ (লক্ষ গযালন)  

 প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) পূিিিিী  িছর  (২০১৮-১৯) 

মমহরা এ্লাকা িাবেদা সরিরাে িাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

(১২)  আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (জনবনরাপিা বিভাহগর জনয)   

১২.১ অপরাি-সংক্রান্ত 
 

অপরাহধর ধরন 

অপরাহধর সংখযা 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/িৃবে(+)-এ্র সংখযা  

 
 

অপরাহধর হ্রাস    

  (-)/িৃবে(+)-এ্র 

শিকরা োর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খু্ন     

িষমণ     

অধগ্নসংদযাগ     

এধসি ধনদক্ষপ     

নারী ধনযমার্ন     

িাকাধর্     
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রাহাজাধন     

অস্ত্র/ধবদফারক সংক্রান্ত     

মমাট     

 

 

১২.২ প্রধর্ লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটির্ অপরাদির রু্লনারূ্লক ধচে 

 

বিষয় অর্ি-িছর (২০১৯-২০) অর্ি-িছর (২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

   

 

১২.৩ দ্রুর্  ধবচার আইদনর প্রদয়াগ (৩০ জুন ২০২০ পযমন্ত) 

আইন জাবরর পর 

মর্হক িমপুবিভূি 

মামলার সংখযা  

(আসাবমর সংখযা) 

প্রবিহিদনাধীন 

িছহর মগ্রপ্তারকৃি 

আসাবমর সংখযা 

আইন জাবরর পর 

মর্হক িমপুবিভূি 

মগ্রপ্তারকৃি 

আসাবমর সংখযা 

মকাটি  কিৃি ক 

বনষ্পবিকৃি 

িমপুবিভূি 

মামলার সংখযা 

শাবস্ত েহয়হছ এ্মন 

মামলার সংখযা ও 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

িমপুবিভূি সংখযা   

 

মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

১২.৪ স্থল, মনৌ ও আকাশ পদথ বাংলাদেদশ আগর্ ধবদেধশ নাগধরক (যােী)-এর সংখ্যা (জনধনরাপত্তা ধবভাগ) 

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

হ্রাস(-)/িৃবে(+) -এ্র 

সংখযা 

১ ২ ৩ ৪ 

মর্াে যােীর সংখ্যা    

পযমেদকর সংখ্যা    

 

১২.৫ সীর্ান্ত সংঘদষমর সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

হ্রাস(-)/িৃবে(+) -এ্র সংখযা 

১ ২ ৩ ৪ 

বাংলাদেশ-ভারর্ সীর্ান্ত    

বাংলাদেশ-র্ায়ানর্ার সীর্ান্ত    

 

১২.৬ সীর্াদন্ত বাংলাদেদশর সািারণ নাগধরক হর্যার সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

হ্রাস(-)/িৃবে(+) -এ্র সংখযা 
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১ ২ ৩ ৪ 

ধব এস এি করৃ্ম ক    

র্ায়ানর্ার সীর্ান্তরক্ষী করৃ্ম ক     

 

 

 

 

 

১২.৭  ৩০  জুন ২০২০ র্াধরদখ্ কারাগাদর বধির সংখ্যা (                      ) 

িবির ধরন িবির সংখযা মন্তিয 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

িবির  সংখযার  

 হ্রাস (-)/িৃবে (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ হাজধর্     

পুরুষ কদয়ধে     

র্ধহলা হাজধর্     

র্ধহলা কদয়ধে     

ধশশু হাজধর্     

ধশশু কদয়ধে     

ধিদেইধন     

ধরধলজি ধপ্রজনার (আরধপ)     

মমাট     

১২.৮ রৃ্রু্যেন্ডপ্রাপ্ত আসাধর্ (                      ) 

     প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

পূিিিিী িছহরর িুলনায় 

হ্রাস(-)/িৃবে(+) -এ্র 

সংখযা 

১ ২ ৩ ৪ 

রৃ্রু্যেন্ডপ্রাপ্ত আসাধর্র সংখ্যা    
রৃ্রু্যেন্ড কাযমকর হদয়দে, এর্ন আসাধর্র 

সংখ্যা 
   

 

 

(১৩) মফৌজদাবর মামলা-সংিান্ত ির্য (আইন ও বিিার বিভাহগর  জনয) 

িমপুবিভূি 

অবনষ্পন্ন মফৌজদাবর 

মামলার সংখযা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

(২০১৯-২০)) মমাট 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখযা 

পূিিিিী িছহর 

(২০১৮-১৯) মমাট 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখযা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর  

(২০১৯-২০) মমাট 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখযা 

পূিিিিী িছহর 

(২০১৮-১৯) মমাট 

বনষ্পবিকৃি 

মামলার সংখযা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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(১৪)  অর্িননবিক (অর্ি বিভাহগর জনয)  
 

আইহটম প্রবিহিদনাধীন 
িছর 

 (২০১৯-২০) 

পূিিিিী  
িছর  

(২০১৮-১৯) 

পূিিিিী িছহরর  িুলনায় 
শিকরা িৃবে (+) িা হ্রাস  (-) 

 

১ ২ ৩ ৪ 

১।   ববদেধশক রু্দ্রার ধরজাভম  (       র্াধকম ন িলার)  

      (৩০ জুন,  ২০২০) 
   

২।   প্রবাসী বাংলাদেশীদের মপ্রধরর্ মরধর্দেদের পধরর্াণ    

(       র্াধকম ন িলার)   (জুলাই ২০১৮জুন ২০১৯) 

   

৩।   আর্োধনর পধরর্াণ (  ধলয়ন র্াধকম ন িলার) 

   (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

৪।   ই,ধপ,ধব-এর র্থযানুযায়ী রপ্তাধনর পধরর্াণ (       র্াধকম ন 

িলার) 

    (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

৫। রাজস্বঃ  
(ক) প্রধর্দবেনািীন বেদর রাজস্ব আোদয়র লক্ষযর্াো  (মকাটি 

োকা) 
(খ্)  রাজস্ব আোদয়র পধরর্াণ (মকাটি োকা) 

   (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

৬।   মর্াে অভযন্তরীণ ঋণ (মকাটি োকায়) 
      সরকাধর খ্ার্ (   ) (জুন, ২০১৯) 

   

৭। ঋণপে মখ্ালা (LCs opening) (       র্াধকম ন িলার) 
 ক)      (ক) খ্ােয-শসয (চাল ও গর্) 

 খ্       (খ্)  অনযানয (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

   

৮।  খ্ােয-শদসযর র্জুে (লক্ষ মর্ট্রিক েন) 
(৩০ জুন ২০২০) 

   

৯।  জার্ীয় মভাক্তা রূ্লয সূচক পধরবর্ম দনর হার  
    (ধভধত্ত ২০০৫-০৬=১০০) 
  ক) বাদরা র্াদসর গড়ধভধত্তক 

  খ্) পদয়ন্ট-েু-পদয়ন্টধভধত্তক (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

 

 

১৪.১ সরাসধর ববদেধশক ধবধনদয়াগ (িদরন       ইনদভিদর্ন্ট) সংক্রান্ত (প্রিানর্ন্ত্রীর কাযমালদয়র জনয) 
 

সরাসবর বিহদবশক 

বিবনহয়াহগর পবরমাণ 

(বিবলয়ন মাবকি ন িলাহর) 

প্রবিহিদনাধীন িছর  পূিিিিী দুই িছর 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ 
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(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত  (বাস্তবায়ন পধরবীক্ষণ ও রূ্লযায়ন ধবভাদগর জনয) 
 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকদল্পর অথম বরাে ও বযয় সংক্রান্ত র্থয (০১ জুলাই ২০১৯ মথদক ৩০ জুন ২০২০ পযমন্ত) 
 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

মমাট প্রকহল্পর সংখযা  

 

প্রবিহিদনাধীন িছহর এ্বিবপহি 

মমাট িরাে (মকাটি টাকায়) 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

িরাহের বিপরীহি িযহয়র 

পবরমাণ ও িরাহের 

বিপরীহি িযহয়র শিকরা 

োর 

প্রবিহিদনাধীন িছহর মন্ত্রণালহয় 

এ্বিবপ বরবভউ সভার সংখযা  

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

 ১৫.২ প্রকদল্পর অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৯ মথদক ৩০ জুন ২০২০ পযমন্ত) 

শুরু করা নিুন 

প্রকহল্পর সংখযা 
প্রবিহিদনাধীন িছহর 

সমাপ্ত  প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

উহবাধনকৃি সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর িলমান 

প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি সমাপ্ত 

গুরুত্বপূণি অিকাঠাহমা 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১৫.৩ ধজধিধপ প্রবৃধির হার (২০১৯-২০) (পধরসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাদগর জনয) 

১৫.৪ র্াথাধপেু আয় (র্াধকম ন িলাদর) (২০১৯-২০) (পধরসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাদগর জনয) 

১৫.৫ েধরদ্র জনদগাষ্ঠী সংক্রান্ত র্থয (পধরসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাদগর জনয): 

 

দাবরদ্র্যসীমার বনহি অিবস্থি জনহগাষ্ঠীর ধরন প্রবিহিদনাধীন িছর 

 (২০১৯ -২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

োধরদ্রযসীর্ার ধনদচ অবধস্থর্ অর্ীব 

েধরদ্র (Extreme Poor) জনদগাষ্ঠী 

সংখ্যা   

শর্করা হার    

োধরদ্রযসীর্ার ধনদচ অবধস্থর্ েধরদ্র 

(Poor) জনদগাষ্ঠী 

সংখ্যা 
 

  

শর্করা হার 
 

  

১৫.৬   কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত র্থয (পধরসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাদগর জনয) 
 

 প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাধনক কর্মসংস্থাদনর সংখ্যা   
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অনানুষ্ঠাধনক কর্মসংস্থাদনর সংখ্যা   
মর্াে   
মবকারদত্বর হার   

  
 

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংিান্ত ির্য (অর্িননবিক সম্পকি  বিভাহগর জনয)  

 

িছর িুবক্তর  

ধরন 

িুবক্তর 

সংখযা 

কবমটহমন্ট 

(মকাটি টাকায়) 

বিসিাসিহমন্ট 

(মকাটি টাকায়) 

বরহপহমন্ট 

 (মকাটি টাকায়) 

মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৯ -২০ ঋণচুধক্ত   

 

 আসল-   

সুে-  

অনুোন চুধক্ত     

মর্াে     

২০১৮-১৯ ঋণচুধক্ত    আসল-    

 সুে-  

অনুোন চুধক্ত     

মর্াে     

 

 

(১৭)    অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অবকাঠাদর্া উন্নয়ন কর্মসূধচ ও বাস্তবায়ন অগ্রগধর্র ধববরণ, সংধিষ্ট অথম-বেদর  

(২০১৯-২০) বরােকৃর্ অথম, বযধয়র্ অথম, সংধিষ্ট অথম-বেদর (২০১৯-২০) লক্ষযর্াো এবং লক্ষযর্াোর ধবপরীদর্ অধজম র্ 

অগ্রগধর্)   
 

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিষ্ট ির্য  
 

১৮.১ সরকারপ্রিাদনর ধবদেশ সির সংক্রান্ত 

সফর প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

সরকারপ্রিাদনর ধবদেশ সিদরর সংখ্যা   

আন্তজম াধর্ক সদেলদন মযাগোদনর সংখ্যা   

ধদ্বপাধক্ষক রাষ্ট্রীয় সিদরর সংখ্যা   
 

১৮.২   ধবদে   রাষ্ট্রপ্রিান/সরকারপ্রিাদনর বাংলাদেশ সির (০১ জুলাই ২০১৯ মথদক ৩০ জুন ২০২০ পযমন্ত) 

 

১৮.৩   আন্তজম াধর্ক সংস্থা-প্রিানদের বাংলাদেশ সির (০১ জুলাই ২০১৯ মথদক ৩০ জুন ২০২০ পযমন্ত) 

 

১৮.৪   ধবদেদশ বাংলাদেদশর দূর্াবাদসর সংখ্যা  
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১৮.৫ বাংলাদেদশ ধবদেদশর দূর্াবাদসর সংখ্যা 
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(১৯)    বশিা-সংিান্ত ির্য  
 

১৯.১ প্রাথধর্ক ধশক্ষা-সংক্রান্ত  র্থযসরূ্হ (প্রাথধর্ক ও গণধশক্ষা র্ন্ত্রণালদয়র জনয) 

 

মদহশর সিিহমাট 

প্রার্বমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখযা              

  (              ) 

ছাে-ছােীর সংখযা সু্কল 

িযাগকারী 

(ঝহর পড়া) 

ছাে-ছােীর 

োর 

 

প্রার্বমক বিদযালহয়র 

সিিহমাট বশিহকর সংখযা 

ছাে ছােী মমাট সিিহমাট মবেলা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাধর প্রাথধর্ক 

ধবেযালদয়র সংখ্যা             

(               )             

      

মরধজিািম  মবসরকাধর 

প্রাথধর্ক ধবেযালদয়র 

সংখ্যা (          ) 

     

কধর্উধনটি প্রাথধর্ক 

ধবেযালদয়র সংখ্যা  
(           )                

     

অনযানয প্রাথধর্ক ধশক্ষা 

প্রধর্ষ্ঠাদনর সংখ্যা 
(           ) 

     

   সিিহমাট  সংখযা 

     (              ) 

     

 

 

১৯.২   প্রাথধর্ক ধবেযালদয় গর্দনাপদযাগী ধশশুর (৬-১০ বের বয়স) সংখ্যা (প্রাথধর্ক ও গণধশক্ষা র্ন্ত্রণালদয়র জনয) 

 
বশিার্ী  গমহনাপহর্াগী 

বশশুর সংখযা  

(৬-১০ িছর িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী মমাট কিজন 

বশশু বিদযালহয় র্ায় না, িার 

সংখযা     (শিকরা োর) 

 গমহনাপহর্াগী বশশু (৬-

১০ িছর িয়সী)-        

       বশশু         

গমহনাপহর্াগী        বশশু (৬-

১০ িছর িয়সী)-                 

           বশশু            

(         ) 

১ ২ ৩ ৪  

বালক     

বাধলকা     

         

 

 

১৯.৩  সাক্ষরর্ার হার (প্রাথধর্ক ও গণধশক্ষা র্ন্ত্রণালদয়র জনয) 
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িয়স সািরিার োর গড়  

পুরুষ মবেলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + বের    

১৫ + বের    

 

 

১৯.৪ র্ািযধর্ক (ধনম্ন ও উচ্চ র্ািযধর্কসহ) ধশক্ষা-সংক্রান্ত র্থয (ধশক্ষা র্ন্ত্রণালদয়র জনয) 

 

প্রবিষ্ঠাহন

র ধরন 

প্রবিষ্ঠাহন

র সংখযা 

বশিার্ীর সংখযা বশিহকর সংখযা পবরিার্ীর সংখযা 

  ছাে ছােী মমাট পুরুষ মবেলা মমাট এ্স.এ্স.বস 

(মাদ্র্াসা ও 

কাবরগবরসে) 

এ্ইি.এ্স.বস 

(মাদ্র্াসা ও 

কাবরগবরসে) 

স্নািক 

(মাদ্র্াসা ও 

কাবরগবরসে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ধনম্ন র্ািযধর্ক 

ধবেযালয় 
          

র্ািযধর্ক 

ধবেযালয়  
          

সু্কল এযান্ড 

কদলজ 
          

উচ্চ 

র্ািযধর্ক 
কদলজ 

          

োধখ্ল  
র্াদ্রাসা 

          

আধলর্ 

র্াদ্রাসা 
          

কাধরগধর ও 

মভাদকশনাল 
          

  
 

১৯.৫  ধবশ্বধবেযালদয়র ধশক্ষা-সংক্রান্ত র্থয (ধশক্ষা র্ন্ত্রণালদয়র জনয) 
 

বিশ্ববিদযালহয়র ধরন বিশ্ববিদযালহয়র সংখযা ছাে-ছােীর সংখযা ও শিকরা োর বশিক/বশবিকার সংখযা ও 

শিকরা োর 

ছাে ছােী বশিক বশবিকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সরকাধর      

মবসরকাধর      
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(২০)  স্বাস্থয-সংিান্ত ির্য (স্বাস্থয ও পবরিার কলযাণ মন্ত্রণালহয়র জনয) 
 

২০.১  মর্ধিদকল কদলজসহ ধবধভন্ন ধচধকৎসা ধশক্ষা প্রধর্ষ্ঠাদন োে-োেী ভধর্ম  সংক্রান্ত র্থয 

           (০১ জুলাই ২০১৯ মথদক ৩০ জুন ২০২০ পযমন্ত) 

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখযা ভবিি কৃি ছাে-ছােীর সংখযা অধযায়নরি ছাে-

ছােীর সংখযা 

সরকাবর মিসরকাবর মমাট সরকাবর মিসরকাবর মমাট মমাট ছাে মমাট  

ছােী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মর্ধিদকল 

কদলজ 

        

নাধসমং 

ইনধিটিউে 

        

নাধসমং কদলজ         

মর্ধিদকল 

এযাধসদিন্ট 

মেধনং সু্কল 

        

ইনধিটিউে 

অব মহলথ 

মেকদনালধজ 

        

 

২০.২  স্বাস্থয-সংক্রান্ত  

জন্ম-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

মৃিুয-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

জনসংখযা 

িৃবে োর 

(শিকরা) 

নিজািক 

(Infant) 

মৃিুযর-োর 

(প্রবি োজাহর) 

৫ (পাাঁ ি) িছর 

িয়স পর্িন্ত 

বশশু মৃিুযর-

োর 

(প্রবি োজাহর) 

মািৃ মৃিুযর 

োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

পবরিার 

পবরকল্পনা 

পেবি গ্রেহণর 

শিকরা োর  

(সিম দম্পবি) 

গড় আয়ু (িছর) 

পুরুষ  মবেলা মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          
 

 

২০.৩   স্বাস্থযরক্ষায় বযয় ও অবকাঠাদর্া সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৯ মথদক ৩০ জুন ২০২০ পযমন্ত) 
 

মার্াবপছু 

স্বাস্থয িযয় 

(টাকায়) 

সারাহদহশ োসপািাহলর 

সংখযা 

সারাহদহশ োসপািাল মিহির 

মমাট সংখযা 

সারাহদহশ মরবজিািি  িাক্তার, 

নাসি, পযারাহমবিকস-এ্র 

সংখযা  

 

সারাহদহশ মরবজিািি  িাক্তার, 

নাসি, পযারাহমবিকস-এ্র 

বিপরীহি জনসংখযা  

 

সরকাবর মিসরকাবর মমাট সরকাবর মিসরকাবর মমাট িাক্তা

র 

নাসি পযারাহমবিকস িাক্তা

র 

নাসি পযারাহমবিক

স 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 
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(২১) জনশবক্ত রপ্তাবন-সংিান্ত ির্য (প্রিাসী কলযাণ ও বিহদবশক কমিসংস্থান মন্ত্রণালহয়র জনয)  

জনশবক্ত রপ্তাবন ও প্রিযাগমন প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূিিিিী িছর 

 (২০১৮-১৯) 

শিকরা িৃবে (+) িা  

হ্রাস (-) এ্র োর 

১ ২ ৩ ৪ 

ধবদেদশ মপ্রধরর্ জনশধক্তর সংখ্যা    

ধবদেশ মথদক প্রর্যাগর্ জনশধক্তর সংখ্যা    
 

(২২)   েজ্জ্ব-সংিান্ত ির্য (ধমি মন্ত্রণালহয়র জনয) 
েহজ্জ্ব গমন ২০১৯-২০ অর্ি-িছর ২০১৮-১৯ অর্ি-িছর 

পুরুষ মবেলা মমাট পুরুষ মবেলা মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

েহজ্জ্ব গমনকারীর 

সংখযা 

      

 

(২৩)  সামাবজক বনরাপিা কমিসূবি (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি) 
  

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবজক বনরাপিা 

কমিসূবির ধরন 
প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) 

 

পূিিিিী িছর 

(২০১৮-১৯)  

সুবিধাহভাগী 

িযবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখযা 

আবর্িক সংহিষ 

(লি টাকায়) 

সুবিধাহভাগী 

িযবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখযা 

আবর্িক সংহিষ 

(লি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

       
 

(২৪)    প্রধান প্রধান মসক্টর কহপিাহরশনসমূহের লাভ/মলাকসান   

২৪.১  র্ন্ত্রণালয়/ধবভাদগর আওর্ািীন ময সব (বাধণধজযক ধভধত্তদর্ পধরচাধলর্) প্রধর্ষ্ঠান ২০১৯-২০ অথম-বেদর মলাকসান 

কদরদে র্াদের নার্ ও মলাকসাদনর পধরর্াণ  
   

অিযবধক মলাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনাধীন িছহর (২০১৯-২০) 

বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ এ্মন কলকারখানার 

নাম ও সংখযা 

অদূর ভবিষযহি িযিস্থাপনা িা অনয মকান 

গুরুির সমসযার সৃবষ্ট েহি পাহর এ্মন 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম 
প্রবিষ্ঠাহনর নাম মলাকসাহনর 

পবরমাণ 

১ ২  ৩ 
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২৪.২ র্ন্ত্রণালয়/ধবভাদগর আওর্ািীন ময সব (বাধণধজযক ধভধত্তদর্ পধরচাধলর্) প্রধর্ষ্ঠান ২০১৯-২০ অথম-বেদর লাভ কদরদে 

র্াদের নার্ ও লাদভর পধরর্াণ  
 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম লাহভর পবরমাণ 

১ ২ 

  

   

 ধসধনয়র সধচব/সধচদবর স্বাক্ষরঃ 

 নার্ঃ    


