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মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক  
  

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ  প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর আওিািীন অবিদপ্তর/সংসোর সংখ্যা ঃঃ  
প্রবিহিদনািীন িৎসরঃ  ২০১৫-২০১৬ প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ ঃঃ  ৩০/০৬/২০১৬ বিঃ 

 
(১) প্রশাসবনক 

১.১  কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে)ঃঃ 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি পদ শূন্যপদ িছরবভবিক সংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয়      

অবিদপ্তর/সংসো সমূে/সংযুক্ত 

অবিস (মমাে পদ সংখ্যা) 

৮৩৮৫ ৬৪৯৫ ১৮৯০ ৭৫৬  

মমাে ৮৩৮৫ ৬৪৯৫ ১৮৯০ ৭৫৬  

 
*  অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাহম উহেখ করহি েহি। 

 
১.২  শূণ্যপহদর বিন্যাসঃ 

অবিবরক্ত  

সবচি/িদুি ি পদ 

মজলা কম িকিিার পদ  অন্যান্য ১ম 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর 

পদ 

৩য় মেবণর 

পদ 

৪র্ ি মেবণর পদ মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ১৫১ ০৭ ১১৪০ ৫৯২ ১৮৯০ 

 

১.৩   অিীি গুরুত্বপূণ ি (Strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রিান/িদুর্ধ্ি) শূণ্য র্াকহল িার িাবলকাঃ    

      মজলা পর্ িাহয়র X টি এিং উপহজলা পর্ িাহয়র অিীি গুরুত্বপূণ ি পদ শূন্য X টি। 

১.৪  শূণ্য পদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনাঃ পহদান্নবি না েওয়ায় মজলা পর্ িাহয়র পদগুহলা শূণ্য রহয়হছ।  

 
১.৫   অন্যান্য পহদর িথ্যঃ 

প্রবিহিদনািীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে 

স্থানান্তবরি পহদর সংখ্যা 

প্রবিহিদনািীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে    

স্থানান্তহরর জন্য প্রবিয়ািীন পহদর সংখ্যা 
১ ২ 

৭৪ - 

* মকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন নাই। 

১.৬   বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ 

প্রবিহিদনািীন িছহর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা কম িচারী মমাে কম িকিিা কম িচারী মমাে 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৮ ২৪ ৫২ ৫৮ - ৫৮  

 
১.৭   ভ্রমন/পবরদশ িন (মদহশ)ঃঃ   প্রহর্াজয নয়। 

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (মমাে বদহনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপহদষ্টা/ মেশাল 

এযাবসসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন     

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ     

 
১.৮   ভ্রমন/পবরদশ িন (বিহদহশ)ঃঃ   প্রহর্াজয নয়। 

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(মমাে বদহনর সংখ্যা)* 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপহদষ্টা/ মেশাল 

এযাবসসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 
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১.৯   উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যাঃ 

(২)  অবিে আপবিঃ 
 

২.১  অবিে আপবি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ ইং মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ ইং পর্ িন্ত)ঃঃ  

(োকার অংক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সমূহের নাম 

অবিে আপবি ব্রুিসীহে 

জিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবিে আপবি অবনেন্ন অবিে আপবি 

সংখ্যা োকার পবরমান 

(মকাটি োকায়)  

সংখ্যা োকার পবরমান 

(মকাটি োকায়)   

সংখ্যা োকার পবরমান 

(মকাটি োকায়)   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 প্রাবণসম্পদ 

অবিদপ্তর 

২১৫ টি ৫৯.১৯১৮ ২১৫ টি ১৪৫ টি ২৭.৭১৩৭ ৭০ টি ৩১.৪৭৮১ 

সি িহমাে = ২১৫ টি ৫৯.১৯১৮ ২১৫ টি ১৪৫ টি ২৭.৭১৩৭ ৭০ টি ৩১.৪৭৮১ 
 

 

২.২  অবিে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর মকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম িরা পহড় র্াকহল মস সি মকস সমূহের িাবলকাঃ 
 

(৩)  শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং অবিদপ্তর/সংসোর সবিবলি সংখ্যা)ঃঃ 

প্রবিহিদনািীন অর্ ি িছহর 

(২০১৫-২০১৬) 

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/ 

সংসোসমূহে পুবিভূি মমাে 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা 

প্রবিহিদনািীন িছহর বনষ্পবিকৃি মামলার সংখ্যা অবনেন্ন বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা চাকুরীচ্যযবি/ 

িরখাস্ত 

অব্যােবি অন্যান্য দন্ড মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কর্ মচারী-নাই - - - - - 
কর্ মকর্মা-১৪ টি - - ০৩ টি ০৩ টি ১১ টি 

 

 
(৪)  সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা  (০১ জুলাই ২০১৫ ইং মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ইং পর্ িন্ত)ঃঃ 
 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওিািীন 

সংসোসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর 

বিরুহি দাহয়রকৃি রীে 

মামলার সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মিহস সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা 

দাহয়রকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 

বনেবিকৃি 

মামলার 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- 

 
১৩ টি - ১৩ টি ০২ টি 

 

৫)  মানিসম্পদ উন্নয়নঃ 
 

5.1   মদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১৫  মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)ঃঃ 

 

প্রবশিণ কম িসূচীর মমাে সংখ্যা মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন সংসোসমূে মর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা 
১ ২ 

৮২ টি ৭৮৯ জন 
 
৫.২  মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনািীন অর্ ি িছহর (২০১৫-২০১৬) মকান ইন্-োউজ প্রবশিহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল                  

িার িণ িনাঃ প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তরািীন বিবভন্ন প্রকল্প কর্তিক পবরচাবলি প্রবশিণ অংশ গ্রেণকারীর সংখ্যা = 630 জন। 

 
৫.৩  প্রবশিণ কম িসূচীহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অংশ গ্রেণ িা মহনানয়হনর মিহস িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল                         

িার িণ িনাঃ  প্রহর্াজয নয় । 

৫.৪  মন্ত্রণালহয় অন্ দ্যা জি মেবনং (OJT) এর ব্যিসো আহছ বকনা ; না র্াকহল অন্ দা জি মেবনং আহয়াজন করহি িড় রকহমর      

      মকান অসুবিিা আহছ বকনাঃ প্রহর্াজয নয় । 

5.5  প্রবিহিদনািীন অর্ ি িছহর (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম িকিিার সংখ্যাঃ 

৫৯ জন। 
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(6) মসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)ঃঃ 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্যা মসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্যা 

১ ২ 

৬২ টি 

 

৩৯০ জন 

 

 

 

(৭)  িথ্য প্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)ঃঃ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহরর মমাে 

সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ইন্টারহনে 

সুবিিা আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ল্যান  

(LAN) সুবিিা       

আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN)  সুবিিা 

আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোর প্রবশবিি 

জনিহলর সংখ্যা 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৮৯০ টি 

 

আছে আছে নাই - ০১ জন 

 
(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংশ/মুনািা/আদায়কৃি রাজস্ব মর্হক সরকাবর মকাষাগাহর জমার পবরমাণঃ 

(অর্ ি বিভাহগর জন্য)   প্রহর্াজয নয়। 

(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ হ্রাস(-)/বৃবির(+)োর 

লিযমাসা প্রকৃি অজিন লিযমাসা প্রকৃি অজিন লিযমাসা প্রকৃি অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব 

আয় 

ট্যাক্স মরবভবনউ       

নন-ট্যাক্স মরবভবনউ       

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় মর্হক)       

লভযাংশ বেসাহি       

 
(৯)  প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কেঃ 

 
৯.১   প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর নতুন আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন েহর্ র্াকহল িার িাবলকাঃ  ২০১৫-২০১৬ অর্ ি িছহর নতুন আইন,   

বিবি ও নীবি প্রণয়ন েয় নাই। িহি পশুখাদ্য বিবিমালা-২০১৩ এর সংহশািনী কার্ িিম গ্রেণ করা েহয়হছ। পশু জিাই ও মাংহসর 

মান বনয়ন্ত্রণ বিবিমালা-২০১৫ খসড়া প্রণহয়নর কাজ চলহছ। িাংলাহদশ পশু ও পশুজাি পণ্য সঙ্গবনহরাি বিবিমালা-২০১৫ এর 

খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত কহর মন্ত্রণালহয় মপ্ররণ করা েহয়হছ। প্রাবণ কল্যাণ আইন-২০১৫ এর খসড়া প্রস্তাি প্রণয়ন কহর মন্ত্রণালহয় মপ্ররণ 

করা েহয়হছ। 

৯.২   প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/ উহেখহর্াগ্য কার্ িািবলঃ 

  
  আহলাচয ২০১৫-১৬ অর্ ি িছহর সরকারী েঁস-মুরবগ খামাহর ৭৬ লি ৫৬ োজার ৭ শি ৩১ টি, মিসরকারী খামাহর 

১১৯০ মকাটি ৪৭ লি টি মমাে ১১৯১ মকাটি ২৩ লি ৫৬ োজার ৭ শি ৩১ টি বিম, সরকারী  দুগ্ধ খামাহর ৭ লি ১৪ োজার ৮৬ বলোর 

ও মিসরকারী দুগ্ধ খামাহর ৭২৭ মকাটি ৫০ লি বলোর মমাে ৭২৭ মকাটি ৫৭ লি ১৪ োজার ৮৬ বলোর দুি। অস অর্ ি-িছহর সরকারী 

খামারসমূহে ২২ লি ৪৪ োজার ৩ শি ৪০ টি েঁস-মুরবগর িাচচা, ৫ শি টি গাভীর িাচচা, ১ োজার ১ শি ৯৫ টি ছাগীর িাচ্চা, ৬১ টি 

মবেহষর িাচ্চা উৎপাবদি েহয়হছ। অবিদপ্তহরর বিভাগীয় কার্ িিহমর আওিায় অস অর্ ি িছহর মপাবি টিকা প্রদানকারী কমী ১ লি ৮৬ 

োজার ৬ শি ৪ জন, েঁস-মুরবগ পালহন ৩ লি ১ োজার ৫ শি ২০ জন, গাভী পালহন ১ লি ৭৮ োজার ৮ শি ৯৪ জন, ছাগল পালহন 

১ লি ৮৬ োজার 9১৯ জন, মভড়া পালহন ৮৭ োজার ৩ শি 91 জন এিং খাদ্য বিহিিা ৪০ োজার ২ শি ৫১ জন কৃষকহক প্রবশিণ 

প্রদান করা েহয়হছ। এছাড়া  প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি ২৩ মকাটি ৬৬ লি ৮৯ োজার ৬২৩ মিাজ গিাবদপশু ও েঁস-মুরবগর 

টিকা উৎপাবদি েহয়হছ।                  

 
সম্প্রসারণ কার্ িিহমর আওিায় ২০১৫-১৬ অর্ ি িছহর ১ মকাটি ৭ লি ৫৭ োজার ৩ শি ৬৬ টি গিাবদপশু এিং ৮ মকাটি ১ লি 

৭৪ োজার ৯৫ টি েঁস-মুরবগর বচবকৎসা এিং ১ মকাটি ৩৭ লি ৪০ োজার ৯ শি 2২ টি গিাবদপশু এিং ২২ মকাটি ৭৯ লি 41 োজার ৯ 

শি ৫০ টি েঁস-মুরবগর টিকা প্রদান করা েহয়হছ। িাছাড়া কৃবসম প্রজনন কার্ িিহমর আওিায় আহলাচয অর্ ি িছহর ১৩ লি ১৭ োজার ৫ 

শি ৪৯ মিাজ িরল ও ২৮ লি ৩২ োজার ৮ শি ৭৩ মিাজ বেমাবয়ি বসহমন উৎপাদন েহয়হছ। এর মহে ১১ লি ১৮ োজার ৬ শি 

৯৯ মিাজ িরল ও ২৩ লি ৩৬ োজার ১ শি ২১ মিাজ বেমাবয়ি বসহমন দ্বারা কৃবসম প্রজনন কার্ িিম সম্পন্ন েহয়হছ। আহলাচয অর্ ি-

িছহর ৮ লি ১১ োজার ৮ শি ১ মিাজ বেমাবয়ি বসহমন দ্বারা ও ৩ লি ৭৩ োজার ৩ শি ৮ মিাজ িরল বসহমন দ্বারা শংকর জাহির 

িাছুর উৎপাবদি েহয়হছ। এছাড়া ২ োজার ৩ শি ২৮ টি ছাগী প্রজনন সম্পন্ন েহয়হছ। 
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৯.৩   ২০১৫-১৬ অর্ ম-বেছর র্ন্ত্রণালছের কার্ মাবলল সম্পাদছন বড় রকছর্র ককান সর্স্যা/সঙ্কছের আশঙ্কা করা হছল র্ার লববরণঃ  

 

       (সাধারণ/রুটিন প্রকৃলর্র সর্স্যা/সঙ্কে উছেছের প্রছোজন কনই;উদাহরণ; পদ সৃলি, শূন্য পদ পূরণ ইর্যালদ) 

 

(১০)  মন্ত্রণালহয়র উহেশ্য সািন সংিান্তঃ 

 

১০.১  ২০১৫-১৬ অর্ ি-িছহরর কার্ িািবলর মােহম মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল সহন্তাষজনকভাহি সাবিি েহয়হছ বক ? 

১০.২  উহেশ্যািবল সাবিি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূেঃ 

১০.৩  মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল আরও দিিা ও সািহল্যর সহঙ্গ সািন করার লহিয মর্ সি ব্যিস্থা/পদহিপ গ্রেণ করা মর্হি  

         পাহর, মস সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশঃ 

 
(১১)  উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি)ঃঃ  
 

১১.১  কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালানী ইিযাবদঃ0 
মন্ত্রণালহয়র 

নাম 

পহণ্যর নাম প্রবিহিদনািীন  অর্ ি-িছহর (২০১৫-

১৬) উৎপাদহনর লিযমাসা 

 

প্রবিহিদনািীন 

অর্ ি-িছহর (২০১৫-১৬) 

প্রকৃি উৎপাদন 

 

লিযমাসা 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শিকরা োর 

মদশজ 

উৎপাদহন 

মদহশর 

অভযন্তরীণ 

চাবেদার কি 

শিাংশ 

মমোহনা 

র্াহে 

পূি িিিী 

অর্ ি-িছহর উৎপাদন 

(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃবষ 

মন্ত্রণালয় 

চাল      

গম      

ভুট্টা      

আলু      

বপয়াজ      

পাে      

শাক-সিবজ      
মৎস্য ও 

প্রাবণসম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

মৎস্য      

মাংস (লি. 

মম.) 

৬০.০০ ৬১.৫২ ১০২.৫৩% ৪৪.৫১% ৫৮.৬২ 

দুি (মকাটি 

বলোর) 

সরকালর ৭৩১.০০ ৭১৪০৮৬ ৯৯.৫৩% ৫০.২৫% ৫৮৪৯৮৮ 

কবসরকালর ৭২৭.৫০০০০০ ৬৯৬৮০০০০০০ 
 কর্াে ৭২৭.৫৭১৪০৮৬ ৬৯৬৮৫৮৪৯৮৮ 

বিম (মকাটি 

টি) 

সরকালর ১২০৯.৪১ ৭৬৫৬৭৩১ ৯৮.৫০% ৭২.১৮% ৫৫৬৭৮৩৮ 

কবসরকালর ১১৯০৪৭০০০০০ ১০৯৮৯৬০০০০০ 

  কর্াে ১১৯১২৩৫৬৭৩১ ১০৯৯৫১৬৭৮৩৮ 

বশল্প 

মন্ত্রণালয় 

বচবন      

লিণ      
সার 

(ইউবরয়া) 
     

িাবনজয 

মন্ত্রণালয় 

চা      

জ্বালাবন ও 

খবনজ 

সম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

গ্যাস      

কয়লা      

কঠিন বশলা      

িস্ত্র ও পাে 

মন্ত্রণালয় 
িস্ত্র/সুিা      
পাে জাি 

দ্রব্য 
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১১.২ মকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভ িহসর উৎপাদন িা সরিরাে, মূহল্যর বস্থবিশীলিার মিহস িড় রকহমর সমস্যা িা সংকে েহয়বছল বক? 

বনকে ভবিষ্যহি মারাত্মক মকান সমস্যার আশংকা র্াকহল িার িণ িনা  

 
  ১১.৩  বিদুযৎ সরিরাে (মমগাওয়াে)ঃঃ প্রহর্াজয নয় 

 

প্রবিহিদনািীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) 

সহি িাচ্চ চাবেদা সহি িাচ্চ উৎপাদন সহি িাচ্চ চাবেদা সহি িাচ্চ উৎপাদন 
১ ২ ৩ ৪ 

    

 
 

১১.৪  বিদুযৎ-এর গড় বসহেম লস (শিকরা োহর)ঃঃ প্রহর্াজয নয় 

সংসোর নাম প্রবিহিদনািীন মাহস 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) পূি িিিী িছহরর তুলনায় হ্রাস 

(-)/বৃবি (+) 

মনিব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পবিহিা     

বিউহিা     

বিবপবিবস     

মিসহকা     

ওহজাপাবিহকা     

 
১১.৫  জ্বালাবন মিহলর সরিরাে (মমঃ েন)ঃঃ প্রহর্াজয নয় 

প্রবিহিদনািীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 
১ ২ ৩ ৪ 

 
১১.৬  মদহশর মমহোপবলেন এলাকায় পাবন সরিরাে (লি গ্যালন) প্রহর্াজয নয় 
 

 প্রবিহিদনািীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) 

মমহট্টা এলাকা চাবেদা সরিরাে 

 

চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

(১২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ প্রহর্াজয নয়। 
 

12.1 অপরাি সংিান্তঃ 

 

অপরাহির িরণ অপরাহির সংখ্যা 

প্রবিহিদনািীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

অপরাহির হ্রাস (-)/বৃবি 

(+) এর সংখ্যা 

অপরাহির হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

এর শিকরা োর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

িষ িন     

অবগ্নসংহর্াগ     

এবসি বনহিপ     

নারী বনর্ িািন     

িাকাবি     

রাোজাবন     

অস্ত্র/বিহফারক সংিান্ত     

মমাে     

 

১২.২  প্রবি লি জনসংখ্যায় সংঘটিি অপরাহির তুলনামূলক বচসঃ 

বিষয় অর্ ি-িছর (২০১৫-১৬)  অর্ ি-িছর (২০১৪-১৫) 
১ ২ ৩ 
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১২.৩  দ্রুি বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)ঃঃ   
 

আইন জারীর পর 

িমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

(আসামীর 

সংখ্যা) 

প্রবিহিদনািীন 

িছহর মগ্রপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্যা 

আইন জারীর পর 

িমপুবিভূি 

মগ্রপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্যা 

মকাে ি কর্তিক বনষ্পবিকৃি 

িমপুবিভূি মামলার 

সংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হছ এমন মামলার 

সংখ্যা ও শাবস্ত প্রাপ্ত 

আসামীর িমপুবিভূি 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

১২.৪  ৩০ জুন ২০১৬ িাবরহখ কারাগাহর িবির সংখ্যাঃ 

িবির িরণ িবির সংখ্যা মন্তব্য 

প্রবিহিদনািীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর  

(২০১৪-১৫) 

িবির সংখ্যার হ্রাস   

(-)/বৃবি (+) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ োজবি     

পুরুষ কহয়বদ     

মবেলা োজবি     

মবেলা কহয়বদ     

বশশু োজবি     

বশশু কহয়বদ     

বিহেইবন     

বরবলজি বপ্রজনার (আরবপ)     

মমাে     

 
12.5  স্থল, মনৌ ও আকাশ পহর্ িাংলাহদহশ আগি বিহদশী নাগবরক (র্াসী)-এর সংখ্যাঃ 

 প্রবিহিদনািীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) হ্রাস (-)/বৃবি (+) এর সংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

মমাে র্াসীর সংখ্যা    

পর্ িেহকর সংখ্যা    

 

১২.৬  মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবম 

 প্রবিহিদনািীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর  

(২০১৪-১৫) 

পূি িিিী িছহরর তুলনায় হ্রাস (-) 

/বৃবি (+) এর সংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা    

মৃতুযদন্ড কার্ িকর েহয়হছ, এমন আসাবমর সংখ্যা    
 

১২.৭ সীমান্ত সংঘহষ ির সংখ্যাঃ  

 প্রবিহিদনািীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর  

(২০১৪-১৫) 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

িাংলাহদশ-ভারি সীমান্ত    

িাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত    
 

 

 
১২.৮  সীমাহন্ত িাংলাহদহশর সািারণ নাগবরক েিযার সংখ্যাঃ  

 প্রবিহিদনািীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর  

(২০১৪-১৫) 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

বি.এস.এি কর্তিক    

মায়ানমার সীমান্তরিী কর্তিক    
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(১৩) মিৌজদাবর মামলা সংিান্ত িথ্য (আইন ও বিচার বিভাহগর জন্য)ঃঃ   প্রহর্াজয নয়। 

 

িমপুবিভূি  অবনষ্পন্ন 

মিৌজদাবর মামলার 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনািীন িৎসহর 

(২০১৫-১৬) মমাে শাবস্তপ্রাপ্ত 

আসামীর সংখ্যা 

পূি িিিী িৎসহর 

 (২০১৪-১৫) মমাে 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা 

প্রবিহিদনািীন 

িৎসহর (২০১৫-১৬) 

মমাে বনষ্পবিকৃি 

মামলার সংখ্যা 

পূি িিিী িৎসহর 

 (২০১৪-১৫) মমাে 

শাবস্তপ্রাপ্ত 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখ্যা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

 
(14) অর্ িননবিক ( অর্ ি বিভাহগর জন্য)ঃঃ প্রহর্াজয নয়। 

আইহেম প্রবিহিদনািীন  

িছর (২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

পূি িিিী িছহরর 

তুলনায় শি করা   

বৃবি (+) িা হ্রাস (-) 
১ ২ ৩ ৪ 

১। বিহদবশক মুদ্রার বরজাভ ি (বমঃ মাবকিন িলার) (৩০ জুন, ২০১৬)    

২। প্রিাসী িাংলাহদশীহদর মপ্রবরি মরবমহেহের পবরমাণ (বমঃ মাবকিন িলার) 

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

   

৩। আমদানীর পবরমাণ (বমঃ মাবকিন িলার) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬)    

  ৪। ই,বপ,বি-এর িথ্যনুর্ায়ী রপ্তানীর পবরমাণ (বমঃ মাবকিন িলার) ( জুলাই  

২০১৫-জুন ২০১৬) 

   

৫। রাজস্বঃ 

ক) প্রবিহিদনািীন মাহস রাজস্ব আদাহয়র  লিমাসা (মকাটি োকা) 

খ) রাজস্ব আদাহয়র পবরমান (মকাটি োকা) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

   

৬। মমাে অভযন্তরীণ ঋণ (মকাটি োকা)  

    সরকারী খাি (নীে) (জুন,২০১৬) 

   

৭। ঋণ পস মখালা (LCs opening) (বমঃ মাবকিন িলার) 

(ক) খাদ্য শস্য (চাল ও গম)  

(খ) অন্যান্য  

মমাে (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

   

৮। খাদ্য শহস্যর মজুদ (লি মমঃ েন) (৩০ জুন ২০১৬)    

৯। জািীয় মভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিিহনর োর (বভবি ১৯৯৫-৯৬ = ১০০)  

ক) িাহরা মাহসর গড় বভবিক 

খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবিক (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

   

 
১৪.১  সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (িহরন িাইহরক্ট ইনহভষ্টহমন্ট) সংিান্ত (প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালহয়র জন্য)ঃঃ প্রহর্াজয নয় 

সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াহগর 

পবরমাণ (বমবলঃ মাবকিন িলাহর) 

প্রবিহিদনািীন িছর পূি িিিী দুই িছর 

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 
১ ২ ৩ ৪ 

    

  
(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত (িাস্তিায়ন পবরিীিণ ও মূল্যায়ন বিভাহগর জন্য) 

১৫.১  উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাে ও ব্যয় সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 

প্রবিহিদনািীন িছহর 

মমাে প্রকহল্পর সংখ্যা  

প্রবিহিদনািীন িছহর 

এবিবপহি মমাে িরাে   (মকাটি 

োকায়) 

প্রবিহিদনািীন িছহর িরাহের বিপরীহি 

ব্যহয়র পবরমাণ (মকাটি োকায়) ও 

িরাহের ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনািীন িছহর 

মন্ত্রণালহয় এবিবপ বরবভউ 

সভার সংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

১৮ টি 

 

২২৫.১৬ ২২৫.৯২ 
১০০% 

১২ 
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১৫.২  প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ ইং মর্হক ৩০ জুন ২০১৬  পর্ িন্ত) 

শুরু করা নতুন প্রকহল্পর 

সংখ্যা (২০১৫-১৬ অর্ ি-

িছহর অনুহমাবদি প্রকল্প) 

প্রবিহিদনািীন িছহর সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনািীন িছহর 

উহদ্বািনকৃি সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

 প্রবিহিদনািীন িছহর চলমান প্রকহল্পর 

কহম্পাহনন্ট বেসাহি সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ি 

অিকাঠাহমা 
১ ২ ৩ ৪ 

১। দবিণ-পবিমাঞ্চালীয় 

প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। 

 

২। কৃবসম প্রজনন কার্ িিম 

সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর 

প্রযুবক্ত িাস্তিায়ন প্রকল্প (৩য় 

পর্ িায়)। 

৩। প্রালণপুলি উন্নেন ও 

প্রযুলি হস্তান্তর প্রকল্প (২ে 

পর্ মাে)। 

 

 

১। ইর্প্রুলিং ফুড লসলকউলরটি 

অব ওছর্ন এন্ড লচলছেন বাই 

এনছহলিং ব্যাকইোড ম এন্ড 

স্মল কেল কপালি কপ্রাডাকশন 

ইন সাউদান ম কডলো 

লরলজেন। 

 
২। ন্যাশনাল এলিকালচারাল 

কেকছনালজী কপ্রািার্ 

(এনএটিলপ-২)ঃঃ লপ্রপাছরশন 

ফ্যালসললটি শীর্ মক কালরগলর 

সহাের্া প্রকল্প (প্রালণসম্পদ 

অলধদপ্তর অংগ)। 

প্রালণছরাগ প্রলর্ছরাধ ও 

লনেন্ত্রণ প্রকল্পঃ  

১। প্রালনসম্পদ 

ককাোছরন্টাইন কেশন, 

কবনাছপাল স্থল বন্দর, 

র্ছশার। 

২। প্রালণসম্পদ স্থল 

বন্দর, সার্ক্ষীরা। 

৩। প্রালনসম্পদ 

ককাোছরন্টাইন কেশন, 

লহলল স্থলবন্দর, 

লদনাজপুর। 

প্রালণছরাগ প্রলর্ছরাধ ও লনেন্ত্রণ প্রকল্পঃ 

অলফ্স কার্ ডরছর্েলর িবন, এযলনছর্ল 

কসড বাউন্ডারী ওোল ও রাস্তা লনর্ মাণ। 

প্রালনসম্পদ ককাোছরন্টাইন কেশনসমূহঃ 
  

১। কার্ালপুর স্থলবন্দর, জার্ালপুর। 

২। কেকনাফ্ স্থলবন্দর, কক্সবাজার। 

৩। আোউড়া স্থলবন্দর, লব-বালড়ো। 

৪। লহলল স্থলবন্দর, লদনাজপুর। 

৫। কসানার্সলজদ স্থলবন্দর, চঁপাইনবাবগঞ্জ। 

৬। করাহনপুর, স্থলবন্দর, চঁপাইনবাবগঞ্জ। 

৭। কবনাছপাল স্থলবন্দর, র্ছশার। 

৮। কিার্রা স্থলবন্দর, সার্ক্ষীরা। 
 

সমাজ বভবিক ও িাবণবজযক খামাহর মদশী 

মভড়া উন্নয়ন ও সংরিণ প্রকল্প 

(কহম্পাহনন্ট-বি) (২য় পর্ িায়)। 

 

১। কেলনং হল, কডছর্ািছেশন কিড়া োর্ার, 

রাজাবালড়হাে, রাজশাহী। 

২। িাটি মকযাল এক্সছেনশন অফ্ কেলনং হল, 

রাজাবালড়হাে, রাজশাহী। 

৩। বেে কিড়ার কসড, ল্যাম্প কসড, োদ্য 

গুদার্, কশরপুর, বগুড়া।  
 

টিকা উৎপাদন প্রযুবক্ত আধুবনকায়ন ও 

গহিষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ 

১। বনউ ল্যাি বিবিং এর িাটি মকযাল 

এক্সছেনশন কাজ সম্পন্ন। 

২। এলআরআই এর পুরার্ন ল্যাব িবন, 

প্রশাসলনক িবন, কর্ মকর্মা, কর্ মচারী 

ককাোে মার ও বাউন্ডারী ওোল কর্রার্ছর্র 

কাজ সর্াপ্ত। 

 

উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র 

(ইউ.এল.বি.বস) স্থাপন প্রকল্প (৩য় 

পর্ িায়)ঃঃ 

৫ টি উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র 

সমাপ্ত েহয়হছ।  

১। উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র, 

কাবলয়ানকর, গাজীপুর। 

২। উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র, 

গাজীপুর সদর, গাজীপুর। 

৩। উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র, 

মুক্তাগাছা, ময়মনবসংে। 

৪। উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র, 

কুমারখালী, কুবষ্টয়া। 
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৫। উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র, 

িাহকরগি, িবরশাল। 

 

েযাচারীসে আঞ্চবলক েঁস প্রজনন খামার 

প্রকল্প (৩য় পর্ িায়)ঃঃ 

১। মলয়ার মসি-৪টি (আঞ্চবলক েঁস প্রজনন 

খামার, েবিগি-২ টি/বকহশারগি-

১টি/পটুয়াখালী-১টি)। 

২। মগ্রায়ার মসি- (আঞ্চবলক েঁস প্রজনন 

খামার, মাগুরা-১টি)। 

 

৩। ব্রিার মসি -১টি  (আঞ্চবলক েঁস প্রজনন 

খামার, নীলিামারী-১টি)। 

৪। মগািাউন-৩ টি (আঞ্চবলক েঁস প্রজনন 

খামার, নীলিামারী-১টি, কুবড়গ্রাম-১ টি, 

বসরাজগি-১টি)। 

৫। মসলস মসন্টার, গাি ি োউস ও মজনাহরের 

রুম-৫ টি (আঞ্চবলক েঁস প্রজনন খামার, 

মনসহকানা-১টি/ ময়মনবসংে-১ টি/ 

বকহশারগি-১ টি/মাগুড়া-১ টি/বসরাজগি-১ 

টি)। 

৬। িরহমেরী-১ টি (আঞ্চবলক েঁস প্রজনন 

খামার, িাহগরোে-১টি)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

১৫.৩  বজবিবপ প্রবৃবির োর (২০১৫-২০১৬)(পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর জন্য)ঃঃ  প্রহর্াজয নয়। 

 
১৫.৪  মার্াবপছু আয় (মাবকিন িলাহর) (২০১৫-১৬) (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর জন্য)ঃঃ   প্রহর্াজয নয়। 
  

১৫.৫  দবরদ্র জনহগাষ্ঠী সংিান্ত িথ্য (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর জন্য)ঃঃ   প্রহর্াজয নয়। 

 

দাবরদ্র সীমার নীহচ অিবস্থি জনহগাষ্ঠীর িরন প্রবিহিদনািীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী দুই িছর (২০১৪-১৫) 
১ ২ ৩ 

দাবরদ্রয সীমার নীহচ অিবস্থি অিীি  

দবরদ্র (Extreme poor) জনহগাষ্ঠী 

সংখ্যা   

শিকরা োর   

দাবরদ্রয সীমার নীহচ অিবস্থি দবরদ্র 

 (poor) জনহগাষ্ঠী 

সংখ্যা   

শিকরা োর   

 

15.6 কম িসংস্থান সংিান্ত িথ্য (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর জন্য)ঃঃ  প্রহর্াজয নয়। 

 

 প্রবিহিদনািীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) 
১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর সংখ্যা   

অনানুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর 

সংখ্যা 

  

মমাে   

মিকারহত্বর োর   

 
(১৬)  ঋণ ও অনুদান সংিান্ত িথ্য (অর্ িননবিক সম্পকি বিভাহগর জন্য)ঃঃ  প্রহর্াজয নয়। 

 

িছর চ্যবক্তর িরন চ্যবক্তর 

সংখ্যা 

কবমেহমন্ট 

(মকাটি 

োকায়) 

বিসিাস িহমন্ট 

(মকাটি োকায়) 

বরহপহমন্ট 

(মকাটি োকায়) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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২০১৫-১৬ ঋণচ্যবক্ত    আসল-   

 সুদ-  

 অনুদান চ্যবক্ত     

 মমাে     

২০১৪-১৫ ঋণচ্যবক্ত    আসল-   

 সুদ-  

 অনুদান চ্যবক্ত     

মমাে     

 
(১৭)  অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অিকাঠাহমা উন্নয়ন কম িসূবচ ও িাস্তিায়ন অগ্রগবির বিিরণ, সংবিষ্ট অর্ ি-িছহর (২০১৫-১৬) িরােকৃি অর্ ি, 

ব্যবয়ি অর্ ি, সংবিষ্ট অর্ ি-িছহর (২০১৫-১৬) লিযমাসা এিং লিযমাসার বিপরীহি অবজিি অগ্রগবি)ঃঃ  প্রহর্াজয নয়। 
 

(১৮)  পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিষ্ট িথ্য ঃঃ   প্রহর্াজয নয়। 
 

 
18.1 সরকার প্রিাহনর বিহদশ সির সংিান্তঃ প্রহর্াজয নয় 

 

সির প্রবিহিদনািীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) 
১ ২ ৩ 

সরকার প্রিাহনর বিহদশ সিহরর সংখ্যা   

আন্তজিাবিক সহিলহন মর্াগদাহনর সংখ্যা   

বদ্বপাবিক রাষ্ট্রীয় সিহরর সংখ্যা   

 

১৮.২  বিহদশী রাষ্ট্র প্রিান/সরকার প্রিাহনর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)ঃঃ প্রহর্াজয নয় 
 

১৮.৩  আন্তজিাবিক সংস্থা প্রিানহদর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)ঃঃ প্রহর্াজয নয়। 

১৮.৪  বিহদহশ িাংলাহদহশর দূিািাহসর সংখ্যাঃ প্রহর্াজয নয়।  

১৮.৫  িাংলাহদহশ বিহদহশর দূিািাহসর সংখ্যাঃ প্রহর্াজয নয়।  

 
 

(১৯)  বশিা সংিান্ত িথ্যঃ    প্রহর্াজয নয়। 
 

 

19.1 প্রার্বমক বশিা সংিান্ত িথ্যসমূে (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ   

 

মদহশর সি িহমাে 

প্রার্বমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা () 

ছাস-ছাসীর সংখ্যা স্কুল িযাগকারী 

(ঝহর পড়া) ছাস 

ছাসীর োর 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র সি িহমাে 

বশিহকর সংখ্যা 

ছাস ছাসী মমাে সি িহমাে মবেলা (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাবর প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা () 

      

মরবজষ্টাি ি মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র 

সংখ্যা () 

     

কবমউবনটি প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা () 

     

অন্যান্য প্রার্বমক 

বশিা প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা () 

     

সি িহমাে সংখ্যা ()      
 

১৯.২ প্রার্বমক বিদ্যালহয় গমহনাপহর্াগী বশশুর (৬-১০ িছর িয়স) সংখ্যা (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ 

 

বশিার্ী গমহনাপহর্াগী বশশুর 

সংখ্যা (৬-১০ িছর িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী মমাে কিজন বশশু 

বিদ্যালহয় র্ায় না, িার সংখ্যা 

গমহনাপহর্াগী মমাে কিজন বশশু 

বিদ্যালহয় র্ায় না, িার সংখ্যা শিকরা 

োর 
১ ২ ৩ ৪ 

িালক    
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িাবলকা    

 
১৯.৩ সািরিার োর (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ প্রহর্াজয নয়।  

 

িয়স সািরিার োর গড় 

পুরুষ মবেলা 
১ ২ ৩ ৪ 

৭ + িছর    

১৫ + িছর    

 

 

 

 
১৯.৪ মােবমক (বনম্ন ও উচ্চ মােবমকসে) বশিা সংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ প্রহর্াজয নয়।  

প্রবিষ্ঠাহনর 

িরন 

প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

বশিার্ীর সংখ্যা বশিহকর সংখ্যা পরীিার্ীর সংখ্যা 

  ছাস ছাসী মমাে পুরুষ মবেলা মমাে এস.এস.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগরীসে) 

এইচ.এস.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগরীসে) 

স্নািক 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগরীসে) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বনম্ন মােবমক 

বিদ্যালয় 

          

মােবমক 

বিদ্যালয় 

          

স্কুল এন্ড কহলজ           

উচ্চ মােবমক 

কহলজ 

          

দাবখল মাদ্রাসা           

আবলম মাদ্রাসা           

কাবরগরী ও 

মভাহকশনাল 

          

 
১৯.৫ বিশ্ববিদ্যালহয়র বশিা সংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ প্রহর্াজয নয়। 

বিশ্ববিদ্যালহয়র 

িরণ 

বিশ্ববিদ্যালহয়র 

সংখ্যা 

ছাস-ছাসীর সংখ্যা ও শিকরা োর বশিক/বশবিকার সংখ্যা ও শিকরা োর 

ছাস ছাসী বশিক  বশবিকা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সরকারী      

মিসরকারী      

 
(২০) স্বাস্থয সংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ   প্রহর্াজয নয়। 

২০.১ মমবিহকল কহজসে বিবভন্ন বচবকৎসা বশিা প্রবিষ্ঠাহন ছাস-ছাসী ভবিি সংিান্ত িথ্যঃ 

 (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

প্রবিষ্ঠাহনর 

িরন 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা ভবিিকৃি ছাস-ছাসীর সংখ্যা অোয়নরি ছাস-ছাসীর 

সংখ্যা 

সরকাবর মিসরকাবর মমাে সরকাবর মিসরকাবর মমাে মমাে ছাস মমাে ছাসী 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মমবিহকল 

কহলজ 

        

নাবস িং 

ইনবেটিউে 

        

নাবস িং 

কহলজ 

 

 
 

       

মমবিহকল         
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এযাবসসহেন্ট 

মেবনং স্কুল 

ইনবেটিউে 

অি মেলর্ 

মেকহনালবজ 

        

 

 

 

 

২০.২ স্বাস্থয সংিান্ত 
জি োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

মৃতুয োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

জনসংখ্যা 

বৃবি োর 

(শিকরা)  

নিজািক 

(Infant) 

মৃতুযর োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

৫ (পঁচ) িছর 

িয়স পর্ িন্ত 

বশশু মৃতুযর 

োর (প্রবি 

োজাহর) 

মার্ত মৃতুযর 

োর (প্রবি 

োজাহর) 

পবরিার 

পবরকল্পনা 

পিবি গ্রেহণর 

শিকরা োর 

(সিম দম্পবি ) 

গড় আয়ু (িছর) 

পুরুষ মবেলা মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

২০.৩ স্বাস্থয রিায় ব্যয় ও অিকাঠাহমা সংিান্ত (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)    
মার্াবপছু 

স্বাস্থয ব্যয় 

(োকায়) 

সারাহদহশ োসপািাহলর সংখ্যা সারাহদহশ োসপািাল মিহির 

মমাে সংখ্যা 

সারাহদহশ মরবজষ্টাি ি িাক্তার, 

নাস ি, প্যারাহমবিকস-এর 

বিপরীহি জনসংখ্যা 

মমবিহকল 

কহলজসমূহে 

ছাসছাসীর সংখ্যা 

সরকাবর মিসরকাবর মমাে সরকাবর মিসরকাবর মমাে িাক্তার নাস ি প্যারাহমবিকস মমাে ছাসী 

%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

            

(২১) জনশবক্ত রপ্তাবন সংিান্ত (প্রিাসী ও বিহদবশক কম িসংস্থান মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ    প্রহর্াজয নয়।                                                                                                                                                                                                        
 

জনশবক্ত রপ্তাবন ও প্রিযাগমন প্রবিহিদনািীন িৎসর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৪-১৫) 

শিকরা বৃবি (+) িা  হ্রাস (-) 

এর োর 
১ ২ ৩ ৪ 

বিহদহশ মপ্রবরি জনশবক্তর সংখ্যা    

বিহদশ মর্হক প্রিযাগি জনশবক্তর সংখ্যা    
 

(২২) েজ্জ সংিান্ত (িম ি মন্ত্রণালহয়র জন্য)ঃঃ  প্রহর্াজয নয়। 
 

েহজ্জ গমন ২০১৫-১৬ অর্ ি িৎসর ২০১৪-১৫ অর্ ি িৎসর 

পুরুষ মবেলা মমাে পুরুষ মবেলা মমাে 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

েহজ্জ গমন 

কারীর সংখ্যা 

      

 
(২৩)  সামাবজক বনরাপিা কম িসূবচ (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি)ঃঃ    
 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ 

িঃ 

নং 

সামাবজক বনরাপিা কম িসূবচর িরন প্রবিহিদনািীন িৎসর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িৎসর (২০১৪-১৫) 

  সুবিিাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ িক সংহিষ 

(লি োকায়) 

সুবিিাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ িক সংহিষ 

(লি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 

 

১ ন্যাশনাল এবগ্রকালচারাল মেকহনালবজ প্রহজক্ট 

(প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর অংশ)। 
 

- - ৭৬০০০ জন ১৩২.০০ 

২ 

 

কৃবসম প্রজনন কার্ িিম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ 

স্থানান্তর প্রযুবক্ত িাস্তিায়ন প্রকল্প (৩য় পর্ িায়)। 
 

১৬০ জন ৩৯.৯৫ - - 
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মৎস্য ও 

প্রাবণসম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

 

 

৩ ইবন্টহগ্রহেি এবগ্রকালচারাল মপ্রািাবিবভটি 

প্রহজক্ট। 

 

৯৭৬০ জন ৬৮৭.৫১ ২৯০৮৫ জন ৬৩০.৯৯ 

৪ 

 

বনি িাবচি ২২টি মজলায় ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মপাবি 

খামারীহদর  কার্ িকর সোয়িা প্রকল্প 

(প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর অংশ)। 
 

- - ১১২০ জন ১০.৫৬ 

৫ 

 

সমাজ বভবিক ও িাবণবজযক খামাহর মদশী 

মভড়া উন্নয়ন ও সংরিণ প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-

বি) (২য় পর্ িায়)। 

 
  

৩২০০ জন ১৩৭.৪৭ ৭০৯২ জন ২২৯.১০ 

৬ 

 

মবেষ উন্নয়ন প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-এ)। 
 

৮৫০ জন ৩৬.১২ - - 

৭ িীি কযাহেল মিহভলপহমন্ট প্রকল্প। 
 

- - ১০৪০০ জন ৩১.০০ 

৮ 

 

প্রালণপুলি উন্নেন ও প্রযুলি হস্তান্তর প্রকল্প (২ে 

পর্ মাে)। 

৩০৫০ জন ৭২.৬৮ - - 

৯ 

 

ব্রীড আপছিছডশন থ্রু কপ্রআছজনী কেি প্রকল্প 

(৩ে পর্ মাে) সািার, ঢাকা। 

১৫২৫ জন ৩৫.৫৭ - - 

 

 

 
(২৪)  প্রিান প্রিান মসক্টর কহপ িাহরশন সমূহের লাভ/মলাকসানঃ    প্রহর্াজয নয়। 
 
 
24.1 মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিািীন মর্ সি (িাবণবজযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৫-১৬ অর্ ি-িৎসহর মলাকসান কহরহছ 

িাহদর নাম ও মলাকসাহনর পবরমাণঃ    প্রহর্াজয নয়। 

 

 

অিযবিক মলাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনািীন িৎসহর (২০১৫-১৬) বিরাষ্ট্রীকৃি 

েহয়হছ এমন কলকারখানার নাম ও সংখ্যা  

অদুর ভবিষ্যহি ব্যিসোপনা িা অন্য 

মকান িা গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি 

পাহর এমন প্রবিষ্ঠাহনর নাম 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম মলাকসাহনর 

পবরমাণ 
১ ২  ৩  

- - - 

 

  
২৪.২  মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিািীন মর্ সি (িাবণবজযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৫-১৬ অর্ ি- িৎসহর লাভ কহরহছ িাহদর 

নাম ও লাহভর পবরমাণঃ   প্রহর্াজয নয়। 

 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম লাহভর পবরমাণ 
১ ২ 

- - 

       

 

 

 

 
বসবনয়র সবচি/সবচহির স্বািরঃ 

নামঃ 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

E:\Documents and Settings\SohrabHossain\Desktop\Report DLS\Annual report for 2015-2016.(Nikosh).doc 14 

 

 
 


