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মন্তৰ্ণালয়/িবভাগসমূেহর বািষ র্ক পৰ্িতেবদন ছক 
 
মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর নাম........................      আওতাধীন অিধদপ্তর/সংস্থার সংখয্া ................. 
পৰ্িতেবদনাধীন বছর   ২০১৮-১৯                          পৰ্িতেবদন পৰ্স্তুিতর তািরখ  ............................. 
 

(১) পৰ্শাসিনক    
 

১. ১ কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর সংখয্া (রাজসব্ বােজেট) 
সংস্থার স্তর অনুেমািদত 

পদ 
পূরণকৃত  

পদ 
শূনয্পদ বছরিভিত্তক সংরিক্ষত 

(িরেটনশনকৃত) অস্থায়ী পদ 
মন্তবয্* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
মন্তৰ্ণালয় 

 
     

অিধদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত 
অিফস (েমাট পদ সংখয্া) 

     

েমাট      
 

* অনুেমািদত পেদর হৰ্াস/বৃিদ্ধর কারণ মন্তবয্ কলােম উেল্লখ করেত হেব। 
         
১.২ শূনয্পেদর িবনয্াস  

অিতিরক্ত 
সিচব/তদূধব্র্ পদ 

েজলা 
কম র্কতর্ার পদ 

অনয্ানয্ ১ম 
েশৰ্িণর পদ 

২য় েশৰ্িণর 
পদ 

৩য় েশৰ্িণর 
পদ 

৪থ র্ েশৰ্িণর 
পদ 

েমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 
 

      

১.৩ অতীব গুরুতব্পূণ র্ (strategic) পদ (অিতিরক্ত সিচব/সমপদময র্াদাসম্পন্ন/সংস্থা-পৰ্ধান/তদূধব্র্) শূনয্ থাকেল  
তার তািলকা 
 
১.৪       শূনয্পদ পূরেণ বড় রকেমর েকান সমসয্া থাকেল তার বণ র্না  
১.৫       অনয্ানয্ পেদর তথয্  

পৰ্িতেবদনাধীন বছের উন্নয়ন বােজট েথেক রাজসব্ বােজেট স্থানান্তিরত 
পেদর সংখয্া 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের উন্নয়ন বােজট েথেক রাজসব্ বােজেট  
স্থানান্তেরর  জনয্ পৰ্িকৰ্য়াধীন পেদর সংখয্া 

১ ২ 
 
 

 

* েকান সংলগ্নী বয্বহার করার পৰ্েয়াজন  নাই। 
১.৬ িনেয়াগ/পেদান্নিত পৰ্দান 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের পেদান্নিত নতুন িনেয়াগ পৰ্দান মন্তবয্ 
কম র্কতর্া কম র্চারী েমাট কম র্কতর্া কম র্চারী েমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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১.৭ ভৰ্মণ/পিরদশ র্ন (েদেশ)  
ভৰ্মণ/পিরদশ র্ন 

(েমাট িদেনর সংখয্া) 
মন্তৰ্ী/উপেদষ্টা পৰ্িতমন্তৰ্ী/উপমন্তৰ্ী/েস্পশাল 

এয্ািসেস্টন্ট 
সিচব মন্তবয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
উন্নয়ন পৰ্কল্প পিরদশ র্ন     
পাব র্তয্ চট্টগৰ্ােম ভৰ্মণ     

 
১.৮ ভৰ্মণ/পিরদশ র্ন (িবেদেশ) 

ভৰ্মণ/পিরদশ র্ন 
 (েমাট িদেনর সংখয্া) * 

মন্তৰ্ী/উপেদষ্টা পৰ্িতমন্তৰ্ী/উপমন্তৰ্ী/ 
েস্পশাল এয্ািসেস্টন্ট 

সিচব মন্তবয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     
     

 

* কতিদন িবেদেশ ভৰ্মণ কেরেছন সুিনিদ র্ষ্টভােব উেল্লখ করেত হেব। 
 
১.৯    উপেরাক্ত ভৰ্মেণর পর ভৰ্মণ বৃত্তান্ত/পিরদশ র্ন পৰ্িতেবদন দািখেলর সংখয্া 

 
(২) অিডট আপিত্ত  
 

২.১  অিডট আপিত্ত সংকৰ্ান্ত তথয্ (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 
 

(টাকার অঙ্ক েকািট টাকায় পৰ্দান করেত হেব) 
কৰ্িমক মন্তৰ্ণালয়/ 

িবভাগসমূেহর  
নাম 

অিডট আপিত্ত বৰ্ডিশেট 
জবােবর 
সংখয্া 

িনষ্পিত্তকৃত অিডট আপিত্ত অিনষ্পন্ন অিডট আপিত্ত 
সংখয্া টাকার পিরমাণ 

(েকািট টাকায়) 
সংখয্া টাকার পিরমাণ 

(েকািট টাকায়) 
সংখয্া টাকার পিরমাণ 

(েকািট টাকায়) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         
         
                   সব র্েমাট 
 
 

২.২  অিডট িরেপােট র্ গুরুতর/বড় রকেমর েকান জািলয়ািত/অথ র্ আত্মসাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল েসসব 
েকসসমূেহর তািলকা   

 
(৩) শৃঙ্খলা/িবভাগীয় মামলা (মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ এবং অিধদপ্তর/সংস্থার সিম্মিলত সংখয্া)  

পৰ্িতেবদনাধীন অথ র্-বছের 
(২০১৮-১৯) মন্তৰ্ণালয়/অিধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূেহ পুিঞ্জভূত েমাট 
িবভাগীয় মামলার সংখয্া 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের িনষ্পিত্তকৃত  মামলার সংখয্া অিনষ্পন্ন  িবভাগীয় 
মামলার সংখয্া চাকুিরচুয্িত/ 

বরখাস্ত  
অবয্াহিত  অনয্ানয্ দণ্ড েমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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(৪) সরকার কতৃর্ক/সরকােরর িবরুেদ্ধ দােয়রকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 
 

সরকাির সম্পিত্ত/সব্াথ র্ রক্ষােথ র্ 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/আওতাধীন 
সংস্থাসমূহ কতৃর্ক দােয়রকৃত 

মামলার সংখয্া 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ-এর 
িবরুেদ্ধ দােয়রকৃত িরট 

মামলার সংখয্া 

উন্নয়ন পৰ্কল্প বাস্তবায়েনর 
েক্ষেতৰ্ সরকােরর িবরুেদ্ধ 

দােয়রকৃত মামলার সংখয্া 

দােয়রকৃত েমাট 
মামলার সংখয্া 

িনষ্পিত্তকৃত েমাট 
মামলার সংখয্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     

 
 (৫) মানবসম্পদ  উন্নয়ন  
  
৫.১        েদেশর অভয্ন্তের পৰ্িশক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 
 

পৰ্িশক্ষণ কম র্সূিচর েমাট সংখয্া মন্তৰ্ণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ েথেক অংশগৰ্হণকারীর সংখয্া  
১ ২ 
  

 

৫.২   মন্তৰ্ণালয়/অিধদপ্তর কতৃর্ক পৰ্িতেবদনাধীন অথ র্-বছের (২০১৮-১৯) েকান ইন-হাউজ পৰ্িশক্ষেণর আেয়াজন 
করা হেয় থাকেল তার বণ র্না 

   
৫.৩   পৰ্িশক্ষণ কম র্সূিচেত কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর অংশগৰ্হণ বা মেনানয়েনর েক্ষেতৰ্ বড় রকেমর েকান সমসয্া 
থাকেল তার বণ র্না    
 

৫.৪   মন্তৰ্ণালেয় অন্-দয্-জব েটৰ্িনং (OJT)-এর বয্বস্থা আেছ িক-না; না থাকেল অন্-দয্-জব েটৰ্িনং আেয়াজন 
করেত বড় রকেমর েকান অসুিবধা আেছ িক-না?   
 
৫.৫      পৰ্িতেবদনাধীন অথ র্-বছের (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) পৰ্িশক্ষেণর জনয্ িবেদশ গমনকারী 
কম র্কতর্ার সংখয্া   
 
(৬)  েসিমনার/ওয়াকর্শপ সংকৰ্ান্ত তথয্ (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 

েদেশর অভয্ন্তের েসিমনার/ওয়াকর্শেপর সংখয্া েসিমনার/ওয়াকর্শেপ অংশগৰ্হণকারীেদর সংখয্া 
১ ২ 
 
 

 

 
(৭) তথয্পৰ্যুিক্ত ও কিম্পউটার স্থাপন  

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ 

কিম্পউটােরর েমাট 
সংখয্া 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ ইন্টারেনট 
সুিবধা আেছ িক না 

মন্তৰ্ণালয় /িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ লয্ান 
(LAN) সুিবধা 

আেছ িক না 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ ওয়ান 
(WAN) সুিবধা 

আেছ িক না 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/সংস্থাসমূেহ 
কিম্পউটার পৰ্িশিক্ষত 

জনবেলর সংখয্া 
কম র্কতর্া কম র্চাির 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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(৮)   সরকাির পৰ্িতষ্ঠানসমূেহর আেয়র লভয্াংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজসব্ েথেক সরকাির েকাষাগাের জমার পিরমাণ  
(অথ র্ িবভােগর জনয্)  

(টাকার অঙ্ক েকািট টাকায় পৰ্দান করেত হেব) 
 ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ হৰ্াস(-)/বৃিদ্ধর (+) হার 

লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্কৃত অজর্ন লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্কৃত অজর্ন লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্কৃত অজর্ন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজসব্ আয় টয্াক্স 
েরিভিনউ 

      

নন-টয্াক্স 
েরিভিনউ  

      

উদৃব্ত্ত (বয্বসািয়ক আয় েথেক)       
লভয্াংশ িহসােব       

 

(৯) পৰ্িতেবদনাধীন অথ র্-বছের সম্পািদত উেল্লখেযাগয্ কায র্াবিল/আইন, িবিধ ও নীিত পৰ্ণয়ন/সমসয্া-সঙ্কট    
 

৯.১  পৰ্িতেবদনাধীন অথ র্-বছের নতুন আইন, িবিধ ও নীিত পৰ্ণয়ন কের থাকেল তার তািলকা 
 
৯.২ পৰ্িতেবদনাধীন অথ র্-বছের সম্পািদত গুরুতব্পূণ র্/উেল্লখেযাগয্ কায র্াবিল 
 
৯.৩       ২০১৮-১৯ অথ র্-বছের মন্তৰ্ণালেয়র কায র্াবিল সম্পাদেন বড় রকেমর েকান সমসয্া/সঙ্কেটর আশঙ্কা করা হেল  তার 
িববরণ (সাধারণ/রুিটন পৰ্কৃিতর সমসয্া/সঙ্কট উেল্লেখর পৰ্েয়াজন েনই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূনয্পদ পূরণ ইতয্ািদ) 

(১০)    মন্তৰ্ণালেয়র উেদ্দশয্ সাধন সংকৰ্ান্ত   
10.1 ২০১৮-১৯ অথ র্-বছেরর কায র্াবিলর মাধয্েম মন্তৰ্ণালেয়র আরদ্ধ উেদ্দশয্াবিল সেন্তাষজনকভােব সািধত হেয়েছ 

িক?  
১০.২   উেদ্দশয্াবিল সািধত না হেয় থাকেল তার কারণসমূহ    

১০.৩   মন্তৰ্ণালেয়র আরদ্ধ উেদ্দশয্াবিল আরও দক্ষতা ও সাফেলয্র সেঙ্গ সাধন করার লেক্ষয্ েয সব বয্বস্থা/পদেক্ষপ 
গৰ্হণ করা েযেত পাের, েস সম্পেকর্ মন্তৰ্ণালেয়র সুপািরশ 

 

(১১)  উৎপাদন িবষয়ক (সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয় পূরণ করেব) 
১১.১   কৃিষ/িশল্প পণয্, সার, জব্ালািন ইতয্ািদ  
   

মন্তৰ্ণালেয়র 
নাম 

পেণয্র নাম পৰ্িতেবদনাধীন 
অথ র্-বছের 

(২০১৮-১৯) 
উৎপাদেনর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

পৰ্িতেবদনাধীন 
অথ র্-বছের 

(২০১৮-১৯) 
পৰ্কৃত 

উৎপাদন 

লক্ষয্মাতৰ্া 
অনুযায়ী 

উৎপাদেনর 
শতকরা হার 

েদশজ উৎপাদেন 
েদেশর অভয্ন্তরীণ 

চািহদার কত 
শতাংশ েমটােনা 

যােচ্ছ 

পূব র্বত� 
অথ র্-বছের 
(২০১৭-১৮) 
উৎপাদন 

 
১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃিষ মন্তৰ্ণালয় চাল      

গম      

ভুট্টা      
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মন্তৰ্ণালেয়র 
নাম 

পেণয্র নাম পৰ্িতেবদনাধীন 
অথ র্-বছের 

(২০১৮-১৯) 
উৎপাদেনর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

পৰ্িতেবদনাধীন 
অথ র্-বছের 

(২০১৮-১৯) 
পৰ্কৃত 

উৎপাদন 

লক্ষয্মাতৰ্া 
অনুযায়ী 

উৎপাদেনর 
শতকরা হার 

েদশজ উৎপাদেন 
েদেশর অভয্ন্তরীণ 

চািহদার কত 
শতাংশ েমটােনা 

যােচ্ছ 

পূব র্বত� 
অথ র্-বছের 
(২০১৭-১৮) 
উৎপাদন 

 
১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

আলু      

িপঁয়াজ      

পাট      

শাক-সবিজ      
মৎসয্ ও পৰ্ািণ 
সম্পদ মন্তৰ্ণালয় 

মৎসয্      
মাংস      
দুধ      
িডম       

িশল্প মন্তৰ্ণালয় িচিন      
লবণ      
সার (ইউিরয়া)      

বািণজয্ মন্তৰ্ণালয় চা      

জব্ালািন ও 
খিনজ সম্পদ 
মন্তৰ্ণালয় 

গয্াস      

কয়লা      

কিঠন িশলা      

বস্তৰ্ ও পাট 
মন্তৰ্ণালয় 

বস্তৰ্/সুতা      

পাটজাত দৰ্বয্      
 
১১.২ েকান িবেশষ সামগৰ্ী/সািভ র্েসর উৎপাদন বা সরবরাহ, মূেলয্র িস্থিতশীলতার েক্ষেতৰ্ বড় রকেমর সমসয্া বা 

সঙ্কট হেয়িছল িক? িনকট ভিবষয্েত মারাত্মক েকান সমসয্ার আশঙ্কা থাকেল তার বণ র্না  
 
 

১১.৩ িবদুয্ৎ সরবরাহ (েমগাওয়াট)  
 

পৰ্িতেবদনাধীন বছর (২০১৮-১৯) পূব র্বত� বছর (২০১৭-১৮) 
সেব র্াচ্চ  চািহদা সেব র্াচ্চ  উৎপাদন সেব র্াচ্চ  চািহদা সেব র্াচ্চ  উৎপাদন  

১ ২ ৩ ৪ 
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১১.৪  িবদুয্ৎ-এর গড় িসেস্টম লস (শতকরা হাের)  
সংস্থার নাম পৰ্িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৮-১৯) 
 

পূব র্বত�  বছর 
(২০১৭-১৮) 

পূব র্বত� বছেরর তুলনায় 
হৰ্াস (-)/বৃিদ্ধ (+) 

মন্তবয্ 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
পিবেবা     
িবউেবা     
িডিপিডিস     
েডসেকা     
ওেজাপািডেকা     
েনসেকা     

 
 

11.5 জব্ালািন েতেলর সরবরাহ (েমিটৰ্ক টন) 
পৰ্িতেবদনাধীন বছর (২০১৮-১৯) পূব র্বত� বছর (২০১৭-১৮) 

চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ  
১ ২ ৩ ৪ 
    

 
 

11.6 েদেশর েমেটৰ্াপিলটন এলাকায় পািন সরবরাহ (লক্ষ গয্ালন)  
 পৰ্িতেবদনাধীন বছর (২০১৮-১৯) পূব র্বত�  বছর  (২০১৭-১৮) 

েমেটৰ্া এলাকা চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     

 
(১২)  আইনশৃঙ্খলা িবষয়ক (জনিনরাপত্তা িবভােগর জনয্)   
১২.১ অপরাধ-সংকৰ্ান্ত 

 
অপরােধর ধরন 

অপরােধর সংখয্া 
পৰ্িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৮-১৯) 
পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

অপরােধর হৰ্াস(-) 
/বৃিদ্ধ(+)-এর সংখয্া  

 
 

অপরােধর হৰ্াস    
  (-)/বৃিদ্ধ(+)-এর 

শতকরা হার 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     
ধষ র্ণ     
অিগ্নসংেযাগ     
এিসড িনেক্ষপ     
নারী িনয র্াতন     
ডাকািত     
রাহাজািন     
অস্তৰ্/িবেষ্ফারক সংকৰ্ান্ত     

েমাট     
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১২.২ পৰ্িত লক্ষ জনসংখয্ায় সংঘিটত অপরােধর তুলনামূলক িচতৰ্ 
 

িবষয় অথ র্-বছর (২০১৮-১৯) অথ র্-বছর (২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 

   
 
১২.৩ দৰ্ুত  িবচার আইেনর পৰ্েয়াগ (৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 

আইন জািরর পর 
েথেক কৰ্মপুিঞ্জভূত 
মামলার সংখয্া  

(আসািমর সংখয্া) 

পৰ্িতেবদনাধীন 
বছের েগৰ্প্তারকৃত 
আসািমর সংখয্া 

আইন জািরর পর 
েথেক কৰ্মপুিঞ্জভূত 
েগৰ্প্তারকৃত আসািমর 

সংখয্া 

েকাট র্ কতৃর্ক 
িনষ্পিত্তকৃত 
কৰ্মপুিঞ্জভূত 

মামলার সংখয্া 

শািস্ত হেয়েছ এমন 
মামলার সংখয্া ও 
শািস্তপৰ্াপ্ত আসািমর 
কৰ্মপুিঞ্জভূত সংখয্া   

 

মন্তবয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      

 
১২.৪ স্থল, েনৗ ও আকাশ পেথ বাংলােদেশ আগত িবেদিশ নাগিরক (যাতৰ্ী)-এর সংখয্া (জনিনরাপত্তা িবভাগ) 

 পৰ্িতেবদনাধীন বছর  
(২০১৮-১৯) 

পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

হৰ্াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -এর 
সংখয্া 

১ ২ ৩ ৪ 
েমাট যাতৰ্ীর সংখয্া    
পয র্টেকর সংখয্া    

 
১২.৫ সীমান্ত সংঘেষ র্র সংখয্া  

 পৰ্িতেবদনাধীন বছর  
(২০১৮-১৯) 

পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

হৰ্াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -এর সংখয্া 

১ ২ ৩ ৪ 
বাংলােদশ-ভারত সীমান্ত    
বাংলােদশ-মায়ানমার সীমান্ত    

 

১২.৬ সীমােন্ত বাংলােদেশর সাধারণ নাগিরক হতয্ার সংখয্া  
 পৰ্িতেবদনাধীন বছর  

(২০১৮-১৯) 
পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

হৰ্াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -এর সংখয্া 

১ ২ ৩ ৪ 
িব এস এফ কতৃর্ক    
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কতৃর্ক     
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১২.৭  ৩০  জুন ২০১৯ তািরেখ কারাগাের বিন্দর সংখয্া (সুরক্ষা েসবা িবভােগর জনয্) 
বিন্দর ধরন বিন্দর সংখয্া মন্তবয্ 

পৰ্িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৮-১৯) 

পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

বিন্দর  সংখয্ার  
 হৰ্াস (-)/বৃিদ্ধ (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
পুরুষ হাজিত     
পুরুষ কেয়িদ     
মিহলা হাজিত     
মিহলা কেয়িদ     
িশশু হাজিত     
িশশু কেয়িদ     
িডেটইিন     
িরিলজড িপৰ্জনার (আরিপ)     
েমাট     

১২.৮ মৃতুয্দন্ডপৰ্াপ্ত আসািম (সুরক্ষা েসবা িবভােগর জনয্) 

     পৰ্িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৮-১৯) 

পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

পূব র্বত� বছেরর তুলনায় 
হৰ্াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -এর 

সংখয্া 
১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুয্দন্ডপৰ্াপ্ত আসািমর সংখয্া    
মৃতুয্দন্ড কায র্কর হেয়েছ, এমন আসািমর 
সংখয্া 

   
 

 
(১৩) েফৗজদাির মামলা-সংকৰ্ান্ত তথয্ (আইন ও িবচার িবভােগর  জনয্) 

কৰ্মপুিঞ্জভূত অিনষ্পন্ন 
েফৗজদাির মামলার 

সংখয্া 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের 
(২০১৮-১৯)) েমাট 
শািস্তপৰ্াপ্ত আসািমর 

সংখয্া 

পূব র্বত� বছের 
(২০১৭-১৮) েমাট 
শািস্তপৰ্াপ্ত আসািমর 

সংখয্া 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের  
(২০১৮-১৯) েমাট 

িনষ্পিত্তকৃত মামলার 
সংখয্া 

পূব র্বত� বছের 
(২০১৭-১৮) েমাট 

িনষ্পিত্তকৃত 
মামলার সংখয্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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(১৪)  অথ র্ৈনিতক (অথ র্ িবভােগর জনয্)  
 

আইেটম পৰ্িতেবদনাধীন 
বছর 

 (২০১৮-১৯) 
পূব র্বত�  
বছর  

(২০১৭-১৮) 
পূব র্বত� বছেরর  তুলনায় 

শতকরা বৃিদ্ধ (+) বা হৰ্াস  (-) 
 

১ ২ ৩ ৪ 
১।   ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজাভ র্ (িবিলয়ন মািকর্ন ডলার)  
      (৩০ জুন,  ২০১৯) 

   

২।   পৰ্বাসী বাংলােদশীেদর েপৰ্িরত েরিমেটেন্সর পিরমাণ    

(িবিলয়ন মািকর্ন ডলার)   (জুলাই ২০১৮−জুন ২০১৯) 
   

৩।   আমদািনর পিরমাণ (িবিলয়ন মািকর্ন ডলার) 
   (জুলাই ২০১৮−জুন ২০১৯) 

   

৪।   ই,িপ,িব-এর তথয্ানুযায়ী রপ্তািনর পিরমাণ (িবিলয়ন 
মািকর্ন ডলার) 
    (জুলাই ২০১৮−জুন ২০১৯) 

   

৫। রাজসব্ঃ  
(ক) পৰ্িতেবদনাধীন বছের রাজসব্ আদােয়র লক্ষয্মাতৰ্া  
(েকািট টাকা) 
(খ)  রাজসব্ আদােয়র পিরমাণ (েকািট টাকা) 
   (জুলাই ২০১৮−জুন ২০১৯) 

   

৬।   েমাট অভয্ন্তরীণ ঋণ (েকািট টাকায়) 
      সরকাির খাত (িনট) (জুন, ২০১৯) 

   

৭। ঋণপতৰ্ েখালা (LCs opening) (িবিলয়ন মািকর্ন ডলার) 
       (ক) খাদয্-শসয্ (চাল ও গম) 

        (খ)  অনয্ানয্ (জুলাই ২০১৮−জুন ২০১৯) 

   

   

৮।  খাদয্-শেসয্র মজুদ (লক্ষ েমিটৰ্ক টন) 
(৩০ জুন ২০১৯) 

   

৯।  জাতীয় েভাক্তা মূলয্ সূচক পিরবতর্েনর হার  
    (িভিত্ত ২০০৫-০৬=১০০) 
  ক) বােরা মােসর গড়িভিত্তক 
  খ) পেয়ন্ট-টু-পেয়ন্টিভিত্তক (জুলাই ২০১৮−জুন ২০১৯) 

   

 

 

১৪.১ সরাসির ৈবেদিশক িবিনেয়াগ (ফেরন িডেরক্ট ইনেভস্টেমন্ট) সংকৰ্ান্ত (পৰ্ধানমন্তৰ্ীর কায র্ালেয়র জনয্) 
 
সরাসির ৈবেদিশক 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ 
(িবিলয়ন মািকর্ন ডলাের) 

পৰ্িতেবদনাধীন বছর  পূব র্বত� দুই বছর 
২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

১ ২ ৩ ৪ 
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(১৫)  উন্নয়ন পৰ্কল্প সংকৰ্ান্ত  (বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়ন িবভােগর জনয্) 
 
১৫.১     উন্নয়ন পৰ্কেল্পর অথ র্ বরাদ্দ ও বয্য় সংকৰ্ান্ত তথয্ (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 
 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের 
েমাট পৰ্কেল্পর সংখয্া  

 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের এিডিপেত 
েমাট বরাদ্দ (েকািট টাকায়) 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের 
বরােদ্দর িবপরীেত বয্েয়র 

পিরমাণ ও বরােদ্দর 
িবপরীেত বয্েয়র শতকরা 

হার 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের মন্তৰ্ণালেয় 
এিডিপ িরিভউ সভার সংখয্া  

১ ২ ৩ ৪ 
    

 
 ১৫.২ পৰ্কেল্পর অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 

শুরু করা নতুন 
পৰ্কেল্পর সংখয্া 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের 
সমাপ্ত  পৰ্কেল্পর 

তািলকা 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের 
উেদব্াধনকৃত সমাপ্ত পৰ্কেল্পর 

তািলকা 

পৰ্িতেবদনাধীন বছের চলমান 
পৰ্কেল্পর কেম্পােনন্ট িহসােব সমাপ্ত 

গুরুতব্পূণ র্ অবকাঠােমা 
১ ২ ৩ ৪ 

    
 

১৫.৩ িজিডিপ পৰ্বৃিদ্ধর হার (২০১৮-১৯) (পিরসংখয্ান  ও তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্) 

১৫.৪ মাথািপছু আয় (মািকর্ন ডলাের) (২০১৮-১৯) (পিরসংখয্ান  ও তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্) 

১৫.৫ দিরদৰ্ জনেগাষ্ঠী সংকৰ্ান্ত তথয্ (পিরসংখয্ান  ও তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্): 
 

দািরদৰ্য্সীমার িনেচ অবিস্থত জনেগাষ্ঠীর ধরন পৰ্িতেবদনাধীন বছর 
 (২০১৮ -১৯) 

পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 
দািরদৰ্য্সীমার িনেচ অবিস্থত অতীব 

দিরদৰ্ (Extreme Poor) 
জনেগাষ্ঠী 

সংখয্া   

শতকরা হার    
দািরদৰ্য্সীমার িনেচ অবিস্থত দিরদৰ্ 

(Poor) জনেগাষ্ঠী 
সংখয্া 

 
  

শতকরা হার 
 

  

১৫.৬   কম র্সংস্থান-সংকৰ্ান্ত তথয্ (পিরসংখয্ান  ও তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্) 
 

 পৰ্িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৮-১৯) 

পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 
আনুষ্ঠািনক কম র্সংস্থােনর সংখয্া   
অনানুষ্ঠািনক কম র্সংস্থােনর সংখয্া   
েমাট   
েবকারেতব্র হার   
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(১৬) ঋণ ও অনুদান সংকৰ্ান্ত তথয্ (অথ র্ৈনিতক সম্পকর্ িবভােগর জনয্)  
 

বছর চুিক্তর  
ধরন 

চুিক্তর 

সংখয্া 
কিমটেমন্ট 

(েকািট টাকায়) 
িডসবাস র্েমন্ট 

(েকািট টাকায়) 
িরেপেমন্ট 

 (েকািট টাকায়) 
মন্তবয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২০১৮ -১৯ ঋণচুিক্ত   

 

 আসল-   
সুদ-  

অনুদান 
চুিক্ত 

    

েমাট     
২০১৭-১৮ ঋণচুিক্ত    আসল-    

 সুদ-  
অনুদান 
চুিক্ত 

    

েমাট     
 
 

(১৭)    অবকাঠােমা উন্নয়ন (অবকাঠােমা উন্নয়ন কম র্সূিচ ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিতর িববরণ, সংিশ্লষ্ট অথ র্-বছের  
(২০১৮-১৯) বরাদ্দকৃত অথ র্, বয্িয়ত অথ র্, সংিশ্লষ্ট অথ র্-বছের (২০১৮-১৯) লক্ষয্মাতৰ্া এবং লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত 
অিজর্ত অগৰ্গিত)   
 
(১৮)    পররাষ্টৰ্ মন্তৰ্ণালয় সংিশ্লষ্ট তথয্  
 

১৮.১ সরকারপৰ্ধােনর িবেদশ সফর সংকৰ্ান্ত 
সফর পৰ্িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৮-১৯) 
পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 
সরকারপৰ্ধােনর িবেদশ সফেরর সংখয্া   
আন্তজর্ািতক সেম্মলেন েযাগদােনর সংখয্া   
িদব্পািক্ষক রাষ্টৰ্ীয় সফেরর সংখয্া   

 

১৮.২   িবেদিশ রাষ্টৰ্পৰ্ধান/সরকারপৰ্ধােনর বাংলােদশ সফর (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 
 
১৮.৩   আন্তজর্ািতক সংস্থা-পৰ্ধানেদর বাংলােদশ সফর (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 
 
১৮.৪   িবেদেশ বাংলােদেশর দূতাবােসর সংখয্া  
 
১৮.৫ বাংলােদেশ িবেদেশর দূতাবােসর সংখয্া 
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(১৯)    িশক্ষা-সংকৰ্ান্ত তথয্  
 

১৯.১ পৰ্াথিমক িশক্ষা-সংকৰ্ান্ত  তথয্সমূহ (পৰ্াথিমক ও গণিশক্ষা মন্তৰ্ণালেয়র জনয্) 
 
েদেশর সব র্েমাট 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 
পৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া              
  (              ) 

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর সংখয্া স্কুল তয্াগকারী 
(ঝের পড়া) 
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর 

হার 
 

পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র সব র্েমাট 
িশক্ষেকর সংখয্া 

ছাতৰ্ ছাতৰ্ী েমাট সব র্েমাট মিহলা 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাির পৰ্াথিমক 
িবদয্ালেয়র সংখয্া             
(               )             

      

েরিজস্টাড র্ েবসরকাির 
পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র 
সংখয্া (          ) 

     

কিমউিনিট পৰ্াথিমক 
িবদয্ালেয়র সংখয্া  
(           )                

     

অনয্ানয্ পৰ্াথিমক িশক্ষা 
পৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া 
(           ) 

     

   সব র্েমাট  সংখয্া 
     (              ) 

     

 

 

১৯.২   পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় গমেনাপেযাগী িশশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখয্া (পৰ্াথিমক ও গণিশক্ষা মন্তৰ্ণালেয়র জনয্) 
 

িশক্ষাথ�  গমেনাপেযাগী 
িশশুর সংখয্া  
(৬-১০ বছর বয়সী) 

গমেনাপেযাগী েমাট কতজন 
িশশু িবদয্ালেয় যায় না, তার 
সংখয্া এবং (শতকরা হার) 

 গমেনাপেযাগী িশশু (৬-
১০ বছর বয়সী)-এর মেধয্ 
পৰ্িতবন্ধী িশশুর সংখয্া  

গমেনাপেযাগী পৰ্িতবন্ধী িশশু (৬-১০ 
বছর বয়সী)-এর মেধয্ িবদয্ালেয় 
যায় না এমন িশশুর সংখয্া এবং 
(শতরা হার ) 

১ ২ ৩ ৪  
বালক     
বািলকা     
েমাট     

 
 

১৯.৩  সাক্ষরতার হার (পৰ্াথিমক ও গণিশক্ষা মন্তৰ্ণালেয়র জনয্) 
 

বয়স সাক্ষরতার হার গড়  
পুরুষ মিহলা 

১ ২ ৩ ৪ 
৭ + বছর    
১৫ + বছর    
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১৯.৪ মাধয্িমক (িনম্ন ও উচ্চ মাধয্িমকসহ) িশক্ষা-সংকৰ্ান্ত তথয্ (িশক্ষা মন্তৰ্ণালেয়র জনয্) 

 
পৰ্িতষ্ঠােনর 
ধরন 

পৰ্িতষ্ঠােনর 
সংখয্া 

িশক্ষাথ�র সংখয্া িশক্ষেকর সংখয্া পিরক্ষাথ�র সংখয্া 

  ছাতৰ্ ছাতৰ্ী েমাট পুরুষ মিহলা েমাট এস.এস.িস 
(মাদৰ্াসা ও 
কািরগিরসহ) 

এইচ.এস.িস 
(মাদৰ্াসা ও 
কািরগিরসহ) 

স্নাতক 
(মাদৰ্াসা ও 
কািরগিরসহ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
িনম্ন 
মাধয্িমক 
িবদয্ালয় 

          

মাধয্িমক 
িবদয্ালয়  

          
স্কুল এয্ান্ড 
কেলজ 

          
উচ্চ 
মাধয্িমক 
কেলজ 

          

দািখল  
মাদৰ্াসা 

          
আিলম 
মাদৰ্াসা 

          
কািরগির ও 
েভােকশনাল 

          

  
 

১৯.৫  িবশব্িবদয্ালেয়র িশক্ষা-সংকৰ্ান্ত তথয্ (িশক্ষা মন্তৰ্ণালেয়র জনয্) 
 
িবশব্িবদয্ালেয়র ধরন িবশব্িবদয্ালেয়র সংখয্া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর সংখয্া ও শতকরা হার িশক্ষক/িশিক্ষকার সংখয্া ও 

শতকরা হার 
ছাতৰ্ ছাতৰ্ী িশক্ষক িশিক্ষকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
সরকাির      
েবসরকাির      
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(২০)  সব্াস্থয্-সংকৰ্ান্ত তথয্ (সব্াস্থয্ ও পিরবার কলয্াণ মন্তৰ্ণালেয়র জনয্) 
 
২০.১  েমিডেকল কেলজসহ িবিভন্ন িচিকৎসা িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন ছাতৰ্-ছাতৰ্ী ভিতর্ সংকৰ্ান্ত তথয্ 
           (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 

পৰ্িতষ্ঠােনর 
ধরন 

পৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া ভিতর্কৃত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর সংখয্া অধয্ায়নরত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর 
সংখয্া 

সরকাির েবসরকাির েমাট সরকাির েবসরকাির েমাট েমাট ছাতৰ্ েমাট  
ছাতৰ্ী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
েমিডেকল 
কেলজ 

        

নািস র্ং 
ইনিস্টিটউট 

        

নািস র্ং কেলজ         

েমিডেকল 
এয্ািসেস্টন্ট 
েটৰ্িনং স্কুল 

        

ইনিস্টিটউট 
অব েহলথ 
েটকেনালিজ 

        

 

২০.২  সব্াস্থয্-সংকৰ্ান্ত  
জন্ম-হার 

(পৰ্িত 
হাজাের) 

মৃতুয্-হার 
(পৰ্িত 

হাজাের) 

জনসংখয্া 
বৃিদ্ধ হার 
(শতকরা) 

নবজাতক 
(Infant) 
মৃতুয্র-হার 

(পৰ্িত হাজাের) 

৫ (পাঁচ) বছর 
বয়স পয র্ন্ত িশশু 

মৃতুয্র-হার 
(পৰ্িত হাজাের) 

মাতৃ মৃতুয্র 
হার 
(পৰ্িত 

হাজাের) 

পিরবার 
পিরকল্পনা পদ্ধিত 
গৰ্হেণর শতকরা 

হার  
(সক্ষম দম্পিত) 

গড় আয়ু (বছর) 

পুরুষ  মিহলা েমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
          

 

 
২০.৩   সব্াস্থয্রক্ষায় বয্য় ও অবকাঠােমা সংকৰ্ান্ত (০১ জুলাই ২০১৮ েথেক ৩০ জুন ২০১৯ পয র্ন্ত) 
 

মাথািপছু 
সব্াস্থয্ বয্য় 
(টাকায়) 

সারােদেশ হাসপাতােলর সংখয্া সারােদেশ হাসপাতাল েবেডর 
েমাট সংখয্া 

সারােদেশ েরিজস্টাড র্ ডাক্তার, 
নাস র্, পয্ারােমিডকস-এর 
সংখয্া  
 

সারােদেশ েরিজস্টাড র্ ডাক্তার, 
নাস র্, পয্ারােমিডকস-এর 
িবপরীেত জনসংখয্া  
 

সরকাির েবসরকাির েমাট সরকাির েবসরকাির েমাট ডাক্তার নাস র্ পয্ারােমিডকস ডাক্তার নাস র্ পয্ারােমিডকস 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 
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(২১) জনশিক্ত রপ্তািন-সংকৰ্ান্ত তথয্ (পৰ্বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কম র্সংস্থান মন্তৰ্ণালেয়র জনয্)  
জনশিক্ত রপ্তািন ও পৰ্তয্াগমন পৰ্িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৮-১৯) 
পূব র্বত� বছর 
 (২০১৭-১৮) 

শতকরা বৃিদ্ধ (+) বা  
হৰ্াস (-) এর হার 

১ ২ ৩ ৪ 
িবেদেশ েপৰ্িরত জনশিক্তর সংখয্া    
িবেদশ েথেক পৰ্তয্াগত জনশিক্তর সংখয্া    

 

(২২)   হজ্জব্-সংকৰ্ান্ত তথয্ (ধম র্ মন্তৰ্ণালেয়র জনয্) 
হেজ্জব্ গমন ২০১৮-১৯ অথ র্-বছর ২০১৭-১৮ অথ র্-বছর 

পুরুষ মিহলা েমাট পুরুষ মিহলা েমাট 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

হেজ্জব্ গমনকারীর 
সংখয্া 

      

 

(২৩)  সামািজক িনরাপত্তা কম র্সূিচ (সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ পূরণ করেব) 
  

মন্তৰ্ণালয়/ 
িবভাগ 

কৰ্িমক 
 

সামািজক িনরাপত্তা 
কম র্সূিচর ধরন 

পৰ্িতেবদনাধীন বছর (২০১৮-১৯) 
 

পূব র্বত� বছর 
(২০১৭-১৮)  

সুিবধােভাগী 
বয্িক্ত/পিরবার/ 

পৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া 

আিথ র্ক সংেশ্লষ 
(লক্ষ টাকায়) 

সুিবধােভাগী 
বয্িক্ত/পিরবার/ 

পৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া 

আিথ র্ক সংেশ্লষ 
(লক্ষ টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
       
       

 

(২৪)    পৰ্ধান পৰ্ধান েসক্টর কেপ র্ােরশনসমূেহর লাভ/েলাকসান   
২৪.১  মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর আওতাধীন েয সব (বািণিজয্ক িভিত্তেত পিরচািলত) পৰ্িতষ্ঠান ২০১৮-১৯ অথ র্-বছের 

েলাকসান কেরেছ তােদর নাম ও েলাকসােনর পিরমাণ  
   

অতয্িধক েলাকসািন পৰ্িতষ্ঠান পৰ্িতেবদনাধীন বছের (২০১৮-১৯) 
িবরাষ্টৰ্ীকৃত হেয়েছ এমন কলকারখানার নাম 

ও সংখয্া 

অদূর ভিবষয্েত বয্বস্থাপনা বা অনয্ েকান 
গুরুতর সমসয্ার সৃিষ্ট হেত পাের এমন 

পৰ্িতষ্ঠােনর নাম পৰ্িতষ্ঠােনর নাম েলাকসােনর 
পিরমাণ 

১ ২  ৩ 
   

 
২৪.২ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর আওতাধীন েয সব (বািণিজয্ক িভিত্তেত পিরচািলত) পৰ্িতষ্ঠান ২০১৮-১৯ অথ র্-বছের লাভ 

কেরেছ তােদর নাম ও লােভর পিরমাণ  
 

পৰ্িতষ্ঠােনর নাম লােভর পিরমাণ 
১ ২ 

  
  

  
 িসিনয়র সিচব/সিচেবর সব্াক্ষরঃ 
 নামঃ    


	১২.৮ মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি (সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য)

