
বার্ষ িক প্রর্িববদন 

আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর। 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছর। 

 

      আমদার্ন ও রপ্তার্ন (র্নয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৫০ এর অধীবন প্রদত্ত ক্ষমিা ববে সরকার কর্তিক আমদার্ন ও রপ্তার্ন র্নয়ন্ত্রন সংক্রান্ত সকে সরকার্র 

র্নবদ িশাবেী জার্র করা হয়। সমবয়র পর্রবিিবনর সাবর্ সামঞ্জস্য ররবে এ সব র্বর্ধ-র্বধানও পর্রবিিন ও সংবশাধন করা হবয় র্াবক। উক্ত আইবনর অধীবন 

জার্রকৃি র্নবনাক্ত আবদশ ২টি দ্বারা মূেি আমদার্ন সংক্রান্ত কার্ িক্রম সম্পাদন ও র্নবন্ধন সনদপত্র জার্র করা হবয় র্াবক এবং প্রাপ্ত অর্িবর্াগসমূহ র্নস্পর্ত্ত 

করা হয়ঃ   

  

(১) আমদার্নকারক, রপ্তার্নকারক ও ইবেন্টরগবের (র্নবন্ধন) আবদশ, ১৯৮১। 

(২) র্রর্িউ, আপীে ও র্রর্িশন আবদশ, ১৯৭৭ । 

 

    আমদার্ন ও রপ্তার্ন র্নয়ন্ত্রন আইন, ১৯৫০ এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমিা ববে সরকার আমদার্ন বার্েজয সংক্রান্ত সুর্নর্দ িষ্ট র্বর্ধ-র্বধান 

সম্বর্েি আমদার্ন নীর্ি আবদশ প্রনয়ন কবর র্াবক। প্রকৃি পবক্ষ এই আমদার্ন নীর্ি আবদশই আমদার্ন বার্েজয র্নয়ন্ত্রবের মূে চার্েকা শর্ক্ত। কাবজই , 

সরকাবরর আমদার্ন নীর্ি বাস্তবায়বন আমদার্ন ও রপ্তার্ন র্নয়ন্ত্রন অর্ধদপ্তর মুখ্য ভূর্মকা পােন কবর। 

 

১। প্রধান কার্ িাবেীঃ 

 আমদার্ন নীর্ি আবদশ প্রেয়বন সহায়িা, সংবশাধনী, বাস্তবায়ন, ব্যাখ্যা প্রদান ইিযার্দ সংক্রান্ত সকে কাজ; 

 সংসদ প্রবনাত্তর, আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্েক সংস্থার আমদার্ন ও রপ্তার্ন সংক্রান্ত কাজ; 

 আমদার্ন পারর্মট/র্িয়াবরন্স পারর্মট/বেরবির র্ির্ত্তবি  আমদার্ন পারর্মট, রপ্তার্ন পারর্মট, রপ্তার্ন-কাম-আমদার্ন পারর্মট জার্রকরে; 

 আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্েক রমো সংক্রান্ত কাজ; 

 আমদার্ন ররর্জবেশন (বার্নর্জযক ও র্শল্প), রপ্তার্ন ররর্জবেশন, ইবের্ন্টং ররর্জবেশন জার্রকরে; 

  রকন্দ্রীয় আইটির্স কর্মটির কাজ; 

 রপ্তার্ন র্নবন্ধন সনদ পত্র নবায়ন, আমদার্নকারক, রপ্তার্নকারক, ইবেন্টরবদর অনুকূবে নবায়ন পাশ বই জার্রকরে; 

 র্শল্প োবির র্াবিীয় আমদার্ন ও রপ্তার্ন র্বষবয় কাজ; 

 পররাে মন্ত্রনােবয়র সুপার্রবশর র্ির্ত্তবি বাংোবদবশ অবর্স্থি র্ববদশী দূিাবাসসমূবহ কম িরি কম িকিিা/কম িচারীবদর অনুকূবে রপ্তার্ন 

পারর্মট জার্রকরে; 

 র্বর্িন্ন র্নবর্ন্ধি প্রর্িষ্ঠান/ব্যর্ক্তর র্বরুবে ব্যর্ক্ত/প্রর্িষ্ঠান ও িদন্তকারী সংস্থার অর্িবর্াবগর সুরাহা; 

 সরকার্র প্রর্িষ্ঠান, স্বায়ত্বশার্সি প্রর্িষ্ঠান/সংস্থা, এয়ার োইন্স, ধমীয় প্রর্িষ্ঠান, রহাবটে, িাব, এবসার্সবয়শন, রসচ্ছাবসবী প্রর্িষ্ঠাবনর 

আমদার্ন ও রপ্তার্ন সংক্রান্ত র্াবিীয় কাজ; 

 র্ববদশী/বহুজার্িক রকাম্পানীসমূহ কর্তিক আমদার্ন ও রপ্তার্ন সংক্রান্ত র্াবিীয় কাজ; 

 র্বর্িন্ন ব্যাংক রর্বক প্রাপ্ত এের্স কর্পসমূহ সুর্বন্যাস্তিাবব মাসওয়ারী পণ্য র্ির্ত্তক সংরক্ষে; 

 বার্েজয মন্ত্রনােবয়র অনুবমাদন ও সংর্িষ্ট রপাষবকর সুপার্রবশর র্ির্ত্তবি র্ববশষ শিিযুক্ত র্শবল্পর কঁচামাে আমদার্নর পূব িানুমর্িপত্র 

জার্র; 

 আমদার্ন ব্যয় ও রাজস্ব আবয়র পর্রসংখ্যান। 

 

বার্েজয সম্পর্কিি আইন, র্বর্ধ/নীর্িমাোঃ আমদার্ন নীর্ি আবদশ, ২০১৫-২০১৮ জার্র হবয়বছ এবং সুষ্ঠিাবব বাস্তবার্য়ি হবচ্ছ।               

  কর্ম্পউটারাইবজশন- এ অর্ধদপ্তবর আমদার্ন ও রপ্তার্ন সংক্রান্ত পর্রসংখ্যান সংগ্রহ, প্রর্ক্রয়াকরে ও প্রকাশনা এবং আমদার্নকারক, রপ্তার্নকারক ও 

ইবেন্টরগবের পূে ি িার্েকা সংরক্ষবনর র্নর্মবত্ত এ অর্ধদপ্তরবক কর্ম্পউটারাইবজশবনর আওিায় আনার উবযাগ গ্রহে করা হবয়বছ। রস র্হবসবব র্প্রন্টার, 

ইউর্পএসসহ ১৮টি কর্ম্পউটার, ১টি ল্যাপটপ, ১টি েযাক্স, ইন্টারবনট স্থাপন করা হবয়বছ। এছাড়া এ দপ্তবরর প্রার্ধকারপ্রাপ্ত সকে কম িকিিাবদর জন্য কর্ম্পউটার 

ক্রয় করা হবয়বছ। এ দপ্তবরর ওবয়বসাইট প্রধানমন্ত্রীর কার্ িােবয়র a2i রপ্রাগ্রাম এর সহবর্ার্গিায় নতুন কবর ওবয়বসাইট র্িজাইন করা হবয়বছ এবং র্নয়র্মি 

হােনাগাদ করা হবচ্ছ। বাংোবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সে কর্তিক বাংো.গিবনট প্রকবল্পর অধীবন সরকাবরর অর্েসগুবোর মবে ইন্টারকাবনর্িবিটি রনটওয়াকি 

স্থাপবনর কাজ সম্পন্ন হবয়বছ। এর েবে বাংোবদশ সরকাবরর ২১২টি দপ্তর/অর্ধদপ্তর, ৫৮টি মন্ত্রনােয়, ৬৪টি রজো প্রশাসবকর কার্ িােয় এবং ৬৪টি উপবজো 

কার্ িােবয়র সাবর্ সরাসর্র ইন্টারবনট প্রবটাকে রটর্েবোনসহ ইন্টারকাবনর্িবিটি রনটওয়াকি চালু হবয়বছ। এ ছাড়া কর্ম্পউটার কাউর্ন্সবের মােবম র্ির্িও 

কনোবরর্ন্সং র্সবেম স্থাপন করা হবয়বছ। এর েবে সরকার্র দপ্তর গুর্ের সাবর্ ইবেকট্রর্নক রর্াগাবর্াগ সহজির হবয়বছ। আমদার্ন ও  রপ্তার্ন দপ্তর এর ৫৫টি 

রসবা কার্ িক্রমবক অনোইবনর মােবম প্রদাবনর জন্য বার্েজয মন্ত্রনােবয়র সহবর্ার্গিায় আইএের্স কর্তিক অনোইন োইবসর্ন্সং মর্িউে স্থাপবনর কাজ চেবছ 

র্া এ বছরই কার্ িকর করা সম্ভব হবব আশা করা র্ায়। এর েবে বাংোবদবশর আমদার্নকারক, রপ্তার্নকারক ও ইবেন্টরগে সরাসর্র উপকৃি হববন এবং 

অর্ িনীর্ির গর্ি বৃর্ে পাবব।  

 

 

 



১.১ কম িকিিা/কম িচারীবদর সংখ্যা(রাজস্ব বাবজবট) 

সংস্থার স্তর অনুবমার্দি পদ পুরেকৃি পদ শূন্যপদ বছরর্ির্ত্তক সংরর্ক্ষি (র্রবটনশনকৃি) 

অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রনােয়      

অর্ধদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত 

অর্েস(বমাট পদ সংখ্যা) 

২৭৫ ০ ১৬৩ -- -- 

রমাট ২৭৫ ০ ১৬৩ -- -- 

১.২ শূন্যপবদর র্বন্যাস 

অর্ির্রক্ত 

সর্চব/িদূর্ধ্ি পদ 

রজো কম িকিিার পদ অন্যান্য ১ম রেনীর পদ ২য় রেনীর পদ ৩য় রেনীর পদ ৪র্ ি রেনীর পদ রমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ৯ ২৪ ৭১ ৫৯ ১৬৩ 

১.৩ অিীব গুরুত্বপূে ি (Strategic) পদ (অর্ির্রক্ত সর্চব/সমপদমর্ িাদা সম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকবে িার িার্েকা - নাই। 

১.৪  শূন্যপদ পূরবে বড় রকবমর সমস্যা র্াকবে িার বে িনা র্দ্বিীয়, র্তিীয় ও চতুর্ ি রেেীর র্নবয়াগ র্বর্ধমাো চূড়ান্তকরবনর জন্য বাংোবদশ সরকার্র 

কম ি কর্মশবনর মিামবির জন্য রপ্ররে করা হবয়বছ। এ ছাড়া আমদার্ন ও রপ্তার্ন দপ্তবরর র্নয়ন্ত্রবকর ৩টি গুরুত্বপূন ি পবদর মবে চট্টগ্রাবম ১টি পবদ 

চের্ি দার্য়ত্ব এবং ঢাকা আঞ্চর্েক দপ্তবর  ১টি অর্ির্রক্ত দার্য়ত্ব অপ িন করা হবয়বছ। প্রধান র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তবরর অর্ি গুরুত্বপূন ি র্নয়ন্তবকর পদটি এেবনা 

পূরে করা হয়র্ন। এ ছাড়া রাজশাহী ও খুেনা দপ্তবরর যুগ্ম র্নয়ন্ত্রবকর ২টি পদ ও উপ-র্নয়ন্ত্রবকর ৪টি পদ শূন্য আবছ। 

১.৫  অন্যান্য পবদর িথ্য -  

প্রর্িববদনাধীন বছবর উন্নয়ন বাবজট রর্বক রাজস্ব বাবজবট স্থানান্তর্রি 

পবদর সংখ্যা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর উন্নয়ন বাবজট রর্বক রাজস্ব বাবজবট স্থানান্তবরর জন্য 

প্রর্ক্রয়াধীন পবদর সংখ্যা 

১ ২ 

০ ০ 

 

রকান সংেগ্নী ব্যবহার করার প্রবয়াজন নাই। 

১.৬ র্নবয়াগ/পবদান্নর্ি প্রদান। 

প্রর্িববদনাধীন বছবর পবদান্নর্ি নতুন র্নবয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা কম িচারী রমাট কম িকিিা কম িচারী রমাট  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০ ০ ০ ২য় রেেী  - ৭ র্পএসর্সর মােবম ৭জন ২য় 

রেেীর র্নব িাহী অর্েসার 

পবদ র্নবয়াগপ্রাপ্ত হবয় 

রর্াগদান কবরবছন। 

বিিমাবন িাবদর রট্রর্নং 

চেবছ। 

১.৭ ভ্রমে/পর্রদশ িন(বদবশ) - প্রবর্াজয নয়। 

ভ্রমে/পর্রদশ িন 

(বমাট র্দবনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপবদষ্টা প্রর্িমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/বস্পশাে 

এযার্সবেন্ট 

সর্চব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পর্রদশ িন     

পাব িিয চট্টগ্রাবম ভ্রমে     

 

 

 

 

 



১.৮ ভ্রমে/পর্রদশ িন(র্ববদবশ) - প্রবর্াজয নয়। 

ভ্রমে/পর্রদশ িন 

(বমাট র্দবনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপবদষ্টা প্রর্িমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/বস্পশাে 

এযার্সবেন্ট 

সর্চব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     

 

*কির্দন র্ববদবশ ভ্রমে কবরবছন সুর্নর্দ িষ্টিাবব উবেে করবি হবব। 

১.৯ উপবরাক্ত ভ্রমবের পর ভ্রমে বৃত্তান্ত/পর্রদশ িন প্রর্িববদন দার্েবের সংখ্যা - প্রবর্াজয নয়। 

(২) অর্িট আপর্ত্ত  

২.১ অর্িট আপর্ত্ত সংক্রান্ত িথ্য (০১ জুোই২০১৫ রর্বক ৩০জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 

মন্ত্রনােয়/সংস্থার 

নাম 

অর্িট 

আপর্ত্তর 

সংখ্যা 

টাকার পর্রমাে 

(েক্ষ টাকায়) 

ব্রিশীবট 

জবাববর 

সংখ্যা 

র্নস্পর্ত্তর 

সংখ্যা 

রজর মন্তব্য 

আমদার্ন ও রপ্তার্ন 

প্রধান র্নয়ন্ত্রবকর 

দপ্তর 

৯টি ৩৬.৬৩  ৯টি ০ ৯ ৯টি অর্িট আপর্ত্তর মবে ২ টি ২০০৭-২০১০ 

অর্ িবছবরর সাধারন অর্িট আপর্ত্ত টাঃ ১১৪১৮৮৯.৪৯ 

এর র্বষবয় র্নস্পর্ত্তর জন্য বার্ের্জযক অর্িট অর্েস 

এর অর্েস আবদবশর (র্জও) অবপক্ষায় রবয়বছ।  

 

২০১০-২০১৪ অর্ িবছবরর অর্গ্রমভুক্ত ২টি অর্িট 

আপর্ত্তর র্বষবয় বার্েজয মন্ত্রোেবয়র র্নবদ িশনা 

অনুসাবর কার্ িক্রম গ্রহে করা হবয়বছ। অবর্শষ্ট ৫টি 

অর্িট আপর্ত্ত র্নস্পর্ত্তর র্বষবয় বার্ের্জযক অর্িট 

অর্ধদপ্তবর রর্াগাবর্াগ করা হবয়বছ। িাবদর পরামশ ি 

রমািাববক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবয়বছ।  

আমদার্ন ও রপ্তার্ন 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর, 

ঢাকা। 

০২ টি ২.০০ ০২ ০ ২ ঢাকা আঞ্চর্েক অর্েবসর ২টি অর্িট আপর্ত্তর মবে ১টি 

গি রম ২০১৬ মাবস র্নষ্পর্ত্ত হবয়বছ। অবর্শষ্ট ১টি অর্িট 

আপর্ত্তর র্নষ্পর্ত্তর র্বষবয় রচষ্টা অব্যাহি রবয়বছ।  

আমদার্ন ও রপ্তার্ন 

যুগ্ম র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর 

খুেনা। 

 

 

 

০২ টি 

 

১৫,৯২,৮১৫.০০ 

 

০২ নাই ৩ খুেনা আঞ্চর্েক অর্েবস ২টি অগ্রীম অর্িট আপর্ত্ত। 

আপর্ত্তকৃি অবর্ ির পর্রমাে রমাট ১৫৯২৮১৫/- টাকা। এর 

মবে রমাট ৫,০০,০০০/- টাকা আদায় হবয়বছ। এ র্বষবয় 

অত্র দপ্তর হবি িার্গদপত্র রদয়ায় অবর্শষ্ট অর্ ি আদায় 

প্রর্ক্রয়া অব্যাহি আবছ।  

আমদার্ন ও রপ্তার্ন 

সহকারী র্নয়ন্ত্রবকর 

দপ্তর, বর্রশাে। 

০১ টি ৩,৬৭,৩০০.০০ ০১ নাই। ১ বর্রশাে আঞ্চর্েক অর্েবসর অর্িট আপর্ত্তর সংখ্যা ০১টি। 

আপর্ত্তকৃি অবর্ ির পর্রমাে ৩,৬৭,৩০০/- টাকার মবে 

১,৫৫,০০০/- আদায় করা হবয়বছ। অবর্শষ্ট অর্ ি আদায় 

প্রর্ক্রয়া অব্যাহি আবছ।  

 

 

 

 

 



২.২ অর্িট র্রবপাবট ি গুরুির/বড় রকবমর রকান জার্েয়ার্ি/অর্ িআত্মসাৎ, অর্নয়ম ধরা পবড় র্াকবে রসসব রকস সমূবহর িার্েকা: প্রবর্াজয নয়। 

(৩) শৃঙ্খো/র্বিাগীয় মামো (মন্ত্রোেয়/র্বিাগ এবং অর্ধদপ্তর/সংস্থার সর্ির্েি সংখ্যা) 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর (২০১৫-২০১৬) 

মন্ত্রোেয়/অর্ধদপ্তর/সংস্থাসমূবহ পুর্ঞ্জভূি রমাট 

র্বিাগীয় মামোর সংখ্যা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর র্নস্পর্ত্তকৃি মামোর সংখ্যা অর্নস্পন্ন র্বিাগীয় 

মামোর সংখ্যা 

চাকুর্রচ্যযর্ি/বরোস্ত অব্যাহর্ি অন্যযন্য দে রমাট 

১ শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

      
 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাবরর র্বরুবে দাবয়রকৃি মামো (০১ জুোই ২০১৫ রর্বক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

সরকার্র সম্পর্ত্ত/স্বার্ ি রক্ষাবর্ ি 

মন্ত্রোেয়/র্বিাগ/আওিাধীন সংস্থাসমূহ 

কর্তিক দাবয়রকৃি মামোর সংখ্যা। 

মন্ত্রোেয়/র্বিাগ-এর 

র্বরুবে দাবয়রকৃি র্রট 

মামোর সংখ্যা 

উন্নয়ে প্রকল্প বাস্তবায়বনর রক্ষবত্র 

সরকাবরর র্বরুবে দাবয়রকৃি 

মামোর সংখ্যা 

দাবয়রকৃি রমাট 

মামোর সংখ্যা 

র্নস্পর্ত্তকৃি রমাট মামোর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন 

৫.১ রদবশর অিযন্তবর প্রর্শক্ষে (০১ জুোই ২০১৫ রর্বক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

প্রর্শক্ষন কম িসূর্চর রমাট সংখ্যা মন্ত্রোেয় এবং আওিাধীন সংস্থাসমূহ রর্বক অংশগ্রহেকারীর সংখ্যা 

১ ২ 

  
 

৫.২ মন্ত্রোেয়/অর্ধদপ্তর কর্তিক প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর (২০১৫-১৬) রকান ইন-হাউজ প্রর্শক্ষবের আবয়াজন করা হবয় র্াকবে িার বে িনা:  

প্রর্শক্ষন কম িসূর্চর নাম প্রর্শক্ষবনর রময়াদ উবযাগী সংস্থা/এবজন্সীর নাম মন্ত্রনােয় এবং আওিাধীন সংস্থাসমূহ 

রর্বক অংশগ্রহেকারীর সংখ্যা 

র্জর্পএসএম ও 

র্সটিবজন চাট িার 

৯.০০-১.৩০ র্মঃ আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর 

২১ জন। 

ওবয়ব রপাট িাে প্রর্শক্ষে  ২৭-০৩-২০১৬ হবি 

৩১-০৩-২০১৬=০৫র্দন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িােবয়র 

A2I রপ্রাগ্রাবমর অধীবন। 

 

এ দপ্তর হবি অংশ গ্রহে কবরন ২জন। 

 

প্রর্শক্ষন কম িসূর্চর নাম প্রর্শক্ষবনর 

রময়াদ 

উবযাগী সংস্থা /এবজন্সীর 

নাম 

মন্ত্রনােয় এবং আওিাধীন সংস্থাসমূহ 

রর্বক অংশগ্রহেকারীর সংখ্যা 

সরকারী কম িচারী )আচরে (র্বর্ধমাো ,১৯৭৯  

 

১ঘন্টা আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

২১জন। 

সরকারী কম িচারী  )শৃঙ্খো ও আর্পে(  

র্বর্ধমাো  ,১৯৮৫  

 

১ঘন্টা আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

২১জন। 

 

Office manner & etiquette ১ঘন্টা আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

২১জন। 

 

Sustainable Development 

Goad(SDG) 

১ঘন্টা আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

২১জন। 

 

আমদার্ন নীর্ি আবদশ  ,২০১৫  - ১৮ ২ঘন্টা আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

১৬জন। 

 

 

 

 

রনাদাইবসেে  ১.৫ঘন্টা আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

৩০জন 

বাংোবদবশর অর্ িননর্িক রপ্রক্ষাপট ও ব্যবসা 

বার্েবজযর ভূর্মকা 

১ .ঘন্টা ৫  আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

১৬জন। 

 

ছুটি র্বর্ধমাো ১ .ঘন্টা ৫  আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান 

র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর,ঢাকা। 

১৬জন। 

 

 



৫.৩ প্রর্শক্ষে কম িসূর্চবি কম িকিিা/কম িচারীবদর অংশগ্রহে বা মবনানয়বনর রক্ষবত্র বড় রকান সমস্যা র্াকবে িার বে িনা: সমস্যা নাই। 

৫.৪ মন্ত্রোেবয় অন্-য-জব রট্রর্নং (OJT) -এর ব্যবস্থা আবছ র্ক-না; না র্াকবে অন্-য জব রট্রর্নং আবয়াজন করবি বড় রকবমর রকান অসুর্বধা 

আবছ র্ক-   

     না?   বাংোবদশ রোক প্রশাসন প্রর্শক্ষে রকবন্দ্র োউবেশন রট্রর্নং রকাবস ি ১জন কম িকিিা প্রর্শক্ষে গ্রহে কবরবছন। 

৫.৫ প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর (০১ জুোই ২০১৫ রর্বক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) প্রর্শক্ষবনর জন্য র্ববদশ গমনকারী কম িকিিার সংখ্যা: দুইজন। 

(৬) রসর্মনার/ওয়াকিশপ সংক্রান্ত িথ্য (০১ জুোই ২০১৫ রর্বক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

রদবশর অিযন্তবর রসর্মনার/ওয়াকিশবপর সংখ্যা রসর্মনার/ওয়াকিশবপ অংশগ্রহেকারীবদর সংখ্যা 

১ ২ 

১ ৩৪ 

 

(৭) িথ্যপ্রযুর্ক্ত ও কর্ম্পউটার স্থাপন (০১ ো জুোই ২০১৫ রর্বক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)ঃঃ- প্রর্িববদনাধীন সমবয় বাংোবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সবের 

মােবম ৮ এমর্বর্পএস  ইন্টারবনট সুর্বধা পাওয়া র্গয়াবছ। এর েবে LAN এর মােবম ৯টি কর্ম্পউটাবর ইন্টারবনট সংবর্াগ প্রদান করা হবয়বছ। 

এছাড়া  দপ্তবরর ওয়াই-োই সুর্বধাও স্থাপন করা হবয়বছ। প্রর্িববদনাধীন সমবয় ৪টি কর্ম্পউটার স্থাপন করা হবয়বছ। এর েবে সকে কম িকিিাসহ 

অর্েবসর ৪টি গুরুত্বপূন ি শাো কর্ম্পউটারাইজি করা সম্ভব হবয়বছ। িথ্যপ্রযুর্ক্ত ব্যবহাবরর মােবম দপ্তবরর জনববের কযাপার্সটি বৃর্ে পাবচ্ছ। 

মন্ত্রনােয়/র্বিাগ/সংস্থা 

সমূবহ কর্ম্পউটাবরর 

রমাট সংখ্যা 

মন্ত্রনােয়/র্বিাগ/সংস্থাসমূবহ 

ইন্টারবনট সুর্বধা আবছ র্ক 

না 

মন্ত্রনােয়/র্বিাগ/সংস্থাসমূ

রহ ল্যান (LAN)সুর্বধা 

আবছ র্ক না 

মন্ত্রনােয়/র্বিাগ/সংস্থা 

সমূবহ ওয়ান  (WAN) 

সুর্বধা আবছ র্ক না 

মন্ত্রনােয়/র্বিাগ/সংস্থা সমূবহ 

কর্ম্পউটার প্রর্শর্ক্ষি জনববের সংখ্যা 

কম িকিিা কম িচার্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৮ আবছ। LAN স্থাপন করা 

হবয়বছ। 

নাই। ৩১ ৪০ 

 

(৮) সরকার্র প্রর্িষ্ঠানসমূবহর আবয়র েিযাংশ/মুনাো/আদায়কৃি রাজস্ব রর্বক সরকার্র রকাষাগাবর জমার পর্রমান (অর্ ি র্বিাবগর জন্য) (টাকার 

অঙ্ক রকাটি  

     টাকায় প্রদান করবি হবব)ঃঃ- প্রবর্াজয নয় 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ হ্রাস(-)/বৃর্ের(+) হার 

েক্ষযমাত্রা প্রকৃি অজিন েক্ষযমাত্রা প্রকৃি অজিন েক্ষযমাত্রা প্রকৃি অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব 

আয় 

ট্যাক্স ররর্ির্নউ       

নন-ট্যাক্স ররর্ির্নউ       

উদ্বৃত্ত (ব্যবসার্য়ক আয় রর্বক)       

েিযাংশ র্হসাবব       

 

(৯) প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর নতুন আইন, র্বর্ধ ও নীর্ি প্রনয়ন/সমস্যা-সঙ্কটঃ- প্রবর্াজয নয় 

৯.১ প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর নতুন আইন, র্বর্ধ ও নীর্ি প্রেয়ন কবর র্াকবে িার িার্েকা: প্রবর্াজয নয় 

৯ .প্রর্িববদনাধীন অর্ ি ২- বছবর সম্পাদর্ি গুরুত্বপূে ি /উবেেবর্াগ্য কার্ িাবর্ে ঃঃ  

গি ২৮/০৪/২০১৬ িার্রবে স্মাট ি অর্েস ম্যাবনজবমন্ট র্সবেম(SOMS) মাননীয় বার্েজয মর্ন্ত্র মবহাদয় উবদ্বাধন করার পবর SMS  

কার্ িক্রম বাস্তবার্য়ি হওয়ায়  এ দপ্তবর রসবা গ্রহেকারী প্রর্িষ্ঠান গুবোবক অবনক কম সমবয় রসবা প্রদান করা সম্ভব হবচ্ছ। এ ছাড়া প্রর্িষ্ঠানগুবোর 

রসবা গ্রহবনর ব্যয় হ্রাস রপবয়বছ। 

৯.৩ ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর মন্ত্রনােবয়র কার্ িাবর্ে সম্পাদবন বড় রকবমর রকান সমস্যা/সঙ্কবটর আশঙ্কা করা  হবে িার র্ববরে (সাধারন/রুটিন 

প্রকৃর্ির সমস্যা/সঙ্কট উবেবের প্রবয়াজন রনই; উদাহরন: পদ সৃজন, শূণ্যপদ পূরে ইিযার্দ) - প্রবর্াজয নয় 

(১০)মন্ত্রোেবয়র উবেশ্য সাধন সংক্রান্তঃ- প্রবর্াজয নয় 

১০.১ ২০১৫-১৬ অর্ িবছবরর কার্ িাবর্ের মােবম মন্ত্রনােবয়র আরে উবেশ্যাবর্ে সবন্তাষজনকিাবব সার্ধি হবয়বছ র্ক? - প্রবর্াজয নয় 

১০.২ উবেশ্যাবর্ে সার্ধি না হবয় র্াকবে িার কারেসমূহ- প্রবর্াজয নয় 



১০.৩ মন্ত্রনােবয়র আরে উবেশ্যাবর্ে আরও দক্ষিা ও সােবল্যর সবে সাধন করার েবক্ষয রর্ সব ব্যবস্থা/পদবক্ষপ গ্রহে করা রর্বি পাবর, রস 

সম্পবকি মন্ত্রোেবয়র সুপার্রশ- প্রবর্াজয নয় 

(১১)উৎপাদন র্বষয়ক(সংর্িষ্ট মন্ত্রনােয় পূরে করবব):- প্রবর্াজয নয় 

১১.১ কৃর্ষ/র্শল্প পণ্য, সার, জ্বাোর্ন ইিযার্দ 

মন্ত্রনােবয়র নাম পবণ্যর নাম প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-

বছবর (২০১৪-১৫) 

উৎপাদবনর েক্ষযমাত্রা 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-

বছবর (২০১৪-১৫) 

প্রকৃি উৎপাদন 

েক্ষযমাত্রা 

অনুর্ায়ী  

উৎপাদবনর 

শিকরা হার 

রদশজ উৎপাদবন 

রদবশর অিযন্তরীে 

চার্হদার কি শিাংশ 

রমটাবনা র্াবচ্ছ 

পূব িবিী অর্ ি-

বছবর (২০১৩-

১৪) উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃর্ষ মন্ত্রনােয় চাে      

গম      

ভূট্রা      

আলু      

র্পয়াজ      

পাট      

শাক-সবর্জ      

মৎস্য ও প্রার্ে 

সম্পদ মন্ত্রনােয় 

মৎস্য      

 মাংস      

 দুধ      

 র্িম      

র্শল্প মন্ত্রনােয় র্চর্ন      

েবে      

সার(ইউর্রয়া)      

বার্েজয মন্ত্রনােয় চা      

জ্বাোর্ন ও ের্নজ 

সম্পদ মন্ত্রনােয় 

গ্যাস      

 কয়ো      

 কঠিন র্শো      

বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রনােয় 

বস্ত্র/সুিা      

পাটজাি দ্রব্য      

 

১১.২ রকান র্ববশষ সামগ্রী/সার্ি িবসর উৎপাদন বা সরবরাহ, মূবল্যর র্স্থর্িশীেিার রক্ষবত্র বড় রকবমর সমস্যা বা সঙ্কট হবয়র্ছে র্ক? র্নকট ির্বষ্যবি 

মারত্মক রকান সমস্যার আশঙ্কা র্াকবে িার বে িনা 

১১.৩ র্বদুযৎ সরবরাহ (বমগাওয়াট) 

প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) 

সবব িাচ্চ চার্হদা সবব িাচ্চ উৎপাদন সবব িাচ্চ চার্হদা সবব িাচ্চ উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১১.৪ র্বদুযৎ এর গড় র্সবেম েস (শিকরা হাবর) 

সংস্থার নাম প্রর্িববদনাধীন বছর 

(২০১৫-১৬) 

পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) পূব িবিী বছবরর তুেনায় 

হ্রাস(-)/বৃর্ে(+) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পর্বববা     

র্বউববা     

র্ির্পর্ির্স     

রিসবকা     

ওবজাপার্িবকা     

 



১১.৫ জ্বাোর্ন রিবের সরবরাহ (বমর্ট্রক টন) 

প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর(২০১৪-১৫) 

চার্হদা সরবরাহ চার্হদা সরবরাহ 

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

১১.৬ রদবশর রমবট্রাপর্েটান এোকায় পার্ন সরবরাহ (েক্ষ গ্যােন) 

 প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর(২০১৪-১৫) 

রমবট্রা এোকা চার্হদা সরবরাহ চার্হদা সরবরাহ 

     

     
 

(১২) আইনশৃঙ্খো র্বষয়ক (স্বরাে মন্ত্রোেবয়র জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

১২.১ (অপরাধ-সংক্রান্ত) 

অপরাবধর ধরন অপরাবধর সংখ্যা 

প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) অপরাবধর হ্রাস(-)/ 

বৃর্ে(+)এর সংখ্যা 

অপরাবধর হ্রাস(-)/ বৃর্ে(+)এর 

শিকরা হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধষ িন     

অর্গ্নসংবগাগ     

এর্সি র্নবক্ষপ     

নারী র্নর্ িািন     

িাকার্ি     

রাহাজার্ন     

অস্ত্র/র্ববফারক সংক্রান্ত     

রমাট     
 

১২.২ প্রর্ি েক্ষ জনসংখ্যার সংঘটিি অপরাবধর তুেনামূেক র্চত্র 

র্বষয় অর্ ি বছর (২০১৫-২০১৬) অর্ ি বছর (২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 

   

১২.৩ দ্রুি র্বচার আইবনর প্রবয়াগ (৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

আইন জার্রর পর 

রর্বক ক্রমপুর্ঞ্জভূি 

মামোর সংখ্যা 

(আসার্মর সংখ্যা) 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

রগ্রপ্তারকৃি আসার্মর 

সংখ্যা 

আইন জার্রর পর রর্বক 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি রগ্রপ্তারকৃি 

আসার্মর সংখ্যা 

রকাট ি কর্তিক র্নস্পর্ত্তকৃি 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি মামোর 

সংখ্যা 

শার্স্ত হবয়বছ এমন মামোর সংখ্যা ও 

শার্স্তপ্রাপ্ত আসার্মর ক্রমপুর্ঞ্জভূি 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

১২.৪ ৩০ জুন ২০১৬ িার্রবে কারাগাবর বর্ির সংখ্যা 

বর্ির ধরন বর্ির সংখ্যা মন্তব্য 

প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) বর্ির সংখ্যার হ্রাস (-)/ বৃর্ে(+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ হাজর্ি     

পুরুষ কবয়র্দ     

মর্হো হাজর্ি     

মর্হো কবয়র্দ     

র্শশু হাজর্ি     

র্শশু কবয়র্দ     

র্িবটইর্ন     

র্রর্েজি র্প্রজনার(আরর্প)     

রমাট     



১২.৫ স্থে, রনৌ ও আকাশ পবর্ বাংোবদবশ আগি র্ববদর্শ নাগর্রক (র্াত্রী)-এর সংখ্যা 

 প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫)   হ্রাস(-)/ বৃর্ে (+)-এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

রমাট র্াত্রীর সংখ্যা    

পর্ িটবকর সংখ্যা    

১২.৬ মৃতুযদেপ্রাপ্ত আসার্ম 

 প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) হ্রাস(-)/ বৃর্ে (+)-এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদেপ্রাপ্ত আসার্মর্র সংখ্যা    

মৃতুযদে কার্ িকর হবয়বছ, এমন 

আসার্মর সংখ্যা 

   

১২.৭ সীমান্ত সংঘবষ ির সংখ্যা 

 প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) হ্রাস(-)/ বৃর্ে (+)-এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

বাংোবদশ িারি-সীমান্ত    

বাংোবদশ-মায়ানমার সীমান্ত    

 

১২.৮ সীমাবন্ত বাংোবদবশর সাধারন নাগর্রক হিযার সংখ্যা 

 প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) হ্রাস(-)/ বৃর্ে (+)-এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

র্বএসএে কর্তিক    

মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তিক    

 

(১৩) রেৌজদার্র মামো-সংক্রান্ত িথ্য (আইন ও র্বচার র্বিাবগর জন্য)ঃঃ- প্রবর্াজয নয় 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি অর্নস্পন্ন 

রেৌজদার্র মামোর সংখ্যা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

(২০১৫-১৬) রমাট 

শার্স্তপ্রাপ্ত আসার্মর সংখ্যা 

পূব িবিী বছবর (২০১৪-১৫) 

রমাট শার্স্তপ্রাপ্ত আসার্মর 

সংখ্যা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর (২০১৫-১৬) 

রমাট র্নস্পর্ত্তকৃি মামোর সংখ্যা 

পূব িবিী বছবর (২০১৪-১৫) 

রমাট র্নস্পর্ত্তকৃি মামোর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

(১৪)অর্ িননর্িক (অর্ ি র্বিাবগর জন্য)ঃঃ- প্রবর্াজয নয় 

আইবটম প্রর্িববদনাধীন বছর 

(২০১৪-১৫) 

পূব িবিী বছর  (২০১৩-১৪) পূব িবিী বছবরর তুেনায় শিকরা বৃর্ে 

(+) বা হ্রাস (-) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। বববদর্শক মুদ্রার র্রজািি (র্মর্েয়ন মার্কিন িোর) 

(৩০জুন, ২০১৫) 

   

২। প্রবাসী বাংোবদশীবদর রপ্রর্রি ররর্মবটবন্সর পর্রমান 

(র্মর্েয়ন মার্কিন িোর) (জুোই-২০১৪-জুন-২০১৫) 

   

৩। আমদার্নর পর্রমান (র্মর্েয়ন মার্কিন িোর (জুোই-

২০১৪-জুন২০১৫) 

   

৪।ই,র্প,র্ব-এর িথ্যানুর্ায়ী রপ্তার্নর পর্রমান (র্মর্েয়ন 

মার্কিন িোর) (জুোই-২০১৪-জুন২০১৫) 

   

৫। রাজস্ব: 

(ক) প্রর্িববদনাধীন বছবর রাজস্ব আদাবয়র েক্ষযমাত্রা 

(বকাটি টাকা) 

(ে) রাজস্ব আদাবয়র পর্রমাে (বকাটি টাকা)(জুোই-

২০১৪-জুন ২০১৫) 

   

৬। রমাট অিযন্তরীে ঋে (বকাটি টাকায়) 

সরকার্র োি (র্নট) 

(জুন, ২০১৫) 

   



৭।ঋেপত্র রোো (LCs opening) (র্মর্েয়ন 

মার্কিন িোর) 

(ক)োয-শস্য (চাে ও গম) 

(ে)অন্যান্য 

রমাট(জুোই ২০১৪-জুন ২০১৫) 

   

৮। োয-শবস্যর মজুদ (েক্ষ রমর্ট্রক টন) (৩০ জুন 

২০১৫) 

   

৯। জািীয় রিাক্তা মূল্য সূচক পর্রবিিবনর হার (র্ির্ত্ত 

২০০৫-০৬=১০০) 

ক) বাবরা মাবসর গড়র্ির্ত্তক 

ে) পবয়ন্ট-টু-পবয়ন্টর্ির্ত্তক (জুোই ২০১৪-জুন ২০১৫) 

   

 

 

১৪.১ সরাসর্র বববদর্শক র্বর্নবয়াগ (েবরন িাইবরি ইনবিেবমন্ট) সংক্রান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্ িােবয়র জন্য) 

 

সরাসর্র বববদর্শক র্বর্নবয়াগ এর পর্রমান প্রর্িববদনাধীন বছর পূব িবিী দুই বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তাবায়ন পর্রবীক্ষে ও মূল্যায়ন র্বিাবগর জন্য)ঃঃ- প্রবর্াজয নয় 

১৫.১ উন্নয়ন প্রকবল্পর অর্ ি বরাে ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্য (০১ জুোই ২০১৪ রর্বক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

 

প্রর্িববদনাধীন বছবর রমাট প্রকবল্পর সংখ্যা প্রর্িববদনাধীন বছবর 

এর্ির্পবি রমাট বরাে 

(বকাটি টাকায়) 

প্রর্িববদনাধীন বছবর বরাবের 

র্বপরীবি ব্যবয়র পর্রমাে ও 

বরাবের র্বপরীবি ব্যবয়র 

শিকরা হার 

প্রর্িববদনাধীন বছবর মন্ত্রোেবয় 

এর্ির্প র্রর্িউ সিার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

১৫.২ প্রকবল্পর অবস্থা (০১ জুোই ২০১৪ রর্বক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

শুরু করা নতুন প্রকবল্পর সংখ্যা  প্রর্িববদনাধীন বছবর 

সমাপ্ত প্রকল্প এর িার্েকা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

উবদ্বাধনকৃি সমাপ্ত প্রকল্প এর 

িার্েকা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর চেমান প্রকবল্পর 

কবম্পাবনন্ট র্হসাবব সমাপ্ত গুরুত্বপূে ি 

অবকাঠাবমা 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১৫.৩ র্জর্ির্প প্রবৃর্ের হার (২০১৪-১৫) (পর্রসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বিাবগর জন্য) 

১৫.৪ মার্ার্পছু আয় (মার্কিন িোর) (২০১৪-১৫)(পর্রসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বিাবগর জন্য) 

১৫.৫ দর্রদ্র জনবগাষ্ঠী সংক্রান্ত িথ্য (পর্রসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বিাবগর জন্য): 

দার্রদ্রসীমার র্নবচ অবর্স্থি জনবগাষ্ঠীর ধরন প্রর্িববদনাধীন বছর(২০১৪-১৫)  

১ ২ ৩ 

দার্রদ্রসীমার র্নবচ অবর্স্থি অিীব দর্রদ্র (Extreme Poor) জনবগাষ্ঠী সংখ্যা   

শিকরা হার   

দার্রদ্রসীমার র্নবচ অবর্স্থি দর্রদ্র (Poor) জনবগাষ্ঠী সংখ্যা   

শিকরা হার   



১৫.৬ কম িসংস্থান-সংক্রান্ত িথ্য (পর্রসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা র্বিাবগর জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

 প্রর্িববদনাধীন বছর 

(২০১৪-১৫) 

পূব িবিী বছর 

(২০১৩-১৪) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠার্নক কম িসংস্থাবনর সংখ্যা   

অনানুষ্ঠার্নক কম িসংস্থাবনর সংখ্যা   

রমাট   

রবকারবত্বর হার   

 

(১৬) ঋে ও অনুদান সংক্রান্ত িথ্য (অর্ িননর্িক সম্পকি র্বিাবগর  জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

বছর চ্যর্ক্তর ধরন চ্যর্ক্তর 

সংখ্যা 

কর্মটবমন্ট (বকাটি 

টাকায়) 

র্িসবাস িবমন্ট (বকাটি 

টাকায়) 

র্রবপবমন্ট (বকাটি টাকায়) মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৪-১৫ ঋে চ্যর্ক্ত    আসে-   

 সুদ   

 অনুদান চ্যর্ক্ত      

 

 রমাট    আসে-   

২০১৩-১৪ ঋে চ্যর্ক্ত    সুদ  

      

 অনুদান চ্যর্ক্ত     

    

 রমাট     

 

(১৭) অবকাঠাবমা উন্নয়ন (অবকাঠাবমা উন্নয়ন কম িসূর্চ ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ির র্ববরে, সংর্িষ্ট অর্ ি-বছবর (২০১৪-১৫) বরােকৃি অর্ ি, ব্যর্য়ি অর্ ি, 

সংর্িষ্ট অর্ ি-বছবর (২০১৪-১৫) েক্ষয মাত্রা এবং েক্ষযমাত্রার র্বপরীবি অর্জিি অগ্রগর্ি)ঃঃ- প্রবর্াজয নয় 

(১৮) পররাে মন্ত্রোেয় সংর্িষ্ট িথ্যঃ- প্রবর্াজয নয় 

১৮.১ সরকারপ্রধাবনর র্ববদশ সের সংক্রান্ত 

সের প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৪-১৫) পূব িবিী বছর (২০১৩-১৪) 

১ ২ ৩ 

সরকারপ্রধাবনর র্ববদশ সেবরর সংখ্যা   

আন্তজিার্িক সবিেবন রর্াগদাবনর সংখ্যা   

র্দ্বপার্ক্ষক রােীয় সেবরর সংখ্যা   

 

১৮.২ র্ববদর্শ রােপ্রধান/সরকারপ্রধাবনর বাংোবদশ সের (০১ জুোই ২০১৪ রর্বক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

১৮.৩ আন্তজিার্িক সংস্থা-প্রধানবদর বাংোবদশ সের (০১ জুোই ২০১৪ রর্বক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

১৮.৪ র্ববদবশ বাংোবদবশর দূিাবাবসর সংখ্যা 

১৮.৫ বাংোবদবশ র্ববদবশর দুিাবাবসর সংখ্যা 

(১৯) র্শক্ষা সংক্রান্ত িথ্যঃ- প্রবর্াজয নয় 

 

 

 

 



১৯.১ প্রার্র্মক র্শক্ষা-সংক্রান্ত িথ্য সমূহ (প্রার্র্মক ও গের্শক্ষা মন্ত্রোেবয়র জন্য):-  

রদবশর সব িবমাট প্রার্র্মক 

র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর সংখ্যা (       

) 

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা স্কুে িযাগকারী 

(ঝবর পড়া) ছাত্র-

ছাত্রীর হার 

প্রার্র্মক র্বযােবয়র সব িবমাট র্শক্ষবকর সংখ্যা 

ছাত্র ছাত্রী রমাট সব িবমাট মর্হো (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকার্র প্রার্র্মক 

র্বযােবয়র সংখ্যা (    ) 

      

ররর্জোি ি রবসরকার্র 

প্রার্র্মক র্বযােবয়র 

সংখ্যা (    ) 

     

কর্মউর্নটি প্রার্র্মক 

র্বযােবয়র সংখ্যা (   ) 

     

অন্যান্য প্রার্র্মক র্শক্ষা 

প্রর্িষ্ঠাবনর সংখ্যা 

     

সব িবমাট (      )      

 

১৯.২ প্রার্র্মক র্বযােবয় গবমানপবর্াগী র্শশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা (প্রার্র্মক ও গের্শক্ষা মন্ত্রোেবয়র জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

র্শক্ষার্ী গমবনাপবর্াগী র্শশুর সংখ্যা (৬-১০ 

বছর বয়সী) 

গনবনাপবর্াগী রমাট কিজন র্শশু 

র্বযােবয় র্ায় না, িার সংখ্যা 

গনবনাপবর্াগী রমাট কিজন র্শশু র্বযােবয় 

র্ায় না, িার শিকরা হার 

১ ২ ৩ ৪ 

বােক    

বার্েকা    

 

১৯.৩ সাক্ষরিার হার (প্রার্র্মক ও গের্শক্ষা মন্ত্রোেবয়র জন্য)ঃঃ- প্রবর্াজয নয় 

বয়স সাক্ষরিার হার গড় 

পুরুষ মর্হো  

১ ২ ৩ ৪ 

৭+ বছর    

১৫+ বছর    

 

১৯.৪ মাের্মক (র্নন ও উচ্চ মাের্মকসহ) র্শক্ষা-সংক্রান্ত িথ্য (র্শক্ষা মন্ত্রনােবয়র জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

প্রর্িষ্ঠাবনর ধরন প্রর্িষ্ঠাবন

র সংখ্যা 

র্শক্ষার্ীর সংখ্যা র্শক্ষবকর সংখ্যা পর্রক্ষার্ীর সংখ্যা 

  ছাত্র ছাত্রী রমাট পুরুষ মর্হো রমাট এস,এস,র্স 

(মাদ্রাসা ও 

কার্রগর্রসহ) 

এইচ,এস,র্স 

(মাদ্রাসা ও 

কার্রগর্রসহ) 

স্নািক (মাদ্রাসা ও 

কার্রগর্রসহ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

র্নন মাের্মক 

র্বযােয় 

          

মাের্মক 

র্বযােয় 

          

স্কুে এে কবেজ           

উচ্চ মাের্মক 

কবেজ 

          

দার্েে মাদ্রাসা           

আর্েম মাদ্রাসা           

কার্রগর্র ও 

রিাবকশনাে 

          

 

 



১৯.৫ র্বশ্বর্বযােবয়র র্শক্ষা-সংক্রান্ত িথ্য (র্শক্ষা মন্ত্রোেবয়র জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

র্বশ্বর্বযােবয়র ধরন র্বশ্বর্বযােবয়র 

সংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও শিকরা হার র্শক্ষক/র্শর্ক্ষকার সংখ্যা ও শিকরা হার 

  ছাত্র ছাত্রী র্শক্ষক র্শর্ক্ষকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

      

 

(২০) স্বাস্থয-সংক্রান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও পর্রবার কল্যান মন্ত্রোেবয়র জন্য) 

২০.১ রমর্িবকে কবেজসহ র্বর্িন্ন র্চর্কৎসা র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন ছাত্র-ছাত্রী ির্িি সংক্রান্ত িথ্য  

(০১ জুোই ২০১৪ রর্বক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

প্রর্িষ্ঠাবনর 

ধরন 

প্রর্িষ্ঠাবনর সংখ্যা ির্িিকৃি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অোয়নরি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 

 সরকার্র রবসরকার্র রমাট সরকার্র রবসরকার্র রমাট রমাট ছাত্র রমাট ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

রমর্িবকে 

কবেজ 

        

নার্স িং 

ইনর্েটিউট 

        

নার্সং কবেজ         

রমর্িবকে 

এযার্সসবটন্ট 

রট্রর্নং স্কুে 

        

ইনর্েটিউট 

অব রহের্ 

রটকবনাের্জ 

        

 

২০.২ স্বাস্থয-সংক্রান্তঃ- প্রবর্াজয নয় 

জন্ম-হার 

(প্রর্ি 

হাজাবর) 

মৃতুয-হার 

(প্রর্ি 

হাজাবর) 

জনসংখ্যার 

বৃর্ে হার 

(শিকরা) 

নবজািক 

(Infant) 

মৃতুযর-হার 

(প্রর্ি হাজাবর) 

৫(পাঁচ) 

বছর বয়স 

পর্ িন্ত র্শশু 

মৃতুযর-হার 

(প্রর্ি 

হাজাবর) 

মার্ত-

মৃতুযর-হার 

(প্রর্ি 

হাজাবর) 

পর্রবার 

পর্রকল্পনা 

পের্ি 

গ্রহবের 

শিকরা 

হার (সক্ষম 

দম্পর্ি) 

গড় আয়ু (বছর) 

পুরুষ মর্হো রমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

 

 

২০.৩ স্বাস্থয রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠাবমা সংক্রান্ত (০১ জুোই ২০১৪ রর্বক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত):- প্রবর্াজয নয় 

মার্ার্পছু 

স্বাস্থয ব্যয় 

(টাকায়) 

সারাবদবশ হাসপািাবের সংখ্যা সারাবদবশ হাসপািাে রববির রমাট 

সংখ্যা 

সারাবদবশ ররর্জোি ি িাক্তার, নাস ি, 

প্যারাবমর্িকস-এর র্বপরীবি জনসংখ্যা 

রমর্িবকে কবেজসমূবহ 

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 

 সরকার্র রবসরকার্র রমাট সরকার্র রবসরকার্র রমাট িাক্তার নাস ি প্যারাবমর্িকস রমাট ছাত্রী(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

            
 



(২১) জনশর্ক্ত রপ্তার্ন-সংক্রান্ত িথ্য (প্রবাসী কল্যাে ও বববদর্শক কম িসংস্থান মন্ত্রোেবয়র জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

জনশর্ক্ত রপ্তার্ন ও প্রিযাগমন প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৪-১৫) পূব িবিী বছর (২০১৪-১৫) শিকরা বৃর্ে (+) বা হ্রাস(-) এর হার 

১ ২ ৩ ৪ 

র্ববদবশ রপ্রর্রি জনসংখ্যার সংখ্যা    

র্ববদশ রর্বক প্রিযাগি জনশর্ক্তর সংখ্যা    
 

(২২) হজ্জ্ব-সংক্রান্ত িথ্য (ধম ি মন্ত্রোেবয়র জন্য):- প্রবর্াজয নয় 

হবজ্জ্ব গমন ২০১৪--১৫ অর্ ি-বছর ২০১৩-১৪ অর্ ি-বছর 

 পুরুষ মর্হো রমাট পুরুষ মর্হো রমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       
 

(২৩) সামার্জক র্নরাপত্তা কম িসূর্চ (সংর্িষ্ট মন্ত্রোেয়/র্বিাগ পূরে করববঃ- প্রবর্াজয নয় 

মন্তোেয়/র্বিাগ ক্রর্মক সামার্জক র্নরাপত্তা 

কম িসূর্চর ধরে 

প্রর্িববদনাধীন বছর (২০১৪-১৫) পূব িবিী বছর 

(২০১৩-১৪) 

   সুর্বধাবিাগী 

ব্যর্ক্ত/পর্রবার/প্রর্ি

ষ্ঠাবনর সংখ্যা 

আর্র্ িক সংবিষ (েক্ষ 

টাকায়) 

সুর্বধাবিাগী 

ব্যর্ক্ত/পর্রবার/প্রর্ি

ষ্ঠাবনর সংখ্যা 

আর্র্ িক সংবিষ (েক্ষ 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

       

(২৪) প্রধান প্রধান রসির কবপ িাবরশনসমূবহর োি/বোকসান 

২৪.১ মন্ত্রোেয়/র্বিাবগর আওিাধীন রর্ সব (বার্ের্জযক র্ির্ত্তবি পর্রচার্েি) প্রর্িষ্ঠান ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবর রোকসান কবরবছ িাবদর নাম ও 

রোকসাবনর পর্রমানঃ- প্রবর্াজয নয় 

অের্ধক রোকসার্ন প্রর্িষ্ঠান প্রর্িববদনাধীন বছবর (২০১৪-১৫) 

র্বরােীকৃি হবয়বছ এমন 

কেকারোনার নাম ও সংখ্যা 

অদূর ির্বষ্যবি ব্যবস্থাপনা বা অন্য রকান 

গুরুির সমস্যার সৃর্ষ্ট হবি পাবর এমন 

প্রর্িষ্ঠাবনর নাম। 
প্রর্িষ্ঠাবনর নাম রোকসাবনর পর্রমাে 

১ ২ ৩ 

   
 

২৪.২  মন্ত্রোেয়/র্বিাবগর আওিাধীন রর্ সব (বার্ের্জযক র্ির্ত্তবি পর্রচার্েি) প্রর্িষ্ঠান ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবর োি কবরবছ িাবদর নাম ও োবির 

পর্রমানঃ-   

         প্রবর্াজয নয় 

প্রর্িষ্ঠাবনর নাম োবির পর্রমাে 

১ ২ 

  

 

 


