
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 
 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম  : িাাংলাহদশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ি     

আওিাধীন অবধদপ্তর/সাংস্থার সাংখ্যা  
প্রবিহিদনাধীন িছর, প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ  

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কম িকিিা/কম িাারীহদর সাংখ্যা (রাস্ব  িাহসহ)) 
সাংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ* 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্য 

পদ 

িছরবভবিক সাংরবিি 

(বরহ)নশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য 

মন্ত্রণালয় 
 

     

অবধদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত 

অবিস (হমা) পদ সাংখ্যা)

বমা)      
 

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

         

১.২ শূন্য পহদর বিন্যাস  

অবিবরক্ত 

সবাি/িদূর্ধ্ি পদ 

বসলা 

কম িকিিার পদ 

অন্যান্য ১ম 

বেবণর পদ 

২য় বেবণর 

পদ 

৩য় বেবণর 

পদ 

৪র্ ি বেবণর 

পদ 

বমা) 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (Strategic) পদ (অবিবরক্ত সবাি/সমপদমর্ িাদা সপন্ন্ন/সাংস্থা প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য 

র্াকহল  

িার িাবলকা : 

 

১.৪      শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর বকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা :  

১.৫       অন্যান্য পহদর িথ্য  
প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহস) বর্হক রাস্ব  িাহসহ) 

স্থানান্তবরি পহদর সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহস) বর্হক রাস্ব  

িাহসহ)  স্থানান্তহরর  সন্য প্রবিয়াধীন পহদর সাংখ্যা 

- 
 

- 

* বকান সাংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াসন  নাই। 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন  িছহর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 
কম িকিিা কম িাারী বমা) কম িকিিা কম িাারী বমা) 

 

 



১.৭ ভ্রমণ/পবরদশ িন (হদহশ)  
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(হমা) বদহনর সাংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ বেশাল 

এ্যাবসসহ)ন্ট 

সবাি মন্তব্য 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন     

পাি িিয াট্টগ্রাহম ভ্রমন     

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ) 
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (হমা) বদহনর সাংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

বেশাল এ্যাবসসহ)ন্ট 

সবাি মন্তব্য 

     

     

 

* কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 

১.৯    উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সাংখ্যা 
 

(২) অবর্) আপবি  
 

২.১  অবর্) আপবি সাংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 

 
()াকার অঙ্ক বকাটি )াকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবর্) আপবি ব্রর্বশহ) 

সিাহির 

সাংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবর্) আপবি অবনষ্পন্ন অবর্) আপবি 

সাংখ্যা )াকার 

পবরমাণ 

(হকাটি 

)াকায়) 

সাংখ্যা )াকার পবরমাণ 

(হকাটি )াকায়) 

সাংখ্যা )াকার পবরমাণ 

(হকাটি )াকায়) 

        

        

                   সি িহমা) 

 

 
 

২.২  অবর্) বরহপাহ) ি গুরুির/িড় রকহমর বকান সাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসা , অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল বস 

সি বকস সমূহের িাবলকা  : গরুতুর
 
(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িাং অবধদপ্তর/সাংস্থার সবিবলি সাংখ্যা)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর 

(২০১১-১২)মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সাংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূি বমা) 

বিভাগীয় মামলার সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর বনষ্পবিকৃি  মামলার সাংখ্যা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 

মামলার সাংখ্যা াাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত 

অব্যােবি  অন্যান্য দণ্ড বমা) 

 

 

 



 

 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 
 

সরকাবর সপন্বি/্ব ার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওিাধীন 

সাংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহি দাহয়রকৃি রী) 

মামলার সাংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

বিহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সাংখ্যা 

দাহয়রকৃি বমা) 

মামলার সাংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি বমা) 

মামলার সাংখ্যা 

     

 

 

 (৫) মানিসপন্দ  উন্নয়ন  
  

৫.১        বদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 
 

প্রবশিণ কম িসূবার বমা) সাংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িাং আওিাধীন সাংস্থাসমূে বর্হক অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্যা  

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক পূি িিিত অর্ ি-িছহর (২০১০-১১) বকান ইন-োউস প্রবশিহণর আহয়াসন করা েহয় 

র্াকহল িার িণ িনা :  

   

৫.৩   প্রবশিণ কম িসূবাহি কম িকিিা/কম িাারীহদর অাংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর বিহে িড় রকহমর বকান সমস্যা 

র্াকহল িার িণ িনা :    
 

৫.৪  মন্ত্রণালহয় অন্ দ্য সি বেবনাং (OJT) এ্র ব্যিস্থা আহছ বক না; না র্াকহল অন্ দ্য সি বেবনাং আহয়াসন 

করহি িড় রকহমর বকান অসুবিধা আহছ বক না   

 
৫.৫ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর সন্য বিহদশ 

গমনকারী কম িকিিার সাংখ্যা :    
 
 
(৬)  বসবমনার/ওয়াকিশপ সাংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 

বদহশর অভযন্তহর বসবমনার/ওয়াকিশহপর সাংখ্যা বসবমনার/ওয়াকিশহপ অাংশগ্রেণকারীহদর সাংখ্যা 

 

 

(৭) িথ্য প্রযুবক্ত ও কবপন্উ)ার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে 

কবপন্উ)াহরর বমা) 

সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ইন্টারহন) 

সুবিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থাসমূহে 

কবপন্উ)ার প্রবশবিি 

সনিহলর সাংখ্যা 

কম িকিিা কম িাারী 

      
 

 



 

(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাাংশ/মুনািা/আদায়কৃি রাস্ব  বর্হক সরকাবর বকাষাগাহর সমার পবরমাণ  

(অর্ ি বিভাহগর সন্য)  

()াকার অঙ্ক বকাটি )াকায় প্রদান করহি েহি) 

 ২০১১-১২ ২০১০-১১ হ্রাস(-)/বৃবির (+) োর 

লিযমাো প্রকৃি অসিন লিযমাো প্রকৃি অসিন লিযমাো প্রকৃি অসিন 

রাস্ব  আয় ট্যাক্স 

বরবভবনউ 

      

নন-ট্যাক্স 

বরবভবনউ  

 

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় বর্হক)  

লভযাাংশ বেসাহি  

 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সপন্াবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্ক)    
 

৯.১  প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকা : 

৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সপন্াবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল :  

৯.৩       ২০১২-১৩ অর্ ি-িছহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সপন্াদহন িড় রকহমর বকান সমস্যা/সঙ্কহ)র আশঙ্কা করা েহল  িার 

বিিরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্যা/সঙ্ক) উহেহখর প্রহয়াসন বনই; উদােরণ: পদ সৃবষ্ট, শূন্য পদ পূরণ ইিযাবদ) :  

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহেশ্য সাধন সাংিান্ত   

১০.১ ২০১১-১২ অর্ ি-িছহরর কার্ িািবলর মাধ্যহম মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল সহন্তাষসনকভাহি সাবধি েহয়হছ 

বক?  

১০.২ উহেশ্যািবল সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূে    

১০.৩   মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল আরও দিিা ও সািহল্যর সহে সাধন করার লহিয বর্ সি ব্যিস্থা/পদহিপ 

গ্রেণ করা বর্হি পাহর, বস সপন্হকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশ 
 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক ( সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) 

১১.১   কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইিযাবদ  

   

পহণ্যর নাম প্রবিহিদনাধীন  

অর্ ি-িছহর  

উৎপাদহনর লিযমাো  

(২০১১-১২) 

প্রবিহিদনাধীন  

অর্ ি-িছহর 

প্রকৃি উৎপাদন 

(২০১১-১২) 

লিযমাো অনুর্ায়ী  

উৎপাদহনর  

শিকরা োর 

বদশস উৎপাদহন বদহশর 

অভযন্তরীণ াাবেদার কি 

শিাাংশ বম)াহনা র্াহে 

পূি িিিত 

অর্ ি-িছহর 

উৎপাদন 

(২০১০-১১) 

াাল      

গম      

ভুট্টা      

আলু      

বিঁয়াস      

পা)      



িস্ত্র/সুিা      

পা)সাি দ্রব্য      

সার (ইউবরয়া)      

লিণ      

বাবন      

মৎস্য      

মাাংস      

দুধ      

গ্যাস      

 

১১.২ বকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভ িহসর উৎপাদন িা সরিরাে, মূহল্যর বস্থবিশীলিার বিহে িড় রকহমর সমস্যা িা 

সঙ্ক) েহয়বছল বক? বনক) ভবিষ্যহি মারাত্মক বকান সমস্যার আশঙ্কা র্াকহল িার িণ িনা  

 

১১.৩ বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়া))  
 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১১-১২) পূি িিিত  িছর (২০১০-১১) 

সহি িাচ্চ  াাবেদা সহি িাচ্চ  উৎপাদন সহি িাচ্চ  াাবেদা সহি িাচ্চ  উৎপাদন  
 

 
   

১১.৪  বিদুযৎ -এ্র গড় বসহেম লস (শিকরা োহর)  
সাংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১১-১২) 

পূি িিিত  িছর 

(২০১০-১১) 

পূি িিিত িছহরর তুলনায় 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

মন্তব্য 

 

পবিহিা     

বিউহিা     

বর্বপবর্বস     

বর্সহকা     

ওহসাপাবর্হকা     
 

 

১১.৫ জ্বালাবন বিহলর সরিরাে (হমবেক )ন) 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১১-১২) পূি িিিত িছর (২০১০-১১) 

াাবেদা সরিরাে াাবেদা সরিরাে  

    

 
 

১১.৬ ঢাকা-াট্টগ্রাম বমহো এ্লাকায় পাবন সরিরাে (লি গ্যালন)  

 প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১১-১২) পূি িিিত  িছর  (২০১০-১১) 

বমহো এ্লাকা াাবেদা সরিরাে াাবেদা সরিরাে 

ঢাকা     

াট্টগ্রাম     

 



(১২)  আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (্ব রাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র সন্য)   
 

১২.১ অপরাধ সাংিান্ত 
 

অপরাহধর ধরন 

অপরাহধর সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/বৃবি(+) এ্র সাংখ্যা  

 
 

অপরাহধর হ্রাস    

  (-)/বৃবি(+) এ্র 

শিকরা োর 

খুন     

ধষ িণ     

অবগ্নসাংহর্াগ     

এ্বসর্ বনহিপ     

নারী বনর্ িািন     

র্াকাবি     

রাোসাবন     

অস্ত্র/বিহফোারক সাংিান্ত     

বমা)     

১২.২ প্রবি লি সনসাংখ্যায় সাংঘটিি অপরাহধর তুলনামূলক বাে 

 

বিষয় অর্ ি-িছর (২০১১-১২) অর্ ি-িছর (২০১০-১১) 

   

 

১২.৩ দ্রুি  বিাার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০১২  পর্ িন্ত) 

আইন সাবরর পর 

বর্হক িমপুঞ্জীভূি 

মামলার সাংখ্যা  

(আসাবমর সাংখ্যা) 

প্রবিহিদনাধীন 

িছহর বগ্রপ্তারকৃি 

আসাবমর সাংখ্যা 

আইন সাবরর পর 

বর্হক িমপুঞ্জীভূি 

বগ্রপ্তারকৃি আসাবমর 

সাংখ্যা 

বকা) ি কর্তিক 

বনষ্পবিকৃি 

িমপুঞ্জীভূি 

মামলার সাংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হছ এ্মন 

মামলার সাংখ্যা ও 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

িমপুঞ্জীভূি সাংখ্যা   

 

মন্তব্য 

 

 

     

 

১২.৪  ৩০  জুন ২০১২ িাবরহখ কারাগাহর িবির সাংখ্যা  

িবির ধরন িবির সাংখ্যা মন্তব্য 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 

িবির  সাংখ্যার  

 হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

পুরুষ োসবি     

পুরুষ কহয়বদ     

মবেলা োসবি     

মবেলা কহয়বদ     

বশশু োসবি     

বশশু কহয়বদ     

বর্হ)নুয     

বরবলসর্ বপ্রসনার (আরবপ)     

বমা)     



 
 

১২.৫ স্থল, বনৌ ও আকাশ পহর্ িাাংলাহদহশ আগি বিহদশী নাগবরক (র্ােী)-এ্র সাংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) এ্র 

সাংখ্যা 

বমা) র্ােীর সাংখ্যা    

পর্ ি)হকর সাংখ্যা    

১২.৬ মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবম  

     প্রবিহিদনাধীন িছর 
(২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 
(২০১০-১১) 

পূি িিিত িছহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) এ্র 

সাংখ্যা 
মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সাংখ্যা    
মৃতুযদন্ড কার্ িকর েহয়হছ, এ্মন আসাবমর 

সাংখ্যা 
   

 

১২.৭ সীমান্ত সাংঘহষ ির সাংখ্যা 

 

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 
হ্রাস(-)/বৃবি(+) এ্র সাংখ্যা 

িাাংলাহদশ-ভারি সীমান্ত    

িাাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত    

১২.৮ সীমাহন্ত িাাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরক েিযার সাংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) এ্র সাংখ্যা 

বি এ্স এ্ি কর্তিক     

মায়ানমার সীমান্তরিী কর্তিক     
 

(১৩) বিৌসদাবর মামলা সাংিান্ত িথ্য (আইন ও বিাার বিভাহগর  সন্য) 

িমপুঞ্জীভূি অবনষ্পন্ন 

বিৌসদাবর মামলার 

সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

(২০১১-১২) বমা) 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সাংখ্যা 

পূি িিিত িছহর 

(২০১০-১১) বমা) শাবস্ত 

প্রাপ্ত আসাবমর সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর  

(২০১১-১২) বমা) 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সাংখ্যা 

পূি িিিত িছহর 

(২০১০-১১) বমা) 

বনষ্পবিকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

  

 

   

(১৪)  অর্ িননবিক (অর্ ি বিভাহগর সন্য)  
 

আইহ)ম প্রবিহিদনাধীন 
িছর 

(২০১১-১২) 

পূি িিিত  

িছর 
(২০১০-১১) 

পূি িিিত িছহরর  তুলনায় 
শিকরা বৃবি (+) িা হ্রাস  (-) 

 
১।   বিহদবশক মুদ্রার বরসাভ ি (বমবলয়ন মাবকিন র্লার)  

      (৩০ জুন,  ২০১২) 
   

২।   প্রিাসী িাাংলাহদশীহদর বপ্রবরি বরবমহ)হের 

পবরমাণ    (বমবলয়ন মাবকিন র্লার)   (জুলাই 

২০১১জুন ২০১২) 

   



আইহ)ম প্রবিহিদনাধীন 
িছর 

(২০১১-১২) 

পূি িিিত  

িছর 
(২০১০-১১) 

পূি িিিত িছহরর  তুলনায় 
শিকরা বৃবি (+) িা হ্রাস  (-) 

 
৩।   আমদাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন মাবকিন র্লার) 

   (জুলাই ২০১১জুন ২০১২) 

   

 

৪।   ই,বপ,বি-এ্র িথ্যানুর্ায়ী রপ্তাবনর পবরমাণ 

(বমবলয়ন মাবকিন র্লার) 

    (জুলাই ২০১১জুন ২০১২) 

   

৫। রাস্ব ঃ  

(ক) প্রবিহিদনাধীন িছহর রাস্ব  আদাহয়র লিযমাো  

(হকাটি )াকা) 

(খ)  রাস্ব  আদাহয়র পবরমাণ (হকাটি )াকা) 

   (জুলাই ২০১১জুন ২০১২) 

   

৬।   বমা) অভযন্তরীণ ঋণ (হকাটি )াকায়) 

      সরকাবর খাি (নী)) 

     (জুন, ২০১২) 

   

৭। ঋণপে বখালা (LCs opening) (বমবলয়ন মাবকিন 

র্লার) 

 ক)      খাদ্য শস্য (াাল ও গম) 

 খ)       অন্যান্য 

    

    বমা) (জুলাই ২০১১জুন ২০১২) 

   

   

৮।  খাদ্য শহস্যর মজুদ (লি বমবেক )ন) 

(৩০ জুন ২০১২) 
   

৯।  সািীয় বভাক্তা মূল্য সূাক পবরিিিহনর োর  

    (বভবি ১৯৯৫-৯৬=১০০) 

  ক) িাহরা মাহসর গড় বভবিক 

  খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবিক (জুলাই ২০১১জুন 

২০১২) 

   

 

১৪.১ সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (িহরন র্াইহরক্ট ইনহভেহমন্ট) সাংিান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালহয়র সন্য) 

 

সরাসবর বিহদবশক 

বিবনহয়াহগর পবরমাণ 
(বমবলয়ন মাবকিন র্লাহর) 

প্রবিহিদনাধীন িছর  পূি িিিত দুই িছর  

২০১১-১২ ২০১০-১১ ২০০৯-১০ 
   

 
(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সাংিান্ত  

১৫.১     উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাে ও ব্যয় সাংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 
 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

বমা) প্রকহল্পর সাংখ্যা  

ও 

নতুন প্রকহল্পর সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর এ্বর্বপহি 

বমা) িরাে (হকাটি )াকায়) 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

িরাহের বিপরীহি ব্যহয়র 

পবরমাণ ও িরাহের 

বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা 

োর 

প্রবিহিদনাধীন িছহর মন্ত্রণালহয় 

এ্বর্বপ বরবভউ সভার সাংখ্যা  

ও 
 



 

 ১৫.২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 

প্রবিহিদনাধীন িছহর সমাপ্ত 

 প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উহদ্বাধনকৃি 

সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর ালমান প্রকহল্পর কহপন্াহনন্ট 

বেসাহি সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ি অিকাঠাহমা 

 

১৫.৩ বসবর্বপ প্রবৃবির োর (২০১১-১২) (পবরসাংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর সন্য) 

১৫.৪ মার্াবপছু আয় (মাবকিন র্লাহর) ( ২০১১-১২) (পবরসাংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর সন্য) 

১৫.৫ দবরদ্র সনহগাষ্ঠী সাংিান্ত িথ্য (পবরসাংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর সন্য): 

 

দাবরদ্রয সীমার নীহা অিবস্থি সনহগাষ্ঠীর ধরন প্রবিহিদনাধীন িছর 

 (২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 

দাবরদ্রয সীমার নীহা অিবস্থি 

অিীি দবরদ্র (Extreme Poor) 

সনহগাষ্ঠী 

সাংখ্যা   

শিকরা োর    

দাবরদ্রয সীমার নীহা অিবস্থি দবরদ্র 

(Poor) সনহগাষ্ঠী 

সাংখ্যা 
 

  

শিকরা োর 
 

  

১৫.৬   কম িসাংস্থান সাংিান্ত িথ্য (পবরসাংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর সন্য) 
 

 প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১১-১২) 

পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 

আনুষ্ঠাবনক কম িসাংস্থাহনর সাংখ্যা   

অনানুষ্ঠাবনক কম িসাংস্থাহনর সাংখ্যা   

বমা)   

বিকারহত্বর োর   
  

 
 

(১৬) ঋণ ও অনুদান সাংিান্ত িথ্য (অর্ িননবিক সপন্কি বিভাহগর সন্য)  

 

িছর চ্যবক্তর  

ধরন 

চ্যবক্তর 

সাংখ্যা 

কবম)হমন্ট 

(হকাটি )াকায়) 

বর্সিাস িহমন্ট 

(হকাটি )াকায়) 

বরহপহমন্ট 

 (হকাটি )াকায়) 

মন্তব্য 



২০১১-১২ ঋণচ্যবক্ত   
 

 আসল-   

  
  

 সুদ-   

 অনুদান চ্যবক্ত 
      

 বমা)  
     

২০১০-১১ ঋণচ্যবক্ত   
 আসল-   

  
  

 সুদ-   

 অনুদান চ্যবক্ত 
      

 বমা)  
 

    

 

 (১৭) অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অিকাঠাহমা উন্নয়ন কম িসূবা ও িাস্তিায়ন অগ্রগবির বিিরণ, সাংবিষ্ট অর্ ি-িছহর  

(২০১১-১২) িরােকৃি অর্ ি, ব্যবয়ি অর্ ি, সাংবিষ্ট অর্ ি-িছহর (২০১১-১২) লিযমাো এ্িাং লিযমাোর বিপরীহি 

অবসিি অগ্রগবি): 

১লা জলুাই ২০১১ থেকে ৩০ জনু ২০১২ পর্যন্ত (কোটি টাোয়):  
 

বরাদ্দকৃত অর্ ি  ব্যায়িত অর্ ি  আয়থ িক লক্ষমাত্রা আয়থ িক অবসিি অগ্রগবি 

১৫৩৫.০৭ ১৩৮৪.৯৪ ১০০% ৯০.২২% 

 

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংবিষ্ট িথ্য  
 

১৮.১ সরকার প্রধাহনর বিহদশ সির সাংিান্ত 

সির প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১১-১২) 
পূি িিিত িছর 

(২০১০-১১) 

সরকার প্রধাহনর বিহদশ সিহরর সাংখ্যা   

আন্তসিাবিক সহিলহন বর্াগদাহনর সাংখ্যা   

বদ্বপাবিক রাষ্ট্রীয় সিহরর সাংখ্যা   
 

১৮.২   বিহদশী রাষ্ট্র প্রধান/সরকার প্রধাহনর িাাংলাহদশ সির  (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 

১৮.৩   আন্তসিাবিক সাংস্থা প্রধানহদর িাাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 

১৮.৪   বিহদহশ িাাংলাহদহশর দূিািাহসর সাংখ্যা  

১৮.৫ িাাংলাহদহশ বিহদহশর দূিািাহসর সাংখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(১৯)    বশিা সাংিান্ত িথ্য  
 

 

 

১৯.১ প্রার্বমক বশিা সাংিান্ত  িথ্যসমূে (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র সন্য) 

 
বদহশর সি িহমা) 

প্রার্বমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সাংখ্যা              

  (              ) 

ছাে ছােীর সাংখ্যা স্কুল িযাগকারী 

(ঝহর পড়া) 

ছাে ছােীর 

োর 

 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র সি িহমা) 

বশিহকর সাংখ্যা 

ছাে ছােী বমা) সি িহমা) মবেলা 

(%) 

সরকাবর প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সাংখ্যা             

(               )             

      

বরবসোর্ ি বিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র 

সাংখ্যা (          ) 

     

কবমউবনটি প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সাংখ্যা  

(           )                

     

অন্যান্য প্রার্বমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

(           ) 

     

   সি িহমা)  সাংখ্যা 

     (              ) 
     

 

 

 

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

সন্য) 

 

বশিার্ত  গমহনাপহর্াগী বশশুর সাংখ্যা  
(৬-১০ িছর িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী বমা) কিসন বশশু  

বিদ্যালহয় র্ায় না, িার সাংখ্যা  
গমহনাপহর্াগী বমা) কিসন বশশু  

বিদ্যালহয় র্ায় না, িার  শিকরা োর 
িালক    

িাবলকা    
 

 

 

 

 

 

 

 

১৯.৩  সািরিার োর (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র সন্য) 

 

িয়স সািরিার োর গড়  
পুরুষ মবেলা 

৭ + িছর    

১৫ + িছর    

১৯.৪ মাধ্যবমক (বনম্ন ও উচ্চ মাধ্যবমকসে) বশিা সাংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রণালহয়র সন্য) 



 

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

বশিার্তর সাংখ্যা বশিহকর সাংখ্যা পবরিার্তর সাংখ্যা 

  ছাে ছােী বমা) পুরুষ মবেলা বমা) এ্স.এ্স.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগরীসে) 

এ্ইা.এ্স.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগরীসে) 

স্নািক 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগরীসে) 

বনম্ন 

মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

          

মাধ্যবমক 

বিদ্যালয়  
          

স্কুল এ্যান্ড 

কহলস 
          

উচ্চ 

মাধ্যবমক 

কহলস 

          

দাবখল  

মাদ্রাসা 
          

আবলম 

মাদ্রাসা 
          

কাবরগরী ও 

বভাহকশনাল 
          

  

১৯.৫  বিশ্ববিদ্যালহয়র বশিা সাংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রণালহয়র সন্য) 

 

বিশ্ববিদ্যালহয়র ধরন বিশ্ববিদ্যালহয়র সাংখ্যা ছাে-ছােীর সাংখ্যা বশিক/বশবিকার সাংখ্যা 

ছাে ছােী বশিক বশবিকা 

সরকাবর      
বিসরকাবর      

 

(২০)  ্ব াস্থয সাংিান্ত িথ্য (্ব াস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয়র সন্য) 

 

২০.১  বমবর্হকল কহলসসে বিবভন্ন বাবকৎসা বশিা প্রবিষ্ঠাহন ছাে-ছােী ভবিি সাংিান্ত িথ্য

           (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহনর সাংখ্যা ভবিিকৃি ছাে-ছােীর সাংখ্যা বমা) 

সরকাবর বিসরকাবর বমা) সরকাবর বিসরকাবর বমা) ছাে ছােী 

বমবর্হকল 

কহলস 

        

নাবস িাং 

ইনবেটিউ) 

        

নাবস িাং কহলস         

বমবর্হকল 

এ্যাবসসহ)ন্ট 

বেবনাং স্কুল 

        

ইনবেটিউ) 

অি বেলর্ 

ব)কহনালবস 

        

 



২০.২  ্ব াস্থয সাংিান্ত  

সন্ম োর 

(প্রবি 

োসাহর) 

মৃতুয োর 

(প্রবি 

োসাহর) 

সনসাংখ্যা 

বৃবি োর 

(শিকরা) 

নিসািক 

(Infant) মৃতুযর 

োর (প্রবি 

োসাহর) 

৫ (পাঁা) িছর 

িয়স পর্ িন্ত বশশু 

মৃতুযর োর 

(প্রবি োসাহর) 

মার্ত মৃতুযর 

োর 

(প্রবি 

োসাহর) 

পবরিার 

পবরকল্পনা পিবি 

গ্রেহণর শিকরা 

োর  

(সিম দপন্বি) 

গড় আয়ু (িছর) 

 বমা)  মবেলা 

   

 

      

 

 

 

২০.৩   ্ব াস্থয রিায় ব্যয় ও অিকাঠাহমা সাংিান্ত (০১ জুলাই ২০১১ বর্হক ৩০ জুন ২০১২ পর্ িন্ত) 
 

মার্াবপছু 

্ব াস্থয ব্যয় 

()াকায়) 

সারাহদহশ োসপািাহলর সাংখ্যা সারাহদহশ 

োসপািাল বিহর্র 

বমা) সাংখ্যা 

প্রবি বরবসোর্ ি র্াক্তার, নাস ি, 

প্যারাহমবর্কস-এ্র বিপরীহি 

সনসাংখ্যা  

 

বমবর্হকল 

কহলসসমূহে 

ছােছােীর সাংখ্যা 

সরকাবর বিসরকাবর বমা) বমা) সরকাবর র্াক্তার নাস ি প্যারাহমবর্কস বমা) ছােী(%) 
 

 

          

 
(২১) সনশবক্ত রপ্তাবন সাংিান্ত (প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম িসাংস্থান মন্ত্রণালহয়র সন্য)  

সনশবক্ত রপ্তাবন ও প্রিযাগমন প্রবিহিদনাধীন িছর 

২০১১-১২ 

 

পূি িিিত িছর 

 ২০১০-১১  

 

শিকরা বৃবি (+) 

িা  হ্রাস (-) এ্র 

োর 

বিহদহশ বপ্রবরি সনশবক্তর সাংখ্যা    

বিহদশ বর্হক প্রিযাগি সনশবক্তর সাংখ্যা    
 

 

 

(২২)   েজ্জ্ব সাংিান্ত (ধম ি মন্ত্রণালহয়র সন্য) 

েহজ্জ্ব গমন ২০১১-১২ অর্ ি-িছর ২০১০-১১ অর্ ি-িছর  

পুরুষ মবেলা বমা) পুরুষ মবেলা বমা) 

েহজ্জ্ব গমনকারীর 

সাংখ্যা 
      

 

 

(২৩)  সামাবসক বনরাপিা কম িসূবা (সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি) 
 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবসক বনরাপিা 

কম িসূবার ধরন 
প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১১-১২) 

 

পূি িিিত িছর 
(২০১০-১১)  

সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ িক সাংহিষ 

(লি )াকায়) 
সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ িক সাংহিষ 

(লি )াকায়) 

       

       



 

 (২৪)    প্রধান প্রধান বসক্টর কহপ িাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসান   
 

 

২৪.১    মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন বর্ সি (িাবণবসযক বভবিহি পবরাাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১১-১২ অর্ ি-িছহর 

বলাকসান কহরহছ িাহদর নাম ও বলাকসাহনর পবরমাণ  

   
 

অিযবধক বলাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনাধীন িছহর (২০১১-১২) 

বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ এ্মন কলকারখানার নাম 
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