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ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবিবফদন ছক 
 
ভন্ত্রণারয়/বফবাবগয নাভ        অওিাধীন বধদপ্তয/ংস্থায ংখ্যা  
প্রবিবফদনাধীন ফৎয   ২০১৩-১৪                          প্রবিবফদন প্রস্তুবিয িাবযখ   
 

(১) প্রাবনক    
 

১. ১ কভ িকিিা/কভ িচাযীবদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাবজবে)  
ংস্থায স্তয নুবভাবদি 

দ 

পূযণকৃি  

দ 

শূন্য 

দ 

ফৎযবববিক ংযবিি 

(বযবেননকৃি) স্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 
 

     

বধদপ্তয/ংস্থামূ/ংমৄক্ত 

বপ (হভাে দ ংখ্যা) 

     

হভাে      
 

* নুবভাবদি হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাবভ উবেখ কযবি বফ। 

         

১.২ শূন্য বদয বফন্যা  
বিবযক্ত 

বচফ/িদূর্ধ্ি দ 

হজরা 

কভ িকিিায দ 

ন্যান্য ১ভ 

হেবণয দ 

২য় হেবণয 

দ 

৩য় হেবণয 

দ 

৪র্ ি হেবণয 

দ 

হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

      

১.৩ িীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (বিবযক্ত বচফ/ভদভম িাদা ম্পন্ন/ংস্থা প্রধান/িদূর্ধ্ি)  শূন্য র্াকবর  

িায িাবরকা 

 

১.৪       শূন্য দ পূযবণ ফড় যকবভয হকান ভস্যা র্াকবর িায ফণ িনা  

১.৫       ন্যান্য বদয িথ্য  
প্রবিবফদনাধীন ফৎহয উন্নয়ন ফাবজে হর্বক যাজস্ব ফাবজবে 

স্থানান্তবযি বদয ংখ্যা 

প্রবিবফদনাধীন ফৎহয উন্নয়ন ফাবজে হর্বক যাজস্ব ফাবজবে  

স্থানান্তবযয  জন্য প্রবিয়াধীন বদয ংখ্যা 

১ ২ 

 
 

 

* হকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রবয়াজন  নাআ। 

১.৬ বনবয়াগ/বদান্নবি প্রদান  

প্রবিবফদনাধীন  ফৎহয বদান্নবি নতুন বনবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 
কভ িকিিা কভ িচাযী হভাে কভ িকিিা কভ িচাযী হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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১.৭ ভ্রভ ণ/বযদ িন (হদব)  
ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদবনয ংখ্যা) 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ হোর 

এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ িন     

াফ িিয চট্টগ্রাবভ ভ্রভণ     

 

১.৮ ভ্রভ ণ/বযদ িন (বফবদব) 
ভ্রভণ/বযদ িন 

 (হভাে বদবনয ংখ্যা) * 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

হোর এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     
 

* কিবদন বফবদব ভ্রভণ কবযবছন সুবনবদ িষ্টবাবফ উবেখ কযবি বফ। 

 

১.৯    উবযাক্ত ভ্রভবণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদ িন প্রবিবফদন দাবখবরয ংখ্যা  

 

(২) বিে অবি  
 

২.১  বিে অবি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 

 
(োকায ঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবি বফ) 

িবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূবয  

নাভ 

বিে অবি ব্রিববে 

জফাবফয 

ংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি বিে অবি বনষ্পন্ন বিে অবি 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 
ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

         

         

                   ফ িবভাে 

 
 

২.২  বিে বযবাবে ি গুরুিয/ফড় যকবভয হকান জাবরয়াবি/র্ ি অত্মাৎ, বনয়ভ ধযা বড় র্াকবর হ ফ হক 

মূবয িাবরকা   

 
(৩) শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এ্ফং বধদপ্তয/ংস্থায বিবরি ংখ্যা)  

প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফৎবয 

(২০১৩-১৪ )ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয/ 

ংস্থামূব পুঞ্জীভূি হভাে 

বফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা 

প্রবিবফদনাধীন ফৎহয বনষ্পবিকৃি  ভাভরায ংখ্যা বনষ্পন্ন  বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা চাকুবযচ্যযবি/ 

ফযখাস্ত 

ব্যাবি  ন্যান্য দণ্ড হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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(৪) যকায কর্তিক/যকাবযয বফরুবি দাবয়যকৃি ভাভরা (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 
 

যকাবয ম্পবি/স্বার্ ি যিাবর্ ি 

ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ/অওিাধীন 

ংস্থামূ কর্তিক দাবয়যকৃি 

ভাভরায ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এ্য 

বফরুবি দাবয়যকৃি বযে 

ভাভরায ংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয 

হিবে যকাবযয বফরুবি 

দাবয়যকৃি ভাভরায ংখ্যা 

দাবয়যকৃি হভাে 

ভাভরায ংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি হভাে 

ভাভরায ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

 (৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        হদবয বযন্তবয প্রবিণ (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 
 

প্রবিণ কভ িসূবচয হভাে ংখ্যা ভন্ত্রণারয় এ্ফং অওিাধীন ংস্থামূ হর্বক ংগ্রণকাযীয ংখ্যা  

১ ২ 

  

 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয কর্তিক পূফ িফিী র্ ি-ফৎহয (২০১ ২-১৩) হকান আন-াউজ প্রবিবণয অবয়াজন কযা 

বয় র্াকবর িায ফণ িনা 

   

৫.৩   প্রবিণ কভ িসূবচবি কভ িকিিা/কভ িচা বযহদয ংগ্রণ ফা ভবনানয়বনয হিবে ফড় যকবভয হকান ভস্যা 

র্াকবর িায ফণ িনা    
 

৫.৪   ভন্ত্রণারবয় ন্ দ্য জফ হেবনং (OJT) এ্য ব্যফস্থা অবছ বক না; না র্াকবর ন্ দ্য জফ হেবনং অবয়াজন 

কযবি ফড় যকবভয হকান সুবফধা অবছ বক না   

 
৫.৫      প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফৎহয (০১ জুরাআ ২০১ ৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১ ৪ ম িন্ত)  প্রবিবণয জন্য বফবদ 

গভনকাযী কভ িকিিায ংখ্যা   

 
(৬)  হবভনায/ওয়াকি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 

হদবয বযন্তবয হবভনায/ওয়াকিবয ংখ্যা হবভনায/ওয়াকিব ংগ্রণকাযীবদয ংখ্যা 

১ ২ 

 

 

 

 

(৭) িথ্য প্রমৄবক্ত ও কবম্পউোয স্থান (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব 

কবম্পউোবযয হভাে 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব আন্টাযবনে 

সুবফধা অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

ংস্থামূব ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থামূব 

কবম্পউোয প্রববিি 

জনফবরয ংখ্যা 

কভ িকিিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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(৮)   যকাবয প্রবিষ্ঠানমূবয অবয়য রবযাং/মুনাপা/অদায়কৃি যাজস্ব হর্বক যকাবয হকালাগাবয জভায বযভাণ  

(র্ ি বফবাবগয জন্য)  

(োকায ঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবি বফ) 

 ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ হ্রা(-)/বৃবিয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃি জিন রিযভাো প্রকৃি জিন রিযভাো প্রকৃি জিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব অয় ট্যাক্স 

হযবববনউ 

      

নন-ট্যাক্স 

হযবববনউ  

      

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় হর্বক)       

রবযাং বাবফ       

(৯) প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফৎবয ম্পাবদি উবেখবমাগ্য কাম িাফবর/অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে    
 

৯.১  প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফৎহয নতুন অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন বয় র্াকবর িায িাবরকা 

 
৯.২ প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফৎহয ম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফবর 

 
৯.৩       ২০১৩-১৪ র্ ি-ফৎহয ভন্ত্রণারবয়য কাম িাফবর ম্পাদবন ফড় যকবভয হকান ভস্যা/ঙ্কহেয অঙ্কা কযা বর  

িায বফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃবিয ভস্যা/ঙ্কে উবেবখয প্রবয়াজন হনআ; উদাযণ: দ সৃবষ্ট, শূন্য দ পূযণ আিযাবদ) 

(১০)    ভন্ত্রণারবয়য উবেশ্য াধন ংিান্ত   

10.1 ২০১৩-১৪ র্ ি-ফৎহযয কা ম িাফবরয ভাধ্যবভ ভন্ত্রণারবয়য অযি উবেশ্যাফ বর বন্তালজনকবাবফ াবধি 

বয়বছ বক?  

১০.২   উবেশ্যাফবর াবধি না বয় র্াকবর িায কাযণমূ    

১০.৩   ভন্ত্রণারবয়য অযি উবেশ্যাফবর অযও দিিা ও াপবল্যয হঙ্গ াধন কযায রবিয হম ফ ব্যফস্থা/দবি 

গ্রণ কযা হমবি াবয, হ ম্পবকি ভন্ত্রণারবয়য সুাবয 
 

(১১)  উৎাদন বফলয়ক (  ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ) 

১১.১   কৃবল/বল্প ণ্য, ায, জ্বারাবন আিযাবদ  

   

ভন্ত্রণারবয়য 

নাভ 

বণ্যয নাভ প্রবিবফদনাধীন 

র্ ি-ফৎবয 

(২০১৩-১৪) 

উৎাদবনয 

রিযভাো 

প্রবিবফদনাধীন 

র্ ি-ফৎবয 

(২০১৩-১৪) 

প্রকৃি 

উৎাদন 

রিযভাো 

নুমায়ী 

উৎাদবনয 

িকযা ায 

হদজ উৎাদবন 

হদবয বযন্তযীণ 

চাবদায কি 

িাং হভোবনা 

মাবে 

পূফ িফিী 

র্ ি-ফৎবয 

(২০১২-১৩) 

উৎাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃবল ভন্ত্রণারয় চার      

গভ      

ভুট্টা      

অলু      
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ভন্ত্রণারবয়য 

নাভ 

বণ্যয নাভ প্রবিবফদনাধীন 

র্ ি-ফৎবয 

(২০১৩-১৪) 

উৎাদবনয 

রিযভাো 

প্রবিবফদনাধীন 

র্ ি-ফৎবয 

(২০১৩-১৪) 

প্রকৃি 

উৎাদন 

রিযভাো 

নুমায়ী 

উৎাদবনয 

িকযা ায 

হদজ উৎাদবন 

হদবয বযন্তযীণ 

চাবদায কি 

িাং হভোবনা 

মাবে 

পূফ িফিী 

র্ ি-ফৎবয 

(২০১২-১৩) 

উৎাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

বিঁয়াজ      

াে      

াক-ফবজ      

ভৎস্য ও প্রাবণ 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ভৎস্য      

ভাং      

দুধ      

বিভ       

বল্প ভন্ত্রণারয় বচবন      

রফণ      

ায (আউবযয়া)      

ফাবণজয ভন্ত্রণারয় চা      

জ্বারাবন ও 

খবনজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

গ্যা      

কয়রা      

কঠিন বরা      

ফস্ত্র ও াে 

ভন্ত্রণারয় 

ফস্ত্র/সুিা      

ােজাি দ্রব্য      

১১.২ হকান বফবল াভগ্রী/াবব িবয উৎাদন ফা যফযা, মূবল্যয বস্থবিীরিায হিবে ফড় যকবভয ভস্যা ফা 

ঙ্কে বয়বছর বক? বনকে ববফষ্যবি ভাযাত্মক হকান ভস্যায অঙ্কা র্াকবর িায ফণ িনা  

 

১১.৩ বফদুযৎ যফযা (হভগাওয়াে)  
 

প্রবিবফদনাধীন ফৎয (২০১৩-১৪) পূফ িফিী ফৎয (২০১২-১৩) 

বফ িাচ্চ  চাবদা বফ িাচ্চ  উৎাদন বফ িাচ্চ  চাবদা বফ িাচ্চ  উৎাদন  

১ ২ ৩ ৪ 

 

 
   

 

১১.৪  বফদুযৎ-এ্য গড় ববেভ র (িকযা াবয)  
ংস্থায নাভ প্রবিবফদনাধীন ফৎয 

(২০১৩-১৪) 

 

পূফ িফিী  ফৎয 

(২০১২-১৩) 

পূফ িফিী ফৎবযয 

তুরনায় হ্রা (-)/বৃবি 

(+) 

ভন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বফবফা     

বফউবফা     
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ংস্থায নাভ প্রবিবফদনাধীন ফৎয 

(২০১৩-১৪) 

 

পূফ িফিী  ফৎয 

(২০১২-১৩) 

পূফ িফিী ফৎবযয 

তুরনায় হ্রা (-)/বৃবি 

(+) 

ভন্তব্য 

 

বিববিব     

হিবকা     

ওবজাাবিবকা     
 

 

11.5 জ্বারাবন হিবরয যফযা (হভবেক েন) 

প্রবিবফদনাধীন ফৎয (২০১৩-১৪) পূফ িফিী ফৎয (২০১২-১৩) 

চাবদা যফযা চাবদা যফযা  

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

 

11.6 হদবয হভবোবরেন এ্রাকায় াবন যফযা (রি গ্যারন)  

 প্রবিবফদনাধীন ফৎয (২০১৩-১৪) পূফ িফিী  ফৎয  (২০১২-১৩) 

হভবো এ্রাকা চাবদা যফযা চাবদা যফযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

(১২)  অআন-শৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য জন্য)    

১২.১ যাধ ংিান্ত  
 

যাবধয ধযন 

যাবধয ংখ্যা 

প্রবিবফদনাধীন ফছয 

(২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী ফছয 

(২০১২-১৩) 

যাবধয হ্রা(-) 

/বৃবি(+) এ্য ংখ্যা  

 
 

যাবধয হ্রা    

  (-)/বৃবি(+) এ্য 

িকযা ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধল িণ     

বগ্নংবমাগ     

এ্বি বনবি     

নাযী বনম িািন     

িাকাবি     

যাাজাবন     

স্ত্র/বফবফাযক ংিান্ত     

হভাে     

 

১২.২ প্রবি রি জনংখ্যায় ংঘটিি যাবধয তুরনামূরক বচে  

 

বফলয় র্ ি-ফৎয (২০১৩-১৪) র্ ি-ফৎয (২০১২-১৩) 

১ ২ ৩ 
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১২.৩ দ্রুি  বফচায অআবনয প্রবয়াগ (৩০ জুন ২০১৪  ম িন্ত) 

অআন জাবযয য 

হর্বক িভপুঞ্জীভূি 

ভাভরায ংখ্যা  

(অাবভয ংখ্যা) 

প্রবিবফদনাধীন 

ফৎহয হগ্রপ্তাযকৃি 

অাবভয ংখ্যা 

অআন জাবযয য 

হর্বক িভপুঞ্জীভূি 

হগ্রপ্তাযকৃি অাবভয 

ংখ্যা 

হকাে ি কর্তিক 

বনষ্পবিকৃি 

িভপুঞ্জীভূি 

ভাভরায ংখ্যা 

াবস্ত বয়বছ এ্ভন 

ভাভরায ংখ্যা ও 

াবস্তপ্রাপ্ত অাবভয 

িভপুঞ্জীভূি ংখ্যা   

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

১২.৪  ৩০  জুন ২০১৪ িাবযবখ কাযাগাবয ফবিয ংখ্যা  

ফবিয ধযন ফবিয ংখ্যা ভন্তব্য 

প্রবিবফদনাধীন ফৎয 

(২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

(২০১২-১৩) 

ফবিয  ংখ্যায  

 হ্রা (-)/বৃবি (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুল াজবি     

পুরুল কবয়বদ     

ভবরা াজবি     

ভবরা কবয়বদ     

বশু াজবি     

বশু কবয়বদ     

বিবেআবন     

বযবরজি বপ্রজনায (অযব)     

হভাে     
 
 

১২.৫ স্থর, হনৌ ও অকা বর্ ফাংরাবদব অগি বফবদী নাগবযক (মােী)-এ্য ংখ্যা  

 প্রবিবফদনাধীন ফৎয  

(২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

(২০১২-১৩) 

হ্রা(-)/বৃবি(+) এ্য 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

হভাে মােীয ংখ্যা    

ম িেবকয ংখ্যা    

১২.৬ মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত অাবভ  

     প্রবিবফদনাধীন ফৎয 
(২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 
(২০১২-১৩) 

পূফ িফিী ফৎবযয তুরনায় 

হ্রা(-)/বৃবি(+) এ্য 

ংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত অাবভয ংখ্যা    
মৃতুযদন্ড কাম িকয বয়বছ, এ্ভন অাবভয 

ংখ্যা 
   

 

১২.৭ ীভান্ত ংঘবল িয ংখ্যা 
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 প্রবিবফদনাধীন ফৎয  

(২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

(২০১২-১৩) 
হ্রা(-)/বৃবি(+) এ্য ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

ফাংরাবদ-বাযি ীভান্ত    

ফাংরাবদ-ভায়ানভায ীভান্ত    

 

১২.৮ ীভাবন্ত ফাংরাবদবয াধাযণ নাগবযক িযায ংখ্যা  

 প্রবিবফদনাধীন ফৎয  

(২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

(২০১২-১৩) 

হ্রা(-)/বৃবি(+) এ্য ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

বফ এ্ এ্প কর্তিক    

ভায়ানভায ীভান্তযিী কর্তিক     
 

(১৩) হপৌজদাবয ভাভরা ংিান্ত িথ্য (অআন ও বফচায বফবাবগয  জন্য) 

িভপুঞ্জীভূি বনষ্পন্ন 

হপৌজদাবয ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রবিবফদনাধীন ফৎহয 

(২০১৩-১৪))হভাে 

াবস্তপ্রাপ্ত অাবভয 

ংখ্যা 

পূফ িফিী ফৎহয 

(২০১২-১৩) হভাে াবস্ত 

প্রাপ্ত অাবভয ংখ্যা 

প্রবিবফদনাধীন ফৎহয  

(২০১৩-১৪)হভাে 

বনষ্পবিকৃি ভাভরায 

ংখ্যা 

পূফ িফিী ফৎহয 

(২০১২-১৩)হভাে 

বনষ্পবিকৃি 

ভাভরায ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

(১৪)  র্ িননবিক (র্ ি বফবাবগয জন্য)  
 

অআবেভ প্রবিবফদনাধীন 
ফৎয 

 (২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী  
ফৎয  

(২০১২-১৩) 

পূফ িফিী ফৎবযয  তুরনায় 
িকযা বৃবি (+) ফা হ্রা  (-) 

 
১ ২ ৩ ৪ 

১।   বফবদবক মুদ্রায বযজাব ি (বভবরয়ন ভাবকিন িরায)  

      (৩০ জুন,  ২০১৪) 

   

২।   প্রফাী ফাংরাবদীবদয হপ্রবযি হযবভবেবেয বযভাণ    

(বভবরয়ন ভাবকিন িরায)   (জুরাআ ২০১৩জুন ২০১৪) 
   

৩।   অভদাবনয বযভাণ (বভবরয়ন ভাবকিন িরায) 

   (জুরাআ ২০১৩জুন ২০১৪) 
   

৪।   আ,ব,বফ-এ্য িথ্যানুমায়ী যপ্তাবনয বযভাণ (বভবরয়ন 

ভাবকিন িরায) 

    (জুরাআ ২০১৩জুন ২০১৪) 

   

৫। যাজস্বঃ  

(ক) প্রবিবফদনাধীন ফছবয যাজস্ব অদাবয়য রিযভাো  

(হকাটি োকা) 
(খ)  যাজস্ব অদাবয়য বযভাণ (হকাটি োকা) 

   (জুরাআ ২০১৩জুন ২০১৪) 

   

৬।   হভাে বযন্তযীণ ঋণ (হকাটি োকায়) 
      যকাবয খাি (নীে) 
     (জুন, ২০১৪) 

   

৭। ঋণে হখারা (LCs opening) (বভবরয়ন ভাবকিন 

িরায) 
 ক)      (ক) খাদ্য স্য (চার ও গভ) 
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অআবেভ প্রবিবফদনাধীন 
ফৎয 

 (২০১৩-১৪) 

পূফ িফিী  
ফৎয  

(২০১২-১৩) 

পূফ িফিী ফৎবযয  তুরনায় 
িকযা বৃবি (+) ফা হ্রা  (-) 

 
 খ)      (খ)  ন্যান্য 

    

    হভাে (জুরাআ ২০১৩জুন ২০১৪) 

   

৮।  খাদ্য বস্যয ভজুদ (রি হভবেক েন) 
(৩০ জুন ২০১৪) 

   

৯।  জািীয় হবাক্তা মূল্য সূচক বযফিিবনয ায  

    (বববি ১৯৯৫-৯৬=১০০) 
  ক) ফাবযা ভাবয গড় বববিক 

  খ) বয়ন্ট টু বয়ন্ট বববিক (জুরাআ ২০১৩জুন ২০১৪) 

   

 

 

১৪.১ যাবয বফবদবক বফবনবয়াগ (পবযন িাআবযক্ট আনববেবভন্ট) ংিান্ত (প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য জন্য) 

 

যাবয বফবদবক 

বফবনবয়াবগয বযভাণ 
(বভবরয়ন ভাবকিন িরাবয) 

প্রবিবফদনাধীন 

ফৎয  

পূফ িফিী দুআ ফৎয 

২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ ২০১১-১২ 
১ ২ ৩ ৪ 

    

 

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প ংিান্ত  (ফাস্তফায়ন বযফীিণ ও মূল্যায়ন বফবাবগয জন্য) 

 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকবল্পয র্ ি ফযাে ও ব্যয় ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 
 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয 

হভাে প্রকবল্পয ংখ্যা  

 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয এ্বিববি 

হভাে ফযাে (হকাটি োকায়) 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয 

ফযাবেয বফযীবি ব্যবয়য 

বযভাণ ও ফযাবেয 

বফযীবি ব্যবয়য িকযা 

ায 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয ভন্ত্রণারবয় 

এ্বিব বযববউ বায ংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

 ১৫.২ প্রকবল্পয ফস্থা (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 

 

শুরু কযা নতুন 

প্রকবল্পয ংখ্যা 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয 

ভাপ্ত  প্রকবল্পয 

িাবরকা 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয 

উবদ্বাধনকৃি ভাপ্ত প্রকবল্পয 

িাবরকা 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয চরভান 

প্রকবল্পয কবম্পাবনন্ট বাবফ ভাপ্ত 

গুরুত্বপূণ ি ফকাঠাবভা 

১ ২ ৩ ৪ 
    

 

১৫.৩ বজবিব প্রবৃবিয ায  (২০১৩-১৪) (বযংখ্যান  ও িথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য) 

১৫.৪ ভার্াবছু অয় (ভাবকিন িরাবয)  ( ২০১৩-১৪) (বযংখ্যান  ও িথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য) 
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১৫.৫ দবযদ্র জনবগাষ্ঠী ংিান্ত িথ্য  (বযংখ্যান  ও িথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য): 

 

দাবযদ্রযীভায নীবচ ফবস্থি জনবগাষ্ঠীয ধযন প্রবিবফদনাধীন ফৎয 

 (২০১৩ -১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

(২০১২-১৩) 

১ ২ ৩ 

দাবযদ্রয ীভায নীবচ ফবস্থি 

িীফ দবযদ্র (Extreme Poor) 

জনবগাষ্ঠী 

ংখ্যা   

িকযা ায    

দাবযদ্রয ীভায নীবচ ফবস্থি দবযদ্র 

(Poor) জনবগাষ্ঠী 

ংখ্যা 
 

  

িকযা ায 
 

  

১৫.৬   কভ িংস্থান ংিান্ত িথ্য (বযংখ্যান  ও িথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য) 

 

 প্রবিবফদনাধীন ফৎয 

(২০১৩ -১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

(২০১২-১৩) 

১ ২ ৩ 

অনুষ্ঠাবনক কভ িংস্থাবনয ংখ্যা   
নানুষ্ঠাবনক কভ িংস্থাবনয ংখ্যা   
হভাে   
হফকাযবত্বয ায   

  

 
 

(১৬) ঋণ ও নুদান ংিান্ত িথ্য (র্ িননবিক ম্পকি বফবাবগয জন্য)  

 
ফছয চ্যবক্তয  

ধযন 

চ্যবক্তয 
ংখ্যা 

কবভেবভন্ট 
(হকাটি োকায়) 

বিফা িবভন্ট 
(হকাটি োকায়) 

বযববভন্ট 
 (হকাটি োকায়) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৩ -১৪ ঋণচ্যবক্ত   
 

 অর-   

 সুদ-  

 নুদান 

চ্যবক্ত 

    

 হভাে     

২০১২-১৩ ঋণচ্যবক্ত    অর-    
  সুদ-  

 নুদান 

চ্যবক্ত 

    

হভাে     

 
 

(১৭)    ফকাঠাবভা উন্নয়ন (ফকাঠাবভা উন্নয়ন কভ িসূবচ ও ফাস্তফায়ন গ্রগবিয বফফযণ,  ংবিষ্ট  র্ ি-ফৎবয  

(২০১৩-১৪) ফযােকৃি র্ ি,  ব্যবয়ি র্ ি, ংবিষ্ট র্ ি-ফৎবয (২০১৩-১৪) রিযভাো এ্ফং রিযভাোয বফযীবি 

বজিি গ্রগবি)   
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(১৮)    যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ংবিষ্ট িথ্য  
 

১৮.১ যকায প্রধাবনয বফবদ পয ংিান্ত 

পয প্রবিবফদনাধীন ফৎয 

(২০১৩ -১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

(২০১২-১৩) 

১ ২ ৩ 

যকায প্রধাবনয বফবদ পবযয ংখ্যা   

অন্তজিাবিক বিরবন হমাগদাবনয ংখ্যা   

বদ্বাবিক যাষ্ট্রীয় পবযয ংখ্যা   
 

১৮.২   বফবদী যাষ্ট্র প্রধান/যকায প্রধাবনয ফাংরাবদ পয (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 

 
১৮.৩   অন্তজিাবিক ংস্থা প্রধানবদয ফাংরাবদ পয (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 

 
১৮.৪   বফবদব ফাংরাবদবয দূিাফাবয ংখ্যা  

 

১৮.৫ ফাংরাবদব বফবদবয দূিাফাবয ংখ্যা 

 

(১৯)    বিা ংিান্ত িথ্য  
 

 

 

১৯.১ প্রার্বভক বিা ংিান্ত  িথ্যমূ (প্রার্বভক ও গণবিা ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

 
হদবয ফ িবভাে 

প্রার্বভক বিা 

প্রবিষ্ঠাবনয ংখ্যা              

  (              ) 

ছাে ছােীয ংখ্যা স্কুর িযাগকাযী 

(ঝবয ড়া) 

ছাে ছােীয 

ায 

 

প্রার্বভক বফদ্যারবয়য ফ িবভাে 

বিবকয ংখ্যা 

ছাে ছােী হভাে ফ িবভাে ভবরা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যকাবয প্রার্বভক 

বফদ্যারহয়য ংখ্যা             

(               )             

      

হযবজোি ি হফযকাবয 

প্রার্বভক বফদ্যারহয়য 

ংখ্যা (          ) 

     

কবভউবনটি প্রার্বভক 

বফদ্যারহয়য ংখ্যা  

(           )                

     

ন্যান্য প্রার্বভক বিা 

প্রবিষ্ঠাহনয ংখ্যা 

(           ) 

     

   ফ িহভাে  ংখ্যা 

     (              ) 
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 ১৯.২   প্রার্বভক বফদ্যারবয় গভবনাবমাগী বশুয (৬-১০ ফৎয ফয়) ংখ্যা  (প্রার্বভক ও গণবিা ভন্ত্রণার হয়য 

জন্য) 

 

বিার্ী  গভবনাবমাগী বশুয ংখ্যা  
(৬-১০ ফছয ফয়ী) 

গভবনাবমাগী হভাে কিজন বশু  

বফদ্যারবয় মায় না, িায ংখ্যা  
গভবনাবমাগী হভাে কিজন বশু  

বফদ্যারবয় মায় না, িায  িকযা ায 
১ ২ ৩ ৪ 

ফারক    

ফাবরকা    
 

 

 

 

 

১৯.৩  ািযিায ায (প্রার্বভক ও গণবিা ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

 

ফয় ািযিায ায গড়  
পুরুল ভবরা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + ফছয    

১৫ + ফছয    

 

১৯.৪ ভাধ্যবভক (বনম্ন ও উচ্চ ভাধ্যবভক) বিা ংিান্ত িথ্য (বিা ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

 

প্রবিষ্ঠাবনয 

ধযন 

প্রবিষ্ঠাবনয 

ংখ্যা 

বিার্ীয ংখ্যা বিবকয ংখ্যা বযিার্ীয ংখ্যা 

  ছাে ছােী হভাে পুরুল ভবরা হভাে এ্.এ্.ব 

(ভাদ্রাা ও 

কাবযগবয) 

এ্আচ.এ্.ব 

(ভাদ্রাা ও 

কাবযগবয) 

স্দািক 

(ভাদ্রাা ও 

কাবযগবয) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বনম্ন 

ভাধ্যবভক 

বফদ্যারয় 

          

ভাধ্যবভক 

বফদ্যারয়  
          

স্কুর এ্যান্ড 

কবরজ 
          

উচ্চ 

ভাধ্যবভক 

কবরজ 

          

দাবখর  

ভাদ্রাা 
          

অবরভ 

ভাদ্রাা 
          

কাবযগযী ও 

হবাবকনার 
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১৯.৫  বফশ্ববফদ্যারবয়য বিা ংিান্ত িথ্য (বিা ভন্ত্রণার হয়য জন্য) 

 

বফশ্ববফদ্যারবয়য ধযন বফশ্ববফদ্যারবয়য ংখ্যা ছাে-ছােীয ংখ্যা ও িকযা ায বিক/ববিকায ংখ্যা ও 

িকযা ায 
ছাে ছােী বিক ববিকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যকাবয      
হফযকাবয      

 
 

(২০)  স্বাস্থয ংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার হয়য জন্য) 

 

 

২০.১  হভবিবকর কবরজ বফববন্ন বচবক ৎা বিা প্রবিষ্ঠাবন ছাে-ছােী ববিি ংিান্ত িথ্য

           (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত)

প্রবিষ্ঠাবনয 

ধযন 

প্রবিষ্ঠাবনয ংখ্যা ববিিকৃি ছাে-ছােীয ংখ্যা ধ্যায়নযি ছাে-ছােীয 

ংখ্যা 

যকাবয হফযকাবয হভাে যকাবয হফযকাবয হভাে হভাে ছাে হভাে  

ছােী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

হভবিবকর 

কবরজ 

        

নাব িং 

আনবেটিউে 

        

নাব িং কবরজ         

হভবিবকর 

এ্যাববেন্ট 

হেবনং স্কুর 

        

আনবেটিউে 

ফ হরর্ 

হেকবনারবজ 

        

 

২০.২  স্বাস্থয ংিান্ত  

জন্ম ায 

(প্রবি 

াজাবয) 

মৃতুয ায 

(প্রবি 

াজাবয) 

জনংখ্যা 

বৃবি ায 

(িকযা) 

নফজািক 

(Infant) 

মৃতুযয ায 

(প্রবি াজাবয) 

৫ (াঁচ) ফছয 

ফয় ম িন্ত বশু 

মৃতুযয ায 

(প্রবি াজাবয) 

ভার্ত মৃতুযয 

ায 

(প্রবি 

াজাবয) 

বযফায 

বযকল্পনা িবি 

গ্রবণয িকযা 

ায  

(িভ দম্পবি) 

গড় অয়ু (ফছয) 

পুরুল  ভবরা হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
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২০.৩   স্বাস্থয যিায় ব্যয় ও ফকাঠাবভা ংিান্ত (০১ জুরাআ ২০১৩ হর্বক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত) 
 

ভার্াবছু 

স্বাস্থয ব্যয় 

(োকায়) 

াযাবদব াািাবরয ংখ্যা াযাবদব াািার হফবিয 

হভাে ংখ্যা 
াযাবদব হযবজোি ি িাক্তায, 

না ি, প্যাযাবভবিক-এ্য 

বফযীবি জনংখ্যা  

 

হভবিবকর 

কবরজমূব 

ছােছােীয ংখ্যা 

যকাবয হফযকাবয হভাে যকাবয হফযকাবয হভাে িাক্তায না ি প্যাযাবভবিক হভাে ছােী 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

            

 
(২১) জনবক্ত যপ্তাবন ংিান্ত (প্রফাী কল্যাণ ও বফবদবক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারহয়য জন্য)  

জনবক্ত যপ্তাবন ও প্রিযাগভন প্রবিবফদনাধীন ফৎয 

(২০১৩ -১৪) 

পূফ িফিী ফৎয 

 (২০১২-১৩) 

 

িকযা বৃবি (+) 

ফা  হ্রা (-) এ্য 

ায 

১ ২ ৩ ৪ 

বফবদহ হপ্রবযি জনবক্তয ংখ্যা    

বফবদ হর্বক প্রিযাগি জনবক্তয ংখ্যা    

 
(২২)   জ্জ্ব ংিান্ত (ধভ ি ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

হজ্জ্ব গভন ২০১৩-১৪ র্ ি-ফৎয ২০১২-১৩ র্ ি-ফৎয 

পুরুল ভবরা হভাে পুরুল ভবরা হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বজ্জ্ব গভনকাযীয 

ংখ্যা 

      

 

(২৩)  াভাবজক বনযািা কভ িসূবচ (ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ পূযণ কযবফ) 
 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগ 

িবভক 

 

াভাবজক বনযািা 

কভ িসূবচয ধযন 
প্রবিবফদনাধীন ফৎয (২০১৩-১৪) 

 

পূফ িফিী ফৎয 
(২০১২-১৩)  

সুবফধাববাগী 

ব্যবক্ত/বযফায/ 

প্রবিষ্ঠাবনয ংখ্যা 

অবর্ িক ংবিল 

(রি োকায়) 
সুবফধাববাগী 

ব্যবক্ত/বযফায/ 

প্রবিষ্ঠাবনয ংখ্যা 

অবর্ িক ংবিল 

(রি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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(২৪)    প্রধান প্রধান হক্টয কব িাবযনমূবয রাব/হরাকান   
২৪.১    ভন্ত্রণারয় /বফবাবগয অওিাধীন হম ফ  (ফাবণবজযক বববিবি বযচাবরি) প্রবিষ্ঠান ২০ ১৩-১৪ র্ ি-ফৎবয 

হরাকান কবযবছ িাবদয নাভ ও হরাকাবনয বযভাণ  
   

িযবধক হরাকাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিবফদনাধীন ফৎহয (২০১৩-১৪) 

বফযাষ্ট্রীকৃি বয়বছ এ্ভন করকাযখানায নাভ 

ও ংখ্যা 

দূয ববফষ্যবি ব্যফস্থানা ফা ন্য হকান 

গুরুিয ভস্যায সৃবষ্ট বি াবয এ্ভন 

প্রবিষ্ঠাবনয নাভ 
প্রবিষ্ঠাবনয নাভ হরাকাবনয 

বযভাণ 

১ ২  ৩ 

   

 

 

২৪.২ ভন্ত্রণারয় /বফবাবগয অওিাধীন হম ফ (ফাবণবজযক বববিবি বযচাবরি) প্রবিষ্ঠান ২০১৩-১৪ র্ ি-ফৎবয 

রাব কবযবছ িাবদয নাভ ও রাববয বযভাণ  
 

প্রবিষ্ঠাবনয নাভ রাববয বযভাণ 

১ ২ 

  

 

 

 

                             

 

 ববনয়য বচফ/বচবফয স্বািযঃ 

 
 নাভঃ    

 
 


