
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 
িরেপাট অিধশাখা 

www.cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০২.১৯.২৬ তািরখ: 
৩০ এি ল ২০১৯

১৭ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় ম ণ ালয়ম ণালয়//িবভাগস েহরিবভাগস েহর   একএক   আদশমােনরআদশমােনর  ‘ ‘মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   ছকছক’ ’ তত   করারকরার   জজ   কিমকিম
গঠনগঠন  । ।

 ম ণালয় ও িবভাগস েহর ণ কায েমর েয়াজনীয় ত -উপা  মি পিরষদ িবভােগ দােনর জ  াি  সংেযাজন
এবং অ েয়াজনীয় িবষয় িলেক বাদ িদেয় এক  আদশমােনর ‘মািসক িতেবদন ছক’ ত করা েয়াজন। এ লে  মি পিরষদ
িবভােগর িন বিণত কমকতােদর সম েয় এক  কিম  গঠন করা হেয়েছঃ
‘ম ণালয়/িবভাগস েহর মািসক িতেবদন ছক’ ণয়ন কিম  িন প:
১। অিতির  সিচব (মি সভা ও িরেপাট), মি পিরষদ িবভাগ আ ায়ক
২। সিচব (মি সভা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৩। সিচব (পিরক না ও বােজট অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৪। উপসিচব ( রকড অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৫। উপসিচব (মি সভা- বঠক অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৬। উপসিচব (িরেপাট ও রকড অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৭। উপসিচব (মি সভার িস া  বা বায়ন সম য় অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৮। উপসিচব (মি সভার িস া  বা বায়ন পিরবী ণ অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৯। উপসিচব (িরেপাট অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ সদ -সিচব
২। কিম  েয়াজেন এক বা একািধক সদ  co-opt করেত পারেব। কিম  Rules of business যাচাই-বাছাই
কের এক  আদশ মািসক িতেবদন ছক ণয়ন করেবন। 
সং িসং ি : : ন ন ান ন া  ছকছক   

৩০ -৪-২০ ১৯

িবতরণ :
১) অিতির  সিচব, মি সভা ও িরেপাট অ িবভাগ, 
মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, মি সভা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৩) সিচব , পিরক না ও বােজট অিধশাখা, মি পিরষদ 
িবভাগ
৪) উপ সিচব (অিতির  দািয় ), রকড অিধশাখা, 
মি পিরষদ িবভাগ
৫) উপ সিচব, মি সভা বঠক অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৬) উপ সিচব, িরেপাট ও রকড অিধশাখা, মি পিরষদ 
িবভাগ
৭) উপ সিচব, মি সভার িস া  বা বায়ন সম য় অিধশাখা, 

হা দ আসা ল হক
উপসিচব

ফান: ৯৫৫৭৪৪৯
ইেমইল: report_sec@cabinet.gov.bd

১



মি পিরষদ িবভাগ
৮) উপসিচব , মি সভার িস া  বা বায়ন পিরবী ন 
অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০২.১৯.২৬/১(২) তািরখ: ১৭ বশাখ ১৪২৬
৩০ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) া ামার, আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ

৩০ -৪-২০ ১৯

হা দ আসা ল হক 
উপসিচব

২
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            মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক 

 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম:               আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: 

প্রবিহিদনাধীন মাহসর নাম:                         প্রবিহিদন প্রস্তুহির িাবরখ:     

 

(১) প্রশাসবনক    

 
১. ১ কম মকিমা/কম মচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ িছরবভবিক সংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 

 

     

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত 

অবিস (হমাে পদ সংখ্যা) 

     

মমাে      

 

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

         

১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস  

অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ম পদ 

মজলা 

কম মকিমার পদ 

অন্যান্য ১ম 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর 

পদ 

৩য় মেবণর 

পদ 

৪র্ ম মেবণর 

পদ 

মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

      

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ মাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ম) শূন্য র্াকহল  

িার িাবলকা: 

১.৪       শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনা:  

১.৫ শূন্যপদ পূরহণর পদহিপ: 

১.৬       অন্যান্য পহদর িথ্য  

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে 

স্থানান্তবরি পহদর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব 

িাহজহে  স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্যা 

১ ২ 

 

 

 

 

১.৭ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন িছহর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম মকিমা কম মচারী মমাে কম মকিমা কম মচারী মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ মন (হদহশ-বিহদহশ):   

 

  মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী /উপমন্ত্রী সবচি মন্তব্য 

মদহশ বিহদহশ মদহশ বিহদহশ মদহশ বিহদহশ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভ্রমণ/পবরদশ মন        

উন্নয়ন প্রকল্প 

পবরদশ মন 
 

 

      

পাি মিয চট্টগ্রাহম 

ভ্রমণ 

       

   * কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ মষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

১.৯    উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ মন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যা: 

১.১০     অবিে আপবি সংিান্ত িথ্য: 

(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

সংস্োর  

নাম 

অবিে আপবি ব্রিবশহে 

জিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবিে আপবি অবনষ্পন্ন অবিে আপবি 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সংখ্যা োকার 

পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সংখ্যা োকার 

পবরমাণ 

(হকাটি 

োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         

         

                   সি মহমাে 

 
১.১০ক  অবিে বরহপাহে ম গুরুির/িড় রকহমর মকান জাবলয়াবি/অর্ ম আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল মসসি মকসসমূহের 

িাবলকা:   

১.১০খ অবিে আপবি বনষ্পবিহি গৃেীি পদহিপ: 

১.১১ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা)  

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/সংস্থাসমূহে 

পুবিভূি মমাে বিভাগীয় মামলার 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস বনষ্পবিকৃি  মামলার সংখ্যা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা 
চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যােবি মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 
১.১২ সরকার কর্তমক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা  

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ম রিাহর্ ম 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কর্তমক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-

এর বিরুহি 

দাহয়রকৃি বরে 

মামলার সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মিহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা 

দাহয়রকৃি 

মমাে মামলার 

সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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১.১৩ মানিসম্পদ  উন্নয়ন  

১.১৩.১        মদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ  

     প্রবশিণ কম মসূবচর নাম প্রবশিহণর  মময়াদ 

 

উহযাগী সংস্থা/এহজবির নাম মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন 

সংস্থাসমূে মর্হক 

অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 
    

 
১.১৩.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তমক প্রবিহিদনাধীন মাহস মকান ইন-োউজ প্রবশিহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনা: 

১.১৩.৩  প্রবশিণ কম মসূবচহি কম মকিমা/কম মচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর মিহে িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার 

িণ মনা:    

১.১৩.৪   মন্ত্রণালহয় অন্-য-জি মেবনং (OJT)-এর ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-য-জি মেবনং আহয়াজন করহি িড় 

রকহমর মকান অসুবিধা আহছ বক-না?   

১.১৩.৫    প্রবিহিদনাধীন মাহস প্রবশিহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম মকিমার সংখ্যা:   

১.১৪  মসবমনার/ওয়াকমশপ সংিান্ত িথ্য 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকমশহপর সংখ্যা মসবমনার/ওয়াকমশহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্যা 

১ ২ 

  

১.১৫ িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহরর মমাে 

সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

ইন্টারহনে সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূ

মে কবম্পউোর প্রবশবিি 

জনিহলর সংখ্যা 

কম মকিমা কম মচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

(২)  আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক  

২.১ অপরাধ-সংিান্ত (জনবনরাপিা বিভাগ) 

 
অপরাহধর ধরন 

অপরাহধর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন মাস 

 

পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই 

মাস 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/বৃবি(+)-এর সংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধষ মণ     

অবিসংহর্াগ     

এবসি বনহিপ     

নারী বনর্ মািন     

িাকাবি     

রাোজাবন     

অস্ত্র/বিহফারক     
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সংিান্ত 

মমাে 
    

২.২ দ্রুি  বিচার আইহনর প্রহয়াগ (জনবনরাপিা বিভাগ) 

আইন জাবরর পর 

মর্হক িমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা  

(আসাবমর সংখ্যা) 

প্রবিহিদনাধীন 

িছহর মগ্রপ্তারকৃি 

আসাবমর সংখ্যা 

আইন জাবরর পর 

মর্হক িমপুবিভূি 

মগ্রপ্তারকৃি 

আসাবমর সংখ্যা 

মকাে ম কর্তমক 

বনষ্পবিকৃি 

িমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হছ এমন 

মামলার সংখ্যা ও 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

িমপুবিভূি সংখ্যা   

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 
২.৩ স্থল, মনৌ ও আকাশ পহর্ িাংলাহদহশ আগি বিহদবশ নাগবরক (র্ােী)-এর সংখ্যা (জনবনরাপিা বিভাগ) 

 প্রবিহিদনাধীন মাস 

 

পূি মিিী মাস 

 

পূি মিিী িছহরর একই 

মাস 

িবির  সংখ্যার  

 হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

মমাে র্ােীর সংখ্যা     

পর্ মেহকর সংখ্যা     

 

২.৪  কারাগাহর িবির সংখ্যা (সুরিা মসিা বিভাহগর জন্য) 

িবির ধরন িবির সংখ্যা মন্তব্য 

প্রবিহিদনাধীন মাস 

 

পূি মিিী মাস 

 

পূি মিিী িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ োজবি     

পুরুষ কহয়বদ     

মবেলা োজবি     

মবেলা কহয়বদ     

বশশু োজবি     

বশশু কহয়বদ     

বিহেইবন     

বরবলজি বপ্রজনার 

(আরবপ) 

    

মমাে     

২.৫ মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবম (সুরিা মসিা বিভাহগর জন্য) 

     প্রবিহিদনাধীন মাস 

 

পূি মিিী িছহরর 

একই মাস 

পূি মিিী মাহসর তুলনায় হ্রাস 

(-)/বৃবি(+) -এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা    

মৃতুযদন্ড কার্ মকর েহয়হছ, এমন আসাবমর সংখ্যা    
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২.৬ সীমান্ত সংঘহষ মর সংখ্যা (জনবনরাপিা বিভাগ) 

 প্রবিহিদনাধীন মাস 

 

পূি মিিী িছহরর 

একই মাস 

পূি মিিী মাহসর তুলনায় হ্রাস 

(-)/বৃবি(+) -এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

িাংলাহদশ-ভারি সীমান্ত    

িাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত    

২.৭ সীমাহন্ত িাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরক েিযার সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন মাস 

 

পূি মিিী িছহরর 

একই মাস 

পূি মিিী মাহসর তুলনায় হ্রাস 

(-)/বৃবি(+) -এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

বি এস এি কর্তমক    

মায়ানমার সীমান্তরিী কর্তমক     

 

২.৮ মিৌজদাবর মামলা-সংিান্ত িথ্য (আইন ও বিচার বিভাহগর জন্য) 

িমপুবিভূি অবনষ্পন্ন 

মিৌজদাবর মামলার 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

মমাে শাবস্তপ্রাপ্ত 

আসাবমর সংখ্যা 

পূি মিিী মাহস মমাে 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

মমাে বনষ্পবিকৃি 

মামলার সংখ্যা 

পূি মিিী মাহস 

মমাে বনষ্পবিকৃি 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

 

    

 

(৩) অর্ মননবিক বিষয়ক 

৩.১ অর্ মননবিক (অর্ ম বিভাহগর জন্য)  

আইহেম প্রবিহিদনাধীন 

মাস 

পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর 

একই মাস 

(প্রবিহিদনাধীন) 

পূি মিিী িছহরর একই 

মাহসর তুলনায় শিকরা 

বৃবি (+) িা হ্রাস (-) এর 

োর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১।  বিহদবশক মুদ্রার বরজাভম 

     (বিবলয়ন মাবকমন িলার) 
 

 

   

২।  প্রিাস আয় (বিবলয়ন 

মাবকমন িলার) 
 

 

   

৩।  আমদাবনর পবরমাণ 

(বিবলয়ন মাবকমন িলার) 
 

 

   

৪।  ই,বপ,বি-এর িথ্যানুর্ায়ী 

রপ্তাবনর পবরমাণ     

(বিবলয়ন মাবকমন িলার) 

 

 

   

৫।  ক) প্রবিহিদনাধীন মাহস 

রাজস্ব আদাহয়র 

লিযমাো (হকাটি োকায়) 

    খ)  রাজস্ব আদাহয়র 

পবরমাণ (হকাটি োকায়) 
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৬।   ব্যাংক ব্যিস্থায় মমাে 

অভযন্তরীণ ঋহণর বস্থবি 

(মকাটি োকায়)  

সরকাবর খাহি ঋহণর বস্থবি  

(বনে) (মকাটি োকায়) 

 

 

   

৭।  ঋণপে মখালা (LCs 

opening) (বিবলয়ন মাবকমন 

িলার) 

  ক)  খায শস্য (চাল ও গম)  

খ)   অন্যান্য                

    

৮।  খায শহস্যর মজুদ  

     (লি মম: েন) 
 

 

   

৯।  ৯।  জািীয় মভাক্তা মূল্য 

সূচক পবরিিমহনর োর  

    (বভবি ২০০৫-০৬=১০০) 

  ক) িাহরা মাহসর গড়বভবিক 

  খ) পহয়ন্ট-টু-পহয়ন্টবভবিক 

    

 
(৪) আর্ ম-সামাবজক বিষয়ক 

৪.১ উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত িথ্য: 

ক. উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ম িরাদ্দ ও ব্যয় সংিান্ত (অহঙ্ক ও কর্ায়):  

িিমমান অর্ ম-

িছহর এবিবপহি 

িরাদ্দ (হকাটি 

োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন মাস 

পর্ মন্ত ব্যহয়র পবরমাণ ও 

 িরাহদ্দর বিপরীহি 

ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন প্রকল্প 

অনুহমাবদি েহয় র্াকহল িার  

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস মন্ত্রণালহয় 

এবিবপ বরবভউ সভার িাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ 

    

    খ. প্রকহল্পর অিস্থা সংিান্ত িথ্য:   

প্রবিহিদনাধীন মাহস সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

উহবাধনকৃি সমাপ্ত 

প্রকহল্পর  িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

চলমান  প্রকহল্পর 

কহম্পাহনন্ট বেসাহি 

সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ম 

অিকাঠাহমা 

আগামী দু’মাহসর মহে উহবাধন 

করা েহি এমন সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

১ ২ ৩ ৪ 
    

 
৪.২ উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) 

ক.  কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইিযাবদ:   

িবম

ক 

পহণ্যর নাম িিমমান অর্ ম িছহর 

উৎপাদহনর 

লিযমাো 

প্রবিহিদনাধীন মাস  

পর্ মন্ত প্রকৃি উৎপাদন 

উৎপাদহনর ধারা 

সহন্তাষজনক বকনা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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১. চাল     

২. গম     

৩. পাে     

৪. আলু     

৫. বিঁয়াজ     

৬. তুলা     

৭. িস্ত্র     

৮. সুিা      

৯. পােজাি দ্রব্য     

১০. সার (ইউবরয়া)     

১১. লিণ     

১২. বচবন     

১৩. মৎস্য     

১৪. মাংস     

১৫. চা     

১৬. গ্যাস     

১৭. কঠিন বশলা     

খ. মকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভ মহসর উৎপাদন িা সরিরাে মূহল্যর মিহে িড় রকহমর সমস্যা িা সঙ্কহের আশঙ্কা করা 

েহল িার সংবিপ্ত  িণ মনাাঃ  

গ. বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াে): 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

সহি মাচ্চ 

চাবেদা 

সহি মাচ্চ 

উৎপাদন 

সহি মাচ্চ চাবেদা সহি মাচ্চ উৎপাদন সহি মাচ্চ চাবেদা সহি মাচ্চ উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

ঘ. বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর):  

সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী  িছহরর একই 

মাস 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বিবপবিবস     

মিসহকা     

পবিহিা     

বিউহিা      

ওহজাপাবিহকা      
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মনসহকা     

ঙ.  মিসার মলািহশবিং-এর সময়কাল (ঘন্টায়):  

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী  িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ 
   

 
চ. জ্বালাবন মিহলর সরিরাে (হমবেক েন):  

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 
 

     

 
ছ. ঢাকা-চট্টগ্রাম মমহট্টা এলাকায় পাবন সরিরাে (লি গ্যালন):  

 প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী  িছহরর একই মাস 

মমহট্টা এলাকা চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

ঢাকা       

চট্টগ্রাম       

  
৪.৩ বশিা-সংিান্ত িথ্য  

৪.৩.১ প্রার্বমক বশিা-সংিান্ত  িথ্যসমূে (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

মদহশর সি মহমাে 

প্রার্বমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা              

  (              ) 

ছাে-ছােীর সংখ্যা স্কুল িযাগকারী 

(ঝহর পড়া) 

ছাে-ছােীর 

োর 

প্রার্বমক বিযালহয়র 

সি মহমাে বশিহকর সংখ্যা 

ছাে ছােী মমাে সি মহমাে মবেলা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাবর প্রার্বমক 

বিযালহয়র সংখ্যা             

(               )             

      

মরবজোি ম মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিযালহয়র 

সংখ্যা (          ) 

     

কবমউবনটি প্রার্বমক 

বিযালহয়র সংখ্যা  

(           )             
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অন্যান্য প্রার্বমক 

বশিা প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

(           ) 

     

   সি মহমাে  

সংখ্যা 

     (              ) 

     

 
৪.৩.২   প্রার্বমক বিযালহয় গমহনাপহর্াগী বশশুর (৬-১০ িছর িয়স) সংখ্যা (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

বশিার্ী  গমহনাপহর্াগী 

বশশুর সংখ্যা  

(৬-১০ িছর 

িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী মমাে 

কিজন বশশু বিযালহয় 

র্ায় না, িার সংখ্যা এিং 

(শিকরা োর) 

 গমহনাপহর্াগী বশশু 

(৬-১০ িছর িয়সী)-

এর মহে প্রবিিন্ধী 

বশশুর সংখ্যা  

গমহনাপহর্াগী প্রবিিন্ধী বশশু 

(৬-১০ িছর িয়সী)-এর মহে 

বিযালহয় র্ায় না এমন বশশুর 

সংখ্যা এিং (শিরা োর ) 

১ ২ ৩ ৪  

িালক     

িাবলকা     

মমাে     

৪.৪. স্বাস্থয-সংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয মসিা বিভাহগর জন্য) 

৪.৪.১  স্বাস্থয-সংিান্ত  

জন্ম-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

মৃতুয-

োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

জনসংখ্যা 

বৃবি োর 

(শিকরা) 

নিজািক 

(Infant) 

মৃতুযর-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

৫ (পাঁচ) িছর 

িয়স পর্ মন্ত 

বশশু মৃতুযর-

োর 

(প্রবি োজাহর) 

মার্ত 

মৃতুযর 

োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

পবরিার 

পবরকল্পনা 

পিবি গ্রেহণর 

শিকরা োর  

(সিম 

দম্পবি) 

গড় আয়ু (িছর) 

পুরুষ  মবেলা মমা

ে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

 
৪.৫ জনশবক্ত রপ্তাবন-সংিান্ত িথ্য (প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম মসংস্থান মন্ত্রণালহয়র জন্য)  

জনশবক্ত রপ্তাবন ও প্রিযাগমন প্রবিহিদনাধীন 

মাস 

পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

 

১ ২ ৩ ৪ 

বিহদহশ মপ্রবরি জনশবক্তর সংখ্যা    

বিহদশ মর্হক প্রিযাগি জনশবক্তর সংখ্যা    
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৪.৬ সামাবজক বনরাপিা কম মসূবচ (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি) 

  

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবজক 

বনরাপিা 

কম মসূবচর ধরন 

প্রবিহিদনাধীন মাস 

 

পূি মিিী মাস 

 

সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ মক সংহিষ 

(লি োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ মক 

সংহিষ 

(লি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

 

(৫)   বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর উহেখহর্াগ্য কার্ মািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কোঃ  

ক.     প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাাঃ   

খ.     প্রবিহিদনাধীন মাহস অিীি গুরুত্বপূণ ম/উহেখহর্াগ্য কার্ মািবলাঃ  

গ.      আগামী দুই মাহস (.... .............) সম্পাবদিব্য অিীি গুরুত্বপূণ ম কাহজর িাবলকাাঃ  

ঘ.       আগামী দুই মাহস (... .............) িড় রকহমর মকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল িার বিিরণাঃ   

 

           
     বসবনয়র সবচি/সবচহির স্বািরাঃ   

             নামাঃ                                               

 
  

  

  

 

 

 


