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বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ 
ই-১২/এ, আগারগাঁও, ডাক বাক্স িাং-২৪০, ঢাকা-১২০৭। 

 

ফ াি        :  ৮৮-০২-৯১২৪৮৪৬  

 যাক্স       :  ৮৮-০২-৮১৮১০১৫ 

ই-ফমইল    : info@baera.gov.bd 

ওদয়বসাইট : www.baera.gov.bd 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগসমূদের বাক্তষকৃ প্রক্তিদবেি ছক 
 

 

মন্ত্রণালয়/ ক্তবভাদগর িামঃ বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ।   আওিাধীি অক্তধেপ্তর/সাংস্থার সাংখ্াঃ 

প্রক্তিদবেিাধীি  বৎসরঃ ০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৬ প্রক্তিদবেি প্রস্ত্তক্তির িাক্তরখঃ ২৯/০৬/২০১৬ ক্তি. 

      (     ক্তধি ১১/০৭/২০১৬ ক্তি.) 
        
(১) প্রশাসক্তিক   

 

1.1 কমকৃিাৃ/ কমচৃারীদের সাংখ্া ( রাজস্ব বাদজদট) 

 

সাংস্থার িাম অনুদমাক্তে

ি পে 

পূরণকৃি পে শুন্য পে বৎসরক্তভক্ততক সাংরক্তক্ষি 

(ক্তরদটিশিকৃি) অস্থায়ী পে 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি 

ক্তিয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ 

(কর্তপৃক্ষ) 

৩৬০টি 

পে 

সৃজদির 

ক্তবষয়টি 

প্রক্তিয়াধীি 

আদছ 

কক্তমশদির ৪৬ 

জি 

কমকৃিাৃ/কমচৃারী 

স্বদবিদি কমরৃি 

আদছি 

 --  --  

ফমাট      
 

* অনুদমাক্তেি পদের হ্রাস/বৃক্তির কারণ মমত্মব্য কলাদম উদলস্নখ করদি েদব। 
 

১.২ শূন্য পদের ক্তবন্যাসঃ 

অক্তিক্তরি  

সক্তচব/ িদুর্ধ্ৃ পে 

ফজলা 

কমকৃিাৃর পে 

অন্যান্য ১ম 

ফেণীর পে 

২য় ফেণীর পে ৩য় ফেণীর পে ৪র্ ৃফেণীর 

পে 

ফমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       
 
 

১. ৩ অিীব গুরম্নত্বপূণ (Strategic) পে (অক্তিক্তরি সক্তচব/সমপেমর্াৃো সম্পন্ন/সাংস্থা প্রধাি/িদূর্ধ্ৃ ) শূন্য র্াকদল িার 

িাক্তলকা। 

 
১.৪ শূণ্য পে পূরদণ বড় রকদমর ফকাি সমস্যা র্াকদল িা বণিৃা 
 

১.৫ অন্যান্য পদের িথ্য 

 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর উন্নয়ি বাদজট ফর্দক রাজস্ব বাদজদট  

স্থািামত্মক্তরি পদের সাংখ্া 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর উন্নয়ি বাদজট ফর্দক রাজস্ব বাদজদট  

স্থািামত্মদরর জন্য প্রক্তিয়াধীি পদের সাংখ্া 

১ ২ 

  

 
* ফকাি সাংলগ্নী ব্যবোর করার প্রদয়াজি িাই। 
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১. ৬ ক্তিদয়াগ/পদোন্নক্তি প্রোিঃ 

 

প্রক্তিদবেিাধীি মাদস পদোন্নক্তি িতুি ক্তিদয়াগ প্রোি মন্তব্য 

কমকৃিাৃ কমচৃারী ফমাট কমকৃিাৃ কমচৃারী ফমাট  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

 

1.7 ভ্রমি/ পক্তরেশিৃ (ফেদশ)ঃঃ  
 

ভ্রমণ/পক্তরেশিৃ 

(ফমাট ক্তেদির সাংখ্া) 

মন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রক্তিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী/ফেশাল 

এযাক্তসসদটন্ট 

সক্তচব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ি প্রকল্প পক্তরেশিৃ     

পাবিৃয চট্রগ্রাদস ভ্রমণ     

ফমাট     
 

১.৮ ভ্রমণ/পক্তরেশিৃ (ক্তবদেদশ) 

ভ্রমণ/পক্তরেশিৃ 

(ফমাট ক্তেদির সাংখ্া) 

মন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রক্তিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী/ফেশাল 

এযাক্তসসদটন্ট 

সক্তচব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     

* কিক্তেি ক্তবদেদশ ভ্রমণ কদরদছি সুক্তিক্তেষৃ্টভাদব উদলস্নখ করদি েদব।  
 

১.৯ উপর্যিৃ ভ্রমদির পর ভ্রমণ বৃতামত্ম/পক্তরেশিৃ প্রক্তিদবেি োক্তখদলর সাংখ্াঃ 
 

(২) অক্তডট আপক্তত  

 
২.১ অক্তডট আপক্তত সাংিামত্ম িথ্য (০১ জুলাই ২০১৪ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৫ পর্মৃত্ম) :  

        (টাকার অঙ্ক ফকাটি টাকায় প্রোি করদি েদব) 

িক্তমক 

িাং 

মন্ত্রণালর্/ 

ক্তবভাগসমূদের িাম 

অক্তডট আপক্তত ব্রডশদট 

জবাদবর 

সাংখ্া 

ক্তিষ্পক্ততকৃি অক্তডট আপক্তত অক্তিষ্পন্ন অক্তডট আপক্তত 

সাংখ্া টাকার পক্তরমাি 

(ফকাটি টাকায় 

সাংখ্া টাকার পক্তরমাণ 

(ফকাটি টাকায়) 

সাংখ্া টাকার পক্তরমাণ 

(ফকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         

                      সবদৃমাট 
 

২.২ অক্তডট ক্তরদপাদট ৃগুরম্নত্বর/বড় রকদমর ফকাি জাক্তলয়াক্তি/অর্ ৃআত্মসাৎ, অক্তিয়ম ধরা পদড় র্াকদল ফস সব ফকসসমূদের 

িাক্তলকা 
 

(৩) শৃঙ্খলা/ক্তবভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালর্/ক্তবভাগ এবাং অক্তধেপ্তর/সাংস্থার সক্তিক্তলি সাংখ্া) 
 

প্রক্তিদবেিাধীি অর্-ৃবৎসর 

(২০১৩-১৪) মন্ত্রণালর্/অক্তধেপ্তর/ 

সাংস্থাসমূে কর্তকৃ োদয়রকৃি 

মামলঅর সাংখ্া 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর ক্তিষ্পক্ততকৃি মামলার সাংখ্া অক্তিষ্পন্ন ক্তবভাগীয় 

মামলার সাংখ্া চাকুক্তরচ্যযক্তি/বরখাস্থ অব্যােক্তি অন্যান্য ফমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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(৪) সরকার কর্তকৃ/সরকাদরর ক্তবরম্নদি োদয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) 
 

সরকারী সম্পক্তত/স্বার্ ৃরক্ষাদর্ ৃ

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ/আওিাধীি 

সাংস্থাসমূে কর্তকৃ োদয়রকৃি 

মামালার সাংখ্া 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ এর 

ক্তবরম্নদি োদয়রকৃি ক্তরট 

মামলার সাংখ্া 

উন্নর্ি প্রকল্প বাস্তবায়দির 

ফক্ষদি সরকাদরর ক্তবরম্নদি 

োদয়রকৃি মামলার সাংখ্া 

োদয়রকৃি ফমাট 

মামলার সাংখ্া 

ক্তিষ্পক্ততকৃি ফমাট 

মামলার সাংখ্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

(৫) মািবসম্পে উন্নয়ি 
 

৫.১ ফেদশর অভযমত্মদর প্রক্তশক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৪ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৫ পর্মৃত্ম) 

 

প্রক্তশক্ষণ কমসৃূক্তচর ফমাট সাংখ্া মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ এবাং আওিাধীি সাংস্থাসমূে ফর্দক 

অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্া 

১ ২ 

  
 

৫.২ মন্ত্রণালয়/অক্তধেপ্তর কর্তকৃ প্রক্তিদবেিাধীি অর্-ৃবৎসর (২০১৫-১৬) ফকাি ইি-োউজ প্রক্তশক্ষদণর আদয়াজি করা েদয় 

র্াকদল িার বণিৃা 

৫.৩ প্রক্তশক্ষি কমসৃুক্তচদি কমকৃিাৃ/কমচৃারীদের অাংশগ্রেণ বা মদিািয়দির ফক্ষদি বড় রকদমর ফকাি সমস্যা র্াকদল িার 

বণিৃা 

৫.৪ মন্ত্রণালদয় অন্ দ্য জব ফট্রক্তিাং (OJT) এর ব্যবস্থা আদছ ক্তক িা; িা র্াকদল অন্ দ্য জব ফট্রক্তিাং আদয়াজি করদি বড় 

রকদমর ফকাি রকদমর অসুক্তবধা আদছ ক্তক িা। 

5.5 প্রক্তিদবেিাধীি অর্-ৃবৎসদরর (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) প্রক্তশক্ষদণর জন্য ক্তবদেশ 

গমিকারী কমকৃিাৃর সাংখ্া- ৭৩ জি। 
 

(৬) ফসমক্তিার/ওয়াকশৃপ সাংিামত্ম িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) 
 

ফেদশর অভযমত্মদর ফসক্তমিার/ওয়াকশৃদপর সাংখ্া ফসক্তমিার/ওয়াকশৃদপ অাংশগ্রেণকারীদের সাংখ্া 

১ ২ 

৫ টি ১০০ জি 
 

(৭) িথ্য প্রর্যক্তি ও কক্তম্পউটার স্থাপি (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) 
 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ/সাংস্থা

সমূদে কক্তম্পউটাদরর 

ফমাট সাংখ্া 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ/সাং

স্থাসমূদে ইন্টারদিট 

সুক্তবধা আদছ ক্তক িা 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদে ল্যাি 

(LAN) সুক্তবধা আদছ 

ক্তক িা 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদে ওয়াি 

(WAN) সুক্তবধা আদছ 

ক্তক িা 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ/সাংস্থাসমূদে 

কক্তম্পউটার প্রক্তশক্তক্ষি জিবদলর 

সাংখ্া 

কমকৃিাৃ কমচৃারী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৫ টি আদছ আদছ - ২৫ ১৬ 
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(৮) সরকারী প্রক্তিষ্ঠিসমূদের আদয়র লভযাাংশ/আোয়কৃি রাজস্ব ফর্দক সরকারী ফকাষাগাদর জমার পক্তরমাণ 
         (অর্ ৃক্তবভাদগর জন্য) 

(টাকার অঙ্ক ফকাটি টাকায় প্রোি করদি েদব) 

 ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ হ্রাস(-)/বৃক্তি (+) োর 

লক্ষযমািা প্রকৃি অজৃি লক্ষযমািা প্রকৃি অজৃি লক্ষযমািা প্রকৃি অজৃি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় ট্যাক্স 

ফরক্তভক্তিউ 
      

 িি-ট্যাক্স 

ফরক্তভক্তিউ 
      

উদ্বৃি (ব্যবসাক্তয়ক আয় 

ফর্দক) 
      

লভযাঙশ ক্তেসাদব       

 
(৯) প্রক্তিদবেিাধীি অর্-ৃবৎসদর সম্পাক্তেি উদলস্নখদর্াগ্য কার্াৃবলী/আইি, ক্তবক্তধ ও িীক্তি প্রণয়ি/সমস্যা-সাংকট 

 

9.1 প্রক্তিদবেিাধীি অর্-ৃবৎসদর িতুি আইি, ক্তবক্তধ ও িীক্তি প্রণয়ি েদয় র্াকদল িার িাক্তলকা 

 Regulation on Site Evaluation for the Safety of NPP-2015     । 

  
৯.২ প্রক্তিদবেিাধীি অর্-ৃবৎসদর সম্পাক্তেি গুরুত্বপূণ/ৃউদলস্নখদর্াগ্য কার্াৃবক্তল 

 ২১    ২০১৬,                          (বাপশক)-ফক রূপপুর পারমাণক্তবক ক্তবদুযৎ ফকদের Siting 

Licence     । Siting Licence      উ                           ও               

        ন্ত্রী,                               উ     ,       ও                       ক্তচব, 

রাক্তশয়াি ফ ডাদরশদির ROSTECHNADZOR ও ROSATOM এ  উ                   , 

উভ          ন্য         এবাং                                 সরকাদরর উচ্চ         

         ,     ও ইদলক্ট্রক্তিক        এবাং                ২০০    ব্যক্তিবগ ৃউ          ; 

 ২৮    ২০১৬,       ও             এ                                  (     ) এর     

                    (     ০১, ২০১৬ -    ৩০, ২০১৭)       ; 

 ৮ জুি ২০১৬,      NPP Siting Licence সাংিান্ত Environmental Impact Assessment 

(EIA) Report মূল্যায়দির লদক্ষয পারেক্তরক কম ৃ পক্তরক্তধ ক্তিধাৃরণ ও সমন্বয় সাধদির জন্য কর্তপৃক্ষ ও 

পক্তরদবশ অক্তধেপ্তর (DoE) এর কমকৃিাৃদের সমন্বদয় একটি ফর্ৌর্ সভা কর্তপৃদক্ষর সভা কদক্ষ অনুক্তষ্ঠি;  

 ২৮ ফম - ০৫    ২০১৬, “Bilataral Consultations on the Rooppur NPP Site Licence 
Issues” সাংিান্ত ক্তবষদয় কর্তপৃদক্ষর                 এর ফির্তদত্ব কর্তপৃদক্ষর এ        ও       

কমকৃিাৃর রাক্তশয়াি ফ ডাদরশদি গমণ এবাং ROSTECHNADZOR এর সাদর্ ক্তদ্ব-পাক্তক্ষক সভায় 

অাংশগ্রেণ;  

 ২৯ ফম - ০২    ২০১৬, কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ “BAERA Workshop 2: Fundamentals of PSA, 

Evaluation of Engineering Aspects, Regulatory Review” শীষকৃ ক্তশদরািাদম একটি 

National Workshop এর আদয়াজি। উি Workshop-এ IAEA-এর ৪ জি ক্তবদশষজ্ঞ Resourse 

Person ক্তেদসদব উপক্তস্থি ক্তছদলি। Workshop-এ কর্তপৃদক্ষর সকল পর্াৃদয়র ক্তবজ্ঞািী/প্রদকৌশলী, BAEC, 

NPED, DoE, BUET সে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ এর প্রক্তিক্তিক্তধবৃন্দ অাংশগ্রেণ কদরি; 

 ২২ - ২৬ ফম ২০১৬, কর্তপৃক্ষ "BAERA Workshop 1: Fundamentals of Safety Assessment 

and DSA" শীষকৃ ক্তশদরািাদম একটি National Workshop        কদর। উি Workshop-এ 

Resourse Person ক্তেদসদব IAEA-এর ৫ জি Expert উপক্তস্থি ক্তছদলি। উি Workshop-এ 

        সকল পর্াৃদয়র ক্তবজ্ঞািী/প্রদকৌশলী, BAEC, NPED, DoE, BUET সে অন্যান্য 

মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ এর প্রক্তিক্তিক্তধবৃন্দ উপক্তস্থি ক্তছদলি; 
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 ১০-১১    ২০১৬, International Atomic Energy Agency (IAEA) Integrated Nuclear 

Infrastructure Review (INIR) Mission এ           ফলর সাদর্         Integrated 

Nuclear Infrastructure Review        ভ       ; 

 ০ -০৭    ২০১৬,                            Siting License                          

                -এ   ROSTECHNADZAR এ  TSO (FSUE VO “Safety”) এ      

      এ   উ                       সভা অনুক্তষ্ঠি; 

 ১০-১৫ এক্তপ্রল ২০১৬,      , বাপশক এবাং Project Management Officer (PMO), IAEA 

Technical Cooperation (TC) Project এর     এ   ফর্ৌর্ সভা অনুক্তষ্ঠি; উি সভায়         

চলমাি প্রকল্প এবাং আগামী ২০১৮-২০১৯ Cycle এর ক্তবষদয় ক্তিদয় আদলাচিা েয়;  

 ২৯ ফ ব্রুয়াক্তর - ৩ মাচ ৃ২০১৬, বাপশক এর প্রধাি কার্াৃলদয় IAEA এর সোয়িায় Integrated Nuclear 

Security Support Plan (INSSP) প্রণয়দির লদক্ষয অনুক্তষ্ঠি সভায়         ৩ (ক্তিি) জি ক্তবজ্ঞািীর 

অাংশগ্রেণ; 

 ৯-১৯ ফ র ুtয়াক্তর ২০১৬, বাপশক এর প্রধাি কার্াৃলদয় রূপপুর পারমাণক্তবক ক্তবদুযৎ ফকে ক্তিমাৃদণর লদক্ষয 

General Contract for Rooppur NPP Construction এর অসম্পন্ন Appendices এবাং 

Associated Contracts এর উপর অনুক্তষ্ঠি সভায় কর্তপৃদক্ষর একজি ক্তবজ্ঞািীর অাংশগ্রেণ; 

 ৮-১১ ফ র ুtয়াক্তর ২০১৬, Integrated work plan (IWP) update           আন্তজাৃক্তিক পরমাণু শক্তি 

সাংস্থা (IAEA) এর প্রক্তিক্তিক্তধ েদলর সাদর্ বাক্তষকৃ সমন্বয় সভা অনুক্তষ্ঠি। সভায় IWP update করার লদক্ষয 

প্রদয়াজিীয় Input প্রোদির জন্য কর্তপৃদক্ষর দুই জি ক্তবজ্ঞািীর অাংশ গ্রেণ; 

 ২ -২৬         ২০১৬, IAEA ও কর্তপৃদক্ষর ফর্ৌর্ উদদ্যাদগ “National Workshop on 

Leadership, Management for Safety for Managers of Regulatory Body” শীষকৃ 
কমশৃালার আদয়াজি;  

 ১ -২৬        ২০১৫, ROSTECHNADZOR, Russia এর সাদর্ রূ                          

Siting License               Regulatory Requirement                   ফির জন্য 

        ৫                        র রাক্তশয়াদি গমণ ও         সভা অনুক্তষ্ঠি; 

 ০  ক্তডদসির ২০১৫,                         এ   এ    (a2i) এ                   

innovation       এ                      ; 

 ০৯ ক্তডদসির ২০১৫,                            ভ         উ            ও             

             পরামশ ৃ            কর্তপৃদক্ষর উ            (বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ আইি, 

২০১২ অনুর্ায়ী    ) এর ১   ভ           ভ          ; 

 ০৩-১৫   ভ   ২০১৫,                          এ                      Atomsotroyexport 

এ            General Contract (GC) এ                   ০           /       র 

      ; 

 ১৬   ভ   ২০১৫- ২০ জুি ২০১৬, Siting License              Document         ফক্ষর 

ক্তবজ্ঞািীবৃন্দ                  করণ এ   Site Documents Review কার্িৃম সম্পন্ন; 

  ১১-২৭ অদটাবর ২০১৫, Moscow, Russia-ফি       RNPP       General Contract-এ  

Negotiation Team-এ          এ            র       ; 

 ১২ অদটাবর ২০১৫,       ও                     কমসৃম্পােিা                    ১  ২০১৫ – 

   ৩০  ২০১৬  স্বাক্ষক্তরি; 

 রূপপুর                       Siting Licence                (EIA, Feasibility 

Study, Engineering Survey, PSAR) কর্তপৃদক্ষর NSSD-এর       বৃন্দ এবাং FSUE VO 

“Safety”, Russia-এর Experts       Review কার্িৃম পক্তরচালিা; 

 রূপপুর                       Siting, Design, Construction, Commissioning এ   

Operation       ভ                              ,          এ                        

                        Environment Impact Assessment, Feasibility Study এ   

Design Documentation-   PSAR (Preliminary Safety Analysis Report)     
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                         এ   ট ৃ         এ   এ                    এ        

            ; 

 Regulation on Site Evaluation for the safety of NPP-2015      এবাং IAEA Expert 
দ্বারা মূল্যায়ি; 

 Center for Research  Reactor (CRR) বাপশক কর্তকৃ ফপ্রক্তরি ২০১৪ সাদলর RCO বাক্তষকৃ 

প্রক্তিদবেি মূল্যায়ি; 

 সাভারস্থ বাপশক এর TRIGA MK-II Research Reactor (Centre for Research Reactor) এর 

১০ (েশ) জি ক্তবজ্ঞািী/প্রদকৌশলীদক RO/SRO লাইদসন্স প্রোি/িবায়ি; 

 “ক্তডক্তজটাল টাস্কদ াস”ৃ এর ২য় সভায় বক্তণিৃ বাপশক্তিক-এর করণীয় কমপৃক্তরকল্পিার আদলাদক গৃেীি কার্িৃদমর 

প্রক্তিদবেি মন্ত্রণালদয় ফপ্ররণ; 

          কার্াৃলদয়র এটুআই ফপ্রাগ্রাদমর সাক্তভসৃ ইদিাদভশি  াদের আওিায় e-Licencing and e-

Learning System Deveplopment for Bangladesh Atomic Energy Regulatory 

Authority (BAERA) ক্তশদরািাদম প্রস্তাব ফপ্ররণ; 

 কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ প্রণীি Organogram সাংদশাধি ও পক্তরবধিৃ কদর ১৬৪ সাংখ্ক জিবদলর পে সৃজদির জন্য 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব ফপ্ররণ; 

 কর্তপৃদক্ষর ভবি সম্প্রসারদণর জন্য কার্াৃদেদশর আদলাদক ৫ম িলার কাজ সম্পি এবাং ৫ম িলায় আ জাৃক্তিক 

মাদির একটি অিযাধুক্তিক Conference Room স্থাপি; 

 কর্তপৃদক্ষর Website-এ িথ্য সমৃিকরণ; এবাং 

 কর্তপৃদক্ষর      ভ      এর কম ৃ     উ   ২০১৫                      এ   ২০১৬              

কম ৃ           । 

 

জিসদচিিিা বৃক্তি 
 

ক্তবক্তকরদণর ক্ষক্তিকর ক্তেক এবাং সুরক্ষার উপায় সম্পদক ৃজিসদচিিিা বৃক্তির লদক্ষয ক্তিম্নক্তলক্তখি কার্িৃম গ্রেণ করা েয়ঃ 

 ক্তবক্তকরণ উৎস ব্যবোরকারীর মদে সদচিিিা বৃক্তি করার লদক্ষয ক্তবক্তভন্ন িথ্য এবাং পরামশ ৃপ্রোি। 

 ক্তবক্তকরণ সুরক্ষা ক্তবষদয় ফপাস্টার, ক্তল দলট ও ব্রক্তশউর ক্তবিরণ। 

 ক্তবক্তকরণ ক্তিরাপতা ক্তবষদয় ইদলক্ট্রক্তিক, ক্তপ্রন্ট ক্তমক্তডয়া ও ইন্টারদিদট প্রদয়াজিীয় িথ্যাক্তে প্রকাশ। 

 ফেদশর সকল ক্তবক্তকরণ উৎস ব্যবোরকারী প্রক্তিষ্ঠািসমূে পক্তরেশদৃির মােদম ক্তবক্তকরণ সুরক্ষা ক্তবদশস্নষণ কদর 

লাইদসন্স প্রোি করা েয় এবাং ক্তিয়ক্তন্ত্রিভাদব ক্তবক্তকরণ উৎদসর আমোক্তি রপ্তাক্তি পারক্তমট প্রোদির মােদম রাজস্ব 

আয় কদর সরকাদরর গৃেীি োক্তরদ্র ক্তবদমাচি এবাং আর্সৃামাক্তজক উন্নয়দি ক্তিয়ক্তমি অবোি রাখা েয়।  

 

লাইদসন্স, পারক্তমট ও এিওক্তস প্রোি 

 
০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম ২৭৪ টি এক্স-ফর স্থাপিা ও ফিজক্তিয় পোর্সৃে অন্যান্য কমকৃাদের িতুি 

লাইদসন্স, ১২২৯টি িবায়িকৃি লাইদসন্স, ২৯২টি আমোক্তি/ রপ্তািী পারক্তমট, ২৩৬টি আরক্তসও (RCO) িতুি সিে,  ৩৩৫টি 

আরক্তসও (RCO) িবায়ি সিে প্রোি করা েদয়দছ এবাং ৩৭০টি এক্স-ফর স্থাপিা ও ফিজক্তিয় পোর্সৃে অন্যান্য কমকৃাদের 

পক্তরেশিৃ করা েদয়দছ। 

 

আয়িায়িকারী ক্তবক্তকরণ উ          এ    র্ন্ত্রপাক্তি আমোক্তির জন্য এিওক্তস (No Objection Certificate) প্রোি 

 
০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম ফমাট ৩৫টি প্রক্তিষ্ঠািদক এিওক্তস প্রোি। 

 
                                                                      
 
ক্তবক্তকরণ                            ক্তবক্তকরণ সাংক্তশস্নষ্ট কমকৃাদে জক্তড়ি ক্তবক্তকরণ কমী, ক্তবক্তকরণ ক্তিয়ন্ত্রণ কমকৃিাৃ এবাং 

অন্যান্য ব্যক্তিবদগরৃ জন্য ১৪টি প্রক্তশক্ষণ ফকা          এ                     ফমাট ৫২৫ জি প্রক্তশক্ষণার্ী   প্রক্তশক্ষণ 
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    । ক্তবক্তকরণ ক্তিয়ন্ত্রণ কমকৃিাৃদের মূল সিে ফেয়ার      ফমাট ১৮টি পরীক্ষা        ।         পরীক্ষায় ২৩৩ জি 

পরীক্ষার্ী         এ          উ     ২০৮ জি           মূল সিে     । 

 
আয় সাংিান্ত িথ্য  
 

প্রক্তিদবেিকাদল আনুমাক্তিক ৳ =৭,৪০,৯৭,৩১০.৭৪/- (সাি ফকাটি চক্তিশ লক্ষ সািািব্বই োজার ক্তিিশি েশ টাকা চ্যয়াতর 

পয়সা) মাি ফসবাোি খাি     অক্তজিৃ েয়। 

 
৯.৩ ২০১৫-১৬ অর্ ৃ-বৎসদর মন্ত্রণালদয়র কার্াৃবক্তল সম্পােদি বড় রকদমর ফকাি সমস্যা/সঙ্কদটর আশঙ্কা করা েদল িা 

ক্তববরণ (সাধারণ/রম্নটিি প্রকৃক্তির সমস্যা/সঙ্কট উ      প্রদয়াজি ফিই; উোেরণ: পে সৃক্তষ্ট, শূণ্য পে পূরণ ইিযাক্তে। 

 
(১০) মন্ত্রণালদয়র উদেদে সাধি সাংিামত্ম 
 

১০.১ ২০১৫-১৬ অর্-ৃবৎসদরর কার্াৃবক্তলর মােদম মন্ত্রণালদয়র আরি উদেোবক্তল     ষজিকভাদব সাক্তধি েদয়দছ ক্তক? 

১০.২ উদেোবক্তল সাক্তধি িা েদয় র্াকদল িার কারণসমূে 

10.3 মন্ত্রণালদয়র আরি উদেোবক্তল আরও েক্ষিা ও সা দল্যর সদে সাধি করার লদক্ষয ফর্ সব ব্যবস্থা/পেদক্ষপ গ্রেণ 

করা ফর্দি পাদর, ফস সম্পদক ৃমন্ত্রণালদয়র সুপাক্তরশ 

 
(১১) উৎপােি ক্তবষয়ক (সাংক্তশস্নষ্ট মন্ত্রণালয় পূরি করদব) 
১১.১ কৃক্তষ/ ক্তশল্প পন্য, সার, জ্বালািী ইিযাক্তে 

মন্ত্রণালদয়র িাম পদন্যর িাম প্রক্তিদবেিাধীি 

অর্-ৃবৎসদর 

(২০১৫-১৬) 

উৎপােদির 

লক্ষযমািা 

প্রক্তিদবেিাধীি 

অর্-ৃবৎসদর 

(২০১৫-১৬) 

প্রকৃি উৎপােি 

লক্ষযমািা 

অনুর্ায়ী 

উৎপােদির 

শিকরা োর 

ফেশজ উৎপােদি 

ফেদশর অভযন্তরীণ 

চাক্তেোর কি শিাাংশ 

ফমটাদিা র্াদে 

পূববৃিী অর্-ৃ

বৎসদর (২০১৪-

১৫) উৎপােি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
কৃক্তষ মন্ত্রণালয় চাল      

গম      
ভুট্রা      
আলু      
ক্তপয়াজ      
শাক-সবক্তজ      
পাট      

মৎস ও প্রাক্তণ 

সম্পে মন্ত্রণালয় 
মৎস      
মাাংস      
দুধ      
ক্তডম      

ক্তশল্প মন্ত্রণালয় ক্তচক্তি      
লবি      
সার (ইউক্তরয়া)      

বািজয মন্ত্রণালয় চা      
জ্বালািী ও খক্তিজ 

সম্পে মন্ত্রণালয় 
গ্যাস      
কয়লা      
কঠিি ক্তশলা      

বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 
বস্ত্র/ সুিা      
পাটজাি দ্রব্য      
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11.2 ফকাি ক্তবদশষ সামগ্রী/সাক্তভদৃসর উৎপােি বা সরবরাে, মূদল্যর ক্তস্থক্তিশীলিার ফক্ষদি বড় রকদমর সমস্যা বা সঙ্কট 

েদয়ক্তছল ক্তক? ক্তিকট ভক্তবষ্যদি মারাত্নক ফকাি সমস্যার আশঙ্কা র্াকদল িার বণিৃা 
11.3 ক্তবদুযৎ সরবরাে (ক্তবদুযৎ ক্তবভাগ পূরণ করদব) 
 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর (২০১৫-১৬) ফমগাওয়াট পূববৃিী বৎসর (২০১৪-১৫) ফমগাওয়াট 
সদবাৃচ্চ চাক্তেো সদবাৃচ্চ উৎপােি সদবাৃচ্চ চাক্তেো সদবাৃচ্চ উৎপােি 

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

11.4 ক্তবদুযৎ-এর গড় ক্তসদষ্টম লস (শিকরা োদর) (ক্তবদুযৎ ক্তবভাগ পূরণ করদব) 
 

সাংস্থার িাম প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বছর 
(২০১৪-১৫) 

পূববৃিী বৎসদরর তুলিায় 
হ্রাস (-)/বৃক্তি (+) োর 

মমত্মব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
পক্তবদবা     
ক্তবউদবা     
ক্তডক্তপক্তডক্তস     
ডসদকা     
ওদজাপাক্তডদকা     
 

11.5 জ্বালািী ফিদলর সরবরাে (জ্বালািী ও খক্তিজ সম্পে ক্তবভাগ পূরণ করদব) 
 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর (২০১৫-১৬) ফমক্তট্রক টি পূববৃিী বৎসর (২০১৪-১৫) ফমক্তট্রক টি 
চাক্তেো সরবরাে চাক্তেো সরবরাে 
১ ২ ৩ ৪ 

    
 

11.6 ফেদশর ফমদট্রাপক্তলটি এলাকায় পাক্তি সরবরাে (স্থািীয় সরকার ক্তবভাগ পূরণ করদব) 
 

 প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর (২০১৫-১৬) লক্ষ গ্যালি পূববৃিী বৎসর (২০১৪-১৫) লক্ষ গ্যালি 

ফমদট্রা এলাকা চাক্তেো সরবরাে চাক্তেো সরবরাে 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

 (১২)  আইি-শৃঙ্খলা ক্তবষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পূরণ করদব) 
১২.১  অপরাধ সাংিামত্ম 
অপরাদধর ধরি অপরাদধর সাংখ্া 

প্রক্তিদবেিাধীি বছর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বছর (২০১৪-১৫) অপরাদধর হ্রাস(-)/বৃক্তি 

(+) এর সাংখ্া 
অপরাদধর হ্রাস(-)/বৃক্তি 

(+) এর শিকরা োর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুি     
ধষিৃ     
অক্তগ্নসাংদর্াগ     
এক্তসড ক্তিদক্ষপ     
িারী ক্তির্াৃিি     
ডাকাক্তি     
রাোজাক্তি     
অস্ত্র/ক্তবদফারক 

সাংিামত্ম 
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ফমাট     

12.2 প্রক্তি লক্ষ জিসাংখ্ায় সাংঘটিি অপরাদধর তুলিামূলক ক্তচি 
ক্তবষয় অর্-ৃবৎসর (২০১৫-১৬) অর্-ৃবৎসর (২০১৪-১৫) 
১ ২ ৩ 

   

 
১২.৩  দ্রম্নি ক্তবচার আইদির প্রদয়াগ (৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) 
আইি জাক্তরর পর 

ফর্দক িমপঞ্জীভুি 

মামলার সাংখ্া 

(আসাক্তমর সাংখ্া) 

প্রক্তিদবেিাধীি 

বৎসদর ফগ্রপ্তারকৃি 

আসাক্তমর সাংখ্া 

আইি জাক্তরর পর 

ফর্দক িমপুঞ্জীভুি 

ফগ্রপ্তারকৃি আসাক্তমর 

সাংখ্া 

ফকাট ৃকর্তকৃ 

ক্তিষ্পক্ততকৃি 

িমপুঞ্জীভুি 

মামলার সাংখ্া 

শাক্তস্ত েদয়দছ এমি 

মামলার সাংখ্া ও 

শাক্তমত্মপ্রাপ্ত 

আসাক্তমর 

িমপুঞ্জীভুি সাংখ্া 

মমত্মব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

১২.৪  ০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম  িাক্তরদখ কারাগাদর বক্তন্দর সাংখ্া 
বক্তন্দর ধরি বক্তন্দর সাংখ্া মমত্মব্য 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বৎসর  
(২০১৪-২০১৫) 

বক্তন্দর সাংখ্া  
হ্রাস(-)/বৃক্তি (+) 

     
পুরম্নষ োজক্তি     
পুরম্নষ কদয়ক্তে     
মক্তেলা োজক্তি     
মক্তেলা কদয়ক্তে     
ক্তশশু োজক্তি     
ক্তশশু কদয়ক্তে     
ক্তডদটইক্তি (......)     
ক্তরক্তলজড ক্তপ্রজিার (আরক্তপ)     
ফমাট     

 

12.5 স্থল, ফিৌ ও আকাশ পদর্ বাাংলাদেদশ আগি ক্তবদেশী িাগরীক (র্ািী)- এর সাংখ্া 

 প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বৎসর (২০১৪-১৫) হ্রাস(-)/বৃক্তি (+) সাংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 
ফমাট র্ািীর সাংখ্া    
পর্টৃদকর সাংখ্া    

 

12.6 মৃতুযেেপ্রাপ্ত আসাক্তম 

 প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বৎসর (২০১৪-১৫) পূববৃিী বৎসদরর তুলািায় হ্রাস(-

)/বৃক্তি (+) এর সাংখ্া 
১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযেেপ্রাপ্ত আসাক্তম সাংখ্া    
মৃতুযেে কার্কৃর েদয়দছ, এমি 

আসাক্তমর সাংখ্া 
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12.7 সীমামত্ম সাংঘদষর সাংখ্া 

 প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বৎসর (২০১৪-১৫) হ্রাস(-)/বৃক্তি (+) এর সাংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 
বাাংলাদেশ-ভারি সীমামত্ম    
বাাংলাদেশ-মায়ািমার সীমামত্ম    
 

12.8 সীমাদমত্ম বাাংলাদেদশর সাধারণ িাগক্তরক েিযার সাংখ্া 

 প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বৎসর (২০১৪-১৫) হ্রাস(-)/বৃক্তি (+) এর সাংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 
ক্তব এস এ  কর্তকৃ    
মায়ািমার সীমান্তরক্ষী কর্তকৃ    
 

(১৩)  ফ ৌজোক্তর মামলা সাংিামত্ম িথ্য (আইি ও ক্তবচার ক্তবভাগ পূরণ করদব) 
িমপুঞ্জীভুি অক্তিষ্পন্ন 

ফ ৌজোক্তর মামলার 

সাংখ্া 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

(২০১৫-১৬) ফমাট 

শাক্তমত্ম প্রাপ্ত আসাক্তমর 

সাংখ্া 

পূববৃিী বৎসর  
(২০১৪-১৫) ফমাট 

শাক্তমত্ম প্রাপ্ত আসাক্তমর 

সাংখ্া 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

(২০১৫-১৬) ফমাট 

ক্তিষ্পক্ততকৃি মামলার 

সাংখ্া 

পূববৃিী বৎসর  
(২০১৪-১৫) ফমাট 

শাক্তমত্ম প্রাপ্ত আসাক্তমর 

সাংখ্া 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

(১৪)  অর্নৃিক্তিক ক্তবষয়সমূে (অর্ ৃক্তবভাগ পূরি করদব) 
আইদটম প্রক্তিদবেিাধী 

বৎসর (২০১৫-১৬) 

পূবীবিী বৎসর 

(২০১৪-২০১৫) 

পূববৃিী বৎসদরর তুলািায় 

শিকরা বৃক্তি (+) হ্রাস(-) 

১ ২  ৩ ৪ 

১। ববদেক্তশক মুদ্রার ক্তরজাভ ৃ(ক্তমক্তলয়ি মাক্তকৃি ডলার) 

(৩০ জুি ২০১৬ িাক্তরদখ) 

   

২। প্রবাসী বাাংলাদেশীদের ফপ্রক্তরি ফরক্তমদটদন্সর পক্তরমাণ 

(ক্তমক্তলয়ি মাক্তকৃি ডলার) (জুলাই ২০১৫- জুি ২০১৬) 

   

৩। আমোক্তি পক্তরমাণ (ক্তমক্তলয়ি মাক্তকৃি ডলার) 

(জুলাই ২০১৫- জুি ২০১৬) 

   

৪। ই, ক্তপ, ক্তব এর িথ্যানুর্ায়ী রপ্তাক্তির পক্তরমাণ 

(ক্তমক্তলয়ি মাক্তকৃি ডলার) (জুলাই ২০১৫- জুি ২০১৬) 

   

৫। রাজস্বঃ 

ক) প্রক্তিদবেিাধীি বছদর রাজস্ব আোদয়র লক্ষযমািা (ফকাটি 

টাকা) 

খ) রাজস্ব আোদয়র পক্তরমাণ (ফকাটি টাকা) 

(জুলাই ২০১৫- জুি ২০১৬) 

   

৬। ফমাট অভযমত্মরীণ ঋণ (ফকাটি টাকায়) 

সরকারী খাি (িীট) (৩০ জুি ২০১৬ িাক্তরদখ) 

   

৭। ঋণপি ফখালা (.......)(ক্তমক্তলয়ি মাক্তকৃি ডলার) 

ক) খাদ্র শস্য (চাল ও গম) 

খ) অন্যান্য 

ফমাট (জুলাই ২০১৫- জুি ২০১৬) 
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৮। খাদ্য শদস্যর মজুে (লক্ষয ফমক্তট্রক টি) 

(৩০ জুি ২০১৬ িাক্তরদখ) 

   

৯। জািীয় ফভািা মুল্য সূচক পক্তরবিদৃির োর 

(ক্তভক্তত ১৯৯৫-৯৬=১০০) 

ক) বাদরা মাদসর গড় ক্তভক্ততক 

খ) পদয়ন্ট টু পদয়ন্ট ক্তভক্ততক (জুলাই ২০১৪- জুি ২০১৫) 

   

 

১৪.১  সরাসক্তর ববদেক্তশক ক্তবক্তিদয়াগ ( দরি ডাইদরট ইিদভস্টদমন্ট) সাংিামত্ম (প্রধািমন্ত্রীর কার্াৃলয় পূরি 

করদব) 

সরাসক্তর ববদেক্তশক 

ক্তবক্তিদয়াদগর পক্তরমাণ 

(ক্তমক্তলয়ি মাক্তকৃি ডলার) 

প্রক্তিদবেিাধীি 

বৎসর 

পূববৃিী দুই বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 
(১৫)  উন্নয়ি প্রকল্প সাংিামত্ম (বাসত্মবায়ি পক্তরবীক্ষণ ও মূল্যায়ি পূরণ করদব) 

১৫.১  উন্নয়ি প্রকদল্পর অর্ ৃবরাে ও ব্যয় সাংিামত্ম িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

ফমাট প্রকদল্পর সাংখ্া 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

এক্তডক্তপদি ফমাট বরাে 

(ফকাটি টাকায়) 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

বরাদের ক্তবপরীদি ব্যদয়র 

পক্তরমাণ (ফকাটি টাকায়) ও 

ব্যদয়র শিকরা োর 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর মন্ত্রণালদয় 

এক্তডক্তপ ক্তরক্তভউ সভার সাংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১৫.২  প্রকদল্পর অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

শুরম্ন করা িতুি প্রকদল্পর 

সাংখ্া 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

সমাপ্ত প্রকদল্পর িাক্তলকা 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর 

উদিাধিকৃি সমাপ্ত 

প্রকদল্পর িাক্তলকা 

প্রক্তিদবেিাধীি বৎসদর চলামাি 

প্রকদল্পর কদম্পাদিন্ট ক্তেসাদব 

সমাপ্ত গুরম্নত্বপূি ৃঅবকাঠাদমা 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

15.3 ক্তজক্তডক্তপ প্রবৃক্তির োর (২০১৫-১৬) (পক্তরসাংখ্াি ও িথ্য ব্যবস্থাপিা ক্তবভাগ পূরণ করদব) 

15.4 মার্াক্তপছু আয় (মাক্তকিৃ ডলাদর) ((২০১৫-১৬) (পক্তরসাংখ্াি ও িথ্য ব্যবস্থাপিা ক্তবভাগ পূরণ করদব) 

15.5 েক্তরদ্র জিদগাষ্ঠী সাংিামত্ম িথ্য (পক্তরসাংখ্াি ও িথ্য ব্যবস্থাপিা ক্তবভাগ পূরণ করদব) 

োক্তরদ্রয সীমার িীদচ অবক্তস্থি জিদগাক্তষ্ঠর ধরি প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 

(২০১৫-১৬) 
পূববৃিী বৎসর (২০১৪-

১৫) 

১ ২ ৩ ৪ 

োক্তরদ্রয সীমার িীদচ অবক্তস্থি অিীব 

েক্তরদ্রয (.....) জিদগাক্তষ্ঠ 

সাংখ্া   

শিকরা োর   

োক্তরদ্রয সীমার িীদচ অবক্তস্থি েক্তরদ্রয 

(.....) জিদগাক্তষ্ঠ 

সাংখ্া   

শিকরা োর   
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15.6 কমসৃাংস্থাি সাংিামত্ম িথ্য (পক্তরসাংখ্াি ও িথ্য ব্যবস্থাপিা ক্তবভাগ পূরণ করদব) 

 প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর 
(২০১৫-১৬) 

পূববৃিী বৎসর 
(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাক্তিক কমসৃাংস্থাদির সাংখ্া   

অিানুষ্ঠাক্তিক কমসৃাংস্থাদির সাংখ্া   

ফমাট   

ফবকারদত্বর োর   

 

(১৬) ঋণ ও অনুোি সাংিামত্ম িথ্য (অর্নৃিক্তিক সম্পক ৃক্তবভাদগর জন্য) 

বছর চ্যক্তির 

ধরি 

চ্যক্তির 

সাংখ্া 

কক্তমটদমন্ট 

(ফকাটি 

টাকায়) 

ক্তডসবাসদৃমন্ট 

(ফকাটি 

টাকায়) 

ক্তরদপদমন্ট (ফকাটি 

টাকায়) 

মমত্মব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৪-১৫ ঋণচ্যক্তি    আসল-   

 সুে-  

 অনুোি  

চ্যক্তি 

    

 ফমাট     

২০১৩-১৪ ঋণচ্যক্তি    আসল-   

সুে-  

 অনুোি  

চ্যক্তি 

    

ফমাট     

 

(১৭) অবকাঠাদমা উন্নয়ি (অবকাঠাদমা উন্নয়ি কমসৃূক্তচ ও বাসত্মবায়ি অগ্রগক্তির ক্তববরণ, সাংক্তশস্নষ্ট অর্-ৃ

বৎসদর (২০১৫-১৬) বরেকৃি অর্,ৃ ব্যক্তয়ি অর্,ৃ সাংক্তশস্নষ্ট অর্-ৃবৎসদর (২০১৫-১৬) লক্ষযমািা এবাং লক্ষয মািার 

ক্তবপরীদি অক্তজিৃ অগ্রগক্তি) 

 

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংক্তশস্নষ্ট িথ্য 

18.1 সরকার প্রধাদির ক্তবদেশ স র সাংিামত্ম 

স র প্রক্তিদবেিাধীি বৎসর  
(২০১৫-১৬) 

পূববৃিী বৎসর 

(২০১৪-২০১৫) 

১ ২ ৩ 

সরকার প্রধাদির ক্তবদেশ স দরর সাংখ্া   

আমত্মজৃাক্তিক সদেলদি ফর্াগোদির 

সাংখ্া 

  

ক্তদ্বপাক্তক্ষক রাষ্ট্রীয় স দরর সাংখ্া   

18.2 ক্তবদেশী রাষ্ট্র প্রধাি/সরকার প্রধাদির বাাংলাদেশ স র (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ 

পর্মৃত্ম) 

18.3 আমত্মজৃাক্তিক সাংস্থা প্রধািদের বাাংলাদেশ স র (০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) 
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18.4 ক্তবদেদশ বাাংলাদেদশর দূিাবাদসর সাংখ্া 

 

18.5 বাাংলাদেদশ ক্তবদেদশর দুিাবাদসর সাংখ্া 

 

(১৯) ক্তশক্ষা সাংিান্ত িথ্য 

 

19.1 প্রার্ক্তমক ক্তশক্ষা সাংিামত্ম িথ্যসমূে (প্রার্ক্তমক ও গণক্তশক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) 

 

ফেদশর 

সবদৃমাট 

প্রার্ক্তমক 

ক্তশক্ষা 

প্রক্তিষ্ঠাদির 

সাংখ্া 

ছাি ছািীর সাংখ্া স্কুল 

িযাগকারী 

(ঝদর পড়া) 

ছাি ছািীর 

োর 

প্রার্ক্তমক ক্তবদ্যালদয়র 

সবদৃমাট ক্তশক্ষদকর সাংখ্া 

ছাি ছািী ফমাট সবদৃমাট মক্তেলা (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাক্তর 

প্রার্ক্তমক 

ক্তবদ্যালদয়র 

সাংখ্া (       

) 

      

ফরক্তজস্টাড ৃ

ফবসরকারী 

প্রার্ক্তমক 

ক্তবদ্যালদয়র 

সাংখ্া (       

) 

     

কক্তমউক্তিটি 

প্রার্ক্তমক 

ক্তবদ্যালদয়র 

সাংখ্া (       

) 

     

অন্যান্য 

প্রার্ক্তমক 

ক্তশক্ষা 

প্রক্তিষ্ঠাদির 

সাংখ্া (       

) 

     

সবদৃমাট 

সাংখ্া (        

) 
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19.2 প্রার্ক্তমক ক্তবদ্যালদয় গমদিাপদর্াগী ক্তশশুর (৬-১০ বৎসর বয়স) সাংখ্া (প্রার্ক্তমক ও গণক্তশক্ষা 

মন্ত্রণালদয়র জন্য) 

 

ক্তশক্ষার্ী গমদিাপদর্াগী ক্তশশুর 

সাংখ্া (৬-১০) 

গমদিাপদর্াগী ফমাট 

কিজি ক্তশশু ক্তবদ্যালদর্ 

র্ায় িা, িার সাংখ্া 

গমদিাপদর্াগী ফমাট 

কিজি ক্তশশু ক্তবদ্যালদর্ 

র্ায় িা, িার শিকরা 

সাংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

বালক    

বাক্তলকা    

 

19.3 সাক্ষরিার োর (প্রার্ক্তমক ও গণক্তশক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) 

 

বয়স সাক্ষরিার োর গড় 

পুরম্নষ মক্তেলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + বছর    

১৫ + বছর    

১৫.১৯ বছর    

২০-২৪ বছর    

 

19.4 মােক্তমক (ক্তিম্ন ও উচ্চ মােক্তমকসে) ক্তশক্ষা সাংিামত্ম িথ্য (ক্তশক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) 

 

প্রক্তিষ্ঠাদির 

ধরণ 

প্রক্তিষ্ঠাদির 

সাংখ্া  

ক্তশক্ষার্ীর সাংখ্া ক্তশক্ষদকর সাংখ্া পক্তরক্ষার্ীর সাংখ্া 

  ছা

ি 

ছািী ফমাট পুরুষ মক্তেলা ফমাট এস,এস, ক্তস 

(মাদ্রাসা ও 

কাক্তরগক্তরসে 

এইস,এস, 

ক্তস (মাদ্রাসা 

ও 

কাক্তরগক্তরসে 

স্নািক 

(মাদ্রাসা ও 

কাক্তরগক্তরসে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ক্তিম্ন 

মােক্তমক 

ক্তবদ্যালয় 

          

মােক্তমক 

ক্তবদ্যালয় 

          

স্কুল এযাে 

কদলজ 

          

উচ্চ 

মােক্তমক 

কদলজ 

          

োক্তখল 

মাদ্রাসা 
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আক্তলম 

মাদ্রাসা 

          

কাক্তরগরী ও 

ফভাদকশিাল 

          

 

19.5 ক্তবশ্বক্তবদ্যালদয়র ক্তশক্ষা সাংিামত্ম িথ্য (ক্তশক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) 

ক্তবশ্বক্তবদ্যালদয়র 

ধরি 

ক্তবশ্বক্তবদ্যালদয়র 

সাংখ্া 

ছাি-ছািীর সাংখ্া ও শিকরা 

োর 

ক্তশক্ষক/ক্তশক্তক্ষকার সাংখ্া ও 

শিকরা োর 

ছাি ছািী ক্তশক্ষক ক্তশক্তক্ষকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সরকাক্তর      

ফবসরকাক্তর      

 

(২০) স্বাস্থয সাংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও পক্তরবার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র জন্য) 
 

২০.১ ফমক্তডদকল কদলজসে ক্তবক্তভন্ন ক্তচক্তকৎসা ক্তশক্ষা প্রক্তিষ্ঠাদি ছাি-ছািী ভক্তি ৃসাংিামত্ম িথ্য 
(০১ জুলাই ২০১৫ ফর্দক ৩০ জুি ২০১৬ পর্মৃত্ম) : 

প্রক্তিষ্ঠাদির 

ধরণ 

প্রক্তিষ্ঠাদির সাংখ্া ভক্তিকৃৃি ছাি-ছািীর সাংখ্া অোয়িরি ছাি-

ছািীর সাংখ্া 

সরকারী ফবসরকাক্তর ফমাট সরকারী ফবসরকাক্তর ফমাট ফমাট 

ছাি 

ফমাট 

ছািী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ফমক্তডদকল 

কদলজ 

        

িাক্তসাৃং 

ইিক্তস্টটিউট 

        

িাক্তসাৃং 

কদলজ 

        

ফমক্তডদকল 

এযাক্তসদন্টন্ট 

ফট্রক্তিাং স্কুল 

        

ইিক্তস্টটিউট 

অব ফেলর্ 

ফটকদিালক্তজ 

        

 

 


