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ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবতবফদন ছক 

 
ভন্ত্রণারয়/বফবাবগয নাভ ফাাংরাবদ হপ্র কাউবির               আওতাধীন অবধদপ্তয/াংস্থায াংখ্যা:  নাই 
প্রবতবফদনাধীন ফছয   ২০১৭-১৮                          প্রবতবফদন প্রস্তুবতয তাবযখ  ১৬ জুরাই ২০১৮ 
 

(১) প্রাবনক    
 

১. ১ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাবজবে)  
াংস্থায স্তয অনুবভাবদত 

দ 

পূযণকৃত  

দ 

শূন্যদ ফছযবববিক াংযবিত 

(বযবেননকৃত) অস্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 
 

- - - - - 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংমৄক্ত 

অবপ (হভাে দ াংখ্যা) 

১৫ ১৩ ২ - দুইজন কভ মচাযীকক 

২৫ ফছয চাকুযী 

পূর্তমকত অফয 

প্রদাকন শুন্য দ 

ততর্য য় এফং 

এর্ফলকয় ভাভান্য 

সুপ্রীভককাকট ম ভাভরা 

চরভান র্ফধায় দ 

দুটি পূযণ কযা ম্ভফ 

কে না। 

হভাে ১৫ ১৩ ২ - - 

 

* অনুবভাবদত হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাবভ উবেখ কযবত বফ। 

         

১.২ শূন্যবদয বফন্যা  

অবতবযক্ত 

বচফ/তদূর্ধ্ি দ 

হজরা 

কভ িকতিায দ 

অন্যান্য ১ভ 

হেবণয দ 

২য় হেবণয 

দ 

৩য় হেবণয 

দ 

৪থ ি হেবণয 

দ 

হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - - ২ - ২ 

১.৩ অতীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/াংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ি) শূন্য থাকবর  

তায তাবরকা 

 

১.৪       শূন্যদ পূযবণ ফড় যকবভয হকান ভস্যা থাকবর তায ফণ িনা  

১.৫       অন্যান্য বদয তথ্য  
প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে হথবক যাজস্ব ফাবজবে স্থানান্তবযত 

বদয াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে হথবক যাজস্ব ফাবজবে  

স্থানান্তবযয  জন্য প্রবিয়াধীন বদয াংখ্যা 

১ ২ 

- - 

* হকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রবয়াজন  নাই। 

১.৬ বনবয়াগ/বদান্নবত প্রদান  

প্রবতবফদনাধীন ফছকয বদান্নবত নতুন বনবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 
কভ িকতিা কভ িচাযী হভাে কভ িকতিা কভ িচাযী হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - - ১ ১ - 
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১.৭ ভ্রভ ণ/বযদ িন (হদব)  
ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদবনয াংখ্যা) 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/হোর 

এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ িন - - - - 

াফ িতয চট্টগ্রাবভ ভ্রভণ - - - - 

 

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

 (হভাে বদবনয াংখ্যা) * 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

হোর এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

- - - - - 
 

* কতবদন বফবদব ভ্রভণ কবযবছন সুবনবদ িষ্টবাবফ উবেখ কযবত বফ। 

 

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

 

(২) অবিে আবি  
 

২.১  অবিে আবি াংিান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

 
(োকায অঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

িবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূবয  

নাভ 

অবিে আবি ব্রিববে 

জফাবফয 

াংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত অবিে আবি অবনষ্পন্ন অবিে আবি 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১। ফাংরাকদ 

প্রপ্র কাউর্ির 

নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই 

         

                   ফ িবভাে : নাই 

 
 

২.২  অবিে বযবাবে ি গুরুতয/ফড় যকবভয হকান জাবরয়াবত/অথ ি আত্মাৎ, অবনয়ভ ধযা বড় থাকবর হফ 

হকমূবয তাবরকা   

 
(৩) শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এ্ফাং অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরত াংখ্যা)  

প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছকয 

(২০১৭-১৮) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/ 

াংস্থামূব পুবিভূত হভাে 

বফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন ফছকয বনষ্পবিকৃত  ভাভরায াংখ্যা অবনষ্পন্ন  বফবাগীয় 

ভাভরায াংখ্যা চাকুবযচ্যযবত/ 

ফযখাস্ত  

অব্যাবত  অন্যান্য দণ্ড হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 
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(৪) যকায কর্তিক/যকাবযয বফরুবি দাবয়যকৃত ভাভরা (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 
 

যকাবয ম্পবি/স্বাথ ি যিাবথ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/আওতাধীন 

াংস্থামূ কর্তিক দাবয়যকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এ্য 

বফরুবি দাবয়যকৃত বযে 

ভাভরায াংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয 

হিবে যকাবযয বফরুবি 

দাবয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা 

দাবয়যকৃত হভাে 

ভাভরায াংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত হভাে 

ভাভরায াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- ২ - ২ ১ 

 

 (৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        হদবয অবযন্তবয প্রবিণ (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 
 

প্রবিণ কভ িসূবচয হভাে াংখ্যা ভন্ত্রণারয় এ্ফাং আওতাধীন াংস্থামূ হথবক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা  

১ ২ 

  
 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয কর্তিক প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয (২০১৭-১৮) হকান ইন-াউজ প্রবিবণয আবয়াজন 

কযা বয় থাকবর তায ফণ িনা 

   

৫.৩   প্রবিণ কভ িসূবচবত কভ িকতিা/কভ িচা যীহদয অাংগ্রণ ফা ভবনানয়বনয হিবে ফড় যকবভয হকান ভস্যা 

থাকবর তায ফণ িনা    
 

৫.৪   ভন্ত্রণারবয় অন্- দ্য-জফ হেবনাং (OJT)-এ্য ব্যফস্থা আবছ বক-না; না থাকবর অন্-দ্য-জফ হেবনাং আবয়াজন 

কযবত ফড় যকবভয হকান অসুবফধা আবছ বক-না?   

 
৫.৫      প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয (০১ জুরাই ২০১ ৭ হথবক ৩০ জুন ২০১ ৮ ম িন্ত)  প্রবিবণয জন্য বফবদ 

গভনকাযী কভ িকতিায াংখ্যা:  ০১ জন 

 
(৬)  হবভনায/ওয়াকি াংিান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

হদবয অবযন্তবয হবভনায/ওয়াকিবয াংখ্যা হবভনায/ওয়াকিব অাংগ্রণকাযীবদয াংখ্যা 

১ ২ 

৯ টি প্রর্ভনায ও ১০টি প্রর্ক্ষণ ৭২২ জন 

 

(৭) তথ্যপ্রমৄবক্ত ও কবম্পউোয স্থান  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূব 

কবম্পউোবযয হভাে 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূব ইন্টাযবনে 

সুবফধা আবছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

াংস্থামূব ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

আবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূব ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

আবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূব 

কবম্পউোয প্রববিত 

জনফবরয াংখ্যা 

কভ িকতিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৭ যাঁ যাঁ - ১ ৩ 
 

 

 

 

(৮)   যকাবয প্রবতষ্ঠানমূবয আবয়য রবযাাং/মুনাপা/আদায়কৃত যাজস্ব হথবক যকাবয হকালাগাবয জভায বযভাণ  

(অথ ি বফবাবগয জন্য)  
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(োকায অঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

 ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ হ্রা(-)/বৃবিয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃত অজিন রিযভাো প্রকৃত অজিন রিযভাো প্রকৃত অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব আয় ট্যাক্স 

হযবববনউ 

      

নন-ট্যাক্স 

হযবববনউ  

      

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক আয় হথবক)       

রবযাাং বাবফ       

 

(৯) প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছহয ম্পাবদত উবেখবমাগ্য কাম িাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে    
 

৯.১  প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয নতুন আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন কবয থাকবর তায তাবরকা 

 
৯.২ প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফবর 

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবযয নববম্বয ভাব হপ্র কাউবির অফ ইবিয়ায আভন্ত্রবণ হপ্র কাউবির অফ ইবিয়া বাযবতয ‘‘ন্যানার হপ্র হি, 

২০১৭’’ (১৬ নববম্বয)  উদমান অনুষ্ঠাবন ফাাংরাবদ হপ্র কাউবিবরয ভাননীয় হচয়াযম্যান বফচাযবত জনাফ হভাািদ ভভতাজ 

উবিন আবভদ এ্য হনর্তবত্ব ০৩ দবস্যয এ্কটি প্রবতবনবধ দর হমাগদান কবযন। এ্ছাড়া াকিভূক্ত হদবয হপ্র কাউবির মূবয 

ভবে হজাে গঠবনয বফলবয় ফাাংরাবদ, শ্রীরাংকা, হনার, বত আগত প্রবতবনবধ দর ও হপ্র কাউবির অফ ইবিয়ায ভবে এ্কটি বা 

অনুবষ্ঠত য়।  

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবযয ১৪ হপব্রুয়াবয ২০১৮ তাবযবখ ফাাংরাবদ হপ্র কাউবির ২য় ফাবযয ভবত অনাড়ম্বযবাবফ ‘ফাাংরাবদ হপ্র 

কাউবির বদফ উদমান কবয। এ্ উরবিয ফাাংরাবদ হপ্র কাউবির বভরনায়তবন (৪০, হতাখানা হযাি, হগুনফাবগচা, ঢাকা-

১০০০)  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় তথ্যভন্ত্রী জনাফ াানুর ক ইনু, এ্ভব, ভাননীয় তথ্য প্রবতভন্ত্রী তাযানা াবরভ, 

এ্ভব ও ফাাংরাবদ হপ্র কাউবির এ্য ভাননীয় হচয়াযম্যান বফচাযবত জনাফ হভাািদ ভভতাজ উবিন আবভদ হকক কাোয ভে 

বদবয় বদফটি উদমাবনয শুব সূচনা কবযন। এ্ভয় উবস্থত বফববন্ন বপ্রন্ট ও ইবরকেবনক বভবিয়ায ম্পাদকবৃন্দ, বফববন্ন াাংফাবদক 

াংগঠবনয বাবত/াধাযণ ম্পাদকগণ এ্ফাং বফবষ্ট নাগবযকবৃন্দ ভাননীয় তথ্যভন্ত্রী জনাফ াানুর ক ইনু, এ্ভ.বয াবত ফুর 

তুবর বদবয় শুববচ্ছা বফবনভয় কবযন।  

 

প্রর্তকফদনাধীন ফছয প্রথকক প্রথভফাকযয ভকতা ফাংরাকদ প্রপ্র কাউর্ির দক চালু কযা য়। এজ ন্য র্ফগত ১৮ প্রপব্রুয়ার্য ২০১৮ 

তার্যকে ওভানী স্মৃর্ত র্ভরনায়তকন ফাংরাকদ প্রপ্র কাউর্ির দক প্রদান অনুষ্ঠাকন য  আকয়াজন কযা য়।  অনুষ্ঠাকন গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরাকদকয ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত জনাফ আফদুর ার্ভদ প্রধান অর্তর্থ র্ককফ উর্িত প্রথকক পুযষ্কাযপ্রাপ্ত ংফাদত্র/াংফার্দককদয 

াকত ফাংরাকদ প্রপ্র কাউর্ির দক ২০১৭ তুকর প্রদন। এছাড়া র্ফকল অর্তর্থ র্ককফ উর্িত র্ছকরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ 

যকাবযয ভাননীয় তথ্যভন্ত্রী জনাফ াানুর ক ইনু, এ্ভব ও ভাননীয় তথ্য প্রবতভন্ত্রী তাযানা াবরভ, এ্ভ.ব। অনুষ্ঠাবন বাবতত্ব 

কবযন ফাাংরাবদ হপ্র কাউবিবরয ভাননীয় হচয়াযম্যান বফচাযবত জনাফ হভাািদ ভভতাজ উবিন আবভদ।  প্রপ্র কাউর্ির দক 

প্রদান অনুষ্ঠাকন অংগ্রকণয জন্য  ফাংরাকদ প্রপ্র কাউর্ির এয আভন্ত্রকণ প্রপ্র কাউর্ির  অফ ইর্িয়ায ভাননীয় প্রচয়াযম্যান 

র্ফচাযর্ত র্ প্রক প্রাদ , প্রপ্র কাউর্ির প্রনার এয ভাননীয় প্রচয়াযম্যান বকবায হেষ্ঠা ০৩ (র্তন) জন প্রনারী প্রর্তর্নর্ধ , প্রপ্র 

কাউর্ির শ্রীরংকা এয ভাননীয় প্রচয়াযম্যান র্ভস্টায প্রকাকগারা ওকয়রারা ফানডুলু , ভায়ানভায প্রপ্র কাউর্িকরয প্রর্তর্নর্ধ ড . জও 

থান, ওয়ার্ল্ম একার্কয়ন অফ প্রপ্র কাউর্ির (ডর্িউএর্র্) এয প্রপ্রর্কডন্ট  সুকর আকীয ও প্রকেটাযী আরী প্রনছাযর্র 

ফাংরাকদ পকয আকন। এফ র্ফকদী প্রর্তর্নর্ধবৃন্দ প্রপ্র কাউর্ির দক প্রদান অনুষ্ঠাকন অংগ্রণ  ফাংরাকদ পকয তথ্য 

ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী , ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী এফং র্চফ এয াকথ াক্ষাত ককযন। এছাড়া জাতীয় প্রপ্র ক্লাফ র্য দ মন র্ফর্বন্ন 

র্প্রন্ট ও ইকরকট্রর্নক র্ভর্ডয়ায াংফার্দকবৃকন্দয াকথ ভতর্ফর্নভয় ককযন । এছাড়া প্রর্তর্নর্ধ দর  ফাংরাকদ প্রপ্র কাউর্িকরয াকথ 

র্ি-ার্ক্ষক আকরাচনা বায়ও র্ভর্রত ন।  

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয ৯টি পূণ ি কাউবির অবধবফন অনুবষ্ঠত য়। এ্ফ অবধবফবন ফাাংরাবদ হপ্র কাউবির দক প্রফতিন,  হপ্র 

কাউবির দক প্রদান অনুষ্ঠান আবয়াজন ইতযাবদ বফলবয় বিান্ত হনয়া য়। বফববন্ন কবভটিমূবয ভবে জুবিবয়ার কবভটিয ১৭টি 
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বা অনুবষ্ঠত য় এ্ফাং এ্বত ৯ টি জুবিবয়ার ভাভরা বনষ্পবি কযা য়। াাাব হপ্র এ্ববরে হফাি িয ৮টি বায় ৫টি আবর 

ভাভরা বনষ্পবি কযা য়। অন্যান্য কবভটিমূবয ভবে ২টি বনবয়াগ কবভটিয বা ও ৬টি দযে কবভটিয বা অনুবষ্ঠত য়। 

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয হপ্র কাউবিবরয উবদ্যাবগ ববরে, হযপুয, কুবষ্টয়া, হভবযপুয, ফবযার, টুয়াখারী, গাজীপুয, ব্রাহ্মণফাবড়য়া, 

হনায়াখারী, চেগ্রাবভয চন্দনাই ও ন্দ্বী  উবজরা, কক্সফাজায ও ঢাকা হজরায় াাংফাবদকবদয অাংগ্রবণ ১০টি প্রবিণ কভ িারা 

ও ০৯টি ভতবফবনভয় বায আবয়াজন কযা য়।  প্রবিণ কভ িারায় ৪৫০ জন ও ভতবফবনভয় বায় ২৭২ জন াাংফাবদক 

অাংগ্রণ কবযন। 

 

৯.৩       ২০১৭-১৮ অথ ি-ফছবয ভন্ত্রণারবয়য কাম িাফবর ম্পাদবন ফড় যকবভয হকান ভস্যা/ ঙ্কহেয আঙ্কা কযা বর  

তায বফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃবতয ভস্যা/ঙ্কে উবেবখয প্রবয়াজন হনই; উদাযণ: দ সৃজন, শূন্যদ পূযণ ইতযাবদ) 

(১০)    ভন্ত্রণারবয়য উবিশ্য াধন াংিান্ত   

10.1 ২০১৭-১৮ অথ ি-ফছবযয কা ম িাফবরয ভােবভ ভন্ত্রণারবয়য আযি উবিশ্যাফ বর বন্তালজনকবাবফ াবধত 

বয়বছ বক?  

১০.২   উবিশ্যাফবর াবধত না বয় থাকবর তায কাযণমূ    

১০.৩   ভন্ত্রণারবয়য আযি উবিশ্যাফ বর আয ও দিতা ও াপবল্যয  হঙ্গ াধন কযায রবিয হম ফ 

ব্যফস্থা/দবি গ্রণ কযা হমবত াবয, হ ম্পবকি ভন্ত্রণারবয়য সুাবয 
 

(১১)  উৎাদন বফলয়ক (াংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কয হফ) 

১১.১   কৃবল/বল্প ণ্য, ায, জ্বারাবন ইতযাবদ  

   

ভন্ত্রণারবয়য 

নাভ 

বণ্যয নাভ প্রবতবফদনাধীন 

অথ ি-ফছহয 

(২০১৭-১৮) 

উৎাদবনয 

রিযভাো 

প্রবতবফদনাধীন 

অথ ি-ফছহয 

(২০১৭-১৮) 

প্রকৃত 

উৎাদন 

রিযভাো 

অনুমায়ী 

উৎাদবনয 

তকযা ায 

হদজ উৎাদবন 

হদবয অবযন্তযীণ 

চাবদায কত 

তাাং হভোবনা 

মাবচ্ছ 

পূফ িফতী 

অথ ি-ফছহয 

(২০১৬-১৭) 

উৎাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃবল ভন্ত্রণারয় চার      

গভ      

ভুট্টা      

আলু      

বিঁয়াজ      

াে      

াক-ফবজ      

ভৎস্য ও প্রাবণ 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ভৎস্য      

ভাাং      

দুধ      

বিভ       

বল্প ভন্ত্রণারয় বচবন      

রফণ      

ায (ইউবযয়া)      

ফাবণজয ভন্ত্রণারয় চা      

জ্বারাবন ও গ্যা      
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ভন্ত্রণারবয়য 

নাভ 

বণ্যয নাভ প্রবতবফদনাধীন 

অথ ি-ফছহয 

(২০১৭-১৮) 

উৎাদবনয 

রিযভাো 

প্রবতবফদনাধীন 

অথ ি-ফছহয 

(২০১৭-১৮) 

প্রকৃত 

উৎাদন 

রিযভাো 

অনুমায়ী 

উৎাদবনয 

তকযা ায 

হদজ উৎাদবন 

হদবয অবযন্তযীণ 

চাবদায কত 

তাাং হভোবনা 

মাবচ্ছ 

পূফ িফতী 

অথ ি-ফছহয 

(২০১৬-১৭) 

উৎাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

খবনজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

কয়রা      

কঠিন বরা      

ফস্ত্র ও াে 

ভন্ত্রণারয় 

ফস্ত্র/সুতা      

ােজাত দ্রব্য      

 

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

ঙ্কে বয়বছর বক? বনকে ববফষ্যবত ভাযাত্মক হকান ভস্যায আঙ্কা থাকবর তায ফণ িনা  

 

 

১১.৩ বফদুযৎ যফযা (হভগাওয়াে)  
 

প্রবতবফদনাধীন ফছয (২০১৭-১৮) পূফ িফতী ফছয (২০১৬-১৭) 

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

১ ২ ৩ ৪ 
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১১.৪  বফদুযৎ-এ্য গড় ববেভ র (তকযা াবয)  
াংস্থায নাভ প্রবতবফদনাধীন ফছয 

(২০১৭-১৮) 

 

পূফ িফতী  ফছয 

(২০১৬-১৭) 

পূফ িফতী ফছকযয তুরনায় 

হ্রা (-)/বৃবি (+) 

ভন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বফবফা     

বফউবফা     

বিববিব     

হিবকা     

ওবজাাবিবকা     
 
 

11.5 জ্বারাবন হতবরয যফযা (হভবেক েন) 

প্রবতবফদনাধীন ফছয (২০১৭-১৮) পূফ িফতী ফছয (২০১৬-১৭) 

চাবদা যফযা চাবদা যফযা  

১ ২ ৩ ৪ 

    

 
 

11.6 হদবয হভবোবরেন এ্রাকায় াবন যফযা (রি গ্যারন)  

 প্রবতবফদনাধীন ফছয (২০১৭-১৮) পূফ িফতী  ফছয  (২০১৬-১৭) 

হভবো এ্রাকা চাবদা যফযা চাবদা যফযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

(১২)  আইনশৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য জন্য)    

১২.১ অযাধ -াংিান্ত 
 

অযাবধয ধযন 

অযাবধয াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন ফছয 

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 

অযাবধয হ্রা(-) 

/বৃবি(+)-এ্য াংখ্যা  

 
 

অযাবধয হ্রা    

  (-)/বৃবি(+)-এ্য 

তকযা ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধল িণ     

অবগ্নাংবমাগ     

এ্বি বনবি     

নাযী বনম িাতন     

িাকাবত     

যাাজাবন     

অস্ত্র/বফবফাযক াংিান্ত     

হভাে     
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১২.২ প্রবত রি জনাংখ্যায় াংঘটিত অযাবধয তুরনামূরক বচে  

 

বফলয় অথ ি-ফছয (২০১৭-১৮) অথ ি-ফছয (২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

   

 

১২.৩ দ্রুত  বফচায আইবনয প্রবয়াগ (৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

আইন জাবযয য 

হথবক িভপুবিভূত 

ভাভরায াংখ্যা  

(আাবভয াংখ্যা) 

প্রবতবফদনাধীন 

ফছবয হগ্রপ্তাযকৃত 

আাবভয াংখ্যা 

আইন জাবযয য 

হথবক িভপুবিভূত 

হগ্রপ্তাযকৃত আাবভয 

াংখ্যা 

হকাে ি কর্তিক 

বনষ্পবিকৃত 

িভপুবিভূত 

ভাভরায াংখ্যা 

াবস্ত বয়বছ এ্ভন 

ভাভরায াংখ্যা ও 

াবস্তপ্রাপ্ত আাবভয 

িভপুবিভূত াংখ্যা   

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

১২.৪  ৩০  জুন ২০১৮ তাবযবখ কাযাগাবয ফবন্দয াংখ্যা (সুযক্ষা প্রফা র্ফবাকগয জন্য) 

ফবন্দয ধযন ফবন্দয াংখ্যা ভন্তব্য 

প্রবতবফদনাধীন ফছয 

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 

ফবন্দয  াংখ্যায  

 হ্রা (-)/বৃবি (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুল াজবত     

পুরুল কবয়বদ     

ভবরা াজবত     

ভবরা কবয়বদ     

বশু াজবত     

বশু কবয়বদ     

বিবেইবন     

বযবরজি বপ্রজনায (আযব)     

হভাে     
 
 

১২.৫ স্থর, হনৌ ও আকা বথ ফাাংরাবদব আগত বফবদব নাগবযক (মােী)-এ্য াংখ্যা (জনবনযািা বফবাগ) 

 প্রবতবফদনাধীন ফছয  

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 

হ্রা(-)/বৃবি(+) -এ্য 

াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

হভাে মােীয াংখ্যা    

ম িেবকয াংখ্যা    
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১২.৬ মৃতুযদিপ্রাপ্ত আাবভ (সুযক্ষা প্রফা র্ফবাকগয জন্য) 

     প্রবতবফদনাধীন ফছয 
(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 
(২০১৬-১৭) 

পূফ িফতী ফছহযয তুরনায় 

হ্রা(-)/বৃবি(+) -এ্য 

াংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদিপ্রাপ্ত আাবভয াংখ্যা    
মৃতুযদি কাম িকয বয়বছ, এ্ভন আাবভয 

াংখ্যা 
   

 

 

১২.৭ ীভান্ত াংঘবল িয াংখ্যা (জনবনযািা বফবাগ) 

 

 প্রবতবফদনাধীন ফছয  

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 
হ্রা(-)/বৃবি(+) -এ্য াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

ফাাংরাবদ-বাযত ীভান্ত    

ফাাংরাবদ-ভায়ানভায ীভান্ত    

 

১২.৮ ীভাবন্ত ফাাংরাবদবয াধাযণ নাগবযক তযায াংখ্যা  

 প্রবতবফদনাধীন ফছয  

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 

হ্রা(-)/বৃবি(+) -এ্য াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

বফ এ্ এ্প কর্তিক    

ভায়ানভায ীভান্তযিী কর্তিক     
 

 

(১৩) হপৌজদাবয ভাভরা-াংিান্ত তথ্য (আইন ও বফচায বফবাবগয  জন্য) 

িভপুবিভূত অবনষ্পন্ন 

হপৌজদাবয ভাভরায 

াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয 

(২০১৭-১৮)) হভাে 

াবস্তপ্রাপ্ত আাবভয 

াংখ্যা 

পূফ িফতী ফছবয 

(২০১৬-১৭) হভাে 

াবস্তপ্রাপ্ত আাবভয 

াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয  

(২০১৭-১৮) হভাে 

বনষ্পবিকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

পূফ িফতী ফছবয 

(২০১৬-১৭) হভাে 

বনষ্পবিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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(১৪)  অথ িননবতক (অথ ি বফবাবগয জন্য)  
 

আইবেভ প্রবতবফদনাধীন 
ফছয 

 (২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী  
ফছয  

(২০১৬-১৭) 

পূফ িফতী ফছহযয  তুরনায় 
তকযা বৃবি (+) ফা হ্রা  (-) 

 
১ ২ ৩ ৪ 

১।   বফবদবক মুদ্রায বযজাব ি (র্ফর্রয়ন ভাবকিন িরায)  

      (৩০ জুন,  ২০১৮) 

   

২।   প্রফাী ফাাংরাবদীবদয হপ্রবযত হযবভবেবিয বযভাণ    

(র্ফর্রয়ন ভাবকিন িরায)   (জুরাই ২০১৭জুন ২০১৮) 
   

৩।   আভদাবনয বযভাণ (র্ফবরয়ন ভাবকিন িরায) 

   (জুরাই ২০১৭জুন ২০১৮) 
   

৪।   ই,ব,বফ-এ্য তথ্যানুমায়ী যপ্তাবনয বযভাণ (র্ফর্রয়ন 

ভাবকিন িরায) 

    (জুরাই ২০১৭জুন ২০১৮) 

   

৫। যাজস্বঃ  

(ক) প্রবতবফদনাধীন ফছবয যাজস্ব আদাবয়য রিযভাো  

(হকাটি োকা) 
(খ)  যাজস্ব আদাবয়য বযভাণ (হকাটি োকা) 

   (জুরাই ২০১৭জুন ২০১৮) 

   

৬।   হভাে অবযন্তযীণ ঋণ (হকাটি োকায়) 
      যকাবয খাত (র্নট) 
     (জুন, ২০১৮) 

   

৭। ঋণে হখারা (LCs opening) (র্ফর্রয়ন ভাবকিন িরায) 
 ক)      (ক) খাদ্য-স্য (চার ও গভ) 
 খ)      (খ)  অন্যান্য 

    

    হভাে (জুরাই ২০১৭জুন ২০১৮) 

   

   

৮।  খাদ্য-বস্যয ভজুদ (রি হভবেক েন) 
(৩০ জুন ২০১৮) 

   

৯।  জাতীয় হবাক্তা মূল্য সূচক বযফতিবনয ায  

    (বববি ২০০৫-০৬=১০০) 
  ক) ফাবযা ভাবয গড়বববিক 

  খ) বয়ন্ট-টু-বয়ন্টবববিক (জুরাই ২০১৭জুন ২০১৮) 

   

 

 

১৪.১ যাবয বফবদবক বফবনবয়াগ (পবযন র্ডকযক্ট ইনববেবভন্ট) াংিান্ত (প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য জন্য) 

 

যাবয বফবদবক 

বফবনবয়াবগয বযভাণ 
(বফবরয়ন ভাবকিন িরাবয) 

প্রবতবফদনাধীন ফছয  পূফ িফতী দুই ফছয 

২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

১ ২ ৩ ৪ 
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(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প াংিান্ত  (ফাস্তফায়ন বযফীিণ ও মূল্যায়ন বফবাবগয জন্য) 

 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকবল্পয অথ ি ফযাি ও ব্যয় াংিান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয 

হভাে প্রকবল্পয াংখ্যা  

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয এ্বিববত 

হভাে ফযাি (হকাটি োকায়) 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয 

ফযাবিয বফযীবত ব্যবয়য 

বযভাণ ও ফযাবিয 

বফযীবত ব্যবয়য তকযা 

ায 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয ভন্ত্রণারবয় 

এ্বিব বযববউ বায াংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

 ১৫.২ প্রকবল্পয অফস্থা (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

শুরু কযা নতুন 

প্রকবল্পয াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয 

ভাপ্ত  প্রকবল্পয 

তাবরকা 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয 

উবদ্বাধনকৃত ভাপ্ত প্রকবল্পয 

তাবরকা 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয চরভান 

প্রকবল্পয কবম্পাবনন্ট বাবফ ভাপ্ত 

গুরুত্বপূণ ি অফকাঠাবভা 

১ ২ ৩ ৪ 
    

 

১৫.৩ বজবিব প্রবৃবিয ায  (২০১৭-১৮) (বযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য) 

১৫.৪ ভাথাবছু আয় (ভাবকিন িরাবয)  (২০১৭-১৮) (বযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য) 

১৫.৫ দবযদ্র জনবগাষ্ঠী াংিান্ত তথ্য  (বযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য): 

 

দাবযদ্রযীভায বনবচ অফবস্থত জনবগাষ্ঠীয ধযন প্রবতবফদনাধীন ফছয 

 (২০১৭ -১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

দাবযদ্রযীভায বনবচ অফবস্থত অতীফ 

দবযদ্র (Extreme Poor) 

জনবগাষ্ঠী 

াংখ্যা   

তকযা ায    

দাবযদ্রযীভায বনবচ অফবস্থত দবযদ্র 

(Poor) জনবগাষ্ঠী 

াংখ্যা 
 

  

তকযা ায 
 

  

১৫.৬   কভ িাংস্থান-াংিান্ত তথ্য (বযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্ানা বফবাহগয জন্য) 

 

 প্রবতবফদনাধীন ফছয 

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাবনক কভ িাংস্থাবনয াংখ্যা   
অনানুষ্ঠাবনক কভ িাংস্থাবনয াংখ্যা   
হভাে   
হফকাযবত্বয ায   

  
 

 
 
 



12 

(১৬) ঋণ ও অনুদান াংিান্ত তথ্য (অথ িননবতক 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 

২০১৭ -১৮ ঋণচ্যবক্ত   
 

 আর-   

 সুদ-  

 অনুদান 

চ্যবক্ত 

    

 হভাে     

২০১৬-১৭ ঋণচ্যবক্ত    আর-    

  সুদ-  

 অনুদান 

চ্যবক্ত 

    

হভাে     

 
 

(১৭)    অফকাঠাবভা উন্নয়ন (অফকাঠাবভা উন্নয়ন কভ িসূবচ ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয বফফযণ,  াংবিষ্ট অথ ি-ফছহয  

(২০১৭-১৮) ফযািকৃত অথ ি, ব্যবয়ত অথ ি, াংবিষ্ট অথ ি-ফছহয (২০১৭-১৮) রিযভাো এ্ফাং রিযভাোয বফযীবত 

অবজিত অগ্রগবত)   

 

(১৮)    যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় াংবিষ্ট তথ্য  
 

১৮.১ যকাযপ্রধাবনয বফবদ পয াংিান্ত 

পয প্রবতবফদনাধীন ফছয 

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

যকাযপ্রধাবনয বফবদ পবযয াংখ্যা   

আন্তজিাবতক বিরবন হমাগদাবনয াংখ্যা   

বদ্বাবিক যাষ্ট্রীয় পবযয াংখ্যা   
 

১৮.২   বফবদর্ যাষ্ট্রপ্রধান/যকাযপ্রধাবনয ফাাংরাবদ পয (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

 
১৮.৩   আন্তজিাবতক াংস্থা-প্রধানবদয ফাাংরাবদ পয (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

 
১৮.৪   বফবদব ফাাংরাবদবয দূতাফাবয াংখ্যা  

 

১৮.৫ ফাাংরাবদব বফবদবয দূতাফাবয াংখ্যা 
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(১৯)    বিা-াংিান্ত তথ্য  
 

১৯.১ প্রাথবভক বিা-াংিান্ত  তথ্যমূ (প্রাথবভক ও গণবিা ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

 
হদবয ফ িবভাে 

প্রাথবভক বিা 

প্রবতষ্ঠাবনয াংখ্যা              

  (              ) 

ছাে-ছােীয াংখ্যা স্কুর তযাগকাযী 

(ঝবয ড়া) 

ছাে-ছােীয 

ায 

 

প্রাথবভক বফদ্যারবয়য ফ িবভাে 

বিবকয াংখ্যা 

ছাে ছােী হভাে ফ িবভাে ভবরা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যকাবয প্রাথবভক 

বফদ্যারহয়য াংখ্যা             

(               )             

      

হযবজোি ি হফযকাবয 

প্রাথবভক বফদ্যারহয়য 

াংখ্যা (          ) 

     

কবভউবনটি প্রাথবভক 

বফদ্যারহয়য াংখ্যা  

(           )                

     

অন্যান্য প্রাথবভক বিা 

প্রবতষ্ঠাহনয াংখ্যা 

(           ) 

     

   ফ িহভাে  াংখ্যা 

     (              ) 
     

 

 

১৯.২   প্রাথবভক বফদ্যারবয় গভবনাবমাগী বশুয (৬-১০ ফছয ফয়) াংখ্যা (প্রাথবভক ও গণবিা ভন্ত্রণারহয়য 

জন্য) 

 

বিাথী  গভবনাবমাগী 

বশুয াংখ্যা  
(৬-১০ ফছয ফয়ী) 

গভবনাবমাগী হভাে কতজন 

বশু বফদ্যারবয় মায় না, তায  

াংখ্যা এফং (তকযা ায) 

 গভবনাবমাগী বশু (৬-

১০ ফছয ফয়ী)-এয ভকে 

প্রর্তফন্ধী বশুয ংখ্যা  

গভবনাবমাগী প্রর্তফন্ধী বশু (৬-১০ 

ফছয ফয়ী)- এয ভকে র্ফদ্যারকয় 

মায় না এভন বশুয ংখ্যা এফং 

(তযা ায ) 
১ ২ ৩ ৪  

ফারক     

ফাবরকা     

প্রভাট     
 

 

১৯.৩  ািযতায ায (প্রাথবভক ও গণবিা ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

 

ফয় ািযতায ায গড়  
পুরুল ভবরা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + ফছয    

১৫ + ফছয    
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১৯.৪ ভােবভক (বনম্ন ও উচ্চ ভােবভক) বিা-াংিান্ত তথ্য (বিা ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

 

প্রবতষ্ঠাবনয 

ধযন 

প্রবতষ্ঠাবনয 

াংখ্যা 

বিাথীয াংখ্যা বিবকয াংখ্যা বযিাথীয াংখ্যা 

  ছাে ছােী হভাে পুরুল ভবরা হভাে এ্.এ্.ব 

(ভাদ্রাা ও 

কাবযগবয) 

এ্ইচ.এ্.ব 

(ভাদ্রাা ও 

কাবযগবয) 

স্দাতক 

(ভাদ্রাা ও 

কাবযগবয) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বনম্ন 

ভােবভক 

বফদ্যারয় 

          

ভােবভক 

বফদ্যারয়  
          

স্কুর এ্যাি 

কবরজ 
          

উচ্চ 

ভােবভক 

কবরজ 

          

দাবখর  

ভাদ্রাা 
          

আবরভ 

ভাদ্রাা 
          

কাবযগবয ও 

হবাবকনার 
          

  

 

১৯.৫  বফশ্ববফদ্যারবয়য বিা-াংিান্ত তথ্য (বিা ভন্ত্রণার হয়য জন্য) 

 

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

তকযা ায 
ছাে ছােী বিক ববিকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যকাবয      
হফযকাবয      
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(২০)  স্বাস্থয-াংিান্ত তথ্য (স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার হয়য জন্য) 

 

২০.১  হভবিবকর কবরজ বফববন্ন বচবক ৎা বিা প্রবতষ্ঠাবন ছাে-ছােী ববতি াংিান্ত তথ্য 
           (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

প্রবতষ্ঠাবনয 

ধযন 

প্রবতষ্ঠাবনয াংখ্যা ববতিকৃত ছাে-ছােীয াংখ্যা অোয়নযত 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 িাং 

ইনবেটিউে 

        

নাব িাং কবরজ         

হভবিবকর 

এ্যাববেন্ট 

হেবনাং স্কুর 

        

ইনবেটিউে 

অফ হরথ 

হেকবনারবজ 

        

 

২০.২  স্বাস্থয-াংিান্ত  

জন্ম-ায 

(প্রবত 

াজাবয) 

মৃতুয-ায 

(প্রবত 

াজাবয) 

জনাংখ্যা 

বৃবি ায 

(তকযা) 

নফজাতক 

(Infant) 

মৃতুযয-ায 

(প্রবত াজাবয) 

৫ (াঁচ) ফছয 

ফয় ম িন্ত বশু 

মৃতুযয-ায 

(প্রবত াজাবয) 

ভার্ত মৃতুযয 

ায 

(প্রবত 

াজাবয) 

বযফায 

বযকল্পনা িবত 

গ্রবণয তকযা 

ায  

(িভ দম্পবত) 

গড় আয়ু (ফছয) 

পুরুল  ভবরা হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          
 

 

২০.৩   স্বাস্থযযিায় ব্যয় ও অফকাঠাবভা াংিান্ত (০১ জুরাই ২০১৭ হথবক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 
 

ভাথাবছু 

স্বাস্থয ব্যয় 

(োকায়) 

াযাবদব াাতাবরয াংখ্যা াযাবদব াাতার হফবিয 

হভাে াংখ্যা 
াযাবদব হযবজোি ি িাক্তায, 

না ি, প্যাযাবভবিক-এ্য 

াংখ্যা  

 

াযাবদব হযবজোি ি িাক্তায, 

না ি, প্যাযাবভবিক-এ্য 

বফযীবত জনাংখ্যা  
 

যকাবয হফযকাবয হভাে যকাবয হফযকাবয হভাে িাক্তায না ি প্যাযাবভবিক িাক্তায না ি প্যাযাবভবিক 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 

             

 
 

 

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

জনবক্ত যপ্তাবন ও প্রতযাগভন প্রবতবফদনাধীন ফছয 

(২০১৭-১৮) 

পূফ িফতী ফছয 

 (২০১৬-১৭) 

তকযা বৃবি (+) ফা  

হ্রা (-) এ্য ায 



16 

১ ২ ৩ ৪ 

বফবদহ হপ্রবযত জনবক্তয াংখ্যা    

বফবদ হথবক প্রতযাগত জনবক্তয াংখ্যা    
 

(২২)   জ্জ্ব-াংিান্ত তথ্য (ধভ ি ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

হজ্জ্ব গভন ২০১৭-১৮ অথ ি-ফছয ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছয 

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 
প্রবতবফদনাধীন ফছয (২০১৭-১৮) 

 

পূফ িফতী ফছয 
(২০১৬-১৭)  

সুবফধাববাগী 

ব্যবক্ত/বযফায/ 

প্রবতষ্ঠাবনয াংখ্যা 

আবথ িক াংবিল 

(রি োকায়) 
সুবফধাববাগী 

ব্যবক্ত/বযফায/ 

প্রবতষ্ঠাবনয াংখ্যা 

আবথ িক াংবিল 

(রি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

       
 

(২৪)    প্রধান প্রধান হক্টয কব িাবযনমূবয রাব/হরাকান   
২৪.১  ভন্ত্রণারয় /বফবাবগয আওতাধীন হম ফ  (ফাবণবজযক বববিবত বযচাবরত) প্রবতষ্ঠান ২০ ১৭-১৮ অথ ি-ফছহয 

হরাকান কবযবছ তাবদয নাভ ও হরাকাবনয বযভাণ  
   

অতযবধক হরাকাবন প্রবতষ্ঠান প্রবতবফদনাধীন ফছবয (২০১৭-১৮) 

বফযাষ্ট্রীকৃত বয়বছ এ্ভন করকাযখানায নাভ 

ও াংখ্যা 

অদূয ববফষ্যবত ব্যফস্থানা ফা অন্য হকান 

গুরুতয ভস্যায সৃবষ্ট বত াবয এ্ভন 

প্রবতষ্ঠাবনয নাভ 
প্রবতষ্ঠাবনয নাভ হরাকাবনয 

বযভাণ 

১ ২  ৩ 

   

 

২৪.২ ভন্ত্রণারয় /বফবাবগয আওতাধীন হম ফ (ফাবণবজযক বববিবত বযচাবরত) প্রবতষ্ঠান ২০১৭-১৮ অথ ি-ফছহয 

রাব কবযবছ তাবদয নাভ ও রাববয বযভাণ  
 

প্রবতষ্ঠাবনয নাভ রাববয বযভাণ 

১ ২ 

  

  

  

 ববনয়য বচফ/বচবফয স্বািযঃ 

 নাভঃ    


