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MY-cÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
¯v̂¯’̈  cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GBPBwW)

cÖavb cÖ‡KŠkjxi Kvh©vjq
105-106, gwZwSj ev/G, XvKv-1000

¯§viK bs-GBPBwW/cÖkvt/cÖwZ‡e`b/406(Ask-2)/2009/1922 ZvwiLt 27/07/2015 Bs|

cÖwZ t mwPe
¯̂v¯’̈  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq
evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|

`„wó AvKl©b t Dc-mwPe
cÖkvmb-4 (gwbUwis I mgš̂q) AwakvLv|

welq t ¯̂v¯’̈  cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GBPBwW) Gi 2014-15 A_© eQi Gi evwl©K cÖwZ‡e`b †cÖiY cÖms‡M|

m~Î   t bs-45.141.016.00.00.007.2015-119, ZvwiL t 09/06/2015wLªt|

Dchy©³ wel‡q m~Îxq cÎ gvidZ PvwnZ Z_¨vw` gš¿xcwil` wefv‡Mi wi‡cvU© kvLvq †cÖi‡Yi wbwgË ¯v̂ ’̄̈

cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GBPBwW) Gi mwnZ wba©vwiZ Q‡K mswkøó welq¸‡jv mwbœ‡ewkZ K‡i 2014-15 A_© eQ‡i

m¤úvw`Z Kvh©vejxi evwl©K cÖwZ‡e`b AeMwZ I cieZx© Kvh©µg MÖn‡Yi Rb¨ GZ¡̀ ms‡M †cÖiY Kiv n‡jv|

mshyw³ t   evwl©K cÖwZ‡e`b QK- 16 cvZv|

Abywjwct hyM¥-mwPe, wbg©vY AwakvLv
¯̂v¯’̈  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|
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ম ণালয়/িবভাগসমেূহর বািষক িতেবদন ছক

ম ণালয়/িবভােগর নামঃ ¯v̂¯’̈ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq|আওতাধীন অিধদ র/সং ার সংখ াঃ ¯v̂¯’̈
cÖ‡KŠkj Awa`ßi|

িতেবদনাধীন বছরঃ ২০১4-১5 িতেবদন িতর তািরখঃ
21/07/2015 wLªt

(১) শাসিনক

১.১ কমকতা/কমচারীেদর সংখ া (রাজ বােজেট):

সং ার র অনুেমািদত
পদ

পূরণকৃত পদ শূন পদ বছরিভি ক
সংরি ত

(িরেটনশনকৃত)

অ ায়ী পদ

gšÍe¨

1 2 3 4 5 6

ম ণালয়

অিধদ র/সং াসমূহ/সংযু
অিফস
( মাট পদ সংখ া)

491 382 109 105 wU

মাট
491 382 109 105 wU

* Aby‡gvw`Z c‡`i n«vm/e„w×i KviY gšÍe¨ Kjv‡g D‡jøL Ki‡Z n‡e|
১.২ শূন পেদর িবন াসঃ

AwZwi³
সিচব/তদূ

পদ

জলা
কমকতার

পদ

অন ান ১ম
ণীর পদ

২য় ণীর
পদ

৩য় ণীর
পদ

৪থ ণীর
পদ

মাট

1 2 3 4 5 6 7
- - 20 62 21 06 109

১.৩ অতীব পণূ (Strategic) পদ (AwZwi³ mwPe/mgc`gh©v`vm¤úbœ/ms ’̄v cÖavb/Z`~aŸ©) শূন থাকেল
তার তািলকাঃ

cÖ‡hvR¨ bq|

১.৪ শূন পদ পরূেণ বড় রকেমর কান সমস া থাকেল তার বণনাঃ

c`mg~n c~i‡Yi †ÿ‡Î `xN© m~ÎxZv|

১.৫ অন ান পেদর তথ ঃ
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িতেবদনাধীন বছের উ য়ন বােজট থেক রাজ
বােজেট ানা িরত পেদর সংখ া

িতেবদনাধীন বছের উ য়ন বােজট থেক
রাজ বােজেট ানা েরর জন ি য়াধীন

পেদর সংখ া
1 2
- -

* ‡Kvb msjMœx e¨env‡ii cÖ‡qvRb †bB|

১.৬ িনেয়াগ/পেদা িত দানঃ

িতেবদনাধীন বছের পেদা িত নতুন িনেয়াগ দান ম ব
কমকতা কমচারী মাট কমকতা কমচারী মাট

1 2 3 4 5 6 7
33 11 44 8 - 8

১.৭ মণ/পিরদশন ( দেশ): cÖ‡hvR¨ bq|

মণ/পিরদশন
( মাট িদেনর

সংখ া)

ম ী/উপেদ া িতম ী/উপম ী/
শাল G¨vwmmU¨v›U

সিচব ম ব

1 2 3 4 5
উ য়ন ক
পিরদশন
পাবত চ ােম

মণ
* KZ w`b we‡`‡k ågY K‡i‡Qb, Zv mywbw`©ófv‡e D‡jøL Ki‡Z n‡e| KZevi µgY K‡i‡Qb, Zv D‡jø‡Li cÖ‡qvRb †bB|

১.৮ মণ/পিরদশন (িবেদেশ): cÖ‡hvR¨ bq|

মণ/পিরদশন
( মাট িদেনর
সংখ া)

ম ী/উপেদ া িতম ী/উপম ী/
শাল G¨vwmmU¨v›U

সিচব ম ব

1 2 3 4 5

* KZ w`b we‡`‡k ågY K‡i‡Qb, Zv mywbw`©ófv‡e D‡jøL Ki‡Z n‡e| KZevi fgY K‡i‡Qb, Zv D‡jø‡Li cÖ‡qvRb †bB|

১.৯ উপেরা মেণর পর মণ বৃ া /পিরদশন িতেবদন দািখেলর সংখ াঃ cÖ‡hvR¨ bq|

(২) অিডট আপি (K¤ú‡Uªvjvi GÛ AwWUi †Rbv‡j Gi Kvh©vjq/A_© wefvM cyiY Ki‡e)

২.১ অিডট আপি সং া তথ (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ)
(টাকার অংক কা টাকায় দান করেত হেব)

µwgK ম ণালয়/we অিডট আপি ডশী wb®úwËK…Z AwWU AvcwË Awb®úbœ AwWU AvcwË
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fvMmg~‡ni
নাম

সং
খ া

টাকার
পিরমাণ (‡KvwU

UvKvq)

ট
জবােব

র
সংখ া

সংখ া টাকার পিরমাণ
(‡KvwU UvKvq)

msL¨v টাকার
পিরমাণ
(‡KvwU UvKvq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1| GBPBwW 181wU 33.60 †KvwU 163wU - - 181wU 33.60 †KvwU

me©‡gvU 181wU 33.60 †KvwU 163wU - - 181wU 33.60 †KvwU

২.২ অিডট িরেপােট তর/বড় রকেমর কান জািলয়ািত/অথ আ সাr, অিনয়ম ধরা পেড়
থাকেল স সব কস সমেূহর তািলকাঃ bvB|

(৩) শৃ লা/ িবভাগীয় মামলা (ম ণালয়/িবভাগ Ges অিধদ র/সং ার সি িলত সংখ া) t

িতেবদনাধীন অথ বছের
(2014-15)

ম ণালয়/অিধদ র/

সং াসমেূহ পু ীভূত মাট
িবভাগীয় মামলার সংখ া

িতেবদনাধীন বছের িন ি কৃত মামলার সংখ া অিন িবভাগীয়
মামলার সংখ াচা িরচু িত/

বরখা
অব াহ

িত
অন ান

দ
মাট

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

(৪) সরকার কতৃক/সরকােরর িব ে দােয়রকৃত মামলা (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šÍ)

সরকাির স ি / াথ
র ােথ ম ণালয়/

িবভাগ/আওতাধীন
সং াসমহূ কতৃক

দােয়রকৃত মামলার
সংখ া

ম ণালয়/িব
ভাগ-এর
িব ে

দােয়রকৃত
রীট মামলার

সংখ া

উ য়ন ক
বা বায়েনর ে
সরকােরর িব ে
দােয়রকৃত মামলার

সংখ া

দােয়রকৃত
মাট

মামলার
সংখ া

িন ি কৃত মাট
মামলার সংখ া

1 2 3 4 5

- - - - -

(৫) মানবস দ উ য়ন

5.1 দেশর অভ ের িশ ণ (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šÍ)

িশ ণ কমসূিচর মাট সংখ া ম ণালয় এবং আওতাধীন সং াসমহূ থেক অংশ হণকারীর সংখ া
1 2
9 19

৫.২ ম ণালয়/অিধদ র কতৃক cÖwZ‡e`bvaxb A_© বছের (2014-15) কান ইন-হাউজ িশ েণর
আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণনাঃ bvB|

৫.৩ িশ ণ কমসিূচেত কমকতা/কমচারীেদর অংশ হণ বা মেনানয়েনর ে বড় রকেমর
কান সমস া থাকেল তার বণনাঃ Rbej NvUwZ|
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৫.৪ ম ণালেয় অ দা জব িনং (OJT) এর ব ব াআেছ িক না; না থাকেল অ দা জব িনং
আেয়াজন করেত বড় রকেমর কান অসুিবধা আেছ িক নাঃ cÖ‡hvR¨ bq|

৫.৫ িতেবদনাধীন A_© বছের (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ) িশ েণর জন িবেদশ
গমনকারী কমকতার সংখ াঃ 7 Rb|

(৬) সিমনার/ওয়াকশপ সং া তথ (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ)

দেশর অভ ের সিমনার/ওয়াকশেপর সংখ া সিমনার/ওয়াকশেপ অংশ হণকারীেদর সংখ া
1 2
2 4

(৭) তথ যুি ও কি উটার াপন (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ)

ম ণালয়/িবভাগ/

সং াসমেূহ
কি উটােরর

মাট সংখ া

ম ণালয়/িবভাগ/

সং াসমেূহ
ই ারেনট সুিবধা

আেছ িক না

ম ণালয়
/িবভাগ/

সং াসমেূহ ল ান
(LAN) সুিবধা
আেছ িক না

ম ণালয় /িবভাগ/

সং াসমেূহ ওয়ান
(WAN) সুিবধা

আেছ িক না

ম ণালয়/িবভাগ/সং াসমূেহ
কি উটার িশি ত

জনবেলর সংখ া
কমকতা কমচারী

1 2 3 4 5 6

07 n¨uv n¨uv n¨uv - -

(৮) সরকাির িত ানসমূেহর আেয়র লভ াংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজ থেক সরকাির কাষাগাের
জমার পিরমাণ ( কা টাকায়):

২০১4-২০১5 ২০১3 -২০১4 াস(-)/বৃি র (+) হার
ল মা া কৃত অজন ল মা

া
কৃত

অজন
ল মা া কৃত

অজন
1 2 3 4 5 6 7

রাজ আয় ট া রিভিনউ - - - - - -

নন-ট া
রিভিনউ

7.00 7.95 4.70 5.35 + +

উ ৃ (ব বসািয়ক আয়

থেক)

- - - - - -

লভ াংশ িহসােব - - - - - -

*2014-2015 A_© eQ‡ii cÖµZ ivR¯^ Av‡qi wnmvi ZviZg¨ n‡Z cv‡i|

(৯) িতেবদনাধীন অথ বছের স ািদত উে খেযাগ কাযাবিল/আইন, িবিধ ও নীিত ণয়ন/সমস া-
স ট
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৯.১ িতেবদনাধীন অথ বছের নতুন আইন, িবিধ ও নীিত ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকাঃ
cÖ‡hvR¨ bq|

9.2 িতেবদনাধীন অথ বছের স ািদত পূণ/উে খেযাগ কমকা ঃ mshy³|

9.3 ২০১4-15 অথ বছের ম ণালেয়র Kvh©vewj স াদেন বড় রকেমর কান সমস া/সংকেটর আশ া
করা
হেল তার িববরণঃ cÖ‡hvR¨ bq|

(১০) ম ণালেয়র উে শ সাধন সং া

10.1 ২০১4-১5 অথবছেরর কমকাে র মাধ েম ম ণালেয়র আর উে শ াবলী সে াষজনকভােব
সািধত
হেয়েছ িক ? nü v|

১০.২ উে শ াবলী সািধত না হেয় থাকেল তার কারণসমূহঃ cÖ‡hvR¨ bq|

১০.৩ ম ণালেয়র আর উে শ াবলীআেরা দ তা ও সাফেল র সােথ সাধন করার লে য সব
ব ব া/পদে প হণ করা যেত পাের, স স েক ম ণালেয়র সপুািরশঃ cÖ‡hvR¨ bq|

(১১) উrপাদন িবষয়ক (সংি ম ণালয় পূরণ করেব)

১১.১ কৃিষ/িশ পণ , সার, ালািন ইত ািদঃ cÖ‡hvR¨ bq|
gš¿Yvj‡qi

bvg
পেণ র নাম িতেবদনাধীন

অথ বছের
উrপাদেনর
ল মা া

(২০১4-২০১5)

িতেবদনাধীন
অথ বছের কৃত

উrপাদন

(২০১4-২০১5)

ল মা া
অনযুায়ী

উrপাদেনর
শতকরা

হার

দশজ উrপাদেন
দেশর

অভ রীণ
চািহদার কত

শতাংশ মটােনা
যাে

পূববত
অথ বছের
উrপাদন
(২০১3-

২০১4)

1 2 3 4 5 6 7

K…wl gš¿Yvjq চাল

গম

ভু া

আলু

িপঁয়াজ
kvK-mewR

পাট
grm I cÖvwY
m¤ú`
gš¿Yvjq

মrস

মাংস

দধু
wWg

wkí gš¿Yvjq িচিন

লবণ
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mvi (BDwiqv)

evwbR¨
gš¿Yvjq

Pv

emª I cvU
gš¿Yvjq

ব

সুতা

পাটজাত
ব

R¡vjvYx I
LwbR m¤ú`
gš¿Yvjq

M¨vm

Kqjv

KwVb wkjv

১১.২ কান িবেশষ সাম ী/সািভেসর উrপাদন বা সরবরাহ, মেূল র ি িতশীলতার ে বড় রকেমর
সমস া বা সংকট হেয়িছল িক? িনকট ভিবষ েত মারা ক কান সমস ার আশ া থাকেল তার
বণনাঃ cÖ‡hvR¨ bq|

11.3 িবদু r সরবরাহ (we`ÿ r wefvM c~iY Ki‡e):

িতেবদনাধীন বছর (২০১4-১5) পূববত বছর (২০১3-১4)

সেবা চািহদা সেবা উrপাদন সেবা চািহদা সেবা উrপাদন

1 2 3 4

১১.৪ িবদু r -এর গড় িসে ম লস (শতকরা হাের): cÖ‡hvR¨ bq|

সং ার নাম িতেবদনাধীন
বছর

(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

পূববত বছেরর
তুলনায় াস (-

)/বৃি (+)

ম ব

1 2 3 4 5

পিবেবা
িবউেবা
িডিপিডিস
ডসেকা

ওেজাপািডেকা

11.5 ালািন তেলর সরবরাহ ( মি ক টন): cÖ‡hvR¨ bq|

িতেবদনাধীন বছর (২০১4-১5) পূববত বছর (২০১3-১4)

চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ
1 2 3 4
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11.6 ঢাকা-চ াম মে া এলাকায় পািন সরবরাহ (ল গ ালন): cÖ‡hvR¨ bq|

িতেবদনাধীন বছর (২০১4-১5) পূববত বছর (২০১3-১4)

মে া
এলাকা

চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ

1 2 3 4 5

(১২) আইন-শৃ লা িবষয়ক ( রা ম ণালেয়র জন )

১২.১ অপরাধ সং া ঃ cÖ‡hvR¨ bq|

অপরােধর ধরন
অপরােধর সংখ া

িতেবদনাধীন বছর
(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

অপরােধর াস(-
)

/বিৃ (+) এর
সংখ া

অপরােধর াস
(-)/বিৃ (+) এর
শতকরা হার

1 2 3 4 5

খুন
ধষণ
অি সংেযাগ
এিসড িনে প
নারী িনযাতন
ডাকািত
রাহাজািন
অ /িবে ারক
সং া
মাট

১২.২ cÖwZ jÿ RbmsL¨vq msNwUZ Aciv‡ai Zzjbvg~jK wPÎ : cÖ‡hvR¨ bq|

welq A_© eQi (2014-2015) A_© eQi (2013-2014)

1 2 3

১২.3 ত িবচার আইেনর েয়াগ (৩০ জনু ২০১5 পয ): cÖ‡hvR¨ bq|

আইন জািরর পর
‡_‡K মপু ীভূত
মামলার সংখ া

(আসািমর সংখ া)

িতেবদনাধীন
বছের

ারকৃত
আসািমর সংখ া

আইন জািরর পর
‡_‡K
মপু ীভূত

ারকৃত
আসািমর সংখ া

কাট কতৃক
িন ি কৃত
মপু ীভূত

মামলার সংখ া

শাি হেয়েছ এমন
মামলার সংখ া ও
শাি া আসািমর
মপু ীভূত সংখ া

ম ব

1 2 3 4 5 6
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১২.৪ ৩০ জনু ২০১2 তািরেখ করাগাের বি র সংখ াঃ cÖ‡hvR¨ bq|

বি র ধরণ বি র সংখ া ম ব
িতেবদনাধীন

বছর
(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

বি র সংখ ার
াস (-)/বৃি

(+)

1 2 3 4 5

cyiæl nvRwZ

cyiæl K‡qw`

gwnjv nvRwZ

gwnjv K‡qw`

wkï nvRwZ

wkï K‡qw`

wW‡Ubÿ

wiwjRW wcÖRbvi(Aviwc)

মাট

১২.৫ ল, নৗ ও আকাশ পেথ বাংলােদেশ আগত িবেদশী নাগিরক (যা ী) এর সংখ াঃ cÖ‡hvR¨ bq|
িতেবদনাধীন বছর

(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

াস(-)/বৃি (+) এর
সংখ া

1 2 3 4

মাট যা ীর সংখ া

পযটেকর সংখ া

১২.৬ মৃতু দ া আসািমঃ cÖ‡hvR¨ bq|

িতেবদনাধীন
বছর

(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

পূববত বছেরর
তুলনায় াস (-

)/বৃি (+) এর সংখ া
1 2 3 4

মৃতু দ া আসািমর সংখ া
মৃতু দ কাযকর হেয়েছ, এমন
আসািমর সংখ া

১২.৭ সীমা সংঘেষর সংখ াঃ cÖ‡hvR¨ bq|

িতেবদনাধীন বছর
(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

াস(-)/বৃি (+) এর সংখ া

1 2 3 4
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বাংলােদশ-ভারত সীমা

বাংলােদশ-মায়ানমার সীমা

১২.৮ সীমাে বাংলােদেশর সাধারণ নাগিরক হত ার সংখ াঃ cÖ‡hvR¨ bq|

িতেবদনাধীন বছর
(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

াস (-)/বৃি (+) এর সংখ া

1 2 3 4

িব এস এফ কতৃক

মায়ানমার সীমা র ী কতৃক

(১৩) ‡dŠR`vwi gvgjv msµvšZ Z_¨ (AvBb I wePvi wefv‡Mi Rb¨): cÖ‡hvR¨ bq|

µgcyÄxf~Z Awb®úbœ
†dŠR`vwi gvgjvi msL¨v

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i
(2014-15) †gvU

kvw¯ZcÖvß Avmvwgi
msL¨v

c~e©eZ©x eQ‡i
(2013-14) †gvU

kvw¯ZcÖvß Avmvwgi
msL¨v

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i
(2014-15) †gvU
wb®úwËK…Z gvgjvi

msL¨v

c~e©eZ©x eQ‡i
(2013-14) †gvU
wb®úwËK…Z gvgjvi

msL¨v
1 2 3 4 5

(১4) অথৈনিতক (অথ িবভােগর জন ) : cÖ‡hvR¨ bq|

আইেটম িতেবদনা
ধীন বছর

(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

পূববত বছেরর তুলনায়
শতকরা বৃি (+) বা াস (-)

1 2 3 4

১। বেদিশক মু ার িরজাভ (িমিলয়ন মািকন
ডলার)

(৩০ জনু, ২০১5 Zvwi‡L)

২। বাসী বাংলােদশীেদর িরত রিমেটে র
পিরমাণ (িমিলয়ন মািকন ডলার)   (জলুাই ২০১4
- জনু ২০১5)

৩। আমদািনর পিরমাণ (িমিলয়ন মািকন ডলার)

(জলুাই ২০১4 - জনু ২০১5)

৪। ই,িপ,িব-এর তথ ানুযায়ী র ািনর পিরমাণ
(িমিলয়ন মািকন ডলার)    (জলুাই ২০১4- জনু
২০১5)
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৫। রাজ ঃ
(ক) িতেবদনাধীন বছের রাজ আদােয়র
ল মা া ( কা টাকা)
(খ) রাজ আদােয়র পিরমাণ ( কা টাকা)

(জলুাই ২০১4 - জনু ২০১5)

৬। মাট অভ রীণ ঋণ ( কা টাকায়)

সরকাির খাত (নীট)

(জনু, ২০১5 Zvwi‡L)

৭। ঋণপ খালা (LCs opening) (িমিলয়ন
মািকন ডলার) খাদ শস (চাল ও গম)

খ) অন ান

‡gvU (জলুাই ২০১4 - জনু ২০১5)

৮। খাদ শেস র মজদু (ল মি ক টন)

(জনু, ২০১5 Zvwi‡L)

৯। জাতীয় ভা া মূল সূচক পিরবতেনর হার
(িভি ১৯৯৫-৯৬=১০০)

ক) বােরা মােসর গড় িভি ক
খ) পেয় টু পেয় িভি ক (জলুাই ২০১4 - জনু

২০১5)

14.1 সরাসির বেদিশক িবিনেয়াগ (ফেরন ডাইের ইনেভ েম ) সং া ( ধানম ীর কাযালেয়র
জন ): cÖ‡hvR¨ bq|

সরাসির বেদিশক
িবিনেয়ােগর
পিরমাণ

(িমঃ মািকন
ডলাের)

িতেবদনাধীন বছর পূববত দইু বছর
২০১4-১5 ২০১3-১4 ২০১2-১3

1 2 3 4

(১5) উ য়ন ক সং া

১5.১ উ য়ন কে র অথ বরা ও ব য় সং া Z_¨ (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ):

িতেবদনাধীন বছের
মাট কে র সংখ া

ও
নতুন কে র সংখ া

িতেবদনাধীন বছের
এিডিপেত মাট বরা ( কা

টাকায়)

িতেবদনাধীন বছের বরাে র
িবপরীেত ব েয়র পিরমাণ ও
বরাে র িবপরীেত ব েয়র

শতকরা হার

িতেবদনাধীন বছের
ম ণালেয় এিডিপ

িরিভউ সভার সংখ া

1 2 3 4

1wU 418.00 417.50 (99.90%) 01wU

১5.2 কে র অব া (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ):

cÖwZ‡e`bvaxb erm‡i ïiæ cÖwZ‡e`bvaxb erm‡i mgvß cÖwZ‡e`bvaxb erm‡i cÖwZ‡e`bvaxb erm‡i Pjgvb
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Kiv bZzb cÖK‡íi msL¨v cÖK‡íi ZvwjKv D‡ØvabK…Z mgvß cÖK‡íi
ZvwjKv

cÖK‡íi K‡¤úv‡b›U wnmv‡e
mgvß ¸iæZ¡c~Y© AeKvVv‡gv

1 2 3 4

mshy³-cwiwkó-ÔKÕ - - -

১5.৩ িজিডিপ বৃি র হার (2014-15) (cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|
১5.৪ মাথািপছু আয় (মািকন ডলাের) (2014-15) (cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi Rb¨) : cÖ‡hvR¨
bq|

১5.৫ দির জনেগা ী সং া তথ (cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|

দাির সীমার নীেচ অবি ত জনেগা ীর ধরণ িতেবদনাধীন বছর
(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

1 2 3

দাির সীমার নীেচ অবি ত
অতীব দির (Extreme

Poor) জনেগা ী

সংখ া

শতকরা হার

দাির সীমার নীেচ অবি ত
দির

(Poor) জনেগা ী

সংখ া

শতকরা হার

১5.৬ কমসং ান সং া তথ (cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi Rb¨): cÖ‡hvR¨ bq|

িতেবদনাধীন বছর
(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

1 2 3
আনু ািনক কমসং ােনর সংখ া
অনানু ািনক কমসং ােনর
সংখ া
মাট
বকারে র হার

(16) ঋণ ও অনদুান সং া তথ (A_©‰bwZK m¤úK© wefv‡Mi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|

eQi চুি র
ধরণ

চুি র
সংখ া

কিমটেম
( কা

টাকায়)

িডসবাসেম
( কা

টাকায়)

িরেপেম
( কা টাকায়)

ম ব

1 2 3 4 5 6 7

২০১২-১3 ঋণচুি আসল-

সুদ-

অনুদান
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চুি

মাট

২০১১-১২ ঋণচুি আসল-

সুদ-

অনুদান
চুি

মাট

(১7) AeKvVv‡gv Dbœqb (AeKvVv‡gv Dbœqb Kg©m~wP I ev¯Zevqb AMÖMwZi weeiY, mswkøó A_©-eQ‡i (২০১4-

১5) eivÏK…Z A_©, e¨wqZ A_©, mswkøó A_©-eQ‡i (২০১4-১5) jÿ¨ gvÎv Ges jÿ¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z AMÖMwZ)
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(১8) পররা ম ণালয় সংি তথ

১8. ১ সরকার ধােনর িবেদশ সফর সং া ঃ cÖ‡hvR¨ bq|

সফর িতেবদনাধীন
বছর

(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

1 2 3
সরকার ধােনর িবেদশ সফেরর সংখ া
আ জািতক সে লেন যাগদােনর সংখ া
ি পাি ক রা ীয় সফেরর সংখ া

১8.২ িবেদশী রা ধান/সরকার ধােনর বাংলােদশ সফর (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ) :
cÖ‡hvR¨ bq|

১8.৩ আ জািতক সং া ধানেদর বাংলােদশ সফর (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ) : cÖ‡hvR¨
bq|

১8.৪ িবেদেশ বাংলােদেশর দতূাবােসর সংখ া : cÖ‡hvR¨ bq|

১8.৫ বাংলােদেশ িবেদেশর দতূাবােসর সংখ া : cÖ‡hvR¨ bq|

(১9) িশ া সং া তথ

১9.১ াথিমক িশ া সং া তথ সমূহ ( াথিমক ও গণিশ া gš¿Yvj‡qi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|

দেশর সবেমাট
াথিমক িশ া
িত ােনর সংখ াঃ

(               )

ছা ছা ীর সংখ া ু ল
ত াগকারী
(ঝের পড়া)
ছা ছা ীর

হার

াথিমক িবদ ালেয়র
সবেমাট িশ েকর সংখ া

ছা ছা ী মাট সবেমাট মিহলা(%)

সরকাির াথিমক
িবদ ালেয়র সংখ া
( )
রিজ াড
বসরকাির
াথিমক

িবদ ালেয়র সংখ া
(          )
কিমউিন াথিমক
িবদ ালেয়র সংখ া
( )

অন ান াথিমক
িশ া িত ােনর
সংখ া ( )

সবেমাট সংখ া
( )
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১9.2 াথিমক িবদ ালেয় গমেনাপেযাগী িশ র (৬-১০ বছর বয়স) সংখ া ( াথিমক ও গণিশ া
gš¿Yvj‡qi Rb¨): cÖ‡hvR¨ bq|

িশ াথ গমেনাপেযাগী
িশ র সংখ া
(৬-১০ বছর

বয়সী)

গমেনাপেযাগী মাট কতজন িশ
িবদ ালেয় যায় না, তার সংখ া

গমেনাপেযাগী মাট কতজন িশ
িবদ ালেয় যায় না, তার

শতকরা হার

1 2 3 4
বালক

বািলকা
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১9.3 mvÿivZvi nvi ( াথিমক ও গণিশ া gš¿Yvj‡qi Rb¨): cÖ‡hvR¨ bq|

বয়স সা রতার হার গড়
পু ষ মিহলা

1 2 3 4
৭ + বছর
১৫ + বছর

১9.4 মাধ িমক (িন ও উ মাধ িমকসহ) িশ া সং া তথ (wkÿv gš¿Yvj‡qi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|

cÖwZôv‡bi
aib

cÖwZôv‡bi
msL¨v

wkÿv_©xi msL¨v wkÿ‡Ki msL¨v cwiÿv_©xi msL¨v

QvÎ QvÎx ‡gvU cyiæl gwnjv ‡gvU GmGmwm
(gv`ªvmv I
KvwiMixmn)

GBPGmwm
(gv`ªvmv I
KvwiMixmn)

mœvZK
(gv`ªvmv I
KvwiMixmn)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
wbgœ
gva¨wgK
we`¨vjq
gva¨wgK
we`¨vjq
¯‹zj GÛ
K‡jR
D”P
gva¨wgK
K‡jR
`vwLj
gv`ªvmv
Avwjg
gv`ªvmv
KvwiMix I
†fv‡Kkbvj

১9.5 িব িবদ ালেয়র িশ া সং া তথ (wkÿv gš¿Yvj‡qi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|

wek¦we`¨vj‡qi
aib

wek¦we`¨vj‡qi
msL¨v

QvÎ-QvÎxi msL¨v wkÿK wkwÿKvi msL¨v
QvÎ QvÎx wkÿK wkwÿKv

1 2 3 4 5 6
miKvix
‡emiKvix

(20) া সং া তথ (¯̂v ’̄̈  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi Rb¨)
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20.১ ‡gwW‡Kj K‡jRmn wewfbœ wPwKrmv wkÿv cÖwZôv‡b QvÎ-QvÎx fwZ© msµvšZ Z_¨ (01 RyjvB 2014 †_‡K 30
Ryb 2015 ch©šZ) : cÖ‡hvR¨ bq|

cÖwZôv‡bi
aib

cÖwZôv‡bi msL¨v fwZ©K…Z QvÎ-QvÎxi msL¨v ‡gvU
miKvwi ‡emiKvwi ‡gvU miKvwi ‡emiKvwi ‡gvU QvÎ QvÎx

1 2 3 4 5 6 7 8 9
‡gwW‡Kj
K‡jR
bvwm©s
BbwówUDU
bvwm©s
K‡jR
‡gwW‡Kj
G¨vwmm‡U›U
†Uªwbs ¯‹zj
BbwówUDU
Ae †nj_
†UK‡bvjwR

20.2 ¯̂v ’̄̈ msµvšZ : cÖ‡hvR¨ bq|

জ
হার

( িত
হাজাের

)

মতুৃ হা
র

( িত
হাজাের

)

জনসং
খ া বৃি

হার
(শতকরা

)

নবজাতক
(Infant)

মতুৃ রহার
( িত

হাজাের)

৫ (পাঁচ) বছর
বয়স পয
িশ মতুৃ র

হার
( িত হাজাের)

মাতৃ
মতুৃ র
হার

( িত
হাজাের)

পিরবার
পিরক না

প িত
হেণর

শতকরা
হার

(স ম
দ িত)

গড় আয়ু (বছর)

মা
ট

cyiæ
l

মিহ
লা

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.3 ¯̂v ’̄̈  iÿvq e¨q I AeKvVv‡gv msµvšZ (01 RyjvB 2014 †_‡K 30 Ryb 2015 ch©šZ) : cÖ‡hvR¨ bq|

মাথািপছু
া ব য়

(টাকায়)

সারােদেশ হাসপাতােলর
সংখ া

সারােদেশ হাসপাতাল
বেডর মাট সংখ া

িত রিজ াড
ডা ার, নাস,

প ারােমিডকস-এর
সংখ া

িত রিজ াড
ডা ার, নাস,

প ারােমিডকস-এর
িবপরীেত জনসংখ া

সরকাির বসরকা
ির

মাট সরকা
ির

†eসরকা
ির

মাট ডা া
র

নাস প ারােমিড
কস

ডা
ার

নাস প ারােমিড
কস

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(21) জনশি র ািন সং া ( বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণাj‡qi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|
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জনশি র ািন ও ত াগমন িতেবদনাধীন
বছর

(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

শতকরা বৃি (+)

বা াস (-) এর
হার

1 2 3 4
we‡`‡k †cÖwiZ Rbkw³i msL¨v

িবেদশ থেক ত াগত জনশি র সংখ া
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(22) হ সং া (ag© gš¿Yvj‡qi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq|

হে গমন ২০১4-১5 অথবছর ২০১3-১4 অথবছর
পু ষ মিহলা মাট পু ষ মিহলা মাট

1 2 3 4 5 6 7
হে গমনকারীর
সংখ া

(23) সামািজক িনরাপ া কমসিূচ (সংি ম ণালয়/িবভাগ পূরণ করেব) : cÖ‡hvR¨ bq|

ম ণাল
য়/

িবভাগ

µwgK সামািজক িনরাপ া
কমসূিচর ধরন

িতেবদনাধীন বছর
(২০১4-১5)

পূববত বছর
(২০১3-১4)

সুিবধােভাগী
ব ি /পিরবার/

িত ােনর
সংখ া

আিথক সংে ষ
(ল টাকায়)

সুিবধােভাগী
ব ি /পিরবার/

িত ােনর
সংখ া

আিথক
সংে ষ

(ল টাকায়)

1 2 3 4 5 6 7

(24) ধান ধান স র কেপােরশনসমেূহর লাভ/ লাকসান : cÖ‡hvR¨ bq|

24.1 gš¿Yvjq/wefv‡Mi AvIZvaxb †h me (evwYwR¨K wfwË‡Z cwiPvwjZ) cÖwZôvb 2014-15 A_©-eQ‡i †jvKmvb
K‡i‡Q Zv‡`i bvg I †jvKmv‡bi cwigvY

অত িধক লাকসািন িত ান িতেবদনাধীন বছের (২০১4-১5)

িবরা ীকৃত হেয়েছ এমন
কলকারখানার নাম ও সংখ া

অদরূ ভিবষ েত ব ব াপনা বা অন
কান তর সমস ার সৃি হেত

পাের এমন িত ােনর নাম
িত ােনর

নাম
লাকসােনর
পিরমাণ

1 2 3 4

24.2 ম ণালেয়র আওতাধীন য সব (বািণিজ ক িভি েত পিরচািলত) িত ান ২০১4-১5 অথ
বছের লাভ কেরেছ তােদর নাম ও লােভর পিরমাণ: cÖ‡hvR¨ bq|

িত ােনর নাম লােভর পিরমাণ
1 2

weª‡MwWqvi †Rbv‡ij Avn‡g`yj Kexi
cÖavb cÖ‡KŠkjx|
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cwiwkó-ÔKÕ

¯̂v¯’̈  cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gi gva¨‡g 2014-2015A_© eQ‡i m¤úvw`Z ¸iæZ¡cyY©/D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vejx

(K) Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  Kg‡c·‡K 31-50 kh¨vq DbœxZKiY KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. Zv‡bvi ivRkvnx 01/06/2015
2. cywUqv ivRkvnx 01/06/2015
3. wNIo gvwbKMÄ 28/02/2015
4. kvnRv`cyi wmivRMÄ 28/10/2015
5. wPwii e›`i w`bvRcyi 31/12/2014
6. wkevjq gvwbKMÄ 15/01/2015
7. ivwRecyi KzwoMÖvg 18/12/2014
8. Djøvcvov wmivRMÄ 30/12/2014
9. NvUvBj Uv½vBj 15/10/2014
10. Avkvïwb mvZÿxiv 20/10/2014
11. Zvovk wmivRMÄ 26/10/2014
12. AvLvDov we.evoxqv 20/09/2014
13. w`ivB mybvgMÄ 15/09/2014
14. KuvVvwjqv SvjKvwV 07/07/2014
15. AvovBnvRvi bvivqbMÄ 12/06/2014
16. ‡MŠixcyi gqgbwmsn 15/03/2014
17. ‡`j ỳqvi Uv½vBj 15/06/2014
18. gayLvjx dwi`cyi 15/04/2015
19. WvgyÇv kwiqZcyi 10/04/2015
20. evwR`cyi wK‡kviMÄ 18/06/2015
21. kªxcyi gv¸iv 30/11/2014
22. ‡gvn¤§`cyi gv¸iv 10/11/2014
23. ‡jvnvMov bovBj 03/11/2014
24. kvk©v h‡kvi 01/11/2014
25. ‡NvmvBinvU kixqZcyi 20/05/2015

(L) 10 kh¨v wewkó gv I wkï Kj¨vY †K› ª̀ wbg©vY KvR t

µwgK bs BDwbqb Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. K‡Y©jnvU wmwU K‡c©v‡ikb PÆMÖvg 15/04/2015
2. jÿxiPo m`i Rvgvjcyi 31/12/2014
3. cveyo Kvcvwmqv MvRxcyi 26/01/2015
4. c~evBj m`i MvRxcyi 18/11/2014
5. kªxcyi kªxcyi gv¸iv 15/03/2015
6. ‡MŠixcyi m`i gqgbwmsn 30/06/2015
7. evixqv m`i MvRxcyi 30/06/2015
8. KvgviRyix m`i MvRxcyi 30/06/2015
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(M) BDwbqb ¯̂v¯’̈  I cwievi Kj¨vY †K› ª̀ wbg©vY KvR t

µwgK bs BDwbqb Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. kjøv AviwW KvwjnvwZ Uv½vBj 10/06/2015
2. evnv`yicyi m`i gv`vixcyi 28/02/2015
3. Kvw›`iMuvI m`i wm‡jU 28/02/2015
4. ‡eZeywbqv KvILvjx iv½vgvwU 20/01/2015
5. AR©ybv fyqvcyi Uv½vBj 20/01/2015
6. ¸bvnvi(AviwW) `ycPvwPqv e¸ov 25/03/2015
7. mvRvBj Kvwkqvbx ‡MvcvjMÄ 03/09/2014
8. PvconvwU my›`iMÄ MvBevÜv 20/07/2014
9. Rvwjqvcvjs DwLqv K·evRvi 30/03/2014
10. AówgiPo wPjgvwi KzwoMÖvg 28/06/2014
11. iæcmv(`t) dwi`MÄ Puv`cyi 06/02/2015
12. bvMjv ‡gjv›` ‡kicyi 23/12/2014

(N) 20 kh¨v wewkó nvmcvZvj wbg©vY KvR t

µwgK bs BDwbqb Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. evMgviv jvKmvg Kzwgjøv 21/06/2015
2. gvwjMuvI `vD`Kvw›` Kzwgjøv 05/04/2015

(O) ‡kL mv‡qiv LvZzb †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡ji d«›U eøK I †iqvi eø‡Ki DaŸ©g~Lx m¤cÖmviY
KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. m`i ‡MvcvjMÄ 15/07/2014

(P) mvZÿxiv 250 kh¨v wewkó nvmcvZvj wbg©vY KvR t
eøK-G

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. cjvk‡cvj mvZÿxiv 08/12/2014

eøK-we
µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL

1. cjvk‡cvj mvZÿxiv 08/11/2014

(Q) w`bvRcyi Aiwe›`y wkï nvmcvZvj wbg©vY KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. m`i w`bvRcyi 15/09/2014

(R) BwcAvB †÷vi iæg wbg©vY KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. m`i mybvgMÄ 20/10/2014
2. m`i ‡gŠjfxevRvi 19/09/2014
3. m`i ‡bvqvLvjx 30/12/2014
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(S) K·evRvi¯’ ¯̂v ’̄̈  cÖ‡KŠkj Awa`ßi BÝ‡cKkb evs‡jv wbg©vY KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. m`i K·evRvi 15/12/2014

(T) wewmwcGm feb DbœxZKiY KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. gnvLvjx XvKv 30/08/2014

(U) knx` kvgmyÏxb Avn‡g` nvmcvZvj‡K 100 kh¨v wewkó wkï nvmvcvZv‡j iæcvšÍi KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. m`i wm‡jU 30/03/2015

(V) AvBwcGBPGb feb Gi DaŸ©g~Lx m¤cÖmviY KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. gnvLvjx XvKv 16/06/2014

(W) cwievi cwiKíbv Awdm wbg©vY KvR t

µwgK bs Dc‡Rjv †Rjv KvR mgvwßi ZvwiL
1. m`i PÆMÖvg 28/02/2015

weª‡MwWqvi †Rbv‡ij Avn‡g`yj Kexi
cÖavb cÖ‡KŠkjx|


