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ম ণালয়/িবভােগর নাম aর্থম ণালয়, aভয্ন্তরীণ সম্পদ িবভাগ 
 
আoতাধীন aিধদপ্তর/সংস্থার সংখয্া টয্াকেসস আপীলাত াiবুনােলর 9 (আট) িট ৈদব্ত েবঞ্চ িবদয্মান আেছ (ৈদব্ত েবঞ্চ-2,3,4,5, o 6, 
ঢাকা, ৈদব্ত েবঞ্চ- চট্টগর্াম, ৈদব্ত েবঞ্চ-খুলনা  o ৈদব্ত েবঞ্চ- রংপুর)। 
 
িতেবদনাধীন বছর   3128-29                          িতেবদন স্তুিতর তািরখ  16.18.3129 

 

(2) শাসিনক    
 

2. 2 কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর সংখয্া (রাজসব্ বােজেট)  
সংস্থার স্তর aনুেমািদত 

পদ 
পূরণকৃত  
পদ 

শূনয্পদ বছরিভিত্তক 
সংরিক্ষত 
(িরেটনশনকৃত) 
aস্থায়ী পদ 

মন্তবয্* 

2 3 4 5 6 7 
টয্াকেসস আিপলাত াiবুনাল 
 
9 (আট) িট ৈদব্ত েবঞ্চ (ৈদব্ত 
েবঞ্চ-2,3,4,5, o 6, ঢাকা, 
ৈদব্ত েবঞ্চ- চট্টগর্াম, ৈদব্ত েবঞ্চ-
খুলনা o ৈদব্ত েবঞ্চ- রংপুর) 
eর েমাট পদসংখয্া। 
 

263 213 
 

61 41 ৈদব্ত েবঞ্চ-রংপুর eর 
সাংগঠিনক কাঠােমােত 
23িট পদ aস্থায়ীভােব 

বছরিভিত্তক 
সংরিক্ষত(রীেটনশনকৃত) 
eবং 5র্থ ে ণীর 5িট পদ 
আuট েসাির্সং eর মাধয্েম 
পূরণেযাগয্ পদ সৃিষ্ট করা 
হেয়েছ। aপরিদেক ৈদব্ত 
েবঞ্চ-2,3,4,5, o 6, ঢাকা, 
ৈদব্ত েবঞ্চ- চট্টগর্াম, ৈদব্ত 
েবঞ্চ-খুলনার সাংগঠিনক 
কাঠােমােত 6িট ঝাড়ুদার, 

6িট ৈনশ হরী o 2িট 
দােরায়ােনর পদ বছর 

িভিত্তক সংরিক্ষত aসহায়ী 
পদ eবং ৈদব্ত েবঞ্চ-6, 

ঢাকার 3িট সদসয্ পদ o 2িট 
সহকারী েরিজ ােরর পদ 

(যা স্থায়ী করেণর 
িকর্য়াধীন আেছ)। 

েমাট 263 213 61 41   
 

* aনুেমািদত পেদর াস/বৃিদ্ধর কারণ মন্তবয্ কলােম uেল্লখ করেত হেব। 
         
2.3 শূনয্পেদর িবনয্াস  

aিতিরক্ত 
সিচব/তদূর্ধব্ পদ 

েজলা 
কর্মকর্তার পদ 

aনয্ানয্ 2ম 
ে িণর পদ 

3য় ে িণর 
পদ 

4য় ে িণর 
পদ 

5 র্থ ে িণর 
পদ 

েমাট 

2 3 4 5 6 7 8 
2 
 

েযাজয্ নেহ 16 েনi 38 28 61 
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2.4 aতীব গুরুতব্পূর্ণ (strategic) পদ (aিতিরক্ত সিচব/সমপদমরয্াদাসম্পন্ন/সংস্থা- ধান/তদূর্ধব্) শূনয্ থাকেল  
তার তািলকা: ে িসেডন্ট পদিট শুনয্ আেছ।  
 
2.5       শূনয্পদ পূরেণ বড় রকেমর েকান সমসয্া থাকেল তার বর্ণনা  
(2) 4য় ে ণীর 28িট শনুয্ পেদ িলিখত পরীক্ষার কারয্কর্েমর িবরুেদ্ধ শাসিনক iবুনােল মামলা দেয়র হয়ার কারেন িনেষধাজ্ঞা থাকায় 
িলিখত পরীক্ষার কারয্কর্ম স্থিগত েঘাষনা  করায় 4য় ে নীর শুনয্ পেদ েলাক িনেয়াগ করা সম্ভব হেচ্ছ না। 

(3) িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্তর িবরুেদ্ধ মহামানয্ হাiেকাের্ট রীট মামলা দােয়র করায় eবং uক্ত মামলা রােয়র িনের্দশনা বাস্তবায়ন কারয্কর্ম 
কর্ীয়াধীন থাকায় 5 র্থ ে নীর শুনয্ পেদ েলাক িনেয়াগ করা সম্ভব হেচ্ছ না। 

(4) িবভাগীয় বনরব্াচন কিমিটর িসদ্ধান্ত aনুযায়ী 5 র্থ ে ণীর 5িট ঝাড়ুদার পেদ িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্তর মাধয্েম িনেয়ােগর িনিমেত্ত aনুমিত 
েচেয় শাসিনক ম ণালেয় প  ে রণ করা হেয়েছ। aনুেমাদন না পাoয়ায় েলাক িনেয়াগ করা সম্ভব হেচ্ছ না। 

2.6       aনয্ানয্ পেদর তথয্  
িতেবদনাধীন বছের uন্নয়ন বােজট েথেক রাজসব্ বােজেট স্থানান্তিরত 

পেদর সংখয্া 
িতেবদনাধীন বছের uন্নয়ন বােজট েথেক রাজসব্ বােজেট  

স্থানান্তেরর  জনয্ িকর্য়াধীন পেদর সংখয্া 
2 3 
েনi 

 
েনi  

* েকান সংলগ্নী বয্বহার করার েয়াজন  নাi। 
2.7 িনেয়াগ/পেদান্নিত দান 

িতেবদনাধীন বছের পেদান্নিত নতুন িনেয়াগ দান 
কর্মকর্তা কর্মচারী েমাট কর্মকর্তা কর্মচারী েমাট 

মন্তবয্ 

2 3 4 5 6 7 8 
েনi 3 3 েনi 4 4 (2) aিফস সহকাির হেত 3 জনেক 

uচ্চমান সহকাির পেদ পেদান্নিত  
(3) গাড়ী   চালক পেদ 4 জনেক  িনেয়াগ 

দান করা হেয়েছ। 

2.8 মণ/পিরদর্শন (েদেশ)  
মণ/পিরদর্শন 

(েমাট িদেনর সংখয্া) 
ম ী/uপেদষ্টা িতম ী/uপম ী/েস্পশাল 

eয্ািসেস্টন্ট 
সিচব মন্তবয্ 

2 3 4 5 6 
uন্নয়ন কল্প পিরদর্শন -- --- -- -- 
পারব্তয্ চট্টগর্ােম মণ -- --- -- -- 

 
2.9 মণ/পিরদর্শন (িবেদেশ) 

মণ/পিরদর্শন 
 (েমাট িদেনর সংখয্া) * 

ম ী/uপেদষ্টা িতম ী/uপম ী/ 
েস্পশাল eয্ািসেস্টন্ট 

সিচব মন্তবয্ 

2 3 4 5 6 
েনi েনi েনi েনi েনi 
েনi েনi েনi েনi েনi 

 

* কতিদন িবেদেশ মণ কেরেছন সুিনির্দষ্টভােব uেল্লখ করেত হেব।  
 
2.৯    uপেরাক্ত মেণর পর মণ বৃত্তান্ত/পিরদর্শন িতেবদন দািখেলর সংখয্া  
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(3) aিডট আপিত্ত  
 

3.2  aিডট আপিত্ত সংকর্ান্ত তথয্ (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
 

(টাকার aঙ্ক েকািট টাকায় দান করেত হেব) 
aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্তকৃত aিডট আপিত্ত aিনষ্পন্ন aিডট আপিত্ত কর্িমক ম ণালয়/ 

িবভাগসমূেহর  
নাম 

সংখয্া টাকার পিরমাণ 
(েকািট টাকায়) 

ডিশেট 
জবােবর 
সংখয্া 

সংখয্া টাকার পিরমাণ 
(েকািট টাকায়) 

সংখয্া টাকার পিরমাণ 
(েকািট টাকায়) 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 
েনi েনi েনi েনi েনi েনi েনi েনi েনi 
েনi েনi েনi েনi েনi েনi েনi েনi েনi 

                   সরব্েমাট 
 
 

3.3  aিডট িরেপাের্ট গুরুতর/বড় রকেমর েকান জািলয়ািত/aর্থ আত্মসাৎ, aিনয়ম ধরা পেড় থাকেল েসসব 
েকসসমূেহর তািলকা   

 
(4) শৃঙ্খলা/িবভাগীয় মামলা (ম ণালয়/িবভাগ eবং aিধদপ্তর/সংস্থার সিম্মিলত সংখয্া)  

িতেবদনাধীন বছের িনষ্পিত্তকৃত  মামলার সংখয্া িতেবদনাধীন aর্থ-বছের 
(3128-29) ম ণালয়/aিধদপ্তর/ 
সংস্থাসমূেহ পুিঞ্জভূত েমাট 
িবভাগীয় মামলার সংখয্া 

চাকুিরচুয্িত/ 
বরখাস্ত  

aবয্াহিত  aনয্ানয্ দণ্ড েমাট 
aিনষ্পন্ন  িবভাগীয় 
মামলার সংখয্া 

2 3 4 5 6 7 
েনi েনi েনi েনi েনi েনi 

 

(5) সরকার কর্তৃক/সরকােরর িবরুেদ্ধ দােয়রকৃত মামলা (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
 

সরকাির সম্পিত্ত/সব্ার্থ রক্ষাের্থ 
ম ণালয়/িবভাগ/আoতাধীন 
সংস্থাসমূহ কর্তৃক দােয়রকৃত 

মামলার সংখয্া 

ম ণালয়/িবভাগ-eর 
িবরুেদ্ধ দােয়রকৃত িরট 
মামলার সংখয্া 

uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়েনর 
েক্ষে  সরকােরর িবরুেদ্ধ 
দােয়রকৃত মামলার সংখয্া 

দােয়রকৃত েমাট 
মামলার সংখয্া 

িনষ্পিত্তকৃত েমাট 
মামলার সংখয্া 

2 3 4 5 6 
েনi পূেরব্র েজর 5িট। চলিত 

বছের দােয়রকৃত মামলার 
সংখয্া 3 িট 

েনi েমাট 7িট। চলিত 
বছের দােয়রকৃত 
মামলা েনi 

2’িট 

 
 (6) মানবসম্পদ  uন্নয়ন  
  
6.2        েদেশর aভয্ন্তের িশক্ষণ (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
 

িশক্ষণ কর্মসূিচর েমাট সংখয্া ম ণালয় eবং আoতাধীন সংস্থাসমূহ েথেক aংশগর্হণকারীর সংখয্া  
2 3 

i-ফাiিলং িশক্ষণ(2 -3 জুন, 3129 তািরেখ eবং 39.17.3129 

তািরেখ aনুিস্ঠত) 

38 জন কর্মচারী eবং 9 জন কর্মকর্তা 

i-িজিপ িশক্ষণ(27-29 জানুয়ারী, 3129 তািরেখ aনুিস্ঠত) 4 জন কর্মচারী eবং 3 জন কর্মকর্তা 

নাগিরক েসবায় uদ্ভাবক িবষয়ক কর্মশালা(41.12.3129 হেত 3 জন কর্মকর্তা 
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14.13.3129 তািরভ পরয্ন্ত কক্সবাজার েজলায় aনুিস্ঠত) 

 

6.3   ম ণালয়/aিধদপ্তর কর্তৃক িতেবদনাধীন aর্থ-বছের (3128-29) েকান iন-হাuজ িশক্ষেণর আেয়াজন 
করা হেয় থাকেল তার বর্ণনা: জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়েনর aংশ িহসােব মাঠ পরয্ােয়র ৈদব্ত েবঞ্চ-
3, 4 o  6, ঢাকা/ ৈদব্ত েবঞ্চ-চট্টগর্াম/রংপুর e কর্মরত কর্মচারীেদর সমনব্েয় িবিভন্ন তািরেখ ৯ িদন 
সেচতনতা বৃিদ্ধমূলক িশক্ষন আেয়াজন করা হেয়েছ। 

 
6.4   িশক্ষণ কর্মসূিচেত কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর aংশগর্হণ বা মেনানয়েনর েক্ষে  বড় রকেমর েকান সমসয্া 
থাকেল তার বর্ণনা: েনi।    
 

6.5   ম ণালেয় aন্-দয্-জব ে িনং (OJT)-eর বয্বস্থা আেছ িক-না; না থাকেল aন্-দয্-জব ে িনং আেয়াজন 
করেত বড় রকেমর েকান aসুিবধা আেছ িক-না?  েনi।   
 
6.6      িতেবদনাধীন a র্থ-বছের (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) িশক্ষেণর জনয্ িবেদশ 
গমনকারী কর্মকর্তার সংখয্া: েনi।   
 
(7)  েসিমনার/oয়ার্কশপ সংকর্ান্ত তথয্ (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 

েদেশর aভয্ন্তের েসিমনার/oয়ার্কশেপর সংখয্া েসিমনার/oয়ার্কশেপ aংশগর্হণকারীেদর সংখয্া 
2 3 
েনi েনi 

 
(8) তথয্ যুিক্ত o কিম্পuটার স্থাপন  

ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থাসমূেহ 
কিম্পuটার িশিক্ষত 
জনবেলর সংখয্া 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ 

কিম্পuটােরর েমাট 
সংখয্া 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ iন্টারেনট 
সুিবধা আেছ িক না 

ম ণালয় /িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ লয্ান 
(LAN) সুিবধা 
আেছ িক না 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্থাসমূেহ oয়ান 
(WAN) সুিবধা 
আেছ িক না কর্মকর্তা কর্মচাির 

2 3 4 5 6 7 
35 আেছ আেছ েনi 21 জন 35 জন 

 

(9)   সরকাির িতষ্ঠানসমূেহর আেয়র লভয্াংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজসব্ েথেক সরকাির েকাষাগাের জমার পিরমাণ  
(aর্থ িবভােগর জনয্)  

(টাকার aঙ্ক েকািট টাকায় দান করেত হেব) 
3128-29 3127-28 াস(-)/বৃিদ্ধর (+) হার  

লক্ষয্মা া কৃত aর্জন লক্ষয্মা া কৃত aর্জন লক্ষয্মা া কৃত aর্জন 

2 3 4 5 6 7 8 
টয্াক্স 
েরিভিনu 

-- -- -- -- -- -- রাজসব্ আয় 

নন-টয্াক্স 
েরিভিনu  

-- -- -- -- -- -- 

uদব্তৃ্ত (বয্বসািয়ক আয় েথেক) -- -- -- -- -- -- 
লভয্াংশ িহসােব -- -- -- -- -- -- 
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(৯) িতেবদনাধীন a র্থ-বছের সম্পািদত uেল্লখেযাগয্ কারয্াবিল/আiন, িবিধ o নীিত ণয়ন/সমসয্া-সঙ্কট    
 

৯.2  িতেবদনাধীন aর্থ-বছের নতুন আiন, িবিধ o নীিত ণয়ন কের থাকেল তার তািলকা 
 
৯.3 িতেবদনাধীন aর্থ-বছের সম্পািদত গুরুতব্পূর্ণ/uেল্লখেযাগয্ কারয্াবিল 

(ক) আয়কর সংকর্ান্ত িবভাগীয় বয্বসহাপনায় টয্াকেসস আপীলাত াiবুনাল সেরব্াচচ আপীল েফারাম। টয্াকেসস আপীলাত 
াiবুনাল সামিগর্ক আয়কর বয্বস্থাপনার eকিট aিবেচছদয্ aংশ িহসােব করদাতা o আয়কর িবভােগর মেধয্ আয়কর সংকর্ান্ত িবেরাধ 
িনস্পিত্তপূরব্ক আয়কর আহরণ কারয্কর্মেক তরািনব্ত o গিতশীল কের সরকােরর রাজসব্ আদায় লক্ষমা া aর্জেন কারয্করী ভূিমকা 
পালন কের। কর আপীল aঞ্চল কর্তৃক িনষ্পিত্তকৃত কর আেদেশর িবরুেদ্ধ িবক্ষুদ্ধ পক্ষগণ(করদাতা o কর িবভাগ) e াiবুনােল মামলা 
দােয়র  কের থােকন। েয মােস কর মামলা দােয়র করা হয়, েস মােসর েশষ তািরখ হেত 7’মােসর মেধয্ িনষ্পিত্ত করা eবং কর 
আেদেশর তািরখ হেত রােয়র কিপ 2’মােসর মেধয্ পক্ষগেণর িনকট জারী করা আiেনর মাধয্েম বাধয্বাধকতা করা হেয়েছ। e 
ধারাবািহকতায় াiবুনােল দািখলকৃত কর সংকর্ান্ত মামলাগুেলা শুনানী o িনষ্পিত্ত করণসহ শাসিনক গুরুতব্পূর্ণ কর্মকান্ড সম্পন্ন করা 
হেচছ।  
 

করমামলা দােয়র  o িনষ্পিত্ত সংকর্ান্ত 3128-3129 মােসর িতেবদন িনম্নরুপ :- 

3127-3128 বছেরর েশেষ aবিশষ্ট কর মামলার সংখয্াঃ  3415 িট 
3128-3129 বছের দােয়রকৃত কর মামলার সংখয্াঃ  9272 িট 
3128-3129 বছের িনষ্পিত্তকৃত কর মামলার সংখয্াঃ  9642 িট 
3128-3129 বছের eিডআর কর্তৃক aিমমাংিষত পুনঃজীিবত মামলার সংখয্াঃ  84 িট 
3128-3129 বছের eিডআর e aনুেমাদনকৃত মামলার সংখয্াঃ  316 িট 
3128-3129 বছর েশেষ aবিশষ্ট কর মামলার সংখয্াঃ  2913 িট 

(খ) গর্ভনয্ান্স বাস্তবায়েনর লেক্ষ াiবুনােল ৈনিতকতা কিমিট েফাকাল পেয়ন্ট eবং তথয্ দান iuিনট হালনাগাদ করনসহ iন্টারেনট 
সুিবধা, িসিটেজন চার্টার ণয়নপূরব্ক oেয়ব সাiেড কাশসহ েদয়ােল টাংগােনা, oেয়বসাiট হালনাগাদ কারয্কর্ম চলমান আেছ। 
oেয়বসাiেট াiবুনাল সংকর্ান্ত যাবতীয় তথয্, তথয্ দান iuিনট eর নাম, কর্মকর্তার নাম o িঠকানা, েফাকাল পেয়েন্টর দািয়তব্ াপ্ত 
কর্মকর্তার নাম o িঠকানা কাশ করা হেয়েছ। যার ফেল জনগণ াiবুনাল সংকর্ান্ত িবষেয় েয়াজনীয় তথয্ সরাসির জানেত পারেছ। 
শাসিনক কােজর গিত তব্রািনব্ত করার লেক্ষয্ িতিনয়ত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়েনর িনিমেত্ত ৈনিতকতা কিমিটর সভা o 
েফাকাল পেয়েন্টর সভা, েস্টকেহাল্ডারেদর সােথ সভা, গণ শুনানী সংকর্ান্ত সভা eবং কর মামলা শুনানী o িনস্পিত্তর িবষেয় িবজ্ঞ 
সদসয্েদর িনেয় সভা aনুিষ্ঠত হেচছ। মতামত বক্ম দৃষ্টয্মান স্থােন স্থাপন পূরব্ক িনদৃষ্ট মতামত সমব্িলত ফরম eর বয্বস্থা করা হেয়েছ। 
3129-312৯ aর্থ বছেরর বাির্ষক কর্ম সম্পাদন চুিক্ত করা হেয়েছ eবং জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কর্ম পিরকল্পনা ণয়ন করা হেয়েছ। 

 
(গ)  টয্াকেসস আপীলাত াiবুনােলর aনুকূেল বরাদ্দকৃত বােজট যথািনয়েম বয্য় করা হেচছ। বয্য় সংকর্ান্ত যাবতীয় নিথ সংরক্ষণ 

করা হেচছ। তাছাড়া যাবতীয় িতেবদন, তথয্ eবং নন-টয্াক্ম আদায় সংকর্ান্ত তথয্ িত মােস aভয্ন্তরীণ সম্পদ িবভােগ eবং বয্য় 
সংকর্ান্ত যাবতীয় তথয্ সংিশ্লষ্ট িহসাবরক্ষণ কর্মকর্তার aিফেস দািখল করা হেচছ। 

(ঘ) আiবাস ++ বােজট o i-িজিপেত েটন্ডার কারয্কর্ম বাস্তবায়ন করা হেয়েছ। 
(ঙ) বােয়ােমি ক পদ্ধিতেত হািজরার বয্বস্তা বরা হেয়েছ, পিতিট ৈদব্ত েবেঞ্চ েহলপ েডক্স স্থাপন করা হেয়েছ eবং েফiজবুক েপiজ 

েখালা হেয়েছ। 
 
৯.4       3128-29 aর্থ-বছের ম ণালেয়র কারয্াবিল সম্পাদেন বড় রকেমর েকান সমসয্া/সঙ্কেটর আশঙ্কা করা হেল  তার 
িববরণ (সাধারণ/রুিটন কৃিতর সমসয্া/সঙ্কট uেল্লেখর েয়াজন েনi; uদাহরণ: পদ সৃজন, শূনয্পদ পূরণ iতয্ািদ): (2) 2’িট 
ে াগর্ামার o 3িট সহকারী ে াগর্ামার পদ র্সজেনর কারয্কর্ম চলমান আেছ। uক্ত 4িট পদ সৃজন করা না হেল িডিজটাল 
বাংলােদশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। 

(3) শূনয্ পেদ িনেয়াগ কারয্কর্েম ধান বাধা সংিশ্লষ্ট মামলা সমূহ যথা সমেয় িনস্পিত্ত না হেল শাসিনক কারয্কর্েম স্থিবরতা 
েদখা িদেব। 

(21)    ম ণালেয়র uেদ্দশয্ সাধন সংকর্ান্ত   
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10.1 3128-29 aর্থ-বছেরর কারয্াবিলর মাধয্েম ম ণালেয়র আরদ্ধ uেদ্দশয্াবিল সেন্তাষজনকভােব সািধত হেয়েছ 
িক?  

21.3   uেদ্দশয্াবিল সািধত না হেয় থাকেল তার কারণসমূহ    

21.4   ম ণালেয়র আরদ্ধ uেদ্দশয্াবিল আরo দক্ষতা o সাফেলয্র সেঙ্গ সাধন করার লেক্ষয্ েয সব বয্বস্থা/পদেক্ষপ 
গর্হণ করা েযেত পাের, েস সম্পের্ক ম ণালেয়র সুপািরশ 

 

(22)  uৎপাদন িবষয়ক (সংিশ্লষ্ট ম ণালয় পূরণ করেব) 
22.2   কৃিষ/িশল্প পণয্, সার, জব্ালািন iতয্ািদ  
   

ম ণালেয়র 
নাম 

পেণয্র নাম িতেবদনাধীন 
a র্থ-বছের 
(3128-29) 
uৎপাদেনর 
লক্ষয্মা া 

িতেবদনাধীন 
a র্থ-বছের 
(3128-29) 

কৃত 
uৎপাদন 

লক্ষয্মা া 
aনুযায়ী 

uৎপাদেনর 
শতকরা হার 

েদশজ uৎপাদেন 
েদেশর aভয্ন্তরীণ 
চািহদার কত 
শতাংশ েমটােনা 

যােচ্ছ 

পূরব্বর্তী 
a র্থ-বছের 
(3127-28) 
uৎপাদন 

 
2 3 4  5 6 7 8 

চাল -- -- -- -- -- 

গম -- -- -- -- -- 

ভুট্টা -- -- -- -- -- 

আলু -- -- -- -- -- 

িপঁয়াজ -- -- -- -- -- 

পাট -- -- -- -- -- 

কৃিষ ম ণালয় 

শাক-সবিজ -- -- -- -- -- 

মৎসয্ -- -- -- -- -- 

মাংস -- -- -- -- -- 

দুধ -- -- -- -- -- 

মৎসয্ o ািণ 
সম্পদ ম ণালয় 

িডম  -- -- -- -- -- 

িচিন -- -- -- -- -- 

লবণ -- -- -- -- -- 

িশল্প ম ণালয় 

সার (iuিরয়া) -- -- -- -- -- 

বািণজয্ ম ণালয় চা -- -- -- -- -- 

গয্াস -- -- -- -- -- 

কয়লা -- -- -- -- -- 

জব্ালািন o 
খিনজ সম্পদ 
ম ণালয় 

কিঠন িশলা -- -- -- -- -- 

ব /সুতা -- -- -- -- -- ব  o পাট 
ম ণালয় পাটজাত বয্ -- -- -- -- -- 
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22.3 েকান িবেশষ সামগর্ী/সাির্ভেসর uৎপাদন বা সরবরাহ, মূেলয্র িস্থিতশীলতার েক্ষে  বড় রকেমর সমসয্া বা 
সঙ্কট হেয়িছল িক? িনকট ভিবষয্েত মারাত্মক েকান সমসয্ার আশঙ্কা থাকেল তার বর্ণনা  

 
 

22.4 িবদুয্ৎ সরবরাহ (েমগাoয়াট)  
 

িতেবদনাধীন বছর (3128-29) পূরব্বর্তী বছর (3127-28) 
সেরব্াচ্চ  চািহদা সেরব্াচ্চ  uৎপাদন সেরব্াচ্চ  চািহদা সেরব্াচ্চ  uৎপাদন  

2 3 4 5 
-- -- -- -- 

 

22.5  িবদুয্ৎ-eর গড় িসেস্টম লস (শতকরা হাের)  
সংস্থার নাম িতেবদনাধীন বছর 

(3128-29) 
 

পূরব্বর্তী  বছর 
(3127-28) 

পূরব্বর্তী বছেরর তুলনায় 
াস (-)/বৃিদ্ধ (+) 

মন্তবয্ 
 

2 3 4 5 6 
পিবেবা -- -- -- -- 

িবuেবা -- -- -- -- 

িডিপিডিস -- -- -- -- 

েডসেকা -- -- -- -- 

oেজাপািডেকা -- -- -- -- 
 
 

11.5 জব্ালািন েতেলর সরবরাহ (েমি ক টন) 
িতেবদনাধীন বছর (3128-29) পূরব্বর্তী বছর (3127-28) 

চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ  
2 3 4 5 
-- -- -- -- 

 
 

11.6 েদেশর েমে াপিলটন eলাকায় পািন সরবরাহ (লক্ষ গয্ালন)  
 িতেবদনাধীন বছর (3128-29) পূরব্বর্তী  বছর  (3127-28) 

েমে া eলাকা চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ 
2 3 4 5 6 
-- -- -- -- -- 

 
(23)  আiনশৃঙ্খলা িবষয়ক (সব্রা  ম ণালেয়র জনয্)   
23.2 aপরাধ-সংকর্ান্ত 

aপরােধর সংখয্া  
aপরােধর ধরন িতেবদনাধীন বছর 

(3128-29) 
পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

aপরােধর াস(-) 
/বৃিদ্ধ(+)-eর সংখয্া  

 
 

aপরােধর াস    
  (-)/বৃিদ্ধ(+)-eর 
শতকরা হার 

2 3 4 5 6 
খুন -- -- -- -- 
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ধর্ষণ -- -- -- -- 

aিগ্নসংেযাগ -- -- -- -- 

eিসড িনেক্ষপ -- -- -- -- 

নারী িনরয্াতন -- -- -- -- 

ডাকািত -- -- -- -- 

রাহাজািন -- -- -- -- 

a /িবেষ্ফারক সংকর্ান্ত -- -- -- -- 

েমাট -- -- -- -- 

 
23.3 িত লক্ষ জনসংখয্ায় সংঘিটত aপরােধর তুলনামূলক িচ  
 

িবষয় a র্থ-বছর (3128-29) a র্থ-বছর (3127-28) 

2 3 4 

-- -- -- 

 
23.4 ত  িবচার আiেনর েয়াগ (41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
আiন জািরর পর 
েথেক কর্মপুিঞ্জভূত 
মামলার সংখয্া  

(আসািমর সংখয্া) 

িতেবদনাধীন 
বছের েগর্প্তারকৃত 
আসািমর সংখয্া 

আiন জািরর পর 
েথেক কর্মপুিঞ্জভূত 
েগর্প্তারকৃত আসািমর 

সংখয্া 

েকার্ট কর্তৃক 
িনষ্পিত্তকৃত 
কর্মপুিঞ্জভূত 
মামলার সংখয্া 

শািস্ত হেয়েছ eমন 
মামলার সংখয্া o 
শািস্ত াপ্ত আসািমর 
কর্মপুিঞ্জভূত সংখয্া   

 

মন্তবয্ 

2 3 4 5 6 7 
-- -- -- -- -- -- 

 
23.5  41  জুন 3129 তািরেখ কারাগাের বিন্দর সংখয্া (সুরক্ষা েসবা িবভােগর জনয্) 

বিন্দর সংখয্া বিন্দর ধরন 
িতেবদনাধীন বছর 

(3128-29) 
পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

বিন্দর  সংখয্ার  
 াস (-)/বৃিদ্ধ (+) 

মন্তবয্ 

2 3 4 5 6 
পুরুষ হাজিত -- -- -- -- 

পুরুষ কেয়িদ -- -- -- -- 

মিহলা হাজিত -- -- -- -- 

মিহলা কেয়িদ -- -- -- -- 

িশশু হাজিত -- -- -- -- 

িশশু কেয়িদ -- -- -- -- 

িডেটiিন -- -- -- -- 

িরিলজড ি জনার (আরিপ) -- -- -- -- 

েমাট -- -- -- -- 
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23.6 স্থল, েনৗ o আকাশ পেথ বাংলােদেশ আগত িবেদিশ নাগিরক (যা ী)-eর সংখয্া (জনিনরাপত্তা িবভাগ) 
 িতেবদনাধীন বছর  

(3128-29) 
পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -eর 
সংখয্া 

2 3 4 5 
েমাট যা ীর সংখয্া -- -- -- 

পরয্টেকর সংখয্া -- -- -- 

023.7 মৃতুয্দন্ড াপ্ত আসািম (সুরক্ষা েসবা িবভােগর জনয্) 

     িতেবদনাধীন বছর 
(3128-29) 

পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

পূরব্বর্তী বছেরর তুলনায় 
াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -eর 

সংখয্া 
2 3 4 5 

মৃতুয্দন্ড াপ্ত আসািমর সংখয্া -- -- -- 

মৃতুয্দন্ড কারয্কর হেয়েছ, eমন আসািমর 
সংখয্া 

-- -- -- 

 

 
23.8 সীমান্ত সংঘের্ষর সংখয্া (জনিনরাপত্তা িবভাগ) 
 

 িতেবদনাধীন বছর  
(3128-29) 

পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -eর সংখয্া 

2 3 4 5 
বাংলােদশ-ভারত সীমান্ত -- -- -- 

বাংলােদশ-মায়ানমার সীমান্ত -- -- -- 

 

23.9 সীমােন্ত বাংলােদেশর সাধারণ নাগিরক হতয্ার সংখয্া  
 িতেবদনাধীন বছর  

(3128-29) 
পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

াস(-)/বৃিদ্ধ(+) -eর সংখয্া 

2 3 4 5 
িব eস eফ কর্তৃক -- -- -- 

মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক  -- -- -- 
 

 
(24) েফৗজদাির মামলা-সংকর্ান্ত তথয্ (আiন o িবচার িবভােগর  জনয্) 
কর্মপুিঞ্জভূত aিনষ্পন্ন 
েফৗজদাির মামলার 

সংখয্া 

িতেবদনাধীন বছের 
(3128-29)) েমাট 
শািস্ত াপ্ত আসািমর 

সংখয্া 

পূরব্বর্তী বছের 
(3127-28) েমাট 
শািস্ত াপ্ত আসািমর 

সংখয্া 

িতেবদনাধীন বছের  
(3128-29) েমাট 
িনষ্পিত্তকৃত মামলার 

সংখয্া 

পূরব্বর্তী বছের 
(3127-28) েমাট 
িনষ্পিত্তকৃত 
মামলার সংখয্া 

2 3 4 5 6 
-- -- -- -- -- 
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(25)  a র্থৈনিতক (a র্থ িবভােগর জনয্)  
 

আiেটম িতেবদন ধীনা
বছর 

 (3128-29) 

পূরব্বর্তী  
বছর  

(3127-28) 

পূরব্বর্তী বছেরর  তুলনায় 
শতকরা বৃিদ্ধ (+) বা াস  (-) 

 
2 3 4 5 

2।   ৈবেদিশক মু ার িরজার্ভ (িবিলয়ন মাির্কন ডলার)  
      (41 জুন,  3129) 

-- -- -- 

3।   বাসী বাংলােদশীেদর ে িরত েরিমেটেন্সর পিরমাণ    

(িবিলয়ন মাির্কন ডলার)   (জুলাi 3128জুন 3129) 
-- -- -- 

4।   আমদািনর পিরমাণ (িবিলয়ন মাির্কন ডলার) 
   (জুলাi 3128জুন 3129) 

-- -- -- 

5।   i,িপ,িব-eর তথয্ানুযায়ী রপ্তািনর পিরমাণ (িবিলয়ন 
মাির্কন ডলার) 
    (জুলাi 3128জুন 3129) 

-- -- -- 

6। রাজসব্ঃ  
(ক) িতেবদনাধীন বছের রাজসব্ আদােয়র লক্ষয্মা া  
(েকািট টাকা) 
(খ)  রাজসব্ আদােয়র পিরমাণ (েকািট টাকা) 
   (জুলাi 3128জুন 3129) 

-- -- -- 

7।   েমাট aভয্ন্তরীণ ঋণ (েকািট টাকায়) 
      সরকাির খাত (িনট) 
     (জুন, 3129) 

-- -- -- 

-- -- -- 8। ঋণপ  েখালা (LCs opening) (িবিলয়ন মাির্কন ডলার) 
      (ক) খাদয্-শসয্ (চাল o গম) 
   (খ)  aনয্ানয্   
    

    েমাট (জুলাi 3128জুন 3129) 

-- -- -- 

9।  খাদয্-শেসয্র মজুদ (লক্ষ েমি ক টন) 
(41 জুন 3129) 

-- -- -- 

৯।  জাতীয় েভাক্তা মূলয্ সূচক পিরবর্তেনর হার  
    (িভিত্ত 3116-17=211) 
  ক) বােরা মােসর গড়িভিত্তক 
  খ) পেয়ন্ট-টু-পেয়ন্টিভিত্তক (জুলাi 3128জুন 3129) 

-- -- -- 

 

 

25.2 সরাসির ৈবেদিশক িবিনেয়াগ (ফেরন িডেরক্ট iনেভস্টেমন্ট) সংকর্ান্ত ( ধানম ীর কারয্ালেয়র জনয্) 
 

িতেবদনাধীন বছর পূরব্বর্তী দুi বছর সরাসির ৈবেদিশক 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ 
(িবিলয়ন মাির্কন ডলাের) 3128-29 3127-28 3126-27 

2 3 4 5 
-- -- -- -- 
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(26)  uন্নয়ন কল্প সংকর্ান্ত  (বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ o মূলয্ায়ন িবভােগর জনয্) 
 
26.2     uন্নয়ন কেল্পর aর্থ বরাদ্দ o বয্য় সংকর্ান্ত তথয্ (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
 

িতেবদনাধীন বছের 
েমাট কেল্পর সংখয্া  

 

িতেবদনাধীন বছের eিডিপেত 
েমাট বরাদ্দ (েকািট টাকায়) 

িতেবদনাধীন বছের 
বরােদ্দর িবপরীেত বয্েয়র 
পিরমাণ o বরােদ্দর 

িবপরীেত বয্েয়র শতকরা 
হার 

িতেবদনাধীন বছের ম ণালেয় 
eিডিপ িরিভu সভার সংখয্া  

2 3 4 5 
-- -- -- -- 

 
 26.3 কেল্পর aবস্থা (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 

শুরু করা নতুন 
কেল্পর সংখয্া 

িতেবদনাধীন বছের 
সমাপ্ত  কেল্পর 
তািলকা 

িতেবদনাধীন বছের 
uেদব্াধনকৃত সমাপ্ত কেল্পর 

তািলকা 

িতেবদনাধীন বছের চলমান 
কেল্পর কেম্পােনন্ট িহসােব সমাপ্ত 

গুরুতব্পূর্ণ aবকাঠােমা 
2 3 4 5 
-- -- -- -- 

 

26.4 িজিডিপ বৃিদ্ধর হার (3128-29) (পিরসংখয্ান  o তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্) 

26.5 মাথািপছু আয় (মাির্কন ডলাের) (3128-29) (পিরসংখয্ান  o তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্) 

26.6 দির  জনেগাষ্ঠী সংকর্ান্ত তথয্ (পিরসংখয্ান  o তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্): 
 

দাির য্সীমার িনেচ aবিস্থত জনেগাষ্ঠীর ধরন িতেবদনাধীন বছর 
 (3128 -29) 

পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

2 3 4 
সংখয্া -- -- দাির য্সীমার িনেচ aবিস্থত aতীব 

দির  (Extreme Poor) 
জনেগাষ্ঠী শতকরা হার  -- -- 

সংখয্া 
 

-- -- দাির য্সীমার িনেচ aবিস্থত দির  
(Poor) জনেগাষ্ঠী 

শতকরা হার 
 

-- -- 

26.7   কর্মসংস্থান-সংকর্ান্ত তথয্ (পিরসংখয্ান  o তথয্ বয্বস্হাপনা িবভােগর জনয্) 
 

 িতেবদনাধীন বছর 
(3128-29) 

পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

2 3 4 
আনুষ্ঠািনক কর্মসংস্থােনর সংখয্া -- -- 

aনানুষ্ঠািনক কর্মসংস্থােনর সংখয্া -- -- 

েমাট -- -- 

েবকারেতব্র হার -- -- 
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(27) ঋণ o aনুদান সংকর্ান্ত তথয্ (a র্থৈনিতক সম্পর্ক িবভােগর জনয্)  
 

বছর চুিক্তর  
ধরন 

চুিক্তর 
সংখয্া 

কিমটেমন্ট 
(েকািট টাকায়) 

িডসবার্সেমন্ট 
(েকািট টাকায়) 

িরেপেমন্ট 
 (েকািট টাকায়) 

মন্তবয্ 

2 3 4 5 6 7 8 
আসল- -- 3128 -29 ঋণচুিক্ত -- -- -- 

সুদ- -- 

 aনুদান 
চুিক্ত 

-- -- -- -- 

 েমাট -- -- -- -- 

-- 

আসল- -- 3127-28 ঋণচুিক্ত -- -- -- 

সুদ- -- 

aনুদান 
চুিক্ত 

-- -- -- --  

েমাট -- -- -- -- 

-- 

 
(28)    aবকাঠােমা uন্নয়ন (aবকাঠােমা uন্নয়ন কর্মসূিচ o বাস্তবায়ন aগর্গিতর িববরণ, সংিশ্লষ্ট a র্থ-বছের  
(3128-29) বরাদ্দকৃত aর্থ, বয্িয়ত aর্থ, সংিশ্লষ্ট aর্থ-বছের (3128-29) লক্ষয্মা া eবং লক্ষয্মা ার িবপরীেত 
aির্জত aগর্গিত)   
(29)    পররা  ম ণালয় সংিশ্লষ্ট তথয্  
 

29.2 সরকার ধােনর িবেদশ সফর সংকর্ান্ত 
সফর িতেবদনাধীন বছর 

(3128-29) 
পূরব্বর্তী বছর 
(3127-28) 

2 3 4 
সরকার ধােনর িবেদশ সফেরর সংখয্া -- -- 

আন্তর্জািতক সেম্মলেন েযাগদােনর সংখয্া -- -- 

িদব্পািক্ষক রা ীয় সফেরর সংখয্া -- -- 
 

29.3   িবেদিশ রা ধান/সরকার ধােনর বাংলােদশ সফর (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
 
29.4   আন্তর্জািতক সংস্থা- ধানেদর বাংলােদশ সফর (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
 
29.5   িবেদেশ বাংলােদেশর দূতাবােসর সংখয্া  
 
29.6 বাংলােদেশ িবেদেশর দূতাবােসর সংখয্া 
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(2৯)    িশক্ষা-সংকর্ান্ত তথয্  
 

2৯.2 াথিমক িশক্ষা-সংকর্ান্ত  তথয্সমূহ ( াথিমক o গণিশক্ষা ম ণালেয়র জনয্) 
 

ছা -ছা ীর সংখয্া াথিমক িবদয্ালেয়র সরব্েমাট 
িশক্ষেকর সংখয্া 

েদেশর সরব্েমাট 
াথিমক িশক্ষা 
িতষ্ঠােনর সংখয্া       

  (              ) 
ছা  ছা ী েমাট 

স্কুল তয্াগকারী 
(ঝের পড়া) 
ছা -ছা ীর 
হার 

 

সরব্েমাট মিহলা 
(%) 

2 3 4 5 6 7 8 

সরকাির াথিমক 
িবদয্ালেয়র সংখয্া       
(               )          

-- -- -- -- -- 

েরিজস্টার্ড েবসরকাির 
াথিমক িবদয্ালেয়র 
সংখয্া (          ) 

-- -- -- -- -- 

কিমuিনিট াথিমক 
িবদয্ালেয়র সংখয্া  
(           )                

-- -- -- -- -- 

aনয্ানয্ াথিমক িশক্ষা 
িতষ্ঠােনর সংখয্া 

(           ) 

-- -- -- -- -- 

   সরব্েমাট  সংখয্া 
     (              ) 

-- -- -- 

 

-- -- 

 

 

2৯.3   াথিমক িবদয্ালেয় গমেনাপেযাগী িশশুর (7-21 বছর বয়স) সংখয্া ( াথিমক o গণিশক্ষা ম ণালেয়র জনয্) 
 

িশক্ষার্থী  গমেনাপেযাগী 
িশশুর সংখয্া  
(7-21 বছর বয়সী) 

গমেনাপেযাগী েমাট কতজন 
িশশু িবদয্ালেয় যায় না, তার 
সংখয্া eবং (শতকরা হার) 

 গমেনাপেযাগী িশশু (7-
21 বছর বয়সী)-eর মেধয্ 
িতবন্ধী িশশুর সংখয্া  

গমেনাপেযাগী িতবন্ধী িশশু (7-21 
বছর বয়সী)-eর মেধয্ িবদয্ালেয় 
যায় না eমন িশশুর সংখয্া eবং 
(শতরা হার ) 

2 3 4 5  
বালক -- -- -- -- 

বািলকা -- -- -- -- 

েমাট -- -- -- -- 
 
 

2৯.4  সাক্ষরতার হার ( াথিমক o গণিশক্ষা ম ণালেয়র জনয্) 
 

সাক্ষরতার হার বয়স 
পুরুষ মিহলা 

গড়  

2 3 4 5 
8 + বছর -- -- -- 

26 + বছর -- -- -- 
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2৯.5 মাধয্িমক (িনম্ন o uচ্চ মাধয্িমকসহ) িশক্ষা-সংকর্ান্ত তথয্ (িশক্ষা ম ণালেয়র জনয্) 

 
িতষ্ঠােনর 
ধরন 

িতষ্ঠােনর 
সংখয্া 

িশক্ষার্থীর সংখয্া িশক্ষেকর সংখয্া পিরক্ষার্থীর সংখয্া 

  ছা  ছা ী েমাট পুরুষ মিহলা েমাট eস.eস.িস 
(মা াসা o 
কািরগিরসহ) 

eiচ.eস.িস 
(মা াসা o 
কািরগিরসহ) 

স্নাতক 
(মা াসা o 
কািরগিরসহ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 
িনম্ন 
মাধয্িমক 
িবদয্ালয় 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

মাধয্িমক 
িবদয্ালয়  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

স্কুল eয্ান্ড 
কেলজ 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

uচ্চ 
মাধয্িমক 
কেলজ 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

দািখল  
মা াসা 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

আিলম 
মা াসা 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

কািরগির o 
েভােকশনাল 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

  

2৯.6  িবশব্িবদয্ালেয়র িশক্ষা-সংকর্ান্ত তথয্ (িশক্ষা ম ণালেয়র জনয্) 
 

ছা -ছা ীর সংখয্া o শতকরা হার িশক্ষক/িশিক্ষকার সংখয্া o 
শতকরা হার 

িবশব্িবদয্ালেয়র ধরন িবশব্িবদয্ালেয়র সংখয্া 

ছা  ছা ী িশক্ষক িশিক্ষকা 
2 3 4 5 6 7 

সরকাির -- -- -- -- -- 

েবসরকাির -- -- -- -- -- 

 
 

(31)  সব্াস্থয্-সংকর্ান্ত তথয্ (সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালেয়র জনয্) 
 
31.2  েমিডেকল কেলজসহ িবিভন্ন িচিকৎসা িশক্ষা িতষ্ঠােন ছা -ছা ী ভির্ত সংকর্ান্ত তথয্ 
           (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 

িতষ্ঠােনর সংখয্া ভির্তকৃত ছা -ছা ীর সংখয্া aধয্ায়নরত ছা -ছা ীর 
সংখয্া 

িতষ্ঠােনর 
ধরন 

সরকাির েবসরকাির েমাট সরকাির েবসরকাির েমাট েমাট ছা  েমাট  
ছা ী 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 
েমিডেকল 
কেলজ 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

নাির্সং 
iনিস্টিটuট 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
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নাির্সং কেলজ -- -- -- -- -- -- -- -- 

েমিডেকল 
eয্ািসেস্টন্ট 
ে িনং স্কুল 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

iনিস্টিটuট 
aব েহলথ 
েটকেনালিজ 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

31.3  সব্াস্থয্-সংকর্ান্ত  

গড় আয়ু (বছর) জন্ম-হার 
( িত 
হাজাের) 

মৃতুয্-হার 
( িত 
হাজাের) 

জনসংখয্া 
বৃিদ্ধ হার 
(শতকরা) 

নবজাতক 
(Infant) 
মৃতুয্র-হার 

( িত হাজাের) 

6 (পঁাচ) বছর 
বয়স পরয্ন্ত 

িশশু মৃতুয্র-হার
( িত হাজাের) 

মাতৃ মৃতুয্র 
হার 
( িত 
হাজাের) 

পিরবার 
পিরকল্পনা পদ্ধিত 
গর্হেণর শতকরা 

হার  
(সক্ষম দম্পিত) 

পুরুষ  মিহলা েমাট

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

31.4   সব্াস্থয্রক্ষায় বয্য় o aবকাঠােমা সংকর্ান্ত (12 জুলাi 3128 েথেক 41 জুন 3129 পরয্ন্ত) 
 

সারােদেশ হাসপাতােলর সংখয্া সারােদেশ হাসপাতাল েবেডর 
েমাট সংখয্া 

সারােদেশ েরিজস্টার্ড ডাক্তার, 
নার্স, পয্ারােমিডকস-eর 
সংখয্া  
 

সারােদেশ েরিজস্টার্ড ডাক্তার, 
নার্স, পয্ারােমিডকস-eর 
িবপরীেত জনসংখয্া  
 

মাথািপছু 
সব্াস্থয্ বয্য় 
(টাকায়) 

সরকাির েবসরকাির েমাট সরকাির েবসরকাির েমাট ডাক্তার নার্স পয্ারােমিডকস ডাক্তার নার্স পয্ারােমিডকস
2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 10   9 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
 
(32) জনশিক্ত রপ্তািন-সংকর্ান্ত তথয্ ( বাসী কলয্াণ o ৈবেদিশক কর্মসংস্থান ম ণালেয়র জনয্)  

জনশিক্ত রপ্তািন o তয্াগমন িতেবদনাধীন বছর 
(3128-29) 

পূরব্বর্তী বছর 
 (3127-28) 

শতকরা বৃিদ্ধ (+) বা  
াস (-) eর হার 

2 3 4 5 
িবেদেশ ে িরত জনশিক্তর সংখয্া -- -- -- 

িবেদশ েথেক তয্াগত জনশিক্তর সংখয্া -- -- -- 
 

(33)   হজ্জব্-সংকর্ান্ত তথয্ (ধর্ম ম ণালেয়র জনয্) 
3128-29 a র্থ-বছর 3127-28 a র্থ-বছর হেজ্জব্ গমন 

পুরুষ মিহলা েমাট পুরুষ মিহলা েমাট 
2 3 4 5 6 7 8 

হেজ্জব্ গমনকারীর 
সংখয্া 

-- -- -- -- -- -- 

 

(34)  সামািজক িনরাপত্তা কর্মসূিচ (সংিশ্লষ্ট ম ণালয়/িবভাগ পূরণ করেব) 
 

ম ণালয়/ কর্িমক সামািজক িনরাপত্তা িতেবদনাধীন বছর (3128-29) পূরব্বর্তী বছর 
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 (3127-28)  িবভাগ  কর্মসূিচর ধরন 
সুিবধােভাগী 
বয্িক্ত/পিরবার/ 
িতষ্ঠােনর সংখয্া 

আির্থক সংেশ্লষ 
(লক্ষ টাকায়) 

সুিবধােভাগী 
বয্িক্ত/পিরবার/ 
িতষ্ঠােনর সংখয্া 

আির্থক সংেশ্লষ 
(লক্ষ টাকায়) 

2 3 4 5 6 7 8 
-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 
 

(35)    ধান ধান েসক্টর কের্পােরশনসমূেহর লাভ/েলাকসান   
35.2  ম ণালয়/িবভােগর আoতাধীন েয সব (বািণিজয্ক িভিত্তেত পিরচািলত) িতষ্ঠান 3128-29 a র্থ-বছের 

েলাকসান কেরেছ তােদর নাম o েলাকসােনর পিরমাণ  
   

aতয্িধক েলাকসািন িতষ্ঠান 

িতষ্ঠােনর নাম েলাকসােনর 
পিরমাণ 

িতেবদনাধীন বছের (3128-29) 
িবরা ীকৃত হেয়েছ eমন কলকারখানার নাম 

o সংখয্া 

aদূর ভিবষয্েত বয্বস্থাপনা বা aনয্ েকান 
গুরুতর সমসয্ার সৃিষ্ট হেত পাের eমন 

িতষ্ঠােনর নাম 

2 3  4 
-- -- -- 

 
35.3 ম ণালয়/িবভােগর আoতাধীন েয সব (বািণিজয্ক িভিত্তেত পিরচািলত) িতষ্ঠান 3128-29 aর্থ-বছের লাভ 

কেরেছ তােদর নাম o লােভর পিরমাণ  
 

িতষ্ঠােনর নাম লােভর পিরমাণ 
2 3 
-- -- 

  

  
 িসিনয়র সিচব/সিচেবর সব্াক্ষরঃ 
 নামঃ    
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