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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 
 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম        আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা  
প্রবিহিদনাধীন িছর   ২০১৫-১৬                          প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ ২১-০৭-২০১৬ বি.   
 

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) 
সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ িছরবভবিক সংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 
 

  ১৪৩ ১০৪ ৩৯    

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত 

অবিস (হমাে পদ সংখ্যা) 
২৩০১১   ১৪২০১ ৮৮১০ ৪০২  

মমাে ২৩১৫৪ ১৪৩০৫ ৮৮৪৯ ৪০২  

 

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

         

১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস  

অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

মজলা 

কম িকিিার পদ 

অন্যান্য ১ম 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর 

পদ 

৩য় মেবণর 

পদ 

৪র্ ি মেবণর 

পদ 

মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 
    ৪৪৯ ৪২৮   ৪৪৪৮ ৩৫২৪  ৮৮৪৯ 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহল  

িার িাবলকা 

 

১.৪       শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা  

১.৫       অন্যান্য পহদর িথ্য  
প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে স্থানান্তবরি 

পহদর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে  

স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্যা 

১ ২ 

 ৭টি 

 

 ২৩টি 

* মকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন  নাই। 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন বছরে পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 
কম িকিিা কম িচারী মমাে কম িকিিা কম িচারী মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ৯৯  ২৭৫  ৩৭৪  ১৬  ২৪  ৪০ - 
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১.৭ ভ্রমণ/পবরদশ িন (হদহশ)  
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(হমাে বদহনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/হেশাল 

এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন  ১২২ দিন   ১৪ দিন  

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ     

 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ) 
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (হমাে বদহনর সংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেশাল এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  ৪৩ বদন   ০৬ বদন  

     
 

* কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 

১.৯    উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যা 

 

(২) অবিে আপবি  
 

২.১  অবিে আপবি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 
(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবিে আপবি ব্রিবশহে 

জিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবিে আপবি অবনষ্পন্ন অবিে আপবি 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 
সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

 ননৌ-পদিবহন 

মন্ত্রণালয় 

 ৭৩৩  ৮৮৪.০০   ১২৩  ৩৫০  ৪৬৯.৫০   ১১৭৯   ১৬০৯.০০ 

         

                   সি িহমাে 

 
 

২.২  অবিে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর মকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল মসসি 

মকসসমূহের িাবলকা   

 
(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-বছরে 

(২০১৫-১৬) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূহে পুবিভূি মমাে 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন বছরে বনষ্পবিকৃি  মামলার সংখ্যা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অব্যােবি  অন্যান্য দণ্ড মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ১৯১  ০৫  ৪২  ৩১   ৭৬  ১১৭ 
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(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 
 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহি দাহয়রকৃি বরে 

মামলার সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মিহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা 

দাহয়রকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ০৫  ৫০ -  ৩৩  ৩৮ 

 

 (৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        মদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 
 

প্রবশিণ কম িসূবচর মমাে সংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে মর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা  

১ ২ 

 ২৭১  ২৪৪৪ 

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (২০১৫-১৬) মকান ইন-োউজ প্রবশিহণর আহয়াজন 

করা েহয় র্াকহল িার িণ িনাঃ মমাে-৭৪৯ জনহক প্রবশিণ প্রদান করা েহয়হছ।  

৫.৩   প্রবশিণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর মিহে িড় রকহমর মকান সমস্যা 

র্াকহল িার িণ িনা    
 

৫.৪   মন্ত্রণালহয় অন্-দ্য-জি মেবনং (OJT)-এ্র ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্য-জি মেবনং আহয়াজন 

করহি িড় রকহমর মকান অসুবিধা আহছ বক-না?   
 

৫.৫      প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর জন্য বিহদশ গমনকারী 

কম িকিিার সংখ্যাঃ ১৪১ জন।   
 

(৬)  মসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্যা মসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্যা 

১ ২ 

 ৩০ 

 

 ৮৩ 

 

(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহরর মমাে 

সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ইন্টারহনে 

সুবিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোর প্রবশবিি 

জনিহলর সংখ্যা 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 মন্ত্রণালয়-৫৬  োঁ োঁ  না  ৫১  ৫২ 

 িপ্তি/সংস্থা-১২১৭  োঁ োঁ  না 65  ১55 

 নমাট = ১২৭৩ - - -  116    207 
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(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংশ/মুনািা/আদায়কৃি রাজস্ব মর্হক সরকাবর মকাষাগাহর জমার পবরমাণ  

(অর্ ি বিভাহগর জন্য)  

(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ হ্রাস(-)/বৃবির (+) োর 

লিযমাো প্রকৃি অজিন লিযমাো প্রকৃি অজিন লিযমাো প্রকৃি অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় ট্যাক্স 

মরবভবনউ 

      

নন-ট্যাক্স 

মরবভবনউ  

      

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় মর্হক)       

লভযাংশ বেসাহি       

 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কে    
 

৯.১  প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন কহর র্াকহল িার িাবলকা 

 
৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল  

 

 দবআইদিব্লটিএঃ 
 

(১) 2015-2016 A_© eQ‡i 379wU NvU/c‡q›U/‡Uvj ‡ókb BRviv cÖ`vb Kiv nq| D³ NvU/c‡q›U/‡Uvj ‡ókb 

mg~n BRviv cÖ`v‡bi gva¨‡g weAvBWweøDwUGÕi 54,95,27,425/-(Pyqvbœ †KvwU cuPvbeŸB jÿ mvZvk nvRvi 

PvikZ cuwPk) UvKv ivR¯̂ AwR©Z nq| 

(২) XvKv-cUzqvLvjx, XvKv-KvjvBqv, মাওয়া,XvKv-ewikvj †bŠ-c‡_ AvaywbK my‡hvM-myweav m¤̂wjZ bZzb wKQz hvÎxevnx j‡Âi 

iæUcviwgU/ mgqm~Px Aby‡gv`b Kiv n‡q‡Q| d‡j hvÎx mvaviY ‡bŠc‡_ hvZvqv‡Z †ÿ‡Î AvaywbK my‡hvM-myweav †fvM 

Ki‡Q| 

(৩) C`/ agx©q Drme ¸wj‡Z hvÎx mvavi‡Yi wbivc` PjvP‡ji ¯^v‡_© we‡kl gwbUwis Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|  

(৪) C`-Dj-wdZi-2016 Dcj‡ÿ¨ cÖwZ eQ‡ii b¨vq G eQiI †`‡ki ¸iæZ¡c~Y© I SzuwKc~Y© 14wU NvU/c‡q‡›U mswkøó‡`i 

gva¨‡g KwgwU MVb K‡i gwbUwis Kvh©µg †Rvi`vi Kiv n‡q‡Q| d‡j hvÎx mvaviY hvZvqZ Ki‡Z cvi‡Q|  

(৫) weAvBWweøDwUGÕi wbR¯̂ †bŠ-hv‡bi gva¨‡g AvBb-k„•Ljv iÿvKvix evwnbxi mnvqZvq †bŠ-c‡_ Puv`vevwR I WvKvwZ 

cÖwZ‡iv‡a Puv`vevwR I WvKvwZ cÖeb GjvKvi b`x mg~n we‡kl Awfhvb cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| 

(৬) hvwÎ‡`i Rvbgv‡ji wbivcËvi ¯v̂‡_© ỳ‡h©vMc~Y© AvenvIqv †bŠ-hvb PjvPj eÜ ivLv n‡q‡Q| 

(৭) ‡ek K‡qKwU †bŠ-hv‡bi weiæ‡× AvBGmI-1976 Gi mswkøó avivq †gwib †Kv‡U© gvgjv `‡qi Kiv n‡q‡Q| 

(৮) evsjv‡`k fvi‡Zi g‡a¨ †bŠ-mwPe ch©v‡qi mfv MZ 20 GwcÖjÕ2015 Zvwi‡L fvi‡Zi bqvw`jøx‡Z AbywôZ nq| 

(৯) gvbweK KviY we‡ePbvq fviZxq Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z 35,000 nvRvi †gwUªK Ub Lv`¨k‡m¨i g‡a¨ 20,000 nvRvi †gwUªK 

Ub Lv`¨km¨ B‡Zvg‡a¨ KjKvZv n‡Z †bŠ-c‡_ AvïMÄ Ges moK c‡_ AvïMÄ n‡q wÎcyiv iv‡R¨ cwienb Kvh©µg m¤úbœ 

n‡q‡Q| 
 

(১০) Protocol on Inland Water Transit and Trade(PIWT&T) -Gi gyLeÜ Ges †gqv`Kvj welqK 

ms‡kvabx cÖ Í̄ve gš¿xmfv ˆeV‡K Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| 
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(১১) fvi‡Zi gvbbxq cÖavbgš¿x b‡i› ª̀ †gv`x MZ 06 Ryb 2015 ZvwiL evsjv‡`k mdiKv‡j evsjv‡`k I fvi‡Zi g‡a¨ 

we`¨gvb cÖ‡UvK‡ji ms‡kvawbmn †bŠ-cÖ‡UvKj iæ‡U Passengers Service Movement Gi Dci GKwU 

mg‡SvZv ¯§viK (MOU) ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| 
 

(১২) †bŠ-cÖ‡UvKj Pzw³ 5(cuvP) eQi ‡gqv‡` A_©vr 31 gvP© 2020 mvj ch©šÍ ewa©ZKiY wel‡q HK¨gZ nq| cieZx©‡Z 

cÖ‡UvKj mqswµqfv‡e bevq‡bi wel‡q wm×všÍ nq Ges GKwU cÖ Í̄ve M„wnZ nq| 
 

 

(১৩) evsjv‡`k fvi‡Zi g‡a¨ †bŠ-mwPe ch©v‡qi mfv MZ 16 b‡f¤̂i 2015 Zvwi‡L fvi‡Zi bqvw`jøx‡Z AbywôZ nq| 
 

(১৪) AvïMÄ b`x e›`i w`‡q fvi‡Zi AvMiZjvq wbqwgZ cY¨ Transshipment Kvh©µg gvbbxq †bŠ-cwienb gš¿x 

KZ…©K 16/06/2016 Zvwi‡L D‡™¢vab nq| 

(১৫) 16 b‡f¤̂i 2015 Zvwi‡L fvi‡Z AbywôZ †bŠ-mwPe ch©v‡qi mfvq †hŠ_ KvwiMwi KwgwU KZ…©K cÖ Í̄vweZ UªvÝwkcg¨v›U 

gvïj wnmv‡e cÖwZ Ub c‡b¨i Rb¨ 192.22 UvKv av‡h©̈ i wel‡q HK¨gZ nq| 

 

(১৬) 2015-2016 A_©eQ‡i el©v †gŠmyg Ae¨ewnZ ci †_‡K ¸iæZ¡c~Y© †dix  I †bŠ-iæU Ges †bŠ-e›`img~n gvV ch©v‡q 

wbqwgZ gwbUwis‡qi cvkvcvwk cÖ‡qvRbvbyhvqx nvB‡WªvMÖvwdK Rwic K‡i bve¨Zv cwiw ’̄wZ ch©‡e¶Y  Ges †bŠ-c_mg~‡ni 

bve¨Zv m¼U wbim‡b †WªwRs Kvh©µg cwiPvjbv K‡i‡Q| msi¶b Lbb Kg©m~wPi AvIZvq RybÕ 2016 ch©šÍ  cÖvq 90.00 

j¶ NbwgUvi †WªwRs K‡i ewY©Z ¸iæZ¡c~b© †bŠ-c_¸‡jvi bve¨Zv eRvq ivLv n‡q‡Q| Dbœqbg~jK Lb‡bi AvIZvq †gvU 

170.00 j¶ NbwgUvi †WªwRs m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 2015-2016 mv‡j Af¨šÍixY †bŠ-c_mg~‡ni bve¨Zv Dbœqb I 

msi¶‡Y weAvBWweøDwUG KZ…©K RybÕ2016 ch©šÍ me©‡gvU 260.00 j¶ NbwgUvi †WªwRs m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  

(১৭) 2015-2016 A_© eQ‡i weAvBWweøDwUG KZ…©K ev Í̄evqbvaxb Ò10 wU †WªRvi †µb‡evU, UvM‡evU, Awdmvm© nvDR‡evU 

I µz-nvDR‡evU mn Ab¨vb¨ miÄvgvw`/hš¿cvwZ msMÖn (1g ms‡kvwaZ)Ó-kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 2wU 16© © KvUvi mvKkb 

†WªRvi, 2wU UvM‡evU, 1wU eqv †UÛvi †f‡mj, 4wU Bbj¨vÛ mv‡f© †f‡mj, 1wU †µb‡evU, 2wU cvBc †Kwis Wv¤̂ evR©, 

4wU †Kweb µzRvimn 250wU wewfbœ mvB‡Ri ivevi †nvR cvBc msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges 2wU †mî cÖ‡cì gvwëcvicvR 

†f‡mj, 4wU Gwçweqvb UvBc KvUvi mvKkb †WªRvi, 6wU mv‡f© Gjywgwbqvg IqvK©‡evU, 1wU †¯úkvj BÝ‡cKkb 

gvwëcvR †f‡m‡ji wbg©vbKvR Pjgvb i‡q‡Q| GQvov ÒAf¨šÍixY †bŠ-c‡_i bve¨Zv iÿv‡_© 2wU †WªRvi, †µb‡evU, 

nvDR‡evU, µz-nvDR‡evU Ges UvM‡evUmn Avbylw½K miÄvgvw` msMÖn (2q ms‡kvwaZ)Ó- kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 

2015-2016 A_© eQ‡i 1wU 18© © KvUvi mvKkb †WªRvi msMÖn Kiv n‡q‡Q| 
 

 

 

 (১৮) gvIqv b`x e›`‡ii c~‡e©i ’̄v‡b cÙv †mZzi g~j GjvBb‡g›U covq NvUwU ¯̂íZg mg‡qi g‡a¨ wkgywjqvq mdjfv‡e 

’̄vbvšÍi এবং  KvDivKvw›` n‡Z KvVvjevox‡Z †dixNvU ¯’vbvšÍi KvR Pjgvb i‡q‡Q; 

(১৯) Af¨šÍixY †bŠ-c‡_ `ÿ bvweK †hvMv‡bi j‡ÿ¨ gv`vixcyi †Rjvq GmwcwUAvB ’̄vcb ; 

(২০) evsjv‡`k-fviZ cÖ‡UvKj †bŠ-c‡_i ivqg½j-Puv`cyi-RwKMÄ ch©šÍ 811 wK‡jvwgUvi †bŠ-c‡_ AwZwi³ gvwK©s 

KvR Kiv nq| GQvov wmivRMÄ-mv‡n‡ei AvMjv cÖ‡UvKj †bŠ-c‡_i we‡kl we‡kl ’̄v‡b iv‡Zi †ejvq PjvP‡ji Rb¨ 

LED jvBUmn P.C Pole(Pre-stressed concrete pole) ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 

(২১) ˆfie-QvZK †bŠ-c‡_ †n‡j cvov wmwm †cvj/gvK©v D‡Ëvjb K‡i cybt ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  

(২২) ‡jsixb-‡U‡Ki nvU †bŠ-c‡_i jvjcyi n‡Z †U‡Ki nvU ch©šÍ cÖvq 50 wK‡jvwgUvi ch©šÍ †gŠmygx †bŠ-c‡_ cv_i, 

evwj I Kqjvevnx †bŠ-hvb PjvP‡ji myweav‡_© we‡klfv‡e gvwK©s Kiv n‡q‡Q| 

(২৩) ‡bŠ-hvb PjvP‡ji myweav‡_© my›`i e‡bi wfZi w`‡q A_©vr eMx-`yagyLx, nwibUvbv, Rqgwbi †Mvj Gi weKí †bŠ-

c_ wnmv‡e  gsjv-NvwlqvLvjx †bŠ-c‡_ e¨vcK †WªwRs K‡i 12© WªvdU wewkó RvnvR PjvP‡ji Rb¨ D¤§y³ Kiv n‡q‡Q| 

(২৪) Puv`cyi-AvRv`evRvi-PÆMÖvg ch©šÍ 1g †kÖYxi †bŠ-c‡_ wbqwgZ eqv/evwZ/gvK©vmn Ab¨vb¨ †bŠ-mnvqK hš¿cvwZ 

e¨envi K‡i †bŠ-PjvPj Pvjy ivLv n‡q‡Q| 

(২৫) cvUzwiqv-evNvevwo, gvIqv-PiRvbvRvZ, Puv`cyi-kwiqZcyi jvnvinvU-‡f`ywiqv, †fvjv-jÿxcyi †dixNv‡U wbqwgZ 

gvwK©s Kv‡Ri cvkvcvwk †bŠ-PjvPj wbwe©Nœ Kivi j‡ÿ¨ AwZwi³ gvwK©s Kiv n‡q‡Q| 

(২৬) hvÎx mvavi‡Yi wbivc‡` j‡Â DVv-bvgvi Rb¨ 125wU c›Uzb †givgZ K‡i mswkøó Nv‡U cybt ’̄vcb/cÖwZ ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q| G‡Z hvÎx mvavi‡Yi j‡Â DVv-bvgv mnR I wbivc` Kiv n‡q‡Q| 

(২৭)  প্রকল্পেি আওতায় নমাট ৪০০ টি গুরুত্বপূণ ণ ননৌ-পল্পে জদিপ কাজ সম্পন্ন কিা হল্পয়ল্পে। 
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(২৮) iv½vgvwU‡Z ’̄vc‡bi Rb¨ 48 © X 24 © X 4 ©  mvB‡Ri 1wU †QvU c›Uzb wbg©vY KvR †k‡l Nv‡U ’̄vcb Kiv n‡q‡Q ; 

(২৯) fvmgvb W‡K 2015-2016 A_© eQ‡i 3wU RvnvR , 8wU c›Uzb WwKs †givgZ Kiv n‡q‡Q ; 

(৩০) 2015-2016 A_© eQ‡i 51wU c›Uz‡bi eo ai‡bi †givgZ KvR Ges 20wU c›Uz‡bi gvSvwi ai‡bi †givgZ KvR †kl 

Kiv n‡q‡Q ;  

(৩১) Òevsjv‡`k cjøx AÂ‡j jÂNvU I I‡qmvBW NvU Dbœqb Ó kxl©K cÖK‡íi AvIZvq Avbylvw½K myweavmn 100wU c›Uzb 

(5wU †dix c›Uzb, 45wU wgwWqvg c›Uzb, 50wU †QvU c›Uzb) wbgv©Y I ’̄vcb kxl©K cÖK‡íi AvIZvq স্থাপন করা হয়য়য়ে। 

(৩২) e-Øxc IqvK©‡evU,Gb‡Rj IqvK©‡evU,G¨v‡cv‡jv IqvK©‡evU,mvjgv RvnvR,AMÖMwZ RvnvR এবং AMÖMvgx 

Rvnv‡Ri WwKs I WwKs mswkøó †givgZ KvR| 

(৩৩) aªeZviv RvnvR,AMÖevnK RvnvR,AMÖMwZ RvnvR,D×viKvix RvnvR iæ¯Íg, KsKi RvnvR,G¨v‡cv‡jv 

IqvK©‡evU, D×viKvix nvgRv RvnvR, mÜvbx Rvnv‡Ri evg †gBb BwÄ‡bi LyPiv hš¿vsk msMÖnmn Ifvi‡nvwjs I 

wdwUs wdw·s KvR| 

(৩৪) AvRiv Rvnv‡Ri 1wU Gwm †Rbv‡iUi BwÄ‡bi LyPiv hš¿vsk msMÖnmn wdwUs wdw·s I KwgkwUs Kib KvR| 

(৩৫) UvM RvnvR Ges †K-UvBc mv‡f© IqvK©‡evU,AMÖcw_K RvnvR,AMÖevnK RvnvR এবং D×viKvix RvnvR cÖZ¨q 

Gi †imwKD †ev‡Ui BwÄb Ifvi‡nvwjs KvR| 

 

 দবআইিদব্লউটিদসঃ  

(১)  eZ©gv‡b weAvBWweøDwUwm 39wU hvÎxevnx RvnvR, 50wU †dix, 42wU Kv‡M©v RvnvR Ges 64wU mnvqK Rvnv‡Ri mgš̂‡q 

03(wZb) wU BDwb‡Ui gva¨‡g Af¨šÍixY I DcK~jxq iæ‡U wbivc` hvÎx, gvjvgvj I hvbevnb cvivcvi Ki‡Q| MZ 14/07/15 

wLªt gvbbxq  cÖavbgš¿x KZ…©K ïf D‡Øva‡bi gva¨‡g be wbwg©Z Gg.wf gaygwZ  weAvBWweøDwUwmÕi hvÎxevnx mvwf©‡m wb‡qvwRZ Kiv 

n‡q†Q| 

  

(২) weAvBWweøDwUwmÕi †dix mvwf©‡m MZ 16-07-2015wLªt Ges 13-07-2015wLªt bZzb GKwU ‡iv-‡iv †dix fvlv knx` Wvt 

†Mvjvg gvIjv Ges †K-UvBc †dix KzmygKwj Pvjy n‡q‡Q| 

 

(৩) 2014-2015 A_© eQ‡i hvÎxevnx mvwf©‡m B-wU‡KwUs c×wZ Pvjy Kiv n‡q‡Q hv Aa¨vewa Ae¨vnZ Av‡Q| 

 

  চট্টগ্রাম বন্দি কর্তণপক্ষঃ 
 

1|  Construction of Modern Hospital Complex is going on. 

 

2|  Construction of multi-storied ‘‘CPA Tower Building” at Chittagong Port DPP has been 

send to Ministry of Shipping. 

 

3| Construction of Rest House-cum-Liaison Office at Dhaka is going on. 

  

 

 নমাংলা বন্দি কর্তণপক্ষঃ 

 

(1) ‡bŠ-cwienb  gš¿Yvj‡qi  gvbbxq  gš¿x Rbve kvRvnvb Lvb, Gg wc, KZ©„K MZ 30-4-2016 

ZvwiL†gvsj  e›`i KZ…©c‡ÿi  msM„nxZ wbR¯̂ KvUvi mvKkvb ‡WªvRvi wmwW  Bgvg kvdx Gi ïf D‡×vab Kiv 

n‡q‡Q| 
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(২) 87 †KvwU 56 jÿ UvKv e¨q gsjv e›`‡ii Rb¨ K‡›UBbvi I Kv‡M©v n¨vÛwjs hš¿cvwZ msMÖ‡ni Kvh©µ‡gi 

g‡a¨ wb¤œwjwLZ gvjvgvj¸wj ‡gvsjv e›`‡i G‡m‡Q| 

 

(K) Uvqvi gvD‡›Ub ‡gvevBj ‡µb = 1wU   100 Ub ÿgZv m¤úbœ 

(L) ‡gvevBj ‡µb                   = 1wU     50 Ub ÿgZv m¤úbœ 

(M) ‡nwf wWDwU dK©wjdU& UªvK    = 1wU      35 Ub ÿgZv m¤úbœ 

(N) wie ‡óªKvi                      = 2wU      45 Ub ÿgZv m¤úbœ 

(O) dK©wjdU& DB_ mvBW wkd&Uvi= 2wU      09 Ub ÿgZv m¤úbœ 

(P) ó¨v‡Wj ‡Kwiqvi               = 3 wU      40 Ub ÿgZv m¤úbœ   

 বাস্থবকঃ 
 

(K)   KzwoMÖvg †Rjvi fziæ½vgvix Dc‡Rjvaxb ‡mvbvnvU ’̄je›`i Dbœq‡bi Rb¨ 36.50 †KvwU UvKvi GKwU 

Dbœqb cÖKí Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| D³ cÖK‡íi Aax‡b †mvbvnvU ’̄je›`‡ii Rb¨ 14.68 GKi Rwg 

AwaMÖn‡Yi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| 

(L)   wm‡jU †Rjvi †MvqvBbNvU Dc‡Rjvaxb ÒZvgvwej ¯’je›`i DbœqbÓ kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 2q 

ch©v‡q 9.00 GKi Rwg AwaMÖn‡Yi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| 

 

(M) ‡fvgiv ’̄je›`‡ii Rb¨ 2wU I‡cb BqvW© wbg©vY I 100 †g.Ub aviY ÿgZvi 1wU I‡qeªxR †¯‹j  ’̄vcb 

Kiv n‡q‡Q| 

(N) nweMÄ †Rjvi PzbviæNvU Dc‡Rjvaxb evjøv ’̄j ïé †÷kb‡K ’̄je›`i †NvlYv Kiv n‡q‡Q| 

 

বিএ্সবসঃ 
 

(K) MZ 07-07-2015 Zvwi‡L Pxb miKv‡ii A_©vq‡b ÒProcurement of six (6) new vessels Three (3) 

Product Oil Tankers and Three (3) new Bulk carriers of about 39,000 DWT each” kxl©K cÖKíwU 

GK‡bK mfvq Aby‡gv`b jvf K‡i| 
 

(L) evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikb KZ©„K wbR¯̂ A_©vq‡b ÒweGmwmÔi XvKv ’̄ wbR¯̂ Rwg‡Z GKwU 25 Zjv 

feb wbg©vbÒ kxl©K cÖKí mdjfv‡e m¤úbœ n‡q‡Q|  
 

(M) ‰e‡`wkK FY mnvqZvq weGmwmÕi Rb¨ RvnvR µq m¤úwK©Z wbgœewY©Z 4(Pvi)wU cÖKí cwiKíbv 

Kwgkb KZ©„K MZ 13-05-2016 Zvwi‡L bxwZMZfv‡e Aby‡gvw`Z nqt- 

 

 (1) 2wU bZzb cÖwZwU 30,000-35,000 wWWweøDwU m¤úbœ †KwgK¨vj/µzW A‡qj U¨vsKvi µq| 

(2) 2wU bZzb cÖwZwU 1,00,000-1,25,000 wWWweøDwU m¤úbœ gv`vi U¨vsKvi µq| 

(3) 10wU bZzb cÖwZwU 8,000-10,000 wWWweøDwU m¤úbœ evé K¨vwiqvi µq| 

(4) 4wU bZzb cÖwZwU 1200-1500 wUDR m¤úbœ †mjyjvi K‡›UBbvi RvnvR µq| 

 
 

(N) ‡gwiY GKv‡Wgx †_‡K cvk Kiv 19Rb Female Ges 13Rb Male K¨v‡W‡`i‡K weGmwmi 

Rvnv‡R cÖwkÿY cÖ`vb|   

 

 ননৌ-পদিবহন অদিিপ্তিঃ 

   
(1) †bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi mwP‡ei mv‡_ †bŠ-cwienb Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Gi evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿi Kiv n‡q‡Q| 

(2) †bŠ-cwienb Awa`ß‡ii mswkøó bvMwiK mb` nvj bvMv` Kiv n‡”Q Ges | 
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bvMwiK †mev  cÖwµqv ª̀æZ I mnRxKi‡bi D‡Ï‡k¨ 2q cÖR‡b¥i wmwU‡Rb PvU©vi cÖYqb 

Kiv n‡q‡Q Ges Zv Awa`ß‡ii I‡qe mvB‡U cÖ`k©b Kiv n‡q‡Q|  

(3) Awa`ßi KZ©„K eZ©gvb mgq Dc‡hvMx K‡i wkwcs cwimsL¨vb cÖKvk Kiv n‡”Q| 

(4) bvweK‡`i AbyK’‡j  Machine Readable Identiy Document (SID) Rvix Kiv n‡q‡Q 

Ges eZ©gvb eQ‡i D³ hš¿cvwZ †givg‡Zi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| 

(5) mx‡dqvivi‡`i †hvM¨Zv mb` RvwjqvwZ †ivaK‡í DbœZgv‡bi mb` ˆZix K‡i Rvix Kiv 

n‡”Q| 

(6) †bŠ-wbivcËv e¨e ’̄vi Dbœqb t  ‡bŠ  wbivcËv e¨e ’̄vi  Dbœq‡bi Rb¨  wb‡¤œvwjøwLZ  

c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Qt  

(K)  mv‡f©qv‡ii  msL¨v 4 †_‡K 24 G e„w×i cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q| G mKj mv‡f©qvi  

XvKv, bvivqbMÄ, Lyjbv, ewikvj, ivRkvnx, mybvgMÄ, ‰fie, †fvjv, Puv`cyi, 

PUªMÖvg, ivOvgvwU  I  K·evRv‡i  ‡gvU  12wU   wiwRIbvj  Awd‡mi  gva¨‡g  

Kvh©µg  m¤úv`b  Ki‡eb | 

(L)  Rbm‡PZbZv m„wói D‡Ï‡k¨ 1-7 Ryb 2016-‡Z †bŠ-wbivcËv mßvn cvjb Kiv 

n‡q‡Q| 

(গ) ‡bŠhv‡bi  WvUv  †em t  †bŠ  wbivcËv  mswkøó  †h  †Kvb c`‡¶c  MÖn‡Yi  Rb¨  

†bŠhv‡bi  msL¨v,  aiY,  hš¿cvwZ,  bvweK‡`i  †hvM¨Zv  BZ¨vw`  Rvbv  cÖ‡qvRb 

| 6wU †Rjvq  B‡Zvg‡a¨  GKwU  cvBjU  cÖ‡R±  m¤úbœ  n‡q‡Q |  Gi  Dci  

wfwË  K‡i  mgMÖ  evsjv‡`‡ki  †bŠhv‡bi  GKwU  WvUv  †em  ˆZixi  Rb¨  GKwU  

cÖKí MÖnY  Kiv  n‡q‡Q | 

(7) Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS) cÖK‡íi 

`vßwiK KvR cwiPvjbvi Rb¨ MYcyZ© gš¿Yvjq †_‡K QvocÎ MÖnYc~e©K wcwcAvi 

Abyhvqx GKwU Awdm feb fvov †bqv n‡q‡Q,  20 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvix  wb‡qvM †`qv 

n‡q‡Q Ges †Kvwiqvb civgk©K cÖwZôvb cÖK‡íi 8wU ¯’vb cwi`k©b K‡i cwi`k©b 

cÖwZ‡e`b, feb wbg©v‡Yi  wW‡UBj wWRvBb, wewWs WKz‡g‡›Ui Kgvwk©qvj  Ask mgy`ª 

cwienb Awa`ß‡ii  wiwfD Gi Rb¨ `vwLj K‡i‡Q| 

(8)   Awa`ß‡ii D‡`¨v‡M evsjv‡`k International Maritime 

Organization(IMO)’‡Z evsjv‡`k B Catagory m`m¨ cyYtwbe©vwPZ n‡q‡Q| 

(9) AvšÍR©vwZK  AR©b t   Awa`ß‡ii D‡`¨v‡M  International Mobile Satellite 

Organization (IMSO)  Gi  gnvmwPe  c‡`  evsjv‡`‡ki  cÖv_x©  Rqjvf  

K‡i‡Qb| ‡gwiUvBg  †¶‡Î  B‡Zvg‡a¨  evsjv‡`‡ki  †h  mKj  mvdj¨  AwR©Z  

n‡q‡Q, gnvmwPe  c‡`  Rqjv‡fi  d‡j  †gwiUvBg  we‡k¦  evsjv‡`‡ki  fveg~wZ© 

Av‡iv  D¾¡j  n‡q‡Q |   

(10) AvšÍR©vwZK K¬vwmwd‡Kkb †mvmvBwUmg~‡ni Kvh©µg gwbUi Kivi Rb¨ AvBGgIÕi 

weavb †gvZv‡eK 4wU  K¬vwmwd‡Kkb †mvmvBwUi  mv‡_ Pzw³ m¤úv`b Kiv n‡q‡Q| 

(1১) Awa`ß‡i wfwWI Kbdv‡iwÝs wm‡÷g cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q|   

(1২) we‡`kx RvnvR  gvwjK‡`i  Pvwn`v Abyhvqx Ab-jvB‡b evsjv‡`kx  ‡hvM¨Zv  mb`avix  

bvweK‡`i  †hvM¨Zv mb` I  wmwWwm  hvPvB  e¨e¯’v  M‡o  †Zvjv n‡q‡Q| 

(1৩) bvweK‡`i WvUv‡eBR ˆZix  Kiv n‡q‡Q| d‡j wb‡qvMKvix  RvnvR gvwjK I g¨vwbs 
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G‡R›UMY Ab-jvB‡b wmwWwm hvPvB Ki‡Z mÿg n‡”Qb| 

(1৪) bvweK‡`i †hvM¨Zv mb` RvwjqvwZ †iva K‡í DbœZgv‡bi wbivcËv KvM‡R mb` ˆZix 

K‡i Zv Rvix Kiv n‡”Q 

(1৫) AvBGgIÕi Pvwn`v Abyhvqx gš¿Yvjq KZ©„K MwVZ Independent Evaluation 

Team Øviv evsjv‡`‡ki cÖwkÿb I cixÿv c×wZ g~j¨vqb m¤úbœ KiZt 

Independent Evaluation Report AvBGgI-†Z ‡cÖib Kiv n‡q‡Q| 

(1৬) ‡gwiUvBg †Uªwbs BÝwUwUDU cwiPvwjZ mKj †Kv‡m© AskMÖnbKvix‡`i †iwR‡óªkb bv¤̂vi 

Ab-jvB‡b cÖ`vb Kivi gva¨‡g 1wU bZzb †mev wWwRUvj †m›Uvi †_‡K cÖ`vb Kiv 

n‡q‡Q|  
(1৭) bvweK‡`i wmwWwmÕi WvU †eBR ˆZix KiZt Ab-jvBb hvPvB e¨e¯’v Pvjy Kiv n‡q‡Q|  

(1৮) bvweK‡`i AbyK‚‡i RvixK…Z Certificate of Proficiency (CoP) Gi WvUv †eR 

Kiv n‡q‡Q|  

(২০) KvR-K‡g© ¯”̂QZv Avbqb Ges wbivcËv weav‡bi D‡Ï‡k¨ Awa`ß‡ii wmwmwUwf Pvjy Kiv 

n‡q‡Q|  

(২১) Awa`ß‡ii Aaxb ’̄ 3wU Kvh©vj‡qi mv‡_  2016-2017 mv‡ji evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 

¯v̂ÿ‡ii D‡`¨vM ‡bqv n‡q‡Q|  

 

ন্যাশনাল নমদিটাইম ইন্সটিটিউটঃ 

 

(ক)  ননৌ-পদিবহন মন্ত্রণালল্পয়ি মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান, এম.দপ কর্তণক প্রদশক্ষণােীল্পিি জন্য নহাল্পেল 

ভবন বাস্তব কাল্পজি শুভ উল্পবািন, নব-দনদম ণত ফায়াি ফাইটিং ব্লল্পকি শুভ উল্পবািন, ৪০ আসন দবদশষ্ট বাস ক্রয়, শহীি 

দমনাি দনম ণাণ, মািািীপুি শাখাি জন্য ৫ একি জদম ক্রয়। 

 

(খ) ১৫তম ব্যাল্পচি দশক্ষাসমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান অনুদষ্ঠত হল্পয়ল্পে।  

 

৯.৩       ২০১৫-১৬ অর্ ি-িছহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর মকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল  িার 

বিিরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্যা/সঙ্কে উহেহখর প্রহয়াজন মনই; উদােরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইিযাবদ) 

 

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহেশ্য সাধন সংিান্ত   

10.1 ২০১৫-১৬ অর্ ি-িছহরর কার্ িািবলর মাধ্যহম মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল সহন্তাষজনকভাহি সাবধি েহয়হছ 

বক?  

১০.২   উহেশ্যািবল সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূে    

১০.৩   মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল আরও দিিা ও সািহল্যর সহে সাধন করার লহিয মর্ সি ব্যিস্থা/পদহিপ 

গ্রেণ করা মর্হি পাহর, মস সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশ 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) 

১১.১   কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইিযাবদ   
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মন্ত্রণালহয়র 

নাম 

পহণ্যর নাম প্রবিহিদনাধীন 

অর্ ি-িছহর 

(২০১৫-১৬) 

উৎপাদহনর 

লিযমাো 

প্রবিহিদনাধীন 

অর্ ি-িছহর 

(২০১৫-১৬) 

প্রকৃি 

উৎপাদন 

লিযমাো 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শিকরা োর 

মদশজ উৎপাদহন 

মদহশর অভযন্তরীণ 

চাবেদার কি 

শিাংশ মমোহনা 

র্াহে 

পূি িিিী 

অর্ ি-িছহর 

(২০১৪-১৫) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃবষ মন্ত্রণালয় চাল      

গম      

ভুট্টা      

আলু      

বিঁয়াজ      

পাে      

শাক-সিবজ      

মৎস্য ও প্রাবণ 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

মৎস্য      

মাংস      

দুধ      

বিম       

বশল্প মন্ত্রণালয় বচবন      

লিণ      

সার (ইউবরয়া)      

িাবণজয মন্ত্রণালয় চা      

জ্বালাবন ও 

খবনজ সম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

গ্যাস      

কয়লা      

কঠিন বশলা      

িস্ত্র ও পাে 

মন্ত্রণালয় 

িস্ত্র/সুিা      

পােজাি দ্রব্য      

 

১১.২ মকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভ িহসর উৎপাদন িা সরিরাে, মূহল্যর বস্থবিশীলিার মিহে িড় রকহমর সমস্যা িা 

সঙ্কে েহয়বছল বক? বনকে ভবিষ্যহি মারাত্মক মকান সমস্যার আশঙ্কা র্াকহল িার িণ িনা  

 

১১.৩ বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াে)  
 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) 

সহি িাচ্চ  চাবেদা সহি িাচ্চ  উৎপাদন সহি িাচ্চ  চাবেদা সহি িাচ্চ  উৎপাদন  

১ ২ ৩ ৪ 

 

 
   

১১.৪  বিদুযৎ-এ্র গড় বসহেম লস (শিকরা োহর)  
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সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন বছে 

(২০১৫-১৬) 

 

পূি িিিী  বছে 

(২০১৪-১৫) 

পূি িিিী বছরেে তুলনায় 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

মন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পবিহিা     

বিউহিা     

বিবপবিবস     

মিসহকা     

ওহজাপাবিহকা     
 
 

11.5 জ্বালাবন মিহলর সরিরাে (হমবেক েন) 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী িছর (২০১৪-১৫) 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে  

১ ২ ৩ ৪ 

    

 
 

11.6 মদহশর মমহোপবলেন এ্লাকায় পাবন সরিরাে (লি গ্যালন)  

 প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৫-১৬) পূি িিিী  িছর  (২০১৪-১৫) 

মমহো এ্লাকা চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

(১২)  আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র জন্য)   

১২.১ অপরাধ-সংিান্ত 
 

অপরাহধর ধরন 

অপরাহধর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/বৃবি(+)-এ্র সংখ্যা  

 
 

অপরাহধর হ্রাস    

  (-)/বৃবি(+)-এ্র 

শিকরা োর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধষ িণ     

অবগ্নসংহর্াগ     

এ্বসি বনহিপ     

নারী বনর্ িািন     

িাকাবি     

রাোজাবন     

অস্ত্র/বিহফারক সংিান্ত     

মমাে     
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১২.২ প্রবি লি জনসংখ্যায় সংঘটিি অপরাহধর তুলনামূলক বচে 

 

বিষয় অর্ ি-িছর (২০১৫-১৬) অর্ ি-িছর (২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 

   

 

১২.৩ দ্রুি  বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০১৬  পর্ িন্ত) 

আইন জাবরর পর 

মর্হক িমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা  

(আসাবমর সংখ্যা) 

প্রবিহিদনাধীন 

িছহর মগ্রপ্তারকৃি 

আসাবমর সংখ্যা 

আইন জাবরর পর 

মর্হক িমপুবিভূি 

মগ্রপ্তারকৃি আসাবমর 

সংখ্যা 

মকাে ি কর্তিক 

বনষ্পবিকৃি 

িমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হছ এ্মন 

মামলার সংখ্যা ও 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

িমপুবিভূি সংখ্যা   

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

১২.৪  ৩০  জুন ২০১৬ িাবরহখ কারাগাহর িবির সংখ্যা  

িবির ধরন িবির সংখ্যা মন্তব্য 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

িবির  সংখ্যার  

 হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ োজবি     

পুরুষ কহয়বদ     

মবেলা োজবি     

মবেলা কহয়বদ     

বশশু োজবি     

বশশু কহয়বদ     

বিহেইবন     

বরবলজি বপ্রজনার (আরবপ)     

মমাে     
 
 

১২.৫ স্থল, মনৌ ও আকাশ পহর্ িাংলাহদহশ আগি বিহদবশ নাগবরক (র্ােী)-এ্র সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মমাে র্ােীর সংখ্যা    

পর্ িেহকর সংখ্যা    
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১২.৬ মতৃ্য ুদন্ডপ্রাপ্ত আসামম  

     প্রবিহিদনাধীন িছর 
(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 
(২০১৪-১৫) 

পূি িিিী িছহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র 

সংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা    
মৃতুযদন্ড কার্ িকর েহয়হছ, এ্মন আসাবমর 

সংখ্যা 
   

 

 

১২.৭ সীমান্ত সংঘহষ ির সংখ্যা 

 

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 
হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

িাংলাহদশ-ভারি সীমান্ত    

িাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত    

 

১২.৮ সীমাহন্ত িাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরক েিযার সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

বি এ্স এ্ি কর্তিক    

মায়ানমার সীমান্তরিী কর্তিক     
 

 

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

িমপুবিভূি অবনষ্পন্ন 

মিৌজদাবর মামলার 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

(২০১৫-১৬)) মমাে 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

পূি িিিী িছহর 

(২০১৪-১৫) মমাে 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর  

(২০১৫-১৬) মমাে 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখ্যা 

পূি িিিী িছহর 

(২০১৪-১৫) মমাে 

বনষ্পবিকৃি 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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(১৪)  অর্ িননবিক (অর্ ি বিভাহগর জন্য)  
 

আইহেম প্রবিহিদনাধীন 
িছর 

 (২০১৫-১৬) 

পূি িিিী  
িছর  

(২০১৪-১৫) 

পূি িিিী িছহরর  তুলনায় 
শিকরা বৃবি (+) িা হ্রাস  (-) 

 
১ ২ ৩ ৪ 

১।   বিহদবশক মুদ্রার বরজাভ ি (বমবলয়ন মাবকিন িলার)  

      (৩০ জুন,  ২০১৬) 

   

২।   প্রিাসী িাংলাহদশীহদর মপ্রবরি মরবমহেহের পবরমাণ    

(বমবলয়ন মাবকিন িলার)   (জুলাই ২০১৫জুন ২০১৬) 
   

৩।   আমদাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন মাবকিন িলার) 

   (জুলাই ২০১৫জুন ২০১৬) 
   

৪।   ই,বপ,বি-এ্র িথ্যানুর্ায়ী রপ্তাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন 

মাবকিন িলার) 

    (জুলাই ২০১৫জুন ২০১৬) 

   

৫। রাজস্বঃ  

(ক) প্রবিহিদনাধীন িছহর রাজস্ব আদাহয়র লিযমাো  

(হকাটি োকা) 
(খ)  রাজস্ব আদাহয়র পবরমাণ (হকাটি োকা) 

   (জুলাই ২০১৫জুন ২০১৬) 

   

৬।   মমাে অভযন্তরীণ ঋণ (হকাটি োকায়) 
      সরকাবর খাি (নিট) 
     (জুন, ২০১৬) 

   

৭। ঋণপে মখালা (LCs opening) (বমবলয়ন মাবকিন 

িলার) 
 ক)      (ক) খাদ্য-শস্য (চাল ও গম) 
 খ)      (খ)  অন্যান্য 

    

    মমাে (জুলাই ২০১৫জুন ২০১৬) 

   

   

৮।  খাদ্য-শহস্যর মজুদ (লি মমবেক েন) 
(৩০ জুন ২০১৬) 

   

৯।  জািীয় মভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিিহনর োর  

    (বভবি ২০০৫-০৬=১০০) 
  ক) িাহরা মাহসর গড়বভবিক 

  খ) পহয়ন্ট-টু-পহয়ন্টবভবিক (জুলাই ২০১৫জুন ২০১৬) 

   

 

 

১৪.১ সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (িহরন নিরেক্ট ইনহভেহমন্ট) সংিান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালহয়র জন্য) 

 

সরাসবর বিহদবশক 

বিবনহয়াহগর পবরমাণ 
(বমবলয়ন মাবকিন িলাহর) 

প্রবিহিদনাধীন িছর  পূি িিিী দুই িছর 

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

১ ২ ৩ ৪ 
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(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত  (িাস্তিায়ন পবরিীিণ ও মূল্যায়ন বিভাহগর জন্য) 

 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাে ও ব্যয় সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 
 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

মমাে প্রকহল্পর সংখ্যা  

 

প্রবিহিদনাধীন িছহর এ্বিবপহি 

মমাে িরাে (হকাটি োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

িরাহের বিপরীহি ব্যহয়র 

পবরমাণ ও িরাহের 

বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা 

োর 

প্রবিহিদনাধীন িছহর মন্ত্রণালহয় 

এ্বিবপ বরবভউ সভার সংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

 ১৫.২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

শুরু করা নতুন 

প্রকহল্পর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

সমাপ্ত  প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

উহদ্বাধনকৃি সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর চলমান 

প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি সমাপ্ত 

গুরুত্বপূণ ি অিকাঠাহমা 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১৫.৩ বজবিবপ প্রবৃবির োর (২০১৫-১৬) (পবরসংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর জন্য) 

১৫.৪ মার্াবপছু আয় (মাবকিন িলাহর) ( ২০১৫-১৬) (পবরসংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর জন্য) 

১৫.৫ দবরদ্র জনহগাষ্ঠী সংিান্ত িথ্য (পবরসংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর জন্য): 

 

দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি জনহগাষ্ঠীর ধরন প্রবিহিদনাধীন িছর 

 (২০১৫ -১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 

দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি অিীি 

দবরদ্র (Extreme Poor) 

জনহগাষ্ঠী 

সংখ্যা   

শিকরা োর    

দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি দবরদ্র 

(Poor) জনহগাষ্ঠী 

সংখ্যা 
 

  

শিকরা োর 
 

  

১৫.৬   কম িসংস্থান-সংিান্ত িথ্য (পবরসংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর জন্য) 

 

 প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর সংখ্যা   
অনানুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর সংখ্যা   
মমাে   
মিকারহত্বর োর   
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(১৬) ঋণ ও অনুদান সংিান্ত িথ্য (অর্ িননবিক সম্পকি বিভাহগর জন্য)  

 
িছর চ্যবক্তর  

ধরন 

চ্যবক্তর 
সংখ্যা 

কবমেহমন্ট 
(হকাটি োকায়) 

বিসিাস িহমন্ট 
(হকাটি োকায়) 

বরহপহমন্ট 
 (হকাটি োকায়) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৫ -১৬ ঋণচ্যবক্ত   
 

 আসল-   

 সুদ-  

 অনুদান 

চ্যবক্ত 

    

 মমাে     
২০১৪-১৫ ঋণচ্যবক্ত    আসল-    

  সুদ-  

 অনুদান 

চ্যবক্ত 

    

মমাে     

 
 

(১৭)    অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অিকাঠাহমা উন্নয়ন কম িসূবচ ও িাস্তিায়ন অগ্রগবির বিিরণ, সংবিষ্ট অর্ ি-িছহর  

(২০১৫-১৬) িরােকৃি অর্ ি, ব্যবয়ি অর্ ি, সংবিষ্ট অর্ ি-িছহর (২০১৫-১৬) লিযমাো এ্িং লিযমাোর বিপরীহি 

অবজিি অগ্রগবি)   

 

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিষ্ট িথ্য  
 

১৮.১ সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সির সংিান্ত 

সির প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৫-১৬) 
পূি িিিী িছর 

(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 

সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সিহরর সংখ্যা   

আন্তজিাবিক সহিলহন মর্াগদাহনর সংখ্যা   

বদ্বপাবিক রাষ্ট্রীয় সিহরর সংখ্যা   
 

১৮.২   বিহদনি রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধাহনর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 
১৮.৩   আন্তজিাবিক সংস্থা-প্রধানহদর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 
১৮.৪   বিহদহশ িাংলাহদহশর দূিািাহসর সংখ্যা  

 

১৮.৫ িাংলাহদহশ বিহদহশর দূিািাহসর সংখ্যা 
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(১৯)    বশিা-সংিান্ত িথ্য  
 

 

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

 
মদহশর সি িহমাে 

প্রার্বমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা              

  (              ) 

ছাে-ছােীর সংখ্যা স্কুল িযাগকারী 

(ঝহর পড়া) 

ছাে-ছােীর 

োর 

 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র সি িহমাে 

বশিহকর সংখ্যা 

ছাে ছােী মমাে সি িহমাে মবেলা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাবর প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা             

(               )             

      

মরবজোি ি মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র 

সংখ্যা (          ) 

     

কবমউবনটি প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা  

(           )                

     

অন্যান্য প্রার্বমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা 

(           ) 

     

সি িহমাে  সংখ্যা 

(              ) 
     

 

 

১৯.২   প্রার্বমক বিদ্যালহয় গমহনাপহর্াগী বশশুর (৬-১০ িছর িয়স) সংখ্যা (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

 

বশিার্ী  গমহনাপহর্াগী বশশুর সংখ্যা  
(৬-১০ িছর িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী মমাে কিজন বশশু  

বিদ্যালহয় র্ায় না, িার সংখ্যা  
গমহনাপহর্াগী মমাে কিজন বশশু  

বিদ্যালহয় র্ায় না, িার  শিকরা োর 
১ ২ ৩ ৪ 

িালক    

িাবলকা    
 

 

১৯.৩  সািরিার োর (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

 

িয়স সািরিার োর গড়  
পুরুষ মবেলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + িছর    

১৫ + িছর    

১৫-১৯ িছর    

২০-২৪ িছর    
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১৯.৪ মাধ্যবমক (বনম্ন ও উচ্চ মাধ্যবমকসে) বশিা-সংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

বশিার্ীর সংখ্যা বশিহকর সংখ্যা পবরিার্ীর সংখ্যা 

  ছাে ছােী মমাে পুরুষ মবেলা মমাে এ্স.এ্স.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে) 

এ্ইচ.এ্স.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে) 

স্নািক 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বনম্ন 

মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

          

মাধ্যবমক 

বিদ্যালয়  
          

স্কুল এ্যান্ড 

কহলজ 
          

উচ্চ 

মাধ্যবমক 

কহলজ 

          

দাবখল  

মাদ্রাসা 
          

আবলম 

মাদ্রাসা 
          

কাবরগবর ও 

মভাহকশনাল 
          

 

১৯.৫  বিশ্ববিদ্যালহয়র বশিা-সংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

বিশ্ববিদ্যালহয়র ধরন বিশ্ববিদ্যালহয়র সংখ্যা ছাে-ছােীর সংখ্যা ও শিকরা োর বশিক/বশবিকার সংখ্যা ও 

শিকরা োর 
ছাে ছােী বশিক বশবিকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সরকাবর      
মিসরকাবর      

 

(২০)  স্বাস্থয-সংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয়র জন্য) 
 

২০.১  মমবিহকল কহলজসে বিবভন্ন বচবকৎসা বশিা প্রবিষ্ঠাহন ছাে-ছােী ভবিি সংিান্ত িথ্য

           (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত)

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা ভবিিকৃি ছাে-ছােীর সংখ্যা অধ্যায়নরি ছাে-ছােীর 

সংখ্যা 

সরকাবর মিসরকাবর মমাে সরকাবর মিসরকাবর মমাে মমাে ছাে মমাে  

ছােী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মমবিহকল 

কহলজ 

        

নাবস িং 

ইনবেটিউে 

        

নাবস িং কহলজ         

মমবিহকল 

এ্যাবসহেন্ট 

মেবনং স্কুল 

        

ইনবেটিউে অি 

মেলর্ 

মেকহনালবজ 
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২০.২  স্বাস্থয-সংিান্ত  

জন্ম-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

মৃতুয-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

জনসংখ্যা 

বৃবি োর 

(শিকরা) 

নিজািক 

(Infant) 

মৃতুযর-োর 

(প্রবি োজাহর) 

৫ (পাঁচ) িছর 

িয়স পর্ িন্ত বশশু 

মৃতুযর-োর 

(প্রবি োজাহর) 

মার্ত মৃতুযর 

োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

পবরিার 

পবরকল্পনা পিবি 

গ্রেহণর শিকরা 

োর  

(সিম দম্পবি) 

গড় আয়ু (িছর) 

পুরুষ  মবেলা মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          
 

 

২০.৩   স্বাস্থযরিায় ব্যয় ও অিকাঠাহমা সংিান্ত (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

মার্াবপছু 

স্বাস্থয ব্যয় 

(োকায়) 

সারাহদহশ োসপািাহলর সংখ্যা সারাহদহশ োসপািাল মিহির 

মমাে সংখ্যা 
সারাহদহশ মরবজোি ি িাক্তার, 

নাস ি, প্যারাহমবিকস-এ্র 

সংখ্যা  

 

সারাহদহশ মরবজোি ি িাক্তার, 

নাস ি, প্যারাহমবিকস-এ্র 

বিপরীহি জনসংখ্যা  
 

সরকাবর মিসরকাবর মমাে সরকাবর মিসরকাবর মমাে িাক্তার নাস ি প্যারাহমবিকস িাক্তার নাস ি প্যারাহমবিকস 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 

             

 

(২১) জনশবক্ত রপ্তাবন-সংিান্ত িথ্য (প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম িসংস্থান মন্ত্রণালহয়র জন্য)  

জনশবক্ত রপ্তাবন ও প্রিযাগমন প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৫-১৬) 

পূি িিিী িছর 

 (২০১৪-১৫) 

শিকরা বৃবি (+) িা  

হ্রাস (-) এ্র োর 

১ ২ ৩ ৪ 

বিহদহশ মপ্রবরি জনশবক্তর সংখ্যা    

বিহদশ মর্হক প্রিযাগি জনশবক্তর সংখ্যা    

 

(২২)   েজ্জ্ব-সংিান্ত িথ্য (ধম ি মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

েহজ্জ্ব গমন ২০১৫-১৬ অর্ ি-িছর ২০১৪-১৫ অর্ ি-িছর 

পুরুষ মবেলা মমাে পুরুষ মবেলা মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

েহজ্জ্ব গমনকারীর 

সংখ্যা 

      

 

 

 

(২৩)  সামাবজক বনরাপিা কম িসূবচ (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি) 
 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবজক বনরাপিা 

কম িসূবচর ধরন 
প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৫-১৬) 

 

পূি িিিী িছর 
(২০১৪-১৫)  

সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ িক সংহিষ 

(লি োকায়) 
সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ িক সংহিষ 

(লি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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(২৪)    প্রধান প্রধান মসক্টর কহপ িাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসান   

 
২৪.১    মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন মর্ সি (িাবণবজযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৫-১৬ অর্ ি-িছহর 

মলাকসান কহরহছ িাহদর নাম ও মলাকসাহনর পবরমাণ  
   

অিযবধক মলাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনাধীন িছহর (২০১৫-১৬) 

বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ এ্মন কলকারখানার নাম 

ও সংখ্যা 

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপনা িা অন্য মকান 

গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি পাহর এ্মন 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম 
প্রবিষ্ঠাহনর নাম মলাকসাহনর 

পবরমাণ 

১ ২  ৩ 

   

 

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন মর্ সি (িাবণবজযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৫-১৬ অর্ ি-িছহর লাভ 

কহরহছ িাহদর নাম ও লাহভর পবরমাণ  
 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম লাহভর পবরমাণ 

১ ২ 

১. দবআইিদব্লউটিদস   জুলাই-১৫ েহি মাচ ি-১৬ পর্ িন্ত ৯ মাহস লাভ ৪৪.৪৭ 

মকাটি োকা। 

২. মংলা বন্দি কর্তণপক্ষ  ৬২০০.০০ লি োকা (প্রবভশনাল) 

৩. চট্টগ্রাম বন্দি কর্তণপক্ষ িাজস্ব উদ্ধৃত: সামদয়ক দহসাব অনুযায়ী ১০১৬.৬২ 

নকাটি টাকা {অদনিীদক্ষত(কিপূব ণ)}। চট্টগ্রাম বন্দি 

কর্তণপক্ষ বাদণদজিক প্রদতষ্ঠান নয়। ইহা একটি 

নসবামূলক কল্পপ ণাল্পিট বদি। এখাল্পন লাভ কিা হয় না। 

িাজস্ব উদ্ধৃত হল্পল তা বন্দল্পিি দবদভন্ন উন্নয়নমূলক 

কম ণকাল্পে ব্যয় কিা হল্পয় োল্পক। 

৪. বাংলাল্পিশ দশদপং কল্পপ ণাল্পিশন আনুমাদনক মুনাফা ১০.০০ নকাটি টাকা (অদনিীদক্ষত)। 

  

 

 

 

   অহশাক মাধি রায় 

           সবচি  

 মনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালয় 

   


