
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষিক প্রবিহিদন ছক 
 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ  রেলপথ মন্ত্রণালয়                               আওিাধীন 
অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্াঃ ০২ 
প্রবিহিদনাধীন বৎসে ২০১২-১৩                             প্রবিহিদন প্রস্তুবির 
িাবরখঃ ১১/০৭/২০১৩ 

 

(১) প্রশাসবনক    

 

১. ১ কমমকর্ম া/কমমচােীদেে সংখ্যা (োজস্ব বাদজদে) 
 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদ
ি পদ 

পরূণকৃি  

পদ 

শূন্ 
পদ 

িৎসরবভবিক সংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী 
পদ 

মন্তি্* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
মন্ত্রণালয় ৪৬ ৩৩ ১৩ ২৩  

অধিেপ্তে/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত 
অধিস (রমাে পে সংখ্যা) 

৪০২৭৩ ২৪৯০১ ১৫৩৭২ - - 

মমাে ৪০৩১৯ ২৪৯৩৪ ১৫৩৮৫ ২৩  

 

* অনুদমাধের্ পদেে হ্রাস/বৃধিে কােণ মন্তবয কলাদম উদেখ্ কেদর্ হদব।       

১.২ শূনয পদেে ধবনযাস  
 

অবিবরক্ত 
সবিি/িদরূ্ধ্ি পদ 

মেলা 
কমিকিি ার 

পদ 

অন্ান্ ১ম 
মেবণর পদ 

২য় মেবণর 
পদ 

৩য় মেবণর 
পদ 

৪র্ি মেবণর 
পদ 

মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৩ - ৮২ ৪১৪ ৭১৩৫ ৭৭৪৬ ১৫৩৮৫ 

১.৩   অর্ীব গুরুত্বপণূম (strategic) পে (অধর্ধেক্ত সধচব/সমপেমযমাোসম্পন্ন/সংস্থা প্রিান/র্েরূ্ধ্ম) শূনয 
থাকদল র্াে র্াধলকা t অধর্মহাবযবস্থাপক/পধিম, োজশাহী , প্রিান পধেকল্পনা কমমকর্ম া, রেলভবন, ঢাকা ও 
প্রিান বাধণধজযক কমমকর্ম া/পূবম, চট্টগ্রাম এে পে শূনয আদে । 

 

১.৪       শূনয পে পূেদণ বড় েকদমে রকান সমসযা থাকদল র্াে বণমনা: বনহয়াগ বিজ্ঞবপ্তর উপর 
মামলার কারহণ স্বাভাবিক বনহয়াগ প্রবিয়া িাধাগ্রস্থ েহে।  

 

১.৫       অনযানয পদেে র্থয  
 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর উন্নয়ন িাহেে মর্হক 
রােস্ব িাহেহে স্থানান্তবরি পহদর সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর উন্নয়ন িাহেে মর্হক 
রােস্ব িাহেহে  স্থানান্তহরর  েন্ প্রবিয়াধীন 

পহদর সংখ্া 
১ ২ 
- - 

* রকান সংলগ্নী বযবহাে কোে প্রদয়াজন  নাই। 
 



১.৬ ধনদয়াগ/পদোন্নধর্ প্রোন 
 

প্রবিহিদনাধীন  িৎসহর  পহদান্নবি নিুন বনহয়াগ প্রদান মন্তি্ 
কমিকিি া কমিিারী মমাে কমিকিি া কমিিারী মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১২ ১৯৯ ২১১ ৪০ ১০৪৬ ১১১৪ - 

 

১.৭ ভ্রমণ/পধেেশমন (রেদশ)  

ভ্রমণ/পবরদশিন 

(মমাে বদহনর 
সংখ্া)* 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 
মেশাল 

এ্্াবসসহেন্ট 

সবিি মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
উন্নয়ন প্রকল্প পধেেশমন     

পাবমর্য চট্টগ্রাদম ভ্রমণ     

 মমাে     

* কর্ধেন রেদশ ভ্রমণ কদেদেন, র্া সুধনধেমষ্টভাদব উদেখ্ কেদর্ হদব। কর্বাে ভ্রমণ কদেদেন, র্া উদেদখ্ে 
প্রদয়াজন রনই। 

১.৮ ভ্রমণ/পধেেশমন (ধবদেদশ) 
ভ্রমণ/পবরদশিন 

 (মমাে বদহনর সংখ্া) 
* 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেশাল এ্্াবসসহেন্ট 

সবিি মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
 ০৪ ধেন  ১০ ধেন  

*কর্ধেন ধবদেদশ ভ্রমণ কদেদেন, র্া সুধনধেমষ্টভাদব উদেখ্ কেদর্ হদব। কর্বাে ভ্রমণ কদেদেন, র্া উদেদখ্ে 
প্রদয়াজন রনই। 

১.৯    উপযুমক্ত ভ্রমদণে পে ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পধেেশমন প্রধর্দবেন োধখ্দলে সংখ্যাাঃ 
(২) অবিে আপবি (কম্পদরালাে এযান্ড অধিেে রজনাদেল-এে কাযমালয়/ অথম-ধবভাগ পূেণ কেদব)  
 

২.১  অধিে আপধত্ত সংক্রান্ত র্থয (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ পযমন্ত) 

(োকাে অঙ্ক রকাটি োকায় প্রোন কেদর্ হদব) 

িবম
ক 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবিে আপবি ব্রিবশ
মে 
েিাহি
র 
সংখ্া 

বনষ্পবিকৃি অবিে 
আপবি 

অবনষ্পন্ন অবিে 
আপবি 

সং
খ্া 

োকার 
পবরমা
ণ 

(রকাটি 
োকায়) 

সংখ্া োকার 
পবরমাণ 
(রকাটি 
োকায়) 

সংখ্া োকার 
পবরমা
ণ 

(রকাটি 
োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১ মন্ত্রণালয় - - - - - - - 

২ বাংলাদেশ রেলওদয় ৬৪৭ ৪০৬ ৩৭১ ৬৭৬ ২৫ ১৪৯১৫ 

(পুধিভুর্
) 

২৪৭০৯ 



৩ রেলপথ পধেেশমন  

অধিেপ্তে 
- - - - - - - 

         

সবম রমাে ৬৪৭ ৪০৬ ৩৭১ ৬৭৬ ২৫ ১৪৯১৫ 

(পুধিভুর্
) 

২৪৭০৯ 

২.২  অধিে ধেদপাদেম  গুরুর্ে/বড় েকদমে রকান জাধলয়াধর্/অথম আত্মসাৎ, অধনয়ম িো পদড় থাকদল রস 
সব রকস সমদূহে র্াধলকা   

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

প্রবিহিদনাধীন অর্ি- 
িৎসহর (২০১২-

১৩)মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 
সংস্থাসমূহে পঞু্জীভূি মমাে 
বিভাগীয় মামলার সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর বনষ্পবিকৃি  মামলার 
সংখ্া 

অবনষ্পন্ন  
বিভাগীয় 

মামলার সংখ্া িাকুবরিু্বি
/ িরখাস্ত 

অি্ােবি  অন্ান্ 
দণ্ড 

মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৯৪১ (পবুঞ্জভুি) 

 

১ ২৫ ৬০৭ ৬৩৩ ৩০৮(পবুঞ্জভুি) 

 
 

 

 

(৪) সরকার কিৃি ক/সরকাহরর বিরুহে দাহয়রকৃি মামলা (০১ েলুাই ২০১২ মর্হক ৩০ েনু ২০১৩ 
পর্িন্ত) 

 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ি 
রিাহর্ি মন্ত্রণালয়/ 
বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কিৃি ক দাহয়রকৃি 
মামলার সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
-এ্র বিরুহে 
দাহয়রকৃি বরে 
মামলার সংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প 
িাস্তিায়হনর মিহে 
সরকাহরর বিরুহে 
দাহয়রকৃি মামলার 

সংখ্া 

দাহয়রকৃি 
মমাে 

মামলার 
সংখ্া 

বনষ্পবিকৃি 
মমাে 

মামলার 
সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১১ ৫২ ০২ ৬৫১ ৬১ 

(৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  

 ৫.১        রেদশে অভযন্তদে প্রধশক্ষণ (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ পযমন্ত) 
 

প্রবশিণ কমিসূবির মমাে সংখ্া মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে 
মর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখ্া  

১ ২ 
৩০ ৫২৯ 

 

৫.২  মন্ত্রণালয়/অধিেপ্তে করৃ্ম ক প্রধর্দবেনািীন অথম- িৎসহর (২০১২-১৩) রকান ইন-হাউজ প্রধশক্ষদণে 
আদয়াজন কো হদয় থাকদল র্াে বণমনা -নাই 

 

৫.৩ প্রধশক্ষণ কমমসূধচদর্ কমমকর্ম া/কমমচাধেদেে অংশগ্রহণ বা মদনানয়দনে রক্ষদে বড় েকদমে রকান সমসযা 
থাকদল র্াে বণমনা  -নাই 

 



৫.৪  মন্ত্রণালদয় অন্ েয জব ররধনং (OJT) এে বযবস্থা আদে ধক না; না থাকদল অন্ েয জব ররধনং আদয়াজন 
কেদর্ বড় েকদমে রকান অসুধবিা আদে ধক না -নাই  

 

৫.৫  প্রধর্দবেনািীন অথম- িৎসহর (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ পযমন্ত) প্রধশক্ষদণে জনয ধবদেশ 
গমনকােী কমমকর্ম াে সংখ্যা  - ৭৬ জন  

 

(৬)  মসবমনার/ওয়াকি শপ সংিান্ত ির্্ (০১ েলুাই ২০১২ মর্হক ৩০ েনু ২০১৩ পর্িন্ত) 
মদহশর অভ্ন্তহর মসবমনার/ওয়াকি শহপর সংখ্া মসবমনার/ওয়াকি শহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্া 

১ ২ 
৫ ৫ জন 

(৭) ির্্ প্রর্ুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন (০১ েলুাই ২০১২ মর্হক ৩০ েনু ২০১৩ পর্িন্ত) 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 
কবম্পউোহরর মমাে 

সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 
ইন্টারহনে সুবিধা 
আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় 
/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 
ল্ান (LAN) 

সুবিধা আহছ 
বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
/ সংস্থাসমূহে 

ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 
আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সং
স্থাসমূহে কবম্পউোর 
প্রবশবিি েনিহলর 

সংখ্া 
কমিকিি া কমিিারী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৩৮০ হযাাঁ হযাাঁ নাই  ৯৬ ১৮৭ 

 

 

(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভ্াংশ/মুনাফা/আদায়কৃি রােস্ব মর্হক সরকাবর 
মকাষাগাহর েমার পবরমাণ  
(অথম ধবভাগ পরূণ করহি)  

(োকাে অঙ্ক রকাটি োকায় প্রোন কেদর্ হদব) 
 

 ২০১২-১৩ ২০১১-১২ হ্রাস(-)/িৃবের 
(+) োর 

লি্মাো প্রকৃি অেি ন লি্মাো প্রকৃি 
অেি ন 

লি্মা
ো 

প্রকৃি 
অেি ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

োজস্ব আয় েযাক্স 
রেধভধনউ 

- - - - - - 

নন-েযাক্স 
রেধভধনউ  

৭৪৮ ৬১৭.১৩ 

(রম/১৩ 

পযমন্ত)  

৭৮৭ ৬২৯ - - 

উদ্বৃত্ত (বযবসাধয়ক আয় 

রথদক) 

- - - - - - 

লভযাংশ ধহসাদব - - - - - - 

 

 



(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ি- িৎসহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্ কার্িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি 
প্রণয়ন/সমস্া-সঙ্কে    

 

৯.১  প্রধর্দবেনািীন অথম- িৎসহর নরু্ন আইন, ধবধি ও নীধর্ প্রণয়ন হদয় থাকদল র্াে র্াধলকা  : নাই  
৯.২ প্রধর্দবেনািীন অথম- িৎসহর সম্পাধের্ গুরুত্বপণূম/উদেখ্দযাগয কাযমাবধল : 

 

১।  গর্ ০৫-০৩-২০১৩ র্াধেদখ্ ভােদর্ মানযবে োষ্ট্রপধর্ প্রনব মুখ্াজী ও বাংলাদেদশে মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 
রশখ্ হাধসনা বাংলাদেশ রেলওদয়ে জনয ভাের্ীয় রক্রধিে রলাদনে মািযদম আমোনী কো ব্রি রগজ ইধিন ও 
েযাংক ওয়াগন সমন্বদয় একটি ররদনে রযৌথ উদদ্বািন কদেন। 

 

২। বাংলাদেশ রেলওদয়ে ঢাকা-নাোয়নগি রযাগাদযাগ বযবস্থা উন্নয়দনে লদক্ষয গর্ ২৪ এধপ্রল, ২০১৩ 
র্াধেদখ্ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ঢাকা-নাোয়নগি-ঢাকা রুদে কধমউোে ররন এে শুভ উদদ্বািন কদেন। 

 

৯.৩       ২০১২-১৩ অথম-িৎসহর মন্ত্রণালদয়ে কাযমাবধল সম্পােদন বড় েকদমে রকান সমসযা/সঙ্কদেে 
আশঙ্কা কো হদল  র্াে ধববেণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্া/সঙ্কে উহেহখর প্রহয়ােন মনই; 
উদােরণ: পদ সৃবষ্ট, শূন্ পদ পরূণ ইি্াবদ) 

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহেশ্ সাধন সংিান্ত   

১০.১    ২০১২-১৩ অথম- িৎসহরে কাযমাবধলে মািযদম মন্ত্রণালদয়ে আেি উদেশযাবধল সদন্তাষজনকভাদব 
সাধির্ হদয়দে ধক?  

১০.২   উদেশযাবধল সাধির্ না হদয় থাকদল র্াে কােণসমূহ    

১০.৩   মন্ত্রণালদয়ে আেি উদেশযাবধল আেও েক্ষর্া ও সািদলযে সদে সািন কোে লদক্ষয রয সব 
বযবস্থা/পেদক্ষপ গ্রহণ কো রযদর্ পাদে, রস সম্পদকম মন্ত্রণালদয়ে সপুাধেশ 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক   (সংধিষ্ট মন্ত্রণালয় পূেণ কেদব) 

১১.১   কৃধষ/ধশল্প পণয, সাে, জ্বালাধন ইর্যাধে  
 

মন্ত্রণালহয়র 

নাম 
পহণ্র নাম প্রবিহিদনাধী

ন 

অর্ি- 
িৎসহর 

(২০১২-১৩) 

উৎপাদহনর 
লি্মাো 

প্রবিহিদনা
ধীন 

অর্ি- 
িৎসহর 
(২০১২-
১৩) 

প্রকৃি 
উৎপাদন 

লি্মাো 
অনুর্ায়ী 
উৎপাদ
মনর 

শিকরা 
োর 

মদশে 
উৎপাদহন 
মদহশর 

অভ্ন্তরীণ 
িাবেদার কি 
শিাংশ 

মমোহনা র্াহে 

পিূিিিী 
অর্ি- 
িৎসহর 
(২০১১-
১২) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 
কৃধষ মন্ত্রণালয় চাল      

গম      

ভুট্টা      

আলু      

ধপাঁয়াজ      

শাক-সবধজ       

পাে      

মৎসয ও প্রাধণ মৎসয      



মন্ত্রণালহয়র 

নাম 
পহণ্র নাম প্রবিহিদনাধী

ন 

অর্ি- 
িৎসহর 

(২০১২-১৩) 

উৎপাদহনর 
লি্মাো 

প্রবিহিদনা
ধীন 

অর্ি- 
িৎসহর 
(২০১২-
১৩) 

প্রকৃি 
উৎপাদন 

লি্মাো 
অনুর্ায়ী 
উৎপাদ
মনর 

শিকরা 
োর 

মদশে 
উৎপাদহন 
মদহশর 

অভ্ন্তরীণ 
িাবেদার কি 
শিাংশ 

মমোহনা র্াহে 

পিূিিিী 
অর্ি- 
িৎসহর 
(২০১১-
১২) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 
সম্পে মন্ত্রণালয় মাংস      

েুি      

ধিম       

ধশল্প মন্ত্রণালয় ধচধন      

লবণ      

সাে 
(ইউধেয়া) 

     

বাধণজয 
মন্ত্রণালয় 

চা      

বস্ত্র ও পাে 
মন্ত্রণালয় 

বস্ত্র      

সুর্া      

পােজার্ দ্রবয      

জ্বালানী ও 
খ্ধনজ সম্পে 
মন্ত্রণালয় 

গযাস      

কয়লা      

কঠিন ধশলা      

 

১১.২ রকান ধবদশষ সামগ্রী/সাধভম দসে উৎপােন বা সেবোহ, মূদলযে ধস্থধর্শীলর্াে রক্ষদে বড় েকদমে সমসযা 
বা সঙ্কে হদয়ধেল ধক? ধনকে ভধবষযদর্ মাোত্মক রকান সমসযাে আশঙ্কা থাকদল র্াে বণমনা  

 

১১.৩ ধবেুযৎ সেবোহ  (বিদু্ ৎ বিভাগ পরূণ করহি)  

 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১২-১৩) 

 রমগাওয়াে 

পিূিিিী িৎসর (২০১১-১২)  

রমগাওয়াে 

সহিিাচ্চ  িাবেদা  সহিিাচ্চ  উৎপাদন সহিিাচ্চ  িাবেদা সহিিাচ্চ  উৎপাদন  

১ ২ ৩ ৪ 
    
 

 

১১.৪  ধবেুযৎ-এে গড় ধসদেম লস (শর্কো হাদে)   (বিদু্ ৎ বিভাগ পরূণ করহি)  

সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন 
িৎসর 

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী  ি 
ৎসর 

(২০১১-১২) 

পিূিিিী ি ৎসহরর 
িুলনায় হ্রাস (-
)/িৃবে (+) 

মন্তি্ 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
পেী ধবেুযর্ায়ন রবািম  (পধবদবা)     



ধবেুযৎ উন্নয়ন রবািম  (ধবউদবা)     

ঢাকা পাওয়াে ধিধিধবউশন 
রকাম্পাধন ধলাঃ (ধিধপধিধস)  

    

ঢাকা ইদলকধরক সাপ্লাই রকাম্পাধন 
ধলাঃ (রিসদকা)  

    

ওদয়ে রজান পাওয়াে 
ধিধিধবউশন  রকাম্পাধন ধলাঃ 
(ওদজাপাধিদকা) 

    

 

১১.৫  জ্বালাধন রর্দলে সেবোহ (জ্বালানী ও খবনে স্মপদ বিভাগ পরূণ করহি ) 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১২-১৩) 

রমধরক েন 

পিূিিিী িৎসর (২০১১-১২) 

রমধরক েন 

িাবেদা সরিরাে িাবেদা সরিরাে  

১ ২ ৩ ৪ 
    

 

১১.৬ রেদশে রমদরাপধলেন এলাকায় পাধন সেবোহ (স্থানীয় সরকার বিভাগ পরূণ করহি)  
 প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১২-১৩) লক্ষ 

গযালন 

পিূিিিী  িৎসর  (২০১১-১২) 

লক্ষ গযালন 

মমহরা এ্লাকা িাবেদা সরিরাে িাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     

(১২)  আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরূণ করহি)   

১২.১ অপোি সংক্রান্ত 
 

অপরাহধর ধরন 
অপরাহধর সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন 
িছর 

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িছর 

(২০১১-১২) 

অপরাহধর হ্রাস(-
) 

/িৃবে(+) এ্র 
সংখ্া  

 
 

অপরাহধর হ্রাস    

  (-)/িৃবে(+) এ্র 

শিকরা োর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
খ্ুন     

িষমণ     

অধগ্নসংদযাগ     

এধসি ধনদক্ষপ     

নােী ধনযমার্ন     

িাকাধর্     

োহাজাধন     

অস্ত্র/ধবদফােক 
সংক্রান্ত 

    

মমাে     

 

 



১২.২ প্রধর্ লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটির্ অপোদিে রু্লনামলূক ধচে 

 

বিষয় অর্ি-িৎসর (২০১২-১৩) অর্ি-িৎসর (২০১১-১২) 

১ ২ ৩ 
   

১২.৩ দ্রুর্  ধবচাে আইদনে প্রদয়াগ (৩০ জনু ২০১৩  পযমন্ত) 
 

আইন োবরর পর 
মর্হক িমপঞু্জীভূি 
মামলার সংখ্া  

(আসাবমর সংখ্া) 

প্রবিহিদনাধী
ন িৎসহর 
মগ্রপ্তারকৃি 
আসাবমর 
সংখ্া 

আইন োবরর 
পর মর্হক 
িমপঞু্জীভূি 
মগ্রপ্তারকৃি 
আসাবমর 
সংখ্া 

মকােি  কিৃি ক 
বনষ্পবিকৃি 
িমপঞু্জীভূি 

মামলার সংখ্া 

শাবস্ত েহয়হছ এ্মন 
মামলার সংখ্া ও 
শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 
িমপঞু্জীভূি সংখ্া   

 

মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      

১২.৪  ৩০  জনু ২০১৩ র্াধেদখ্ কাোগাদে বধিে সংখ্যা  

িবির ধরন িবির সংখ্া মন্তি্ 
প্রবিহিদনাধীন 

িৎসর 

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

িবির  সংখ্ার  

 হ্রাস (-)/িৃবে 
(+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
পুরুষ হাজধর্     

পুরুষ কদয়ধে     

মধহলা হাজধর্     

মধহলা কদয়ধে     

ধশশু হাজধর্     

ধশশু কদয়ধে     

ধিদেইধন (Detainee)     

ধেধলজি ধপ্রজনাে 
(আেধপ) 

    

মমাে     
 

১২.৫ স্থল, রনৌ ও আকাশ পদথ বাংলাদেদশ আগর্ ধবদেশী নাগধেক (যােী)-এে সংখ্যা  
 প্রবিহিদনাধীন িৎসর  

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

হ্রাস(-)/িৃবে(+) 
এ্র সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 
রমাে যােীে সংখ্যা    

পযমেদকে সংখ্যা    

১২.৬ মৃরু্যেন্ডপ্রাপ্ত আসাধম  
     প্রবিহিদনাধীন 

িৎসর 

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

পিূিিিী িৎসহরর 
িুলনায় হ্রাস(-

)/িৃবে(+) এ্র সংখ্া 
১ ২ ৩ ৪ 



মৃরু্যেন্ডপ্রাপ্ত আসাধমে সংখ্যা    

মৃরু্যেন্ড কাযমকে হদয়দে, এমন 
আসাধমে সংখ্যা 

   

 
 

১২.৭ সীমান্ত সংঘদষমে সংখ্যা 
 

 প্রবিহিদনাধীন 
িৎসর  

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

হ্রাস(-)/িৃবে(+) এ্র সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 
বাংলাদেশ-ভাের্ সীমান্ত    

বাংলাদেশ-মায়ানমাে 
সীমান্ত 

   

১২.৮ সীমাদন্ত বাংলাদেদশে সািােণ নাগধেক হর্যাে সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর  

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

হ্রাস(-)/িৃবে(+) 
এ্র সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 
ধব এস এি করৃ্ম ক    

মায়ানমাে সীমান্তেক্ষী 
করৃ্ম ক  

   

(১৩) মফৌেদাবর মামলা সংিান্ত ির্্ (আইন ও ধবচাে ধবভাগ পরূণ করহি) 
িমপঞু্জীভূি 

অবনষ্পন্ন মফৌেদাবর 
মামলার সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 

(২০১২-১৩) মমাে 
শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্া 

পিূিিিী িৎসহর 

(২০১১-১২)মমাে 
শাবস্ত প্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর  

(২০১২-১৩) মমাে 
বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখ্া 

পিূিিিী 
িৎসহর 

(২০১১-১২) 
মমাে 

বনষ্পবিকৃি 
মামলার 
সংখ্া 
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(১৪)  অর্িননবিক বিষয়সমূে (অথম ধবভাগ পরূণ করহি)  

 

আইহেম প্রবিহিদনাধীন 
িৎসর (২০১২-

১৩) 

পিূিিিী িৎসর  
(২০১১-১২) 

পিূিিিী িৎসহরর  
িুলনায় 

শিকরা িবৃে (+) 
িা হ্রাস  (-) 
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১।   ববদেধশক মদু্রাে ধেজাভম  (ধমধলয়ন মাধকম ন 
িলাে)  
      (৩০ জনু  ২০১৩ িাবরহখ) 

   

২।   প্রবাসী বাংলাদেশীদেে রপ্রধের্ রেধমদেদেে 
পধেমাণ (ধমধলয়ন মাধকম ন িলাে) (জলুাই 
২০১২ জনু ২০১৩)  

   

৩।   আমোধনে পধেমাণ (ধমধলয়ন মাধকম ন িলাে) 

   (জলুাই ২০১২-জনু ২০১৩) 

   



আইহেম প্রবিহিদনাধীন 
িৎসর (২০১২-

১৩) 

পিূিিিী িৎসর  
(২০১১-১২) 

পিূিিিী িৎসহরর  
িুলনায় 

শিকরা িবৃে (+) 
িা হ্রাস  (-) 

৪।   ই,ধপ,ধব-এে র্থযানুযায়ী েপ্তাধনে পধেমাণ  
     (ধমাঃ মাধকম ন িলাে)         (জলুাই 

২০১২-জনু ২০১৩) 

   

৫। োজস্বাঃ  (ক) প্রধর্দবেনািীন বেদে োজস্ব 
আোদয়ে লক্ষযমাো     (রকাটি োকা) 

(খ্)  োজস্ব আোদয়ে পধেমাণ (রকাটি োকা) 

   (জলুাই ২০১২-জনু ২০১৩) 

   

৬।   রমাে অভযন্তেীণ ঋণ (রকাটি োকায়) 

      সেকাধে খ্ার্ (নীে)        (৩০ জনু  
২০১৩ িাবরহখ) 

   

৭। ঋণপে রখ্ালা (LCs opening) (ধমধলয়ন মাধকম ন 
িলাে)  ক)      (ক) খ্ােয শসয (চাল ও গম) 

     (খ্)  অনযানয         রমাে (জলুাই ২০১২-জনু 
২০১৩) 

   

   

৮।  খ্ােয শদসযে মজেু (লক্ষ রমধরক েন) 

    (৩০ জনু  ২০১৩ িাবরহখ) 

   

৯।  জার্ীয় রভাক্তা মূলয সূচক পধেবর্ম দনে হাে  

    (ধভধত্ত ১৯৯৫-৯৬=১০০) 

  ক) বাদো মাদসে গড় ধভধত্তক 

  খ্) পদয়ন্ট েু পদয়ন্ট ধভধত্তক (জলুাই ২০১২-জনু 
২০১৩) 

   

 

১৪.১ সোসধে ববদেধশক ধবধনদয়াগ (িদেন িাইদেক্ট ইনদভেদমন্ট) সংক্রান্ত   (প্রিানমন্ত্রীে কাযমালয় পূেণ 
কেদব) 

 
সরাসবর বিহদবশক 
বিবনহয়াহগর পবরমাণ 
(বমবলয়ন মাবকি ন 
িলাহর) 

প্রবিহিদনাধীন 
িৎসর  

পিূিিিী দইু িৎসর 

২০১২-১৩ ২০১১-১২ ২০১০-১১ 
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(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত  (বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ ও মূলযায়ন ধবভাগ পূেণ কেদব) 

 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকদল্পে অথম বোে ও বযয় সংক্রান্ত র্থয   (০১ েলুাই ২০১২ মর্হক ৩০ েনু ২০১৩ 
পর্িন্ত) 

 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 
মমাে প্রকহল্পর সংখ্া  

 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 
এ্বিবপহি মমাে িরাে (মকাটি 
োকায়) (জনু ২০১৩ পযমন্ত 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 
িরাহের বিপরীহি 

ি্হয়র পবরমাণ (মকাটি 
োকায়) ও ি্হয়র 

শিকরা োর    (জনু 
২০১৩ পযমন্ত 

প্রবিহিদনাধীন 
িৎসহর 
মন্ত্রণালহয় 

এ্বিবপ বরবভউ 
সভার সংখ্া  



১ ২ ৩ ৪ 
৪৮ টি (নরু্ন প্রকল্পসহ) ৩০২১.৬৯ (ধর্ন হাজাে একুশ 

রকাটি উনসত্তে লক্ষ োকা) 

২৮৭৩.৮৬ (েইু হাজাে 
আে শর্  ধর্য়াত্তে রকাটি 

ধেয়াধশ লক্ষ োকা) 
(৯৫.১১%) 

৮ টি 

 
 

১৫.২ প্রকদল্পে অবস্থা (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ পযমন্ত) 
 

প্রবিহিদনাধী
ন িৎসহর 
শুরু করা 
নিুন 
প্রকহল্পর 
সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 
সমাপ্ত  প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনা
ধীন িৎসহর 
উহবাধনকৃি 
সমাপ্ত 
প্রকহল্পর 
িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর িলমান প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট 
বেসাহি সমাপ্ত গুরুত্বপণূি অিকাঠাহমা 
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- ১। বাংলাদেশ রেলওদয়ে 
পূবমাঞ্চদলে রিৌজোেহাে-
ধসধজধপওয়াই-এসআেধভ 
রসকশদনে পনুবমাসন । 

 

২। বাংলাদেশ রেলওদয়ে 
োজশাহী-রোহনপুে বিম াে 
এবং আমানেুা-
চাপাইনবাবগি 
রসকশনসমূদহে পুনবমাসন। 

 

৩। বাংলাদেশ রেলওদয়ে 
লালমধনেহাে-বুধড়মাধে 
রসকশনসমূদহে পুনবমাসন । 

 

৪। বাংলাদেশ রেলওদয়ে 
রগৌধেপেু-জাধেয়াঝািাইল 
এবং শযামগি-রমাহনগি 
রসকশনসমূদহে পুনবমাসন। 

 
 
 
 
 

- ১।  বাংলাদেশ রেলওদয়ে ময়মনধসংহ-জামালপেু-
রেওয়ানগি বাজাে রসকশন পনুবমাসন প্রকদল্পে আওর্ায় 
রমাে ১০৪.৪ ধকাঃ ধমাঃ (রমইন লাইন ৮৭ ধকাঃ ধমাঃ ও 
লুপ লাইন ১৭.৪ ধকাঃ ধমাঃ) রযাদকে মদিয জনু, ২০১৩ 
মাস পযমন্ত রমাে ১০২ ধকাঃ ধমাঃ (রমইন লাইন ৮৭ ধকাঃ 
ধমাঃ ও লুপ লাইন ১৫ ধকাঃ ধমাঃ) রযাক পনুবমাসন কাজ 
সম্পন্ন হদয়দে। এোড়া বযালাধেং, ইধনধশয়াল েযাধম্পং 
এবং পযাধকং ও এযালাইধনং এে কাজ চলমান েদয়দে। 
প্রকদল্পে রময়াে ধিদসম্বে, ২০১৩ পযমন্ত ধনিমাধের্ আদে। 

 

২। বসয়েপুে-ধচলাহাটি রসকশদনে পনুবমাসন প্রকদল্পে 
আওর্ায় জনু, ২০১৩ পযমন্ত রমাে ১৫ ধকাঃ ধমাঃ রযাক 
ধলংধকং কাজ ও রমইন লাইদনে রেল ওদয়ধডং কাজ 
সম্পন্ন হদয়দে । অবধশষ্ট রযাক ধলংধকং কাজ চলমান 
েদয়দে। রসরু্, ধিপ টিউবওদয়ল এবং ধসক লাইন রশি 
ও ওয়াশধপে লাইন ধনমমাণ পযাদকদজে কাজ সম্পন্ন হদয়দে। 
১১টি ব্রীদজে মদিয সবগুদলাে কাজই সম্পন্ন হদয়দে। ৭টি 
প্লযােিেদমে মদিয ইদর্ামদিয সবগুদলাে কাজ সম্পন্ন 
হদয়দে এবং ৭ টি রেশন ধবধডং এে কাজ চলমান 
েদয়দে। প্রকদল্পে রময়াে ধিদসম্বে, ২০১৩ পযমন্ত েদয়দে। 

 

৩। পাবমর্ীপুে-কাঞ্চন-ধবেল ও কাঞ্চন-ঠাকুেগাাঁও-পঞ্চগড় 
রসকশন পনুবমাসন প্রকদল্পে রেল ওদয়ধডং ও গ্রাইধন্ডং কাজ 
রশষ হদয়দে। কাঞ্চন-ঠাকুেগাাঁও-পঞ্চগড় রসকশদন জনু, 
২০১৩ মাস পযমন্ত সমদয় রমাে ৭৪ ধকাঃ ধমাঃ রযাক ধলংধকং 
কাজ সম্পন্ন হদয়দে। আথমওয়াকম  ও বযালাে সংগ্রদহে কাজ 
চলমান েদয়দে। WD-1 পযাদকদজে আওর্ায় রমাে ৪২ টি 
ব্রীদজে মদিয ইদর্ামদিয ৩৫টি ব্রীদজে ধনমমাণ/পনুাঃধনমমাণ 
কাজ সমাপ্ত হদয়দে, ৫টি রেশন ধবধডং এে মদিয ৩টিে 
কাজ এবং ৫টি প্লযােিেম এে মদিয ৩টিে কাজ চলমান 
েদয়দে। এ পযাদকদজে আওর্ায় ৭ ধকাঃ ধমাঃ রেল লাইন 



প্রবিহিদনাধী
ন িৎসহর 
শুরু করা 
নিুন 
প্রকহল্পর 
সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 
সমাপ্ত  প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনা
ধীন িৎসহর 
উহবাধনকৃি 
সমাপ্ত 
প্রকহল্পর 
িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর িলমান প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট 
বেসাহি সমাপ্ত গুরুত্বপণূি অিকাঠাহমা 

পুনবমাসদনে কাজ সম্পন্ন হদয়দে। WD-2 পযাদকদজে 
আওর্ায় রমাে ৪২ টি ব্রীদজে মদিয ৩৬টি ব্রীদজে কাজ 
সমাপ্ত হদয়দে ও ৭টিে কাজ চলমান েদয়দে। ৪টি রেশন 
ধবধডং ও ৪টি প্লযােিেম এে মদিয সবগুদলাে কাজ 
চলমান েদয়দে। এ পযাদকদজে আওর্ায় ৪৭ ধকাঃ ধমাঃ রেল 
লাইন পুনবমাসদনে কাজ সম্পন্ন হদয়দে। WD-3 পযাদকদজে 
আওর্ায় রমাে ৪৪ টি ব্রীদজে মদিয ৩৯টি ব্রীদজে কাজ 
সমাপ্ত হদয়দে। ৫টি রেশন ধবধডং এে মদিয ৪টি এবং 
৫টি প্লযােিেম এে মদিয ৪টি প্লােিেম এে কাজ চলমান 
েদয়দে। এোড়াও ধসগনযাধলং কাজ চলমান েদয়দে। এ 
পযাদকদজে আওর্ায় ২০ ধকাঃ ধমাঃ রেল লাইন পনুবমাসদনে 
কাজ সম্পন্ন হদয়দে। WD-4  ও WD-5 পযাদকদজে আওর্ায় 
বৃহৎ ব্রীজগুদলাে রমোমর্ কাজ সম্পন্ন কোে জনয গর্ 
১৩-৬-২০১৩ র্াধেদখ্ চুধক্তপে স্বাক্ষধের্ হদয়দে। 

 

৪।  বাংলাদেশ রেলওদয়ে পাাঁচুধেয়া-িধেেপুে রেলপথ 
পুনাঃ চালুকেণ এবং পকুুধেয়া-ভাো রেলপথ ধনমমাণ 
প্রকদল্পে আওর্ায় ১১টি রেশন ধবধডং এে মদিয ৮টিে 
োে ঢালাই কাজ রশষ হদয়দে এবং ধিধনধশং কাজ চলমান 
আদে। ১টি রেশন ধবধডং এে অবকাঠাদমা ধনমমাণ কাজ 
শুরু কো হদয়দে। প্রকদল্পে আওর্ায় ৬টি ওয়াকম স 
পযাদকদজে মদিয ৫টি পযাদকদজে কাজ চলমান েদয়দে। 
পাাঁচুধেয়া-িধেেপুে রসকশদন ২৫ ধকাঃ ধমাঃ এে মদিয 
২৩.৫ ধকাঃ ধমাঃ রযাক ধলংধকং এে কাজ সম্পন্ন হদয়দে। 
৬৭টি রসরু্ে মদিয ৫৩টি রমোমর্ কাজ ইদর্ামদিয সম্পন্ন 
হদয়দে এবং ৫টি রসরু্ে ধনমমাণ কাজ চলমান েদয়দে।  

 

৫।  বাংলাদেশ রেলওদয়ে কালুখ্ালী-ভাটিয়াপাড়া 
রসকশদনে পনুবমাসন এবং কাধশয়ানী-রগাপালগি-েুধেপাড়া 
নরু্ন রেলপথ ধনমমাণ প্রকদল্পে আওর্ায় বযাংক ধে-
রপ্রািাইধলং ও ব্রীজ ধনমমাণ কাজ এে ৯৮% সম্পন্ন 
হদয়দে। রমাে ৮০ ধকাঃ ধমাঃ রযাক ধলংধকং কাদজে সমূ্পণম 
রযাক ধলংধকং কাজ সমাপ্ত হদয়দে এবং বযালাধেং ও 
প্রাথধমক পযাধকং কাজ চলমান েদয়দে। ১২টি রেশন 
ধবধডং এে মদিয ১২টিেই োে ঢালাই সম্পন্ন হদয়দে এবং 
ধিধনধশং কাজ চলমান েদয়দে। কাধশয়ানী-রগাপালগি-
েুধেপাড়া নরু্ন রেলপথ ধনমমাদণে জনয প্রস্তাধবর্ 
৮০৭.১৭২ একে (কম/রবশী) ভূধম স্থায়ী অধিগ্রহদণে 
ধবষদয় ১০-৭-২০১২ র্াধেদখ্ রেলপথ মন্ত্রণালদয়ে 
প্রশাসধনক অনদুমােন পাওয়া যায়। অর্াঃপে প্রস্তাধবর্ ভূধম 
স্থায়ী অধিগ্রহদণে জনয গর্ ৩০-৭-২০১২ র্াধেদখ্ রজলা 
প্রশাসক, রগাপালগদিে ধনকে আনুষধেক কাগজপেসহ 



প্রবিহিদনাধী
ন িৎসহর 
শুরু করা 
নিুন 
প্রকহল্পর 
সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 
সমাপ্ত  প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনা
ধীন িৎসহর 
উহবাধনকৃি 
সমাপ্ত 
প্রকহল্পর 
িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর িলমান প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট 
বেসাহি সমাপ্ত গুরুত্বপণূি অিকাঠাহমা 

প্রস্তাব রপ্রেণ কো হয়। রজলা প্রশাসক, রগাপালগি করৃ্মক 
আদলাচয ভূধম স্থায়ী অধিগ্রহদণে ধবষদয় ভূধম মন্ত্রণালদয়ে 
অনুদমােদনে জনয পে রেয়া হদয়দে। ভূধম স্থায়ী 
অধিগ্রহদণে লদক্ষয ইদর্ামদিয ৩ িাো রনাটিশ জােী কো 
হদয়দে এবং ৬ ও ৭ িাো রনাটিশ জােী প্রধক্রয়ািীন 
েদয়দে।  

 

৬।  বাংলাদেশ রেলওদয়ে ঈশ্বেেী রথদক পাবনা হদয় 
ঢালােচে পযমন্ত নরু্ন রেলওদয় লাইন ধনমমাণ শীষমক 
প্রকদল্পে আওর্ায় মাঝগ্রাম হদর্ পাবনা পযমন্ত২৯ ধকাঃ ধমাঃ 
এলাকা জধম অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হদয়দে। পাবনা হদর্ 
ঢালােচে পযমন্ত ৬২৪.৬৬ একে জধম অধিগ্রহদণে জনয 
ভূধমে মলূয রজলা প্রশাসক, পাবনাদক রপ্রেণ কো হদয়দে। 
পাবনা পযমন্ত রযাক ধনমমাণ কাদজ চুধক্তপদেে ধবপেীদর্ 
সমুেয় রেল সেবোহ কো হদয়দে। োশুধেয়া রেশন 
এলাকায় সাইি রিদভলপদমন্ট এবং এযামবযাংকদমন্ট অব 
আথমওয়াকম  এে কাজ চলমান েদয়দে।  

 

১৫.৩ ধজধিধপ প্রবৃধিে হাে (২০১২-১৩) (পধেসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাগ পূেণ কেদব) 

১৫.৪ মাথাধপেু আয় (মাধকম ন িলাদে) ( ২০১২-১৩) (পধেসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাগ পূেণ 
কেদব) 

১৫.৫ েধেদ্র জনদগাষ্ঠী সংক্রান্ত র্থয (পধেসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাগ পূেণ কেদব) 
 

দাবরদ্র্্ সীমার নীহি অিবস্থি েনহগাষ্ঠীর ধরন প্রবিহিদনাধীন 
িৎসর 

 (২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

১ ২ ৩ 
োধেদ্রয সীমাে নীদচ অবধস্থর্ অর্ীব 
েধেদ্র (Extreme Poor) জনদগাষ্ঠী 

সংখ্যা   

শর্কো হাে    

োধেদ্রয সীমাে নীদচ অবধস্থর্ েধেদ্র 

(Poor) জনদগাষ্ঠী 
সংখ্যা   

শর্কো হাে   

১৫.৬   কমমসংস্থান সংক্রান্ত র্থয (পধেসংখ্যান  ও র্থয বযবস্হাপনা ধবভাগ পূেণ কেদব) 
 

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

১ ২ ৩ 
আনুষ্ঠাধনক কমমসংস্থাদনে সংখ্যা   



অনানুষ্ঠাধনক কমমসংস্থাদনে সংখ্যা   

রমাে   

রবকােদত্বে হাে   

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংিান্ত ির্্ (অথমননধর্ক সম্পকম  ধবভাগ পূেণ কেদব) 
 

িছর িুবক্তর  

ধরন 
িুবক্তর 

সংখ্া 
কবমেহমন্ট 

মকাটি 
োকায় 

(বমঃ মাঃ 
িলার) 

বিসিাসিহমন্ট 

মকাটি 
োকায় 

(বমঃ মাঃ 
িলার) 

বরহপহমন্ট 

 মকাটি োকায় 
(বমঃ মাঃ িলার) 

মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২০১২-১৩ ঋণচুধক্ত   

 

 আসল   

 সুে  

 অনুোন 
চুধক্ত 

    

 রমাে     

২০১১-১২ ঋণচুধক্ত    আসল    
  সুে  

 অনুোন 
চুধক্ত 

     

রমাে     

(১৭)    অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অবকাঠাদমা উন্নয়ন কমমসূধচ ও বাস্তবায়ন অগ্রগধর্ে ধববেণ, সংধিষ্ট অথম-

বৎসদে  

(২০১২-১৩) অবকাঠাদমা খ্াদর্ বোেকৃর্ অথম, বযধয়র্ অথম, সংধিষ্ট অথম-বৎসদে (২০১২-১৩) লক্ষযমাো 

এবং লক্ষযমাোে ধবপেীদর্ অধজম র্ অগ্রগধর্)    (সংধিষ্ট মন্ত্রণালয়/ধবভাগ পূেণ কেদব) 

 

 

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিষ্ট ির্্  
 

১৮.১ সেকাে প্রিাদনে ধবদেশ সিে সংক্রান্ত 

 

সফর প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১২-১৩) 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২) 

১ ২ ৩ 

সেকাে প্রিাদনে ধবদেশ সিদেে সংখ্যা   

আন্তজম াধর্ক সদেলদন রযাগোদনে সংখ্যা   

ধদ্বপাধক্ষক োষ্ট্রীয় সিদেে সংখ্যা   

 



১৮.২   ধবদেশী োষ্ট্র প্রিান/সেকাে প্রিাদনে বাংলাদেশ সিে  (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ 
পযমন্ত) 

১৮.৩   আন্তজম াধর্ক সংস্থা প্রিানদেে বাংলাদেশ সিে (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ পযমন্ত) 

১৮.৪   ধবদেদশ বাংলাদেদশে েূর্াবাদসে সংখ্যা  

১৮.৫ বাংলাদেদশ ধবদেদশে েূর্াবাদসে সংখ্য 
(১৯)    বশিা সংিান্ত ির্্  

১৯.১  প্রাথধমক ধশক্ষা সংক্রান্ত  র্থযসমহূ (প্রাথধমক ও গণধশক্ষা মন্ত্রণালয় পূেণ কেদব) 

প্রার্বমক 
বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর 
ধরন 

প্রার্বমক 
বশিা 

প্রবিষ্ঠাহন
র সংখ্া 

ছাে-ছােীর সংখ্া (েন)  সু্কল 
ি্াগকারী 
(ঝহর 

পড়া) ছাে 
ছােীর োর 

 (%) 

বশিহকর সংখ্া 

ছাে ছােী মমাে মমাে 
(েন) 

পরুুষ 
(েন) 

(%) 

মবেলা 
(েন) 

(%) 

সেকাধে 
প্রাথধমক 
ধবেযালয় 

        

রেধজোিম  
রবসেকাধে 
প্রাথধমক 
ধবেযালয় 

       

কধমউধনটি 
প্রাথধমক 
ধবেযালয়  

       

অনযানয 
প্রাথধমক ধশক্ষা 
প্রধর্ষ্ঠান 

       

মমাে        

 

 

১৯.২প্রাথধমক ধবেযালদয় গমদনাপদযাগী ধশশুে (৬-১০ বৎসে বয়স)সংখ্যা (প্রাথধমক ও গণধশক্ষা মন্ত্রণালয় 

পূেণকেদব) 
 

বশিার্ী  গমহনাপহর্াগী বশশুর 
সংখ্া  

(৬-১০ িছর 
িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী মমাে কিেন 
বশশু  

বিদ্ালহয় র্ায় না, িার 
সংখ্া  

গমহনাপহর্াগী মমাে কিেন 
বশশু  

বিদ্ালহয় র্ায় না, িার  
শিকরা োর 

১ ২ ৩ ৪ 
বালক    

বাধলকা    

 
 
 



১৯.৩  সাক্ষের্াে হাে (প্রাথধমক ও গণধশক্ষা মন্ত্রণালয় পূেণ কেদব) 

 

িয়স সািরিার োর গড়  
(শিকরা োর) পরুুষ মবেলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + বেে    

১৫ + বেে    

 

১৯.৪ মািযধমক ধশক্ষা (ধনম্ন ও উচ্চ মািযধমকসহ) সংক্রান্ত র্থয (ধশক্ষা মন্ত্রণালয় পূেণ কেদব) 
 
প্রবিষ্ঠাহনর ধরন প্রবিষ্ঠাহন

র সংখ্া 
বশিার্ীর সংখ্া বশিহকর সংখ্া পবরিার্ীর সংখ্া 

  ছাে ছােী মমাে পরুু
ষ 

মবে
লা 

মমা
ে 

এ্স.এ্স.বস 

(মাদ্র্াসা 
ও 
কাবরগবরস
ে) 

এ্ইি.এ্স.
বস 

(মাদ্র্াসা 
ও 
কাবরগবরস
ে) 

স্নািক 

(মাদ্র্াসা ও 
কাবরগবরসে
) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
ধনম্ন মািযধমক 
ধবেযালয় 

          

মািযধমক ধবেযালয়            

সু্কল এযান্ড কদলজ           

উচ্চ মািযধমক 

কদলজ 

          

 
প্রবিষ্ঠাহনর ধরন প্রবিষ্ঠাহন

র সংখ্া 
বশিার্ীর সংখ্া বশিহকর সংখ্া পবরিার্ীর সংখ্া 

  ছাে ছােী মমাে পরুুষ মবে
লা 

মমা
ে 

এ্স.এ্স.বস 

(মাদ্র্াসা 
ও 
কাবরগবরস
ে) 

এ্ইি.এ্স.
বস 

(মাদ্র্াসা 
ও 
কাবরগবরস
ে) 

স্নািক 

(মাদ্র্াসা 
ও 
কাবরগবর
সে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
োধখ্ল  

মাদ্রাসা 
          

আধলম মাদ্রাসা           

কাধেগেী ও 
রভাদকশনাল 

          

  

 

 

১৯.৫  ধবশ্বধবেযালদয়ে ধশক্ষা সংক্রান্ত র্থয (ধশক্ষা মন্ত্রণালয় পূেণ কেদব) 
 

বিশ্ববিদ্ালহয়র ধরন বিশ্ববিদ্ালহয়র 
সংখ্া 

ছাে-ছােীর সংখ্া ও শিকরা োর বশিক/বশবিকার সংখ্া ও 
শিকরা োর 

ছাে ছােী বশিক বশবিকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 



সেকাধে      

রবসেকাধে      

 

(২০)  স্বাস্থ্ সংিান্ত  (স্বাস্থয ও পধেবাে কলযাণ মন্ত্রণালয় পূেণ কেদব) 

 

২০.১  রমধিদকল কদলজসহ ধবধভন্ন ধচধকৎসা ধশক্ষা প্রধর্ষ্ঠাদন োে-োেী ভধর্ম সংক্রান্ত র্থয 
           (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ পযমন্ত) 

 
প্রবিষ্ঠাহনর ধরন প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্া ভবিি কৃি ছাে-ছােীর সংখ্া অধ্য়নরি ছাে-ছােীর  

মমাে  সংখ্া 
সরকাবর মিসরকা

বর 

মমাে সরকা
বর 

মিসরকাবর মমাে মমাে ছাে মমাে  
ছােী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
রমধিদকল কদলজ         

নাধসমং ইনধেটিউে         

নাধসমং কদলজ         

রমধিদকল এযাধসসদেন্ট ররধনং 
সু্কল 

        

ইনধেটিউে অব রহলথ 
রেকদনালধজ 

        

২০.২  স্বাস্থয সংক্রান্ত র্থয 
েন্ম 
োর 

(প্রবি 
োোহর

) 

মৃিু্ 
োর 

(প্রবি 
োোহর

) 

েনসংখ্া 
িৃবের োর 

(শিকরা) 

নিোিক 

(Infant) মৃিু্র 
োর (প্রবি 
োোহর) 

৫ (পাাঁি) 
িছর িয়স 
পর্িন্ত বশশু 
মৃিু্র োর 

(প্রবি 
োোহর) 

মািৃ 
মৃিু্র 
োর 

(প্রবি 
োোহর) 

পবরিার পবরকল্পনা 
পেবি গ্রেহণর 
শিকরা োর  

(সিম দম্পবি) 

গড় আয়ু (িছর) 

মমাে  পরুুষ মবেলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
          

          

 

২০.৩   স্বাস্থয েক্ষায় বযয় ও অবকাঠাদমা সংক্রান্ত (০১ জলুাই ২০১২ রথদক ৩০ জনু ২০১৩ পযমন্ত) 

 
মার্াবপ
ছু 
স্বাস্থ্ 
ি্য় 

(োকা
য় 

সারাহদহশ োসপািাহলর 
সংখ্া 

সারাহদহশ োসপািাল মিহির 
মমাে সংখ্া 

সারাহদহশ মরবেস্টািি  িাক্তার, 
নাসি ও প্ারাহমবিকস-এ্র 
সংখ্া 

সারাহদহশ মরবেস্টািি  িাক্তার, 
নাসি ও প্ারাহমবিকস-এ্র 
বিপরীহি েনসংখ্া  

 

সরকাবর মিসরকাবর মমাে সরকাবর মিসরকাবর মমাে িাক্তার নাসি প্ারাহমবিক
স 

িাক্তার নাসি প্ারাহমবিক
স 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  
              

 

 

(২১) েনশবক্ত রপ্তাবন সংিান্ত (প্রবাসী কলযাণ ও ববদেধশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয় পেূণ কেদব)  
 

েনশবক্ত রপ্তাবন ও প্রি্াগমন প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১২-১৩) 

 

পিূিিিী িৎসর 

 (২০১১-১২) 

 

শিকরা িবৃে 
(+) িা  হ্রাস 
(-) এ্র োর 

১ ২ ৩ ৪ 
ধবদেদশ রপ্রধের্ জনশধক্তে সংখ্যা    

ধবদেশ রথদক প্রর্যাগর্ জনশধক্তে সংখ্যা    



 

(২২)   েজ্জ্ব সংিান্ত   (িমম ধবষয়ক মন্ত্রণালয় পেূণ কেদব) 
 

েহজ্জ্ব গমন প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১২-১৩ 

পিূিিিী িৎসর 

 (২০১১-১২) 

শিকরা িবৃে (+) িা  
হ্রাস (-) এ্র োর 

পরুুষ মবেলা মমাে পরুুষ মবেলা                                                                                মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ 

েহজ্জ্ব গমনকারীর 
সংখ্া 

       

 

(২৩)  সামাবেক বনরাপিা কমিসূবি   (সংধিষ্ট মন্ত্রণালয়/ধবভাগ পূেণ কেদব) 
 

মন্ত্রণাল
য়/ 

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবেক 
বনরাপিা 
কমিসূবির 
ধরন 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১২-
১৩) 

 

পিূিিিী িৎসর 

(২০১১-১২)  

সুবিধাহভাগী 
ি্বক্ত/পবরিার

/ 

প্রবিষ্ঠাহনর 
সংখ্া 

আবর্িক সংহিষ 

(লি োকায়) 

সুবিধাহভাগী 
ি্বক্ত/পবরিার

/ 

প্রবিষ্ঠাহনর 
সংখ্া 

আবর্িক সংহিষ 

(লি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
       
       
 

(২৪)    প্রধান প্রধান মসক্টর কহপিাহরশনসমূহের লাভ/মলাকসান  (সংধিষ্ট মন্ত্রণালয়/ধবভাগ পেূণ কেদব) 

 

২৪.১  মন্ত্রণালয়/ধবভাদগে আওর্ািীন রয সব (বাধণধজযক ধভধত্তদর্ পধেচাধলর্) প্রধর্ষ্ঠান ২০১২-১৩ অথম-বৎসদে 
রলাকসান কদেদে র্াদেে নাম ও রলাকসাদনে পধেমাণ  

  

অি্বধক মলাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনাধীন িৎসহর (২০১২-
১৩) বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ এ্মন 
কলকারখানার নাম ও সংখ্া 

অদরূ ভবিষ্হি ি্িস্থাপনা 
িা অন্ মকান গুরুির 
সমস্ার সৃবষ্ট েহি পাহর 
এ্মন প্রবিষ্ঠাহনর নাম 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম মলাকসাহনর 
পবরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ 
    

২৪.২ মন্ত্রণালয়/ধবভাদগে আওর্ািীন রয সব (বাধণধজযক ধভধত্তদর্ পধেচাধলর্) প্রধর্ষ্ঠান ২০১২-১৩ অথম-
বৎসদে লাভ কদেদে র্াদেে নাম ও লাদভে পধেমাণ  

 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম লাহভর পবরমাণ 

১ ২ 
                  
  

  

(রমাাঃ আবলু কালাম আজাে) 

ভােপ্রাপ্ত সধচব 



 



 
 


