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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম: মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ                 আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা  

প্রবিহিদনাধীন িছর  ২০২০-২১                                    প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ : ১৫ জুলাই ২০২১ 

 

(১) প্রিাসবনক    

 

১. ১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ িছরবভবিক সংরবক্ষি 

(বরহেনিনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 

 

     

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত 

অবিস (হমাে পদ সংখ্যা) 

৮০৭ ৬০৯ ১৯৮ ৫২৬  

মমাে ৮০৭ ৬০৯ ১৯৮ ৫২৬  

 

* 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 

- 

 

- ৭৯ ১১ ৯৪ ১৪ ১৯৮ 

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

িার িাবলকা- প্রহর্াজয নয়। 

 

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 

- 

 

- 

* 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 

- - - ২০ - ২০  

- - - ২০ - ২০  

 

১.৭ ভ্রমণ/পবরদি িন (হদহি)  

ভ্রমণ/পবরদি িন 

(হমাে বদহনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/হেিাল 

এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদি িন     

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ     

 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদি িন (বিহদহি) 

ভ্রমণ/পবরদি িন 

 (হমাে বদহনর সংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেিাল এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     

 

* কিবদন বিহদহি ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 

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

 

(২) অবিে আপবি  

 

২.১  অবিে আপবি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

 

(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবিে আপবি ব্রিবিহে 

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 ৭ ৮ ৯ 

         

         

                   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 

(২০১৯-২০) 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 

      

 

 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রক্ষাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহি দাহয়রকৃি বরে 

মামলার সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মক্ষহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা 

দাহয়রকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 
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মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

 (৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  

  

৫.১        মদহির অভযন্তহর প্রবিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

 

প্রবিক্ষণ কম িসূবচর মমাে সংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে মর্হক অংিগ্রেণকারীর 

সংখ্যা  

১ ২ 

(i) ব্যানরবইস এ অবস্থিত ০৫ টি স্থবরেআইটিস্থসই ল্যারব ২২ টি 

ব্যারে ববস্থসে আইস্থসটি স্থবষরে প্রস্থিক্ষণ প্রদান  

 

মাধ্যস্থমে ও উচ্চ মাধ্যাস্থমে পর্ যারেে ৪৪০ জন স্থিক্ষে অংিগ্রহণ 

েরেন। 

(ii) ১২৫ টি উপরজলাে ইউআইটিআেস্থসই ল্যারব ...... ববস্থসে 

আইস্থসটি স্থবষরে প্রস্থিক্ষণ প্রদান   

মাধ্যস্থমে ও উচ্চ মাধ্যাস্থমে পর্ যারেে ১৯০০০ জন স্থিক্ষে 

অংিগ্রহণ েরেন। 

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (২০২০-২১) মকান ইন-োউজ প্রবিক্ষহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল 

িার িণ িনা 

িবমক 

নং 

প্রবিক্ষহণর বিষয় মময়াদ অংিগ্রেণকারীর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

১. APAMS Software  বিষয়ক প্রবিক্ষণ  ২ বদন ৫৯ জন ( ) 

২. নাগস্থেে বসবা ২ স্থদন  ৮৯ জন 

৩. বাস্থষ যে েম যসম্পাদন চুস্থি (এস্থপএ) ২ স্থদন ৯১ জন 

৪. অস্থিস ব্যবিাপনা ও Softwer Development  ১৫ স্থদন ২৮ জন 

৫. অস্থিস ব্যবিাপনা ও আেেণ স্থবস্থি ১৫ স্থদন ৩৬ জন 

৬. ই-নস্থি  ১ স্থদন  ২২ জন 

৭. অস্থিস ব্যবিাপনা, শৃঙ্খলা ও আেেণ স্থবস্থি স্থবষেে প্রস্থিক্ষণ ৬ স্থদন ২০ জন 

৮. অস্থিস ব্যবিাপনা ও আেেণ স্থবস্থি  ২ স্থদন ১৯৩ জন 

 

  ৫.৩   প্রবিক্ষণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অংিগ্রেণ িা মহনানয়হনর মক্ষহে িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা: 

প্রহর্াজয নহে।   

 

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?  -  না 

 

৫.৫      প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) প্রবিক্ষহণর জন্য বিহদি গমনকারী কম িকিিার সংখ্যা: 

প্ররর্াজয নরহ। 

 

(৬)  মসবমনার/ওয়াকিিপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

মদহির অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকিিহপর সংখ্যা মসবমনার/ওয়াকিিহপ অংিগ্রেণকারীহদর সংখ্যা 

১ ২ 

ব্যানরবইস গরবষণা সংস্থিষ্ট ওোেযসপ= ...টি 
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(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন  

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 প্রবিবক্ষি 

জনিহলর সংখ্যা 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৬৮৫ আরছ আরছ আরছ ৯৪ ২৩০ 

 

 

(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংি/মুনািা/আদায়কৃি রাজস্ব মর্হক সরকাবর মকাষাগাহর জমার পবরমাণ  

(অর্ ি বিভাহগর জন্য)  

(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

 ২০২০-২১ ২০১৯-২০ হ্রাস(-)/বৃবির (+) োর 

লক্ষযমাো প্রকৃি অজিন লক্ষযমাো প্রকৃি অজিন লক্ষযমাো প্রকৃি অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় ট্যাক্স 

মরবভবনউ 

      

নন-ট্যাক্স 

মরবভবনউ  

      

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় মর্হক)       

লভযাংি 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 

          (ক) ব্যানহিইস কম িকিিা.................... বনহয়াগবিবধ.................... 

 

৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল: 

১। বাস্থষ যে স্থিক্ষা জস্থেপ: (১) Annual Education Survey 2019(Online) সম্পন্ন করা েহয়হছ এ্িং িাোহিজ 

োলনাগাদকরণসে বজআইএ্স ম্যাবপং োলনাগাদ করা েহয়হছ। প্রাপ্ত িহথ্যর বভবিহি িা কবম্পউোর বিভাহগ িাোহিহজর িথ্য 

বিহেিণ ও প্রবিয়াকরণ কহর িাবষ িক পবরসংখ্যান প্রবিহিদন প্রকাি করা েহয়হছ। 

(২) বিন পাি িিয মজলায় বিদ্যমান মাধ্যবমক বিদ্যালয় আিাবসক ভিন বনম িাণ ও নতুন আিাবসক বিদ্যালয় স্থাপন িীষ িক প্রস্তাবিি 

প্রকহল্পর সমীক্ষার প্রবিহিদন প্রস্তুি সম্পন্ন েহয়হছ। 

(৩) ১৪৫ টি ইংহরজী মাধ্যবমক স্কুল (হপাষ্ট প্রাইমারী) জবরপ ২০১৯ সম্পন্ন ও িাবষ িক জবরপ প্রবিহিদহন অন্তিভুক্ত করা েহয়হছ। 

২। ইউরনরকাে তথ্য সেবোহ: UNESCO Institute for Statistics(UIS) এ্র চাবেদা মমািাহিক ২০১৯ সাহলর বিক্ষা 

িথ্য মপ্ররণ করা েহয়হছ। 

৩। UITRCE-2 প্রকল্পঃ     

১.প্রেরেে নাম  : এস্টাবস্থলিরমন্ট অব ১৬০ টি উপরজলা আইস্থসটি বেস্থনং এন্ড স্থেরসাস য বসন্টাে িে 

এডুরেিন (UITRCE) Phase-II প্রেে। 

২.প্রেে এলাো  : সমগ্র বাংলারদরিে স্থনব যাস্থেত ১৬০ টি উপরজলা। 

৩.প্রেরেে বাস্তবােনোল  : আগস্ট ২০১৭-জুন ২০২১  

৪.প্রেে গ্রহণ : প্রিম পর্ যারেে ১২৫টি, ২ে পর্ যারে ১৬০টি এবং ৩ে পর্ যারে ২০৫টি বসন্টাে িাপরনে 

লরক্ষ অি য প্রদারনে জন্য বোস্থেো এস্থিম ব্যাংরেে সম্মস্থত েরেরছ। 
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৫.প্রেরেে অনুরমাদন  : প্রেেটি ০৯/০১/২০১৮ তাস্থেরে এেরনে ের্তযে অনুরমাস্থদত।  

৬.প্রেে ব্যে  : 
বমাটঃ ৮৪৫৪২.৫৬ লক্ষ (স্থজওস্থবঃ ২৫২৪৫.৪০ লক্ষ, প্রেে সাহায্যঃ ৫৯২৯৭.১৬) 

লক্ষ, প্রেরেে প্রেে সাহায্য স্থহরসরব EDCF এে আওতাে বোস্থেো এস্থিম ব্যাংে 

বিরে ৪০ বছে বমোরদ (১৫ বছে বগ্রস স্থপস্থেেডসহ) ০.০১% হাে সুরদ সহজ িতযযুি 

৭৬.০২২ স্থমস্থলেন মাস্থেযন ডলাে ঋণ গ্রহণ েো হরেরছ।  

৮.এেরনরেে সভাে স্থসদ্ধান্ত ১৫.২ 

(ে) অনুর্ােী UITRCE 

phase-II ভবরনে নেসা 

মাননীে প্রিানমন্ত্রী সদে 

অবরলােন ও অনুরমাদন 

: 
স্থিক্ষা মন্ত্রণালরেে মাধ্যস্থমে ও উচ্চ স্থিক্ষা স্থবভারগে অিীন বাংলারদি 

স্থিক্ষাতথ্য ও পস্থেসংখ্যান ব্যযরো (ব্যানরবইস) ের্তযে বাস্তবােনািীন 

‘‘এস্টাবস্থলিরমন্ট অব ১৬০ উপরজলা আইস্থসটি বেস্থনং এন্ড স্থেরসাস য বসন্টাে িে 

এডুরেিন (ইউআইটিআেস্থসই)-২ে পর্ যাে’’ িীষ যে প্রেেটি গত ২৮/০১/২০১৮ 

তাস্থেরে এেরনে সভাে অনুরমাস্থদত হে। উি সভাে ১৫.২(ে) নং স্থসদ্ধান্ত 

বমাতরবে স্থনস্থম যতব্য ভবরনে নেিা মাননীে প্রিানমন্ত্রীে সানুগ্রহ অবরলােন ও 

অনুরমাদরনে জন্য ২৪/১১/২০১৯ বপ্রেণ েো হরল স্থতস্থন ০৮/১২/২০১৯ সানুগ্রহ 

অনুরমাদন েরেন। 

৯.মুস্থজব বরষ য স্থিক্ষা মন্ত্রণালরেে 

আওতািীন ব্যানরবইস এে 

UITRCE ভবরনে নাম 

জাস্থতে স্থপতাে নারম নামেেণ 

: 
২২/০৩/২০২০ তাস্থেে প্রস্তাস্থবত োেটি নারমে মরধ্য বিরে মাননীে প্রিানমন্ত্রী 

পছন্দমত ও “বঙ্গবন্ধু বিে মুস্থজব স্থডস্থজটাল স্থিক্ষা ভবন’’ নামেেণ এবং 

২৬/০৩/২০২০ তাস্থেে সদে সম্মস্থত জ্ঞাপন েরেরছন। 

১০.বোস্থেোন প্রস্থেউেরমন্ট বোম্পানী 

স্থনরোগ সংক্রান্ত োর্ যক্রম: 

 

  অনুরমাস্থদত DPP অনুর্ােী QCBS পদ্ধস্থতরত (৭০% োস্থেগস্থে ও ৩০% 

আস্থি যে মূল্যােন, র্া বোস্থেো এস্থিম ব্যাংে ের্তযে অনুরমাস্থদত) ৩০/০৪/২০১৯ 

তাস্থেরে বোস্থেো এস্থিম ব্যাংরেে অনুরমাদরনে জন্য বপ্রেণ েো হে র্া 

০৫/০৮/২০১৯ তাস্থেরে অনুরমাস্থদত হে।  

 বোস্থেোন প্রস্থেউেরমন্ট বোম্পাস্থন স্থনরোরগে জন্য ০৬/০৮/২০১৯ তাস্থেরে 

আন্তজযাস্থতে দেপত্র আহবান েো হে এবং স্থনি যাস্থেত ২২/০৯/২০১৯ তাস্থেরে ২টি 

বোস্থেোন বোম্পাস্থন দেপত্র জমা প্রদান েরে। এেই তাস্থেরে জমাকৃত দেপরত্রে 

োস্থেগস্থে প্রস্তাব উন্মুিেেণ েো হে।  

 প্রস্তাব মূল্যােন েস্থমটি (PEC) বমাট ১১টি সভাে মাধ্যরম োস্থেগস্থে প্রস্তারবে 

সেল োগজপত্র ও ডকুরমন্ট পূনোে পেীক্ষা পূব যে মূল্যােন োজ সম্পন্ন েরে। 

তরব এ স্থবষরে চূড়ান্ত স্থসদ্ধান্ত না হওোে বোস্থেো এস্থিম ব্যাংরে োস্থেগস্থে 

প্রস্তাব মূল্যােন েরে বোস্থেো এস্থিম ব্যাংরে বপ্রেণ েো হেস্থন। মূল্যােন 

প্রস্থক্রো েলমান। মূল্যােন প্রস্থক্রো সম্পন্ন েরে বোস্থেো এস্থিম ব্যাংরেে সম্মস্থত 

স্থনরে আস্থি যে প্রস্তাব উন্মুিেেণ েরে ক্রে সংক্রান্ত বেস্থবরনট েস্থমটি 

(CCGP) এে অনুরমাদরনে জন্য ক্রে সংক্রান্ত সেল োগজপত্র সংরর্াজন 

েরে বপ্রেণ েেরত হরব। অনুরমাদরনে পে স্থনব যাস্থেত প্রস্থতষ্ঠানরে NOA & 

Contract Sign েেরত হরব।  

  অনুরমাস্থদত প্রেে দস্থলল অনুর্ােী প্রেরেে বমোদ আগামী ৩০/০৬/২০২১ 

তাস্থেরে সমাপ্ত হরব।  

 বোস্থেোন প্রস্থেউেরমন্ট বোম্পাস্থনে স্থনরোরগে Validity বমোদ ২ে পর্ যারে 

মাননীে মন্ত্রী ের্তযে বৃস্থদ্ধে বমোদ ২০/০৮/২০২০ তাস্থেে পর্ যন্ত বস্থি যত েো হে।  

 বোন অবিারতই পুনোে বমোদ বৃস্থদ্ধ েোে সুরর্াগ বনই।   

১১.প্রেরেে আস্থি যে অগ্রগস্থত  ২০১৭-২০১৮ অি যবছরে েেে হরেরছ=১৬২.২৭ লক্ষ টাো 

২০১৮-২০১৯ অি যবছরে েেে হরেরছ=১২১৮.৩২ লক্ষ টাো 

২০১৯-২০২০ অি যবছরে েেে হরেরছ=৮০৯.৫৪ লক্ষ টাো 

২০২০-২০২১ অি যবছরে বোদ্দ = ১১৮০০.০০(স্থজওস্থব=১৩০০.০০ 
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স্থডস্থপএ=১০৫০০.০০)  লক্ষ টাো 
 

৪। IEIMS:এ্োিবলিহমন্ট অি ইবন্টহগ্রহেি এ্ডুহকিনাল ইনিরহমিন ম্যাহনজহমন্ট বসহেম IEIMS প্রকহল্প মমাে প্রকল্প ব্যয় 

313.31 মকাটি োকা (বজওবিঅর্ িায়হন) প্রকহল্পর মময়াদ 1 জুলাই 2018-30 জুন 2021 পর্ িন্ত।প্রকল্পটি 14/08/2018 িাবরহখ 

এ্কহনক কর্তিক অনুহমাবদি েয়। 

এ্ প্রকহল্পর আওিায়:- 

(১) CRVS এ্র আহলাহক 6ষ্ঠ - ১২ি মেণী পর্ িন্ত প্রায় 1.50 মকাটি বিক্ষার্ীর মপ্রািাইল তিবর, মিোহিজ স্থাপন 

এ্িংইউআইবিসে বিক্ষার্ীহদর বিবজোল আইবি কাি ি প্রদান করা েহি। 

(২)  সমবিি বিক্ষািথ্য ব্যিস্থাপনা পিবি প্রণয়ন -অর্ িাৎ বিক্ষাব্যিস্থার সাবি িক িত্ত্বািধান, িদারবক এ্িং মূল্যায়হনর জন্য 

বিক্ষািথ্য সংগ্রে, সংরক্ষণ ও ব্যিোর সম্পহকি বিক্ষা মন্ত্রণালহয়র ২টি বিভাগ এ্িং ২টি বিভাহগর আওিাধীন অবধদপ্তর সমূে, সকল 

বিক্ষা মিাি ি ও ব্যানহিইস এ্র কার্ িিম সমিয় পূি িক বিক্ষািথ্য ব্যিস্থাপনা পিবি িাস্তিায়ন করা েহি।  

2018-19 অর্ িিছহর 12.00 মকাটি িরাদ্দ বছল এ্িং প্রায় 98% অগ্রগবি েহয়হছ। 2019-20 অর্ িিছহর সংহিাবধিিাহজহে 

5735.00 লক্ষ োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয় বকন্তু মদহি COVID-19 এ্র প্রভাহি মাঠ পর্ িাহয়CRVSএ্র আহলাহক বিক্ষার্ীর 

মপ্রািাইল তিবরর কার্ িিম পবরচালনা সম্ভি না েওয়ায়িরাদ্দকৃি অর্ ি ব্যয় করা সম্ভি েয়বন। 2019-20 অর্ িিছহরর সি িহমাে 

1139.94 লক্ষ োকা খরচ েহয়হছ র্া িরাহদ্দরমােিিকরা 20 ভাগ।   

৫। লাইহব্রবর: ২০২০-২০২১ অর্ ি িছহর লাইহব্রবর, িকুহমহন্টিন ও ইউআইটিআরবসই মকহের জন্য 4935 টি নতুন পুস্তক ও বিক্ষা বিষয়ক 

বরহপ িাে িয় করা েহয়হছ এ্িং ব্যানহিইস লাইহব্রবর ও িকুহমহন্টিন মকহের 260 টি পুস্তক মকাো md&Uওয়যার ব্যিোর কহর ই-

কযাোলবগং কাজ সম্পন্ন করা েহয়হছ। 

৬। ২০২০-২১ অর্ ি িছহরর ০৫টি প্রকািনা প্রকাি করা েহয়হছ : (1) Bangladesh Education Statistics-2020 (2) 

Pocket Book on Bangladesh Education Statistics 2020 (3) মেবলহিান  বনহদ িিকা 2021 (4)  

Report on Advanced Research, Volume : 4.  (5)  Bangladesh Education Statistics 

at a Glance. 

৭। লাইরেস্থে অরটারমিন ও স্থডস্থজটাল লাইরেস্থে বসবা োর্ যক্রম: ব্যানহিইস লাইহব্রবর আধুবনক সকল সুহর্াগ সুবিধা সম্ববলি সরকাবর 

পর্ িাহয় এ্কটি অন্যিম বিবজোল লাইহব্রবর। মদহির বিক্ষা মসক্টহরর গ্রন্থাগারসমূহের আধুবনক মসিা প্রদাহনর লহক্ষয বিক্ষা মসক্টহরর 

১৪টি গুরুত্বপূণ ি প্রবিষ্ঠানহক ব্যানহিইস সাভ িাহরর সাহর্ বলংক প্রদান করা েহয়হছ। ২০২০-২০২১ অর্ িিছহর িয়কৃি সকল পুস্তহকর িাো 

এ্বি, কল নং ও িারহকািসে প্রহয়াজনীয় প্রবিয়া সম্পন্ন কহর িাোহিজ আপহিে করা েহয়হছ। িিিমান িছহর ব্যানহিইস বিবজোল 

লাইহব্রবর ২৬০০০০ জন ব্যিোরকারী ব্যিোর কহরহছন।  

৮। িঙ্গিন্ধু ও মুবক্তযুি কন িার: 2020- 2021 অর্ ি িছহর ব্যানহিইস গ্রন্থাগাহর ‘িঙ্গিন্ধু ও মুবক্তযুি কন িার’ এ্র জন্য মুবক্তযুি, িঙ্গিন্ধু ও 

িাংলাহদহির স্বাধীনিা বিষয়ক এ্িং অমর এ্কুহি কন িার স্থাপহনর লহক্ষয ভাষা আহদালন, ইবিোস ও ঐবিহেযর উপর পুস্তক িয় 

করা েহয়হছ। 

৯। e-Gp: ২০২০-২০২১ অি যবছরে বাংলারদি স্থিক্ষাতথ্য ও পস্থেসংখ্যান ব্যযরো (ব্যানরবইস)-এ .....টি ই-স্থজস্থপ হরেরছ। 

১০। ই-বুকঃ  2020- 2021 অর্ িিছহর ব্যানহিইস িকুহমহন্টিন মকহে সংরবক্ষি বনজস্ব প্রকািনাসে প্রায় 05 টি পুস্তহকর ই-বুক কাজ 

সম্পন্ন কহর িা ব্যানহিইস ওহয়িসাইহে ওহয়ি এ্নািল করা েহয়হছ।  িিিমাহন ই-বুহকর সংখ্যা পাঁচ িিাবধক। 

১১। ই-মপপার বিবপং মসিাঃ ব্যানহিইস িকুহমহন্টিন মকহে ১৯৭৭ সাল মর্হক অদ্যািবধ ১০টি জািীয় পবেকায় প্রকাবিি বিক্ষা  বিষয়ক 

সংিাদ সংগ্রে কহর রাখা েয়। ২০১৭-১৮ অর্ ি িছহর প্রায় ১ লক্ষ ম্যানুয়াল সংিাদ বিবপংস স্ক্যান কহর বিষয় বিহরানাহমর সাহচ িিল 

বপবিএ্ি কহর মালটিপল সাহচ ির সুবিধাসে কােমাইজ সিােওয়যাহর ওহয়ি এ্নাহিল করা েহয়হছ। িহল বিহের মর্ মকান স্থান মর্হক 

বিক্ষা বিষয়ক সংিাদ ফুলহেক্স বিনামূহল্য সংগ্রে করা র্ায়। 2020 - 2021 অর্ িিছহর প্রায় 8300 সংিাদ বিবপংস  অনলাইহন 

সরাসবর বপবিএ্ি কহর আপহলাি  েয়। িিিমাহন সংিাদ বিবপংস এ্র সংখ্যা  1,28,500। 

 ব্যানহিইস ২০২০- ২০২১ অর্ ি িছহর বনহমাজগক ৫টি M‡elYv পবরচালনা কহরহছ; 

1. “Strengthening use of BANBEIS database by the stakeholders” 

2. “Exploring need of Technical and Vocational Education and Training for 

employability of youth in adversity in the selecteddistrictsof Bangladesh” 

3. “Explore challenges associated with the metadata for Global Citizenship 

Education and ways to address those challenges” 

4. Effectiveness of Teacher’s ICT training of BANBEIS in conducting online 

classes at secondary level of Education in Bangladesh. 
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5. Exploring teaching learning challenges at secondary level education in 

Bangladesh during COVID-19 

১৩। উচ্চির গহিষণা: wkÿv gš¿Yvjq 2009 mvj †_‡K †`‡ki wkÿv‡ÿ‡Î D”PZi M‡elYv Kv‡Ri Rb¨ 

Avw_©K mnvqZv cÖ`vb K‡i Avm‡Q| | wkÿvLv‡Z D”PZi M‡elYv mnvqZv 

Kg©m~wPi cÖv_wgK evQvB KwgwUi Kvh©µg e¨vb‡eB‡m m¤úbœ n‡q _v‡K| 

e¨vb‡eBm G‡Z mvwPweK `vwqZ¡ cvjb K‡i _v‡K| Grants for Advanced Research 

in Education (GARE) bvgK e-management software Gi gva¨‡g Online -G M‡elYv 

cÖK‡íi PCN (Project Concept Note) msMÖn Kiv nq| 2020-2021 A_©eQ‡i Online G 

420wU M‡elYv cÖ¯Íve MÖnY Kiv n‡q‡Q||  wkÿvLv‡Z D”PZi M‡elYv mnvqZv 

Kg©m~wPi AvIZvq 2020- 2021 A_©eQ‡i bতুন ৯৮টি ও চলমান ২২৮wUসে মমাে ৩২৪টি M‡elYv 

cÖK‡íi wecix‡Z A_©vqb Kiv n‡q‡Q| 2020-2021 A_©eQ‡i G Lv‡Z eivÏ wQj 21.86 

†KvwU UvKv| 2009-2010 A_©eQi †_‡K 2020- 2021 A_©eQi ch©šÍ †gvU 484 wU 

M‡elYv Kvh©µg ev¯Íevqb m¤úbœ n‡q‡Q| G Kg©m~wPi AvIZvq 2020- 2021 অর্ ি িছহর 

২০১৬- ২০১৭ অর্ ি িছহর ev¯ÍevwqZ 37wU M‡elYv Kvh©µ‡gi Z_¨ I djvdj msMªn K‡I 

Report on Advanced Research, Volume : 4 cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 2017-2018 A_©eQi 

ch©šÍ mgvß  M‡elYv Kvh©µ‡gi Z_¨ I djvdj msMªn K‡i cieZ©x cÖKvkbvi 

cvÛzwjwc cÖ¯‘‡Zi Rb¨ M‡elKM‡Yi wbKU †_‡K PCR Gi gva¨‡g M‡elYvi djvdj 

msMÖn Kiv n‡”Q| GQvov M‡elKMY wbR wbR M‡elYvi welq RvZxq I 

AvšÍR©vwZK Rvb©v‡j cÖKvk K‡i _v‡Kb| 

১৩। SFYP: সপ্তম পঞ্চ-বাস্থষ যে পস্থেেেনা  (SFYP) স্থবষরে স্থিক্ষা সংক্রান্ত স্থনরদ যিে প্রস্তুত ও বপ্রেণ। 

১৪। SDG-4: SDG-4 লক্ষয অজযরন  

১৫।   

১৬।  িাোহিজ োলনাগাদ-করণ: অনলাইন বিক্ষা জবরপ-২০১৯ মর্হক প্রাপ্ত বিক্ষা সংবেষ্ট িথ্য সমূহের সামিযসিা বনরূপণ ও িাোহিজ 

োলনাগাদ করা েহয়হছ। জবরহপ প্রাপ্ত িহথ্যর বিহেষণ ও পবরসংখ্যান বিভাগ েহি প্রাপ্ত িাবম-মেবিল অনুর্ায়ী আউেপুে প্রণয়ন করা 

েহয়হছ।  

১৭।  বজআইএ্স িথ্য োলনাগাদ-করণ: ২০০টি নতুন বিক্ষা প্রবিষ্ঠান এ্িং বিআইএ্স িাোহিহজ অন্তভু িক্ত পুরািন প্রবিষ্ঠাহনর অিস্থান 

র্াোই ও োলনাগাদ করা েহয়হছ।  

১৮।  অনলাইন স্ক্লারবিপ কার্ িিম: ২০১৯-২০ অর্ িিছহর ৫ টি মদহির Scholarship প্রদাহন Online Scholarship 

Program এ্র মাধ্যহম দাপ্তবরক সোয়িা মদয়া েহয়হছ।  

১৯।  বিক্ষা প্রবিষ্ঠাহনর EIIN নম্বর প্রদান: ২০১৯-২০ অর্ িিছহর ২৫০টি বিক্ষা প্রবিষ্ঠানহক অনলাইহন EIIN নম্বর প্রদান করা েহয়হছ।  

২০।  ব্যানহিইস এ্র কম িকিিা-কম িচারীহদর পারহসানাল িাো সীে (বপবিএ্স); বনজস্ব জনিল এ্র মাধ্যহম ব্যানহিইস এ্র বপবিএ্স (PDS) 

সিেওয়যার তিবর করা েহয়হছ এ্িং এ্র মাধ্যহম সকল কম িকিিা/কম িচারী এ্র িথ্য সংরক্ষণ করা েহয়হছ।  

২১।   

২২।   

২৩।  UITRCE এ্ প্রবিক্ষণ: ১২৫ টি উপহজলায় UITRCE এ্ বিক্ষকগণ এ্র আইবসটি প্রবিক্ষণ কার্ িিম িাস্তিায়ন, মবনেবরং ও 

মূল্যায়ন করা েহয়হছ।  

২৪।   

২৫।  

২৬। িাো মসন্টার স্থাপন: IEIMS প্রকহল্পর আওিায় সাভ িার মসন্টার স্থাপহন কাবরগবর সোয়িা প্রদান করা েহয়হছ। 

২৭। নন এ্মবপও-ভুক্ত বিক্ষকহদর আবর্ িক প্রহণাদনা: আবর্ িক প্রহণাদনা প্রদাহনর উহদ্দহে ২৪০০০ জন নন এ্মবপও-ভুক্ত বিক্ষক এ্র 

িাবলকা র্াচাইপূি িক প্রদান করা েহয়হছ। 

 



8 

৯.৩       ২০২০-২১ অর্ ি-িছহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর মকান সমস্যা/সঙ্কহের আিঙ্কা করা েহল  িার বিিরণ 

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

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহদ্দে সাধন সংিান্ত   

10.1 ২০২০-২১ অর্ ি-িছহরর কার্ িািবলর মাধ্যহম মন্ত্রণালহয়র আরি উহদ্দোিবল সহন্তাষজনকভাহি সাবধি েহয়হছ বক? - েযা 

১০.২   উহদ্দোিবল সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূে    

১০.৩   মন্ত্রণালহয়র আরি উহদ্দোিবল আরও দক্ষিা ও সািহল্যর সহঙ্গ সাধন করার লহক্ষয মর্ সি ব্যিস্থা/পদহক্ষপ গ্রেণ করা মর্হি 

পাহর, মস সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরি 

 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক (সংবেষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) 

১১.১   কৃবষ/বিল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইিযাবদ  

   

মন্ত্রণালহয়র 

নাম 

পহণ্যর নাম প্রবিহিদনাধীন 

অর্ ি-িছহর 

(২০১৯-২০) 

উৎপাদহনর 

লক্ষযমাো 

প্রবিহিদনাধীন 

অর্ ি-িছহর 

(২০১৯-২০) 

প্রকৃি 

উৎপাদন 

লক্ষযমাো 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

িিকরা োর 

মদিজ উৎপাদহন 

মদহির অভযন্তরীণ 

চাবেদার কি 

িিাংি মমোহনা 

র্াহে 

পূি িিিী 

অর্ ি-িছহর 

(২০১৮-১৯) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃবষ মন্ত্রণালয় চাল      

গম      

ভুট্টা      

আলু      

বিঁয়াজ      

পাে      

িাক-সিবজ      

মৎস্য ও প্রাবণ 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

মৎস্য      

মাংস      

দুধ      

বিম       

বিল্প মন্ত্রণালয় বচবন      

লিণ      

সার (ইউবরয়া)      

িাবণজয মন্ত্রণালয় চা      

জ্বালাবন ও খবনজ 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

গ্যাস      

কয়লা      

কঠিন বিলা      

িস্ত্র ও পাে 

মন্ত্রণালয় 

িস্ত্র/সুিা      

পােজাি দ্রব্য      
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১১.২ মকান বিহিষ সামগ্রী/সাবভ িহসর উৎপাদন িা সরিরাে, মূহল্যর বস্থবিিীলিার মক্ষহে িড় রকহমর সমস্যা িা সঙ্কে েহয়বছল বক? 

বনকে ভবিষ্যহি মারাত্মক মকান সমস্যার আিঙ্কা র্াকহল িার িণ িনা  

 

 

১১.৩ বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াে)  

 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) পূি িিিী িছর (২০১৮-১৯) 

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

১ ২ ৩ ৪ 

 

 

   

 

১১.৪  বিদুযৎ-এ্র গড় বসহেম লস (িিকরা োহর)  

সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন বছে 

(২০১৯-২০) 

 

পূি িিিী  বছে 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী বছরেে তুলনায় 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

মন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পবিহিা     

বিউহিা     

বিবপবিবস     

মিসহকা     

ওহজাপাবিহকা     

বনসরো     

 

 

11.5 জ্বালাবন মিহলর সরিরাে (হমবেক েন) 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) পূি িিিী িছর (২০১৮-১৯) 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে  

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

 

11.6 মদহির মমহোপবলেন এ্লাকায় পাবন সরিরাে (লক্ষ গ্যালন)  

 প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) পূি িিিী  িছর  (২০১৮-১৯) 

মমহো এ্লাকা চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

(১২)  আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (জনবনরাপিা বিভাহগর জন্য)   

১২.১ অপরাধ-সংিান্ত 

 

অপরাহধর ধরন 

অপরাহধর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/বৃবি(+)-এ্র সংখ্যা  

 

 

অপরাহধর হ্রাস    

  (-)/বৃবি(+)-এ্র 

িিকরা োর 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধষ িণ     

অবগ্নসংহর্াগ     

এ্বসি বনহক্ষপ     

নারী বনর্ িািন     

িাকাবি     

রাোজাবন     

অস্ত্র/বিহফারক সংিান্ত     

মমাে     

 

 

১২.২ প্রবি লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটিি অপরাহধর তুলনামূলক বচে 

 

বিষয় অর্ ি-িছর (২০১৯-২০) অর্ ি-িছর (২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

   

 

১২.৩ দ্রুি  বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০২১ 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 

িাবস্ত েহয়হছ এ্মন 

মামলার সংখ্যা ও 

িাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

িমপুবিভূি সংখ্যা   

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

১২.৪ স্থল, মনৌ ও আকাি পহর্ িাংলাহদহি আগি বিহদবি নাগবরক (র্ােী)-এ্র সংখ্যা (জনবনরাপিা বিভাগ) 

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মমাে র্ােীর সংখ্যা    

পর্ িেহকর সংখ্যা    

 

১২.৫ সীমান্ত সংঘহষ ির সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

িাংলাহদি-ভারি সীমান্ত    

িাংলাহদি-মায়ানমার সীমান্ত    

 

১২.৬ সীমাহন্ত িাংলাহদহির সাধারণ নাগবরক েিযার সংখ্যা  

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র সংখ্যা 
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১ ২ ৩ ৪ 

বি এ্স এ্ি কর্তিক    

মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তিক     

 

 

 

 

 

১২.৭  ৩০  জুন ২০২০ িাবরহখ কারাগাহর িবদর সংখ্যা (সুেক্ষা বসবা স্থবভারগে জন্য) 

িবদর ধরন িবদর সংখ্যা মন্তব্য 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

িবদর  সংখ্যার  

 হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ োজবি     

পুরুষ কহয়বদ     

মবেলা োজবি     

মবেলা কহয়বদ     

বিশু োজবি     

বিশু কহয়বদ     

বিহেইবন     

বরবলজি বপ্রজনার (আরবপ)     

মমাে     

১২.৮ মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবম (সুেক্ষা বসবা স্থবভারগে জন্য) 

     প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িছহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা    

মৃতুযদন্ড কার্ িকর েহয়হছ, এ্মন আসাবমর 

সংখ্যা 

   

 

 

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

িমপুবিভূি অবনষ্পন্ন 

মিৌজদাবর মামলার 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

(২০১৯-২০)) মমাে 

িাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

পূি িিিী িছহর 

(২০১৮-১৯) মমাে 

িাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর  

(২০১৯-২০) মমাে 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখ্যা 

পূি িিিী িছহর 

(২০১৮-১৯) মমাে 

বনষ্পবিকৃি 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

 

    

 

(১৪)  অর্ িননবিক (অর্ ি বিভাহগর জন্য)  
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আইহেম প্রবিহিদনাধীন 

িছর 

 (২০১৯-২০) 

পূি িিিী  

িছর  

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িছহরর  তুলনায় 

িিকরা বৃবি (+) িা হ্রাস  (-) 

 

১ ২ ৩ ৪ 

১।   তিহদবিক মুদ্রার বরজাভ ি (স্থবস্থলেন মাবকিন িলার)  

      (৩০ জুন,  ২০২০) 

   

২।   প্রিাসী িাংলাহদিীহদর মপ্রবরি মরবমহেহের 

পবরমাণ    (স্থবস্থলেন মাবকিন িলার)   (জুলাই 

২০১৮জুন ২০১৯) 

   

৩।   আমদাবনর পবরমাণ (স্থববলয়ন মাবকিন িলার) 

   (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

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

(স্থবস্থলেন মাবকিন িলার) 

    (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

৫। রাজস্বঃ  

(ক) প্রবিহিদনাধীন িছহর রাজস্ব আদাহয়র লক্ষযমাো  

(হকাটি োকা) 

(খ)  রাজস্ব আদাহয়র পবরমাণ (হকাটি োকা) 

   (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

৬।   মমাে অভযন্তরীণ ঋণ (হকাটি োকায়) 

      সরকাবর খাি (স্থনট) (জুন, ২০১৯) 

   

৭। ঋণপে মখালা (LCs opening) (স্থবস্থলেন 

মাবকিন িলার) 

 ক)      (ক) খাদ্য-িস্য (চাল ও গম) 

 খ       (খ)  অন্যান্য (জুলাই ২০১৯জুন ২০২০) 

   

   

৮।  খাদ্য-িহস্যর মজুদ (লক্ষ মমবেক েন) 

(৩০ জুন ২০২০) 

   

৯।  জািীয় মভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিিহনর োর  

    (বভবি ২০০৫-০৬=১০০) 

  ক) িাহরা মাহসর গড়বভবিক 

  খ) পহয়ন্ট-টু-পহয়ন্টবভবিক (জুলাই ২০১৯জুন 

২০২০) 

   

 

 

১৪.১ সরাসবর তিহদবিক বিবনহয়াগ (িহরন স্থডরেক্ট ইনহভেহমন্ট) সংিান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালহয়র জন্য) 

 

সরাসবর তিহদবিক 

বিবনহয়াহগর পবরমাণ 

(বিবলয়ন মাবকিন িলাহর) 

প্রবিহিদনাধীন িছর  পূি িিিী দুই িছর 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত  (িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাহগর জন্য) 

 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাদ্দ ও ব্যয় সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 
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প্রবিহিদনাধীন িছহর 

মমাে প্রকহল্পর সংখ্যা  

 

প্রবিহিদনাধীন িছহর এ্বিবপহি 

মমাে িরাদ্দ (হকাটি োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

িরাহদ্দর বিপরীহি ব্যহয়র 

পবরমাণ ও িরাহদ্দর 

বিপরীহি ব্যহয়র িিকরা 

োর 

প্রবিহিদনাধীন িছহর মন্ত্রণালহয় 

এ্বিবপ বরবভউ সভার সংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

IEIMS 57.35 11.40 (২০)% 02 

UITRCE ২৭৬.২০ ৮.১০ (২.৯৩%) ০২ 

 

 ১৫.২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ 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 (২০২০-২১) (পবরসংখ্যান  ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাহগর জন্য) 

১৫.৪ মার্াবপছু আয় (মাবকিন িলাহর) (২০২০-২১) (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 

 (২০১৯ -২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি অিীি 

দবরদ্র (Extreme Poor) 

জনহগাষ্ঠী 

সংখ্যা   

িিকরা োর    

দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি দবরদ্র 

(Poor) জনহগাষ্ঠী 

সংখ্যা 

 

  

িিকরা োর 

 

  

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

 

 প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর সংখ্যা   

অনানুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর সংখ্যা   

মমাে   

মিকারহত্বর োর   

  

 

(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 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৯ -২০ ঋণচ্যবক্ত   

 

 আসল-   

সুদ-  

অনুদান 

চ্যবক্ত 

    

মমাে     

২০১৮-১৯ ঋণচ্যবক্ত    আসল-    

 সুদ-  

অনুদান 

চ্যবক্ত 

    

মমাে     

 

 

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

(২০১৯-২০) িরাদ্দকৃি অর্ ি, ব্যবয়ি অর্ ি, সংবেষ্ট অর্ ি-িছহর (২০১৯-২০) লক্ষযমাো এ্িং লক্ষযমাোর বিপরীহি অবজিি অগ্রগবি)   

 

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবেষ্ট িথ্য  

 

১৮.১ সরকারপ্রধাহনর বিহদি সির সংিান্ত 

সির প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

সরকারপ্রধাহনর বিহদি সিহরর সংখ্যা   

আন্তজিাবিক সহিলহন মর্াগদাহনর সংখ্যা   

বদ্বপাবক্ষক রাষ্ট্রীয় সিহরর সংখ্যা   

 

১৮.২   বিহদস্থি রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধাহনর িাংলাহদি সির (০১ জুলাই ২০১৯ মর্হক ৩০ জুন ২০২০ পর্ িন্ত) 

 

১৮.৩   আন্তজিাবিক সংস্থা-প্রধানহদর িাংলাহদি সির (০১ জুলাই ২০১৯ মর্হক ৩০ জুন ২০২০ পর্ িন্ত) 

 

১৮.৪   বিহদহি িাংলাহদহির দূিািাহসর সংখ্যা  

 

১৮.৫ িাংলাহদহি বিহদহির দূিািাহসর সংখ্যা 

 

(১৯)    বিক্ষা-সংিান্ত িথ্য  

 

১৯.১ প্রার্বমক বিক্ষা-সংিান্ত  িথ্যসমূে (প্রার্বমক ও গণবিক্ষা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

 

মদহির সি িহমাে 

প্রার্বমক বিক্ষা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা              

  (              ) 

ছাে-ছােীর সংখ্যা স্কুল িযাগকারী 

(ঝহর পড়া) 

ছাে-ছােীর 

োর 

 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র সি িহমাে 

বিক্ষহকর সংখ্যা 

ছাে ছােী মমাে সি িহমাে মবেলা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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সরকাবর প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা             

(               )             

      

মরবজোি ি মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র 

সংখ্যা (          ) 

     

কবমউবনটি প্রার্বমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা  

(           )            

    

     

অন্যান্য প্রার্বমক বিক্ষা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা 

(           ) 

     

   সি িহমাে  সংখ্যা 

     (              ) 

     

 

 

১৯.২   প্রার্বমক বিদ্যালহয় গমহনাপহর্াগী বিশুর (৬-১০ িছর িয়স) সংখ্যা (প্রার্বমক ও গণবিক্ষা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

 

বিক্ষার্ী  গমহনাপহর্াগী 

বিশুর সংখ্যা  

(৬-১০ িছর 

িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী মমাে কিজন 

বিশু বিদ্যালহয় র্ায় না, িার 

সংখ্যা এবং (িিকরা োর) 

 গমহনাপহর্াগী বিশু 

(৬-১০ িছর িয়সী)-এে 

মরধ্য প্রস্থতবন্ধী বিশুে 

সংখ্যা  

গমহনাপহর্াগী প্রস্থতবন্ধী বিশু (৬-

১০ িছর িয়সী)-এে মরধ্য 

স্থবদ্যালরে র্াে না এমন বিশুে 

সংখ্যা এবং (িতো হাে ) 

১ ২ ৩ ৪  

িালক     

িাবলকা     

বমাট     

 

 

১৯.৩  সাক্ষরিার োর (প্রার্বমক ও গণবিক্ষা মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

 

িয়স সাক্ষরিার োর গড়  

পুরুষ মবেলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + িছর    

১৫ + িছর    

১৯.৪ মাধ্যস্থমে (স্থনম্ন ও উচ্চ মাধ্যস্থমেসহ) স্থিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (স্থিক্ষা মন্ত্রণালরেে জন্য) 

প্রস্থতষ্ঠারনে 

িেন 

প্রস্থতষ্ঠারনে 

সংখ্যা 

স্থিক্ষািীে সংখ্যা স্থিক্ষরেে সংখ্যা পস্থেক্ষািীে সংখ্যা 

ছাত্র ছাত্রী বমাট পুরুষ মস্থহলা বমাট 

এস.এস.স্থস 

(মাদ্রাসা ও 

োস্থেগস্থেসহ) 

এইে.এস.স্থস 

(মাদ্রাসা ও 

োস্থেগস্থেসহ) 

স্নাতে 

(মাদ্রাসা ও 

োস্থেগস্থেসহ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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স্থনম্ন 

মাধ্যস্থমে 

স্থবদ্যালে 

২৩৮০ ১৯৪২১০ ২৫৭২৩৯ ৪৫১৪৪৯ ১৫২৯১ ৫১২৭ ২০৪১৮ 

২
১
৩

৯
৫
৬

৪
 

১
৩

৫
৫
০
২
২
 

৪
৪
০
০
২
৫
 

মাধ্যস্থমে 

স্থবদ্যালে 
১৬৩৮৫ ৪০৪৩৯৫১ ৪৭০৮০২৭ ৮৭৫১৯৭৮ ১৫২৩৮৩ ৫০৪৭২ ২০২৮৫৫ 

স্কুল এযান্ড 

েরলজ 
১২৬৫ ৬৮৩৬২০ ৭৪৫৫৪৬ ১৪২৯১৬৬ ৩১৩৯৮ ১২৬০৫ ৪৪০০৩ 

উচ্চ 

মাধ্যস্থমে 

েরলজ 

১৩৮৪ ২০১৫২২ ২০১৮০৯ ৪০৩৩৩১ ১৯৪৯৭ ৫৫৭২ ২৫০৬৯ 

দাস্থেল 

মাদ্রাসা 
৬৫৪১ ৫৩৪৩৫৪ ৮২০৭৩৯ ১৩৫৫০৯৩ ৫৭৪৭২ ৯৯৩৯ ৬৭৪১১ 

আস্থলম 

মাদ্রাসা 
১৩৯৪ ১৯২৯৪০ ২৪২৫৩১ ৪৩৫৪৭১ ১৭৮২৬ ৩১৬৫ ২০৯৯১ 

োস্থেগস্থে ও 

বভারেিনাল 
৭০৫২ ৮২১৩৪২ ২৭৮৮৩৫ ১১০০১৭৭ ৪২৮৪৭ ১০৮৩৭ ৫৩৬৮৪ 

Source: Bangladesh Education Statistics 2019, BANBEIS. 

 

১৯.৫ স্থবশ্বস্থবদ্যালরেে স্থিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (স্থিক্ষা মন্ত্রণালরেে জন্য) 

প্রস্থতষ্ঠারনে 

িেন 

প্রস্থতষ্ঠারন

ে সংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীে সংখ্যা স্থিক্ষে/স্থিস্থক্ষোে সংখ্যা 
ছাত্র-ছাত্রীে িতেো 

হাে 

স্থিক্ষে/স্থিস্থক্ষোে  

িতেো হাে 

ছাত্র ছাত্রী বমাট পুরুষ মস্থহলা বমাট ছাত্র ছাত্রী পুরুষ মস্থহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

সেোস্থে ৪৫ ৫০৫২৬৯ 
৩১২৭৭

১ 
৮১৮০৪০ ১০৯৭৭ ৩৬৭৯ ১৪৬৫৬ 61.77 38.23 74.90 25.10 

ববসেোস্থে ১০৩ ২৪৭১০৫ 
১১৪৬৫

১ 

৩৬১৭৫

৬ 

১১৩৮

৬ 
৪৬৮৮ ১৬০৭৪ 68.31 31.69 

70.8

3 
29.17 

Source: UGC Report 2018, Bangladesh Education Statistics 2019, BANBEIS. 

 

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

 

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

           (০১ জুলাই ২০১৯ মর্হক ৩০ জুন ২০২০ 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 
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ইনবেটিউে 

অি মেলর্ 

মেকহনালবজ 

        

 

 

 

২০.২  স্বাস্থয-সংিান্ত  

জন্ম-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

মৃতুয-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

জনসংখ্যা 

বৃবি োর 

(িিকরা) 

নিজািক 

(Infant) 

মৃতুযর-োর 

(প্রবি োজাহর) 

৫ (পাঁচ) িছর 

িয়স পর্ িন্ত বিশু 

মৃতুযর-োর 

(প্রবি োজাহর) 

মার্ত মৃতুযর 

োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

পবরিার 

পবরকল্পনা পিবি 

গ্রেহণর িিকরা 

োর  

(সক্ষম দম্পবি) 

গড় আয়ু (িছর) 

পুরুষ  মবেলা মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

 

 

২০.৩   স্বাস্থযরক্ষায় ব্যয় ও অিকাঠাহমা সংিান্ত (০১ জুলাই ২০১৯ মর্হক ৩০ জুন ২০২০ পর্ িন্ত) 

 

মার্াবপছু 

স্বাস্থয ব্যয় 

(োকায়) 

সারাহদহি োসপািাহলর সংখ্যা সারাহদহি োসপািাল মিহির 

মমাে সংখ্যা 

সারাহদহি মরবজোি ি িাক্তার, 

নাস ি, প্যারাহমবিকস-এ্র 

সংখ্যা  

 

সারাহদহি 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) জনিবক্ত রপ্তাবন-সংিান্ত িথ্য (প্রিাসী কল্যাণ ও তিহদবিক কম িসংস্থান মন্ত্রণালহয়র জন্য)  

জনিবক্ত রপ্তাবন ও প্রিযাগমন প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৯-২০) 

পূি িিিী িছর 

 (২০১৮-১৯) 

িিকরা বৃবি (+) িা  

হ্রাস (-) এ্র োর 

১ ২ ৩ ৪ 

বিহদহি মপ্রবরি জনিবক্তর সংখ্যা    

বিহদি মর্হক প্রিযাগি জনিবক্তর সংখ্যা    

 

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

েহজ্জ্ব গমন ২০১৯-২০ অর্ ি-িছর ২০১৮-১৯ অর্ ি-িছর 

পুরুষ মবেলা মমাে পুরুষ মবেলা মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

েহজ্জ্ব গমনকারীর 

সংখ্যা 

      

 

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

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবজক বনরাপিা 

কম িসূবচর ধরন 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৯-২০) 

 

পূি িিিী িছর 

(২০১৮-১৯)  

সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ িক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্যবক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ িক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

       

 

(২৪)    প্রধান প্রধান মসক্টর কহপ িাহরিনসমূহের লাভ/হলাকসান   

২৪.১  মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন মর্ সি (িাবণবজযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৯-২০ অর্ ি-িছহর মলাকসান কহরহছ িাহদর 

নাম ও মলাকসাহনর পবরমাণ  

   

অিযবধক মলাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনাধীন িছহর (২০১৯-২০) 

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 ২০১৯-২০ অর্ ি-িছহর লাভ কহরহছ িাহদর 

নাম ও লাহভর পবরমাণ  

 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম লাহভর পবরমাণ 

১ ২ 

  

  

  

 বসবনয়র সবচি/সবচহির স্বাক্ষরঃ 

 নামঃ    


