
ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগসমেূহরিবভাগসমেূহর  বািষকবািষক  িতেবদনিতেবদন  ছকছক
ম ণালয়ম ণালয়//িবভােগরিবভােগর  নামনাম: : ইসলািমকইসলািমক  ফাউে ডশনফাউে ডশন                    আওতাধীনআওতাধীন  অিধদ রঅিধদ র//সং ারসং ার  সংখ াসংখ া ................. .................

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  ববছরছর: : ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০        িতেবদনিতেবদন  িতরিতর  তািরখতািরখ: ১৬/০৭/২০২০ ি : .............................
((১১) ) শাসিনকশাসিনক  
১. ১       কমকতা/কমচারীেদর সংখ া (রাজ  বােজেট)
সং ারসং ার  রর অ েমািদতঅ েমািদত  পদপদ পূরণকতৃপূরণকতৃ  

পদপদ
শূ পদশূ পদ বছরিভি কবছরিভি ক  সংরি তসংরি ত

((িরেটনশনকতৃিরেটনশনকতৃ) ) অ ায়ীঅ ায়ী  পদপদ
ম বম ব **

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬
ম ণালয়
অিধদ র/সং াসমহূ/সংযু  অিফস ( মাট পদ সংখ া) ১৫০৫িট ১১৭৮িট ৩২৭িট -- --
মাটমাট

* * অ েমািদত পেদর াস/বিৃ র কারণ ম ব  কলােম উে খ করেত হেব।
১.২       শূ পেদর িব াস 
অিতিরঅিতির   সিচবসিচব//তদূতদূ   পদপদ জলাজলা  কমকতারকমকতার  পদপদ অ াঅ া   ১ম১ম  িণরিণর  পদপদ ২য়২য়  িণরিণর  পদপদ ৩য়৩য়  িণরিণর  পদপদ ৪থ৪থ  িণরিণর  পদপদ মাটমাট
১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭
- - ১১০িট ০৩িট ১৬৭িট ৪৭িট
১.৩       অতীব পূণ (strategic) পদ (অিতির  সিচব/সমপদমযাদাস /সং া- ধান/তদূ ) শূ  থাকেল তার তািলকা
১.৪ শূ পদ পূরেণ বড় রকেমর কান সম া থাকেল তার বণনা: ইসলািমক ফাউে ডশন-এর ১৭ ক াটাগরীর ৪০ িট শূ পদ পূরেণ যথাযথ িনয়ম অ সরণপূবক ২৯-০৮-২০১৮ তািরেখ দিনক সমকাল এবং
দিনক কােলরক ঠ পি কায় িনেয়াগ িব ি  কাশ করা হয়। িব ি  মাতােবক া  আেবদন পে র যাচাই বাছাইেয়র কাজ স  করা হেয়েছ। গত ২৫/০৬/২০১৯ ি : তািরেখ অ ি ত ধম িবষয়ক

ম ণালেয়র  মািসক সম য় সভায় িস া  গৃিহত হয় য:- ‘গত ২২/০৬/২০১৯ ি : তািরেখ অ ি ত ইসলািমক ফাউে ডশেনর বাড সভার িস া  অ সরেণ িনেয়াগ সং া  সকল কায ম ব  থাকেব’।
১.৫ অ া  পেদর তথ  

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  উ য়নউ য়ন  বােজটবােজট  থেকথেক  রাজরাজ   বােজেটবােজেট  ানা িরতানা িরত  পেদরপেদর  সংখ াসংখ া িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  উ য়নউ য়ন  বােজটবােজট  থেকথেক  রাজরাজ   বােজেটবােজেট  ানা েররানা েরর  জজ   ি য়াধীনি য়াধীন  পেদরপেদর  সংখ াসংখ া
১১ ২২

১২০ জন (মউিশক) ----
** কান সংল ী ব বহার করার েয়াজন নাই।
১.৬        িনেয়াগ/পেদা িত দান

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  পেদা িতপেদা িত নতনুনতনু  িনেয়াগিনেয়াগ  দানদান ম বম ব
কমকতাকমকতা কমচারীকমচারী মাটমাট কমকতাকমকতা কমচারীকমচারী মাটমাট
১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭
--- --- --- --- --- --- ---
১.৭        মণ/পিরদশন ( দেশ)       

মণমণ//পিরদশনপিরদশন
(( মাটমাট  িদেনরিদেনর  সংখ াসংখ া))

ম ীম ী//উপেদ াউপেদ া িতম ীিতম ী//উপম ীউপম ী// শালশাল  এ ািসে টএ ািসে ট সিচবসিচব ম বম ব

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫

১



উ য়ন ক  পিরদশন
পাবত  চ ােম মণ
১.৮        মণ/পিরদশন (িবেদেশ)

মণমণ//পিরদশনপিরদশন
 ( ( মাটমাট  িদেনরিদেনর  সংখ াসংখ া) *) *

ম ীম ী//উপেদ াউপেদ া িতম ীিতম ী//উপম ীউপম ী//
শালশাল  এ ািসে টএ ািসে ট

সিচবসিচব ম বম ব

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫

** কতিদন িবেদেশ মণ কেরেছন িনিদ ভােব উে খ করেত হেব।
১.৯     উপেরা  মেণর পর মণ বৃ া /পিরদশন িতেবদন দািখেলর সংখ া
((২২) ) অিডটঅিডট  আপিআপি   
২.১ অিডট আপি  সং া  তথ  (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )
(টাকার অ  কািট টাকায় দান করেত হেব)

িমকিমক ম ণালয়ম ণালয়//
িবভাগসমেূহরিবভাগসমেূহর
নামনাম

অিডটঅিডট  আপিআপি ডিশেটডিশেট  জবােবরজবােবর  সংখ াসংখ া িন ি কতৃিন ি কতৃ  অিডটঅিডট  আপিআপি অিনঅিন   অিডটঅিডট  আপিআপি
সংখ াসংখ া টাকারটাকার  পিরমাণপিরমাণ

( কািট টাকায়)
সংখ াসংখ া টাকারটাকার  পিরমাণপিরমাণ  ( কািট টাকায়) সংখ াসংখ া টাকারটাকার  পিরমাণপিরমাণ

( কািট টাকায়)
১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮ ৯৯

ইসলািমকইসলািমক  ফাউে ডশনফাউে ডশন ৯৬৮িট৯৬৮িট
((সরকারীসরকারী  িনরী ািনরী া  আপিআপি ))

১১৬৩.৫৫১১৬৩.৫৫ ২০২িট
(২০০৯-১৮ িবেশষ িনরী ার ৯৬িট সহ)

১৭িট১৭িট ০.০৬৩০.০৬৩ ৯৫১িট৯৫১িট ১১৬৩.৪৯১১৬৩.৪৯

[[
২.২       অিডট িরেপােট তর/বড় রকেমর কান জািলয়ািত/অথ আ সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল সসব কসসমেূহর তািলকা 
((৩৩)     )     শৃ লাশৃ লা//িবভাগীয়িবভাগীয়  মামলামামলা ( (ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ  এবংএবং  অিধদ রঅিধদ র//সং ারসং ার  সি িলতসি িলত  সংখ াসংখ া) ) 

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  অথঅথ--বছেরবছের  ((২০১৯২০১৯--২০২০২০২০) ) ম ণালয়ম ণালয়//অিধদ রঅিধদ র/ / সং াসমেূহসং াসমেূহ  পুি ভূতপুি ভূত  মাটমাট  িবভাগীয়িবভাগীয়  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  িন ি কতৃিন ি কতৃ  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া অিনঅিন   িবভাগীয়িবভাগীয়  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া
চা িরচু িতচা িরচু িত/ / বরখাবরখা   অব াহিতঅব াহিত  অ াঅ া   দদ মাটমাট

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬
১৪িট -- ০৭িট ১িট ৮িট ৬িট
((৪৪)      )      সরকারসরকার  কতকৃকতকৃ//সরকােররসরকােরর  িব েিব ে   দােয়রকতৃদােয়রকতৃ  মামলামামলা ( (০১০১  জুলাইজুলাই  ২০১২০১৯৯  থেকথেক  ৩০৩০  জুনজুন  ২০২০২০২০  পযপয ))
সরকািরসরকাির  স িস ি // াথাথ  র ােথর ােথ  ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ//আওতাধীনআওতাধীন  সং াসমহূসং াসমহূ  
কতকৃকতকৃ  দােয়রকতৃদােয়রকতৃ  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ--এরএর  িব েিব ে   দােয়রকতৃদােয়রকতৃ  
িরটিরট  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

উ য়নউ য়ন  কক   বা বায়েনরবা বায়েনর  েে   সরকােররসরকােরর  িব েিব ে   
দােয়রকতৃদােয়রকতৃ  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

দােয়রকতৃদােয়রকতৃ  মাটমাট  
মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

িন ি কতৃিন ি কতৃ  মাটমাট  
মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫
০১০১((একএক))িটিট ০৩০৩((িতনিতন) ) িটিট ০৪০৪((চারচার))িটিট ০৮০৮((আটআট) ) িটিট
((৫৫)      )      মানবস দমানবস দ  উ য়নউ য়ন  
৫.১ দেশর অভ ের িশ ণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )

িশ ণিশ ণ  কমসিূচরকমসিূচর  মাটমাট  সংখ াসংখ া ম ণালয়ম ণালয়  এবংএবং  আওতাধীনআওতাধীন  সং াসমহূসং াসমহূ  থেকথেক  অংশ হণকারীরঅংশ হণকারীর  সংখ াসংখ া  

২



১১ ২২
-- --
৫.২      ম ণালয়/অিধদ র কতকৃ িতেবদনাধীন অথ-বছের (২০১৯-২০২০) কান ইন-হাউজ িশ েণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণনা
৫.৩      িশ ণ কমসিূচেত কমকতা/কমচারীেদর অংশ হণ বা মেনানয়েনর ে  বড় রকেমর কান সম া থাকেল তার বণনা 
৫.৪      ম ণালেয় অ -দ -জব িনং (OJT)-এর ব ব া আেছ িক-না; না থাকেল অ -দ -জব িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর কান অ িবধা আেছ িক-না? 
৫.৫ িতেবদনাধীন অথ-বছের (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয ) িশ েণর জ  িবেদশ গমনকারী কমকতার সংখ া: েযাজ  নয়। 
((৬৬)      )      সিমনারসিমনার//ওয়াকশপওয়াকশপ  সং াসং া   তথতথ  ( (০১০১  জুলাইজুলাই  ২০১৯২০১৯  থেকথেক  ৩০৩০  জুনজুন  ২০২০২০২০  পযপয ))
দেশরদেশর  অভ েরঅভ ের  সিমনারসিমনার//ওয়াকশেপরওয়াকশেপর  সংখ াসংখ া সিমনারসিমনার//ওয়াকশেপওয়াকশেপ  অংশ হণকারীেদরঅংশ হণকারীেদর  সংখ াসংখ া

১১ ২২
৭০০িট --
((৭৭)      )      তথ যিুতথ যিু   ওও  কি উটারকি উটার  াপনাপন  
ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ//
সং াসমেূহসং াসমেূহ  কি উটােররকি উটােরর  মাটমাট  
সংখ াসংখ া

ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ//
সং াসমেূহসং াসমেূহ  ই টারেনটই টারেনট  িবধািবধা  আেছআেছ  
িকিক  নানা

ম ণালয়ম ণালয় / /িবভাগিবভাগ//
সং াসমেূহসং াসমেূহ  ল ানল ান  (LAN)(LAN)  িবধািবধা  আেছআেছ  
িকিক  নানা

ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ/ / সং াসমেূহসং াসমেূহ  
ওয়ানওয়ান
(WAN)(WAN)  িবধািবধা  আেছআেছ  িকিক  নানা

ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ//সং াসমেূহসং াসমেূহ  কি উটারকি উটার  িশি তিশি ত  জনবেলরজনবেলর  
সংখ াসংখ া
কমকতাকমকতা কমচািরকমচাির

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬
৫২০ আেছ আেছ আেছ ৩৫০ জন ৭৩০ জন

((৮৮) ) সরকািরসরকাির  িত ানসমেূহরিত ানসমেূহর  আেয়রআেয়র  লভ াংশলভ াংশ//মনুাফামনুাফা//আদায়কতৃআদায়কতৃ  রাজরাজ   থেকথেক  সরকািরসরকাির  কাষাগােরকাষাগাের  জমারজমার  পিরমাণপিরমাণ  
(অথ িবভােগর জ ):
(টাকার অ  কািট টাকায় দান করেত হেব)

২০১৯২০১৯--২০২০২০২০ ২০১২০১৮৮--১৯১৯ াসাস(-)/(-)/বিৃ রবিৃ র (+)  (+) হারহার
ল মা াল মা া কতৃকতৃ  অজনঅজন ল মা াল মা া কতৃকতৃ  অজনঅজন ল মা াল মা া কতৃকতৃ  অজনঅজন

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭
রাজ  আয় ট া  রিভিনউ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

নন-ট া  রিভিনউ ০.২১৫৮ ০.২১৫৮ ০.৬১১২ ০.৬১১২ ০.০০ ১০০%
উ ৃ  (ব বসািয়ক আয় থেক)
লভ াংশ িহসােব
((৯৯) ) িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  অথঅথ--বছেরবছের  স ািদতস ািদত  উে খেযাগউে খেযাগ   কাযাবিলকাযাবিল//আইনআইন, , িবিধিবিধ  ওও  নীিতনীিত  ণয়নণয়ন//সম াসম া--স টস ট  
৯.১        িতেবদনাধীন অথ-বছের নতনু আইন, িবিধ ও নীিত ণয়ন কের থাকেল তার তািলকা: েযাজ  নয়।
৯.২        িতেবদনাধীন অথ-বছের স ািদত পূণপূণ//উে খেযাগউে খেযাগ   কাযাবিল
২০১৯২০১৯--২০২০২০২০  অথ বছর ইসলািমক ফাউে ডশন কতকৃ বা বািয়ত পূণ/উে খেযাগ  কাযাবলী :
১। “ িতিট জলা ও উপেজলায় একিট কের 560িট মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িৃতক ক  াপন” শীষক ক : 
১) িডিজটাল সােভ: ৫২৯িট; ২) মিৃ কা পরী া: ৫২৭িট; ৩) দরপ  আ ান: ৫১৪িট; ৪) কাযােদশ দান: ৪৯৪িট; ৫) ৪থ তলারছাদ ঢালাই: ০৪িট; ৬) ৩য় তলারছাদ ঢালাই: ২৩িট; ৭) ২য় তলারছাদ ঢালাই:
২১িট; ৮) ১ম তলারছাদ ঢালাই: ৪৯িট; ৯) নীচতলার কলাম ঢালাই; ফুিটং ঢালাই, ডবীম ঢালাই, নীচতলার ছােদর সাটািরং:১৫১িট; ১০) ল-আউট দান, ট পাইল ঢালাই/ াইভ/স  সািভস পাইল
ঢালাই/ াইভ/স , মািটকাটা: ১৬৩িট।

৩



 
ছিব নং:১- ফনী জলা মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িৃতক ক ।

ছিব নং:২- ফনী জলা মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িৃতক ক ।
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ছিব নং:৩- ফনী জলার মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িৃতক কে র ১ম তলার ছাদ ঢালাই।
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ছিব নং:৪- চাঁদপুর জলার কচয়ুা উপেজলা মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িৃতক কে র ১ম তলার ছাদ ঢালাই।
২। মসিজদ িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম  ক  বা বায়ন :
মসিজদিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম দেশর িশ াস সারেণর ে  যেুগাপেযাগী ভূিমকা পালন কের আসেছ। এ কে  মসিজেদর ইমামগণ মসিজদ কে  িশ  ও বয়  িশ াথীেদরেক বাংলা, অংক,
ইংেরিজ, আরিব, নিতকতা ও মলূ েবাধসহ িবিভ  িবষেয় িশ াদান করেছ। এ ক  দেশ াক- াথিমক িশ া িব ার ও াথিমক িবদ ালেয় ভিতর হার বিৃ র ে  উে খেযাগ  অ গিত অিজত হে । এ

কে র িবধােভাগী অিধকাংশই সমােজর অবেহিলত, দির  ও িনর র জনেগাি । এ িশ াকায েমর আওতায় িতিট াক- াথিমক িশ া কে  িশ াথীর সংখ া ৩০ জন, সহজ রআন িশ া কে
িশ াথীর সংখ া ৩৫ জন ও বয়  িশ া কে র িশ াথীর সংখ া ২৫ জন।
৩১ িডেস র ২০১৯ তািরখ পয  বতমােন বা বািয়ত “মসিজদিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম (৬  পযায়) (১ম সংেশািধত)” শীষক কে র আওতায় ৩২ হাজার াক- াথিমক, ৪১ হাজার সহজ রআন
িশ া, ৭৬৮িট বয়  রআন িশ ােক  এবং ১০১০িট এবেতদায়ী দা ল আরকাম মা াসার মাধ েম ২০১৯-২০২০ অথ বছের ২৭.০৭ ল  িশ াথীেক ধমীয় ও নিতক মলূ েবােধর উ য়েন িশ া দান করা
হেয়েছ। মাননীয় ধানম ী ২০২০-২০২৪ ময়ােদ ৩১২৮.৪৬ কািট টাকা ব েয় কে র ৭ম পযায় অ েমাদন কেরেছন।
৩৩। । ইসলািমকইসলািমক  ফাউে ডশনফাউে ডশন  কতকৃকতকৃ  বা বািয়তবা বািয়ত  স াসস াস  ওও  জি বাদজি বাদ  িবেরাধীিবেরাধী  কায মঃ
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স াস-জি বাদ, চরমপ ী ও িতিহংসা িনরসেন বায়তলু মাকাররম জাতীয় মসিজেদ জুমআুর খুৎবায় িনয়িমত স াস-িবেরাধী ব ব  দান করা হেয়েছ এবং কায ম চলমান রেয়েছ,
বায়তলু মাকাররম মসিজেদ দ  জুমআর খুৎবার বয়ান সরাসির িনউজ-24-এর মাধ েম চােরর ব ব া হণ করা হেয়েছ। 
ইসলািমক ফাউে ডশন কতকৃ িবভাগীয়, জলা, উপেজলা পযােয় মসিজদিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম কে র িনয়িমত স াস, জি বাদ িবেরাধী চারণার জ  ইমাম, খতীব, আেলম ওলামােদর
সম েয় উ ু করণ কমসিূচ ও মসিজেদ াক-খুতবা আেলাচনাসহ িবিভ  অ ান বা বায়ন করা হেয়েছ। স াস ও জি বাদ িনমেূল জনসেচতনতা বিৃ র লে  ইসলামী দাওয়ািত কায মসহ 560 িট
কমসিূচ বা বায়ন করা হেয়েছ, 
সারােদেশ ইমাম িশ ণ একােডিম-এর অধীেন ৭িট কে র মাধ েম ইমামগণেক আথ-সামািজক উ য়ন ও স াস-জি বােদর িব ে  জন সেচতনতা সিৃ র জ  িশ ণ দান করা হে ।

৪। ইমাম িশ ণ একােডিমর মাধ েম িনয়িমত িশ ণ ও কি উটার িশ ণ কায ম বা বায়ন :
ইমাম িশ ণ একােডিমর ঢাকা  ধান কাযালয়সহ ৭িট কে র মাধ েম মাট ৩ হাজার ৭০০ জন ইমামেক ৪৫িদন ব াপী িনয়িমত এবং িশ ণ া  ২ হাজার ১০০ জন ইমামেক িরে সাস কােস িশ ণ

দান করা হেয়েছ। ৩২৬ জন ইমাম, মা াসার ছা  ও বকার যবুেক কি উটার িশ ণ দয়া হেয়েছ। এছাড়া ইসলািমক ফাউে ডশন-এর ১৫০ জন কমকতা ও ২০০ জন কমচািরেক অিফস ব ব াপনা িবষয়ক
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িশ ণ দান করা হেয়েছ।
৫। ইমাম-ময়ুাি ন কল াণ া  কতকৃ সবামলূক কায ম বা বায়ন : 
 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা অ দান িহসােব ইমাম ও ময়ুাি ন কল াণ াে র ফাে ড ১০ (দশ) কািট টাকা দান কেরেছন। া  টাকা ায়ী আমানত িহেসেব জমা করা
হেয়েছ। ইমাম-ময়ুাি ন কল াণ াে র আওতায়  ৭ হাজার ৭৪৩ জন গরীব  ইমাম ও ময়ুাি নেক ৩ কািট ৮৭ ল  ১৫ হাজার টাকা আিথক সাহায  দান করা হেয়েছ। 
৬। যাকাত বাড কতকৃ বা বািয়ত কায ম :
 ইসলািমক ফাউে ডশন-এর ৮িট িবভাগীয় ও ৬৪ িট জলা কাযালয় যাকাত বােডর আওতায় িবিভ  কমসিূচর মাধ েম ঃ  ও অসহায়েক যাকােতর অথ ও অ া  িবধা এবং যাকাত বাড িশ  হাসপাতাল
ট ী, গাজীপুর-এর মাধ েম গরীব রাগীেদর মােঝ িবনামেূল  ঔষধসহ িচিকৎসা িবধা দান করা হেয়েছ। এছাড়া ২৪িট সলাই িশ ণ কে র মাধ েম :  মিহলােদর কম ম করার ে  সহায়তা দান
করা হে  এবং েত ক কােস িশ ণাথীেদরেক যাকাত ভাতা দান করা হয়। পুনবাসেনর উে ে  িশ ণ সমা কারী : -অসহায় মিহলােদর সলাই মিশন িবতরণ কায ম চাল ুকরা হেয়েছ।

িতব ীেদর আিথক সহায়তার মাধ েম পুনবাসন, :  পু ষেদর কমসং ােনর জ  িরকসা/ভ ানগাড়ী/ ু  ব বসায় পঁুিজ দােনর িনিম  সহায়তা করা, িবধবাসহ : েদর সমাজ জীবেন পুনবাসেনর িনিম
সহায়তা করা, দির  মধাবী ছা /ছা ীেদরেক িশ াবিৃ  দােনর মাধ েম সহায়তা করা, :  নওমসুিলমেদর আিথক সাহায  সহেযািগতা দােনর মাধ েম পুনবাসেনর িনিম  সহায়তা করা, :  অসহায় গরীব
রাগীেদর িচিকৎসা ব য় িনবােহর লে  আিথক সহায়তার মাধ েম সবা দান করা ও াকিৃতক দূেযােগ িত েদর াণ ও পুনবাসেন সহায়তা দান করা হয়।

৭। ইসলািমক িমশন িবভাগ কতকৃ বা বািয়ত কায ম :
৪৯ িট ইসলািমক িমশন ক , ঝালকািঠ ইসলািমক িমশন হাসপাতাল, টংগী িশ  হাসপাতাল, বায়তলু মাকাররম ডায়াগেনাি ক স টার ও আগারগঁাও সা  সবা কে র মাধ েম ৮ ল  ৭৭ হাজার ০৪৮ জন
রাগীেক এ ােলাপ ািথক, ২ ল  ৬৫ হাজার ৮৮৭ জন ও মিুজব বষ ২০২০ উদযাপন উপলে  িবনামেূল  রাগীেক িবনামেূল  ঔষধসহ হািমওপ ািথক িচিকৎসা সবা দয়া হেয়েছ।  ৪৯০িট ম ব মাধ েম ২০

হাজার ৫৪৯ জন অংশ হণ কেরন । এছাড়া জাতীয় ও ধমীয় িদবস উদযাপন , তাফসীর মাহিফল ও অ া  ৭১৫িট, িশ া িত ানিভি ক সাং িৃতক অ ান ৪৯৭, ম বিভি ক সাং িৃতক অ ান ৪৩১িট,
উ ু করণ মাহিফল ১৪৯িট অ ান এবং স াস ও জি বাদ িবেরাধী ৫১িট, ি তীয় জাতীয় পুি  কম পিরক না (২০১৬-২০২৫) ৬৫িট অ ান।
৮। মসিজদ পাঠাগার স সারণ ও শি শালীকরণ ক  ২য় পযােয় কতকৃ বা বািয়ত কায ম :
 ইসলািমক ফাউে ডশন আওতাধীন ‘মসিজদ পাঠাগার স সারণ ও শি শালীকরণ কে র ২য় পযায়’ শীষক কে র মাধ েম ১ হাজার ৮০০ িট মসিজেদ নতনু পাঠাগার িত া ও ১৪৪০ িট নতনু মসিজদ
পাঠাগােরর পু ক সংর েণর জ  ১ হাজার ৪৪০ িট আলমারী দান করা হেয়েছ। িতি ত ৯০০িট পুরাতন মসিজদ পাঠাগাের পু ক সংেযাজন করা হেয়েছ। 

৮



৯
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৯৯। । মাননীয়মাননীয়  ধানম ীরধানম ীর  সা হসা হ  অ েমাদেনঅ েমাদেন  দেশরদেশর  সকলসকল  মসিজেদমসিজেদ  ১২২১২২  কািটকািট  ২২  লল   ১৫১৫  হাজারহাজার  টাকাটাকা  অ দানঅ দান  দানদান  
িব ব াপী িবরাজমান কেরানাভাইরাস ( কািভড-১৯) সং মণ পিরি িতেত া িবিধ ও সামািজক দূর  অ সরণসহ নানািবধ কারেণ দেশর মসিজদ েলােত মসু ীগণ াভািবকভােব ইবাদত করেত পারেছ না।
এেত দানসহ অ া  সাহায  কেম যাওয়ায় মসিজেদর আয় াস পেয়েছ। ফেল মসিজেদর দনি ন ব য় িনবাহ করা কিঠন হেয় পেড়েছ। িবরাজমান পিরি িতেত মসিজদসমেূহর আিথক অস লতা দূরীকরেণ
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা পিব  রমযােন দেশর সকল মসিজেদ ১২২ কািট ২ ল  ১৫ হাজার টাকা অ দান দান কেরেছন। জলা শাসক, উপেজলা িনবাহী অিফসার ও ইসলািমক ফাউে ডশেনর
পিরচালক/উপ-পিরচালকগেণর সম েয় উ  অ দােনর অথ িবতরণ করা হেয়েছ। 
১০১০। । কািভডকািভড  ১৯১৯  সং মেণসং মেণ  মরেদেহরমরেদেহর  কাফনকাফন--জানাযাজানাযা  ওও  দাফনদাফন  স াদনস াদন
কািভড-১৯ সং মেণ মতৃ ব ি র কাফন, জানাযা ও দাফন কায স াদেনর জ  গত ২৬ মাচ ২০২০ ইসলািমক ফাউে ডশন কতকৃ জলা, উপেজলা ও িসিট কেপােরশন এলাকায় জানিভি ক ৬ সদ  িবিশ

৬১৪িট ােসবক িটম গঠন করা হয়। িটম েলা দেশর িবিভ  জলা ও উপেজলায়
ানীয় শাসেনর সােথ সম য় সাধন কের সরকারী িনেদশনা অ সরণ কের কেরানাকালীন সমেয় মতৃ মসুলমান ব ি বেগর কাফন, জানাযা ও দাফন স  করার কাজ করেছ। জুন ২০২০ পয  কািভড-১৯

আ া  হেয় মতৃ ১ হাজার ২১১িট লাশ দাফন কেরেছ ইসলািমক ফাউে ডশন। এর মেধ  ঢাকা িবভােগ ৪০৩ জন, চ াম ৩৫৮ জন, রাজশাহী িবভােগ ৫০, খুলনা িবভােগ ৮৮, িসেলট িবভােগ ২৭, বিরশাল
িবভাগ ১৭০, রংপুর িবভােগ ১৭৩ ও ময়মনিসংহ িবভােগ ৪২িট লাশ দাফন করা হেয়েছ। 
কািভড ১৯ সং মেণ মরেদেহর দাফন কাফন একিট ভীিতকর ও ঝুঁিকপূণ কাজ। অেনক সময় িনকট আ ীয়গণ মরেদেহর কােছ যাে  না। সে ে  আেলম-

ওলামার সম য় গিঠত ইসলািমক ফাউে ডশেনর ােসবক িটম জীবেনর ঝুঁিক িনেয় কাজ কের যাে । মানবতার কল ােণ এ ধরেণর সবামলূক কােজর মাধ েম ইসলািমক ফাউে ডশন তথা ধম িবষয়ক
ম ণালেয়র ভাবমযাদা বিৃ  পেয়েছ।
১২১২। । কেরানাভাইরাসকেরানাভাইরাস  সং মণসং মণ  িতেরােধিতেরােধ  সরকােররসরকােরর  িনেদশনািনেদশনা  ওও  সেচতনতামলূকসেচতনতামলূক  কম িচরকম িচর  ব াপকব াপক  চারচার
মহামাির কেরানাভাইরাস সং মণ িব াের রােধ সরকার িবিভ  ধরেণর চারণা ও সেচতনতামলূক কমসিূচ হণ কেরেছ। ইসলািমক ফাউে ডশন আেলম-ওলামা ও খিতম-ইমাম সােহবেদর মাধ েম দেশর
সকল মসিজদ থেক সরকােরর সেচতনতামলূক কমসিূচ ব াপকভােব চার কেরেছ। জনসেচতনতা ও মসিজদ ব ব াপনা িবষেয় ২০২০ সােলর ২৪ মাচ ও ২৯ মাচ ’ দফায় িবিশ  আেলমগেণর সােথ বঠক
কের তােদর পরামশ হণ করা হেয়েছ। কেরানাভাইরাস িবষেয় া  ও পিরবার কল াণ ম ণালয় ও ধম িবষয়ক ম ণালেয়র িবিভ  িনেদশনা ও িবিধ-িনেষধ মসিজেদর খিতব ও ইমাম সােহবেদর মাধ েম
িনয়িমতভােব মাইেক চার করা হেয়েছ।
১৩১৩। । ব ব ুব ব ু  কনারকনার  াপনাপন
হাজার বছেরর  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর জ শতবািষকী উপলে  বায়তলু মকুাররম  ইসলািমক ফাউে ডশন ক ীয় লাইে রীেত ১িটসহ ও ইসলািমক ফাউে ডশেনর িতিট
জলা কাযালেয় ১িট কের সারােদেশ মাট ৬৪িট ব ব  ুকনার াপন করা হয়।

১৪১৪। । পিবপিব   ঈেদঈেদ  িমলা বীিমলা বী ( (সাসা) ) উপলেউপলে   সিমনারসিমনার  ওও  ওয়াজওয়াজ  মাহিফলমাহিফল
১৪৪২ িহজির সেনর (২০২০ ি া ) পিব  ঈেদ িমলা বী (সা) উদযাপন উপলে  ইসলািমক ফাউে ডশেনর ৮িট িবভাগীয় ও ৫৬িট জলা কাযালেয়র েত কিটেত ১িট কের সিমনার ও ১িট কের ওয়াজ
মাহিফল সবেমাট ১২৮িট সিমনার/ওয়াজ মাহিফল অ ি ত হেয়েছ।
১৫১৫। । সমেয়সমেয়  সমেয়সমেয়  সরকােররসরকােরর  িবিভিবিভ   িনেদশনািনেদশনা  চারচার  ওও  কমসিূচকমসিূচ  বা বায়নবা বায়ন
জনগণেক সেচতন করার লে  সমেয় সমেয় সরকােরর িবিভ  িনেদশনা যমন নীিত, মাদক, পিরেবশ সংর ণ, যৗতকু, বাল িববাহ, কারবানীর বজ  অপসারণ ও চামড়া সংর ণ, ড ,ু নারী ও িশ র
অিধকার িবষেয় দেশর সকল মসিজেদর খিতব ও ইমাম সােহবেদর মাধ েম চার করা হয়। এছাড়া সরকার কতকৃ গৃহীত িবিভ  কমসিূচ িনেদশনা অ যায়ী বা বায়ন করা হয়।
১৬। ইইসলািমকসলািমক  ফাউে ডশনফাউে ডশন  ক ীয়ক ীয়  লাইে রীেতলাইে রীেত  িবিভিবিভ   দিশদিশ--িবেদশীিবেদশী  বইবই  সং হসং হ  ওও  পাঠকপাঠক  সবাসবা  কায মকায ম  বা বায়বা বায়ন :
ইসলািমক ফাউে ডশেনর ক ীয় লাইে রীেত ১১৯ িট কিপ দশী-িবেদশী পু ক, ৩০ কিপ পুি কা, ৭ হাজার ৬২০ িট, দশী-িবেদশী প -পি কা ও জানাল সং হ করা হেয়েছ । এছাড়া ১ ল  ৫৯ হাজার ৮১১
জনেক পাঠক সবা দান, ২১৯ জন গেবষকেক গেবষণার িবষেয় সবা দানসহ ৯৬০ জনেক ফেটাকিপ সরবরােহর সবা দানসহ ৮৫ িট আই এস িব এন ন র দান করা হেয়েছ ।
১৭।  ীিনীিন  দাওয়াতদাওয়াত  ওও  সং িৃতসং িৃত  িবভােগরিবভােগর  মাধ েমমাধ েম  হাজীহাজী  সং হসং হ, , জাতীয়জাতীয়  চাঁদচাঁদ  দখাদখা  ওও  িফতরারিফতরার  হারহার  িনধারণসহিনধারণসহ  িবিভিবিভ   অ ানঅ ান  বা বায়নবা বায়ন  ::
ীিন দাওয়াত ও সং িৃত িবভােগর মাধ েম সরকারীভােব হাজী সং হ, জাতীয় চাঁদ দখা কিমিটর কায ম বা বায়ন, িফতরা হার িনধারণসহ িবিভ  ধমীয় ও জাতীয় র পূণ িদবস পালনসহ িবিভ  কমসচূী

বা বায়ন করা হেয়েছ।
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১৮। িবিভিবিভ   িবভােগরিবভােগর  মাধ েমমাধ েম  বইবই  ওও  পি কাপি কা  কােশরকােশর  কায মকায ম  :
 কাশনা িবভােগর মাধ েম ৬৬ িট িশেরানােমর পু ক কাশ, িশ  িকেশার িবষয়ক মািসক “সবজু পাতা” ১২িট সংখ া কাশ, কলকাতা আ জািতক বই মলা, বাংলা একােডমী (ঢাকা) বই মলায় অংশ হণ,
ঈেদ িমলা বী (সা) ১৪৪২ িহজরী এবং আ জািতক মাতভৃাষা িদবস ২১ শ ফ য়ারী উপলে  পৃথকভােব বায়তলু মাকাররেম ইসলামী বই মলার আেয়াজন, জলা ও উপেজলায় উ য়ন মলায় ইসলািমক
ফাউে ডশেনর পু ক দশনী ও িব েয়র জ  অংশ হণ করা হয় । এছাড়া জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর শত বািষকী উপলে  ১ লাখ কিপ বকুেলট কাশ, তাঁর িবিভ  ছিব ও ব ব  স িলত
একিট আকষণীয় ড  ক ােল ডার ছাপােনা, ইসলািমক ফাউে ডশন কািশত সকল িশেরানােমর পু ক সংর েণর জ  ক ীয়ভােব ‘ব ব  ুআকাইভ’ াপন করার কাজ চলেছ। 
গেবষণা িবভাগ কতকৃ মািসক গেবষণা ধমী জানাল ‘ইসলািমক ফাউে ডশন পি কা’ ০২িট সংখ া কাশ, িবিভ  িবষেয় ৫০িট ফেতায়া দান , কািশত/ ি য়াধীন পা ডিুলিপ ৫১িট, িবিভ  িত ান কতকৃ

িরত পা িুলিপ যাঁচাই ও মতামত দান ৯০িট ও আরবী ড েম ট যাঁচাই ও সত ায়ন স  হেয়েছ ১৬০০িট।
অ বাদ ও সংকলন িবভােগর মাধ েম ৪িট িশেরানােম ১৩ হাজার অনিূদত কিপ পু ক কাশ। অনিূদত পু ক েলা কােশর মাধ েম বাংলা ভাষাবাসী আেলম-ওলামা ও সাধারণ পাঠকেদর ধমীয় ান, নিতকতা
ও মলূ েবাধ বিৃ  পেয়েছ। 
১৯। হালাল সনদ িবভােগর কায ম :
 বাংলােদেশর অভ রীণ বাজার এবং িব  বাজাের হালাল খাদ , ভাগপণ , সাধন সাম ী ও ফামািসউিটক ালস এর মবধমান চািহদার ি েত ব জািতক কা ানীসহ িবিভ  িত ানেক তােদর উৎপািদত
সাম ীর জ  ইসলািমক ফাউে ডশন-এর হালাল িবভােগর মাধ েম ২৬ িট িত ানেক নতনু এবং ৩২ িট িত ানেক পুন: হালাল সনদ দান করা হেয়েছ।  হালাল সনেদর িবষয়িট অ ভু  কের “ইসলািমক
ফাউে ডশন আইন-১৯৭৫ এর অিধকতর সংেশাধনীর খসড়া অ েমাদন সং া ” একিট প  ধম িবষয়ক ম ণালয় হেত নতনু াব দয়ার জ  রণ করা হেয়েছ। এ িবষেয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সােথ
পরামশ কের াব চড়ূা  করা হেব। হালাল সনদ নীিতমালা ২০১৫ গেজট আকাের কােশর জ  ধম িবষয়ক ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।
২০। আইিসিট িবভােগর মাধ েম িবিভ  সবা দান ও িডিজটাল আকাইভ ও িডিজটাল িুডওর কায ম বা বায়ন :
 আইিসিট িবভাগ কতকৃ মাবাইল ফােন কল স টার/এস.এম.এস/ওয়াপ/আই িভ এর মাধ েম ইসলাম িবষয়ক িবিভ  মাসআলা-মাসােয়ল, নামায, রাযা, হ , যাকাত স িকত তথ , চাঁদ দখার তথ , নামােযর
সময়সচূী, সম-সামিয়ক সম ািদর ইসলাম িনেদিশত সমাধান দওয়া হেয়েছ এবং তা অব াহত রেয়েছ। আইিসিট িবভােগর িনয় ণাধীন িডিজটাল আকাইভস ও য়ং-স ণূ িডিজটাল িুডওর মাধ েম ১৫৭ িট
অ ান ধারণ/ রকিডং ও ১৫৭ িট অ ান স াদনা করা হেয়েছ । 
২১। ইসলািমক ফাউে ডশন েসর মাধ েম পু ক মু ণ কায ম বা বায়ন :
ইসলািমক ফাউে ডশন স িবভােগ ২০১৯-২০২০ অথ বছের ইসলািমক ফাউে ডশেনর কাশনা, অ বাদ, গেবষণা, ইমাম িশ ণ একােডমী, মসিজদিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম ক সহ অ া
িবভােগর মাট  ১৫১ আইেটেমর পু ক মু ণ করাসহ অ া  মু ণ কাজ স  করা হেয়েছ ।
২২।  গাপালগ  ইসলািমক ফাউে ডশন কমে  াপন” শীষক ক :
অ  কে র আওতায় ৬ তলা ইসলািমক ফাউে ডশন কমে  ভবন িনমােণর কাজ চলমান রেয়েছ।
২৩।  িসরতা, ময়মনিসংহ ও কালিকিন, মাদারীপুর ইসলািমক িমশন হাসপাতাল কমে  ভবন িনমাণ এবং বায়তলু মাকাররম ডায়াগনি ক স টার শি শালীকরণ শীষক ক :
       অ  কে র আওতায় িসরতা, ময়মনিসংহ ও কালিকিন, মাদারীপুর ইসলািমক িমশন হাসপাতাল কমে  ভবন িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ। 
২৪। বায়তলুবায়তলু  মকুাররমমকুাররম  মসিজদমসিজদ : 
 ঈেদ িমলা বী অ ান, বায়তলু মকুাররম জাতীয় মসিজেদ িনয়িমত অ ান, জাতীয় চাঁদ দখা কিমিটর সভা আহবান ও বা বায়ন, জাতীয় ও ধমীয় পূণ িদবস এবং আ জািতক িদবস ও িবেশষ পব
পালন, কেরানা স েক মসুি েদর সেচতন করা, জীবাণুনাশক বুথ াপন, রমযান মাসব াপী তারাবীর নামাজ ব ব াপনা, পিব  শেব বরাত উপলে  পালন, পিব  শেব দর উপলে  রাতব াপী ওয়াজ মাহিফল
বা বায়ন, ২১ ফ য়ারী আ জািতক মাতভৃাষা িদবস উপলে  আেলাচনা সভা, রআনখািন, িমলাদ ও দায়া মাহিফল, ১৭ মাচ জািতর িপতা ব ব রু জ িদন ও জাতীয় িশ  িদবস উপলে  আেলাচনা সভা,

রআনখািন, িমলাদ ও দায়া মাহিফল, ২৬ মাচ মহা াধীনতা ও জাতীয় িদবস উপলে  আেলাচনা সভা, রআনখািন, িমলাদ ও দায়া মাহিফল, ১৫ আগ  জািতর িপতা ব ব রু মতৃু বািষকী ও জাতীয় শাক
িদবস উপলে  আেলাচনা সভা, রআনখািন, িমলাদ ও দায়া মাহিফল, ১৬ িডেস র মহান িবজয় িদবস উপলে  আেলাচনা সভা, রআনখািন, িমলাদ ও দায়া মাহিফল, ঈ ল িফতর ও ঈ ল আযহার নামায
আেয়াজন, জি বাদ িতেরাধ িবষয়ক সেচতনতা সিৃ , িবেদশী মহমানেদর আগমন ও পিরদশন, িব ৎ উপেক  উ য়ন, মসিজেদর দি ণ অংশ ও িমনার রং করণ ও সৗ যবধন, মিহলা নামায ক  রংকরণ,
মিহলা মসিজেদ হাই কেমাড াপন, মিহলা মসিজেদর বাইেরর অংেশ এলইিড লাইট াপন, দাকান হ া র সভা বা বায়ন ও পু ক মােকট চালকুরণ করা হেয়েছ।
৯.৩ ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০ অথ-বছের ম ণালেয়র কাযাবিল স াদেন বড় রকেমর কান সম া/স েটর আশ া করা হেল তার িববরণ ((সাধারণসাধারণ// িটনিটন  কিৃতরকিৃতর  সম াসম া//স টস ট  উে েখরউে েখর  েয়াজনেয়াজন  নইনই; ; উদাহরণউদাহরণ: : পদপদ

১২



সজৃনসজৃন, , শূ পদশূ পদ  পূরণপূরণ  ইত ািদইত ািদ))
((১০১০) ) ম ণালেয়রম ণালেয়র  উেউে   সাধনসাধন  সং াসং া  : : েযাজ  নয়।
১.১.  ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০ অথ-বছেরর কাযাবিলর মাধ েম ম ণালেয়র আর  উে াবিল সে াষজনকভােব সািধত হেয়েছ িক? ১০.২ উে াবিল সািধত না হেয় থাকেল তার কারণসমহূ 
১০.৩ ম ণালেয়র আর  উে াবিল আরও দ তা ও সাফেল র সে  সাধন করার লে  য সব ব ব া/পদে প হণ করা যেত পাের, স স েক ম ণালেয়র পািরশ
((১১১১)  )  উৎপাদনউৎপাদন  িবষয়কিবষয়ক ( (সংিসংি   ম ণালয়ম ণালয়  পূরণপূরণ  করেবকরেব) ) : েযাজ  নয়।
১১.১        কিৃষ/িশ  পণ , সার, ালািন ইত ািদ 
            
ম ণালেয়রম ণালেয়র
নামনাম

পেণ রপেণ র  নামনাম িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন
অথঅথ--বছেরবছের
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))
উৎপাদেনরউৎপাদেনর  ল মা াল মা া

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন
অথঅথ--বছেরবছের ( (২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))

কতৃকতৃ  উৎপাদনউৎপাদন

ল মা াল মা া  অ যায়ীঅ যায়ী
উৎপাদেনরউৎপাদেনর
শতকরাশতকরা  হারহার

দশজদশজ  উৎপাদেনউৎপাদেন  দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  চািহদারচািহদার  কতকত  শতাংশশতাংশ  মটােনামটােনা  যােযাে পূববতীপূববতী
অথঅথ--বছেরবছের
((২০১৮২০১৮--১৯১৯))
উৎপাদনউৎপাদন

১১ ২২ ৩৩   ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭
কিৃষ ম ণালয় চাল

গম
ভু া
আলু
িপঁয়াজ
পাট
শাক-সবিজ

মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয় মৎ
মাংস

ধ
িডম 

িশ  ম ণালয় িচিন
লবণ
সার (ইউিরয়া)

বািণজ  ম ণালয় চা
ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় গ াস

কয়লা
কিঠন িশলা

ব  ও পাট ম ণালয় ব / তা
পাটজাত ব

১১.২     কান িবেশষ সাম ী/সািভেসর উৎপাদন বা সরবরাহ, মেূল র ি িতশীলতার ে  বড় রকেমর সম া বা স ট হেয়িছল িক? িনকট ভিব েত মারা ক কান সম ার আশ া থাকেল তার বণনা 
১১.৩ িব ৎ সরবরাহ ( মগাওয়াট) 

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর ( (২০১২০১৯৯--২০২০২০২০)) পূববতীপূববতী  বছরবছর ( (২০১২০১৮৮--১১৯৯))
১৩



সেবাসেবা   চািহদাচািহদা সেবাসেবা   উৎপাদনউৎপাদন সেবাসেবা   চািহদাচািহদা সেবাসেবা   উৎপাদনউৎপাদন  
১১ ২২ ৩৩ ৪৪

১১.৪      িব ৎ-এর গড় িসে ম লস (শতকরা হাের) 
সং ারসং ার  নামনাম িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর

((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))
পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

পূববতীপূববতী  বছেররবছেরর  তলুনায়তলুনায়  াসাস (-)/ (-)/বিৃবিৃ  (+) (+) ম বম ব

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫
পিবেবা
িবউেবা
িডিপিডিস
ডসেকা

ওেজাপািডেকা
নসেকা

1. ালািন তেলর সরবরাহ ( মি ক টন)

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর ( (২০১২০১৯৯--২০২০২০২০)) পূববতীপূববতী  বছরবছর ( (২০১২০১৮৮--১৯১৯))
চািহদাচািহদা সরবরাহসরবরাহ চািহদাচািহদা সরবরাহসরবরাহ  
১১ ২২ ৩৩ ৪৪

1. দেশর মে াপিলটন এলাকায় পািন সরবরাহ (ল  গ ালন) 

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর ( (২০১২০১৯৯--২০২০২০২০)) পূববতীপূববতী  বছরবছর ( (২০১২০১৮৮--১৯১৯))
মে ামে া  এলাকাএলাকা চািহদাচািহদা সরবরাহসরবরাহ চািহদাচািহদা সরবরাহসরবরাহ

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫

((১২১২)     )     আইনশৃ লাআইনশৃ লা  িবষয়কিবষয়ক ( (জনিনরাপ াজনিনরাপ া  িবভােগরিবভােগর  জজ )):: েযাজ  নয়।
১২.১      অপরাধ-সং া
অপরােধরঅপরােধর  ধরনধরন অপরােধরঅপরােধর  সংখ াসংখ া

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))

পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১১৯৯))

অপরােধরঅপরােধর  াসাস(-)(-)
//বিৃবিৃ (+)(+)--এরএর  সংখ াসংখ া  

অপরােধরঅপরােধর  াসাস  
 (-)/ (-)/বিৃবিৃ (+)(+)--এরএর
শতকরাশতকরা  হারহার

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫
খুন
ধষণ

১৪



অি সংেযাগ
এিসড িনে প
নারী িনযাতন
ডাকািত
রাহাজািন
অ /িবে ারক সং া
মাটমাট

১২.২      িত ল  জনসংখ ায় সংঘিটত অপরােধর তলুনামলূক িচ
িবষয়িবষয় অথঅথ--বছরবছর  ((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০)) অথঅথ--বছরবছর  ((২০১২০১৮৮--১১৯৯))
১১ ২২ ৩৩

১২.৩      ত  িবচার আইেনর েয়াগ (৩০ জুন ২০২০ পয )
আইনআইন  জািররজািরর  পরপর  থেকথেক  

মপুি ভূতমপুি ভূত  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া  
((আসািমরআসািমর  সংখ াসংখ া))

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  ারকতৃারকতৃ  
আসািমরআসািমর  সংখ াসংখ া

আইনআইন  জািররজািরর  পরপর  থেকথেক  মপুি ভূতমপুি ভূত  
ারকতৃারকতৃ  আসািমরআসািমর  সংখ াসংখ া

কাটকাট  কতকৃকতকৃ  িন ি কতৃিন ি কতৃ  
মপুি ভূতমপুি ভূত  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

শািশাি   হেয়েছহেয়েছ  এমনএমন  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া  ওও  শাি াশাি া   
আসািমরআসািমর  মপুি ভূতমপুি ভূত  সংখ াসংখ া  

ম বম ব

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬

১২.৪      ল, নৗ ও আকাশ পেথ বাংলােদেশ আগত িবেদিশ নাগিরক (যা ী)-এর সংখ া (জনিনরাপ া িবভাগ)
িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর  

((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))
পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

াসাস(-)/(-)/বিৃবিৃ (+) -(+) -এরএর  সংখ াসংখ া

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
মাট যা ীর সংখ া

পযটেকর সংখ া
১২.৫      সীমা  সংঘেষর সংখ া 

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর  
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))

পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

াসাস(-)/(-)/বিৃবিৃ (+) -(+) -এরএর  সংখ াসংখ া

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
বাংলােদশ-ভারত সীমা
বাংলােদশ-মায়ানমার সীমা
১২.৬      সীমাে  বাংলােদেশর সাধারণ নাগিরক হত ার সংখ া 

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর  
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))

পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

াসাস(-)/(-)/বিৃবিৃ (+) -(+) -এরএর  সংখ াসংখ া

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
িব এস এফ কতকৃ

১৫



মায়ানমার সীমা র ী কতকৃ 
১২.৭      ৩০ জুন ২০২০ তািরেখ কারাগাের বি র সংখ া ( র া সবা িবভােগর জ )
বি রবি র  ধরনধরন বি রবি র  সংখ াসংখ া ম বম ব

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))

পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

বি রবি র  সংখ ারসংখ ার  
  াসাস (-)/ (-)/বিৃবিৃ  (+) (+)

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫
পু ষ হাজিত
পু ষ কেয়িদ
মিহলা হাজিত
মিহলা কেয়িদ
িশ  হাজিত
িশ  কেয়িদ
িডেটইিন
িরিলজড ি জনার (আরিপ)
মাটমাট

১২.৮      মতুৃ দ ড া  আসািম ( র া সবা িবভােগর জ )

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))

পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১১৯৯))

পূববতীপূববতী  বছেররবছেরর  তলুনায়তলুনায়  াসাস(-)/(-)/বিৃবিৃ (+) (+) --এরএর  সংখ াসংখ া

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
মতৃু দ ড া  আসািমর সংখ া
মতৃু দ ড কাযকর হেয়েছ, এমন আসািমর সংখ া
((১৩১৩)    )    ফৗজদািরফৗজদাির  মামলামামলা--সং াসং া   তথতথ  ( (আইনআইন  ওও  িবচারিবচার  িবভােগরিবভােগর  জজ ) ) : েযাজ  নয়।

মপুি ভূতমপুি ভূত  অিনঅিন   ফৗজদািরফৗজদাির  
মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))  মাটমাট  শাি াশাি া   
আসািমরআসািমর  সংখ াসংখ া

পূববতীপূববতী  বছেরবছের
((২০১২০১৮৮--১৯১৯) ) মাটমাট  শাি াশাি া   
আসািমরআসািমর  সংখ াসংখ া

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))  মাটমাট  িন ি কতৃিন ি কতৃ  
মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

পূববতীপূববতী  বছেরবছের  ((২০১২০১৮৮--১৯১৯))  মাটমাট  িন ি কতৃিন ি কতৃ  
মামলারমামলার  সংখ াসংখ া

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫

((১৪১৪)     )     অথৈনিতকঅথৈনিতক ( (অথঅথ  িবভােগরিবভােগর  জজ ) ) : েযাজ  নয়।
আইেটমআইেটম িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন

বছরবছর
((২০১২০১৯৯--২০২০২০২০))

পূববতীপূববতী  
বছরবছর  
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

পূববতীপূববতী  বছেররবছেরর  তলুনায়তলুনায়
শতকরাশতকরা  বিৃবিৃ  (+)  (+) বাবা  াসাস (-) (-)

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
১। বেদিশক মু ার িরজাভ (িবিলয়ন মািকন ডলার)
  (৩০ জুন, ২০২০)

১৬



২। বাসী বাংলােদশীেদর িরত রিমেটে র পিরমাণ (িবিলয়ন মািকন ডলার) (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)
৩। আমদািনর পিরমাণ (িবিলয়ন মািকন ডলার)
 (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)
৪। ই,িপ,িব-এর তথ া যায়ী র ািনর পিরমাণ (িবিলয়ন মািকন ডলার)
 (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)
৫। রাজ ঃ 
(ক) িতেবদনাধীন বছের রাজ  আদােয়র ল মা া ( কািট টাকা)
(খ) রাজ  আদােয়র পিরমাণ ( কািট টাকা)
 (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)
৬। মাট অভ রীণ ঋণ ( কািট টাকায়)
 সরকাির খাত (িনট) (জুন, ২০২০)
৭। ঋণপ  খালা (LCs opening) (িবিলয়ন মািকন ডলার)
 ক) (ক) খাদ -শ  (চাল ও গম)
 খ(খ)  অ া  (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)
৮। খাদ -শে র মজুদ (ল  মি ক টন)
(৩০ জুন ২০২০)
৯। জাতীয় ভা া মলূ  সচূক পিরবতেনর হার 
(িভি  ২০০৫-০৬=১০০)
ক) বােরা মােসর গড়িভি ক
খ) পেয় ট-ট-ুপেয় টিভি ক (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)
১৪.১       সরাসির বেদিশক িবিনেয়াগ (ফেরন িডের  ইনেভ েম ট) সং া  ( ধানম ীর কাযালেয়র জ )
সরাসিরসরাসির  বেদিশকবেদিশক  িবিনেয়ােগরিবিনেয়ােগর  পিরমাণপিরমাণ
((িবিলয়নিবিলয়ন  মািকনমািকন  ডলােরডলাের))

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর  পূববতীপূববতী  ইই  বছরবছর
২০১৯-২০২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১১ ২২ ৩৩ ৪৪

((১৫১৫)     )     উ য়নউ য়ন  কক   সং াসং া   (বা বায়ন পিরবী ণ ও মলূ ায়ন িবভােগর জ )
১৫.১ উ য়ন কে র অথ বরা  ও ব য় সং া  তথ  (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  মাটমাট  
কে রকে র  সংখ াসংখ া  

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  এিডিপেতএিডিপেত  মাটমাট  বরাবরা   
(( কািটকািট  টাকায়টাকায়))

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  বরাে রবরাে র  িবপরীেতিবপরীেত  ব েয়রব েয়র  পিরমাণপিরমাণ  ওও  বরাে রবরাে র  
িবপরীেতিবপরীেত  ব েয়রব েয়র  শতকরাশতকরা  হারহার

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  ম ণালেয়ম ণালেয়  এিডিপএিডিপ  িরিভউিরিভউ  
সভারসভার  সংখ াসংখ া  

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
৮িট
((ইসলািমকইসলািমক  ফাউে ডশনফাউে ডশন))

১৪৬২.৫২
(এক হাজার চারশত বাষি  কািট বায়া  ল ) 
টাকা

৮৭২.১০
(আটশত বাহা র কািট দশ ল ) টাকা 
৬০%

৯ িট

 ১৫.২     কে র অব া (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )

১৭



  করাকরা  নতনুনতনু
কে রকে র  সংখ াসংখ া

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  সমাসমা   কে রকে র  তািলকাতািলকা িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  উে াধনকতৃউে াধনকতৃ  
সমাসমা   কে রকে র  তািলকাতািলকা

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের  চলমানচলমান  কে রকে র  কে ােন টকে ােন ট  
িহসােবিহসােব  সমাসমা   পূণপূণ  অবকাঠােমাঅবকাঠােমা

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
হাওর এলাকায় জনগেণর জীবনমান উ য়ন ও জীবৈবিচ  
সংর েণ ইমামেদর মাধ েম উ ু করণ কায ম

মসিজদ িভি ক িশ  ও গনিশ া কায ম (৬  
পযায়) (১ম সংেশািধত) ক

---- ----

মসিজদ িভি ক িশ  ও গনিশ া কায ম (৭ম পযায়) ক ইসলামী পু ক কাশনা কায ম (২য় পযায়) 
ক  (১ম সংেশািধত)

---- ----

-- মসিজদ পাঠাগার স সারণ ও শি শালীকরণ 
(২য় পযায়) ক

১৫.৩      িজিডিপ বিৃ র হার (২০১৯-২০২০) (পিরসংখ ান ও তথ  ব ব হাপনা িবভােগর জ )
১৫.৪      মাথািপছ ুআয় (মািকন ডলাের) (২০১৯-২০২০) (পিরসংখ ান ও তথ  ব ব হাপনা িবভােগর জ )
১৫.৫      দির  জনেগা ী সং া  তথ  (পিরসংখ ান ও তথ  ব ব হাপনা িবভােগর জ ):
দাির সীমারদাির সীমার  িনেচিনেচ  অবি তঅবি ত  জনেগা ীরজনেগা ীর  ধরনধরন িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  ববছছরর

 ( (২০২০১৯১৯ - -২০২০২০২০))
পূববতীপূববতী  ববছছরর
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

১১ ২২ ৩৩
দাির সীমার িনেচ অবি ত অতীব দির  (Extreme Poor) জনেগা ী সংখ া

শতকরা হার 
দাির সীমার িনেচ অবি ত দির
(Poor) জনেগা ী

সংখ া
শতকরা হার

১৫.৬ কমসং ান-সং া  তথ  (পিরসংখ ান ও তথ  ব ব হাপনা িবভােগর জ )
িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর

((২০২০১৯১৯--২০২০২০২০))
পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১৯১৯))

১১ ২২ ৩৩
আ ািনক কমসং ােনর সংখ া
অনা ািনক কমসং ােনর সংখ া
মাট
বকারে র হার

((১৬১৬) ) ঋণঋণ  ওও  অ দানঅ দান  সং াসং া   তথতথ  ( (অথৈনিতকঅথৈনিতক  স কস ক  িবভােগরিবভােগর  জজ ) : ) : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
বছরবছর চিু রচিু র  

ধরনধরন
চিু রচিু র
সংখ াসংখ া

কিমটেম টকিমটেম ট
(( কািটকািট  টাকায়টাকায়))

িডসবাসেম টিডসবাসেম ট
(( কািটকািট  টাকায়টাকায়))

িরেপেম টিরেপেম ট
 ( ( কািটকািট  টাকায়টাকায়))

ম বম ব

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭
২০১৯ -২০২০ ঋণচিু আসল-

দ-
অ দান চিু
মাট

১৮



২০১৮-১৯ ঋণচিু আসল-
দ-

অ দান চিু
মাট

((১৭১৭) ) অবকাঠােমাঅবকাঠােমা  উ য়নউ য়ন  (অবকাঠােমা উ য়ন কমসিূচ ও বা বায়ন অ গিতর িববরণ, সংি  অথ-বছের
 (২০১৯-২০২০)  বরা কতৃ অথ, ব িয়ত অথ, সংি  অথ-বছের (২০১৯-২০২০)  ল মা া এবং ল মা ার িবপরীেত অিজত অ গিত)  : : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
((১৮১৮) ) পররাপররা   ম ণালয়ম ণালয়  সংিসংি   তথতথ  :  : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
১৮.১      সরকার ধােনর িবেদশ সফর সং া
সফরসফর িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর

((২০২০১৯১৯--২০২০২০২০))
পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১২০১৮৮--১১৯৯))

১১ ২২ ৩৩
সরকার ধােনর িবেদশ সফেরর সংখ া
আ জািতক সে লেন যাগদােনর সংখ া
ি পাি ক রা ীয় সফেরর সংখ া
১৮.২ িবেদিশ রা ধান/সরকার ধােনর বাংলােদশ সফর (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )
১৮.৩ আ জািতক সং া- ধানেদর বাংলােদশ সফর (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )
১৮.৪ িবেদেশ বাংলােদেশর দূতাবােসর সংখ া       
১৮.৫      বাংলােদেশ িবেদেশর দূতাবােসর সংখ া
((১৯১৯) ) িশ ািশ া--সং াসং া   তথতথ   : : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
১৯.১ াথিমক িশ া-সং া  তথ সমহূ ( াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র জ ) 
দেশরদেশর  সবেমাটসবেমাট  াথিমকাথিমক  িশ ািশ া  িত ােনরিত ােনর  সংখ াসংখ া  

 ( ) ( )
ছাছা --ছা ীরছা ীর  সংখ াসংখ া লুলু  ত াগকারীত াগকারী ( (ঝেরঝের  পড়াপড়া) ) ছাছা --ছা ীরছা ীর  হারহার াথিমকাথিমক  িবদ ালেয়রিবদ ালেয়র  সবেমাটসবেমাট  িশ েকরিশ েকর  সংখ াসংখ া
ছাছা ছা ীছা ী মাটমাট সবেমাটসবেমাট মিহলামিহলা (%) (%)

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭
সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র সংখ া ( )    
রিজ াড বসরকাির াথিমক িবদ ালেয়র সংখ া ( )

কিমউিনিট াথিমক িবদ ালেয়র সংখ া 
( )              
অ া  াথিমক িশ া িত ােনর সংখ া
( )
    সবেমাটসবেমাট  সংখ াসংখ া
 ( ) ( )
১৯.২ াথিমক িবদ ালেয় গমেনাপেযাগী িশ র (৬-১০ বছর বয়স) সংখ া ( াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র জ )

১৯



িশ াথীিশ াথী  গমেনাপেযাগীগমেনাপেযাগী  
িশ রিশ র  সংখ াসংখ া  
((৬৬--১০১০  বছরবছর  
বয়সীবয়সী))

গমেনাপেযাগীগমেনাপেযাগী  মাটমাট  কতজনকতজন  িশিশ   িবদ ালেয়িবদ ালেয়  যায়যায়  নানা,,  
তারতার  সংখ াসংখ া  এবংএবং ( (শতকরাশতকরা  হারহার))

  গমেনাপেযাগীগমেনাপেযাগী  িশিশ  ( (৬৬--১০১০  বছরবছর  বয়সীবয়সী)-)-এরএর  
মেধমেধ   িতব ীিতব ী  িশ রিশ র  সংখ াসংখ া  

গমেনাপেযাগীগমেনাপেযাগী  িতব ীিতব ী  িশিশ  ( (৬৬--১০১০  বছরবছর  বয়সীবয়সী)-)-এরএর  মেধমেধ   িবদ ালেয়িবদ ালেয়  যায়যায়  
নানা  এমনএমন  িশ রিশ র  সংখ াসংখ া  এবংএবং ( (শতরাশতরা  হারহার ) )

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
বালক
বািলকা
মাট

১৯.৩ সা রতার হার ( াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র জ )
বয়সবয়স সা রতারসা রতার  হারহার গড়গড়  

পু ষপু ষ মিহলামিহলা
১১ ২২ ৩৩ ৪৪
৭ + বছর
১৫ + বছর
১৯.৪      মাধ িমক (িন  ও উ  মাধ িমকসহ) িশ া-সং া  তথ  (িশ া ম ণালেয়র জ ) 

িত ােনরিত ােনর  ধরনধরন িত ােনরিত ােনর  সংখ াসংখ া িশ াথীরিশ াথীর  সংখ াসংখ া িশ েকরিশ েকর  সংখ াসংখ া পির াথীরপির াথীর  সংখ াসংখ া
ছাছা ছা ীছা ী মাটমাট পু ষপু ষ মিহলামিহলা মাটমাট এস.এস.িসএস.এস.িস

((মা াসামা াসা  ওও  কািরগিরসহকািরগিরসহ))
এইচ.এস.িসএইচ.এস.িস
((মা াসামা াসা  ওও  কািরগিরসহকািরগিরসহ))

াতকাতক
((মা াসামা াসা  ওও  কািরগিরসহকািরগিরসহ))

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮ ৯৯ ১০১০ ১১১১
িন  মাধ িমক িবদ ালয়
মাধ িমক িবদ ালয় 

লু এ া ড কেলজ
উ  মাধ িমক
কেলজ
দািখল 
মা াসা
আিলম মা াসা
কািরগির ও ভােকশনাল

১৯.৫      িব িবদ ালেয়র িশ া-সং া  তথ  (িশ া ম ণালেয়র জ )
িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  ধরনধরন িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  সংখ াসংখ া ছাছা --ছা ীরছা ীর সংখ াসংখ া  ওও  শতকরাশতকরা  হারহার িশ কিশ ক//িশি কারিশি কার  সংখ াসংখ া  ওও  শতকরাশতকরা  হারহার

ছাছা ছা ীছা ী িশ কিশ ক িশি কািশি কা
১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬
সরকাির
বসরকাির

২০



((২০২০)    )    াা --সং াসং া   তথতথ  ( ( াা   ওও  পিরবারপিরবার  কল াণকল াণ  ম ণালেয়রম ণালেয়র  জজ ) : ) : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
২০.১      মিডেকল কেলজসহ িবিভ  িচিকৎসা িশ া িত ােন ছা -ছা ী ভিত সং া  তথ
(০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )

িত ােনরিত ােনর  ধরনধরন িত ােনরিত ােনর  সংখ াসংখ া ভিতকতৃভিতকতৃ  ছাছা --ছা ীরছা ীর  সংখ াসংখ া অধ ায়নরতঅধ ায়নরত  ছাছা --ছা ীরছা ীর  সংখ াসংখ া
সরকািরসরকাির বসরকািরবসরকাির মাটমাট সরকািরসরকাির বসরকািরবসরকাির মাটমাট মাটমাট  ছাছা মাটমাট  ছা ীছা ী

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮ ৯৯
মিডেকল কেলজ

নািসং ইনি িটউট
নািসং কেলজ
মিডেকল এ ািসে ট িনং লু

ইনি িটউট অব হলথ টকেনালিজ
২০.২          া -সং া   
জজ --হারহার
(( িতিত  
হাজােরহাজাের))

মতৃুমতৃু --হারহার
(( িতিত  
হাজােরহাজাের))

জনসংখ াজনসংখ া  বিৃবিৃ   
হারহার
((শতকরাশতকরা))

নবজাতকনবজাতক
((InfantInfant) ) মতৃু রমতৃু র--হারহার  
(( িতিত  হাজােরহাজাের))

৫৫ ( (পঁাচপঁাচ) ) বছরবছর  বয়সবয়স  পযপয   িশিশ   
মতৃু রমতৃু র--হারহার
(( িতিত  হাজােরহাজাের))

মাতৃমাতৃ  মতৃু রমতৃু র  
হারহার
(( িতিত  হাজােরহাজাের))

পিরবারপিরবার  পিরক নাপিরক না  প িতপ িত  
হেণরহেণর  শতকরাশতকরা  হারহার  

((স মস ম  দ িতদ িত))

গড়গড়  আয়ুআয়ু ( (বছরবছর))
পু ষপু ষ  মিহলামিহলা মাটমাট

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮ ৯৯ ১০১০

২০.৩২০.৩ া র ায় ব য় ও অবকাঠােমা সং া   (০১ জুলাই ২০১৯ থেক ৩০ জুন ২০২০ পয )
মাথািপছুমাথািপছু  াা   
ব য়ব য়
((টাকায়টাকায়))

সারােদেশসারােদেশ  হাসপাতােলরহাসপাতােলর  
সংখ াসংখ া

সারােদেশসারােদেশ  হাসপাতালহাসপাতাল  বেডরবেডর  মাটমাট  
সংখ াসংখ া

সারােদেশসারােদেশ  রিজ াডরিজ াড  ডা ারডা ার, , নাসনাস, , প ারােমিডকসপ ারােমিডকস--এরএর  
সংখ াসংখ া  

সারােদেশসারােদেশ  রিজ াডরিজ াড  ডা ারডা ার, , নাসনাস, , প ারােমিডকসপ ারােমিডকস--এরএর  িবপরীেতিবপরীেত  
জনসংখ াজনসংখ া  

সরকািরসরকাির বসরকািরবসরকাির মাটমাট সরকািরসরকাির বসরকািরবসরকাির মাটমাট ডা ারডা ার নাসনাস প ারােমিডকসপ ারােমিডকস ডা ারডা ার নাসনাস প ারােমিডকসপ ারােমিডকস
১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮ ৯৯ ১০ ৮৮

((২১২১)    )    জনশিজনশি   র ািনর ািন--সং াসং া   তথতথ  ( ( বাসীবাসী  কল াণকল াণ  ওও  বেদিশকবেদিশক  কমসং ানকমসং ান  ম ণালেয়রম ণালেয়র  জজ )) : : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
জনশিজনশি   র ািনর ািন  ওও  ত াগমনত াগমন িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর

((২০২০১৯১৯--২০২০২০২০))
পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১৮২০১৮--১৯১৯))

শতকরাশতকরা  বিৃবিৃ  (+)  (+) বাবা  াসাস (-)  (-) এরএর  হারহার

১১ ২২ ৩৩ ৪৪
িবেদেশ িরত জনশি র সংখ া
িবেদশ থেক ত াগত জনশি র সংখ া
((২২২২) ) হহ --সং াসং া   তথতথ  ( (ধমধম  ম ণালেয়রম ণালেয়র  জজ ) : ) : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
হেহে   গমনগমন ২০২০১৯১৯--২০২০২০২০  অথঅথ--বছরবছর ২০১৮২০১৮--১৯১৯  অথঅথ--বছরবছর

পু ষপু ষ মিহলামিহলা মাটমাট পু ষপু ষ মিহলামিহলা মাটমাট
১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭

২১



হেহে   গমনকারীরগমনকারীর  সংখ াসংখ া
((২৩২৩)     )     সামািজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া  কমসিূচকমসিূচ ( (সংিসংি   ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ  পূরণপূরণ  করেবকরেব) : ) : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
ম ণালয়ম ণালয়//
িবভাগিবভাগ

িমকিমক সামািজকসামািজক  িনরাপ ািনরাপ া  কমসিূচরকমসিূচর  ধরনধরন িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছরবছর ( (২০২০১৯১৯--২০২০২০২০)) পূববতীপূববতী  বছরবছর
((২০১৮২০১৮--১৯১৯) ) 

িবধােভাগীিবধােভাগী  ব িব ি //পিরবারপিরবার//
িত ােনরিত ােনর  সংখ াসংখ া

আিথকআিথক  সংে ষসংে ষ
((লল   টাকায়টাকায়))

িবধােভাগীিবধােভাগী  ব িব ি //পিরবারপিরবার//
িত ােনরিত ােনর  সংখ াসংখ া

আিথকআিথক  সংে ষসংে ষ
((লল   টাকায়টাকায়))

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭

((২৪২৪) ) ধানধান  ধানধান  স রস র  কেপােরশনসমেূহরকেপােরশনসমেূহর  লাভলাভ// লাকসানলাকসান :  : েযাজেযাজ   নয়নয়।।
২৪.১ ম ণালয়/িবভােগর আওতাধীন য সব (বািণিজ ক িভি েত পিরচািলত) িত ান ২০১৯-২০২০ অথ-বছের লাকসান কেরেছ তােদর নাম ও লাকসােনর পিরমাণ 
অত িধকঅত িধক  লাকসািনলাকসািন  িত ানিত ান িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  বছেরবছের ( (২০২০১৯১৯--২০২০২০২০) ) িবরা ীকতৃিবরা ীকতৃ  হেয়েছহেয়েছ  এমনএমন  কলকারখানারকলকারখানার  নামনাম  

ওও  সংখ াসংখ া
অদূরঅদূর  ভিব েতভিব েত  ব ব াপনাব ব াপনা  বাবা  অঅ   কানকান  তরতর  সম ারসম ার  সিৃসিৃ   হেতহেত  পােরপাের  এমনএমন  

িত ােনরিত ােনর  নামনামিত ােনরিত ােনর  
নামনাম

লাকসােনরলাকসােনর  
পিরমাণপিরমাণ

১১ ২২  ৩৩

২৪.২      ম ণালয়/িবভােগর আওতাধীন য সব (বািণিজ ক িভি েত পিরচািলত) িত ান ২০১৮-১৯  অথ-বছের লাভ কেরেছ তােদর নাম ও লােভর পিরমাণ 
িত ােনরিত ােনর  নামনাম লােভরলােভর  পিরমাণপিরমাণ

১১ ২২

                                                                                                                                                                
                                                                                                    িসিনয়র সিচব/সিচেবর া রঃ
                                                                                                    নামঃ 

২২


