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ম�ণালয়/িবভাগস�েহর বািষ �ক �িতেবদন ছক 
 

ম�ণালয়/িবভােগর নাম: মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়।   আওতাধীন অিধদ�র/সং�ার সং�া : ০৮� 
�িতেবদনাধীন বছর  ২০১৫-১৬                                  �িতেবদন ��িতর তািরখ : ১৪/০৭/২০১৬ 

(১) �শাসিনক    
 

১. ১ কম �কত�া/কম �চারীেদর সং�া (রাজ� বােজেট) 
সং�ার �র অ�েমািদত পদ �রণ�ত  

পদ 
��পদ বছরিভি�ক 

সংরি�ত 
(িরেটনশন�ত) 
অ�ায়ী পদ 

ম��* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ম�ণালয় 

 

(১০৫+১৬)=১২১ ৮৬ ৩৫ --- ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের এ ম�ণালেয়র 
কম �কত�ার ০৫� এবং কম �চারীর ১১� 
পদ �মাট=১৬� পদ ন�নভােব �িজত 
হেয়েছ। ১৬� পদ �ি� �পেয় ম�ণালেয়র 
অ�েমািদত পদ সং�া ১০৫ এর �েল 
১২১�। গত অথ �বছের  অ�েমািদত 
১০৫� পেদর �েল ১০৮� পদ �দখােনা 
হেয়েছ।   
মৎ� অিধদ�েরর  িবিভ� ক�াটাগরীর 
৩০� পদ� �িজত হেয়েছ। ৩০� পদ 
�ি� �পেয় �মাট অিধদ�ের ১৫৮৩০ এর 
�েল ১৫৮৬০� পদ হেয়েছ । ফেল 
(ম�ণালয় এবং অিধদ�র) সব �েমাট 
অ�েমািদত পদ ১৫৯৩৮ �েল ১৫৯৮১� 
হেয়েছ। 

অিধদ�র/সং�াস�হ/
সং�� অিফস 
(�মাট পদ সং�া) 

(১৫৮৩০+৩০)=১৫৮৬০ ১১৬৬৮ ৪১৯২ ১৫০৮ 

�মাট ১৫৯৮১ ১১৭৫৪ ৪২২৭ ১৫০৮ 

* অ�েমািদত পেদর �াস/�ি�র কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 
১.২ ��পেদর িব�াস  

অিতির� 
সিচব/ত��� পদ 

�জলা 
কম �কত�ার পদ 

অ�া� ১ম 
��িণর পদ 

২য় ��িণর 
পদ 

৩য় ��িণর 
পদ 

৪থ � ��িণর 
পদ 

�মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
-- ২৩ ৯৯১ ৩৩৫ ১৮৬৫ ১০১৩ ৪২২৭ 

১.৩ অতীব ����ণ � (strategic) পদ (অিতির� সিচব/সমপদময �াদাস��/সং�া-�ধান/ত���) �� থাকেল  
তার তািলকা:  
 ১.   মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, ঢাকা। 
 ২ .  মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র, ঢাকা। 
 ৩.   মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ািণস�দ  গেবষণা ইনি��উট, সাভার।  
 ৪.   মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ� গেবষণা গেবষণা ইনি��উট, ময়মনিসংহ। 

  উে�� উপ� �� ৪� পেদ কম �কত�াগণ অিতির�/��ন দািয়ে� িনেয়ািজত আেছন। 
 

১.৪       ��পদ �রেণ বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �না:  
িবিসএস (মৎ� ক�াডার ) : 
(১) িবিসএস (মৎ�) ক�াডােরর  �মাট পেদর সং�া-১২৮৬�। বত�মােন মৎ� অিধদ�ের �� পেদর সং�া ৫২৫�। ৩৫, ৩৬ ও   
      ৩৭তম  িবিসএস এর জ� ১১৩� �� পেদর ির�ইেজশন �দয়া হেয়েছ । 
 

িবিসএস (�ািণস�দ ক�াডার):   
 (২)  িবিসএস (�ািণস�দ) ক�াডােরর �মাট পেদর সং�া -১৪৭১�। বত�মােন �ািণস�দ অিধদপর এি�েলেভেল �� পেদর সং�া-
১৪৭� । ৩৫তম, ৩৬তম এবং ৩৭তম িবিসএস এর জ� ১৪৭� �� পেদর ির�ইেজশন �দয়া হেয়েছ। 

 



2 

১.৫       অ�া� পেদর ত�  
 

�িতেবদনাধীন বছের উ�য়ন বােজট �থেক রাজ� বােজেট �ানা�িরত 
পেদর সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের উ�য়ন বােজট �থেক রাজ� বােজেট  
�ানা�েরর  জ� �ি�য়াধীন পেদর সং�া 

 
১ ২ 
৭৯ 

 

১৯৯ 

* �কান সংল�ী �বহার করার �েয়াজন  নাই। 
 
১.৬ িনেয়াগ/পেদা�িত �দান 
 

�িতেবদনাধীন বছের পেদা�িত ন�ন িনেয়াগ �দান ম�� 
কম �কত�া কম �চারী �মাট কম �কত�া কম �চারী �মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১০ ১২১ ২৩১ ১২৭ ০১ ১২৮  

১.৭ �মণ/পিরদশ �ন (�দেশ) 

  

�মণ/পিরদশ �ন 
(�মাট িদেনর সং�া) 

ম�ী/উপেদ�া �িতম�ী/উপম�ী/��শাল 
এ�ািসে�� 

সিচব ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
উ�য়ন �ক� পিরদশ �ন ৩৩ িদন ৭২ িদন ১৭ িদন ১৭ িদেনর মে� �া�ন 

সিচব ড.�শলীনা 
আফেরাজা ক��ক ০৩ 
িদন �মণ কেরেছন। 

পাব �ত� চ��ােম �মণ ০৪ িদন --- ০৩ িদন --- 
 
১.৮ �মণ/পিরদশ �ন (িবেদেশ) 
 

�মণ/পিরদশ �ন 
 (�মাট িদেনর সং�া) * 

 

ম�ী/উপেদ�া �িতম�ী/উপম�ী/ 
��শাল এ�ািসে�� 

সিচব ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ৪৫ িদন ১২ িদন (সরকাির) 
৫১িদন  (�ি�গত) 

২১িদন ২১িদেনর মে� �া�ন 
সিচব ড.�শলীনা 
আফেরাজা ক��ক ১৪ 
িদন িবেদশ �মণ 
কেরেছন। 

 

* কতিদন িবেদেশ �মণ কেরেছন �িনিদ ��ভােব উে�খ করেত হেব। 
 
১.৯    উপেরা� �মেণর পর �মণ ��া�/পিরদশ �ন �িতেবদন দািখেলর সং�া:�েযাজ� নয় 
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(২) অিডট আপি�  
 

২.১  অিডট আপি� সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 
 (টাকার অ� �কা� টাকায় �দান করেত হেব) 

�িম
ক 

ম�ণালয়/ 
িবভাগস�েহর  
নাম 

অিডট আপি� �ডিশেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি��ত অিডট আপি� অিন�� অিডট আপি� 

সং�া টাকার পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

সং�া টাকার পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

সং�া টাকার পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 
১। মৎ� ও 

�ািণস�দ 
ম�ণালয় 

১১ ০.৬০৪৬ ১১ ৬ ০.৫৭ ৫ ০.০৩৪৬ 

২। মৎ� অিধদ�তর ৪৩১ ২২.৯৯৮৪৩ ৩৩৮ ০ ০ 431 22.99843 

৩। �ািণস�দ 
অিধদ�র 

২১৫ ৫৯.১৯১৮ ২১৫ ১৪৫ ২৭.৭১৩৭ ৭০ ৩১.৪৭৮১ 

৪। বাংলােদশ মৎ� 
উ�য়ন কেপ �ােরশন 

৬৩৮ ১৪৬.৭ ৪৯ ৭ ০.১৬৮ ৬৩১ ১৪৬.৫৩2 

৫। বাংলােদশ মৎ� 
গেবষণা 
ইনি��উট, 
ময়মনিসংহ 
 

১৪৯ ২১.৬৮ ৫৩ ২৮ ৫.১৫ ১২১ ১৬.৫৩ 

৬। বাংলােদশ 
�ািণস�দ গেবষণা 
ইনি��উট 

২৮৭ ৫৩.৩৩ ৩০ ৫ ০.৩১ ২৮২ ৫3.০২ 

৭। �মিরন িফশািরজ 
একােডিম, চ��াম 

১০ ০.৮৫৮৮ ১০ ০ ০ ১০ ০.৮588 

৮। মৎ�  ও 
�ািণস�দ ত� 
দ�র 

৫ ০.৭০৩৮ ৫ ২ ০.৯৯৩ ৩ ০.2892 

৯। বাংলােদশ �ভ�: 
কাউি�ল, ঢাকা 

১৪ ১২.১৩ ৭ ০ ০ ১৪ ১২.১৩ 

       সব �েমাট 1760 318.19743 718 193 34.9047 1567 283.29273 
 
 

২.২  অিডট িরেপােট � ��তর/বড় রকেমর �কান জািলয়ািত/অথ � আ�সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল �সসব 
�কসস�েহর তািলকা : নাই 

 
(৩) ��লা/িবভাগীয় মামলা (ম�ণালয়/িবভাগ এবং অিধদ�র/সং�ার সি�িলত সং�া): 

�িতেবদনাধীন অথ �-বছের 
(২০১৫-১৬) ম�ণালয়/অিধদ�র/ 

সং�াস�েহ �ি��ত �মাট 
িবভাগীয় মামলার সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের িন�ি��ত  মামলার সং�া অিন��  িবভাগীয় 
মামলার সং�া চা�ির��িত/ 

বরখা�  
অ�াহিত  অ�া� দ� �মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১০০ ০৭ ১৫ ২০ ৪২ ৫৮ 
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 (৪) সরকার ক��ক/সরকােরর িব�ে� দােয়র�ত মামলা (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 
 
 

সরকাির স�ি�/�াথ � র�ােথ � 
ম�ণালয়/িবভাগ/আওতাধীন 
সং�াস�হ ক��ক দােয়র�ত 

মামলার সং�া 
 

ম�ণালয়/িবভাগ-এর 
িব�ে� দােয়র�ত িরট 

মামলার সং�া 

উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর 
��ে� সরকােরর িব�ে� 

দােয়র�ত মামলার সং�া 

দােয়র�ত �মাট 
মামলার সং�া 

িন�ি��ত �মাট 
মামলার সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
-- ৫০ -- ৫০ ০১ 

 
 (৫) মানবস�দ  উ�য়ন  
  

৫.১        �দেশর অভ��ের �িশ�ণ (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 
 

�িশ�ণ কম ��িচর �মাট সং�া ম�ণালয় এবং আওতাধীন সং�াস�হ �থেক অংশ�হণকারীর সং�া  

১ ২ 
৪৭০ ৭৫৪৯ 

 

৫.২   ম�ণালয়/অিধদ�র ক��ক �িতেবদনাধীন অথ �-বছের (২০১৫-১৬) �কান ইন-হাউজ �িশ�েণর আেয়াজন 
করা হেয় থাকেল তার বণ �না 

�িমক 
 নং 

ইন-হাউজ �িশ�েণর িববরণ ইন-হাউজ �িশ�েণর �ান �ময়াদ �মাট 

১। অিফস �ব�াপনা, �জ�ার এবং উ�য়ন, সরকারী 
কম �চারী আচরণ িবিধমালা, সিচবালয় িনেদ �শনা এবং 
��াচার �কৗশল বা�বায়েনর জ� ইন-হাউজ �িশ�ণ 
কম �শালা। 

মৎ� অিধদ�েরর সে�লন ক�, 
ঢাকা 

১৪/৬/২০১৬ ৮৬ জন 

২। Òমৎ� সংি�� আইন, অ�ােদশ, িবিধমালা এবং এর 
বা�বায়ন (হ�াচারী আইন ও খা� আইনসহ)Ó welqK 
আevwmK �িশ�ণ । 

মৎ� �িশ�ণ �ক�, রাংগামা� ১৫-১৯/৫/২০১৬ ১৬ জন 

৩। অিফস �ব�াপনা িবষয়ক ইন-হাউজ �িশ�ণ । মৎ� অিধদ�েরর সে�লন ক�, 
ঢাকা 

৫/৫/২০১৬ ৭৬ জন 

                                                                                             সব � �মাট ১৭৮ জন 
 

২০১৫-২০১৬ অথ �-বছের মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র ১০১ জন কম �কত�া/কম �চারীেক ইন-হাউজ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
এছাড়াও �জলা ও উপেজলা পয �ােয় সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর িবিভ� িবষেয় দ�তা উ�য়েনর লে�� ৬০ ঘ�া ইন-হাউজ �িশ�েণর 
আেয়াজন করা হেয়েছ। 
 

৫.৩  �িশ�ণ কম ��িচেত কম �কত�া/কম �চারীেদর অংশ�হণ বা মেনানয়েনর ��ে� বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �না: নাই   
 
৫.৪  ম�ণালেয় অ�-�-জব ��িনং (OJT)-এর �ব�া আেছ িক-না; না থাকেল অ�-�-জব ��িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর �কান 
অ�িবধা আেছ িক-না?  নাই। 
 
৫.৫      �িতেবদনাধীন অথ �-বছের (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) �িশ�েণর জ� িবেদশ গমনকারী কম �কত�ার সং�া 
:  ২৬৯ জন এবং �বসরকাির �িতিনিধ ০৫ জন। 
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(৬)  �সিমনার/ওয়াক�শপ সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 
 

�দেশর অভ��ের �সিমনার/ওয়াক�শেপর সং�া �সিমনার/ওয়াক�শেপ অংশ�হণকারীেদর সং�া 

১ ২ 

১১১৫ 
 

৪২৮৭২ 

 
(৭) ত���ি� ও কি�উটার �াপন (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ 

কি�উটােরর �মাট 
সং�া 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ ই�ারেনট 
�িবধা আেছ িক না 

ম�ণালয় /িবভাগ/ 
সং�াস�েহ �ান 
(LAN) �িবধা 

আেছ িক না 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ ওয়ান 
(WAN) �িবধা 

আেছ িক না 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াস�েহ 
কি�উটার �িশি�ত 

জনবেলর সং�া 

কম �কত�া কম �চাির 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
২০২০ আেছ আেছ আেছ ৯৮১ ৬৫৪ 

 

 (৮)   সরকাির �িত�ানস�েহর আেয়র লভ�াংশ/�নাফা/আদায়�ত রাজ� �থেক সরকাির �কাষাগাের জমার পিরমাণ  

(অথ � িবভােগর জ�)  
(টাকার অ� �কা� টাকায় �দান করেত হেব) 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ �াস(-)/�ি�র (+) হার 

ল��মা�া ��ত অজ�ন ল��মা�া ��ত অজ�ন ল��মা�া ��ত অজ�ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজ� আয় �া� 
�রিভিনউ 

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

নন-�া� 
�রিভিনউ  

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

উ�ৃ� (�বসািয়ক আয় �থেক) -- -- -- -- -- -- 

লভ�াংশ িহসােব -- -- -- -- -- -- 

 

(৯) �িতেবদনাধীন অথ �-বছের স�ািদত উে�খেযা� কায �াবিল/আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন/সম�া-স�ট    
 

৯.১  �িতেবদনাধীন অথ �-বছের ন�ন আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন কের থাকেল তার তািলকা: নাই। 
৯.২ �িতেবদনাধীন অথ �-বছের স�ািদত ����ণ �/উে�খেযা� কায �াবিল: 

১। মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ �কে�র আওতায় EU-FVO অিডট �ম ক��ক ��িরত The official control 

systems in place governing the production of fishery products intended for export to the EU িবষয়ক 

অিডট �িতেবদন (DG(SANTE)/2015-7469-MR) এ উে�িখত চার� Recommendation এর িবষেয় জবাব ��ত কের 

DG-SANTE এর িনকট ��রণ করা হেয়েছ। উ� জবাব ও ��ািবত Action Plan DG(SANTE) ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। 

DG(SANTE) ক��ক ��িরত এ সং�া� �ড়া� অিডট িরেপাট � DG(SANTE)/2015-7469-MR Final পাওয়া িগেয়েছ। 

EU-FVO অিডট �ম ক��ক িবগত 20-30 এি�ল 2015ি�. সমেয় বাংলােদেশ পিরচািলত ‘The control of residues and 

contaminants in live animals and animal products including controls on veterinary medicinal 

products’ িবষয়ক খসড়া অিডট �িতেবদন (DG(SANTE)/2015-7517-MR) পাওয়া যায়। উহােত উে�িখত �’� 

Recommendation এর িবষেয় জবাব ��ত কের DG-SANTE এর িনকট ��রণ করা হয়। এর মে� ২নং 

Recommendation এর িবষেয় ��ািবত Action  plan এর ��ে�  DG-SANTE এর িনকট হেত Observation পাওয়া 
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�গেছ। EU-FVO অিডট �ম ক��ক ��িরত ‘The official control systems in place governing the production of 

fishery products intended for export to the EU’ িবষয়ক অিডট �িতেবদন (DG(SANTE)/2015-7469-MR)  

ও ‘The control of residues and contaminants in live animals and animal products including controls 

on veterinary medicinal products’ িবষয়ক অিডট �িতেবদন (DG(SANTE)/2015-7517-MR)-এর ওপর মাননীয় 

ম�ী মেহাদেয়র সভাপিতে� িবিভ� ম�ণালয়/অিধদ�র/র�ানীকারক সিমিত/উ�য়ন সহেযাগী সং�া এর �িতিনিধেদর সম�েয় সভা 

অ�ি�ত হেয়েছ। এ সভার িস�া� অ�যায়ী উ� অিডট িরেপাট �স�েহর Recommendations বা�বায়েনর িবষেয় িবিভ� দ�েরর 

করণীয় স�েক� অবিহতকরেণর িনিম� প� ��রণ করা হেয়েছ। EU-FVO Audit Report-2015 (DG(SANTE)/ 

2015-7517-MR & DG(SANTE)/ 2015-7469-MR) এর Recommendation অ�যায়ী ��ািবত 

Action  plan এর বা�বায়েন িবিভ� দ�েরর করণীয় কােজর অ�গিত এবং িনধ �ািরত সমেয়র মে� তা স��করেণর িবষেয় 

পয �ােলাচনা�লক সভার িস�া� �মাতােবক সংেশািধত Work plan সংি�� দ�ের ��রণ করা হেয়েছ এবং তা বা�বায়েন পদে�প 

�হণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ হেত র�ািন�ত িচংিড়র ��ে� Non-compliant িরেপােট �র সং�া উে�খেযা� পিরমােন �াস 

পাওয়ার ���াপেট এবং িবগত ২০-৩০ এি�ল, ২০১৫ তািরেখ EU-FVO Audit Team ক��ক ��িরত অিডট িরেপাট � (DG 

(SANTE) 2015-7517) পয �ােলাচনায় ইউেরাপীয় কিমশেনর ‘The EC’s Standing Committee of 

Plants, Animals, Food and Feed (PAFF)’ ক��ক এ �দশ হেত ইউেরাপীয় ইউিনয়ন�� �দশস�েহ র�ািন�ত 

�েত�ক� িচংিড়র কনসাইনেমে�র সােথ বা�তা�লক �ট� িরেপাট � (Pre-export test report) ��রণ সং�া� ইউেরাপীয় 

কিমশেনর িস�া� নং ‘2008/630/EC’ বািতল করার িবষেয় খসড়া িস�া� �হীত হেয়েছ।  এ িবষেয় আেলাচনার িনিম� িবগত 

০৪-০২-২০১৬ি�. তািরেখ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� ম�ণালেয় এক� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। উ� সভার িস�া� �মাতােবক ��ািবত 

আইেনর ওপর মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক �দ� ৮� পয �েব�েণর উপর ম�ণালেয়র মতামত অ�সাের সংেশাধন�ব �ক ��ািবত আইন� 

মি�পিরষদ িবভােগ ��রেণর জ� �নরায় কায ��ম �হণ করা হে�।  

 বাংলােদশ হেত �া� ও �বলিজয়ােম িচংিড় র�ািন সংি�� জাল GSP সা� �িফেকট স�েক� ২৩ নেভ�র হেত ০৩ িডেস�র, 

২০১৫  তািরেখ OLAF (European Commission’s Anti-Fraud Office) Investigation Team 

ক��ক বাংলােদেশ তদ� কায ��ম স�� হেয়েছ। এে�ে� মৎ� অিধদ�র হেত সাব ��িণক �যাগােযাগ র�া করা হেয়েছ এবং টীেমর 

চািহদা �মাতােবক বাংলােদেশর মৎ� র�ািন সং�া� ত�ািদ সরবরাহ করা হেয়েছ। FAO এর উে�ােগ থাই�াে�র রাজধানী 

�াংকেক Ecolabelling িবষেয় অ�ি�ত �সিমনাের অ� অিধদ�েরর এক জন কম �কত�া অংশ�হণ কেরন। ি�িময়ার িফস �েসিসং 

িলঃ, ফিরদ নাইন �ারস এে�া (িবিড) িলঃ, Riverian Fish and Food Processing Ind. Ltd. ও Globe 

Fisheries Ltd. নামক ৪� মৎ� �ি�য়াজাতকরণ কারখানা �াপেনর িনিম� অনাপি� প� �দান করা হেয়েছ। �লনা� মৎ� 

�ি�য়াকরণ কারখানা Apollo Sea Foods Ltd.-�ক DG(SANTE) ক��ক EU approval িলে� অ�� �� করা হেয়েছ এবং 

�িত�ান� িবগত 21-07-2015 তািরখ হেত EU �ত মৎ� ও মৎ�জাত প� র�ািনর জ� অ�মিত �া� হেয়েছ।  

 কে�ািডয়া সরকােরর ১০ সদে�র এক� �িতিনিধ দল িবগত ১৫-২১ �ম, ২০১৬  তািরেখ িশ�া সফর উপলে�� বাংলােদেশ 

�মণ কেরন। �িতিনিধ দল মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, ঢাকা ও �লনা পিরদশ �ন কেরন। এ �দেশর মৎ� �স�েরর Value 

chain স�েক� বা�ব ধারণা অজ�েনর িনিম� �িতিনিধ দল �লনা, যেশার ও মািনকগ� �জলায় অবি�ত মৎ� �স�েরর িবিভ� 

কায ��ম পিরদশ �ন কেরন। বাংলােদশ সরকােরর আম�েণ এ �দেশর মৎ� �স�েরর কায ��ম পিরদশ �েনর জ� �সৗিদ আরেবর �ই 

সদে�র এক কািরগির �িতিনিধ দল ২৮-৩১ �ম, ২০১৬ তািরেখ বাংলােদেশ �মণ কেরন। �িতিনিধ দল মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, 

ঢাকা পিরদশ �ন কেরন। এ �দেশর মৎ� �স�েরর Value chain স�েক� বা�ব ধারণা অজ�েনর িনিম� �িতিনিধ দল �লনা ও 

যেশার �জলায় অবি�ত মৎ� �স�েরর িবিভ� কায ��ম পিরদশ �ন কেরন। িসেলট� সাইেদৗলা (�াঃ) এ�ার�াইজ িলঃ-এর ওপর িচংিড় 

�ি�য়াজাতকরেণর ওপর িনেষধা�া �ত�াহার করা হেয়েছ।  

 মািক�ন ��রাে�র �ভা�া সাধারেণর �া�� �িঁক িবেবচনায় িবগত ০২ িডেস�র, ২০১৫ তািরেখ The United 

States Department of Agriculture (USDA) এর অ�� �� Food Safety and Inspection 

Service (FSIS) ক��ক �কান �দশ ক��ক ��রাে� Siluriformes বেগ �র মাছ র�ািনর ��ে� ‘Mandatory 

Inspection of Fish of the Order Siluriformes’ সং�া� িবিধ জাির করা হেয়েছ যা ০১ মাচ �, ২০১৬ তািরখ 

হেত কায �কর হেয়েছ। উ� িবিধ �িতপালন সােপে� ��রাে�র বাজাের Siluriformes বেগ �র মাছস�হ র�ািন করেত স�ত 
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আেছ মেম � বাংলােদেশর আ�েহর কথা �াথিমকভােব ই-�মইেলর মা�েম মািক�ন ক��প�েক অবিহত করা হেয়েছ। বিণ �ত িবিধ 

�িতপালন সােপে� বাংলােদেশর �য সকল মৎ� �ি�য়াজাতকরণ কারখানাস�হ ��রাে� Siluriformes বেগ �র মাছ র�ািন 

করেত আ�হী তার তািলকা এবং মানস�� িনরাপদ মৎ� ও মৎ�জাত প� উৎপাদেন বাংলােদেশর িবিধ-িবধানস�েহর Soft 

copy (pdf িহেসেব) ��রাে� ��রণ করা হেয়েছ। ১২-১৪ এি�ল, ২০১6 তািরেখ �হা িচ মীন িস�, িভেয়তনাম-এ অ�ি�ত 

‘Siluriformes Fish and Fish Products Inspection Seminar for International 

Governmental Officials (FSIS)’ শীষ �ক �সিমনাের মৎ� অিধদ�েরর একজন কম �কত�া অংশ�হণ কেরন।  

মৎ� অিধদ�েরর মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ �াবেরটিরেত কম �রত ২ জন ও িতন� মৎ� �ি�য়াজাত কারখানার ৩ জন �মাট ৫ 

জন বাংলােদিশ মাইে�াবােয়ালিজ� এর Rosselkhoznadzor এর আওতাধীন The Central Scientific-

Methodological Veterinary Laboratory, Moscow-�ত “The Microbiological requirements imposed by 

the legislation of the Russian Federation and the Customs Union to controlled products (shrimps 

and fish production)” ওপর রািশয়ায় উ�তর �িশ�ণ স�� হেয়েছ। মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, চ��াম-এর অ�ানািল�েদর 

LC-MS-MS ও UPLC �মিশন পিরচালনা িবষেয় ি�তীয় ধােপর অভ��রীণ �িশ�ণ অ�ি�ত হেয়েছ। মৎ� মানিনয়�ণ 

�াবের�ির, �লনা-এ �ািপত UPLC �মিশেনর ওপর অভ��রীণ �িশ�ণ সমা� হেয়েছ এবং মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, ঢাকা-এ 

�ািপত GC-MS(TOF) �মিশেনর পিরচালনা িবষেয় অ�ানািল�েদর ি�তীয় ধােপর অভ��রীণ �িশ�ণ ও �বেদিশক �িশ�ণ 

সমা� হেয়েছ। Microbiological test এবং Proximate Composition of Fish Feed িবষেয় মৎ� 

অিধদ�েরর �ই জন কম �কত�ার �বেদিশক �িশ�ণ স�� হেয়েছ। Veterinary Medicinal Products এবং 

Pesticide Resudues িবষেয় মৎ� অিধদ�েরর ৪ জন কম �কত�ার �বেদিশক �িশ�ণ স�� হেয়েছ।  

 মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, ঢাকা-এ মৎ� খা� ন�নার Proximate composition analysis �ট� করার 

জ� অ�মিত �দান করা হেয়েছ। মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, �লনা-এ িচংিড়র �াি�ে� বািণিজ�ক ন�নার A6 �েপর অ�� �� 

��ারামেফিনকল ও  নাইে�া�রান �মটােবালাইটস �ট� এর অ�মিত �দান করা হেয়েছ। ২০১৫ সােলর National Residue 

Control Plan (NRCP) কায ��েমর আওতায় পিরচািলত �ট�-এর ফলাফল পয �ােলাচনা এবং এ যাবত কাল বা�বািয়ত 

NRCP কায ��েমর আেলােক ২০১৬ সােলর জ� �ণীত� NRCP-�ত অ�� �ি�র িনিম� পরী�ষণ �ারািমটার 

িনধ �ারণ/�নঃিনধ �ারণ িবষেয় এক� সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায় ২০১৫ সােলর  িবিভ� �ট� �ারািমটােরর Non-compliant 

ফলাফেলর কারণ পয �ােলাচনা করা হয় এবং ২০১৫ সােল পিরচািলত EU-FVO অিডট িরেপােট �র িভি�েত বত�মান ২০১৬ সােলর 

NRCP কায ��েম Metronidazole ও Mebendazole পরী�ণ অ�� ��করেণর িস�া� �হীত হয়। উ� সভায় 

সা�িতক বছেরর ফলাফল পয �ােলাচনায় ২০১৬ সােলর NRCP কায ��ম হেত AMOZ বাদ �দয়ার িবষেয় DG-SANTE 

বরাবর ই-�মইল �দােনর মা�েম অবিহত করা হেয়েছ। ২০১৫ সােলর National Residue Control Plan (NRCP) 

কায ��েমর আওতায় পিরচািলত �ট�-এর ফলাফল পয �ােলাচনা এবং ২০১৬ সােলর NRCP �ণয়ন কের DG-SANTE-এর 

িনকট ��রণ করা হেয়েছ এবং তা DG-SANTE ক��ক �হীত হেয়েছ। এ মৎ� �ি�য়াজাতকরণ কারখানা�র নাম EU 

approval list-এ অ�� �ি�র জ� এ সং�া� ��াব DG-SANTE-এর িনকট ��রণ করা হেয়েছ। DG-SANTE- ক��ক 

এ কারখানা�র নাম EU approval list-এ অ�� �� কের website-এ �কাশ করা হেয়েছ। মৎ� অিধদ�ের িবগত ২৪ মাচ � 

২০১৬ি�. তািরেখ ‘Workshop on Application of TRACES for Online Certification of 

Fisheries Products destined to EU Market’ শীষ �ক কম �শালা অ�ি�ত হেয়েছ। Mr. Patrick 

Deboyser, SPS Correspondent of DG (SANTE) এ কম �শালায় ‘TRACES’ নামক online 

software �বহােরর িবষয় �দশ �ন করা হয়। মৎ� অিধদ�েরর উ��তন কম �কত�াগণ এবং মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ সং�া� 

কােজর সােথ জিড়ত কম �কত�াগণ; িবএফএফইএ এর �ন��� ও িবিভ� মৎ� �ি�য়াজাতকরণ কারখানার �িতিনিধ�� কম �শালায় 

অংশ�হণ কেরন। ম�ণালয় ও বাংলােদশ ঔষধ �শাসন এর �িতিনিধ এ কম �শালায় উপি�ত িছেলন। মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, 

ঢাকা-এ LC-MS-MS �মিশেন Fenbendazole ও Mebendazole �টে�র  Method validation স�� 

হেয়েছ। মৎ� মানিনয়�ণ �াবেরটির, �লনা ও চ��াম-এ ELISA �মিশেন Metronidazole ও Histamine �টে�র  

Method validation স�� হেয়েছ। সাত�ীরা �জলার �ামনগর উপেজলায় অবি�ত Crimson Rosella Sea 

Food Ltd. নামীয় মৎ� �ি�য়াজাতকরণ কারখানা ক��ক ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর �দশস�েহ র�ািনর উে�ে� EU 
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তািলকা�ি�র ��াব DG-SANTE-এর িনকট ��রেণর িনিম� গ�ত কিম� ক��ক পিরদশ �ন করা হেয়েছ। চীেন মৎ� ও 

মৎ�প� র�ািনর িনিম� চ��াম অ�েলর ৬� মৎ� কারখানার নাম চীনা ক��প� AQSIQ-এর িনকট ��রণ করা হেয়েছ। 

রািশয়ায় মৎ� ও মৎ�প� র�ািনর উে�ে� তািলকা�ি�র িনিম� সী মাক� (িবিড) িলঃ নামীয় বাংলােদিশ মৎ� �ি�য়াজাতকরণ 

কারখানার নাম Federal Service for veterinary and Phytosanitary Surveillance of the 

Russian Federation (Rosselkhoznadzor) এর িনকট ��রণ করা হেয়েছ।  

 
২। �জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দান �ক��র আওতায় : 

 �জেলেদর িনব�ন ও তািলকা ���তঃ  ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের গণনাকারী িনেয়ািজত করেণর মা�েম �জেলেদর তািলকা 
��েতর কায ��ম চলমান রেয়েছ। ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের ৯ ল� ৩০ হাজার  �জেলর িনব�ন ও তািলকা ��ত করা হেয়েছ। 
এ যাবৎ সব �েমাট ১৫ ল� ৩০ হাজার �জেলর িনব�ন স�� হেয়েছ।   

 �জেলেদর পিরচয়প� ���তঃ ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের ৬ ল� ৩০ হাজার �জেলর ছিব উঠােনা হেয়েছ, ৬ ল� ৫০ হাজার     

�জেলর পিরচয়প� ��ত করা হেয়েছ ও ৬ ল� �জেলর মােঝ পিরচয়প� িবতরণ করা হেয়েছ। এ যাবৎ �মাট ১৩ ল� ৮০ 

হাজার �জেলর পিরচয়প� ��ত করা হেয়েছ এবং ১২ ল� ৭০ হাজার �জেলর মােঝ পিরচয়প� িবতরণ করা হেয়েছ।  

 িনহত �জেলেদর পিরবােরর �নব �াসনঃ ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের িনহত �জেল পিরবােরর �নব �াসেনর জ� ২৪০ �  

পিরবােরর মে� পিরবার �িত ৫০ হাজার টাকা কের সব �েমাট ১২০.০০ ল� টাকা অ�দান �দান করা হেয়েছ। �ক� 

বা�বায়নকালীন সমেয় সব �েমাট ৪৮৭� পিরবােরর মে� ২৩৯.৭০ ল� টাকা �দান করা হেয়েছ। 

৩। �ড �াংক �াপন �কে�র (৩য় পয �ায়)আওতায় 171 �ােচ সব �েমাট 4275 জন �িশ�ণাথ�েক (মৎ� চািষ ও সংি��েদর) 
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। ১৫ �ােচ মৎ�  অিধদ�েরর ৩০০ জন কম �কত�ােক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �কে�র আওতায় 19� 
সরকারী মৎ� বীজ উৎপাদন খামােরর বাউ�ারী ওয়াল, এে�াচ �রাড, ��র র�া ব�ধ, হ�াচাির ইউিনট িনম �াণ, ওভার �হড �াংক, পািন 
িনগ �মন �ব�া, িব��ৎতায়ন �ব�া, �িশ�ণ �ক� �মরামত করা হেয়েছ। �কে�র আওতাধীন সরকারী মৎ� বীজ উৎপাদন 
খামারস�হ পিরদশ �ন এবং �ড উ�য়ন কায��ম তদারকী করা হেয়েছ। �ক� সংি�� কম �কত�ােদর ৭ িদন�াপী চীেন �িশ�ণ �দান করা 
হেয়েছ। �জলা এবং উপেজলায় মৎ� হ�াচারী আইন ও মৎ� সংি�� আইনস�হ বা�বায়ন করা হেয়েছ। ৪ �ােচ সব �েমাট ১০০ জন 
�ফলেভাগীর অিভ�তা িবিনময় সফর স�� হেয়েছ। ৪� কম �শালা আেয়াজন করা হেয়েছ। �কে�র আওতায় 27 � মৎ� বীজ 
উৎপাদন খামাের 27 � 125 িসিস �মাটর সাইেকল; 27 � �জনােরটর; ২৭ � পা� �মিশন; 54 � এেরটর; 27 � িপেলট �মিশন; 
27 �সট পরী�াগােরর য�পািত (ইেলক�িন� মাইে�াে�াপ, ইেলক�িন� �ােল�, সেয়ল িকট ব�, পািন পরী�ার িকট ব�); মাছ 
ধরার জাল (িতন ধরেনর, 273=81 �সট); 27 � �রি�জােরটর এবং আসবাবপ� সরবরাহ করা হেয়েছ। 
 

৪।  ��ংে�িনং অব িফশাির এ� এ�ােকায়াকালচার �ড �সফ� এ� �কায়ািল� �ােনজেম� িসে�ম ইন বাংলােদশ (BEST 

Project) শীষ �ক �ক��র আওতায় �জলা মৎ� কম �কত�া, �লনা, সাত�ীরা, বােগরহাট, যেশার, ক�বাজার এর আওতাধীন 
SUFO/UFO, QAO, AFO/FA/ DGDA field level officers & staff �দর AMPs Compliance িবষেয় 3 
িদন �ািপ �িশ�ন �দান করা হেয়েছ। �কায়ািল� কে�াল �াব, মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, ঢাকা �াব এনািল�/�াব 
পারেসােনলেদর ISO17025/Accreditation/method validation/instrument operation/ calibration 

analytical techniques িবষেয় 3 িদন �ািপ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। উপ-পিরচালক, মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, 
�লনা দ�েরর FIQCO/ পিরদশ �ক�দর HACCP verification/sensory evaluation/ ISO standards 
িবষেয় 3 িদন �ািপ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, �লনা দ�েরর FIQCO/ পিরদশ �ক�দর HACCP 

verification/sensory evaluation/ ISO standards িবষেয় 3 িদন �ািপ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। ক�বাজার 
অ�েল AMP Guideline িবষয়ক সেচতনতা�লক ��া�াম অ�ি�ত হেয়েছ এবং সংি�� িবষেয় Field Visit করা হেয়েছ 
। িবগত 17/10/15 ি�. তািরখ আভা �স�ার, �লনায় মৎ� অিধদ�েরর িবিভ� পয �ােয়র কম �কত�া, ঔষধ �শাসেনর �িতিনিধ, 
BFFEA এর কম �কত�া, AMP ির-�টইলার, িলড ফাম �ার, িফড িমলার এর উপি�িতেত AMP Guideline িবষয়ক 
সেচতনতা �লক ��া�াম অ�ি�ত হয়। এ ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব নারায়ন চ� চ�, এমিপ, উ� অ��ােন �ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন। িবগত 25/10/15 ি�. তািরখ মাননীয় ম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়, HE Mr. Pierre 
Mayaudon, Ambassador and EU Head of Deligation, HE Ms. Merete Lundemo, 
Ambassador of Norway এর উপি�িতেত �ান �ািসিফক �সানারগ�ও এ - Bangladesh Food Safety System 
Equivalence with EU: The BEST Project Intervention & Way Forward শীষ �ক কম �শালা অ�ি�ত 
হেয়েছ। সাভার� মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ �াবেরটরী, ঢাকার অবিশ� িনম �াণ কাজ স�াদন হেয়েছ। GC-MS/TOF সহ 
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অ�া� �াবেরটরী য�পািত �য় স�� হেয়েছ এবং �কায়ািল� কে�াল �াব, FIQC, চ��ােম �াপন এবং 02� Digital 
Water Bath সাভার� �কায়ািল� কে�াল �াব, FIQC, ঢাকায় সরবরাহ করা হেয়েছ।  
 

৫। অথ �ৈনিতকভােব প�াৎপদ এলাকার জনগেনর দাির� িবেমাচন ও জীিবকা িনব �াহ িনি�তকরণ �কে�র আওতায়: 

 ক) ��র/বেরািপট ও অ�া� ব� জলাশয় খনন/�নঃখনন :  ��র উ�য়ন কের মাছচােষর উপেযাগী করার জ� ��র/বেরািপট 
ও  অ�া� ব� জলাশয় খনন/�নঃখনন কােজ চলিত ২০১৫-২০১৬ অথ � বছের ৫৯.২৬ ল� টাকা �েয় ১৮� �জলার �মাট 
৪৯� �ীেমর �নঃখনন কাজ স�� হেয়েছ। এর ফেল ০.৬৫ ল� ঘন িমটার মা� খনেনর ফেল ১৪৭০ জন �ফলেভাগী 
উপ�ত হেয়েছ।  

 খ) মৎ� অভয়া�ম �াপন : �দশীয় �জািতর মৎ�স�েহর বংশ�ি� �রাি�ত করাসহ �পানা মাছেক কাি�ত আকাের পিরণত 
করা এবং মা মাছেক র�ার জ� ২০১৫-২০১৬ অথ � বছের ১৭.৫০ ল� টাকা �েয় �কে�র অ�� �� িবিভ� উপেজলায় ১০� 
মৎ� অভয়া�ম �াপন করা হেয়েছ।  

 গ) মাছ ধরার জাল িবিনময় : অথ �ৈনিতকভােব প�াৎপদ এলাকায় কাের� জালসহ মৎ� আইেন িনিষ� িক� জাল মাছ ধরার 
কােজ �বহার করা হয়। এ সম� �িতকর জাল অভ��রীণ �� জলাশেয় �বহােরর ফেল মৎ� উৎপাদেন �িতকর �ভাব 
পেড় ফেল উৎপাদন বাধা�� হয়। �কে�র আওতায় ৩৪� �জলার ১৮৫� উপেজলায় ৩৫.২০ ল� টাকা �েয় ৮৮০ জন 
�জেলর মােঝ ৮৮� মৎ� বা�ব জাল িবতরণ করা হেয়েছ। এত ৮৮০ জন �জেলর উপর িনভ�রশীল ৪৪০০ জন �ফলেভাগী 
উপ�ত হেয়েছ। 

 ঘ) �িশ�ণ (মাছ চাষ ও িবক� আয়বধ �ক কম ��িচ) : ৩৪� �জলার ১৮৫� উপেজলায় ৬৫২৫ জনেক মাছচাষ িবষয়ক �িশ�ণ 
�দান করা হেয়েছ।   

 ঙ) সমাজিভি�ক সংগঠেনর CBO সদ�েদর পিরদশ �ন সফর : �কে� সমাজিভি�ক সদ�েদর িনজ এলাকা �থেক অ� 
এলাকায় পিরদশ �ন সফেরর �ব�া আেছ। এ সফেরর মা�েম CBO সদ�গণ �দেশর অ� এলাকায় মাছচাষ বা মৎ� উ�য়ন 
িবষয়ািদ পিরদশ �ন এবং মৎ�চাষ ও মৎ� উ�য়ন স�েক� তােদর ধারণা, অ�েদর সােথ িবিনময় করেত পারেব। ২০১৫-
২০১৬ অথ � বছের �ক� �থেক ১৯� �জলায় ৬০৬ জন িসিবও সদে�র অিভ�তা িবিনময় কায ��ম স�� হেয়েছ।   

 চ) সেচতনতা�লক কম �শালা : �কে�র আওতায় ২০১৫-২০১৬ অথ � বছের �কে�র আওতা�� ৫� �জলায় ৩০০ জন িসিবও 
সদ�েক িনেয় সেচতনতা�লক কম �শালা অ�ি�ত হেয়েছ।  

 
৬। �গাপালগ�, িকেশারগ� ও িসরাজগ� �জলায় মৎ� িডে�ামা ইনি��উট �াপন �কে�র আওতায় : 
মৎ� িডে�ামা ইনি��উট �গাপালগে� ১� �শাসিনক ভবন, ১� ি�ি�পােলর আবািসক ভবন, ১� একােডিমক ভবন, ১� অিফসাস � 
ডরিমটরী, ১� �াফ ডরিমটরী, ১� ছা�াবাস, ১� ছা�ী িনবাস ও ১� �ারাজ িনম �ােণর কাজ �শষ হেয়েছ। মৎ� িডে�ামা ইনি��উট 
�বল�িচ িসরাজগে� ১� �শাসিনক ভবন, ১� ি�ি�পােলর আবািসক ভবন, ১� একােডিমক ভবন, ১� অিফসাস � ডরিমটরী, ১� 
ছা�াবাস, ১� ছা�ী িনবাস, ১� ইেরাশন �েটকশন কাম বাউ�ারী ওয়াল ও ১� �ারাজ িনম �ােণর কাজ �শষ হেয়েছ।  

 

৮। বাংলােদশ �মিরন িফশািরজ ক�াপািস� িবি�ং �কে�র আওতায় �া� �বইজ� সােভ �র মাঠপয �ােয়র ত� সং�হ ও ডাটােবেজ 
(10.0.0.11/bmfcb) অনলাইেন/অফলাইেন সংর�েণর কায ��ম চলমান রেয়েছ। এছাড়াও মাঠ পয �ােয়র মৎ� �নৗযান ও জাল-
সর�ামািদর ত� সং�েহর কাজ এবং �া� ত�ািদ ডাটােবইজএ সংর�েণর কায ��মও চলমান রেয়েছ। �কে�র �য়�ত গেবষণা ও 
জিরপ জাহাজ আর িভ মীন স�ানী মালেয়িশয়া হেত স��পেথ িবগত ০৯/০৬/২০১৬ তািরেখ চ��ােমর পেত�া� �মিরন িফশািরজ 
সােভ ��া� �চকেপা� এর িনধ �ািরত �জ�েত �পৗঁেছেছ। গেবষণা ও জিরপ জাহাজ ‘আর িভ মীন স�ানী’ জাহাজ�েত সেরজিমেন 
�িশ�ণ �হেণর উে�ে� বাংলােদশ �নৗবািহনী হেত �ীপার, ২য় �েকৗশলী ও কিন� �েকৗশলী পেদ ��ষেণ িনেয়ািজত কম �কত�াসহ 
জাহাজ পিরচালনার ৬(ছয়) জন কম �কত�া-কম �চারী মালেয়িশয়ায় �িশ�ণ �হণ কেরেছন এবং �িশ�ণ �শেষ স��পেথ জাহাজ 
সম�হাের বাংলােদেশ িফের এেসেছন। মাননীয় �ধানম�ী ক��ক গেবষণা ও জিরপ জাহাজ আর িভ মীন স�ানীর কিমশিনং এর িনিম� 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণকে� িনধ �ািরত কিম� �বঠক কেরেছন। গেবষণা ও জিরপ জাহাজ ‘আর িভ মীন স�ানী’ বাংলােদেশ �পৗঁছােনার 
পের জাহােজর ইেলক�িনক, �রিডও ইেলক�িনক ও ইেলকি�ক�াল য�ািদ র�ণােব�ণ ও �াবল���ংিবষেয় সংি�� কম �কত�া ও 
কম �চারীগণেক ১(এক) মাস�াপী �িশ�ণ �দােনর িবষেয় িনম �াণকারী �িত�ান স�িত �দান কেরেছন। িক� জাহােজর সংি�� িবষেয় 
যেথ� পিরমােন উপ�� জনবল বত�মােন মৎ� অিধদ�ের না থাকায় উে�িখত �িশ�ণ �হণ ও জাহাজ পিরচালনার িনিম� মা�ার 
িফসার�ান (৯ম ��ড) ও ১ম জাহাজ চালক (ফা�� �াইভার; ১০ম ��ড) এর পেদ বাংলােদশ �নৗবািহনী হেত যথা�েম ইেলক�িনক, 
�রিডও ইেলক�িনক ও ইেলকি�ক�াল য�ািদ চালনার ও র�ণােব�েণর পয �া� অিভ�তাস�� উপ�� কম �কত�া জ�ির িভি�েত ��ষেণ 
পদায়েনর জ� ��াব জন�শাসন ম�ণালেয়র মা�েম ০২/০৬/২০১৬ তািরেখ সশ� বািহনী িবভাগ, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকায় ��রণ 
করা হেয়েছ। VTMS (Vessel Tracking & Monitoring System) �েয়র িনিম� �তকায � ও কায �ােদশ �া� দরপ�দাতা 
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(Successful Bidder) ক��ক �ি� অ�যায়ী VTMS সং�া� য�পািত ও সর�ামািদ সং�হ �শেষ সব �েমাট ১৩৩ � বািনিজ�ক 
�লাের �ােটলাইট বয়া সংেযাজন করা হেয়েছ। চ��াম� সােভ ��� �চক �পাে�র �বইজ ��শন �থেক উ�  �লারস�েহর গিতিবিধ 
িনয়িমত মিনটিরং করা হে�। �কে�র �া� �বইজ� সােভ �র  আওতায় চলমান মৎ� অবতরণ �ক� হেত ত� সং�হ কায ��েমর উপর 
সেচতনতা সভা বিরশাল , �ভালা, প�য়াখালী  ও িপেরাজ�র �জলার ৬� িনধ �ািরত মৎ� অবতরণ �কে�  ৩০০ জন মৎ�জীিব, 
আড়তদার ও সংি�� ��কেহা�ােরর �িতিনিধ�ে�র উপি�িতেত সফলভােব স�াদন করা হেয়েছ। �কে�র �া� �বইজ� সােভ �র  
আওতায় চলমান মৎ� অবতরণ �ক� হেত ত� সং�হ কায ��েমর উপর �িশ�ণ কম �শালা �লনায় ৩৫ জন মৎ� অিধদ�রীয় 
কম �কত�া-কম �চারী, মৎ�জীিব, আড়তদার, �লার মািলক ও সংি�� ��কেহা�ােরর �িতিনিধ�ে�র উপি�িতেত সফলভােব স�াদন 
করা হেয়েছ। �া�েবইজ� সােভ � কায ��ম সেরজিমেন পিরদশ �েনর লে�� ��রবেনর �বলার চের মৎ� অবতরণ �কে� ১� �ােচ 
�মাট ২৫ জন কম �কত�া-কম �চারীগেণর িশ�া সফর কম ��চী বা�বািয়ত হেয়েছ।  
 

০৯। উ��ু জলাশেয় িবল নাস �াির �াপন এবং �পানা অব��করণ �কে�র আওতায় ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের ১০৭০ � িবল/ জলাশেয় 

৯৭০.৬৫ �ম.টন �পানা মাছ অব�� করা হেয়েছ। এছাড়া ৭০১� িবেল ৭০১� িবল নাস �াির �াপন করা হেয়েছ। �জলা পয �ােয় ২৫� 

ওয়াক�শপ অ�ি�ত হেয়েছ এবং ২০৪� �ােচ ৫১০০ জন �জেল, মৎ�চাষী ও িসিবও সদ�েদর অভ��রীন �� জলাশেয় মাছ চাষ এবং 

মৎ� স�দ �ব�াপনা িবষয়ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
 

১০। হাওর অ�ের মৎ� চাষ �ব�াপনা �কে�র আওতায় হাওর অ�েল ৪� অভয়া�ম ও ৩২১� িবল নাস �াির �াপন �াপন করা 

হেয়েছ। হাওর এলাকায় ৩৮ ল� টাকা �েয় ১৩.৬০ �ম.টন �পানা মাছ অব��ত করা হেয়েছ। মােছর আবাস�ল �ন��ােরর জ� 

১৩� জলাশয় খনন/�নঃখনন করা হেয়েছ। ১৬০০ জন �ফলেভাগীেক মাছ চাষ িবষয়ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং ১২০ জন 

কম �কত�া/ কম �চারীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। ১� �ক�ীয় কম �শালা ও �জলা পয �ােয় ৪২� �সিমনার/কম �শালা অ�ি�ত হেয়েছ। 

িকেশারগ� �জলার ক�য়াদী উপেজলার কাপ � হ�াচারী কমে�� ও �নামগে�র শাি�গ� কাপ � হ�াচারী �মরামত করা হেয়েছ। 
 

১১। �ািণস�দ অিধদ�েরর কায ��ম: ২০১৫-১৬ অথ � বছের সরকারী হ�স-�রিগ খামাের ৭৬ ল� ৫৬ হাজার ৭ শত ৩১ �, �বসরকারী 

খামাের ১১৯০ �কা� ৪৭ ল� � �মাট ১১৯১ �কা� ২৩ ল� ৫৬ হাজার ৭ শত ৩১ � িডম, সরকারী  �� খামাের ৭ ল� ১৪ হাজার ৮৬ 

িলটার ও �বসরকারী �� খামাের ৭২৭ �কা� ৫০ ল� িলটার �মাট ৭২৭ �কা� ৫৭ ল� ১৪ হাজার ৮৬ িলটার �ধ, সরকারী খামারস�েহ 

২২ ল� ৪৪ হাজার ৩ শত ৪০ � হ�স-�রিগর বাচচা, ৫ শত � গাভীর বাচচা, ১ হাজার ১ শত ৯৫ � ছাগীর বা�া, ৬১ � মিহেষর বা�া 

উৎপািদত হেয়েছ। অিধদ�েরর িবভাগীয় কায ��েমর আওতায় অ� অথ � বছের �পাি� �কা �দানকারী কম� ১ ল� ৮৬ হাজার ৬ শত ৪ 

জন, হ�স-�রিগ পালেন ৩ ল� ১ হাজার ৫ শত ২০ জন, গাভী পালেন ১ ল� ৭৮ হাজার ৮ শত ৯৪ জন, ছাগল পালেন ১ ল� ৮৬ 

হাজার 9১৯ জন, �ভড়া পালেন ৮৭ হাজার ৩ শত 91 জন এবং খা� িবে�তা ৪০ হাজার ২ শত ৫১ জন �ষকেক �িশ�ণ �দান করা 

হেয়েছ। এছাড়া  �ািণস�দ গেবষণা �িত�ান হেত ২৩ �কা� ৬৬ ল� ৮৯ হাজার ৬২৩ �ডাজ গবািদপ� ও হ�স-�রিগর �কা 

উৎপািদত হেয়েছ। স�সারণ কায ��েমর আওতায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ১ �কা� ৭ ল� ৫৭ হাজার ৩ শত ৬৬ � গবািদপ� এবং ৮ 

�কা� ১ ল� ৭৪ হাজার ৯৫ � হ�স-�রিগর িচিকৎসা এবং ১ �কা� ৩৭ ল� ৪০ হাজার ৯ শত 2২ � গবািদপ� এবং ২২ �কা� ৭৯ ল� 

41 হাজার ৯ শত ৫০ � হ�স-�রিগর �কা �দান করা হেয়েছ। তাছাড়া �ি�ম �জনন কায ��েমর আওতায় আেলাচ� অথ � বছের ১৩ ল� 

১৭ হাজার ৫ শত ৪৯ �ডাজ তরল ও ২৮ ল� ৩২ হাজার ৮ শত ৭৩ �ডাজ িহমািয়ত িসেমন উৎপাদন হেয়েছ। এর মে� ১১ ল� ১৮ 

হাজার ৬ শত ৯৯ �ডাজ তরল ও ২৩ ল� ৩৬ হাজার ১ শত ২১ �ডাজ িহমািয়ত িসেমন �ারা �ি�ম �জনন কায ��ম স�� হেয়েছ। 

আেলাচ� অথ �-বছের ৮ ল� ১১ হাজার ৮ শত ১ �ডাজ িহমািয়ত িসেমন �ারা ও ৩ ল� ৭৩ হাজার ৩ শত ৮ �ডাজ তরল িসেমন �ারা 

শংকর জােতর বা�র উৎপািদত হেয়েছ। এছাড়া ২ হাজার ৩ শত ২৮ � ছাগী �জনন স�� হেয়েছ। 
 

৯.৩       ২০১৫-১৬ অথ �-বছের ম�ণালেয়র কায �াবিল স�াদেন বড় রকেমর �কান সম�া/স�েটর আশ�া করা হেল  তার 

িববরণ (সাধারণ/��ন ��িতর সম�া/স�ট উে�েখর �েয়াজন �নই; উদাহরণ: পদ �জন, ��পদ �রণ ইত�ািদ) : নাই 

 (১০)    ম�ণালেয়র উে�� সাধন সং�া�   

10.1 ২০১৫-১৬ অথ �-বছেরর কায �াবিলর মা�েম ম�ণালেয়র আর� উে��াবিল সে�াষজনকভােব সািধত হেয়েছ 
িক? হ�� 
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১০.২   উে��াবিল সািধত না হেয় থাকেল তার কারণস�হ : �েযাজ� নয়।    

১০.৩   ম�ণালেয়র আর� উে��াবিল আরও দ�তা ও সাফে�র সে� সাধন করার লে�� �য সব �ব�া/পদে�প 
�হণ করা �যেত পাের, �স স�েক� ম�ণালেয়র �পািরশ : �েযাজ� নয়। 

 

(১১)  উৎপাদন িবষয়ক (সংি�� ম�ণালয় �রণ করেব) 
১১.১   �িষ/িশ� প�, সার, �ালািন ইত�ািদ  

ম�ণালেয়র 
নাম 

পে�র নাম �িতেবদনাধীন 
অথ �-বছের 

(২০১৫-১৬) 
উৎপাদেনর 
ল��মা�া 

�িতেবদনাধীন 
অথ �-বছের 

(২০১৫-১৬) 
��ত উৎপাদন 

ল��মা�া 
অ�যায়ী 

উৎপাদেনর 
শতকরা হার 

�দশজ উৎপাদেন 
�দেশর 

অভ��রীণ 
চািহদার কত 

শতাংশ �মটােনা 
যাে� 

�ব �বত� 
অথ �-বছের 
(২০১৪-১৫) 
উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

�িষ ম�ণালয় চাল      

গম      

��া      

আ�      

ি�য়াজ      

পাট      

শাক-সবিজ      

মৎ� ও �ািণ 
স�দ ম�ণালয় 

মৎ� 

(ল� �ম: টন) 

৩৮.৫৫  ৩৮.৫৩* (স�া� ) ৯৯.৯৫* (স�া� ) ৯৪.৬৬ ৩৬.৯০ 

মাংস 

(ল� �ম: টন) 

৬০.০০  ৬১.৫২  ১০২% ৪৪.৫১% ৫৮.৬২ 

�ধ  
(�কা� িলটার) 

৭৩১.০০  
সরকাির- 
�বসরকাির- 

 
০.০৭ 
৭২৭.৫০ 
৭২৭.৫৭ 

৯৯.৫৩% ৫০.২৫% ৬৯৬.৮৫ 

 িডম (�কা� �)  ১২০৯.৪১ 
সরকাির- 
�বসরকাির- 

 
০.৭৭ 
১১৯০.৪৭ 
১১৯১.২৪ 

৯৮.৫০% ৭২.১৮% ১০৯৯.৫১ 

িশ� ম�ণালয় িচিন      

লবণ      

সার (ইউিরয়া)      

বািণজ� ম�ণালয় চা      

�ালািন ও 
খিনজ স�দ 

�াস      

কয়লা      
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ম�ণালেয়র 
নাম 

পে�র নাম �িতেবদনাধীন 
অথ �-বছের 

(২০১৫-১৬) 
উৎপাদেনর 
ল��মা�া 

�িতেবদনাধীন 
অথ �-বছের 

(২০১৫-১৬) 
��ত উৎপাদন 

ল��মা�া 
অ�যায়ী 

উৎপাদেনর 
শতকরা হার 

�দশজ উৎপাদেন 
�দেশর 

অভ��রীণ 
চািহদার কত 

শতাংশ �মটােনা 
যাে� 

�ব �বত� 
অথ �-বছের 
(২০১৪-১৫) 
উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 
ম�ণালয় ক�ন িশলা      

ব� ও পাট 
ম�ণালয় 

ব�/�তা      

পাটজাত ��      

*উে��,২০১৫-২০১৬ অথ �বছেরর ��ত উৎপাদেনর পিরসং�ান সং�েহর কাজ চলমান রেয়েছ,যা অে�াবর,২০১৬ 
সােল �ড়া� হেব বেল আশা করা যায়। 

১১.২ �কান িবেশষ সাম�ী/সািভ �েসর উৎপাদন বা সরবরাহ, �ে�র ি�িতশীলতার ��ে� বড় রকেমর সম�া বা 
স�ট হেয়িছল িক? িনকট ভিব�েত মারা�ক �কান সম�ার আশ�া থাকেল তার বণ �না  

 

১১.৩ িব��ৎ সরবরাহ (�মগাওয়াট)  
 
 

�িতেবদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) �ব �বত� বছর (২০১৪-১৫) 

সেব �া�  চািহদা সেব �া�  উৎপাদন সেব �া�  চািহদা সেব �া�  উৎপাদন  
১ ২ ৩ ৪ 
 

 
   

 

১১.৪  িব��ৎ-এর গড় িসে�ম লস (শতকরা হাের)  
সং�ার নাম �িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৫-১৬) 
 

�ব �বত�  বছর 
(২০১৪-১৫) 

�ব �বত� বছেরর �লনায় 
�াস (-)/�ি� (+) 

ম�� 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
পিবেবা     
িবউেবা     
িডিপিডিস     
�ডসেকা     
ওেজাপািডেকা     

 

11.5 �ালািন �তেলর সরবরাহ (�মি�ক টন) 
�িতেবদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) �ব �বত� বছর (২০১৪-১৫) 

চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ  
১ ২ ৩ ৪ 
    

 
 

11.6 �দেশর �মে�াপিলটন এলাকায় পািন সরবরাহ (ল� �ালন)  
 �িতেবদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) �ব �বত�  বছর  (২০১৪-১৫) 

�মে�া এলাকা চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 
 (১২)  আইন��লা িবষয়ক (�রা� ম�ণালেয়র জ�)   
১২.১ অপরাধ-সং�া� 

 
অপরােধর ধরন 

অপরােধর সং�া 
�িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৫-১৬) 
�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

অপরােধর �াস(-) 
/�ি�(+)-এর সং�া  

 
 

অপরােধর �াস    
  (-)/�ি�(+)-এর 

শতকরা হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
�ন     
ধষ �ণ     

অি�সংেযাগ     
এিসড িনে�প     
নারী িনয �াতন     
ডাকািত     
রাহাজািন     
অ�/িবে�ারক সং�া�     

�মাট     

১২.২ �িত ল� জনসং�ায় সংঘ�ত অপরােধর �লনা�লক িচ� 
 

িবষয় অথ �-বছর (২০১৫-১৬) অথ �-বছর (২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 

   

 
১২.৩ �ত  িবচার আইেনর �েয়াগ (৩০ �ন ২০১৬  পয ��) 

আইন জািরর পর 
�থেক �ম�ি��ত 
মামলার সং�া  

(আসািমর সং�া) 

�িতেবদনাধীন 
বছের ���ার�ত 
আসািমর সং�া 

আইন জািরর পর 
�থেক �ম�ি��ত 
���ার�ত আসািমর 

সং�া 

�কাট � ক��ক 
িন�ি��ত 
�ম�ি��ত 

মামলার সং�া 

শাি� হেয়েছ এমন 
মামলার সং�া ও 
শাি��া� আসািমর 
�ম�ি��ত সং�া   

 

ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      

 
১২.৪  ৩০  �ন ২০১৬ তািরেখ কারাগাের বি�র সং�া  

বি�র ধরন বি�র সং�া ম�� 
�িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৫-১৬) 
�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

বি�র  সং�ার  
 �াস (-)/�ি� (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
��ষ হাজিত     
��ষ কেয়িদ     
মিহলা হাজিত     
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মিহলা কেয়িদ     
িশ� হাজিত     
িশ� কেয়িদ     
িডেটইিন     
িরিলজড ি�জনার (আরিপ)     
�মাট     

 
 

১২.৫ �ল, �নৗ ও আকাশ পেথ বাংলােদেশ আগত িবেদিশ নাগিরক (যা�ী)-এর সং�া  
 �িতেবদনাধীন বছর  

(২০১৫-১৬) 
�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

�াস(-)/�ি�(+) -এর 
সং�া 

১ ২ ৩ ৪ 
�মাট যা�ীর সং�া    
পয �টেকর সং�া    

১২.৬ ���দ��া� আসািম  

     �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৫-১৬) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

�ব �বত� বছেরর �লনায় 

�াস(-)/�ি�(+) -এর 
সং�া 

১ ২ ৩ ৪ 

���দ��া� আসািমর সং�া    
���দ� কায �কর হেয়েছ, এমন আসািমর 
সং�া 

   
 

 
১২.৭ সীমা� সংঘেষ �র সং�া 

 �িতেবদনাধীন বছর  
(২০১৫-১৬) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

�াস(-)/�ি�(+) -এর সং�া 

১ ২ ৩ ৪ 
বাংলােদশ-ভারত সীমা�    
বাংলােদশ-মায়ানমার সীমা�    

 

১২.৮ সীমাে� বাংলােদেশর সাধারণ নাগিরক হত�ার সং�া  

 
 �িতেবদনাধীন বছর  

(২০১৫-১৬) 
�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

�াস(-)/�ি�(+) -এর সং�া 

১ ২ ৩ ৪ 
িব এস এফ ক��ক    
মায়ানমার সীমা�র�ী ক��ক     
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 (১৩) �ফৗজদাির মামলা-সং�া� ত� (আইন ও িবচার িবভােগর  জ�) 
�ম�ি��ত অিন�� 
�ফৗজদাির মামলার 

সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের 
(২০১৫-১৬)) �মাট 
শাি��া� আসািমর 

সং�া 

�ব �বত� বছের 
(২০১৪-১৫) �মাট 

শাি��া� আসািমর 
সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের  
(২০১৫-১৬) �মাট 

িন�ি��ত মামলার 
সং�া 

�ব �বত� বছের 
(২০১৪-১৫) �মাট 

িন�ি��ত 
মামলার সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     

(১৪)  অথ �ৈনিতক (অথ � িবভােগর জ�)  
 

আইেটম �িতেবদনাধীন 
বছর 

 (২০১৫-১৬) 

�ব �বত�  
বছর  

(২০১৪-১৫) 

�ব �বত� বছেরর  �লনায় 
শতকরা �ি� (+) বা �াস  (-) 

 
১ ২ ৩ ৪ 

১।   �বেদিশক ��ার িরজাভ � (িমিলয়ন মািক�ন ডলার)  
      (৩০ �ন,  ২০১৬) 

   

২।   �বাসী বাংলােদশীেদর ��িরত �রিমেটে�র পিরমাণ    

(িমিলয়ন মািক�ন ডলার)   (�লাই ২০১৫�ন ২০১৬) 
   

৩।   আমদািনর পিরমাণ (িমিলয়ন মািক�ন ডলার) 

   (�লাই ২০১৫�ন ২০১৬) 
   

৪।   ই,িপ,িব-এর ত�া�যায়ী র�ািনর পিরমাণ (িমিলয়ন 
মািক�ন ডলার) 

    (�লাই ২০১৫�ন ২০১৬) 

   

৫। রাজ�ঃ  
(ক) �িতেবদনাধীন বছের রাজ� আদােয়র ল��মা�া  
(�কা� টাকা) 
(খ)  রাজ� আদােয়র পিরমাণ (�কা� টাকা) 

   (�লাই ২০১৫�ন ২০১৬) 

   

৬।   �মাট অভ��রীণ ঋণ (�কা� টাকায়) 
      সরকাির খাত (িনট) 
     (�ন, ২০১৬) 

   

৭। ঋণপ� �খালা (LCs opening) (িমিলয়ন মািক�ন 
ডলার) 

)      (ক) খা�-শ� (চাল ও গম) 
)      (খ)  অ�া� 

 

    �মাট (�লাই ২০১৫�ন ২০১৬) 

   

   

৮।  খা�-শে�র ম�দ (ল� �মি�ক টন) 
(৩০ �ন ২০১৬) 

   

৯।  জাতীয় �ভা�া �� �চক পিরবত�েনর হার  
    (িভি� ২০০৫-০৬=১০০) 
  ক) বােরা মােসর গড়িভি�ক 

  খ) পেয়�-�-পেয়�িভি�ক (�লাই ২০১৫�ন ২০১৬) 

   

১৪.১ সরাসির �বেদিশক িবিনেয়াগ (ফেরন িডের� ইনেভ�েম�) সং�া� (�ধানম�ীর কায �ালেয়র জ�) 
 

সরাসির �বেদিশক 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ 
(িমিলয়ন মািক�ন ডলাের) 

�িতেবদনাধীন বছর  �ব �বত� �ই বছর 
২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

১ ২ ৩ ৪ 
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 (১৫)  উ�য়ন �ক� সং�া�  (বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভােগর জ�): 
 
১৫.১     উ�য়ন �কে�র অথ � বরা� ও �য় সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 

�িতেবদনাধীন বছের 
�মাট �কে�র সং�া  

 

�িতেবদনাধীন বছের এিডিপেত 
�মাট বরা� (�কা� টাকায়) 

�িতেবদনাধীন বছের 
বরাে�র িবপরীেত �েয়র 

পিরমাণ ও বরাে�র 
িবপরীেত �েয়র শতকরা 

হার 

�িতেবদনাধীন বছের ম�ণালেয় 
এিডিপ িরিভউ সভার সং�া  

১ ২ ৩ ৪ 
৬৩� ৭০১০৯.০০ 

(সাতশত এক �কা� নয় ল� টাকা 
মা� ) 

৬৯৪.৯৬২৮১ 
(৯৯.১৩%) 

২২� 
 

 
 ১৫.২ �কে�র অব�া (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 

�� করা ন�ন 

�কে�র সং�া 
�িতেবদনাধীন বছের সমা�  �কে�র তািলকা �িতেবদনাধীন বছের 

উে�াধন�ত সমা� 
�কে�র তািলকা 

�িতেবদনাধীন বছের চলমান 
�কে�র কে�ােন� িহসােব সমা� 

����ণ � অবকাঠােমা 

১ ২ ৩ ৪ 
০৫� ১।হাওর অ�েল মৎ� চাষ ও �ব�াপনা 

 (১ম সংেশািধত) শীষ �ক �ক�। 
২। �হ�র ফিরদ�র �জলায় মৎ� উ�য়ন �ক�। 
৩। কা�াই �লেক মৎ� উৎপাদন �ি�,সংর�ণ ও 
�ব�াপনা �জারদারকরণ (কে�া:-এ িবএফিডিসর অংশ 
এবং কে�া: িস িবএফআরইর অংশ) 
৪। জলজ পিরেবশ ও উৎপাদনশীলতার উপর মৎ� চােষ 
�ব�ত �াগস ও �কিমক�ালস এর �ভাব 
৫। অথ �ৈনিতকভােব প�াৎপদ এলাকার জনগেণর দাির� 
িবেমাচন ও জীিবকা িনব �াহ িনি�তকরণ �ক� 
 (১ম সংেশািধত) 
৬। ওেয়ট�া� বােয়াডাইভারিস� িরেহিবিলেটশন �ক� 
(২য় সংেশািধত) 
৭। ইম�া� এেসসেম� অব আপি�ক ওয়াটার িউইদ�ল 
� কনজাভ� �াচারাল ি�িডং হ�ািবেটট অব �মজর কাপ �স 
ইন িদ িরভার হালদা 
৮। �াশনাল এি�কালচারাল �টকেনলিজ ��া�াম 
এনএ�িপ-২ ি�পােরশন ফ�ািসিল�। 
৯। বাংলােদশ মৎ� গেবষণা �িত�ােনর অবকাঠােমা 
উ�য়ন ও গেবষণা কায ��ম শি�শালীকরণ �ক�  
(১ম সংেশািধত)। 

�ািণেরাগ �িতেরাধ ও 
িনয়�ণ �কে�র আওতায় 
৩� �কায়াের�াইন 
উে�াধন করা হেয়েছ। 
 ( �বনােপাল-যেশার, িহিল 
�লব�র-িদনাজ�র, 
�ভামরা �লব�র-
সাত�ীরা)। 

১। �ািণেরাগ �িতেরাধ ও িনয়�ণ �কে�র 
আওতায় ২৪� �কায়াের�াইন ��শেনর মে� 
০৩� �কায়াের�াইন ��শন উে�াধন করা 
হেয়েছ। (�বনােপাল-যেশার, িহিল �লব�র-
িদনাজ�র, �ভামরা �লব�র-সাত�ীরা)।৫� 
উ��াধেনর অেপ�ায় আেছ। ৩� ��শেনর 
কাজ ৯৯% স�� হেয়েছ। 
২।  মানস�ত মৎ� বীজ ও �পানা উৎপাদন 
�ি�র লে�� মৎ� �াপনা �নব �াসনও উ�য়ন 
�কে�র আওতায় আখাউড়া  �া�ণবািড়য়া 
১� উপেজলা মৎ� অিফস িনমাণ � করা 
হেয়েছ। 
৩।কা�াই �লেক মৎ� উৎপাদন �ি�, 
সংর�ণ ও �ব�াপনা �জারদারকরণ  
(কে�া:-এ িবএফিডিসর অংশ) �কে�র 
আওতায় কা�াই �লেক ১� হ�াচারী, ৬� 
নাস �ারী,৬� �মাবাইল মিনটিরং �স�ার 
িনমাণ � এবং ২� �চক �পা� ও ৬� 
অভয়া�ম িনম �াণ করা হেয়েছ। 
 
৪। �হ�র ফিরদ�র �জলায় মৎ� উ�য়ন 
�কে�র আওতায় শরীয়ত�র �জরার 
�গাসাইরহাট উপেজলায় ১� কাপ � হ�াচারী 
�াপন স�� হেয়েছ। 

 

১৫.৩ িজিডিপ ��ি�র হার (২০১৫-১৬) (পিরসং�ান  ও ত� �ব�হাপনা িবভােগর জ�) 

১৫.৪ মাথািপ� আয় (মািক�ন ডলাের) ( ২০১৫-১৬) (পিরসং�ান  ও ত� �ব�হাপনা িবভােগর জ�) 

১৫.৫ দির� জনেগা�ী সং�া� ত� (পিরসং�ান  ও ত� �ব�হাপনা িবভােগর জ�): 
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দাির��সীমার িনেচ অবি�ত জনেগা�ীর ধরন �িতেবদনাধীন বছর 
 (২০১৫ -১৬) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 
দাির��সীমার িনেচ অবি�ত অতীব 

দির� (Extreme Poor) 

জনেগা�ী 

সং�া   

শতকরা হার    

দাির��সীমার িনেচ অবি�ত দির� 
(Poor) জনেগা�ী 

সং�া 
 

  

শতকরা হার 
 

  

১৫.৬   কম �সং�ান-সং�া� ত� (পিরসং�ান  ও ত� �ব�হাপনা িবভােগর জ�) 
 

 �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৫-১৬) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 
আ��ািনক কম �সং�ােনর সং�া   
অনা��ািনক কম �সং�ােনর সং�া   
�মাট   
�বকারে�র হার   

  
 

(১৬) ঋণ ও অ�দান সং�া� ত� (অথ �ৈনিতক স�ক� িবভােগর জ�)  
বছর �ি�র  

ধরন 
�ি�র 
সং�া 

কিমটেম� 
(�কা� টাকায়) 

িডসবাস �েম� 
(�কা� টাকায়) 

িরেপেম� 
 (�কা� টাকায়) 

ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২০১৫ -১৬ ঋণ�ি�   

 

 আসল-   

 �দ-  

 অ�দান 
�ি� 

    

 �মাট     

২০১৪-১৫ ঋণ�ি�    আসল-    

  �দ-  
 অ�দান 

�ি� 
    

�মাট     

 
 

(১৭)    অবকাঠােমা উ�য়ন (অবকাঠােমা উ�য়ন কম ��িচ ও বা�বায়ন অ�গিতর িববরণ, সংি�� অথ �-বছের  
(২০১৫-১৬) বরা��ত অথ �, �িয়ত অথ �, সংি�� অথ �-বছের (২০১৫-১৬) ল��মা�া এবং ল��মা�ার িবপরীেত 
অিজ�ত অ�গিত)   
�. 
নং 

কােজর নাম বরা��ত অথ � 
(ল� টাকা) 

�িয়ত অথ � 
(ল� টাকা) 

ল��মা�া 
(ল� টাকা) 

অিজ�ত 
ল��মা�া (%) 

ম�� 

১. মৎ� ভবন, মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, 
হ�াচাির �মরামত, িডে�ামা ইনি�টউট 
�াপন,ি�ক উ�য়েনর িববরণ িন��প : 

১০১৯২.৪৩ ৯৯৭০.১৩ ৯৯৫৬.৩১ ১০০% -- 
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অবকাঠােমা িনম �াণঃ 
�.
নং 

কােজর নাম �া�িলত �� 
(ল� টাকা 

কায �ােদশ 
�� 

(ল� টাকা) 

কােজর অ�গিত ম�� 
�ভৗত (%) আিথ �ক 

(ল� টাকা) 
1 মৎ� �জনন ও �িশ�ণ �ক�, ল�ী�র, 

রায়�র এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

১২৩.৮৪ ১০৯.৪৮ 90 68.47 
 

2  মৎ� বীজ উৎপাদন খামার �চৗ�হনী, 
�নায়াখালী এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

১০১.৭০৯ ৮০.২৫ 95 67.36 
 

3 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার পাব �তী�র, 
িদনাজ�র এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

৮০.৭৯ ৫৮.৫৩ 50 48.50 
 

4 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার বাগহাটা, সদর, 
নরিসংদী এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

৭৭.৭২ ৬১.৫৯ 95 82.15 
 

5 মৎ� �িশ�ণ ও স�সারণ �ক�, ফিরদ�র 
এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার কাজ। 

৭৪.৭৩ ৬৬.২০ 85 26.03 
 

6 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার নােচাল, 
চ�পাইনবাবগ� এর িনম �াণ, �মরামত ও 
সং�ার কাজ। 

৭০.৫০ ৫০.৬৩ 80 54.11 
 

7 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার �ন�েকানা, সদর, 
�ন�েকানা এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

৬৬.৬৬ ৫৭.৩৩ 96 96 
 

8 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার না�াইল, 
ময়মনিসংহ এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

৬৬.৬৫ ৫৮৮৪ 75 54.00 
 

9 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার চাটেমাহর, 
পাবনা এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার কাজ। 

৬৫.৬৩ ৫২.৯৮ 80 78.00 
 

10 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার বােগরহাট, সদর, 
বােগরহাট এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

৬২.৭৯ ৪৮.০১ 60 47.73 
 

11 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার কারবালা, 
বড়াই�াম, নােটার এর িনম �াণ, �মরামত ও 
সং�ার কাজ। 

৬০.৭৪ ৫৮.০৪ 80 77.00 
 

12 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার ��য়া, রাজশাহী 
এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার কাজ। 
 

৬১.৮৩ ৫৩.৬৬ 90 54.00 
 

13 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার �গৗরনদী, 
বিরশাল এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 
 

৩০.১৭ ২৭.১৮ 100 100 

 

14 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার নওগ�, সদর, 
নওগ� এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার কাজ। 

৬৬.৫৭ ৪৮.৪০ 20 0 
 

15 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার মাসকা�া এর 
িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার কাজ। 

৬৪.২০ ৫৯.৪৭ 50 47.00 
 

16 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার �দিব�ার, �িম�া ৬৪.০৬ ৬৪.৪৩ 70 62.42  
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�.
নং 

কােজর নাম �া�িলত �� 
(ল� টাকা 

কায �ােদশ 
�� 

(ল� টাকা) 

কােজর অ�গিত ম�� 
�ভৗত (%) আিথ �ক 

(ল� টাকা) 
এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার কাজ। 

17 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার �বাচাগ�, 
�সতাবগ� এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

৫৬.৭৯ ৪০.৯৯ 35 0 
 

18 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার ছাগলনাইয়া, 
�ফণী এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার কাজ। 

৪৪.০৬ ২৮.২৯ 70 35 
 

19 মৎ� বীজ উৎপাদন খামার �মিহি�গ�, 
বিরশাল এর িনম �াণ, �মরামত ও সং�ার 
কাজ। 

৫৯.০৯ ৫২.১৮ 100 100 
 

20 শরীয়ত�র হ�াচারী িনম �াণ ৬৪৪.৯৩ ৬১৭.৬৭ ১০০ ৬১০.২৫  

21 খাগড়াছিড় িমিন মৎ� হ�াচারী িনম �াণ 
(সীমানা �াচীর) 

৮৯.৯২ ৭৬.২৯ ৭০ ৫০.০০ 
 

22 পাহাড়ী এলাকায় �ীক উ�য়ন ৩৯৩৫.৭ ৩২৯৭.৫১ ৮২ ১০০০.২৪  

23 একােডিমক ভবন, �গাপালগ� ৫৫৮.১২ ৫৮৭.০০ ১০০% ৫.২৪  

24 অ�ে�র বাসভবন, িকেশারগ� ১১০.০১ ১০৯.৯৮ ১০০% ২৯.৫৩  

25 ই��াকটর ডরিমটরী, িকেশারগ� ৩৩১.৭১ ৩২৬.৭০ ১০০% ১৭৪.৩০  

26 �াফ ডরিমটরী, �গাপালগ� ২১৭.৫০ ২১২.০০ ১০০% ১২০.৮৫  

27 �াফ ডরিমটরী, িকেশারগ� ১৯৯.৪০ ১৯৮.৪৮ ১০০% ৪৬.৭৮  

28 �াফ ডরিমটরী, িসরাজগ� ১৯৯.৪০ ১৯০.৭০ ১০০% ৫১.২৬  

29 ছা�াবাস, �গাপালগ� ৭৯৯.৮৩ ৭৫২.২১ ১০০% ২৭৩.৪৪  

30 ছা�াবাস, িকেশারগ� ৭৮৫.২৬ ৭৪৯.৯০ ১০০% ২২৯.৯৫  

31 ছা�াবাস, িসরাজগ� ৭৮২.০৩ ৭৮১.৯১ ১০০% ২৯০.০৮  

32 ছা�ীিনবাস, �গাপালগ� ৭২৮.৮১ ৬৬১.১৬ ৯০% ২৫৮.০২  

33 ছা�ীিনবাস, িকেশারগ� ৭১১.৩২ ৬৯৫.২১ ১০০% ২২৪.৬৯  

34 ছা�ীিনবাস, িসরাজগ� ৬৮৩.৯৯ ৬৫৭.২৩ ৯৫% ৪২৭.৪৬  

35 অিডটিরয়াম, �গাপালগ� ৩৮৬.১৩ ৩৩৭.৭০ ২৫% ৪১.৬৭  

36 অিডটিরয়াম, িকেশারগ� ৩৮৩.০৭ ৩৮০.০০ ৩০% ৫০.০০  

37 অিডটিরয়াম, িসরাজগ� ৩৬৭.৪২ ৩৬৪.৭৬ ৩৫% ৫৭.০০  

38 মসিজদ, িকেশারগ� ৭৪.৮৫ ৬৮.৩৮ ২০% ১৯.৩৮  

39 মসিজদ, িসরাজগ� ৫৫.৫৯ ৪৫.৬২ ১৯% ১৫.৩৪  

40 �ব��িতক সাব-��শন, িকেশারগ� ২৮.০৪ ২৭.৭৯ ৩০% ১১.৯৬  

41 �ব��িতক সাব-��শন, িসরাজগ� ১৯.৬১ ১৭.৬৪ ৩০% ৭.৩৩  

42 মৎ� হ�াচারী ভবন, �গাপালগ� ৮৯.২৯ ৭৭.১৭ ২০% ১০.০০  

43 মৎ� হ�াচারী ভবন, িসরাজগ� ৯২.১৮ ৮৯.৩৮ ৪৫% ৪৩.৭২  

� কােজর নাম বরা��ত অথ � �িয়ত অথ � ল��মা�া অিজ�ত ম�� 
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�.
নং 

কােজর নাম �া�িলত �� 
(ল� টাকা 

কায �ােদশ 
�� 

(ল� টাকা) 

কােজর অ�গিত ম�� 
�ভৗত (%) আিথ �ক 

(ল� টাকা) 
(ল� টাকা) (ল� টাকা) (ল� টাকা) ল��মা�া (%) 

২ মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন ৭ � উ�য়ন 
�কে�র মা�েম ��র, ব� জলাশয়, 
বেরািপট /মরা নদী/িবল খনন/�নঃখনন 
�াপন,ি�ক উ�য়েনর িববরণ িন��প : 
 

৪৪২৯.১৮ ৪২২৯.৪২ ৪৪২৯.১৮ ৯৫.৪৯%  

 

�. 
নং 

কােজর নাম �া�িলত 
�� 

 (ল� টাকা) 

কায �ােদশ 
�� 

 (ল� টাকা) 

কােজর অ�গিত ম�� 

�ভৗত 
(%) 

আিথ �ক 
 (ল� টাকা) 

 
১. ��র, ব� জলাশয়, বেরািপট খনন/�নঃখনন/মরা 

নদী �নঃখনন 
১০২২.৫১ ৭৩৮.৭৫ ৯৯% ৭৩৫.০৬  

২. বািলয়া�রী খাল (অংশ-1) খনন/�নঃখনন, 
নািসরনগর, �া�ণবািড়য়া 

21.37 11.83 100 11.83  

৩. শািলয়া (অডা িশ�হা) মরা নদী �নঃখনন, 
ক�য়াদী, িকেশারগ� 

21.53 11.65 100 11.65  

৪. শািলয়া (অডা িশ�হা) মরা নদী (2য় অংশ) 
খনন/�নঃখনন, ক�য়াদী, িকেশারগ� 

9.97 9.97 100 9.95  

৫. িতনকাি�য়া িবল খনন/�নঃখনন, বা�বল, হিবগ� 9.98 9.97 99.79 9.95  

৬. জাগিরয়া �মাইয়া �টকা বড় িবল খনন/�নঃখনন, 
দি�ন �নামগ�, �নামগ� 

20.94 10.11 100 10.11  

৭. শািলয়া (অডা িশ�হা) মরা নদী (5ম অংশ) 
খনন/�নঃখনন, ক�য়াদী, িকেশারগ� 

9.98 9.94 99.69 9.91  

৮. মােঝর বা� (ব�) িবল খনন/�নঃখনন, রাজনগর, 
�মৗলভীবাজার 

9.99 9.99 100 9.99  

৯. শািলয়া (অডা িশ�হা) মরা নদী (3য় অংশ) 
খনন/�নঃখনন, ক�য়াদী, িকেশারগ� 

9.98 9.94 100 9.94  

১০. বািলয়া�রী খাল (অংশ-2) খনন/�নঃখনন, 
নািসরনগর, �া�ণবািড়য়া 

19.90 9.56 78 7.43  

১১. শািলয়া (অডা িশ�হা) মরা নদী (6� অংশ) 
খনন/�নঃখনন, ক�য়াদী, িকেশারগ�। 
 

9.98 9.94 99.20 9.87  

১২. মিহষাউড়া হাওর জলমহাল খনন/�নঃখনন, 
কলমাকা�া, �ন�বকানা 

19.37 14.95 49 7.44  

১৩. বড় উৎমা িবল জলমহাল খনন/�নঃখনন, 
�নামগ� সদর, �নামগ� 

25.16 12.35 43 5.32  

১৪. শািলয়া (অডা িশ�হা) মরা নদী (4থ � অংশ) 
খনন/�নঃখনন, ক�য়াদী, িকেশারগ� 

9.98 9.94 99.50 9.91  

১৫. হাতিল িবল �নঃখনন (অংশ ৩) ৩৪.০২ ৩১.৭২ ১০৫% ৩১.৭২  
১৬. বধ �নখালী িবল �নঃখনন (অংশ ২) ৩০.৬০ ২১.০০ ৭৮% ২১.০০  
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(১৮)    পররা� ম�ণালয় সংি�� ত�  
 

১৮.১ সরকার�ধােনর িবেদশ সফর সং�া� 
সফর �িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৫-১৬) 
�ব �বত� বছর 
(২০১৪-১৫) 

১ ২ ৩ 
সরকার�ধােনর িবেদশ সফেরর সং�া   
আ�জ�ািতক সে�লেন �যাগদােনর সং�া   
ি�পাি�ক রা�ীয় সফেরর সং�া   

 

১৮.২   িবেদিশ রা��ধান/সরকার�ধােনর বাংলােদশ সফর (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 
 
১৮.৩   আ�জ�ািতক সং�া-�ধানেদর বাংলােদশ সফর (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 
১৮.৪   িবেদেশ বাংলােদেশর �তাবােসর সং�া  
 
১৮.৫ বাংলােদেশ িবেদেশর �তাবােসর সং�া 
 (১৯)    িশ�া-সং�া� ত�  
 

১৯.১ �াথিমক িশ�া-সং�া�  ত�স�হ (�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র জ�) 
 
�দেশর সব �েমাট 
�াথিমক িশ�া 
�িত�ােনর সং�া             
  (              ) 

ছা�-ছা�ীর সং�া �ল ত�াগকারী 
(ঝের পড়া) 
ছা�-ছা�ীর 

হার 
 

�াথিমক িব�ালেয়র সব �েমাট 
িশ�েকর সং�া 

ছা� ছা�ী �মাট সব �েমাট মিহলা 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাির �াথিমক 
িব�ালেয়র সং�া             
(               )            

      

�রিজ�াড � �বসরকাির 
�াথিমক িব�ালেয়র 
সং�া (          ) 

     

কিমউিন� �াথিমক 

িব�ালেয়র সং�া  
(           )                

     

অ�া� �াথিমক িশ�া 
�িত�ােনর সং�া 
(           ) 

     

   সব �েমাট  সং�া 
     (              ) 

     

 

 

১৯.২   �াথিমক িব�ালেয় গমেনাপেযাগী িশ�র (৬-১০ বছর বয়স) সং�া (�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র জ�) 
 

িশ�াথ�  গমেনাপেযাগী িশ�র সং�া  
(৬-১০ বছর বয়সী) 

গমেনাপেযাগী �মাট কতজন িশ�  
িব�ালেয় যায় না, তার সং�া  

গমেনাপেযাগী �মাট কতজন িশ�  
িব�ালেয় যায় না, তার  শতকরা হার 
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১ ২ ৩ ৪ 
বালক    

বািলকা    
 
 

১৯.৩  সা�রতার হার (�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র জ�) 
 

বয়স সা�রতার হার গড়  
��ষ মিহলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + বছর    

১৫ + বছর    

১৫-১৯ বছর    

২০-২৪ বছর    

১৯.৪ মা�িমক (িন� ও উ� মা�িমকসহ) িশ�া-সং�া� ত� (িশ�া ম�ণালেয়র জ�) 
 

�িত�ােনর 
ধরন 

�িত�ােনর 
সং�া 

িশ�াথ�র সং�া িশ�েকর সং�া পির�াথ�র সং�া 

  ছা� ছা�ী �মাট ��ষ মিহলা �মাট এস.এস.িস 
(মা�াসা ও 
কািরগিরসহ) 

এইচ.এস.িস 
(মা�াসা ও 
কািরগিরসহ) 

�াতক 
(মা�াসা ও 
কািরগিরসহ) 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
িন� 
মা�িমক 
িব�ালয় 

          

মা�িমক 
িব�ালয়  

          

�ল এ�া� 
কেলজ 

          

উ� 
মা�িমক 
কেলজ 

          

দািখল  
মা�াসা 

          

আিলম 
মা�াসা 

          

কািরগির ও 
�ভােকশনাল 

          

  

১৯.৫  িব�িব�ালেয়র িশ�া-সং�া� ত� (িশ�া ম�ণালেয়র জ�) 
িব�িব�ালেয়র ধরন িব�িব�ালেয়র সং�া ছা�-ছা�ীর সং�া ও শতকরা হার িশ�ক/িশি�কার সং�া ও 

শতকরা হার 
ছা� ছা�ী িশ�ক িশি�কা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
সরকাির      
�বসরকাির      
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 (২০)  �া��-সং�া� ত� (�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালেয়র জ�) 
 
২০.১  �মিডেকল কেলজসহ িবিভ� িচিকৎসা িশ�া �িত�ােন ছা�-ছা�ী ভিত� সং�া� ত� 
           (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 

�িত�ােনর 
ধরন 

�িত�ােনর সং�া ভিত��ত ছা�-ছা�ীর সং�া অ�ায়নরত ছা�-ছা�ীর 
সং�া 

সরকাির �বসরকাির �মাট সরকাির �বসরকাির �মাট �মাট ছা� �মাট  
ছা�ী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
�মিডেকল 
কেলজ 

        

নািস �ং 
ইনি��উট 

        

নািস �ং কেলজ         

�মিডেকল 
এ�ািসে�� 
��িনং �ল 

        

ইনি��উট 
অব �হলথ 
�টকেনালিজ 

        

২০.২  �া��-সং�া�  

জ�-হার 
(�িত 

হাজাের) 

���-হার 
(�িত 

হাজাের) 

জনসং�া 
�ি� হার 
(শতকরা) 

নবজাতক 
(Infant) 
���র-হার 

(�িত হাজাের) 

৫ (প�চ) বছর 
বয়স পয �� িশ� 

���র-হার 
(�িত হাজাের) 

মা� ���র 
হার 
(�িত 

হাজাের) 

পিরবার 
পিরক�না প�িত 
�হেণর শতকরা 

হার  
(স�ম দ�িত) 

গড় আ� (বছর) 

��ষ  মিহলা �মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
          

 

২০.৩   �া��র�ায় �য় ও অবকাঠােমা সং�া� (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 
 

মাথািপ� 
�া�� �য় 
(টাকায়) 

সারােদেশ হাসপাতােলর সং�া সারােদেশ হাসপাতাল �বেডর 
�মাট সং�া 

সারােদেশ �রিজ�াড � ডা�ার, 
নাস �, �ারােমিডকস-এর 
সং�া 

সারােদেশ �রিজ�াড � ডা�ার, 
নাস �, �ারােমিডকস-এর 
িবপরীেত জনসং�া  

সরকাির �বসরকাির �মাট সরকাির �বসরকাির �মাট ডা�ার নাস � �ারােমিডকস ডা�ার নাস � �ারােমিডকস 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 

             

 (২১) জনশি� র�ািন-সং�া� ত� (�বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান ম�ণালেয়র জ�)  
জনশি� র�ািন ও �ত�াগমন �িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৫-১৬) 
�ব �বত� বছর 
 (২০১৪-১৫) 

শতকরা �ি� (+) বা  
�াস (-) এর হার 

১ ২ ৩ ৪ 
িবেদেশ ��িরত জনশি�র সং�া    
িবেদশ �থেক �ত�াগত জনশি�র সং�া    
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(২২)   হ�-সং�া� ত� (ধম � ম�ণালেয়র জ�) 
হে� গমন ২০১৫-১৬ অথ �-বছর ২০১৪-১৫ অথ �-বছর 

��ষ মিহলা �মাট ��ষ মিহলা �মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
হে� গমনকারীর 
সং�া 

      

 

(২৩)  সামািজক িনরাপ�া কম ��িচ (সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ �রণ করেব) 
 

ম�ণালয়/ 
িবভাগ 

�িমক 
 

সামািজক িনরাপ�া 
কম ��িচর ধরন 

�িতেবদনাধীন বছর (২০১৫-১৬) �ব �বত� বছর  (২০১৪-১৫)  

�িবধােভাগী 
�ি�/পিরবার/ 

�িত�ােনর সং�া 

আিথ �ক সংে�ষ 
(ল� টাকায়) 

�িবধােভাগী 
�ি�/পিরবার/ 

�িত�ােনর সং�া 

আিথ �ক সংে�ষ 
(ল� টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 
মৎ� ও 
�ািণস�দ 
ম�ণালয়। 

১। জাটকা সংর�ণ, 
�জেলেদর িবক� 
কম �সং�ান ও গেবষণা 
�কে�র আওতায় 
িভিজএফ কায�ম 

--- --- ২,২৪,১০২� 
পিরবার 

৩৫,৮৫৬.৩২ 
�মি�ক টন 

২। জাটকা সংর�ণ, 
�জেলেদর িবক� 
কম �সং�ান ও গেবষণা 
�কে�র আওতায় 
িবক� কম �সং�ান 
উপকরণ 

--- --- ১০,৫৫৯ জন ১,০৫৫.৯০ ল� 
টাকা 

৩। �হ�র ফিরদ�র মৎ� 
চাষ উ�য়ন �কে�র 
আওতায় ছাগল িবতরণ 
কম ��িচ 

৪৪০� পিরবার ১৯.৭২ ল� টাকা ৩৭৮� পিরবার ১০.০০ ল� টাকা 

৪। অথ �ৈনিতক প�াদপদ 
এলাকার জনগেণর 
দাির�� িবেমাচন ও 
জীিবকা িনব �ািহ 
িনি�তকরণ �কে�র 
আওতায় মৎ�জীিবেদর 
মে� জাল িবিনময় 

৩৬৯০ জন ১৯১.০২ ল� টাকা ১০,০০০ জন ৮০০.০০ ল� 
টাকা 

৫। জাটকা সংর�ণ, 
�জেলেদর িবক� 
কম �সং�ান ও গেবষণা 
�কে�র আওতায় 
�ভড়া,ছাগল, হ�স �রিগ 
পালন 
 

--- --- ১,৪৪০� পিরবার ৬০.২০ ল� 
টাকা 

৭। ইি�ে�েটড 
এি�কালচারাল 
��াডাি�িভ� �েজ� 
(মৎ� অিধদ�র এর 
অংশ) আওতায় 
উপকরণ িবতরণ 

--- --- ১৯,৫২৫ জন ১,২১৭.৯০ ল� 
টাকা 

৮। ইি�ে�েটড 
এি�কালচারাল 

৯৭৬০ জন ৬৮৭.৫১ ল� টাকা ২৯,০৮৫ জন ৬৩০.৯৯ ল� 
টাকা 
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��াডাি�িভ� �েজ� 
(�ািণস�দ অিধদ�র 
এর অংশ) আওতায় 
উপকরণ িবতরণ 

১১। �াশনাল 
এি�কালচারাল 
�টকেনালিপ �েজ� 

--- --- ৭৬,০০০ জন ১৩২.০০ ল� 
টাকা 

১২। �ি�ম �জনন কায�ম 
স�সারণ ও �মণ 
�ানা�র ��ি�  
বা�বায়ন �ক� 
 (ি�তীয় পযায়) 

১৬০ জন ৩৯.৯৫ ল� টাকা -- --- 

১৩। িনব �ািচত ২২� �জলায় 
�� �� ও �পাি� 
খামারীেদর কাযকর 
সহায়তা �ক�। 

--- ---- ১,১২০ জন ১০.৫৬ ল� 
টাকা 

১৪। সমাজ িভি�ক ও 
বািণিজ�ক খামাের �দিশ 
�ভড়া উ�য়ন ও সংর�ণ 
�ক� (কে�ােন�-িব) 
(২য় পযায়) 

৩২০০ জন ১৩৭.৪৭ ল� টাকা ৭,০৯২ জন ২২৯.১০ ল� 
টাকা 

১৫। মিহষ উ�য়ন �ক�  
(কে�ােন�-এ) 

৮৫০ জন ৩৬.১২ ল� টাকা --- --- 

১৬। িব� ক�ােটল 
�ডেভলেম� �ক� 

--- --- ১০,৪০০ জন ৩১.০০ ল� 
টাকা 

১৭। িবক� আয়বধ �ন�লক 
উপকরণ িবতরণ 

৩,৭০০ জন ৩৭৩.০০ ল� টাকা -- -- 

১৮। ক�কড়া চাষ �দশ �নী ২৪১৫ জন ৪৪৪.৪৪ ল� টাকা -- --- 
১৯। �িচয়া চাষ �দশ �নী ১৪৭৬ জন ১৭০.০৮ ল� টাকা --- --- 
২০। িনহত �জেল পিরবােরর 

�ণ �বাসেনর জ� আিথ �ক 
অ�দান ( �জেলেদর 
িনব�ন ও পিরচয়প� 
�দান �ক� ) 

২৪০ জন ১২০.০০ ল� টাকা --- --- 

২১। সবিজ ও মৎ� চাষ 
িবষেয় �দশ �নী �ট 
�াপন ও উপকরণ 
িবতরণ 
 

৩,৩৪৫ জন ২৪.০০ ল� টাকা -- --- 

২২। �ািণ�ি� উ�য়ন ও 
��ি� হ�া�র �ক� 
(২য় পযায়) 
 

৩০৫০ জন ৭২.৬৮ ল� টাকা -- --- 

২৩। �ীড আপে�েডশন � 
��আেজনী �ট� �ক� 
(৩য় পযায়) 
সাভার,ঢাকা 

১৫২৫ জন ৩৫.৫৭ ল� টাকা   

�মাট  ২৩�  কম ��িচ ও �ক� ৪৪০� পিরবার 
৩৩,৪১১ জন 

২৩৫১.৫৬ ল� টাকা ১,৬৩,৭৮১ জন 
২,২৫,৯২০� 

পিরবার 

৪১৭৭.৬৫ ল� 
টাকা 
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(২৪)    �ধান �ধান �স�র কেপ �ােরশনস�েহর লাভ/�লাকসান   
 

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন : 
 

লাভ-�লাকসান (ল� টাকায়) : ২০১৫-২০১৬ ম�� 
আয় : ২৯৩৩.২৮  

অিনরীি�ত �য় : ২৪৪৪.৮১ 
অপােরশনাল লাভ/�িত : ৪৮৮.৪৭ 

নন অপাের�ং �য় : ৪৪০.৪৬ 
িনট লাভ/�িত : ৪৮.০১ 

 
২৪.১    ম�ণালয়/িবভােগর আওতাধীন �য সব (বািণিজ�ক িভি�েত পিরচািলত) �িত�ান ২০১৫-১৬ অথ �-বছের 

�লাকসান কেরেছ তােদর নাম ও �লাকসােনর পিরমাণ  
   

অত�িধক �লাকসািন �িত�ান �িতেবদনাধীন বছের (২০১৫-১৬) 
িবরা�ী�ত হেয়েছ এমন কলকারখানার নাম 

ও সং�া 

অ�র ভিব�েত �ব�াপনা বা অ� �কান 
��তর সম�ার �ি� হেত পাের এমন 

�িত�ােনর নাম �িত�ােনর নাম �লাকসােনর 
পিরমাণ 

১ ২  ৩ 
   

 
২৪.২ ম�ণালয়/িবভােগর আওতাধীন �য সব (বািণিজ�ক িভি�েত পিরচািলত) �িত�ান ২০১৫-১৬ অথ �-বছের লাভ 

কেরেছ তােদর নাম ও লােভর পিরমাণ  
 

�িত�ােনর নাম লােভর পিরমাণ 

১ ২ 
বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন ৪৮.০১ ল� টাকা 

  
   
 

 
  

                                                                                       (�মাঃ মাক��ল হাসান খান) 
                                                                                                                  সিচব 
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B-‡gBj‡hv‡M 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvjq 

cÖkvmb-2 AwakvLv 
www.mofl.gov.bd 

 

bs-33.00.0000.108.16.003.16-১২১৩                     তািরখঃ   
০৩ �াবণ ১৪২৩
 ১৮ �লাই ২০১৬  

 

welqt  gš¿Yvjq/wefvMmg~‡ni 2015-2016 A_© eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b †cÖiY| 

m~Ît    gwš¿cwil` wefv‡Mi cÎ bs-04.00.0000.321.16.015.16.93  ZvwiLt 15/06/2016| 

 

       Dchy©³  welq I m~‡Îv³ c‡Îi cwi†cÖw¶‡Z মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র 2015-2016 A_© eQ‡ii 

Kvh©vewj m¤úwK©Z evwl©K cÖwZ‡e`b হাড � কিপ ০১ (এক) �সট িনধ �ািরত ছেক �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� 

িনেদ �শ�েম এতৎসে� ��রণ করা হেলা। এছাড়া �িতেবদেনর সফ� কিপ (ই-�মইলঃ report_sec @ 

cabinet. gov. bd) ই-�মইেল ��রণ করা হেয়েছ।   

                                                                               �া�িরত/-১৮/০৭/২০১৬ 

 mshy³t 26(ছাি�শ) পাতা   (wRGmGg RvdiDjøvn) 
 DcmwPe 

‡dvbt 9576696 
মি�পিরষদ সিচব 
মি�পিরষদ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(�ি� আকষ �ণঃ িসিনয়র সহকারী সিচব, িরেপাট � শাখা)। 
 
অ�িলিপঃ 
 
১। সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় (�িতেবদেনর ০১ �সট সং�� করা হেলা)। 
২। অিতির� সিচব (�শাসন) এর �ি�গত কম �কত�া, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়। 
 


