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মুঔন্ধ 

 

 

াংমাদতদযভ ণ থদীসঢ মূমঢঃ কৃসর সদপথভ। াংমাদতদযভ কৃসর ধণ্যমূদলভ ফদে ধাঝ ন্যঢফ। াংমাদতদযভ মফাঝ 

চদংখ্যাভ  প্রাে এও ধঞ্চফাংয ধাঝ উৎধাতদ, ধাঝ প্রসক্রোওভড, াচাভচাঢওভড  ধাঝচাঢ ধণ্য উৎধাতদদভ াদণ প্রঢযক্ষ  

ধদভাক্ষ পাদ চসিঢ। ঢাআ াংমাদতদযভ চাঢীে ণ থদীসঢদঢ ধাঝ সযদল্পভ গুরুত্ব ঢযাসথও। ধাঝ ধণ্য ধসভদয ান্ধ ধণ্য সলদদ 

পৃসণীব্যাধী এঔদ ফাদৃঢ। ধাঝ  ধাঝচাঢ দ্রব্য াংমাদতদযভ ন্যঢফ ভপ্তাদী ধণ্য। কঢ ওদেও ঙভ থদভ ধাঝ সযদল্পভ বদতসযও 

াচাভ ফন্দাভ ওাভদড এ সযল্প ফাভাত্মও পাদ ক্ষসঢগ্রস্থ লদেদঙ। এআ স্থা উদতাভদডভ চন্য ঢথফাদ ভওাভ পয্তভীড  

াচাভচাঢওভদডভ মক্ষদে ১৯টি ধদণ্য ধাদঝভ মফািও ব্যলাভ ােঢামূমও ওদভদঙদ। মতদযভ ণ থনদসঢও উন্নেদদভ মক্ষয চথদদ চাঢীে 

ণ থদীসঢভ এআ গুরুত্বপূড থ ঔাদঢ উৎধাতদযীমঢা বৃসিভ মদক্ষয ভওাভ প্রসঢঙভ ৬ ফাঘ থ ঢাসভদঔ চাঢীে ধাঝ সত এং দটাভ ফাদও 

উৎধাতদ ফা সলদদ মখারডা ওদভদঙদ। ধাঝ  ধাঝ ধদণ্যভ পয্তভীড ব্যলাভ বৃসি ম্ভ লদম এআ সযল্প অাভ মাপচদও সযদল্প 

ধসভডঢ লদ দম অযা ওভা বাে।  

 

 এ প্রসঢদতদদ াংমাদতয জুঝ সফমস্   এদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ         ১১ টি ধাঝওদমভ ২০১৬-১৭ লদঢ ২০১৭-১৮, 

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ ণ থঙভ ধব থ্ত সফমসপসতও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা, মূমথদ উৎধাতদযীমঢা, ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ, চদপ্রসঢ 

সক্রে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে, কি শ্রফ ব্যে, প্রসনটিসসমটি, ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ  মূমথদ ঝাড থপাভ ধসভফাধ  সদেরডল 

সফমমূদলভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢা, মূমথদ উৎধাতদযীমঢা  চদপ্রসঢ কি শ্রফ ব্যদেভ সঘে প্রওাদযভ মঘষ্টা ওভা লদেদঙ ।  

 

 প্রসঢদতদদ প্রওাসযঢ ঢথ্যাসত  ধব থাদমাঘদা লদঢ ধাঝওমমূদলভ ব্যস্থাধদা ওর্তথধক্ষল কদরও, দীসঢ-সদথ থাভও  

ধসভওল্পদাসতকড উধকৃঢ লদদ দম অফাদতভ সশ্বা । মব ফস্ত ধাঝওম ঢথ্য ভভাল ওদভ প্রসঢদতদ প্রস্তুঢ ওাব থক্রফদও লােঢা 

ওদভদঙদ, ম ওম ধাঝওদমভ ব্যস্থাধদা ওর্তথধক্ষল সদচএফএ এভ ওর্তথধক্ষদও চাদাআ অ্তসভও থন্যাত। ে তপ্তদভভ মব ফস্ত 

ব্যসিক থ প্রসঢদতদ প্রডেদদ ক্লা্ত ধসভশ্রফ ওদভদঙদ ঢাদতভদও অফাভ ধক্ষ লদঢ থন্যাত। প্রওাযদাভ উন্নেদদ ম্মাসদঢ ধাঞওদতভ মব 

মওাদ সূসঘস্তঢ ফঢাফঢ  সুধাসভয াতদভ গ্রলড ওভা লদ ।  

  

 

 

 

                       সদসি্ত কুফাভ মধাদ্দাভ 

ধসভঘামও (যুগ্ম সঘ) 

 মনাদঃ ৯৫৬২৮৮৩  
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এ প্রসঢদতদদ বাঁভা ওাচ ওদভদঙদ  

                                    

 

১। চদা মফাঃ দচরুম আমাফ     ধসভওল্পদা, কঞদ প্রডামী  ঢত্ত্বাথাদ  

ঊর্ধ্থঢদ কদরডা ওফ থওঢথা  

 

 

২। চদা মফাঃ অসওবুম লও     ঢথ্য সদেরড  প্রসঢদতদ সমঔদ                  

কদরডা ওফ থওঢথা 

 

 

৩। চদা মফাঃ সমফদ মাবু    উধাত ংগ্রল  টাঝা এদসি                                             

ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাসভ 

 

 

 

৪।  চদা ফামুদভ ভযীত ঔাদ    প্রসঢদতদ মুদ্রড                                         

 াটঁ মুদ্রাক্ষসভও ওাফ ওসিউঝাভ ধাদভঝভ                                          
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ন্যাযদাম মপ্রাটাওটিসপটি ক থাদাআদচযদ (এদসধ) 

 

 ন্যাযদাম মপ্রাটাওটিসপটি ক থাদাআদচযদ (এদসধ)সযল্প ফন্ত্রডামদেভ প্রযাদাথীদ এওটি ভওাভী তপ্তভ । তপ্তভটিভ উদদ্দশ্য  

ওফ থঢৎধভঢা সদম্নরূধঃ 

 

উদদ্দশ্যঃ 

 বৃলতভ চদদকাষ্ঠীভ ফদে উৎধাতদযীমঢাদাথ সৃসষ্ট ওভাভ মদক্ষয উদযািা (প্রদফাঝাভ) এভ ভূসফওা ধামদ ওভা; 

 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদভ মদক্ষয বণাবণ ওমাদওৌযম উদ্ভাদ  দীসঢফামা প্রডেদদ ভওাভদও ধভাফয থ প্রতাদ ওভা; 

 

 চাঢীে ণ থদীসঢভ সসপন্ন ঔাদঢ উৎধাতদযীমঢা বৃসিভ মদক্ষয সযল্প ওাভঔাদা  প্রসঢষ্ঠাদদভ ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভীদতভ চন্য 

সদেসফঢপাদ উৎধাতদযীমঢা সরেও প্রসযক্ষড ওফ থসূঘী ধসভঘামদা ওভা; 

 

 সযল্প ওাভঔাদা  প্রসঢষ্ঠাদদ উৎধাতদযীমঢাভ কসঢথাভা মুন্নঢ ভাঔাভ মদক্ষয ধভাফয থ মা  ওদামদঝসিভ ফােদফ প্রপাও 

া ওযাঝাসমষ্ট সলাদ তাসেত্ব ধামদ ওভা; 

 

 উৎধাতদযীমঢা সরেও ঢথ্য ংগ্রল ংওমদ এং সদেরডল প্রসঢদতদ প্রস্তুঢপূ থও সসপন্ন ফলদম সঢভড ওভাভ মদক্ষয 

ঢথ্য পান্ডাভ কঞদ ওভা এং  

 

 াংমাদতয এসযোদ মপ্রাটাওটিসপটি ক থাদাআদচযদ (এসধ) এভ সসপন্ন ওফ থসূসঘ াস্তােদদ মনাওাম ধদেন্ট এভ তাসেত্ব ধামদ 

ওভা ।  

 

ওফ থঢৎধভঢাঃ 

 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদভ মদক্ষয  KAIZEN ওফ থসূঘীভ ফােদফ ওদামদঝিী মা প্রতাদ ওভা; 

 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ সরেও প্রসযক্ষড ধসভঘামদা ওভা; 

 

 সযল্প ওাভঔাদা  মা প্রসঢষ্ঠাদদ থাভাাসলও  ধিসঢকঢপাদ উৎধাতদযীমঢা দঘঢদঢা প্রঘাভাসপবাদ; 

 

 উৎধাতদযীমঢা কসঢ থাভা নুন্ধাদদভ মদক্ষয আন্টাভনাফ থ মপ্রাটাওটিসপটি  সচদদ সক্লসদদওভ অদোচদ ওভা; 

 

 অ্তচথাসঢও, চাঢীে, অঞ্চসমও  প্ল্যান্ট মমদপদম উৎধাতদযীমঢা সরেও মসফদাভ, সদিাসচোফ, ওফ থযামা আঢযাসত 

অদোচদ ওভা;  

 

 সযল্প ওাভঔাদা  প্রসঢষ্ঠাদদ উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ মওার কঞদদ লােঢা প্রতাদ এং 

 

 উৎধাতদযীমঢা ংক্রা্ত কদরডা প্রসঢদতদ প্রডেদ  মওআ ষ্টাসট ধসভঘামদা ওভা ।  
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প্রসঢদতদদ ব্যহৃঢ নুধাঢমূদলভ ব্যাখ্যা 

 

 

১। উৎধাতদযীমঢা = মওাদ উৎধাতদওাভী/দা প্রসঢষ্ঠাদ মব ধসভফাদ দ্রব্য া মা উৎধাতদ ওদভ ণাদও ঐ ধসভফাদ দ্রব্য া মা 

উৎধাতদদ মব উধওভড ব্যে লে এ দুআদেভ নুধাঢদও উৎধাতদযীমঢা মা লে ।  

            উৎধাতদ 

  উৎধাতদযীমঢা  = ---------- 

            উধওভড 

২। উৎধাতদ (অউঝপুঝ) = উৎধাতদ মদঢ উৎধাসতঢ দ্রব্য া মাদও বুছাে । প্রসঢদতদদ ংদবাসচঢ মূেদও উৎধাতদ 

(অউঝপুঝ) সলদদ থভা লদেদঙ ।  

 

৩। ংদবাসচঢ মূে = সক্রে +ন্যান্য অে +/- উৎধাসতঢ দ্রদব্যভ ফজুত ধসভঢথদ - মফাঝ ব্যে (সযল্প  -সযল্পচসদঢ ব্যে) ।  

 

৪। সযল্পচসদঢ ব্যে = উৎধাতদ প্রসক্রোে ভাসভ ব্যহৃঢ ওাঁঘাফাম , জ্বামাদী ব্যে  প্যাসওং ঔভঘ ।  

 

৫। -সযল্পচসদঢ ব্যে = উৎধাতদ প্রসক্রোভ ধদভাক্ষ ব্যেমূল বণাঃ-মুদ্রড, ফদদালভী, টাও  ঢাভ, ব্যাংসওং ঘাচথ, ীফা, 

ধভাফয থও ব্যে, সলা সদওায   সদভীক্ষা ব্যে আঢযাসত ।  

 

৬। মফাঝ ব্যে = সযল্পচসদঢ ব্যে + -সযল্পচসদঢ ব্যে । 

 

৭। উধওভড = মফাঝ চদযসি/শ্রফ ব্যে বৃলৎ দণ থ ওম ওফ থওঢথা ওফ থঘাভীভ মঢদ, ফজুভী  পাঢাসত াত  ব্যে ।  

 

          ংদবাসচঢ মূে 

৮। শ্রফ উৎধাতদযীমঢা  =    ----------------  

             মফাঝ চদযসি 

             

   ংদবাসচঢ মূে 

৯। ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ = ---------------- x  ১০০  

                     সক্রে 

মফাঝ সক্রে মূদে ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদডভ যঢওভা লাভ বুছাদদা লদেদঙ । 

          

 সক্রে 

১০। চদপ্রসঢ সক্রে  = ----------------  

       মফাঝ চদযসি 

 চদ প্রসঢ সক্রদেভ ধসভফাদ ওঢ ঢা বুছাদদা লদেদঙ ।  

                            

ংদবাসচঢ মূে 

১১। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে = ----------------  

                                শ্রফ ব্যে 

 প্রসঢ ঝাওা শ্রফ ব্যদে (দঢদ  ফজুভী) ংদবাসচঢ মূে সৃসষ্টভ ধসভফাড বুছাে ।   

 

 

 

 

 

v 



   

                 শ্রফ ব্যে 

১২। কি শ্রফ ব্যে      =  --------------  

                                     মফাঝ চদযসি 

ওফ থঘাভী প্রসঢ শ্রফব্যে  (দঢদ  পাঢাসত) ওঢ  ঢা বুছাদদা লদেদঙ । 

 

শ্রফ ব্যে 

১৩। ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ ব্যদেভ লাভ   =      -----------------  । 

           ংদবাসচঢ মূে   

শ্রফ ব্যে াত ংদবাসচঢ মূদেভ ওঢ ংয ব্যে লদেদঙ। 

 

                         ংদবাসচঢ মূে 

১৪। মূমথদ উৎধাতদযীমঢা নুধাঢ =   ----------------  

                          স্থােী মূমথদ 

 প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসঢ ঝাওা স্থােী মূমথদ ব্যলাদভভ ফােদফ ংদবাসচঢ মূে সৃসষ্টভ ধসভফাদ বুছাে । 

        

ধাদভটিং প্রসনঝ 

১৫। প্রসনটিসসমটি নুধাঢ = ---------------- x  ১০০  

               স্থােী মূমথদ 

 ধাদভটিং প্রসনঝ  স্থােী মূমথদদভ নুধাদঢভ যঢওভা লাভদও বুছাদ লদেদঙ ।  

                

ধাদভটিং প্রসনঝ 

১৬। ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ = ---------------- x  ১০০  

                    সক্রে 

 সক্রে মূে সলদদ ধাদভটিং প্রসনঝ এভ যঢওভা লাভ বুছাদ লদেদঙ ।  

   

 স্থােী মূমথদ        

১৭। মূমথদ আদদঝদসটি    =    ----------------   । 

     মফাঝ চদযসি 

ওফ থঘাসভ প্রসঢ স্থােী মূমথদ ব্যলাদভভ ধসভফাদ বুছাদদা লদেদঙ। 

 

 সক্রে 

১৮। মূমথদ ঝাড থপাভ = -----------  

      স্থােী মূমথদ 

 সক্রে মূে  স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ ।  

                     

১৯। ধাদভটিং প্রসনঝ  =  ংদবাসচঢ মূে - (শ্রসফদওভ মঢদ + ঘে) ।  
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সূঘী ধে 

 

                                                                  পৃষ্ঠা 

১। ভূসফওা          -- -- ১ 

২। উদদ্দশ্যামী         -- -- ১  

৩। ফীক্ষা ধিসঢ         -- -- ২ 

৪। ংসক্ষপ্ত াভাংয         -- -- ২-৪  

৫। সুধাসভয          -- -- ৪-৫  

াংমাদতয ধাঝওম এদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ প্রসঢষ্টাদমুলঃ    

৬।     চদঢা জুঝ সফম সমঃ 

ও) প্রসঢষ্ঠাদ  ধসভসঘসঢ        -- -- ৬   

ঔ) াভডী-১   ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ৭  

ক) সনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ৭   

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ৭  

গ) াভডী-৩  সক্রে সলাদ ংদবাসচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ  -- -- ৮ 

ঘ) সনকাভ-১.১  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ৮ 

ঙ) াভডী-৪  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ৯ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ৯ 

ছ) সনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৯ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ১০ 

ঝ) সনকাভ-১.৩  প্রসনটিসসমটি নুধাঢ     -- -- ১০ 

ঞ) াভডী-৭  প্রসনটিসসমটি      -- -- ১১ 

 

৭।     অলাত জুঝ সফমস্  সমঃ  

ও) প্রসঢষ্ঠাদ  ধসভসঘসঢ        -- -- ১২   

ঔ) াভডী-১   ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ১২  

ক) সনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ১৩   

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ১৩  

গ) াভডী-৩  সক্রে সলাদ ংদবাসচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ  -- -- ১৪ 

ঘ) সনকাভ-১.১  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ১৪ 

ঙ) াভডী-৪  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ১৫ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ১৫ 

ছ) সনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ১৫ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ১৬ 

ঝ) সনকাভ-১.৩  প্রসনটিসসমটি নুধাঢ     -- -- ১৬ 

ঞ) াভডী-৭  প্রসনটিসসমটি      -- -- ১৭ 
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ঙ) াভডী-৪  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ২১ 
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ছ) সনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ২১ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ২২ 
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৯।     ভলফাদ জুঝ সিদা থ সমঃ 
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গ) াভডী-৩  সক্রে সলাদ ংদবাসচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ  -- -- ২৫ 

ঘ) সনকাভ-১.১  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ২৬ 

ঙ) াভডী-৪  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ২৬ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ২৭ 
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ঝ) সনকাভ-১.৩  প্রসনটিসসমটি নুধাঢ     -- -- ২৮ 

ঞ) াভডী-৭  প্রসনটিসসমটি      -- -- ২৮ 
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ক) সনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ৩০ 
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গ) াভডী-৩  সক্রে সলাদ ংদবাসচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ  -- -- ৩০ 

ঘ) সনকাভ-১.১  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ৩১ 

ঙ) াভডী-৪  প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ৩১ 
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১১। ভাচাসি জুঝ সফমস্ সমঃ 
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ঔ) াভডী-১   ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ৩৯ 
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ভূসফওাঃ 

 পৃসণীভ সসপন্ন মতদযভ উন্নেদদভ প্রণফ মাধাদ সলদদ ওাচ ওভদঙ সযল্প ঔাঢ । অফাদতভ প্রসঢদযী মতয পাভঢল পৃসণীভ 

উন্নঢ মতযমূদলভ উন্নেদদ সযল্প ঔাঢ গ্রডী ভূসফওা ধামদ ওদভ অদঙ। াংমাদতয পৃসণীভ বৃলতফ ধাঝ  ধাঝচাঢ দ্রব্য 

উৎধাতদওাভী মতয। ঢথফাদদ ধাঝওমমূদল মলসোদ, স্যাসওং, সসস, ব্াংদওঝ, উন্নঢফাদদভ সুঢা, সসপন্ন প্রওভদডভ টাআপাভসনাআট 

জুঝ ব্যাক  ওাধি এং ধাদঝভ হুমূঔী ধণ্য মবফদ-নাআম ওপাভ, নযাযাদ ব্যাক, মমসট লযান্ড ব্যাক, মসপং সওঝ, জুঝ মঝধ, কুযদ 

ওাপাভ, ধত থা  ওাধি আঢযাসত উৎধাসতঢ লে। পৃসণীভ উৎধাসতঢ ধাদঝভ প্রাে ৮০% ধাঝ াংমাদতদয উৎধন্ন লদে ণাদও । 

াংমাদতদযভ ধাঝ মাদামী আঁয সলদদ ধসভসঘঢ । এ মতদয ধাঝ সযদল্পভ মকািাধতদ লে ১৯৫০ এভ তযদও। এ মপ্রক্ষাধদঝ মা বাে মব, 

সসপন্ন সযদল্পভ ফদে াংমাদতদযভ ধাঝ সযদল্পভ আসঢলা সঢ প্রাঘীদ  এভ গুরুত্ব ধসভীফ । এ সযদল্পভ  দে  মতদযভ অধাফভ 

চদদকাষ্ঠী োসেপাদ চসিঢ এং প্রযুসিকঢ সদঘদাে ধাঝ সযল্প শ্রফ সদসি। ওাদচআ এআ সযদল্পভ উন্নেদদভ ফােদফ ক্রফথ থফাদ 

মওাভ ফস্যা ফাথাদল চাঢীে ণ থদীসঢদঢ গুরুত্বপূড থ ভূসফওা ধামদ ওভদঢ ধাদভ।  

  

 াংমাদতদযভ সযল্পােদদভ ধসণকৃৎ ধাঝ সযদল্পভ উন্নেদ ধসভলাব থ । ধাঝসযদল্পভ উন্নেদদভ থাভাদও ব্যালঢ ভাঔাভ চন্য এ 

সযদল্পভ উৎধাতদযীমঢা বৃসি ওভা এওা্ত প্রদোচদ । ঢাআ াংমাদতদযভ ধাঝওম মূদল উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ ওফ থওাদন্ডভ সদেসফঢ ঘঘ থা 

ব্যালঢ ভাঔা তভওাভ । এভ চন্য প্রদোচদ থাভাাসলও  ধিসঢকঢপাদ উৎধাতদযীমঢা ধসভফাধ  ঢথ্যসপসতও সদেরড । ওাভড 

উৎধাতদযীমঢা এং উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িওথযুি সসপন্ন সতও সদেরদডভ ফােদফ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রকৃঢ স্থা চাদা ম্ভ 

এং াস্ত স্থা মচদদ ঢতানুবােী উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদ ঠিও ধতদক্ষধ গ্রলদ ওভা ম্ভ । ঢাআ এ প্রসঢদতদদ াংমাদতয ধাঝওম 

এদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ ১১টি ধাঝওদমভ উৎধাতদযীমঢা ধসভফাধ  সদেরড এং উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িওথযুি সরদেভ 

উধভ এওটি ধব থাদমাঘদা, মভওাসভ ধাঝওম মূদলভ উৎধাতদযীমঢাভ সসপন্ন সদড থােদও তুমদামূমও সঘে উধস্থাধদ ওভাভ প্রো মদো 

লদেদঙ ।  

 

 

উদদ্দশ্যামীঃ   

 

 প্রসঢদতদাথীদ ধাঝওমমুদল সদদোসচঢ মফাঝ সদদোসচঢ চদযসিভ চদপ্রসঢ শ্রফ দ্বাভা ংসেষ্ট সফদম সও ধসভফাদ 

ংদবাসচঢ মূে সৃসষ্ট লদেদঙ ঢা ধব থাদমাঘদা  সদেরড ওভা ; 

   

 ংসেষ্ট ধাঝওদম ঝাওা প্রসঢ সক্রে নুধাদঢ ংদবাসচঢ মূদেভ যঢওভা লাভ ধব থাদমাঘদা  সদেরড ওভা ; 

 

 ংসেষ্ট ধাঝওদম  চদপ্রসঢ সক্রদেভ ধসভফাদ সও লদেদঙ ঢা ধব থাদমাঘদা  সদেরড ওভা ; 

 

 ধাঝওমমূদল কদি প্রসঢ ওফ থঘাভীভ চন্য ওঢ ব্যে লদেদঙ ঢা ধব থাদমাঘদা  সদেরড ওভা ; 

 

 প্রসঢদতদাথীদ ধাঝওমগুসমদঢ সদসত থষ্ট ধসভফাদ ংদবাসচঢ মূে সৃসষ্ট ওভদঢ শ্রসফও/ওফ থঘাভীভ মঢদ  ফজুভী াত ওঢ 

ব্যে লদেদঙ ঢা ধব থাদমাঘদা  সদেরড ওভা এং 

 

 প্রসঢষ্ঠাদদভ স্থােী মূমথদ ব্যলাদভভ নদম সও ধসভফাদ ংদবাসচঢ মূে সৃসষ্ট লদেদঙ ঢা ধব থাদমাঘদা  সদেরড ওভা। 
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ফীক্ষা ধিসঢঃ 

 

াংমাদতয জুঝ সফম ওদধ থাদভযদ (সদচএফস) এর                             প্রাণসফওপাদ াংমাদতয জুঝ 

সফম এদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ সদেন্ত্রদাথীদ ৫০টি ধাঝওদম উধাত ংগ্রদলভ চন্য টাওদবাদক প্রশ্নফামা মপ্রভড ওভা লে । মব ওম 

ধাঝওম লদঢ সদসত থষ্ট ফদেভ ফদে ঢথ্য ধাো বােসদ মঔাদদ ঢাসকত ধে মপ্রভড ওভা লে । ধভঢীদঢ ব্যসিকঢ মবাকাদবাক স্থাধদ 

ওভা লে। এ  উদযাদকভ নমরুতিসঢদঢ ১২টি ধাঝওম লদঢ পূভডকৃঢ প্রশ্নফামা মনভৎ ধাো বাে । ১২টি ধাঝওদমভ ফদে ১টি 

ধাঝওদমভ ঢথ্য ম্পূড থ  াফঞ্জস্যপূড থ ণাওাে ১১(এ  র)টি ধাঝওম লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ এ প্রসঢদতদ প্রস্তুঢ ওভা লদেদঙ ।   

 

ংসক্ষপ্ত াভাংযঃ 

  

এ প্রসঢদতদদ ২০১৬-১৭ লদঢ ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯   ২০১৯-২০ ণ থঙভ ধব থ্ত প্রসঢদতদাথীদ ধাঝওমমুদলভ সফম সপসতও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা, ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ, চদ প্রসঢ সক্রে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে, কি শ্রফ ব্যে, মূমথদ উৎধাতদযীমঢা, 

প্রসনটিসসমটি, ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ  মূমথদ ঝাড থপাভ সদেরদডভ ফােদফ সফদমভ নমঢা  দু থমঢাভ সতওমূল পৄদঝ উদঞদঙ। 

ঢা ঙািা প্রসঢদতদাথীদ ফদে ধাঝওমগুদমাভ ঙভসপসতও কি শ্রফউৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা, কি মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা, 

শ্রসফও ওফ থঘাভীদতভ প্রতত মঢদ  ফজুভীভ প্রডঢা  সদদোসচঢ চদযসিভ প্রডঢা সসপন্ন াভাংয াভডী  সঘদেভ ফােদফ 

উধস্থাধদ ওভা লম । 

   

ও) প্রসঢদতদাথীদ াংমাদতয জুঝ সফম এদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ         ১১ (এ  র) টি ধাঝওদমভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙভদও সপসতঙভ সদঘদা ওদভ ২০১৬-১৭ লদঢ ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ ণ থঙদভভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ 

প্রডঢাভ তুমদা ওভদম মতঔা বাে ধাঝওমমূদলভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢা       ছর ২০১৬-১৭     ছ রর       ২০১৭-১৮, 

২০১৮-১৯   ২০১৯-২০ ণ থঙদভ     মধদেদঙ। বা সদদম্নভ মঝসম  সঘদেভ ফােদফ প্রওায ওভা লম।      

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-২- 

  র      র  -১ 

             র  র        র  র           র              

                 র        

      ছর ২০১৬-১৭ = ১০০  

          ছর 

   

         

      

        

   

         

       

       

      

            

   র  র  

২০১৬-১৭ ১,৫৮৫ ২,৫৩৬.০১ 1.5997338 

২০১৭-১৮ ১,৬৭৩ ২,৮২৫.১১ 1.6885583 

২০১৮-১৯ ১,৭০১ ২,৫০৩.৫৯ 1.4714449 

২০১৯-২০ ১,৭২৫ ২,০৩৭.৬২ 1.1813523 



ঔ) প্রসঢদতদাথীদ াংমাদতয জুঝ সফম এদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ         ১১টি ধাঝওদমভ ২০১৬-১৭ ণ থঙভদও 

সপসতঙভ সদঘদা ওদভ ২০১৬-১৭ লদঢ ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ ণ থঙদভভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা তুমদা 

ওভদম মতঔা বাে ধাঝওমমূদলভ কি মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা       ছর ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ       ২০১৭-১৮     ছ র 

         ছ এ   ২০১৮-১৯   ২০১৯-২০     ছ র          ছ। বা সদদম্নভ মঝসম  সঘদেভ ফােদফ প্রওায ওভা লম।  

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক)  প্রসঢদতদাথীদ াংমাদতয জুঝ সফম এদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ         ১১টি ধাঝওদমভ ২০১৬-১৭ ণ থঙভদও 

সপসতঙভ সদঘদা ওদভ ২০১৬-১৭ লদঢ ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ ণ থঙদভভ কি সদদোসচঢ চদযসিভ প্রডঢা তুমদা 

ওভদম মতঔা বাে ধাঝওমমূদলভ কি সদদোসচঢ চদযসিভ প্রডঢা ২০১৬-১৭     ছ রর       ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯   ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ বৃসি মধদেদঙ। ধভসতদও সপসতঙভ ২০১৬-১৭ লদঢ ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ ণ থঙদভভ কি মঢদ  ফজুভীভ 

প্রডঢা তুমদা ওভদম মতঔা বাে ধাঝওমমূদলভ কি মঢদ  ফজুভীভ প্রডঢা সপসতঙভ ২০১৬-১৭     ছ রর       ২০১৭-১৮, 

২০১৮-১৯ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ বৃসি মধদেদঙ। বা সদদম্নভ মঝসম  সঘদেভ ফােদফ প্রওায ওভা লম।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৩- 

  র      র  -২ 

               র  র           র             র 

                          

      ছর ২০১৬-১৭=১০০.০০  

          ছর 

        

          

      

   

         

   
      

         

  র        
           

   র  র  

২০১৬-১৭ ৫,৫৮৮.৪৭ ২,৫৩৬.০১ 100.0000 

২০১৭-১৮ ৫,৮১১.২৮ ২,৮২৫.১১ 107.1288 

২০১৮-১৯ ৬,৪৭৯.২৭ ২,৫০৩.৫৯ 85.1490 

২০১৯-২০ ৬,২৭৯.২৯ ২,০৩৭.৬২ 71.5079 

াভাংয াভদী – ৩ 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সুধাসভযঃ 
 

১। কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতয ভওাভ এভ ফাদদীে প্রথাদফন্ত্রীভ মখারডা নুবােী উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদও “চাঢীে 

অদন্দামদ” সলদদ সদঘদা ওদভ ধাঝ সযল্প ঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা থাভাাসলওপাদ উর্ধ্থমূঔী ভাঔাভ চন্য প্রদঘষ্টা  

উদযাক গ্রলড ওভা মবদঢ ধাদভ। এ মদক্ষয ব্যস্থাধদা ওর্তথধক্ষদও উৎধাতদযীমঢাভ প্রদোচদীেঢা ম্বদন্ধ শ্যআ 

দঘঢদ লদঢ লদ। মআ াদণ ধাঝ সযদল্প সদদোসচঢ শ্রসফও ংকঞদ  ওফ থঘাভীদতভদও উৎধাতদযীমঢাভ 

প্রদোচদীেঢা  সুনম িদওথ সলঢ ওভদঢ লদ এং ঢাদতভদও উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ ওাব থক্রদফ ংয গ্রলদডভ 

চন্য উদ্বুি ওভদঢ লদ ।  

 

 

 

 

 

 

 

-৪- 

প্রসঢদতদাথীদ মভওাভী ধাঝওমমূদল প্রদতে মঢদ  ফজুভী, 

সদদোসচঢ কি চদযসিভ প্রডঢা 

সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ = ১০০.০০ 

ফাসমওাদা ঙভ 
সদদোসচঢ কি 

চদযসি 

 কি মঢদ   ফজুভী         

(মক্ষ ঝাওা) 

সদদোসচঢ কি 

চদযসিভ 

প্রদঢা  

কি মঢদ  

ফজুভীভ  

প্রদঢা 

মভওাভী 

২০১৬-১৭ ১,৫৮৫.২৭ ১,৪৫১.০৪ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১৭-১৮ ১,৬৭৩.০৯ ১,৫৯৬.২২ ১০৫.৫৪ ১১০.০১ 

২০১৮-১৯ ১,৭০১.৪৫ ১,৬২৫.৪৭ ১০৭.৩৩ ১১২.০২ 

২০১৯-২০ ১,৭২৪.৮২ ১,৫৯৩.৬৩ ১০৮.৮০ ১০৯.৮৩ 



২। কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতয ভওাদভভ মখারডা নুবােী প্রসঢঙভ ২ভা দটাভ ঢাসভদঔ াংমাদতদযভ ওম ধাঝওদম 

“চাঢীে উৎধাতদযীমঢা সত” ধামদদভ উদযাক গ্রলড ওভদঢ লদ । 

 

৩। ধাঝ সযল্পঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা  ধাঝচাঢ দ্রদব্যভ গুডকঢ ফাদ উন্নেদদভ মদক্ষয মতদযভ ওম জুঝ সফমমুদল 

চাধাদী ব্যস্থাধদা ধিসঢ ওাআদচদ (KAIZEN) প্রসযক্ষড ওফ থসূঘী াস্তােদদভ উদযাক গ্রলদ ওভদঢ লদ ।  

 

৪।  ধাঝ সযল্পঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা  ধাঝচাঢ দ্রদব্যভ গুডকঢ ফাদ উন্নেদদভ মদক্ষয টাও, মঝসমদবাকাদবাক  ঢথ্য 

প্রযুসি ফন্ত্রদামদেভ ঢথ্য মবাকাদবাক প্রযুসি সপাদকভ থীদ এওদ টু আদনভদফযদ(এটুঅআ) প্রওদল্পভ লদবাকীঢাে 

সদসফ থঢ Online Kaizen নঝেযাভ এভ ফােদফ মতদযভ ওম জুঝ সফমমুদল চাধাদী ব্যস্থাধদা ধিসঢ 

ওাআদচদ (KAIZEN) দ মাআদদ াস্তােদদভ উদযাক গ্রলদ ওভদঢ লদ । 

 

৫।  াংমাদতদযভ ধাঝওমমুদল থাভাাসলওপাদ উৎধাতদযীমঢা ধসভফাধ ওদভ উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদ াঁথামূল 

সঘসিঢ ওভদঢ লদ এং ঢাভ প্রসঢওাদভভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদঢ লদ ।  

 

৬।  সুধসভওসল্পঢ উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ ওাব থক্রফ ধসভঘামদাভ চন্য মতদযভ ওম ধাঝওদম উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ মম 

কঞদ ওভদঢ লদ । মদমভ ওাব থক্রফ সদম্নরূধ লদঢ ধাদভ-  

 

 ফাসও  াৎসভও সপসতদঢ উৎধাতদযীমঢা ধসভফাধ ওভা ; 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদভ াথামূল সঘসিঢওভড এং দুভীওভদডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ; 

 উৎধাতদযীমঢা ওফ থসূঘী গ্রলড া াস্তােদদভ চন্য ফাসও পাভ অদোচদ ওভা ;  

 ওফ থওঢথা,ওফ থঘাভী  শ্রসফওদতভ ফদে উৎধাতদযীমঢা দঘঢদঢা বৃসিভ মদক্ষয সদেসফঢপাদ প্রসযক্ষড, ওফ থযামা 

 অদমাঘদা পাভ অদোচদ ওভা ;  

 উৎধাতদযীমঢা বৃসিভ মদক্ষয শ্রসফও ওফ থঘাভী সু-িদওথভ থাভা ব্যালঢ ভাঔা ;  

 ওাঁঘাফাম, জ্বামাদী  সদদোসচঢ চদযসিভ দ থাচ্চ ব্যলাভ সদসিঢওভড ; 

 স্থাসধঢ বন্ত্রধাসঢভ দ থাচ্চ ব্যলাভ সদসিঢ ওভা; 

 উৎধাসতঢ ধণ্য া মাভ দ থাচ্চ ফাদ সদসিঢ ওভা এং 

 উৎধাতদ ব্যে  থসদম্ন ধব থাদে হ্রা ওভড সদসিঢ ওভা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৫- 



চদঢা জুঝ সফমস্  সমঃ 

ধমায, মখািাযাম, দভসংতী  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ  

 

চদঢা জুঝ সফমস্  সমসফদঝট ১৯৬৬ াদম দভসংতী মচমাভ ধমায উধদচমাে ৪৫ এওভ চােকা সদদে প্রসঢসষ্ঠঢ লে। ঢথফাদদ 

৯ টি সফম সদদে প্রসঢষ্ঠাদটি সুদাদফভ াদণ ঢাদতভ ওাব থক্রফ ঘাসমদে ঘাদে। প্রসঢষ্ঠাদটি মলসোদ, মসওং, এক্সদধাঝ থ আোদ থ ল ন্যান্য 

ধাঝচাঢ দ্রব্য উৎধাতদ ওদভ। ২০১৯-২০ ণ থঙদভ এভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ১৮৪১৩.২৩ মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-

২০ ণ থঙদভভ প্রকৃঢ উৎধাতদ সঙম ২৬৭৩৬.৩৫ মফ.ঝদ বাভ মূে প্রাে ৩৫৪৯৯.৮৯ মক্ষ ঝাওা। ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ওদফ থ সদদোসচঢ 

মফাঝ চদযসি সঙম ৪৫৯৯ চদ।  
 

াভডী - ১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

(মক্ষ ঝাওা) 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 35490.25 37587.07 39763.33 37051.22 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 21362.21 22400.35 23768.27 25114.33 

ংদবাসচঢ মূে 14128.04 15186.72 15995.06 11936.89 

 

াভডী -১ এ চদঢা জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫.৯১%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ১২.১৪%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ 

৪.৪০% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৮৬%, ২০১৮-১৯ 

ণ থ ঙদভ ১১.২৬%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১৭.৫৬% বৃসি মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৭.৪৯%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ১৩.২১% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১৫.৫১% হ্রা মধদেদঙ ।  
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        

                              ংদবাসচঢ মূে                              x                               সক্রে                                                      

                                 সক্রে                                                          মফাঝ চদযসি 

               (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                                 (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে। আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা প্রপাসঢ 

বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ। াভডী- ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ 

সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 5054.00 5198.00 4914.00 4599.00 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) 2.80 2.92 3.25 2.60 

ংদবাসচঢ মূে নুধাঢ % 39.81 40.40 40.23 32.22 

চদপ্রসঢ সক্রে  7.02 7.23 8.09 8.06 

 

 

চদঢা জুঝ সফমস্  সমসফদঝট  এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৫২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৬.৪৪% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-

২০ ণ থঙদভ ৭.১৫% হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৬০%, ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভভ ০.৪২% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭.৫৯% হ্রা মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২.৯৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৫.২৩%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৪.৭৩% বৃসি মধদেদঙ । 
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াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 51.73 50.40 49.98 52.92 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে ভ 1.80 1.94 2.05 2.87 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 6.66 7.26 7.74 11.99 

মফাঝ ব্যে (%) 60.19 59.60 59.77 67.78 

ংদবাসচঢ মূে (%) 39.81 40.40 40.23 32.22 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

 চদঢা জুঝ সফমস্  সমসফদঝট সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ সদেরদড 

মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.৩৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১.৭৪% হ্রা 

মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.২০% বৃসি মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

০.১৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.২৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.০৭% বৃসি মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৫৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১.০৮% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫.৩২% বৃসি মধদেদঙ । 

নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৬০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.৪২% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-

২০ ণ থঙদভ ৭.৫৯% বৃসি মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ০.৬০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.৪২% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭.৫৯% হ্রা মধদেদঙ। ।    

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                ংদবাসচঢ মূে                              ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপূণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 6986.30 7249.87 8584.44 8325.14 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 2.02 2.09 1.86 1.43 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 2.80 2.92 3.25 2.60 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 1.38 1.39 1.75 1.81 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৫৯% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৭.৮৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৯.১০% 

হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৫২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

১৬.৪৪% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭.১৫% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ০.৯০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৬.৩৮% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩০.৯৫%     মধদেদঙ। 

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 1.38 1.39 1.75 1.81 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 2.02 2.09 1.86 1.43 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 49.45 47.74 53.67 69.74 

 

  াভডী-৫ এ চদঢা জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে 

মব, চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৯০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৬.৩৮% এং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৩০.৯৫% হ্রা মধদেদঙ।। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৫৯% বৃসি 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৭.৮৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৯.১০% হ্রা মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.৭১% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৪.২২% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

২০.২৯% বৃসি মধদেদঙ। 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                         ংদবাসচঢ মূে                               ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 
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মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 
 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 16044.75 17550.51 18193.15 18413.23 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 0.88 0.87 0.88 0.65 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 2.80 2.92 3.25 2.60 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 3.17 3.38 3.70 4.00 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ১.৭৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.১৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৬.৩৮ % হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৫২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৬.৪৪% বৃসি মধদেদঙ,  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৭.১৫% হ্রা মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

৬.৩৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৬.৬২%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৬.১২% বৃসি মধদেদঙ ।  
 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রসনঝ                       x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                 (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 718.43 1005.09 924.71 788.29 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) 6423.31 6931.76 6485.91 2823.46 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 88.05 86.53 87.92 64.83 

প্রসনঝ ফাসচথদ 18.10 18.44 16.31 7.62 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 2.21 2.14 2.19 2.01 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, চদঢা জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ৭.৯২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ০.৯৭% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫৬.০৪% হ্রা 

মধদেদঙ । প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.৫২%, হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 

০.১৪%  বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৩.২৩% হ্রা মধদেদঙ। ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৩৪% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১.৭৯%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১০.৪৮% হ্রা মধদেদঙ । মূমথদ 

ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.১৮% বৃসি 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১.১৯%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৯.০৩% হ্রা মধদেদঙ । 
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অলাত জুঝ সফমস্  সমঃ 

াসমোটাো, বদযাভ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ 

অলাত জুঝ সফম সমঃ াংমাদতয জুঝ সফমস্ এযাদাসদেযদ এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম। এআ ধাঝওমটি ১৯৮২ 

াদম বদযাভ মচমাভ াসমোটাংকা মঢ স্থাসধঢ লে । সফমটি ঢাভ প্রসঢষ্ঠাভ ঙদভআ াসডসচযও উৎধাতদ বাে।  প্রসঢষ্ঠাদটিদঢ 

ঢথফাদদ ধাদঝভ সুঢা  সুঢামী উৎধাতদ ওভা লদে । সফমটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম 

৭০৫৩.২৩ মক্ষ ঝাওা। ২০১৯-২০ ণ থঙদভভ উৎধাতদ মক্ষযফাো সঙম ৯০০০ মফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য, বাভ মূে প্রাে ৮৪৩২.১১ 

মক্ষ ঝাওা। সওন্তু উদেসঔঢ ণ থঙদভ ৮৩১৭.১৮ মফ.ঝদ ধাঝচাঢ ধণ্য উৎধাসতঢ লে বাভ প্রকৃঢ মূে সঙম ৭৬৮৫.০০ মক্ষ 

ঝাওা। ২০১৯-২০ ণ থঙদভ অলাত জুঝ সফম সমঃ এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ৭৬৩ চদ।  
 

াভডী - ১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                                                     (মক্ষ ঝাওা) 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 7072.90 8175.22 7726.51 8445.32 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 6755.21 6530.30 6050.17 6247.98 

ংদবাসচঢ মূে 317.69 1644.92 1676.34 2197.34 

 

াভডী -১ এ অলাত জুঝ সফম সমঃ এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ সক্রেমব্দ অে 

২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫.৫৯, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৯.২৪%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১৯.৪০% বৃসি 

মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৩৩% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থ ঙদভ 4. 79% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ 47.93% হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪১৭.৭৮%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৪২৭.৬৭%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৫৯১.৬৬% বৃসি মধদেদঙ ।  
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সনকাভ-  ১.০ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

                                 ংদবাসচঢ মূে                             x                                সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

                (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                               (চদপ্রসঢ সক্রে) 
 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফথ্যথদও 

বুছাে। আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা প্রপাসঢ 

বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ। াভডী- ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ 

সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 
 

াভডী-২ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 773.00 831.00 836.00 763.00 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.41 1.98 2.01 2.88 

ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ (%) 4.49 20.12 21.70 26.02 

চদপ্রসঢ সক্রে  9.15 9.84 9.24 11.07 

 

অলাত জুঝ সফম সমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৮১.৬৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৮৭.৯০%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৬০০.৭৩% বৃসি মধদেদঙ ।  ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫.৬০%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ ১৭.২০%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২১.৫৩% বৃসি মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৭.৫২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১.০১% হ্রা মধদেদঙ   ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২০.৯৭% বৃসি মধদেদঙ । 
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াভডী - ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 82.94 65.53 64.78 62.66 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে ভ 3.14 3.32 3.39 2.69 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 9.42 11.03 10.13 8.63 

মফাঝ ব্যে (%) 95.51 79.88 78.30 73.98 

ংদবাসচঢ মূে (%) 4.49 20.12 21.70 26.02 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

    

অলাত জুঝ সফম সমঃ এভ এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ 

সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৭.৪১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

১৮.১৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২০.২৮% হ্রা মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ০.১৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.২৫% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.৪৫% হ্রা মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ ব্যে 

ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.৬০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.৭০% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ০.৮০% হ্রা মধদেদঙ। নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫.৬৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

৭.২০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২১.৫৩% হ্রা মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫.৬৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৭.২০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২১.৫৩% বৃসি মধদেদঙ।   

 

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                              ংদবাসচঢ মূে                              ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ । 

 

 

 

 

 

-১৪- 



াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 756.26 1096.68 1034.22 1116.42 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 0.42 1.50 1.62 1.97 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.41 1.98 2.01 2.88 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.98 1.32 1.24 1.46 

 

 প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৫৭.০৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৮৫.৮৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৬৮.৫৩% বৃসি মধদেদঙ। 

ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৮১.৬৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৮৭.৯০% 

এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৬০০.৭৩.২৮% বৃসি মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

৩৪.৮৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৬.৪৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৯.৫৬% বৃসি মধদেদঙ। 

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.98 1.32 1.24 1.46 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 0.42 1.50 1.62 1.97 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 238.05 66.67 61.70 50.81 

 

  াভডী-৫ এ অলাত জুঝ সফম সমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে 

মব, ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৪.৮৯%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ ২৬.৪৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৯.৫৬% বৃসি মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৫৭.০৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৮৫.৮৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৬৮.৫৩% বৃসি মধদেদঙ। ংদবাসচঢ 

মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৭১.৩৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৭৬.৩৫% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৮৭.২৪% হ্রা মধদেদঙ। 

 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                ংদবাসচঢ মূে                               ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 

 

-১৫- 



মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 6749.89 6899.15 6945.47 7053.23 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 0.05 0.24 0.24 0.31 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.41 1.98 2.01 2.88 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 8.73 8.30 8.31 9.24 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৪০৬.৫৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৪১২.৮১% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫৬১.৯২% বৃসি মধদেদঙ। ধসভতদও 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৮১.৬৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৮৭.৯০%  ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৬০০.৭৩% বৃসি মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৯২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৪.৮৬% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫.৮৬% বৃসি মধদেদঙ ।  

 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

    ধাদভটিং প্রসনঝ                        x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                        (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                   (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩)  

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, সওপাদ 

এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 127.43 112.73 101.50 94.44 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -566.00 435.51 540.62 986.48 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 4.71 23.84 24.14 31.15 

প্রসনঝ ফাসচথদ -8.00 5.33 7.00 11.68 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 1.05 1.18 1.11 1.20 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, অলাত জুঝ সফম সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ ধাদভটিং প্রসনঝ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৭৬.৯৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৯৫.৫২%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৭৪.২৯% হ্রা 

মধদেদঙ । প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৯.১৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৯.৪৩%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৬.৪৫% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

১৩.৩৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৫.০০%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৯.৬৮% বৃসি মধদেদঙ । মূমথদ ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৩.০৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৬.১৬%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৪.২৭% বৃসি মধদেদঙ । 
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ফসতদা জুঝ সফম সমঃ 

ওাভাভঘভ, সযপুভ, দভসংতী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ 

ফসতদা জুঝ আন্ডাসিচ সমসফদঝট দভসংতী মচমাভ সযপুভ উধদচমাভ ওাভাভঘদভ  ১৯৯৮ াদম স্থাধদ ওভা লে। সফমটি 

প্রসঢষ্ঠাভ ধদভভ ঙভ থ্যথাৎ ১৯৯৯ াদম াসডসচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটি জুঝ আোদ থ, জুঝ ব্যাক  জুঝ ক্লণ আঢযাসত 

উৎধাতদ ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ১১৯২.০০ মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ উৎধাতদ মক্ষযফাো সঙম ৬০৩৫.০০ মফ. ঝদ এং প্রকৃঢ উৎধাতদদভ ধসভফাড সঙম ৫৪৮৪.০০ মফ.ঝদ । ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

আষ্টাদ থ জুঝ সফম সমসফদঝট  এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ১০৭০.০০ চদ।    

 

াভডী - ১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                 (মক্ষ ঝাওা) 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 2351.00 5863.00 4849.00 5745.00 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 1422.00 3710.00 3295.00 5034.00 

ংদবাসচঢ মূে 929.00 2153.00 1554.00 711.00 

 

 াভডী -১ এ ফসতদা জুঝ আন্ডাসিচ সমসফদঝট এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪৯.৩৮% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ১০৬.২৫% বৃসি 

মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১৪৪.৩৬% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৬০.৯০%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ১৩১.৭২% ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ২৫৪.০১% বৃসি মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে 

২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৩১.৭৫%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৬৭.২৮% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ 

২৩.৪৭% হ্রা মধদেদঙ ।  
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

                                ংদবাসচঢ মূে                             x                                 সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                               মফাঝ চদযসি 

               (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                                  (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী - ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 963.00 880.00 870.00 1070.00 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.96 2.45 1.79 0.66 

ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ (%) 39.52 36.72 32.05 12.38 

চদপ্রসঢ সক্রে  2.44 6.66 5.57 5.37 

 

ফসতদা জুঝ আন্ডাসিচ সমসফদঝট এভ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫৩.৬১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৮৫.১৬% বৃসি মধদেদঙ  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩১.১২% হ্রা মধদেদঙ ।  ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

২.৭৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৭.৪৭%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৭.১৪% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৭২.৯০% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১২৮.৩০% হ্রা মধদেদঙ   ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১১৯.৯৩% 

বৃসি মধদেদঙ । 
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াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে 17.40 45.47 52.07 67.48 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে 12.93 5.76 0.00 6.27 

সযল্পচসদঢ ব্যে 30.16 12.04 15.88 13.87 

মফাঝ ব্যে 60.48 63.28 67.95 87.62 

ংদবাসচঢ মূে 39.52 36.72 32.05 12.38 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ফসতদা জুঝ আন্ডাসিচ সমসফদঝট এভ এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-

৩ সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৮.০৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

৩৪.৬৮% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 50.09% হ্রা মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ 7.17%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 12.93% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 6.66% হ্রা মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-

১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 18.12%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 14.28%  এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 16.28% হ্রা 

মধদেদঙ। নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ  2.79%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 7.47% এং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ 27.14% বৃসি মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ 2.79%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 7.47% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 27.14% হ্রা মধদেদঙ।    

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                              ংদবাসচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                    (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 497.00 518.00 610.00 665.00 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 1.87 4.16 2.55 1.07 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.96 2.45 1.79 0.66 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.52 0.59 0.70 0.62 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২২.৩৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৬.২৯% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৪২.৮০% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫৩.৬১%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ ৮৫.১৬% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩১.১২% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.০৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৫.৮৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২০.৪২% বৃসি মধদেদঙ। 

 
 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.52 0.59 0.70 0.62 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 1.87 4.16 2.55 1.07 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 53.50 24.06 39.25 93.53 

 

 

াভডী-৫ এ ফসতদা জুঝ আন্ডাসষ্টচ সমসফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.০৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৫.৮৬% এং ২০১৯-

২০ ণ থঙদভ ২০.৪২% বৃসি মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২২.৩৬%, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৬.২৯% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪২.৮০% হ্রা মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ 

লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৯.৪৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪.২৪% হ্রা মধদেদঙএং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৪০.০৩% বৃসি মধদেদঙ। 

 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                ংদবাসচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 
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মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 943.00 1082.00 1106.00 1192.00 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 0.99 1.99 1.41 0.60 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.96 2.45 1.79 0.66 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 0.98 1.23 1.27 1.11 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ১০১.৯৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৪২.৬২% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৯.৪৫% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫৩.৬১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৮৫.১৬% বৃসি মধদেদঙ  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩১.১২% হ্রা মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৫.৫৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৯.৮২%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৩.৭৬% বৃসি মধদেদঙ ।  

 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

                                  ধাদভটিং প্রসনঝ                       x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                           স্থােী মূমথদ 

                    (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                  (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ । 
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াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 113.00 114.00 116.00 125.00 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) 319.00 1521.00 828.00 -79.00 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 98.52 198.98 140.51 59.65 

প্রসনঝ ফাসচথদ 13.57 25.94 17.08 -1.38 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 2.49 5.42 4.38 4.82 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, ফসতদা জুঝ আন্ডাসিচ সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ ধাদভটিং প্রসনঝ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৭৬.৮০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৫৯.৫৬% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

১২৪.৭৬% হ্রা মধদেদঙ। প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০৪.৪৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 

৪১.৯১% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৮.৮৭% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২.৩৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩.৫১% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৪.৯৪% হ্রা মধদেদঙ । মূমথদ 

ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১১৭.৩৫%, ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভভ ৭৫.৮৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৯৩.৩২% বৃসি মধদেদঙ । 
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ভলফাদ জুঝ সিদ থা (প্রাঃ) সমঃ 

ফাদলন্দ্রা, মমপুকুভ, ভাচযালী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ 

ভলফাদ জুঝ আন্ডাসিচ সমসফদঝট উতভদেভ যাস্তভ দীি খ্যাঢ ভাচযালী মচমাভ মমপুকুদভভ ফাদলন্দ্রা দাফও স্থাদদ ২০১১ াদম 

প্রসঢসষ্ঠঢ লে। সফমটি স্থাধদদ ব্যে লে প্রাে ৮৯১৫.৪৭ মক্ষ ঝাওা।  সফমটি প্রসঢষ্ঠাভ ধদভভ ঙভ ২০১২ াদম াসডসচযওপাদ উৎধাতদ 

শুরু ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটি মলসোদ  স্যাসওং উৎধাতদ ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম 

১৪৬২.৮৫ মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ প্রকৃঢ উৎধাতদ সঙম ২১৯৩.২৫মফ. ঝদ বাভ প্রকৃঢ মূে সঙম ৩৯৭২.৬৭ মক্ষ 

ঝাওা।  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ভলফাদ জুঝ আন্ডাসিচ সমসফদঝট এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ১৪০৫ চদ।  

 

াভডী - ১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 9888.08 9852.29 11075.70 12614.31 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 6833.14 8356.76 9174.60 10455.22 

ংদবাসচঢ মূে 3054.94 1495.53 1901.10 2159.09 

 

 াভডী -১ এ ভলফাদ জুঝ সিদ থা (প্রাঃ) সমঃ এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 0.36% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ 12.01%  ২০১৯-২০ 

ণ থ ঙদভ 27.57% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

22.30% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৩4.২৭. 79% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৫৩.০১% বৃসি মধদেদঙ । ংদবাসচঢ 

মূে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫১.০৫%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৩৭.৭৭%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ২৯.৩২% 

হ্রা মধদেদঙ ।  
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

                    ংদবাসচঢ মূে                             x                                সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

                  (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                              (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী - ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 806.00 843.00 1161.00 1405.00 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 3.79 1.77 1.64 1.54 

ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ (%) 30.90 15.18 17.16 17.12 

চদপ্রসঢ সক্রে  12.27 11.69 9.54 8.98 

 

ভলফাদ জুঝ সিদ থা (প্রাঃ) সমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 53.19%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 56.80%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

59.46% হ্রা মধদেদঙ ।  ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 15.72%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ 13.73%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 13.78% হ্রা মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ 4.74% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 22.24% হ্রা মধদেদঙ   ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 26.82% হ্রা মধদেদঙ । 

 

াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 63.85 78.00 77.72 77.96 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে ভ 2.98 3.31 3.31 3.22 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 2.27 3.51 1.81 1.70 

মফাঝ ব্যে (%) 69.10 84.82 82.84 82.88 

ংদবাসচঢ মূে (%) 30.90 15.18 17.16 17.12 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ভলফাদ জুঝ সিদ থা (প্রাঃ) সমঃ এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে ংদবাসচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য 

ঔভদঘভ লাদভভ াভডী-৩ সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 14.16%, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 13.87% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 14.11% বৃসি মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 0.33%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 0.32% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 0.24% বৃসি মধদেদঙ। 

সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 1.23 % বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 0.46% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.৫৭ হ্রা মধদেদঙ । নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 15.72%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ 13.73% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 13.78 % বৃসি মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 15.72%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 13.73% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 13.78% 

হ্রা মধদেদঙ।    

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

               ংদবাসচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

 

াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 766.45 788.62 953.75 1066.12 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 3.99 1.90 1.99 2.03 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 3.79 1.77 1.64 1.54 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.95 0.94 0.82 0.76 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 52.42%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 49.99% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 49.19% হ্রা মধদেদঙ। 

ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 53.19%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 56.80% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ 59.46% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 1.62%, ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভ 13.61% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 20.20% হ্রা মধদেদঙ। 
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াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.95 0.94 0.82 0.76 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 3.99 1.90 1.99 2.03 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 25.09 52.73 50.17 49.38 

 

াভডী-৫ এ ভলফাদ জুঝ সিদ থা (প্রাঃ) সমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ থাৎ ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 1.62%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

13.6% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 20.20% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ 52.42%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 49.99% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 49.19% হ্রা মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ 

ব্যদেভ লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৭.৬৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৫.০৮% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

২৪.২৯% বৃসি মধদেদঙ। 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                 ংদবাসচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 1683.02 1566.63 1462.85 ১৫০১.০১ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 1.82 0.95 1.30 ১.৪৪ 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 3.79 1.77 1.64 1.54 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 2.09 1.86 1.26 ১.০৭ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৪৭.৪১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৮.৪০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২০.৭৫% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫৩.১৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৫৬.৮০%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫৯.৪৬% 

বৃসি মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

১১.০০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৯.৬৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৮.৮৪% হ্রা মধদেদঙ ।  
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সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রসনঝ                       x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                           স্থােী মূমথদ 

                    (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                  (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 16.38 2.65 2.53 ২.৫৪ 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) 2272.11 704.26 944.82 1092.97 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 181.52 95.46 129.96 ১৪৩.৮৪ 

প্রসনঝ ফাসচথদ 22.98 7.15 8.53 8.66 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 5.88 6.29 7.57 ৮.৪০ 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, ভলফাদ জুঝ সিদ থা (প্রাঃ) সমঃ এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এং 

২০১৮-১৭ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ঋডাত্বও সঙম। প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

৮৬.০৫%  ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫১.৫৬% এং ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৭.৬৭% হ্রা মধদেদঙ। ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫.৮৩%  ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.৪৫% এং ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪.৩১% হ্রা 

মধদেদঙ। মূমথদ ঝাড থপাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৭.০৪%  ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৮.৮৭% এং ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভ ৪৩.০৪% বৃসি মধদেদঙ।  
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জুঝ মঝক্সঝাআম সফমস্  সমঃ 

মতোিা, সতখসমো, খুমদা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ 

জুঝ মঝক্সঝাআম সফমস্ সমসফদঝট ২০১০ াদম খুমদা মচমাভ সতখসমো উধদচমাভ মতোিা মঢ বপভ দতীভ উধওদে স্থাসধঢ লে। 

সফমটি প্রসঢষ্ঠাভ দু’ঙভ ধভ থ্যথাৎ ২০১২ াদম াসডসচযও উৎধাতদদ বাে।  ঢথফাদদ ধাঝওমটি াংমাদতয জুঝ সফম এদাসদেযদ 

(সদচএফএ) এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম সলদদ ধসভঘাসমঢ লদে। এআ ধাঝওমটি  আোদ থ, মলসোদ স্তা/ওাধি, স্যাসওং স্তা/ওাধি 

 ধাদঝভ ভসয উৎধাতদ ওদভ । প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ৭২৮.৩৬ মক্ষ ঝাওা।  প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

২০১৯-২০ ণ থঙদভভ প্রকৃঢ উৎধাতদ সঙম ১৫,৫৬০.৯২  মফ.ঝদ বাভ মূে প্রাে ১০,১১৪.৫৭ মক্ষ ঝাওা । ২০১৯-২০ ণ থঙদভ জুঝ 

মঝক্সঝাআম সফমস্ সমসফদঝট এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ১৯৩০ চদ। 
 

াভডী – ১  

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                                                     (মক্ষ ঝাওা)  

 

সদড থােওমূল 

 

ণ থঙভ  

 ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 7496.35 9998.03 8172.52 11610.76 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 6345.61 8214.79 6041.48 9386.99 

ংদবাসচঢ মূে 1150.74 1783.24 2131.04 2223.77 
  

 

াভডী -১ এ জুঝ মঝক্সঝাআম সফম সমসফদঝট এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৩.৩৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৯.0২% ২০১৯-২০ 

ণ থ ঙদভ ৫৪.৮৯% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

২৯.৪৬% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ 4. 79% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ 47.93% বৃসি মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে 

২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫৪.৯৬%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৮৫.১৯%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৯৩.২৫% বৃসি 

মধদেদঙ। 
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাসচঢ মূে                                x                              সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

               (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                                   (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী-২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ                                       

সভড  ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 1255.00 1410.00 1785.00 1930.00 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.92 1.26 1.19 1.15 

ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ (%) 15.35 17.84 26.08 19.15 

চদপ্রসঢ সক্রে  5.97 7.09 4.58 6.02 

 

জুঝ মঝক্সঝাআম সফম সমসফদঝট এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৭.৯৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩০.২০%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

২৫.৬৬% বৃসি মধদেদঙ ।  ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২.৪৯%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ ১০.৭৩%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৮০% বৃসি মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ১৮.৭১% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৩.৩৫% হ্রা মধদেদঙ   ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.৭২% বৃসি মধদেদঙ । 

 

াভডী-৩ 

                           সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ           

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 74.54 72.47 57.85 ৬৭.৪৬ 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে ভ 4.51 4.62 7.18 ৫.৭১ 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 5.59 5.08 8.89 ৭.৬৮ 

মফাঝ ব্যে (%) 84.65 82.16 73.92 ৮০.৮৫ 

ংদবাসচঢ মূে (%) 15.35 17.84 26.08 ১৯.১৫ 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

-৩০- 



জুঝ মঝক্সঝাআম সফম সমসফদঝট এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে, ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ 

সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২.০৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

১৬.৭০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭.০৮% হ্রা মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ০.10%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২.৬৭% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.২০% বৃসি মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৫২% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩.৩০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২.০৮% বৃসি 

মধদেদঙ। নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২.৪৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১০.৭৩% এং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৩.৮০% হ্রা মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ২.৪৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১০.৭৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৮০ % বৃসি মধদেদঙ।    

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                 ংদবাসচঢ মূে                             ÷                              শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

এং শ্রসফদওভ কি মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও 

শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 315.16 315.21 284.06 395.24 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 3.65 5.66 7.50 ৫.৬৩ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.92 1.26 1.19 ১.১৫ 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.25 0.22 0.16 0.20 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫৪.৯৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১০৫.৪৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫৪.০৯% বৃসি 

মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৭.৯৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

৩০.২০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৫.৬৬% বৃসি মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

১০.৯৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৬.৬৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৮.৪৫% হ্রা মধদেদঙ। 
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াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.25 0.22 0.16 0.20 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 3.65 5.66 7.50 ৫.৬৩ 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 27.39 17.68 13.33 ১৭.৭৭ 

 

  াভডী-৫ এ জুঝ মঝক্সঝাআম সফম সমসফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ থাৎ ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.৯৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

৩৬.৬৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৮.৪৫% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৫৪.৯৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১০৫.৪৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫৪.০৯% বৃসি মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ 

শ্রফ ব্যদেভ লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৯.৭১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪.০৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৯.৬১% হ্রা মধদেদঙ। 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                              ংদবাসচঢ মূে                              ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 
 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 
 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

 সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 383.85 492.35 759.09 619.49 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 3.00 3.62 2.81 ৩.৫৯ 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.92 1.26 1.19 ১.১৫ 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 0.31 0.35 0.43 0.32 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ২০.৮১% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৬.৩৬% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৯.৭৪% বৃসি মধদেদঙ। 

ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৭.৯৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩০.২০%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৫.৬৬% বৃসি মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.১৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৯.০৪%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.৯৪% বৃসি মধদেদঙ ।  
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সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

                                  ধাদভটিং প্রসনঝ                        x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

 

াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 404.14 403.73 406.21 392.29 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) 431.44 1064.30 1440.77 ১৪৩৬.২৪ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 299.79 362.19 280.74 ৩৫৮.৯৭ 

প্রসনঝ ফাসচথদ 5.76 10.65 17.63 ১২.৩৭ 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 19.53 20.31 10.77 1৮.৭৪ 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, জুঝ মঝক্সঝাআম সফম সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ১৪৬.৬৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৩৩.৯৪%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৩২.৮৯% 

বৃসি মধদেদঙ । প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬২.৪০% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ ১৯.০৫% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫৯.১৮% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৮৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১১.৮৭%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৬.৬১% বৃসি মধদেদঙ । মূমথদ 

ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৯৮% বৃসি 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভভ ৪৪.৮৭%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.০৩% হ্রা মধদেদঙ । 
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 ফদযভ জুঝ সফমস্  সমঃ  

ঘিসুচাপুভ, সযপুভ, দভসংতী  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ 

যফদভ জুঝ সফমস্ সমসফদঝট াংমাদতয জুঝ সিদা থ এযাদাসদেযদ (সদচএএ) এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম। এআ 

ধাঝওমটি ১৯৮০ াদম দভসংতী মচমাভ সযপুভ উধদচমাভ ঘভসুচাপুদভ স্থাসধঢ  লে । সফমটি ১৯৮১ াদম াসডসচযওপাদ উৎধাতদ 

শুরু ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটি ধাঝ লদঢ সুঢা উৎধাতদ ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ২৭০৮.৩২  

মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভভ প্রকৃঢ উৎধাতদ সঙম ৬১০৯.০০ মফ.ঝদ বাভ মূে প্রাে ৫২০১.১০ মক্ষ ঝাওা। ২০১৯-২০  

ণ থঙদভ যফদভ জুঝ সফমস্ সমসফদঝট এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ৬৭৭ চদ ।  

 

াভডী – ১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                                                         (মক্ষ ঝাওা)  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 5228.80 5868.45 4264.05 5597.59 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 3901.23 4758.74 3193.59 4434.52 

ংদবাসচঢ মূে 1327.57 1109.71 1070.46 1163.07 

 

াভডী -১ এ ফদযভ জুঝ সফম জুঝ সফম সমসফদঝট এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, 

প্রসঢষ্ঠাদটিভ সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২.২৩% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ 

১৮.৪৫% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৭.০৫% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২১.৯৮% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ১৮.১৪% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১৩.৬৭% 

বৃসি মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৬.৪১%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ১৯.৩৭%  

২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১২.৩৯% হ্রা মধদেদঙ।  
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

           ংদবাসচঢ মূে                                x                              সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

                  (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                              (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী - ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 
 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 737.00 751.00 754.00 677.00 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) 1.80 1.48 1.42 1.72 

ংদবাসচঢ মূে নুধাঢ % 25.39 18.91 25.10 20.78 

চদপ্রসঢ সক্রে  7.09 7.81 5.66 8.27 

 

ফদযভ জুঝ সফম জুঝ সফম সমসফদঝট এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৭.৯৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২১.১৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৪.৬৩% হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬.৪৮% হ্রা মধদেদঙ , ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভভ ০.২৯% বৃসি মধদেদঙ   ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.৬১% হ্রা মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.১৪% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২০.২৯% হ্রা মধদেদঙ   ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৬.৫৪% বৃসি 

মধদেদঙ । 

াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 64.56 71.31 63.24 67.88 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে ভ 2.39 2.62 3.14 3.39 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 7.67 7.16 8.52 7.96 

মফাঝ ব্যে (%) 74.61 81.09 74.90 79.22 

ংদবাসচঢ মূে (%) 25.39 18.91 25.10 20.78 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 ফদযভ জুঝ সফম জুঝ সফম সমসফদঝট এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে, ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ 

াভডী-৩ সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬.৭৫% বৃসি মধদেদঙ, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১.৩২% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৩২% বৃসি মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২.২৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.৭৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.০০%% বৃসি মধদেদঙ। 

সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৫১% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.৮৫% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.২৯% বৃসি মধদেদঙ। নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬.৪৮%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ ০.২৯% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.৬১% বৃসি মধদেদঙ । নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-

১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬.৪৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.২৯% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.৬১%  হ্রা মধদেদঙ।    

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

              ংদবাসচঢ মূে                             ÷                              শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 
  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 634.51 740.28 634.98 663.50 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 2.09 1.50 1.69 1.75 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.80 1.48 1.42 1.72 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.86 0.99 0.84 0.98 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৮.৩৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৯.৪৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৬.২২% হ্রা মধদেদঙ। 

ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৭.৯৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২১.১৮% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.৬৩% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.৪৯% বৃসি 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২.১৮% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৩.৮৪% বৃসি মধদেদঙ। 
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াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.86 0.99 0.84 0.98 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 2.09 1.50 1.69 1.75 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 47.79 66.71 59.32 57.05 

 

  াভডী-৫ এ ফদযভ জুঝ সফম জুঝ সফম সমসফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য 

সদেরদড মতঔা বাে মব, চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.৪৯% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ ২.১৮% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৩.৮৪% বৃসি মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৮.৩৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৯.৪৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৬.২২% হ্রা মধদেদঙ। 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৮.৯১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

১১.৫২% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৯.২৫% বৃসি মধদেদঙ। 

 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

               ংদবাসচঢ মূে                              ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ।  

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 2476.67 2691.70 2705.66 2708.32 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 0.54 0.41 0.40 0.43 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.80 1.48 1.42 1.72 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 3.36 3.58 3.59 4.00 
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াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ২৩.০৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৬.১৯% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৯.৮৮% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৭.৯৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২১.১৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৪.৬৩% হ্রা মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৬.৬৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৬.৭৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৯.০৪% বৃসি মধদেদঙ ।  

 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

                                  ধাদভটিং প্রসনঝ                        x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

 

াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 73.76 82.15 75.02 70.18 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) 619.30 287.28 360.46 429.39 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 53.60 41.23 39.56 42.94 

প্রসনঝ ফাসচথদ 11.84 4.90 8.45 7.67 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 2.11 2.18 1.58 2.07 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, ফদযভ জুঝ সফম জুঝ সফম সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদে ধাদভটিং প্রসনঝ সপসত ঙভ 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫৩.৬১% ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৪১.৮০%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩০.৬৭% হ্রা 

মধদেদঙ। প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২.৩৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৪.০৪%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১০.৬৬% হ্রা মধদেদঙ। ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬.৯৫%, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩.৩৯%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.১৭% হ্রা মধদেদঙ । মূমথদ ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে মব, 

প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.২৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৫.৩৫%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২.১০% হ্রা মধদেদঙ। 
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ভাচািী জুঝ সফম সমঃ 

অমাতীপুভ, ভাচািী।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ 

ভাচািী জুঝ সফম সমঃ াংমাদতয জুঝ সফম এযাদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ ধাঝওমটি 

ভাচাসিভ অমাতীপুদভ ২০০৮ াদম স্থাধদ ওভা লে। প্রসঢষ্ঠাদওামীদ ফদে প্রাে ২০০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্যদে এটি স্থাধদ ওভা লে।  

সফমটি ২০০৯ াদম াসডসচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটি স্তা মলসোদ, সুঢা  ক্লণ (টাআপাসনাআট মপ্রাটাট, মলসোদ) 

উৎধাতদ ওদভ। ভাচািী জুঝ সফম সমঃ এ উৎধাসতঢ প্রাে  ধণ্য সদতদয ভপ্তাসদ ওভা লে। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ 

স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ৬০৩৮.০১ মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ উৎধাতদ মক্ষযফাো সঙম ২১৪৫০.০০ মফ. ঝদ 

এং প্রকৃঢ উৎধাতদদভ ধসভফাড সঙম ১৯৭০৪.৫০ মফ.ঝদ। বাভ মূে প্রাে ১৩১৬১.৫৯ মক্ষ ঝাওা।  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ভাচািী জুঝ 

সফম সমঃ এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ২৩১৩ চদ ।   

 

াভডী - ১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত                                        

(মক্ষ ঝাওা) 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 13803.91 14397.96 13343.39 16930.87 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 13430.36 13929.86 13637.38 17082.21 

ংদবাসচঢ মূে 373.55 468.10 -293.99 -151.34 

 

 াভডী -১ এ ভাচািী জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৩০% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৩.৩৪% হ্রা মধদেদঙ 

 ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ২২.৬৫% বৃসি মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৩.৭২%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ১.৫৪%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ২৭.১৯% বৃসি মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ ণ থ 

ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৫.৩১%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ১৭৮.৭০%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১৪০.৫১% হ্রা মধদেদঙ । 
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

           ংদবাসচঢ মূে                             x                                সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

                  (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                              (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী - ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 1558.00 1780.00 2038.00 2313.00 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) 0.24 0.26 -0.14 -0.07 

ংদবাসচঢ মূে নুধাঢ % 2.71 3.25 -2.20 -0.89 

চদপ্রসঢ সক্রে  8.86 8.09 6.55 7.32 

 
 

ভাচািী জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৯.৬৮% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৬০.১৭% হ্রা 

মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১২৭.২৯% হ্রা মধদেদঙ।  ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ০.৫৫% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৪.৯১%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৬০% হ্রা মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৮.৭১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৬.১০%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৭.৩৮% হ্রা 

মধদেদঙ  । 
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াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 67.48 66.02 62.35 67.51 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে(%) 29.62 30.61 39.59 33.19 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 0.19 0.12 0.26 0.19 

মফাঝ ব্যে (%) 97.29 96.75 102.20 100.89 

ংদবাসচঢ মূে (%) 2.71 3.25 -2.20 -0.89 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 

ভাচািী জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে, ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ 

সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.৬৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

৫.১৩% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.০৩% বৃসি মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-

১৮ ণ থঙদভ ০.৯৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৯.৯৭% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৫৭% বৃসি মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.০৭% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.০৭% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

মওাদ হ্রা-বৃসি ধােসদ। নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৫৫% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

৪.৯১% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৬০% বৃসি মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৫৫% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৪.৯১% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৬০% হ্রা 

মধদেদঙ।   

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                               ংদবাসচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                  (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                    (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

এং শ্রসফদওভ কি মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ । 
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াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 1485.70 1545.40 1596.26 1572.84 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 0.25 0.30 -0.18 -0.10 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.24 0.26 -0.14 -0.07 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.95 0.87 0.78 0.68 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২০.৪৭%বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৭৩.২৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

১৩৮.২৭% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৯.৬৮% বৃসি মধদেদঙ, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৬০.১৭% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১২৭.২৯% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৮.৯৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৭.৮৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৮.৬৯% হ্রা মধদেদঙ।  

    

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.95 0.87 0.78 0.68 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 0.25 0.30 -0.18 -0.10 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 397.72 330.14 -542.96 -1039.28 

 

াভডী-৫ এ ভাচািী জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৮.৯৫%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ ১৭.৮৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৮.৬৯% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২০.৪৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৭৩.২৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৩৮.২৭% হ্রা মধদেদঙ। 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৭.৫৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

৯৪০.৫৯% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৪৩৭.০০% হ্রা মধদেদঙ। 

 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                             ংদবাসচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

                        (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 
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মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 3583.45 3940.78 5937.10 6038.01 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 0.10 0.12 -0.05 -0.03 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) 0.24 0.26 -0.14 -0.07 

মূমথদ খদত্ব(মক্ষ ঝাওাে) 2.30 2.21 2.91 2.61 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ১৩.৯৫% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪৭.৫০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১২৪.০৪% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৯.৬৮% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৬০.১৭%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১২৭.২৯% হ্রা মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৭৪%, হ্রা মধদেদঙ ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৬.৬৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১৩.৫০% বৃসি মধদেদঙ ।  

 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রসনঝ                       x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                           স্থােী মূমথদ 

                    (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                  (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

-৪৩- 



াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে(মক্ষ ঝাওাে) 169.26 171.69 224.18 221.10 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -1281.41 -1248.99 -2114.43 -1945.28 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 10.42 11.88 -4.95 -2.51 

প্রসনঝ ফাসচথদ -9.28 -8.67 -15.85 -11.49 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 3.85 3.65 2.25 2.80 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, ভাচািী জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ২.৫৩% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৬৫.০১%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৫১.৮১% বৃসি মধদেদঙ । প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.৪৫% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ ১৫.৩৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১২.৯৩% হ্রা মধদেদঙ। ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-

১৮ ণ থঙদভ ০.৬১% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৬.৫৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২.২১% হ্রা মধদেদঙ। মূমথদ ঝাড থপাভ 

ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫.১৫% ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 

৪১.৬৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৭.২১% হ্রা মধদেদঙ । 
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চব্বাভ জুঝ সফম সমঃ 

ওফমপুভ, বপভ, সওদযাভকঞ্জ  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধসভসঘসঢঃ 

চব্বাভ জুঝ সফম সমঃ াংমাদতয জুঝ সফম এযাদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ ধাঝওমটি 

সওদযাভকঞ্জ মচমাভ বপভ উধদচমাভ ওফমপুভ দাফও স্থাদদ ১৯৬৫ াদম স্থাধদ ওভা লে। প্রসঢষ্ঠাদওামীদ ফদে প্রাে ৪২৭.৮৪ মক্ষ 

ঝাওা ব্যদে এটি স্থাধদ ওভা লে।  সফমটি ১৯৬৭ াদম াসডসচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটি  মলসোদ  স্যাসওং উৎধাতদ 

ওদভ। চব্বাভ জুঝ সফম সমঃ  এ উৎধাসতঢ ধণ্য মতদযভ ঘাসলতা মফঝাদঢ ভূসফওা ভাঔদঙ। মআ াদণ উৎধাসতঢ ধণ্য সদতদয ভপ্তাসদ 

ওভা লে। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ১১৬৫৭.৪৭ মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ প্রকৃঢ উৎধাতদ সঙম ১৩৫৫.৫৩ মফ. ঝদ। বাভ মূে প্রাে ১৫৪৭.৫৯ মক্ষ ঝাওা।  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ চব্বাভ জুঝ সফম সমঃ 

এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ৫০০ চদ । 

াভডী - ১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

(মক্ষ ঝাওা) 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 2860.75 1৮১৩.১১ 1624.68 1163.40 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 1631.32 1408.62 834.08 1020.92 

ংদবাসচঢ মূে 1229.43 ৪০৪.৪৯ 790.60 142.48 

 

 াভডী -১ এ চব্বাভ জুঝ সফমস্   সমসফদঝট এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৬.৬২%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ২৩.৪১%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ 

৫৯.৩৩% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৩.৬৫% বৃসি 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৪৮.৮৭%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৩৭.৪২% হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৭.১০%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৩৫.৬৯%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৮৮.৪১% হ্রা মধদেদঙ।  
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

           ংদবাসচঢ মূে                             x                                সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

                  (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                              (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী - ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 715.00 741.00 488.00 500.00 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ১.৭২ ০.৫৫ ১.৬২ ০.২৮ 

ংদবাসচঢ মূে নুধাঢ % ৪২.৯৮ ২২.৩১ ৪৮.৬৬ ১২.২৫ 

চদপ্রসঢ সক্রে  4.00 ২.৪৫ 3.33 2.33 

 

চব্বাভ জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৮.২৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৫.৭৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮৩.৪৩% হ্রা 

মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২০.৬৭% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 

৫.৬৯% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩০.৭৩% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৩৮.৮৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৬.৭৯%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪১.৮৫% হ্রা মধদেদঙ।  

 

াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) ৫১.৬৩ ৬৮.২৭ ৪৪.১২ ৭৬.৪৯ 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে (%) 4.63 ৭.৮০ 5.00 6.36 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 0.77 ১.৬২ 2.22 4.90 

মফাঝ ব্যে (%) 5৭.০২ ৭৭.৬৯ ৫১.৩৪ ৮৭.৭৫ 

ংদবাসচঢ মূে (%) 4২.৯২  ২২.৩১ ৪৮.৬৬ ১২.২৫ 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00  100.00 100.00 100.00 
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চব্বাভ জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে, ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ 

সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৬.৬৪% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ ৭.৫২% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৪.৮৬% বৃসি মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.১৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.৩৭% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.৭৩% বৃসি মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ 

ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৮৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১.৪৫% এং ২০১৯-২০  ৪.১৪% বৃসি 

মধদেদঙ । নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২০.৬৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৫.৬৯% 

হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩০.৭৩% বৃসি মধদেদঙ । নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২০.৬৭% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৫.৬৯% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৩০.৭৩% হ্রা মধদেদঙ । 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

          ংদবাসচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                    (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 654.80 704.34 452.15 451.37 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 4.13 ০.৫৭ 3.33 2.29 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 3.79 ০.৫৫ 3.09 2.06 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.92 0.95 0.93 0.90 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৯.৪১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৬.৮৭৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮৩.১৯% হ্রা মধদেদঙ। 

ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৮.২৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৫.৭৮% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮৩.৪৩% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৭৯%, ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভ ১.১৭% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.৪৩% হ্রা মধদেদঙ। 
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াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.92 0.95 0.93 0.90 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 4.13 - ১.৭৮ ১.৭৫ 2.29 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 24.19 ১৭৪.১৩ ৫৭.১৯ ৩১৬.৮০ 

 

াভডী-৫ এ চব্বাভ জুঝ সফমস্   সমসফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ থাৎ ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৭৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ 

১.১৭% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.৪৩% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৯.৪১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৬.৮৭% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮৩.১৯% বৃসি মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে 

নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২০.৮৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩.৯৩% এং ২০১৯-

২০ ণ থঙদভ ২৬৩.৫৩% বৃসি মধদেদঙ। 
 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 
    

               ংদবাসচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

     (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 
 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 11657.47 11657.47 11657.47 11657.47 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ০.১১ ০.০৩ ০.০৭ ০.০১ 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ১.৭২ ০.৫৫ ১.৬২ ০.২৮ 

মূমথদ খদত্ব(মক্ষ ঝাওাে) 16.30 15.73 23.89 23.31 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

৬৭.১০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩৫.৬৯% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮৮.৪১% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-

১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৮.২৫%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৫.৫৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮৩.৪৩% হ্রা 

মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.৫১% 

হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৪৬.৫২%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৩.০% বৃসি মধদেদঙ ।  

-৪৮- 



সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

     ধাদভটিং প্রসনঝ                       x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                             স্থােী মূমথদ 

                         (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                  (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে(মক্ষ ঝাওাে) 198.88 ২০৮.৮২ 109.91 106.61 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) ৩৭৫.৭৫ -৫০৮.৬৭ ২২৮.৫৪ -৪১৫.৫০ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ১০.৫৫ ৩.৪৭ ৬.৭৮ ১.২২ 

প্রসনঝ ফাসচথদ ১৩.১৩ -২৮.০৬ ১৪.০৭ - ৩৫.৭১ 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 0.25 0.১৬ 0.14 0.10 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, চব্বাভ জুঝ সফমস্  সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ২৩৫.০৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৯.১৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২১০.৫৮% হ্রা মধদেদঙ 

। প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৭.০৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩.৭৬%  ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৯.৩২% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪২৮.২৬% হ্রা 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ০.৯৩% বৃসি মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭৮.৮৫% হ্রা  মধদেদঙ । মূমথদ ঝাড থপাভ ঢথ্য 

সদেরদড মতঔা বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৬.৬২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 

৪৩.২১%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৫৯.৩৩% হ্রা মধদেদঙ । 

 

 

 

 

 

 

-৪৯- 



াকভ জুঝ সিসদং সফমস্  সমঃ 

মদলাঝী, ভআঢমা, সতখসমো, খুমদা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধসভসঘসঢঃ  

াকভ জুঝ সিসদং সফমস্  সমঃ াংমাদতয জুঝ সফম এযাদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ 

ধাঝওমটি খুমদা মচমাভ সতখসমো উধদচমাভ মদলাঝী, ভআঢমা দাফও স্থাদদ ১৯৮২ াদম স্থাসধঢ লে। প্রসঢষ্ঠাদওামীদ ফদে প্রাে 

১০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্যদে এটি স্থাধদ ওভা লে। সফমটি ১৯৮৩ াদম াসডসচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটি আোদ থ, মলসোদ  

স্যাসওং উৎধাতদ ওদভ। াকভ জুঝ সিসদং সফমস্  সমঃ এ উৎধাসতঢ ধণ্য সদতদয ভপ্তাসদ ওভা লে। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ৩০৪৮.৯৪ মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো সঙম ১৬৭২০.০০ মফ. 

ঝদ। ঢদ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ প্রকৃঢ উৎধাতদ সঙম ১০৪০৭.৭৩ মফ. ঝদ। বাভ মূে প্রাে ৮৮৪৬.৫৬ মক্ষ ঝাওা।  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

াকভ জুঝ সিসদং সফমস্  সমঃ এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ২৬৪৭ চদ ।    

   

াভডী-১ 

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

(মক্ষ ঝাওা) 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 6690.82 9173.21 4958.96 3888.98 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 6291.53 5287.74 5558.62 5406.66 

ংদবাসচঢ মূে 399.29 3885.47 -599.66 -1517.68 

 

    াভডী -১ এ াকভ জুঝ সফম সমসফদঝট  এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৭.১০%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ২৫.৮৮%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ 

৪১.৮৮% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫.৯৫%, ২০১৮-

১৯ ণ থ ঙদভ ১১.৬৫%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ১৪.০৬% হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৮৭৩.০৯% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ২৫০.১৮%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৪৮০.০৯% হ্রা মধদেদঙ । 

 

 

 

 

-৫০-  



সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

                 ংদবাসচঢ মূে                              x                               সক্রে                                                      

                                  সক্রে                                                        মফাঝ চদযসি 

                  (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                             (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

   

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে। আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা প্রপাসঢ 

বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ। াভডী- ২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ 

সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 2478.00 2554.00 2603.00 2647.00 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) 0.16 1.52 -0.23 -0.57 

ংদবাসচঢ মূে নুধাঢ % 5.97 42.36 -12.09 -39.03 

চদপ্রসঢ সক্রে  2.70 3.59 1.91 1.47 

 

াকভ জুঝ সফম সমসফদঝট এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৮৪৪.১৪% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৪২.৯৭%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৪৫৫.৮৩% হ্রা মধদেদঙ ।  ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৬.৩৯% বৃসি মধদেদঙ, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১৮.০৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৪.৯৯% হ্রা মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৩.০২% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৯.৪৪%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৫.৫৯% হ্রা মধদেদঙ । 

 

াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 88.08 52.90 104.72 127.72 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে ভ 5.08 4.01 6.31 9.78 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 0.87 0.72 1.06 1.52 

মফাঝ ব্যে (%) 94.03 57.64 112.09 139.03 

ংদবাসচঢ মূে (%) 5.97 42.36 -12.09 -39.03 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
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াকভ জুঝ সফম সমসফদঝট এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে, ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ 

সদেরদড মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৫.১৮% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভ ১৬.৬৪% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৯.৬৪% বৃসি মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-

১৮ ণ থঙদভ ১.০৭% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১.২৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.৭০% বৃসি মধদেদঙ । সযল্পচসদঢ ব্যে 

ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.১৫% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ০.১৯% এং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ০.৬৫% বৃসি মধদেদঙ । নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৬.৩৯% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভ ১৮.০৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৪.৯৯ % বৃসি মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩৬.৩৯% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৮.০৬% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৪৪.৯৯ % হ্রা  মধদেদঙ।    

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                 ংদবাসচঢ মূে                           ÷                               শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                 (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                      (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 1444.15 1641.37 1471.06 1541.46 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 0.28 2.37 -0.41 -0.98 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 0.16 1.52 -0.23 -0.57 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.58 0.64 0.57 0.58 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৭৫৬.১৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৪৭.৪৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

৪৫৬.১০% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৮৪৪.১৪% বৃসি 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৪২.৯৭% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৫৫.৮৩% হ্রা মধদেদঙ । চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.২৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩.০৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.০৮% 

হ্রা মধদেদঙ। 
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াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.58 0.64 0.57 0.58 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 0.28 2.37 -0.41 -0.98 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 361.68 42.24 -245.32 -101.57 

 

াভডী-৫ এ াকভ জুঝ সফম সমসফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে 

মব, চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.২৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩.০৩% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.০৮% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

৭৫৬.১৭% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৪৭.৪৩% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৫৬.১০% হ্রা মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে 

নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩১৯.৪৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৬০৭.০% এং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৪৬৩.০% হ্রা মধদেদঙ। 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                             ংদবাসচঢ মূে                               ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 1523.58 1449.03 5865.10 3048.94 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 0.26 2.68 -0.10 -0.50 

ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) 0.16 1.52 -0.23 -0.57 

মূমথদ খদত্ব(মক্ষ ঝাওাে) 0.61 0.57 2.25 1.15 
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াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৯২৩.১৬% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৩৯.০১% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৮৯.৯৪% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৮৪৪.১৪% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৪২.৯৭% 

এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৫৫.২৩% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৭.৭২% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৬৬.৪৭%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮৭.৩৪% বৃসি মধদেদঙ।  

 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

                                  ধাদভটিং প্রসনঝ                        x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                             স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                   (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে(মক্ষ ঝাওাে) 3089.14 3387.06 3678.18 3844.97 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -4134.00 -1142.96 -5748.90 -6904.11 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 26.21 268.14 -10.22 -49.78 

প্রসনঝ ফাসচথদ -61.79 -12.46 -115.93 -177.53 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 4.39 6.33 0.85 1.28 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, াকভ জুঝ সফম সমসফদঝট এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ৭২.৩৫% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৯.০৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৬৭.০১% 

বৃসি মধদেদঙ । প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৪১.৯৪% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ ৩৬.৪৩%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭৫.৯৮% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪৯.৩৩% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৫৪.১৪%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১১৫.৭৪% হ্রা মধদেদঙ । 

মূমথদ ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪৪.১৬% 

বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৮০.৭৫%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭০.৯৫% হ্রা মধদেদঙ । 
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মাদাসম আঁয আন্ডাসিচ সমঃ  

যলীতদকভ তাউতওাসন্দ, কুসফো  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধসভসঘসঢঃ 

 

মাদামী আঁয আন্ডাসিচ সমঃ াংমাদতয জুঝ সফম এযাদাসদেযদ (সদচএফএ) এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ 

ধাঝওমটি কুসফো মচমাভ তাউতওাসন্দ উধদচমাভ ঠাওা-ঘিগ্রাফ ফলািদওভ ধাদয যলীতদকভ দাফও স্থাদদ ১৯৮১ াদম স্থাসধঢ লে। 

সফমটি ১৯৮৩ াদম াসডসচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। প্রসঢষ্ঠাদটি ধাদঝভ সুঢা, ধাদঝভ বঢভী ওাধিল হুমুঔী ধাঝচাঢ ধণ্য 

উৎধাতদ ওদভ ণাদও। মাদাসম আঁয আন্ডাসিচ সমঃ এ উৎধাসতঢ ধণ্য সদতদয ভপ্তাসদ ওভা লে। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ 

স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ৩৭২২.৬৬ মক্ষ ঝাওা। প্রসঢষ্ঠাদটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো সঙম ১০৫০০.০০ মফ. ঝদ। 

ঢদ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ প্রকৃঢ উৎধাতদ সঙম ৪২৫৩.০০ মফ. ঝদ। বাভ মূে প্রাে ৪৫১৮.৮৯ মক্ষ ঝাওা।  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মাদাসম 

আঁয আন্ডাসিচ সমঃ এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ১৯৮৫ চদ।    

 

াভডী - ১  

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                                 (মক্ষ ঝাওা)  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 7388.17 7525.91 4771.60 5458.38 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 3641.77 3384.92 1875.86 2574.40 

ংদবাসচঢ মূে 3746.40 4140.99 2895.74 2883.98 
  

 

াভডী -১ এ মাদামী আঁয আন্ডাসিচ সমঃ এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.৮৬% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৯৩.৪২% বৃসি 

মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ২৬.১২% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-

১৮ ণ থঙদভ ৭.০৫%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৪৮.৪৯%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ২৯.৩১% হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ 

ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.৫৩% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ২২.৭১%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ২৩.০২% 

হ্রা মধদেদঙ ।  
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

           ংদবাসচঢ মূে                                x                              সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

              (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                                   (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী-২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 1981.00 1985.00 1985.00 1985.00 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.89 2.09 1.46 1.45 

ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ (%) 50.71 55.02 60.69 52.84 

চদপ্রসঢ সক্রে  3.73 3.79 2.40 2.75 

 

মাদামী আঁয আন্ডাসিচ সমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.৭১% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২২.৮৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

২৩.১৮% হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৩২%, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ ৯.৯৮%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২.১৩% বৃসি মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ১.৬৬% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৫.৫৫%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৬.২৭% হ্রা মধদেদঙ । 
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াভডী-৩  

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 41.14 35.45 26.83 37.68 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে (%) 2.00 2.56 4.04 4.10 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 6.15 6.97 8.44 5.38 

মফাঝ ব্যে (%) 49.29 44.98 39.31 47.16 

ংদবাসচঢ মূে (%) 50.71 55.02 60.69 52.84 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

  

মাদামী আঁয আন্ডাসিচ সমঃ এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে, ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ সদেরদড 

মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫.৬৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪.৩১% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৪৬% হ্রা মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৫৬%, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২.০৪ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২.১০% বৃসি মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ০.৮২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২.২৯% বৃসি মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.৭৭% হ্রা মধদেদঙ। নদম মফাঝ 

ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৩৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৯.৯৮% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২.১৩% 

হ্রা মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৩৪%, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৯.৯৮% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২.১৩% বৃসি মধদেদঙ।    

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                ংদবাসচঢ মূে                             ÷                              শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 1483.41 1906.50 1343.46 1179.50 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 2.53 2.17 2.16 2.45 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.89 2.09 1.46 1.45 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.75 0.96 0.68 0.59 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ 

তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.০০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪.৬৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.১৯% হ্রা  মধদেদঙ। ধসভতদও 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.১৩%বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২২.৮৬% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৩.১৮% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৮.২৬% বৃসি 

মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৯.৬২% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২০.৬৫% হ্রা মধদেদঙ। 

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.75 0.96 0.68 0.59 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 2.53 2.17 2.16 2.45 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 39.60 46.04 46.39 40.90 

 

  াভডী-৫ এ মাদামী আঁয আন্ডাসিচ সমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৮.২৬% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৯.৪৩% 

এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২০.৪৯% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

১৪.০০%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪.৬৫% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.১৯% হ্রা  মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ 

লাভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.৩১% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২২.৮৬% এং ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ২৩.১৮% হ্রা মধদেদঙ। 

সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                             ংদবাসচঢ মূে                              ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 
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মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 3321.80 3480.34 3522.27 3722.66 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 1.13 1.19 0.82 0.77 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.89 2.09 1.46 1.45 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 1.68 1.75 1.77 1.88 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে মূমথদ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫.৫০% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ২৭.১১% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩১.৩১% হ্রা 

মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১০.৩১% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ 

ণ থঙদভভ ২২.৮৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৩.১৮% হ্রা মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৪.৫৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৫.৮২%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১১.৮৪% বৃসি 

মধদেদঙ । 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

                                  ধাদভটিং প্রসনঝ                        x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

(মক্ষ ঝাওা) 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 91.26 98.89 91.68 91.05 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) 2171.73 2135.60 1460.60 1613.43 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 112.78 118.98 82.21 77.47 

প্রসনঝ ফাসচথদ 29.39 28.38 30.61 29.56 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 2.22 2.16 1.35 1.47 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, মাদামী আঁয আন্ডাসিচ সমঃ এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ১.৬৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩২.৭৪%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ২৫.৭১% হ্রা মধদেদঙ । 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬.২০% বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩০.৫৭%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৫.৩১% হ্রা মধদেদঙ  । ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১.০২% 

বৃসি মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১.২২%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.১৬% হ্রা মধদেদঙ । মূমথদ ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২.৭৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৯.০৯%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৪.০৮% হ্রা মধদেদঙ। 
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ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ 

ঘভ ওামীািী, যমু্ভকঞ্জ, ফেফদসংল 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসঢষ্ঠাদ ধসভসঘসঢঃ 

 

ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ াংমাদতয জুঝ সফমস্ এযাদাসদেযদ এভ অঢাথীদ এওটি ধাঝওম। এআ ধাঝওমটি 

১৯৬৮ াদম ফেফদসংল মচমাভ যমু্ভকঞ্জ উধদচমাভ ঘভ ওামীািী দাফও স্থাদদ স্থাসধঢ লে। সফমটি ঢাভ প্রসঢষ্ঠাভ ৬ ঙভ 

ধভ স্বাথীদ াংমাদতদয ১৯৭৪ াদম াসডসচযও উৎধাতদদ বাে। প্রসঢষ্ঠাদটিদঢ ঢথফাদদ মলসোদ, স্যাসওং  টুোআদ আঢযাসত 

উৎধাসতঢ লে। সফমটিভ ২০১৯-২০ ণ থঙদভ মফাঝ স্থােী িদতভ ধসভফাদ সঙম ১৩১১৭.৮৪ মক্ষ ঝাওা। ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভভ উৎধাতদ মক্ষযফাো সঙম ২৮৩৩.০০ মফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য, বাভ মূে প্রাে ২৩৭৭.৭২ মক্ষ ঝাওা। সওন্তু উদেসঔঢ 

ণ থঙদভ ২৪১৮.৬৫ মফ.ঝদ ধাঝচাঢ ধণ্য উৎধাসতঢ লে বাভ প্রকৃঢ মূে সঙম ২০০১.০৬ মক্ষ ঝাওা। ২০১৯-২০ ণ থঙদভ 

ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ এ ওদফ থ সদদোসচঢ মফাঝ চদযসি সঙম ৬৭৩ চদ।   

 

াভডী – ১  

ংদবাসচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                                            (মক্ষ ঝাওা)  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

সক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে 4204.25 3050.87 2733.08 2130.61 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ 2964.82 2586.92 2314.26 1465.42 

ংদবাসচঢ মূে 1239.43 463.95 418.82 665.19 
  

 

াভডী -১ এ ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ এভ ংদবাসচঢ মূে সদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ মতঔা বাে মব, প্রসঢষ্ঠাদটিভ 

সক্রেমব্দ অে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৭.৪৩৫, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৩৪.৯৯%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ 

৪৯.৩২% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২.৭৫%, ২০১৮-১৯ 

ণ থ ঙদভ ২১.৯৪%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৫০.৫৭ হ্রা মধদেদঙ । ংদবাসচঢ মূে ২০১৬-১৭ ণ থ ঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৬২.৫৭%, ২০১৮-১৯ ণ থ ঙদভ ৬৬.২১%  ২০১৯-২০ ণ থ ঙদভ ৪৬.৩৩%হ্রা মধদেদঙ।  
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সনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রসফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

                                ংদবাসচঢ মূে                                x                              সক্রে                                                      

                                    সক্রে                                              মফাঝ চদযসি 

              (ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ)                                                   (চদ প্রসঢ সক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রসঢ ংদবাসচঢ মূে দ্বাভা শ্রসফও ংখ্যা নুধাদঢ সযল্প প্রসঢষ্ঠাদদভ িত সৃসষ্টভ াফণ থদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধসভফাদধভ এওটি ধিসঢ । আলা প্রসঢষ্ঠাদদভ ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ এং চদ প্রসঢ সক্রে দ্বাভা 

প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.০ এ মতঔাদদা লদেদঙ । াভডী-২ এ প্রসঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ মতঔাদদা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ সদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদযসি (ংখ্যাে) 1118.00 1431.00 1282.00 1084.00 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.11 0.32 0.33 0.61 

ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ (%) 29.48 15.21 15.32 31.22 

চদপ্রসঢ সক্রে  3.76 2.13 2.13 1.97 

 

ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ মতঔা বাে মব, ংদবাসচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৭০.৭৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৭০.৫৩%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ  ৪৪.৬৫% 

হ্রা মধদেদঙ ।  ংদবাসচঢ মূদেভ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.২৭%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ 

১৪.১৬% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.৭৪% বৃসি মধদেদঙ । চদপ্রসঢ সক্রে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৪৩.৩১%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৪৩.৩১%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৭.৭৩% হ্রা মধদেদঙ । 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৬২- 



াভডী – ৩ 

সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,সদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

সভড ণ থঙভ 

  
সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ওাঁঘাফাম ব্যে (%) 59.43 68.76 68.48 55.90 

সদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাসদ ব্যে (%) 4.27 6.15 6.17 5.23 

সযল্পচসদঢ ব্যে (%) 6.83 9.89 10.02 7.66 

মফাঝ ব্যে (%) 70.52 84.79 84.68 68.78 

ংদবাসচঢ মূে (%) 29.48 15.21 15.32 31.22 

মফাঝ উৎধাতদ/সক্রে (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

  

ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ এভ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূে, ওাঁঘাফাম এং সদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ লাদভভ াভডী-৩ সদেরদড 

মতঔা বাে মব, ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৯.৩৩%  ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৯.০৫% বৃসি 

মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.৫৩% হ্রা মধদেদঙ। সদুযৎ  জ্বামাসদ ঔাদঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ 

১.৮৯% হ্রা মধদেদঙ, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১.৯০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.৯৬%বৃসি মধদেদঙ। সযল্পচসদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৬-

১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৩.০৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৩.২০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ০.৮৩% হ্রা মধদেদঙ। 

নদম মফাঝ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.২৭%  ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ  ১৪.১৬% বৃসি মধদেদঙ এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.৭৪ % হ্রা মধদেদঙ। নমরুতিসঢদঢ সক্রে সলদদ ংদবাসচঢ মূদেভ ধসভফাদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৪.২৭%  ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ  ১৪.১৬% হ্রা মধদেদঙ এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১.৭৪ % বৃসি মধদেদঙ। 

 

সনকাভঃ ১.১ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

                ংদবাসচঢ মূে                             ÷                              শ্রফ ব্যে                                                      

                               মফাঝ চদযসি                               মফাঝ চদযসি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (সনকাভ ১.১) 

  

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাসচঢ মূে  মফাঝ চদযসিভ মঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ থাৎ 

প্রসঢদবাসকঢামূমওপাদ সদম্ন মঢদ ণা শ্রসফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ মঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রসফদওভ কি 

মঢদ সনকাভ ১.১ এভ ফােদফ সদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রসঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ সপসতদঢ প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৪ 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ                                                                                                                             

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মফাঝ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 937.67 1052.15 915.84 553.38 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 1.32 0.44 0.46 1.20 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.11 0.32 0.33 0.61 

চদপ্রসঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.84 0.74 0.71 0.51 

 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী-৪ সদেরদড মতঔা বাে, প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৬.৬৪%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৬৫.৪০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৯.০৬% হ্রা মধদেদঙ। 

ধসভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৭০.৭৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৭০.৫৩% এং 

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৪.৬৫% হ্রা মধদেদঙ। চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২.৩৩%, ২০১৮-

১৯ ণ থঙদভ ১৪.৮২% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩৯.১৩% হ্রা মধদেদঙ। 

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে (মক্ষ ঝাওাে) 0.84 0.74 0.71 0.51 

প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ 1.32 0.44 0.46 1.20 

ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যদেভ লাভ 75.65 226.78 218.67 83.19 

 

  াভডী-৫ এ ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ সলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য সদেরদড মতঔা 

বাে মব, চদপ্রসঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১২.৩৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪.৮২% এং ২০১৯-

২০ ণ থঙদভ ৩৯.১৩% হ্রা মধদেদঙ। প্রসঢদবাসকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৬৬.৬৪%, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৬৫.৪০% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৯.০৬% হ্রা মধদেদঙ। ংদবাসচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ 

ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ১৫১.১৩%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ১৪৩.০২% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৭.৫৪% বৃসি 

মধদেদঙ। 
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সনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাসচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

                             ংদবাসচঢ মূে                              ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             মফাঝ চদযসি                              মফাঝ চদযসি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটি) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (সনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে । এভ বদপুণ্যঢা সদপথভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদসটিভ উধভ বা সনকাভ ১.২ এ মতঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

মতঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ   

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

স্থােী িত (মক্ষ ঝাওাে) 13105.65 13114.09 13117.84 13117.84 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢা 0.09 0.04 0.03 0.05 

 শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) 1.11 0.32 0.33 0.61 

মূমথদ আদদঝদসটি (মক্ষ ঝাওাে) 11.72 9.16 10.23 12.10 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব থাদমাঘদাে মতঔা বাে মব, সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ 

ণ থঙদভ ৬২.৫৯%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভ ৬৬.২৪% এং ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪৬.৩৮% হ্রা মধদেদঙ। ধসভতদও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৭০.৭৬%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৭০.৫৩%  ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৪৪.৬৫% হ্রা মধদেদঙ । প্রসঢদতদাথীদ ফদে প্রসঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদসটি ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-

১৮ ণ থঙদভ ২১.৮২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ১২.৭১% হ্রা মধদেদঙ  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৩.২৩.৯৪% বৃসি মধদেদঙ ।  

 

সনকাভঃ ১.৩ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রসনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রসনটিসসমটি) 

 

 

 

                                  ধাদভটিং প্রসনঝ                        x                                  সক্রে 

                      সক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ)                                                (মূমথদ ঝাড থপাভ) 

 

-৬৫- 



 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ (সনকাভ ১.৩) 

 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রসনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ সদদত থয ওদভ মব, 

সওপাদ এওটি প্রসঢষ্ঠাদদভ প্রসনটিসসমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড থপাভ এং ধাদভটিং প্রসনঝ ফাসচথদ 

দ্বাভা প্রপাসঢ বা সনকাভ ১.৩ এ মতঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৭ 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 

সভড ণ থঙভ 

সদদ থােও মূল ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) 413.30 389.58 367.01 345.58 

ধাদভটিং প্রসনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -111.54 -977.78 -864.03 -233.77 

প্রসনটিসসমটি নুধাঢ 9.46 3.54 3.19 5.07 

প্রসনঝ ফাসচথদ -2.65 -32.05 -31.61 -10.97 

মূমথদ ঝাদ থপাভ (মক্ষ ঝাওাে) 0.32 0.23 0.21 0.16 

 

াভডী-৭ এ মতঔা বাে মব, ফেফদসংল জুঝ সফমস্  সমঃ এভ প্রসঢদতদাথীদ ফদেভ সপসত ঙভ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ধাদভটিং প্রসনঝ ৭৭৬.৬২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৬৭৪.৬৪%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ১০৯.৫৮% বৃসি 

মধদেদঙ । প্রসনটিসসমটি নুধাঢ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ৫.৯২%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৬.২৬%  

২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৪.৩৯% হ্রা মধদেদঙ । ধভসতদও প্রসনঝ ফাসচথদ ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৯.৪০%, 

২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ২৮.৯৬%  ২০১৯-২০ ণ থঙদভ ৮.৩২% হ্রা মধদেদঙ । মূমথদ ঝাড থপাভ ঢথ্য সদেরদড মতঔা বাে মব, 

প্রসঢদতদাথীদ ফদে ২০১৬-১৭ ণ থঙদভভ তুমদাে ২০১৭-১৮ ণ থঙদভ ২৭.৪৮%, ২০১৮-১৯ ণ থঙদভভ ৩৫.০৫%  ২০১৯-২০ 

ণ থঙদভ ৪৯.৩৭%হ্রা মধদেদঙ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৬৬-  



ধসভসযষ্ট -‘ও’  

প্রসঢদতদাথীদ ধাঝওম মূদলভ দাফ  ঠিওাদা 

 

 

 প্রসঢষ্ঠাদদভ  দাফ    ঠিওাদা            সদেন্ত্রদওাভী ংস্থা 

 

১। চদঢা জুঝ সফমস্ সমঃ   াঁযািীো,ীঢাকুন্ড, ঘট্টগ্রাফ   সদচএফএ 
 

২। অলাত জুঝ সফমস্  সমঃ     উতভ ওািমী, ঘিগ্রাফ   সদচএফএ 

৩। ফসতদা জুঝ সফমস্  সমঃ   যলভ ঔাসমযপুভ, খুমদা    সদচএফএ  

৪। ভলফাদ জুঝ সিদা থ (প্রাঃ) সমঃ  াযাসিো, ঘট্টগ্রাফ   সদচএফএ 

৫। জুঝ মঝক্সঝাআম সফমস্   সমঃ   যলভ ঔাসমযপুভ, খুমদা   সদচএফএ  

৬। যফদযভ জুঝ সফমস্  সমঃ    ভােপুভ, সভাচকঞ্জ    সদচএফএ 

৭। ভাচািী জুঝ সফমস্ সমঃ   অঝভা সযল্প এমাওা, খুমদা   সদচএফএ 

৮। চব্বাভ জুঝ সফম সমঃ   সযপুভ, দভসংতী    সদচএফএ  

৯। াকভ জুঝ সিসদং সফম সমঃ         ,         সদচএফএ  

১০।                              ,                এ এ 

১১।                                র,         ,             এ এ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৬৭- 



ধসভসযষ্ট-‘ঔ’  

চাঢীে উৎধাতদযীমঢা ধসভরত (এদসধস) 

০১। ফাদদীে ফন্ত্রী, সযল্প ফন্ত্রডামে                    পাধসঢ 

০২। ফাদদীে প্রসঢফন্ত্রী, সযল্প ফন্ত্রডামে                   ল পাধসঢ 

০৩। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ, কৃসর ফন্ত্রডামে, াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।   তস্য 

০৪। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ, সযল্প ফন্ত্রডামে,  ৯১, ফসঢসছম া/এ, ঠাওা ।   তস্য 

০৫। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ, ধসভওল্পদা সপাক, ধসভওল্পদা ফন্ত্রডামে, মযদভ াংমা দকভ, ঠাওা । তস্য 

০৬। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ, স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামে, াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।   তস্য 

০৭। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,  াসডচয ফন্ত্রডামে, াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।   তস্য 

০৮। সঘ,সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,   িও ধসভলদ  ফলািও সপাক,    তস্য 

িও ধসভলদ  মতু ফন্ত্রডামে, াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।       

০৯। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,  জ্বামাদী  ঔসদচ িত সপাক, সদুযৎ জ্বামাদী     তস্য 

ঔসদচ িত ফন্ত্রডামে,াংমাদতয, সঘামে, ঠাওা।        তস্য 

১০। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,   সদুযৎ সপাক, সদুযৎ জ্বামাদী  ঔসদচ িত ফন্ত্রডামে, 

াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।         তস্য  

১১। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,  শ্রফ  ওফ থংস্থাদ ফন্ত্রডামে,াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।  তস্য 

১২। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,  ঢথ্য ফন্ত্রডামে,াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।   তস্য 

১৩। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,  ধসভংখ্যাদ  ঢথ্য ব্যস্লাধদা সপাক,ধসভওল্পদা ফন্ত্রডামে।  তস্য 

১৪। সসদেভ সঘ/ সঘ/ পাভপ্রাপ্ত সঘ,  ধসভদয, দ  চমায়ু ধসভঢথদ ফন্ত্রডামে,    তস্য 

াংমাদতয সঘামে, ঠাওা ।          

১৫। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, এএফআ নাউদন্ডযদ,ভদেম ঝাোভ ৪, ধান্থধণ, ঠাওা-১২১৫।           তস্য 

১৬। উধাঘাব থ, াংমাদতয প্রদওৌযম  প্রযুসি সশ্বসযামে, ঠাওা।      তস্য 

১৭। উধাঘাব থ, াংমাদতয কৃসর সশ্বসযামে, ফেফদসংল । 

১৮। এসক্সসওউটিপ মঘোভম্যাদ, মধচা ওফদপ্ল্ক্স, লাউচ দং-১৯/সট, মভাট দং-৬, থাদফসন্ড, ঠাওা ।  তস্য 

১৯। পাধসঢ,াংমাদতয ণ থদীসঢ সফসঢ, ৪/স আস্কাঝদ কাদট থদ মভাট, ঠাওা-১০০০।    তস্য 

২০। পাধসঢ, আসঞ্জসদো থ আদসষ্টটিউযদ  াংমাদতয, ভফদা, ঠাওা।     তস্য 

২১। পাধসঢ, াংমাদতয রথ সযল্প সফসঢ, দাপাদা উফাদ সমংও(মমদম-৪),           তস্য 

ীভ উতফ ফীভ যওঢ  এসপসদউ, মঢজঁকা গুমযাদ সমং মভাট,ঠাওা-১২০৮। 

২২। পাধসঢ, মনটাদভযদ  াংমাদতয মঘম্বাভ  ওফা থ যান্ড আন্ডাসি, ৬০, ফসঢসছম া/এ, ঠাওা ।  তস্য 

২৩। পাধসঢ, াংমাদতয এফপ্ল্ো থ মনটাদভযদ, মঘম্বাভ সসডং, ১২২-১২৪, ফসঢসছম া/এ, ঠাওা ।  তস্য 

২৪। পাধসঢ, ঠাওা মঘম্বাভ  ওফা থ যান্ড আন্ডাসি, ৬৫-৬৬, ফসঢসছম া/এ, ঠাওা ।   তস্য 

২৫। পাধসঢ, াংমাদতয মঘম্বাভ  আন্ডাসি, সসঅআস পদ, ৩০-৩১ সতমকুযা া/এ, ঠাওা ।   তস্য 

২৬। পাধসঢ, াংমাদতয ধাঝওম সফসঢ,অতফচীদওাঝ থ (৪ণ থ ঢমা)ফসঢসছম া/এ, ঠাওা ।   তস্য 

২৭। পাধসঢ, াংমাদতয জুঝ সিদা থ এদাসদেযদ, ৫৫/এ, পুভাদা ধল্টদ, ঠাওা ।    তস্য 

২৮। পাধসঢ, াংমাদতয স্ত্রওম সফসঢ, আউসদও মিট মন্টাভ, মমদপম-৮, ৮- ধান্থধণ, ঠাওা ।   তস্য 

২৯। পাধসঢ,  চাঢীে ক্ষুদ্র   কুটিভ সযল্প সফসঢ, াংমাদতয (দাস), মফচাল উসদ্দদ প্ল্াচা,    তস্য 

৯১, সদউ াকুথমাভ মভাট, ঠাওা । 

৩০। পাধসঢ,াংমাদতয কাদফ থন্ট ম্যানুনযাওঘাসভং এন্ড এক্সদধাঝ থাভ এদাসদেযদ, সসচএফআএ ওফদধক্স  তস্য 

৭/৭এ, মটভ-১৭ , ব্ও-এআঘ োদ, উভা,  ঠাওা।                                                                               

৩১। পাধসঢ,াংমাদতয দীঝ ম্যানুনযাওঘাভা এন্ড এক্সদধাঝ থাভ এদাসদেযদ, ২৩৩/১, সস মভাট,   তস্য 

মপ্র ক্লা সসডং, দাভােদকঞ্জ-১৪০০ । 

৩২। পাধসঢ, আসঞ্জসদোসভং সযল্প ফাসমও সফসঢ, ৩৮, টিপু সুমঢাদ মভাট, ঠাওা ।    তস্য 

৩৩। পাধসঢ, াংমাদতয নাসদ থঘাভ এদাসদেযদ, স/ ৭৭-৭৩ যসধং মন্টাভ, গুমযাদ-১, ঠাওা ।   তস্য 

৩৪। পাধসঢ, চাঢীে শ্রসফও মীক, ২৩ স,স এসপসদউ, ঠাওা ।      তস্য 

৩৫। পাধসঢ, চাঢীে শ্রসফও ধাটি, ৬৬ ধাআসদোভ মভাট, ওাওভাআম, ঠাওা ।    তস্য 

৩৬। পাধসঢ, াংমাদতয মিট আউসদেদ মওন্দ্র ২৩/২, মঢাধঔাদা মভাট (৪ণ থঢমা), ঠাওা ।   তস্য 

৩৭। পাধসঢ, াংমাদতয মিট আউসদেদ ংখ, ৮, েন্ধু এসপসদউ (৩ে ঢমা), ঠাওা ।    তস্য 

৩৮। পাধসঢ, এসধ মাাআটি নভ াংমাদতয, ১০/৭, আওাম মভাট, মফালাম্মতপুভ, ঠাওা ।   তস্য 

৩৯। ধসভঘামও, এদসধ          তস্য-সঘ  

-৬৮- 



 ধসভসযষ্ট-‘ক’ 

 

উৎধাতদযীমঢা ওাব থসদ থালী ওসফটি (এদসধআস) 

১। সসদেভ সঘ/সঘ/পাভপ্রাপ্ত সঘ, সযল্প ফন্ত্রডামে                         পাধসঢ 

২। মঘোভম্যাদ, াংমাদতয মওসফওযাম আন্ডাসিচ ওদধ থাদভযদ      তস্য 

৩। মঘোভম্যাদ, াংমাদতয আিাঢ  প্রদওৌযম ওদধ থাদভযদ      তস্য 

৪। মঘোভম্যাদ, াংমাদতয ক্ষুদ্র  কুটিভ সযল্প ওদধ থাদভযদ      তস্য 

৫। মঘোভম্যাদ, াংমাদতয ধাঝওম ওদধ থাদভযদ       তস্য 

৬। মঘোভম্যাদ, াংমাদতয স্ত্রওম ওদধ থাদভযদ       তস্য 

৭। মঘোভম্যাদ, াংমাদতয সঘসদ  ঔায সযল্প ওদধ থাদভযদ      তস্য 

৮। সঢসভি-সঘ, (প্র)/যুগ্ম সঘ(প্রযাদ-২) সযল্প ফন্ত্রডামে      তস্য 

৯। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, এএফআ নাউদন্ডযদ, ভদেম ঝাোভ, ধান্থধণ, ঠাওা।    তস্য 

১০। পাধসঢ, মনটাদভযদ  াংমাদতয মঘম্বাভ  ওফা থ এন্ড আন্ডাসিচ      তস্য 

১১। পাধসঢ, াংমাদতয এফপ্ল্ো থ মনটাদভযদ        তস্য 

১২। পাধসঢ, াংমাদতয মঘম্বাভ  আন্ডাসিচ       তস্য 

১৩। পাধসঢ, মফদিাধসমঝদ মঘম্বাভ  ওফা থ এন্ড আন্ডাসিচ       তস্য 

১৪। পাধসঢ, ঠাওা মঘম্বাভ  ওফা থ এন্ড আন্ডাসিচ        তস্য 

১৫। পাধসঢ, চাঢীে ক্ষুদ্র্  কুটিভ সযল্প সফসঢ, াংমাদতয (দাস)      তস্য 

১৬। পাধসঢ, াংমাদতয কাদফ থন্ট ম্যানুদনওঘাভা থ এন্ড এক্সদধাঝ থা থ এদাসদেযদ    তস্য 

১৭। পাধসঢ, াংমাদতয উআদফদ মঘম্বাভ  ওফা থ এন্ড আন্ডাসিচ(সটসব্উসসঅআ), ঠাওা।   তস্য 

১৮। মপ্রসদটন্ট, এসধ মাাআটি নভ াংমাদতয         তস্য 

১৯। পাধসঢ, চাঢীে শ্রসফও মীক                তস্য 

২০। পাধসঢ, চাঢীে শ্রসফও ধাটি               তস্য 

২১। পাধসঢ, াংমাদতয মিট আউসদেদ মওন্দ্র               তস্য 

২২। ধসভঘামও, ন্যাযদাম মপ্রাটাওটিসপটি ক থাদাআদচযদ (এদসধ)                            তস্য-সঘ 
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ধসভসযষ্ট-‘খ’ 

 

ধাঝ সযল্প ঔাদঢভ উধদতষ্টা ওসফটি 

 

 

১। ধসভঘামও (উৎধাতদ  ধাঝ), াংমাদতয ধাঝওম ওদধ থাদভযদ , ঠাওা।              পাধসঢ 

২। ধসভঘামও, ন্যাযদাম মপ্রাটাওটিসপটি ক থাদাআদচযদ (এদসধ), ঠাওা     তস্য 

৩। যুগ্ম ধসভঘামও, ন্যাযদাম মপ্রাটাওটিসপটি ক থাদাআদচযদ (এদসধ), ঠাওা    তস্য 

৪। পাধসঢ/ফলা-সঘ, াংমাদতয জুঝ সফমস্ এদাসদেযদ (সদচএফএ), ঠাওা    তস্য 

৫। পাধসঢ/ফলা-সঘ, াংমাদতয জুঝ সিদা থ এদাসদেযদ (সদচএএ), ঠাওা    তস্য 

৬। পাধসঢ/ফলা-সঘ, াংমাদতয জুঝ গুট এক্সদধাঝা থ এদাসদেযদ, ঠাওা    তস্য 

৭। ফলা-ব্যস্থাধও/উধ ফলা-ব্যস্থাধও (উৎধাতদ), াংমাদতয ধাঝওম ওদধ থাদভযদ, ঠাওা   তস্য 

৮। প্রওল্প প্রথাদ, মসঢন াোদী জুঝ সফমস্, মটফভা, ঠাওা      তস্য 

৯। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, মাদামী আঁয আন্ডাসিচ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১০। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, চদঢা জুঝ সফমস্ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১১। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, অসওচ জুঝ সফমস্ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১২। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, দোধািা জুঝ সফমস্ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৩। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, মফা থ জুঝ সিদা থ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৪। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, অমলাজ্ব জুঝ সফমস্ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৫। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, পুামী জুঝ সফমস্ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৬। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, লাাদ জুঝ সফমস্ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৭। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, ধাভদঝক্স জুঝ সফমস্ সমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৮। ব্যস্থাধদা ধসভঘামও, মওাোসমটি জুঝ আোদ থ সফমস্ সমঃ, ঠাওা     তস্য 

১৯। উর্ধ্থঢদ কদরডা ওফ থওঢথা, ধাঝ সযল্প যাঔা, এদসধ, ঠাওা             তস্য-সঘ 
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                    ধসভসযষ্ট -‘গ’ 

 

ন্যাযদাম মপ্রাটাসওটিসপটি ক থাদাআদচযদ (এদসধ) এভ মধযাচীস ব্যসিক থ 

 

১। চদা সদসি্ত কুফাভ মধাদ্দাভ      ধসভঘামও (যুগ্ম সঘ)        

২। চদা মফাঃ দচরুম আমাফ       ঊর্ধ্থঢদ কদরডা ওফ থওঢথা 

৩। চদা মুলাম্মত অসভপৄজ্জাফাদ      ঊর্ধ্থঢদ কদরডা ওফ থওঢথা 

৪। চদা মফাঃ নসভত উসদ্দদ       ঊর্ধ্থঢদ কদরডা ওফ থওঢথা 

৫। মফাঙাম্মৎ নাদঢফা মকফ           ঊর্ধ্থঢদ কদরডা ওফ থওঢথা 

৬। মফাঙাঃ অসতা সুমঢাদা            ঊর্ধ্থঢদ কদরডা ওফ থওঢথা 

৭। চদা মফাঃ ভাজু অলদফত          কদরডা ওফ থওঢথা  

৮। চদা সভধদ ালা        কদরডা ওফ থওঢথা 

৯। সফজ্ সুভাআো াসভদা       কদরডা ওফ থওঢথা 

১০। চদা মফদলতী লাাদ       কদরডা ওফ থওঢথা 

১১। চদা মফাঃ ফসদরুজ্জাফাদ              কদরডা ওফ থওঢথা  

১২। চদা মফাঃ অসওবুম লও               কদরডা ওফ থওঢথা  

১৩। সফজ্ দাসলতা সুমঢাদা ভত্না         কদরডা ওফ থওঢথা  

১৪। চদা বেত চাদেত-উম আমাফ           কদরডা ওফ থওঢথা  

১৫। সফচ ্ নাভচাদা লও        কদরডা ওফ থওঢথা 

১৬। চদা সনদভাচ অলদফত       ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

১৭। চদা মফাঃ সভধদ সফো       ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

১৮। চদা মফাঃ সমফদ মাবু        ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

১৯। চদা মফাঃ লাাদ মফাো         ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২০। চান্নাতুম মনভদতৌ        ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২১। সফজ্ দাচমুন্নালাভ         ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২২। চদা এ. এফ. দাআমুভ ভলফাদ       ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৩। চদা এ. এন. এফ লাাদ-উম-ান্না       ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৪। চদা মফাঃ ভাসচ মলাাআদ        ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৫। চদা এ. এফ. চীফ উদ্দীদ        ধসভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 
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