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মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম: বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

সংস্থার নাম: ন্যাশনাল ইনবিটিউট অি িাহয়াহটকহনালবি     

আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: এক (১) টি 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর: ২০১৮-১৯         প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ: ১০/০৭/২০১৯ 

 

(১) প্রশাসবনক 

১.১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্যা (রািস্ব িাহিহট): 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি 

পদ 

শূন্য 

পদ 

িৎসরবভবিক সংরবিি 

(বরহটনশনকৃি) অস্থায়ী 

পদ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় - - - - - 

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুি অবিস 

(মমাট পদ সংখ্যা) 

১২৩ টি ৯৪ টি ২৯ টি ৫০ টি এনআইবিতে ১১ 

টি শূণ্য পহদর 

বনহয়াগ প্রবিয়া 

চলমান আহছ। 

অিবশষ্ট ১৮ টি পদ  

পহদান্নবির জন্য 

সংরক্ষণ করা 

হতেতে। 

মমাট ১২৩ টি ৯৪ টি ২৯ টি ৫০ টি - 

*অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাহম উহেখ করহি েহি। 

 

১.২ শূন্য পহদর বিন্যাস: 

অবিবরি 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

মিলা কম িকিিিার 

পদ 

অন্যান্য ১ম 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর পদ ৩য় মেবণর পদ ৪ মেবণর পদ মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ২৩ টি ০ টি ০৬ টি ০০ টি ২৯ টি 

 

১.৩ অিীি গুরূত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরি সবচি/ সমপদমর্ িাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/িদূর্ধ্ি শূন্য থাকহল িার িাবলকা: 

প্রহর্ািয নয় 
 

১.৪ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা থাকহল িার িণ িনা: প্রহর্ািয নয় 

 

১.৫ অন্যান্য পহদর িথ্য: প্রহর্ািয নয় 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর উন্নয়ন িাহিট মথহক রািস্ব িাহিহট 

স্থানান্তবরি পহদর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর উন্নয়ন িাহিট মথহক রািস্ব িাহিহট 

স্থানান্তহরর িন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্যা 

১ ২ 

- - 

* মকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়ািন নাই। 
 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান: 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা কম িচারী মমাট কম িকিিা কম িচারী মমাট  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৩ জন ০ জন ০৩ জন ০৫ িন ০৩ িন ০৮ িন - 
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১.৭    ভ্রমণ/পবরদশ িন (মদহশ): প্রহর্ািয নয় 

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(মমাট বদহনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/মেশা

ল এযাবসসহটন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন - - - - 

পাি িিয চট্টগ্রাাহম ভ্রমন - - - - 

 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ): প্রহর্ািয নয় 

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(মমাট বদহনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/মেশা

ল এযাবসসহটন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

- - - - - 

 

* কি বদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 

১.৯ উপহরাি ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যা: প্রহর্ািয নয় 

 

(২) অবিট আপবি:  

 

২.১ অবিট আপবি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ মথহক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত): ২০১৬-১৭ অর্ থ িের পর্ থন্ত বিগে িেতর ককান অবনষ্পন্ন 

অবিট আপবি কনই। অবিট সংক্রান্ত েথ্য বনতে প্রদান করা হত া।  

িবমক মন্ত্রনালয়/ 

বিভাগসমূহের 

নাম 

অবিট আপবি ব্রিবশহট 

িিাহির 

সংখ্যা 

বনেবিকৃি অবিট আপবি অবনষ্পন্ন অবিট আপবি 

সংখ্যা টাকার পবরমান 

(মকাটি টাকায়) 

সংখ্যা টাকার পবরমান 

(মকাটি টাকায়) 

সংখ্যা টাকার পবরমান 

(মকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ন্যাশনাল 

ইনবিটিউট অি 

িাহয়াহটকহনাল

বি 

০৩ ০.১৪ ০৩ ০৩ ০.১৪ ০ ০ 

সি িহমাট= ০৩ ০.১৪ ০৩ ০৩ ০.১৪ ০ ০ 

 

২.২ অবিট বরহপাহট ি গুরুির/িড় রকহমর মকান িাবলয়াবি/অথ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় থাকহল মস সি মকসসমূহের িাবলকা: প্রতর্াজয নে। 

 

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা: প্রহর্ািয নয় 

প্রবিহিদনাধীন অথ ি-িৎসহর 

(২০১৮-১৯) 

মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূি মমাট 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর বনষ্পবিকৃি মামলার সংখ্যা অবনষ্পন্ন বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত 

অব্যােবি অন্যান্য দন্ড মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 

 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ মথহক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত): প্রহর্ািয নয় 

সরকাবর সম্পবি/স্বাথ ি রিাহথ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর 

বিরুহি দাহয়রকৃি বরট 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মিহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি 

মমাট মামলার 

বনষ্পবিকৃি মমাট 

মামলার সংখ্যা 
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সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

মামলার সংখ্যা দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা সংখ্যা 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

 

(৫) মানি সম্পদ উন্নয়ন 

৫.১ মদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১৮ মথহক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

প্রবশিণ কম িসূবচর মমাট সংখ্যা মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন সংস্থাসমূে মথহক অংশগ্রােণকারীর 

সংখ্যা 

১ ২ 

০৮ টি ১৬৯ িন (মদহশর বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালহয় িীিপ্রযুবি ও িীিপ্রযুবি 

সংবিষ্ট বিষহয় অধ্যয়নরি ছাে-ছােী, বিক্ষক ও গতিষক) 

 

৫.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তিক প্রবিহিদনাধীন অথ ি-িছহর (২০১৮-১৯) মকান ইন-োউি প্রবশিহণর আহয়ািন করা েহয় থাকহল িার 

িণ িনা: 

িাবরখ বিষয়িস্তু প্রবশিহকর নাম ব্যবপ্ত অংশগ্রােণকারী 

২৪ অহটাির২০১৮ 

‘Maintenance of  Bio-

safety and Bio-security 

in the Laboratory 

(Theory and Practical) 

 

 

জনাি ককিি চন্দ্র দাস 

মুখ্য বিজ্ঞাবনক কর্ থকেথা ও বিভাগীে 

প্রধান র্ব বকউ ার 

িাতোতটকতনা বজ বিভাগ 

এনআইবি। 

০৪ ঘণ্টা 

(সকাল 

৯.০০-  

দুপুর 

১.৩০ টা) 

 

এনআইবি’র 

গতিষণাগাতর কর্ থরে 

১১ের্ ও েদবনে 

পর্ থাতের কম িচারীগণ 

১৭ বিহসম্বর ২০১ 

General behavior of 

government employees 

 

এস এর্ কজািাতের এনামু  কবরর্, 

বপএইচবি 

পবরচা ক (অিসর প্রাপ্ত) 

বিবপএটিবস, সাভার, ঢাকা। 

০৪ ঘণ্টা 

(সকাল 

৯.০০ 

দুপুর 

১.০০ টা) 

এনআইবি’র সক  

কর্ থকেথা ও কর্ থচাবর 

১৭ বিহসম্বর ২০১৮ 

 

‘িািীয় শুিাচার মকৌশল এিং 

কম িহিহে শুিাচার মকৌশল 

িাস্তিায়হন করণীয়’ 

জনাি কর্াোঃ জাবহদু  ইস ার্ 

পবরচা ক 

বিবপএটিবস, সাভার, ঢাকা। 

০৩ ঘণ্টা 

(দুপুর 

২.০০-

বিকা  

৫.০০ টা) 

এনআইবি’র সক  

কর্ থকেথা ও কর্ থচাবর 

১৪ জানুোবর ২০১৯ 

গণকর্ থচারী শংখ া (বনেবর্ে 

উপবিবে) অধ্যাতদি ১৯৮২, 

সরকাবর কর্ থচাবরগতণর দাবেত্ব 

ও কেথব্যসমূহ 

জনাি কর্াোঃ জাবহদু  ইস ার্ 

পবরচা ক 

বিবপএটিবস, সাভার, ঢাকা। 

০৮ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

৫.০০ টা 

সক  কর্ থকেথা ও 

কর্ থচাবর 

১৫ 

জানুোবর ২০১৯ 

‘Writing and 

maintenance of NIB   

laboratory note book’ 

ি. মমা. সবলমুোে 

মোপবরচালক (অবিবরি দাবয়ত্ব) 

ন্যাশনাল ইনবিটিউট অি 

িাহয়াহটকহনালবি 

০৪ ঘণ্টা     

সকাল 

৯.০০ টা- 

দুপুর 

০১.০০ টা 

১০র্ ও েদূর্ধ্থ পর্ থাতের 

সক  কর্ থকেথা 

১৫ জানুোবর২০১৯ 

‘Maintenance of  

biosafety and biosecurity 

in the laboratory’ 

জনাি ককিি চন্দ্র দাস 

মুখ্য বিজ্ঞাবনক কর্ থকেথা ও বিভাগীে 

প্রধান, র্ব কু ার িাতোতটকতনা বজ 

বিভাগ, এনআইবি। 

০৩ ঘণ্টা 

দুপুর 

২.০০ টা- 

বিকা  

৫.০০ টা 

১০র্ ও েদূর্ধ্থ পর্ থাতের 

সক  কর্ থকেথা 

০৩ 

কেব্রুোবর ২০১৯ 

নবর্পত্র ব্যিিাপনা ও সবচিা ে 

বনতদ থির্া া-২০১৪ িাস্তিােন 

জনাি কর্াোঃ জাবহদু  ইস ার্ 

পবরচা ক 

বিবপএটিবস, সাভার, ঢাকা। 

০৮ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

সক  কর্ থকেথা ও 

কর্ থচাবর 
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৫.০০ টা  

২৫ 

কেব্রুোবর ২০১৯ 
উদ্ভািন সক্ষর্ো বৃবি 

১. ি. জাহাঙ্গীর আ র্ 

প্রধান বিজ্ঞাবনক কর্ থকেথা ও প্রকল্প 

পবরচা ক, জােীে জীন ব্যাংক 

িাপন প্রকল্প এনআইবি। 
 

২. িনাি মােফুজুর রেমান  

প্রশাসবনক কম িকিিা ও ইনচাজথ 

প্রশাসন শাখা, এনআইবি। 
 

৩. িনাি মমা. োবদসুর রেমান 

বিজ্ঞাবনক কম িকিিা 

মবলকুলার িাহয়াহটকহনালবি বিভাগ 

এনআইবি। 

০৮ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

৫.০০ টা 

সক  কর্ থকেথা ও 

কর্ থচাবর 

১৬ ও ১৭ এবপ্র  ২০১৯ 
‘নাগবরক কসিাে উদ্ভািন’  

 

১. জনাি ককিি চন্দ্র দাস 

মুখ্য বিজ্ঞাবনক কর্ থকেথা ও 

বিভাগীে প্রধান, র্ব কু ার 

িাতোতটকতনা বজ বিভাগ, 

এনআইবি। 

 

২. িনাি সিীি মদ  

সেকাবর প্রহকৌশলী 

প্রহকৌশল ও সাধারন মসিা বিভাগ 

এনআইবি। 

 

৩. িনাি মমা. োবদসুর রেমান 

বিজ্ঞাবনক কম িকিিা 

মবলকুলার িাহয়াহটকহনালবি 

বিভাগ এনআইবি। 

১৬ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

৫.০০ টা 

১০র্ -২০ ের্ 

কেতির কর্ থচাবরগণ 

২৫ এবপ্র  ২০১৯ ই-নবর্ ব্যিিাপনা 

িনাি সিীি মদ  

সেকাবর প্রহকৌশলী 

প্রহকৌশল ও সাধারন মসিা বিভাগ 

এনআইবি। 

০৮ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

৫.০০ টা 

এনআইবি’র ১০র্ ও 

েদূর্ধ্থ পর্ থাতের সক  

কর্ থকেথা 

২৮ এবপ্র  ২০১৯ 

বনবেকো, বিষ্টাচার ও 

কসৌজন্যতিাধ  

(Ethics, Manner and 

Etiquettes) 

ইবিবনোর ক েতটন্যান্ট কতন থ    

(অি.) কর্া. র্তনাোরু  ইস ার্ 

এএেিবিউবস, বপএসবস, 

বপইএনবজ, িাং তদি 

কসনািাবহনী। 

০৮ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

৫.০০ টা 

এনআইবি’র ১০র্ ও 

েদূর্ধ্থ পর্ থাতের সক  

কর্ থকেথা 

২৯ এবপ্র  ২০১৯ 

বনবেকো, বিষ্টাচার ও 

কসৌজন্যতিাধ  

(Ethics, Manner and 

Etiquettes) 

ইবিবনোর ক েতটন্যান্ট কতন থ    

(অি.) কর্া. র্তনাোরু  ইস ার্ 

এএেিবিউবস, বপএসবস, 

বপইএনবজ, িাং তদি 

কসনািাবহনী। 

০৮ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

৫.০০ টা 

এনআইবি’র ১১ের্ 

ও েদবনে পর্ থাতের 

সক  কর্ থচারী   

৩০ এবপ্র  ২০১৯ েথ্য অবধকার 

জনাি হাবিবুন নিী েরহাদ 

 াইতেবরোন ও দাবেত্বপ্রাপ্ত েথ্য 

প্রদানকারী কর্ থকেথা, এনআইবি। 

০৮ ঘণ্টা    

সকাল 

৯.০০ টা 

বিকা  

৫.০০ টা 

এনআইবি’র সক  

কর্ থকেথা ও কর্ থচারী 
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৫.৩ প্রবশিণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচাবরহদর অংশগ্রােণ িা মহনানয়হনর মিহে িড় রকহমর মকান সমস্যা থাকহল িার িণ িনা: নাই 

 

৫.৪ মন্ত্রণালহয় অন্ দ্য িি মেবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বক না; না থাকহল অন্ দ্য িি মেবনং আহয়ািন করহি িড় রকহমর 

অসুবিধা আহছ বক না: প্রহর্ািয নয় 

 

৫.৫ প্রবিহিদনাধীন অথ ি-িৎসহর (০১ জুলাই ২০১৮ মথহক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর িন্য বিহদশ গমনকারী কম িকিিা সংখ্যা: 

*** 
 

(৬) মসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ মথহক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্যা মসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রােণকারীহদর সংখ্যা 

১ ২ 

০৪ টি ২৪ + *** জন 

 

(৭) িথ্য প্রযুবি ও কবম্পউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৮ মথহক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত):  

মন্ত্রনালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে কবম্পউটাহরর 

মমাট সংখ্যা 

মন্ত্রনালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

ইন্টারহনট সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রনালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রনালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

(WAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউটার প্রবশবিি 

িনিহলর সংখ্যা 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩৬ হযাঁ না না ৪৭ ৩০ 

 

(৮) সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংশ/মুনািা/আদায়কৃি রািস্ব মথহক সরকাবর মকাষাগাহর িমার পবরমান (অথ ি বিভাহগর 

িন্য): প্রতর্াজয নে 

   (টাকার অঙ্ক মকাটি টাকার প্রদান করহি েহি) 

 ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ হ্রাস (-)/বৃবি(+) োর 

লিযমাত্রা প্রকৃি অিিন লিমাত্রা প্রকৃি অিিন লিমাত্রা প্রকৃি অিিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রািস্ব আয় ট্যাক্স 

মরবভবনউ 

- - - - - - 

নন-ট্যাক্স 

মরবভবনউ 

- - - - - - 

উদ্ধৃি (ব্যিসাবয়ক আয় 

মথহক ) 

- - - - - - 

লভযাংশ বেসাহি - - - - - - 

 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অথ ি-িৎসহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন,বিবধ ও প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট:  

 

৯.১ প্রবিহিদনাধীন অথ ি-িৎসহর নতুন আইন,বিবধ ও প্রণয়ন েহয় থাকহল িার িাবলকা:  

 

৯.২ প্রবিহিদনাধীন অথ ি-িৎসহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল: 

 

ন্যাশনাল ইনবিটিউট অি িাহয়াহটকহনালবি এর বিবভন্ন গহিষণাগাহর গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কম িকান্ড বনম্নরূপঃ 

১। িযাক কিঙ্গ  োগত র উৎপাদন, পুনতরাৎপাদন ও করাগ প্রবেতরাধ ক্ষর্ো উন্নেন:  

ব্ল্যাক মিঙ্গল ছাগহলর বকছু মিহনটিক বিবশষ্টয আহছ র্া প্রাবণর স্বাস্থয ও িাি উন্নয়হনর িন্য খুিই গুরুত্বপূণ ি। এই বিবশষ্টযসমূহের 

বভন্নিা পর্ িহিিণ ও মর্ সমস্ত মিহনটিক মাকিার বদহয় এই বিবশষ্টযগুহলা বনরূবপি/বনয়বন্ত্রি েয় িা বনণ িহয়র উতেতে মদহশর বিবভন্ন 

অঞ্চল মর্মন সাভার, নাহটার, িগুড়া, নওগাঁ, বসরািগঞ্জ এিং িান্দরিান েহি ব্ল্যাক মিঙ্গল ছাগহলর রিনমুনাসে িাবেযক বিবশষ্টযগি 

িথ্য সংগ্রাে করা েহয়হছ।  
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অজথন: ২০১৮-১৯ অথ িিছহর প্রকল্পটি আংবশক সম্পন্ন েহয়হছ এিং ১টি বিজ্ঞাবনক প্রিন্ধ প্রকাবশি েহয়হছ। সংবিষ্ট অন্য িীহনর 

(GDF9) উপর কাি শুরু করা েহয়হছ। Litter size সর্ম্থবকে GDF9 িীহনর SNP (Single neucleotide 

polymorhism) বনণ িহয়র জন্য ৯০টি ছাগহলর DNA পু  কতর PCR করার পর কাবঙ্খি সাইহির ব্যান্ড পাওয়া বগয়াহছ। 

PCR নমুনা Sequencing এর িন্য পাঠাহনা েহয়হছ। 

 

সনািকৃি SNPছাগল মথহক রি নমুনা সংগ্রাে
 

 

২। কদিী হাতেঁর কজতনটিক বভন্নো পর্ থতিক্ষণ:  

 

গৃেপাবলি পাখীর মহধ্য োঁস মদহশর সি িেই পাওয়া র্ায় এিং এটি গ্রাাহমর মবেলাহদর প্রধান সম্পহদর মহধ্য একটি। মদশী োঁহসর 

উৎপাদনশীলিা, মরাগ প্রবিহরাধ িমিা ইিযাবদ বিবশষ্টয প্রাবণ ও অঞ্চলহভহদ বভন্নির েয়। এ সকল বভন্নিা পর্ িহিিহণর িন্য ঢাকা, 

নাহটার, নঁওগা, কুবড়গ্রাাম, বকহশারগঞ্জ, মনায়াখালী, বসহলট এিং সুনামগঞ্জ েহি মদশী োঁহসর রি নমুনা সংগ্রাে কহর িা বিহিষহণর 

কাি চলহছ। 

অজথন: ২০১৮-১৯ অথ িিছহর র্হশার ও িবরশাল মথহক সংগৃেীি ২৮ ও ২৫ টি োঁহসর রি নমুনার DNA পৃথকীকরহণর পর র্থািহম 

৮টি ও ২ টি প্রাইমার বদহয় PCR করা েহয়হছ। PAGE এ রান চলমান আহছ।   

 

 

 

৩। গরুর দুতধর বিটা ককবজন জীতনর কজতনটিক ভযাবরতেন্ট বনণ থে: 

দুধ একটি গুরুত্বপূণ থ ও সুস্বাদু কপ্রাটিনসমৃি খািার। গরুর দুতধ প্রাে ২৫-৩০ ভাগ বিটা ককবজন নার্ক কপ্রাটিন আতে। বিটা ককবজতনর 

প্রাে ১২টি ককৌব ক রূপ (কজতনটিক ভযাবরহয়ন্ট) রতেতে, র্াতদর র্তধ্য A1 এিং A2 ভযাবরহয়ন্ট দুতধ পাওো র্াে। A2 ভযাবরহয়ন্ট 

বিটা ককবজতনর আবদ রূপ। ইউতরাতপর বিবভন্ন গরুতে বিটা ককবজন বজতন একটি বিএনএ কিতসর বর্উতটিতনর (পবরিেথতনর) েত  
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A1 ভযাবরহয়হন্টর উদ্ভি হে। A1 বিটা ককবজন সমৃি দুধ পানকাবরতদর হৃদতরাগ, িাোতিটিস-১, অটিজর্, বসতজাতেবনোসহ 

অন্যান্য আরও বকছু করাগ হওোর সম্ভািনা কিতে র্াে। অবধক দুধ উৎপাদতনর জন্য আধুবনক খার্ার িাপতনর র্াধ্যতর্ ইউতরাপ হতে 

এই A1 বিটা ককবজন বজন সমৃি গরু সারা বিতে েবেতে পতেতে। আর্াতদর কদতি বিদ্যর্ান িানীে এিং অবধক দুধ উৎপাদনিী  

গরুতে বিটা ককবজতনর ভযাবরহয়ন্টসমূহ বনণ থতের জন্য িেথর্াতনর এনআইবিতে একটি গতিষণা কার্ থক্রর্ পবরচাব ে হতে।  

 

অজথন:  ২০১৮-১৯ অথ িিছহর প্রকল্পটি সম্পন্ন েহয়হছ। একটি বিজ্ঞাবনক প্রিন্ধ Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences এ submit করা েহয়হছ। A1A2 Milk এর উপর ম্যানুবিপ্ট বলখার কাি চ তে। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। স্থানীয় িাহির গিাবদ পশু/পাবখর বিএনএ িার মকাবিং: সংরিণ এিং উৎপাদন বৃবিহি এহদর ব্যিোর  

স্থানীয় িাহির গিাবদ পশু ও পাবখর মহধ্য আন্তঃপ্রিাবি ও একই প্রিাবির বিবভন্ন মিহনটিক বিবচেয রহয়হছ র্া িাবেযকভাহি মদখা 

িা মিাঝা র্ায় না। বিএনএ িারহকাবিং এর মাধ্যহম সঠিকভাহি প্রাণী সনাি কহর প্রাণী উন্নয়ন, সংরিণ, প্রিনন ও সংকরায়ণ 

পিবি প্রভৃবি কার্ িিম গ্রােহণ সাোয্য ও স্থানীয় িাহির গিাবদ পশু ও পাবখর প্যাহটন্ট প্রাবপ্তহি সাোয্য করার লহিয এই প্রকল্প গ্রােণ 

করা েহয়হছ।  

 

অজথন: ২০১৮-১৯ অথ ি িছহর গরু, মবেষ, ছাগল, মভড়া, মুরবগ ও কবুির মথহক সংগৃেীি িাবক ৩০২ নমুনার বিএনএ পৃথকীকরন ও 

সাইহটাহিাম-বি সংবিষ্ট প্রাইমার বদহয় বপবসআর সম্পন্ন েহয়হছ। পরিিীহি সকল নমুনার বসহকাহয়বসং ও িারহকাি বিবরর কাি 

ও সম্পন্ন েহয়হছ।  

 

             

 

                            গরু মথহক রি নমুনা সংগ্রাে                                  রি নমুনা মথহক বিএনএ পৃথকীকরণ 

 

বজতনাটাইপ: ক ইন M-র্াকথার, 1-A2A1, 2-A2A2, 3-A1A1, 4-A2A1, 5-A1A1, 6-A1A1, 7-A2A1, 8-A2A2, 

9-A1A1, 10-A1A1, 11-A2A1, 12-A2A1, 13-A2A2, 14-A1A1, 15-A2A1, 16-A2A1।  

অেএি, কর্াট বজতনাটাইপ: A2A1-৭টি, A1A1-৬টি, A2A2: ৩টি 

সুবনবদ থষ্ট প্রাইর্ার বদতে কদতির গরুতে বিদ্যর্ান বিটা ককবজন বজতনর কজতনটিক ভযাবরতেন্ট বনণ থে 

https://www.ajas.info/
https://www.ajas.info/
https://www.ajas.info/
https://www.ajas.info/
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৫। মুরবগর বমহক্সাভাইরাস মরবিিযান্ট বিহনর বিবচেয এিং এবভয়ান ইনফ্লুহয়ঞ্জা সংিমহণর সাহথ এর সম্পকি বনণ িয়  

এবভয়ান ইনফ্লুহয়ঞ্জা িা িাি ি ফ্লু একটি মারাত্মক মরাগ। আিান্ত মপাবি মথহক এ মরাগ মানুহষ ছড়াহি পাহর। মকান মুরবগহি 

বমহক্সাভাইরাস িীহনর একটি বনবদ িষ্ট ভযাবরহয়ন্ট থাকহল ঐ মুরবগ এবভয়ান ইনফ্লুহয়ঞ্জা ভাইরাস প্রবিহরাধী েয়। আমাহদর মদবশ 

িাহির মুরবগহি বমহক্সাভাইরাস িীহনর কী ধরহণর ভযাবরহয়ন্ট আহছ িা িানা এিং মরবিিযান্ট িীহনর সাহথ মুরবগর এবভয়ান 

ইনফ্লুহয়ঞ্জায় আিান্ত েওয়ার সম্ভািনার মাো বনরূপণ করা এই গহিষণার উহেশ্য।  

 

অজথন: ২০১৮-১৯ অথ িিছহর ব্রাহ্মণিাবড়য়া  েহি ৬৮ টা রি নমুনা সংগ্রাে করা েহয়হছ এিং DNA পৃথক করা েহয়হছ । ৬০ টি 

নমুনার  PCR সম্পন্ন কতর মিহনাটাইবপং করা েহয়হছ র্ার মহধ্য ৪টি মরবিিযান্ট, ১৫ টি মসনবসটিভ ও ৪১ টি মেটাহরািাইগাস। 

এিং টাংগাইল েহি ২১ টি মনহকি মনক (গলাবছলা) মুরবগর মসায়াি নমুনা মেমাগ্লুটিহনশণ কহর ১টি পবিটিভ (ভাইরাহসস উপবস্থবি) 

পাওয়া বগয়াহছ। 

 

 

                     

                       মুরগী মথহক রি নমুনা সংগ্রাে                                  মুরবগর ভ্রূহণ মসায়াি নমুনার পরীিা 

 

 

৬। গরুর বসহমহনর গুনগিমান ও উি িরিার সাহথ িবড়ি িীহনর বিবচেিা বনণ িয়।  

 

মদহশর দুধ উৎপাদন িাড়াহি উন্নি িাহির প্রাণীর বসহমন দ্বারা কৃবিম প্রিনন করাহনা েয়। বকন্তু অবনয়বন্ত্রি কৃবেম প্রিনন গাভীর 

উি িরিায় প্রভাি মিহল। সাধারণি ষাহড়র উি িরিা বনধ থারণ করা েয় বকছু ক্লাবসকযাল বসহমন প্যারাবমটার (i.e. viability, 

motility, normal-abnormal, live-dead) মদহখ। বকন্তু ক্লাবসকযাল বসহমন প্যারাবমটারগুবল ভাহলা েহলও উন্নিিাহির 

ষাঁড়গুবল কম উি িরিা প্রদশ িন কহর। িাই spermatozoa এর উি িরিা সঠিক ভাহি বনণ িহয়র িন্য বসহমহনর সাধারণ 

প্যারাবমটারগূহলার সাহথ িীহনর এক্সহপ্রশন মদখা অিযন্ত িরুরী, মর্টি একটি ষাহড়র প্রিনন সিমিা বনণ িহয় গুরুত্বপূণ ি ভুবমকা 

রাখহি। অিএি, বকছু িীন মর্গুহলা বসহমহনর গুনগিমান ও উি িরিার সাহথ িবড়ি মসগুহলা এনাসাইবসস কহর মদবশ ও  

সংকরজাতের পশুর এসি িীহনর অিস্থা ও বিবচেিা িানার িন্য এই গহিষণাটি গ্রােণ কহরবছ। 

 

অজথন: ২০১৮-১৯ অর্ থ িেতর CATTLE CATSPER-1 এর কক্ষতত্র মমাট ৪০ টি নমুনার PCR ও Restriction 

digestion সম্পন্ন েহয়হছ। CATTLE CATSPER-1 প্রাইমার বদহয় িবরশাল, পািনা, নওঁগা েহি সংগৃেীি Native cattle 

এর আরও ৬০টি নমুনার PCR সর্ম্ন্ন হতেতে। DNA পৃথকীকরণ protocol প্রবমিকরহণর জন্য ৪ টি ষাহড়র ১৬ টি বসহমন স্ট্র 

সংেহ করা হতেতে। বসহমন স্ট্র েহি DNA পৃথকীকরণ protocol প্রবমিকরহণর কাি চলমান আহছ। 

 

৭। ধান চাতষর সাশ্রেী পবরতিিিান্ধি জীিাণু সার উদ্ভািন ও উৎপাদন: 

 

ধান চাতষর জন্য রাসােবনক সাতরর বিকল্প বহতসতি সাশ্রেী পবরতিিিান্ধি জীিাণু সার উদ্ভািন ও উৎপাদতনর  তক্ষয এনআইবিতে 

একটি গতিষণা কার্ থক্রর্ চ র্ান আতে। এ উতেযতে কদতির বিবভন্ন এতো-ইতকা বজকা  অঞ্চত র পাঁচটি কজ া (গাজীপুর, হবিগি, 

কেনী, িবরিা  ও রাজিাহী) কর্তক ধান গাতের বিকে ও েদসং গ্ন র্াটির নমুনা সংেহ কতর সংগৃহীে নমুনাসমূহতক বিবভন্ন উপাতে 

প্রবক্রোজােকরণ করা হতেতে। ইতোর্তধ্য প্রবক্রোজােকৃে বিকতের নমুনা হতে নাইতরাতজন সংিন্ধনকারী ব্যাকতটবরো পৃর্কীকরণ, 

বিবিষ্টয পর্ থতিক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হতেতে।   
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অজথন: ২০১৮-১৯ অর্ থ িেতর প্রবক্রোজােকৃে বিকতের নমুনা হতে প্রাপ্ত ২০ টি িসহিট সলুবিলাইবিং অণুিীহির  ব্যাকতটবরোর 

িসহিট সলুবিলাইবিং িমিা পর্ িহিিণ করা েহয়হছ। িন্মহি সহি িাচ্চ মাোর িসহিট সলুবিলাইবিং সিমিাসম্পন্ন ৪ ধরহনর 

ব্যাকতটবরো মবলকুলার পিবিহি সনাি করা েহয়হছ।   

    

                      
 

 

 

 

 

         ৮। কহভী কর্টা  সৃষ্ট র্াটি ও পাবনর দূষণ প্রির্ণ: 

বিল্পিজথয-ঘটিে বিষাক্ত ধােি দূষণ খাদ্যচতক্রর র্াধ্যতর্ িাতোম্যাগবনবেতকিন ঘটিতে পবরতিি ও র্ানিস্বািযতক প্রবেবনেে হুর্বকর 

সমু্মখীন কতর তু তে। বকন্তু এই কহভী কর্টা  (কযািবর্োর্, কক্রাবর্োর্, ক ি) সৃষ্ট দূষণ প্রবেকাতর গৃহীে কার্ থকরী পদতক্ষপসমূহ 

বনোন্তই অপ্রতু । োই, অণুজীি প্রতোতগ কহভী কর্টা -সৃষ্ট র্াটি ও পাবনর দূষণ প্রির্ন পবরতিতির ভারসাম্য ও র্ানিস্বািয রক্ষাে 

অেযন্ত গুরূত্বপূণ থ।  

 

অজথন:   

ট্যানারী িিিয নমুনা েহি প্রাথবমকভাহি ১২০টি মিাবময়াম সেনশীল অণুিীি পৃথকীকরণ ও িাছাইকরণ করা েহয়হছ। িাছাইকৃি 

অণুিীিসমূহের সহি িাচ্চ মিাবময়াম  সেনশীলিার মাো বনন িহয়র পাশাপাবশ মিাবময়াম রূপান্তকরণ ও রূপান্তকরহণর এর উপর বিবভন্ন 

বনয়ামহকর প্রভাি পর্ িহিিণ পরীিা চলমান আহছ। কাবঙ্খি ১ টি অণুিীহির িাহয়াহকবমকযাল মটি ও বিএনএ বসহকাহয়বসং 

পিবির মাধ্যহম চ্যড়ান্তভাহি সনািকরণ করা েহয়হছ এিং অণুিীহি বিদ্যমান মিাহমট বরিাকহটি বিন বসহকাহয়বসং এর মাধ্যহম 

সনািকরহণর কাি চলমান আহছ। 

 

  

ট্যানারী িিিয নমুনা সংগ্রাে পৃথকীকৃি মিাবময়াম সেনশীল অণুিীি 

 

িাছাইকৃি অণুিীি দ্বারা মিাবময়াম রূপান্তকরণ পর্ িহিিণ 

 

োইহরাকাি িন দূবষি মাটি েহি িাহয়াসারহিকট্যান্ট সৃবষ্টকারী অণুিীি িাছাইকরণ ও বিবশষ্টয সনািকরণ  

মবলকুলার পিবিহি সনািকরণ  বনবদ িষ্ট বমবিয়ায় েসতেট 

সব উবি াইবজং ব্যাকতটবরো 
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িাংলাহদহশর মহিা উন্নয়নশীল মদশগুবলহি বশল্পহকৌশল ও প্রযুবিগি প্রবিয়া বৃবির সাহথ সাহথ োইহরাকাি িন ব্যিোহরর িীব্রিা 

বৃবি মপহয়হছ । োইহরাকাি িন সাধারণি কাবস িহনাহিবনক এিং বমউটাহিবনক, িাই োইহরাকাি িন দূষণ উবিদ, মানি ও পশু স্বাহস্থযর 

িন্য বিপজ্জনক। অহনক অণুিীি আহছ র্ারা িাহয়াসারহিকট্যান্ট বিরীর মাধ্যহম বিপজ্জনক োইহরাকাি িন পদাথ ি সমূেহক মর্মন: 

মপহোবলয়াম ও বিহিল পণ্যগুবলহক কম িা অ-বিষাি রূহপ রূপান্তবরি কহর এিং পণ্যগুবলহক পবরহিশ মথহক অপ্রতুলভাহি 

অপসারণ কহর। িাহয়াসারহিকট্যান্ট েল িহুবিধ অযাবমবিবিবলক িাহয়ামবলকুলস। িাহয়াসারহিকট্যান্ট পাবনহি  অদ্রিনীয় 

োইহরাকাি িহনর পৃষ্ঠিহলর িীব্রিা এিং দ্রিনীয়িা িাবড়হয় িাহয়াবিহগ্রাহিশন বৃবি কহর। আমাহদর মদহশ োইহরাকাি িন দূষণ 

প্রবিকাহর িাহয়াসারহিকট্যান্ট এর ব্যিোর বনিান্তই অপ্রতুল। িাই োইহরাকাি িন দূবষি মাটি মথহক িাহয়াসারহিকট্যান্ট সৃবষ্টকারী  

অণুিীি পৃথকীকরণ ও সনািকরণ এর লহি এ কার্ িিমটি গ্রােন করা েহয়হছ।   

অিিন 

িাইপাইল ও আবমন িািার মথহক সি িহমাট ১১ টি োইহরাকাি িন দূবষি মাটির নমুনা সংগ্রাে করা েহয়হছ । সংগৃেীি নমুনা েহি  ১৫০ 

টি মপহোল ব্যিোর করহি সিম অণুিীি পৃথকীকরণ ও প্রাথবমকভাহি সংরিণ করা েহয়হছ। বিবনং মটি এর মাধ্যহম ২২ টি 

িাহয়াসারহিকট্যান্ট সৃবষ্টকারী অণুিীি পৃথকীকরণ  এিং িাহদর পৃষ্ঠটান পবরমাপ করা েহয়হছ। ২২ টি িাহয়াসারহিকট্যান্ট সৃবষ্টকারী  

অনুিীহির চাবরবেক বিবশষ্টয পর্ িহিিণ করা েহয়হছ।   

 

 

৯। মবলকুলার পিবির মাধ্যহম িাংলাহদহশর িাহম ি সৃষ্ট বশং মাহছর মরাহগর প্যাহথাহিন সনািকরণ:   

 

বশং আমাহদর মদশীয় প্রিাবির একটি গুরুত্বপূণ ি কযাটবিশ মগাহের মাছ। অন্যান্য মাহছর তুলনায় এই মাহছ উচ্চ মাোয় আয়রন ও  

কযালবসয়াম বিদ্যমান। বকন্তু বিশ্বব্যাপী বশং চাবষরা অথ িননবিকভাহি িিীর সিুখীন েয় কারণ এই মাছটি বকছু িবিকর 

ব্যাকহটবরয়া দ্বারা সেহিই আিান্ত েয়। Motile Aeromonas septicemia (MAS) এই ধরহণর ব্যাকহটবরয়াগুহলা দ্বারা সৃষ্ট 

একটি মরাগ। মবলকুলার পিবির মাধ্যহম িাংলাহদহশর িাহম ি সৃষ্ট বশং মাহছর মরাহগর প্যাহথাহিন সনািকরহণর উহেহশ্য এই 

গহিষণা কার্ িিম পবরচাবলি েহে। 

 

এনবরচহমণ্ট পিবি ব্যিোর  কহর  অণুিীি  পৃথকীকরণ                     

 

মাটির নমুনা মথহক সংগৃেীি অণুিীি 

বিবনং মটি এর মাধ্যহম কাবঙ্খি অণুিীি  পৃথকীকরণ   

 

অণুিীিসমূহের িাহয়াহকবমকযাল বিবশষ্টয পর্ িহিিণ 
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অিিন: 

 প্রাকৃবিক ও েযাচাবর ১৮ টি উৎস েহি মরাগািান্ত বশং মাছ, সুস্থ মাছ, মাটি ও পাবনর নমুনা সংগ্রাে করা েহয়হছ; 

 সংগৃেীি নমুনা েহি ব্যাকহটবরয়া পৃথকীকরণ, বিএনএ পৃথকীকরণ এর কাি চলমান আহছ।  

 িাহয়াহকবমকযাল এিং মবলকুলার পিবিহি মরাগসৃবষ্টকারী ব্যাকহটবরয়া সনািকরণ এর কাি চলমান আহছ।  । 

 

   

মরাগািান্ত বশং মাছ, পৃথকীকৃি ব্যাকহটবরয়া, পৃথকীকৃি বিএনএ  

 

 

 

১০। চার্ো ও িস্ত্র বিতল্প ব্যিহাতরর উতেতে পবরতিিিান্ধি এনজাইর্ উৎপাদন: 

আর্াতদর কদতি িেথর্াতন চার্ো ও িস্ত্র প্রবক্রোকরতণর বিবভন্ন পর্ থাতে পবরতিি ও জীিবিবচতত্রর জন্য ক্ষবেকর নানা ধরতনর 

রাসােবনক দ্রব্যাবদ ব্যিহার করা হে। উন্নে কদিগুত াতে ইবের্তধ্য এসি রাসােবনক দ্রব্যাবদর পবরিতেথ পবরতিিিান্ধি এনজাইর্ 

ব্যিহার শুরু হতেতে। আর্াতদর কদতিও ইবের্তধ্য বকছু বিল্প কারখানাে িস্ত্র ও চার্ো প্রবক্রোজােকরতণ বিতদি হতে এর্াইত জ, 

কসলুত জ, কপ্রাটিতেজ, ককরাটিতনজ ইেযাবদ এনজাইর্ আর্দাবন কতর ব্যিহার করা হতে। িাবণবজযকভাতি এসি এনজাইর্ 

উৎপাদতনর জন্য কদতি পর্ থাপ্ত প্রযুবক্ত উদ্ভাবিে হেবন এিং প্রতোজনীে সংখ্যক বিল্প প্রবেষ্ঠানও গতে উতেবন। কদতি স্বল্পমূতে এসি 

পবরতিিিান্ধি এনজাইর্ উৎপাদতনর ককৌি  উদ্ভািতনর  তক্ষয এই গতিষণা কার্ থক্রর্ েহণ করা হতেতে। 

 

 অজথন: মকরাটিহনি, এমাইহলি ও মসলুহলি এনিাইম উৎপাদহন সিম ৩৩৬টি ব্যাকহটবরয়া মাটি েহি পৃথক ও এনজাইর্ 

উৎপাদন সক্ষর্ো বনণ থে; অবধক এনজাইর্ উৎপাদতন সক্ষর্ ৭০টি ব্যাকহটবরয়া সনািকরণ ও এহদর মহধ্য ১৩টি ব্যাকহটবরয়া 

বিএনএ বসককাময়বসং পিবিহি চ্যড়ান্তভাহি সনািকরণ;  

 সম্ভািনাময় ১৩টি ব্যাকহটবরয়া দ্বারা মকরাটিহনি, এমাইহলি ও মসলুহলি এনিাইম উৎপাদন পিবি প্রবমিকরণ; পবরহশাধন 

এিং চামড়া ও কাপহড় এনিাইহমর কার্ িকারীিা পরীিণ; চারটি বনি িাবচি ব্যাকহটবরয়া েহি অযামাইহলি বিন পৃথক কহর 

বরকবম্বহনন্ট ব্যাকহটবরয়া উিািহনর কার্ িিম চলমান রহয়হছ  

 

 

 

 

 

বচত্র: এনজাইর্ উৎপাদনকারী অনুজীি সংেহ  
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বচত্র: গতিষণাগার পর্ থাতে এনজাইর্ উৎপাদন বচত্র: এনজাইর্ পবরতিাধন বচত্র: এর্াইত জ জীন 

পৃর্কীকরণ 

 

১১। িাং াতদবিতদর র্তধ্য HSP70 কজতনটিক ভযাবরতেণ্ট এিং টাইপ ২ িাোতিটিস ম্যা াইটাস এর সংবিষ্টো বনণ থে: 

িাং াতদতি টাইপ ২ িাোতিটিস ম্যা াইটাস (T2DM) করাগীর সংখ্যা আিংকাজনক হাতর বৃবি পাতে। বিবভন্ন আন্তজথাবেক 

গতিষণা কর্তক জানা র্াে কর্ আধুবনক ও নাগবরক জীিতনর বিবভন্ন পীেতনর (Stress) সাতর্ এর সংবিষ্টো রতেতে। 

িাং াতদিীতদর কক্ষতত্র বিবভন্ন প্রকার বহট িক কপ্রাটিন এর র্তধ্য বহট িক কপ্রাটিন ৭০ (HSP70) এর কজতনটিক ভযাবরতেণ্ট 

পর্ থতিক্ষণ এিং পরিেী জীিতন িাোতিটিস এর ঝুঁবকর সাতর্ উতেবখে ভযাবরতেণ্ট এর সর্ম্কথ বনণ থতের  তক্ষয এই গতিষণা 

কার্ থক্রর্টি পবরচাব ে হতে। 

অজথন: ২০১৮-১৯ অর্ থ িেতর িবণ থে গতিষণা কার্ থক্রতর্র আওোে িযাহটবিকযাল এনালাইবসস ও গহিষণা প্রিন্ধ প্রস্তুহির কাি 

সম্পন্ন কহর প্রিন্ধটি আন্তিিাবিক িাণ িাহল প্রকাহশর িন্য মপ্ররণ করা েহয়হছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২। টাইপ ২ িাোতিটিস ম্যা াইটাস সংবিষ্ট কজতনটিক ভযাবরতেণ্ট এর সাতর্ িাং াতদবি র্বহ াতদর গভথকা ীন িাোতিটিতসর 

সংবিষ্টো বনণ থে: 

গভথকা ীন িাোতিটিস (GDM) গভথািিাে প্রর্র্ ধরা পতে এিং সাধারণে সন্তান প্রসতির পর কসতর র্াে। িাং াতদতি এর প্রিনো 

খুি কিবি। িংিগে কারতণ GDM হতে পাতর এিং পরিেীতে টাইপ ২ িাোতিটিস ম্যা াইটাস (T2DM) হওোর গুরুত্বপূণ থ 

বনতদ থিক বহসাতি কাজ কতর। GDM ও T2DM এর কজতনটিক সর্ম্কথ র্াচাই করা কগত  ো করাগীর পরিেী জীিতন িাোতিটিস 

এর ঝুঁবক আগার্ বনণ থতে সাহায্য করতে পাতর। এই গতিষণার  ক্ষয হতে িাং াতদতির গভথিেী র্বহ াতদর GDM এর সাতর্ 

T2DM এর সংতিদনিী  বজতনর ভযাবরতেন্ট এর সাতর্ সর্ম্কথ পর্ থতিক্ষণ করা।  

অজথন: ২০১৮-১৯ অর্ থ িেতর ৮০ জন গভথিেী নারীর রতক্তর নমুনা সংেহ করা হতেতে।  এর র্তধ্য ২৫ টি নমুনা গভথকা ীন 

িাোতিটিস (GDM) করাগীর  নমুনা  বহসাতি সনাক্ত করা হতেতে। সি কেটি নমুনা হতে বিএনএ পৃর্কীকরণ কতর বপবসআর 

করা হতেতে এিং এসএনবপ’র উপবিবে পরীক্ষা করা হতেতে। ৩০ টি  বিএনএ নমুনাে এসএনবপ’র উপবিবে পাওো কগতে। 

 

করবিকিন িাইতজিন পিবের র্াধ্যতর্ এসএনবপ বনণ থে 
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১৩। িাোতিটিস করাতগর জন্য নতুন ঔষতধর র্তি  উদ্ভািন: 

 

টাইপ-২ িাোতিটিস কর্ব টাস একটি দূরাতরাধ্য ব্যাবধ র্া িাং াতদি সহ সারা বিতে আিংকাজনক হাতর কিতে চ তে। প্রাে িেকরা 

৯০ ভাগ িাোতিটিস ইনসুব তনর অস্বাভাবিক কার্ থকাবরোর জন্য হতে র্াতক। ইনসুব তনর স্বাভাবিক কার্ থকাবরো বেবরতে আনার 

জন্য িাোতিটিতস আক্রান্ত করাগীরা প্রবেবদন ইনসুব ন ইনতজকিন কনোর র্াধ্যতর্ রতক্ত গ্লুতকাতজর র্াত্রা বনেন্ত্রণ কতর। িাোতিটিস 

বনেন্ত্রণ রাখার  তক্ষ ইনসুব ন ইতিকিন একটি ব্যেিহু  এিং ব্যর্াদােক পিবে । োই ইনসুব ন ইনতজকিতনর বিকল্প বহতসতি 

সহজ ভয ট্যািত ট আকাতর নতুন ঔষতধর প্রতোজন।  

 

অিিনঃ ২০১৮-১৯ অথ ি িছহর খাড়ালিা উবিহদর এবন্ট-িায়াহিটিক ঔষবধ গুনাগুন পর্ িহিিন করা েহয়হছ। সুবনবদ িষ্ট মর্ৌগ 

পৃথকীকরহনর লহি কলাম মিামাহটাগ্রাাবি, এনএমআর, এিটিআর এর িলািলকৃি িথ্য –উপাি বিহিষণ কহর মর্ৌহগর সবিয় গ্রুপ 

বচবিি করা েহয়হছ। 

 

 

করবিকিন িাইতজিন পিবের র্াধ্যতর্ গভথকা ীন িাোতিটিস করাগীতদর এসএনবপ বনণ থে 
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১৪। টিসুয কা চাতরর র্াধ্যতর্ অর্ থবনবেক গুরুত্বসর্ম্ন্ন উবদ্ভতদর (ঘৃেকুর্ারী ও এ াচ) চারা বেরী: 

 

ঘৃেকুর্ারী িা এত াতভরা সি থজনবিবদে এিং িহু  ব্যিহৃে ঔষধী উবদ্ভদ র্া প্রসাধনী এিং সম্পুরক খাদ্য বহতসতি ব্যিহৃে হে। বিপু  

চাবহদার কারতণ সারা বিতে িাবণবজযকভাতি এত াতভরার চাষ ক্রর্ি সম্প্রসাবরে হতে। একই সাতর্ আর্াতদর কদতি চাষকৃে 

এত াতভরার আণবিক ও রাসােবনক বিবচত্র এিং কভষজ পদার্ থ সর্ম্কৃথে পর্ থাপ্ত জ্ঞান পাওো র্াে না। র্া বিল্পতক্ষতত্র এত াতভরা 

কাচার্া  বহতসতি ব্যিহাতরর জন্য এিং জাে উন্নেতনর জন্য অেযন্ত গুরুত্বপূন থ। ঘৃেকুর্ারীর র্ে এ াতচরও রতেতে িহুবিধ ঔষবধ 

গুণ। িাছাড়া এলাচ িাং াতদতির একটি গুরুত্বপূণ থ র্স া র্া সম্পূণ থ আমদাবন বনভ থর। প্রাকৃবিকভাহি ঘৃেকুর্ারী ও এ াচ উভতেরই  

চারা উৎপাদন ক্ষর্ো অপ্রতু । কাতজই টিসুয কা চাতরর র্াধ্যতর্ স্বল্প সর্তে বিপু  সংখ্যক চারা উৎপাদন করা হত  ো ঘৃেকুর্ারী 

ও এ াতচর চাষ সম্প্রসারণ ও কৃষতকর আর্ থসার্াবজক উন্নেতন ভুবর্কা রাখতে পাতর।  

অজথন: ২০১৮-১৯ অথ ি িছহর টিসুয কালচাহরর মাধ্যহম উৎপাবদি ঘৃিকুমারীর চারার বদহয় নাহটাহর একটি প্রদশ িনী র্াে করা হতেতে। 

টিসুয কালচাহরর মাধ্যহম উৎপাবদি ঘৃিকুমারীর চারার সিমিা কৃষহকর মাহঠ মদখা েহয়হছ। পরীিায় টিসুয কালচার চারার বৃবির 

োর এিং অনুচারা সৃবষ্টর িমিা সাধারন চারার তুলনায় মিবশ পাওয়া মগহছ। পািাপাবি, বিল্পতক্ষতত্র ব্যিহার উপতর্াগী জাে বনি থাচন 

এিং িানীে জাে উন্নেতনর জন্য এত াতভরার আণবিক এিং রাসােবনক বিবচত্র্ বিতিষণ করা হতে। কাবিে িাহির এ াতচর চারা 

সংেহ কতর র্ামঠ মরাপন করা হতেতে এিং গাতে কাত া এ াতচর ে ন হতেতে। িাজাতর প্রাপ্ত কাত া এ াতচর সাতর্ গাে হতে প্রাপ্ত 

কাত া এ াতচর র্স া বহতসতি রান্নাে তু নামু ক পরীক্ষা করা হতেতে।  সংবেহীে জাতের এ াতচর স্বাদ, গন্ধ উন্নেজাতের িত  

প্রার্বর্ক পরীক্ষাে প্রর্ান বর্ত তে। টিসুয কা চাতরর জন্য নমূণার কষ্টবর াইতজিতনর কপ্রাতটাক  প্রবেষ্ঠা করা হতেতে।  

 

 

 

টিসুয কা চাতরর র্াধ্যতর্ উৎপাবদে 

এহলাহভরা চারা 

টিসুয কা চাতরর র্াধ্যতর্ উৎপাবদে এহলাহভরা চারার 

প্রদি থনী র্াে,  ক্ষীপুর-কখা ািােীো, নাতটার 

HPLC এর র্াধ্যতর্ 

োইতটাকযাবর্কা  বিবিষ্টয পর্ থতিক্ষণ 

 

 
 

এনআইবি’র র্াতে সংরবক্ষে এ ামচর িল টিসুয কা চারকৃে এ াচ 

 

১৫। কজতনটিক ইবিবনোবরং এর র্াধ্যতর্ পীেণ সবহষ্ণু কিগুতনর জাে উদ্ভািন: 

উৎপাদন এিং আিাদকৃে জবর্র পবরর্ান অনুর্ােী কিগুন িাং াতদতির তৃেীে প্রধান সিবজ। এই েস টি দবরদ্র কৃষতকর খাদ্য এিং 

আতের একটি গুরুত্ত্বপূন থ উৎস। পবরতিিগে  প্রবেকূ ো কর্র্ন িন্যা, খরা,  িনাক্তো উচ্চ ও বনে োপর্াত্রা প্রভৃবে এই েসত র 

ে ন কবর্তে কদে। এোো এই সি  প্রবেকূ ো কীট পেঙ্গ ও করাগিা াইতের প্রাদুভ থাি িাোে। এইসক  কারতন কিগুতনর আিাদ 

ক্ষবেেস্ত হে। কজতনটিক ইবিবনোবরং এিং বিবভন্ন পীেন-সবহষ্ণু বজতনর র্াধ্যতর্ এইসি প্রবেকূ ো কর্াকাতি া করা সম্ভি। এই 

 তক্ষয কাংবখে পীেন-সবহষ্ণু বজন সনাক্তকরন এিং কজতনটিক ইবিবনোবরং এর র্াধ্যতর্ প্রবেকূ  পবরতিি-সবহষ্ণু রান্সতজবনক 

কিগুতনর জাে উন্নেতনর জন্য গতিষনা করা প্রতোজন। 
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অজথন: ২০১৮-১৯ অর্ থ িেতর পীেন-সবহষ্ণু বজন সনাক্তকরন এিং কজতনটিক ইবিবনোবরং এর র্াধ্যতর্ প্রবেকূ  পবরতিি-সবহষ্ণু 

রান্সতজবনক কিগুতনর জাে উন্নেতনর জন্য ভারে িাং াতদি কর্ৌর্ উতদ্যাতগ মনয়া গহিষণা প্রকমল্পর আওিায় বহট িক কপ্রাটিন 

আইহসাহলশন করা েহয়হছ এিং মভটর বিরী করা েহয়হছ। কিগুতনর রান্সেরতর্িতনর কাজ চ র্ান আতে। 

 

 

বহট মেস কদো কিগুতনর চারা ইনতেকিন করা কিগুতনর চারা 

 

৯.৩ ২০১৮-১৯ অথ ি-িৎসহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর মকান সমস্যা/সঙ্কহটর আশঙ্কা করা েহল িার বিিরণ 

(সাধারন/রুটিন প্রকৃবির সমস্যা/সঙ্কট উহেহখর প্রহয়ািন মনই; উদােরণ: পদ সৃবষ্ট, শূন্য পদ পূরণ ইিযাবদ): প্রহর্ািয নয় 

(১০) মন্তণালহয়র উহেশ্য সাধন সংিান্ত: প্রহর্ািয নয় 

১০.১ ২০১৮-১৯ অথ ি-িৎসহরর কার্ িািবলর মাধ্যহম মন্তণালহয়র আিি উহেশ্যািবল সহন্তাষিনকভাহি সাবধি েহয়হছ বক? 

১০.২ উহেশ্যািবল সাবধি না েহয় থাকহল িার কারণসমূে: প্রহর্ািয নয় 

১০.৩ মন্ত্রণালহয়র আিি উহেশ্যািবল আরও দিিা ও সািহল্যর সহঙ্গ সাধন করার লহিয মর্ সি ব্যিস্থ/পদহিপ গ্রােণ করা মর্হি, 

মস সম্পহকি মন্ত্রাণালহয়র সুপাবরশ: প্রহর্ািয নয় 

 

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্তণালয় পূরণ করহি): প্রহর্ািয নয় 

১১.১ কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইিযাবদ 

মন্ত্রণালহয়র নাম পহন্যর নাম প্রবিহিদনাধীন অথ ি-

িৎসহরর (২০১৮-

১৯) উৎপাদহনর 

লিযমাো 

প্রবিহিদনাধীন 

অথ ি-িৎসহরর 

(২০১৮-১৯) 

প্রকৃি উৎপাদন 

লিযমাো 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শিকরা োর 

মদশি 

উৎপাদহন 

মদহশর 

অভযন্তরীণ 

চাবেদার 

পূি িিিী অথ ি-

িৎসহরর 

(২০১৭-১৮) 

উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃবষ মন্ত্রণালয় চাল - - - - - 

গম - - - - - 

ভুট্টা - - - - - 

আলু - - - - - 

কৃবষ মন্ত্রণালয় বপয়াি - - - - - 

পাট - - - - - 

শাক-শিবি - - - - - 

মৎস্য ও প্রাবণ 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

মৎস্য - - - - - 

মাংস - - - - - 

দুধ - - - - - 

বিম - - - - - 

বশল্প মন্ত্রণালয় বচবন - - - - - 

লিণ - - - - - 

 L1    L2      L3     L4      L5    L6  M 
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সার 

(ইউবরয়া) 

- - - - - 

িাবনিযমন্ত্রণালয় চা - - - - - 

জ্বালাবন ও খবনি 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

গ্যাস - - - - - 

কয়লা - - - - - 

কঠিন বশলা - - - - - 

িস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

িস্ত্র/সুিা - - - - - 

পাটিাি 

দ্রব্য 

- - - - - 

 

১১.২ মকান বিহশষ সামগ্রাী/সাবভ িহসর উৎপাদন িা সরিরাে, মূহল্যর বস্থবিশীলিার মিহে মকান রকহমর সমস্যা িা সঙ্কট েহয়বছল 

বক? বনকট ভবিষ্যহি মারাত্মক মকান সমস্যার আশঙ্কা থাকহল িার িণ িনা: প্রহর্ািয নয় 

 

১১.৩ বিদুযৎ সরিরাে (মমগাওয়াট): প্রহর্ািয নয় 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১৮-১৯) পূি িিিী িৎসর (২০১৭-১৮) 

সহ্িাচ্চ চাবেদা সহ্িাচ্চ উৎপাদন সহ্িাচ্চ চাবেদা সহ্িাচ্চ উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ 

- - - - 

 

 

 

 

১১.৪ বিদুযৎ-গড় বসহিম লস (শিকরা োহর): প্রহর্ািয নয় 

সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

পূি িিিী িৎসহরর 

তুলনায় হ্রাস(-)/বৃবি 

(+) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পবিহিা - - - - 

বিউহিা - - - - 

বিবপবিবস - - - - 

মিসহকা - - - - 

ওহিাপাবিহকা - - - - 

 

১১.৫ জ্বালাবন মিহলর সরিরাে (মমবেক টন): প্রহর্ািয নয় 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১৮-১৯) পূি িিিী িৎসর (২০১৬-১৭) 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ 

- - - - 

 

১১.৬ মদহশর মমহোপবলটন এলাকায় পাবন সরিরাে (লিয গ্যালন): প্রহর্ািয নয় 

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১৮-১৯) পূি িিিী িৎসর (২০১৬-১৭) 

মমহো এলাকা চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 
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(১২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (সরাে মন্ত্রণালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

১২.১ অপরাধ সংিান্ত: প্রহর্ািয নয় 

অপরাহধর ধরণ অপরাহধর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িছর 

(২০১৭-১৮) 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/বৃবি (+) এর সংখ্যা 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/বৃবি (+) এর শিকরা 

োর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন - - - - 

ধষ িণ - - - - 

অবগ্নসংহর্াগ - - - - 

এবসি বনহিপ - - - - 

নারী বনর্ িািন - - - - 

িাকাবি - - - - 

রাোিাবন - - - - 

অস্ত্র/বিহফারক সংিান্ত - - - - 

মমাট - - - - 

 

১২.২ প্রবি লি িনসংখ্যায় সংঘটিি অপরাহধর তুলনামূলক বচে: প্রহর্ািয নয় 

বিষয় অথ ি-িৎসর (২০১৮-১৯) অথ ি-িৎসর (২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 

- - - 

 

১২.৩ দ্রুি বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০১৯): প্রহর্ািয নয় 

আইন িাবরর পর 

মথহক িমপুঞ্জীভূি 

মামলার সংখ্যা 

(আসামীর সংখ্যা) 

প্রবিহিদনাধীন 

িৎসহর মগ্রাপ্তারকৃি 

আসামীর 

সংখ্যা 

আইন িাবরর পর 

মথহক িমপুঞ্জীভূি 

মগ্রাপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্যা 

মকাট ি কর্তিক 

বনষ্পবিকৃি 

িমপুঞ্জীভূি 

মামলার সংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হছ এমন 

মামলার সংখ্যা ও 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসামীর 

িমপুঞ্জীভূি 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 

 

১২.৪  স্থল, কনৌ ও আকাশ পহথ িাংলাহদহশ আগি বিহদিী নাগবরক (র্ােী) এর সংখ্যা: প্রহর্ািয নয় 

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

হ্রাস(-)/বৃবি (+) এর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মমাট র্ােীর সংখ্যা - - - 

পর্ িটহকর সংখ্যা - - - 

 

১২.৫  সীমান্ত সংঘহষ ির সংখ্যা: প্রহর্ািয নয় 

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

হ্রাস(-)/বৃবি (+) এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

িাংলাহদশ-ভারি সীমান্ত    

িাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত    
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১২.৬  সীমাহন্ত িাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরক েিযার সংখ্যা: প্রহর্ািয নয় 

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

হ্রাস(-)/বৃবি (+) এর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

বিএসএি কর্তিক    

মায়ানমার সীমান্তরিী কর্তিক    

 

 

১২.৭  ৩০ জুন ২০১৯ িাবরহখ কারাগাহর িবন্দর সংখ্যা (সুরিা মসিা বিভাহগর িন): প্রহর্ািয নয় 

িবন্দর ধরণ িবন্দর সংখ্যা মন্তব্য 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

িবন্দর সংখ্যার 

হ্রাস(-)/বৃবি (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ োিবি  - - - - 

পুরুষ কহয়বদ - - - - 

মবেলা োিবি  - - - - 

মবেলা কহয়বদ - - - - 

বশশু োিবি  - - - - 

বশশু কহয়বদ - - - - 

বিহটইবন - - - - 

বরবলিি বপ্রিনার 

(আরবপ) 

- - - - 

মমাট - - - - 

 

 

১২.৮  মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবম (সুরিা মসিা বিভাহগর িন): প্রহর্ািয নয় 

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

পূি িিিী িৎসহরর 

তুলনায় হ্রাস(-)/বৃবি (+) এর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদন্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা - - - 

মৃতুযদন্ড কার্ িাকর েহয়হছ, 

এমন আসামীর সংখ্যা 

- - - 

 

 (১৩)  মিৌিদাবর মামলা সংিান্ত িথ্য (আইন ও বিচার বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

িমপুঞ্জীভূি অবনষ্পন্ন  

মিৌিদাবর মামলার 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 

(২০১৮-১৯) মমাট 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

পূি িিিী িৎসহর 

(২০১৭-১৮)মমাট 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 

(২০১৮-১৯) মমাট 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখ্যা 

পূি িিিী িৎসহর  

(২০১৭-১৮)মমাট 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

 

(১৪)  অথ িননবিক (অথ ি বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

আইহটম প্রবিহিদনাধীন 

িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী 

িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

পূি িিিী িৎসহর তুলনায় 

শিকরা 

বৃবি (+)/হ্রাস(-) 
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১ ২ ৩ ৪ 

১। বিহদবশক মুদ্রার বরিাভ ি (বমবলয়ন মাবকিন িলার) (৩০ 

জুন, ২০১৯) 

   

২। প্রিাসী িাংলাহদশীহদর মপ্রবরি মরবমহটহসর পবরমাণ 

(বমবলয়ন মাবকিন িলার) (জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯) 

   

৩। আমদাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন মাবকিন িলার) (জুলাই 

২০১৮- জুন ২০১৯) 

   

৪। ই,বপ,বি-এর িথ্যানুর্ায়ী রপ্তাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন 

মাবকিন িলার)  

(জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯) 

   

৫। রািস্ব:  

(ক) প্রবিহিদনাধীন িৎসহর রািস্ব আদাহয়র লিমাো 

(মকাটি টাকা) 

(ক) রািস্ব আদাহয়র পবরমাণ (মকাটি টাকা) 

(জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯) 

   

৬। মমাট অভযন্তরীণ ঋণ (মকাটি টাকা) 

     সরকাবর খাি (নীট) (জুন, ২০১৯) 

   

৭। ঋনপে মখালা (LCs opening) (বমবলয়ন মাবকিন 

িলার) 

(ক) খাদ্য শস্য (চাল ও গম) 

(খ) অন্যান্য 

(জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯) 

   

৮। খাদ্য শহস্যর মজুদ (লি মমবেক টন) (৩০ জুন, ২০১৯)    

৯।  িািীয় মভািা মূল্য সূচক পবরিিিহনর োর  

    (বভবি ২০০৫-০৬=১০০) 

  ক) িাহরা মাহসর গড়বভবিক 

  খ) পহয়ন্ট-টু-পহয়ন্টবভবিক (জুলাই ২০১৮জুন ২০১৯) 

 

   

১৪.১  সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (িহরন িাইহরট ইনহভিহমন্ট) সংিান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

সরসবর বিদবশক বিবনহয়াহগর 

পবরমাণ (বমবলয়ন মাবকিন িলাহর) 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

 

পূি িিিী দুই িৎসর 

২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত (িাস্তিায়ন পবরিীিণ ও মূল্যায়ন বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

 

১৫.১ উন্নয়ন প্রকহল্পর অথ ি িরাে ও ব্যয় সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত): প্রহর্ািয নয় 

প্রবিহিদনাধীন িছহর মমাট 

প্রকহল্পর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

এবিবপহি মমাট িরাে (মকাটি 

টাকায়) 

 

প্রবিহিদনাধীন িছহর িরাহের 

বিপরীহি ব্যহয়র পবরমাণ ও 

িরাহের বিপরীহি ব্যহয়র 

শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

মন্ত্রণালহয় এবিবপ বরবভউ 

সভার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১৫.২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত): প্রহর্ািয নয় 

শুরু করা নতুন প্রকহল্পর প্রবিহিদনাধীন িছহর সমাপ্ত প্রবিহিদনাধীন িছহর প্রবিহিদনাধীন িছহর চলমান 
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সংখ্যা প্রকহল্পর িাবলকা উহদ্বাধনকৃি প্রকহল্পর িাবলকা প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি 

সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ি অিকাঠাহমা 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১৫.৩ বিবিবপ প্রবৃবির োর (২০১৮-১৯) (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

 

১৫.৪ মাথাবপছু আয় (মাবকিন িলাহর) (২০১৮-১৯) (পবনসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

 

১৫.৫ দবরদ্র িনহগাষ্ঠী সংিান্ত িথ্য (পবনসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

দাবরদ্র সীমার নীহচ অিবস্থি িনহগাষ্ঠীর ধরন প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর  

(২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 

দাবরদ্র সীমার নীহচ অিবস্থি 

অিীি দবরদ্র (Extreme 

Poor) 

সংখ্যা   

শিকরা োর   

দাবরদ্র সীমার নীহচ অিবস্থি 

দবরদ্র (Poor) 

 

সংখ্যা   

শিকরা োর   

 

১৫.৬ কম িসংস্থান সংিান্ত িথ্য (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

 প্রবিহিদনাধীন িৎসর (২০১৮-১৯) পূি িিিী িৎসর  (২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর সংখ্যা   

অনানুষ্ঠাবনক কম িসংস্থাহনর সংখ্যা   

মমাট   

মিকারহত্বর োর   

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংিান্ত িথ্য (অথ িননবিক বিভাহগর িন্য): প্রহর্ািয নয় 

িছর চ্যবির ধরন চ্যবির সংখ্যা কবমটহমন্ট 

(মকাটি 

টাকায়) 

বিসিাস িহমন্ট 

(মকাটি 

টাকায়) 

বরহপহমন্ট 

(মকাটি টাকায়) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৮-১৯ ঋনচ্যবি    আসল   

 সুদ  

 অনুদান চ্যবি     

 মমাট     

২০১৭-১৮ ঋনচ্যবি    আসল   

 সুদ  

 অনুদান  

চ্যবি 

    

মমাট     

 

 

(১৭) অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অিকাঠাহমা উন্নয়ন কম িসূবচ ও িাস্তিায়ন অগ্রাগবির বিিরণ, সংবিষ্ট অথ ি িৎসহর (২০১৮-১৯) িরােকৃি 

অথ ি, ব্যবয়ি অথ ি, সংবিষ্ট অথ ি িৎসহর (২০১৮-১৯) লিযমাো এিং লিযমাোর বিপরীহি অবিিি অগ্রাগবি): প্রতর্াজয নে 

 

(১৮) পররাে মন্তণালয় সংবিষ্ট িথ্য: প্রহর্ািয নয় 
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১৮.১ সরকার প্রধাহনর বিহদশ সির সংিান্ত 

সির প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

১ ২ ৩ 

সরকার প্রধাহনর বিহদশ সিহর সংখ্যা   

আন্তিাবিক সহিলহন মর্াগদাহনর সংখ্যা   

বদ্বপাবিক রােীয় সিহরর সংখ্যা   

 

১৮.২ বিহদশী রাে প্রধান/সরকার প্রধাহনর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

 

১৮.৩ আন্তিিাবিক সংস্থা প্রধানহদর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

 

১৮.৪ বিহদহশ িাংলাহদহশর দূিািাহসর সংখ্যা 

 

১৮.৫ িাংলাহদহশ বিহদহশর দূিািাহসর সংখ্যা 

 

 (১৯) বশিা সংিান্ত: প্রহর্ািয নয় 

 

১৯.১ প্রাথবমক বশি সংিান্ত িথ্যসমূে (প্রাথবমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র িন্য) 

 

মদহশর সি িহমাট 

প্রাথবমক বশিা 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা 

(             ) 

ছাে ছােীর সংখ্যা স্কুল িযাগকারী 

(ঝহর পড়া) 

ছাে ছােীর োর 

প্রাথবমক বিদ্যালহয় সি িহমাট 

বশিহকর সংখ্যা 

ছাে ছােী মমাট সি িহমাট মবেলা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাবর প্রাথবমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা   

(           ) 

      

মরবিিাি ি 

মিসরকাবর প্রাথবমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা  

(           ) 

     

কবমউবনটি প্রাথবমক 

বিদ্যালহয়র সংখ্যা  

 (           ) 

     

অন্যান্য প্রাথবমক 

বশিা প্রবিষ্ঠাহনর 

সংখ্যা  (           ) 

     

সি িহমাট সংখ্যা 

 (      ) 

     

 

১৯.২ প্রাথবমক বিদ্যলহয় গমহনাপহর্াগী বশশুর (৬-১০ িৎসর িয়স) সংখ্যা (প্রাথবমক ও গণবশিা মন্ত্রনালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

বশিাথী  গমহনাপহর্াগী 

বশশুর সংখ্যা  
(৬-১০ িছর িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী মমাট কিিন 

বশশু বিদ্যালহয় র্ায় না, িার 

সংখ্যা এিং (শিকরা োর) 

 গমহনাপহর্াগী বশশু (৬-

১০ িছর িয়সী)-এর র্কধ্য 

প্রবেিন্ধী বশশুর সংখ্যা  

গমহনাপহর্াগী প্রবেিন্ধী বশশু (৬-১০ 

িছর িয়সী)-এর র্তধ্য বিদ্যা তে 

র্াে না এর্ন বশশুর সংখ্যা এিং 

(িেরা হার ) 

১ ২ ৩ ৪  
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িালক     

িাবলকা     

কর্াট     

 

১৯.৩ সািরিার োর (প্রাথবমক ও গণবশিা মন্ত্রনালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

িয়স সািরিার োর গড় 

পুরুষ মবেলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + িছর - - - 

১৫ + িছর - - - 

 

 

১৯.৪ মাধ্যবমক ( বনম্ন ও উচ্চ মাধ্যবমকসে) বশিা সংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রনালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠা

মনর 

সংখ্যা 

বশিাথীর সংখ্যা বশিহকর সংখ্যা পবরিাথীর সংখ্যা 

  ছাে ছােী মমাট পুরুষ মবেলা মমাট এস.এস.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে 

এইচ.এস.

বস (মাদ্রাসা 

ও 

কাবরগবরসে 

স্নািক 

(মাদ্রাসা 

ও 

কাবরগবর

সে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বনম্ন মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

- - - - - - - - - - 

মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

          

স্কুল এন্ড 

কহলি 

          

উচ্চ মাধ্যবমক 

কহলি 

          

দাবখল মাদ্রাস           

আবলম 

মাদ্রাসা 

          

কাবরগরী ও 

মভাহকশনাল 

          

 

১৯.৫ বিশ্ববিদ্যালহয়র বশিা সংিান্ত িথ্য (বশিা মন্ত্রনালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

বিশ্ববিদ্যালহয়র 

ধরন 

বিশ্ববিদ্যালহয়র সংখ্যা ছােছােীর সংখ্যা ও শিকরা োর বশিক/বশবিকার সংখ্যা ও শিকরা োর 

ছাে ছােী বশিক বশিকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সরকাবর - - - - - 

মিসরকাবর - - - - - 

 

(২০) স্বাস্থয সংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্তণালহয়র িন্য) 

 

২০.১ মমবিহকল কহলিসে বিবভন্ন বচবকৎসা বশিা প্রবিষ্ঠাহন ছাে-ছােী ভবিি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০১৯ 

পর্ িন্ত): প্রহর্ািয নয় 
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প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা ভবিিকৃি ছােছােীর সংখ্যা অধ্যয়নরি ছােছােীর 

সংখ্যা 

সরকাবর মিসরকাবর মমাট সরকাবর মিসরকাবর মমাট মমাট ছাে মমাট ছােী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মমবিহকল 

কহলি 

- - - - - - - - 

নাবস িং 

ইনবিটিউট 

- - - - - - - - 

নাবস িং 

কহলি 

- - - - - - - - 

মমবিহকল 

এযাবসসহটন্ট 

মেবনং স্কুল 

- - - - - - - - 

ইনবিটিউট 

অি মেলথ 

মটকহনালবি 

- - - - - - - - 

 

২০.২ স্বাস্থয সংিান্ত: প্রহর্ািয নয় 

িন্ম োর 

(প্রবি 

োিাহর) 

মৃতুয োর 

(প্রবি 

োিাহর) 

িনসংখ্যা 

বৃবি োর 

(শিকরা) 

নিিািক 

(infant) 
মৃতুয োর 

(প্রবি 

োিাহর) 

৫ (পাঁচ) 

িছর িয়স 

পর্ িন্ত বশশু 

মৃতুয োর 

(প্রবি 

োিাহর) 

মার্ত মৃতুয 

োর 

(প্রবি 

োিাহর) 

পবরকল্পনা 

পিবি 

গ্রােহণর 

শিকরা 

োর (সিম 

দপ্তবি) 

গড় আয়ু (িছর) 

পুরূষ মবেলা মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

- - - - - - - - - - 

 

 

২০.৩ স্বাস্থয রিায় ব্যয় ও অিকাঠাহমা সংিান্ত( ০১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত): প্রহর্ািয নয় 

মাথাবপছু 

স্বাস্থয 

ব্যয় 

(টাকায়) 

সারাহদহশ োসপািাহলর 

সংখ্যা 

সারাহদহশ োসপািাল 

মিহির মমাট সংখ্যা 

সারাহদহশ মরবিিাি ি 

িািার, নাস ি, 

প্যারাহমবিকস-এর সংখ্যা  

 

সারাহদহশ মরবিিাি ি িািার, 

নাস ি, প্যারাহমবিকস-এর 

বিপরীহি িনসংখ্যা  

 

সরকাবর মিসর

কাবর 

মমাট সরকাবর মিসর

কাবর 

মমাট িািার নাস ি প্যারাহমবি

কস 

িািার নাস ি প্যারাহমবি

কস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 

             
 

(২১) িনশবি রপ্তাবন সংিান্ত (প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম িসংস্থান মন্ত্রনালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

িনশবি রপ্তাবন ও প্রিযাগমন প্রবিহিদনাধীন 

িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

শিকরা হ্রাস(-)/বৃবি (+) 

এর 

োর 

১ ২ ৩ ৪ 

বিহদহশ মপ্রবরি িনশবির সংখ্যা - - - 

বিহদশ মথহক প্রিযাগি িনশবির সংখ্যা - - - 

 



24 

 

(২২) েজ্জ্ব সংিান্ত (ধম ি মন্ত্রণালহয়র িন্য): প্রহর্ািয নয় 

েহজ্জ্ব গমন ২০১৮-১৯ অথ ি-িৎসর ২০১৭-১৮ অথ ি-িৎসর 

পুরুষ মবেলা মমাট পুরুষ মবেলা মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

েহজ্জ্ব গমনকারীর 

সংখ্যা 

- - - - - - 

 

(২৩) সামাবিক বনরাপিা কম িসূবচ (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি): প্রহর্ািয নয় 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবিক 

বনরাপিা কম িসূবচর 

ধরন 

 

 

 

প্রবিহিদনাধীন িৎসর 

(২০১৮-১৯) 

পূি িিিী িৎসর 

(২০১৭-১৮) 

সুবিধাহভাগী 

ব্যবি/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখা 

আবথ িক সংহিষ 

(লি টাকা) 

সুবিধাহভাগী ব্যবি/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখা 

আবথ িক 

সংহিষ 

(লি টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - - - - - 

 

(২৪) প্রধান প্রধান মসটর কহপ িাহরশনসমূহের লাভ/মলাকসানিন্য): প্রহর্ািয নয় 

২৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন মর্ সি (িাবণবিযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৮-১৯ অথ ি-িৎসহর মলাকসান কহরহছ 

িাহদর নাম ও মলাকসাহনর পবরমাণ: প্রহর্ািয নয় 

 

অিযাবধক মলাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনাধীন িৎসহর 

(২০১৮-১৯) বিরােীকৃি েহয়হছ 

এমন কলকারখানার নাম ও সংখ্যা 

অদুর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপনা িা অন্য মকান 

গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি পাহর এমন 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম মলাকসাহনর পবরমাণ 

 

১ ২ ৩ 

- - - 

 

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন মর্ সি (িাবণবিযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৮-১৯ অথ ি-িৎসহর লাভ কহরহছ িাহদর 

নাম ও লাহভর পবরমাণ: প্রহর্ািয নয় 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম লাহভর পবরমাণ 

১ ২ 

- - 

  

        

                                            স্বািবরি/- 

                   ি. মমা. সব মুোহ 

 মোপবরচালক (অবিবরি দাবয়ত্ব) 

মিানঃ ৭৭৮৯৪৫৮ 

               E-mail: dgnibbd@gmail.com 


