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ংযমোজনী-১ (ক) 

যোজস্ব  প্রোপ্তিয ম্ভোব্য রক্ষ্যভোত্রো 
 

         (যকোটি টোকোয়) 

ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন 
             ম্ভোব্য রক্ষ্যভোত্রো                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয়    

২ ংদ প্তিফোরয়    

৩ প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়    

৪ ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ    

৫ ফোংরোযদ সুপ্তপ্রভ ককোট য     

৬ প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয়    

৭ জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়    

৮ যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয়    

৯ অর্ য প্তফবোগ    

১০ ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয়    

১১ অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ    

১২ আপ্তর্ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ    

১৩ অর্ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ    

১৪ প্তযকল্পনো প্তফবোগ    

১৫ ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন প্তফবোগ    

১৬ প্তযংখ্যোন   িথ্য ব্যফস্থোনো প্তফবোগ    

১৭ ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয়    

১৮ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

১৯ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয়    

২০ স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ    

২১ আইন   প্তফিোয প্তফবোগ    

২২ জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ    

২৩ করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক প্তফবোগ    

২৪ প্রোর্প্তভক  গণপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৫ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৬ প্তফজ্ঞোন এফং প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয়    

২৭ স্বোস্থয কফো প্তফবোগ    

২৮ িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ     

২৯ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়    

৩০ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩১ শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়    
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ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন 
             ম্ভোব্য রক্ষ্যভোত্রো                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩২ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণোরয়    

৩৪ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৫ ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয়    

৩৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ    

৩৯ প্তল্প ভন্ত্রণোরয়     

৪০ প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়     

৪১ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয়    

৪২ জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ    

৪৩ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয়    

৪৪ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৫ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয়    

৪৬ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয়    

৪৭ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৮ খোদ্য ভন্ত্রণোরয়    

৪৯ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়    

৫০ ড়ক প্তযফণ  ভোড়ক প্তফবোগ    

৫১ কযরর্ ভন্ত্রণোরয়    

৫২ কনৌ-প্তযফণ ভন্ত্রণোরয়    

৫৩ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফণ  ম যটন ভন্ত্রণোরয়    

৫৪ ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ    

৫৫ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৬ প্তফদুযৎ প্তফবোগ    

৫৭ মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৮ দুনীপ্তি দভন কপ্তভন    

৫৯ কতু প্তফবোগ    

৬০ কোপ্তযগপ্তয  ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

৬১ সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ    

৬২ স্বোস্থয প্তক্ষ্ো  প্তযফোয কল্যোণ প্তফবোগ     
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ংযমোজনী-১ (খ) 

ম্ভোব্য ব্যয়ীভো 

         (যকোটি টোকোয়) 

ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন 
ম্ভোব্য ব্যয়ীভো                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয়    

২ ংদ প্তিফোরয়    

৩ প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়    

৪ ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ    

৫ ফোংরোযদ সুপ্তপ্রভ ককোট য     

৬ প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয়    

৭ জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়    

৮ যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয়    

৯ অর্ য প্তফবোগ    

১০ ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয়    

১১ অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ    

১২ আপ্তর্ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ    

১৩ অর্ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ    

১৪ প্তযকল্পনো প্তফবোগ    

১৫ ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন প্তফবোগ    

১৬ প্তযংখ্যোন   িথ্য ব্যফস্থোনো প্তফবোগ    

১৭ ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয়    

১৮ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

১৯ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয়    

২০ স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ    

২১ আইন   প্তফিোয প্তফবোগ    

২২ জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

২৩ করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক প্তফবোগ    

২৪ প্রোর্প্তভক  গণপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৫ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৬ প্তফজ্ঞোন এফং প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয়    

২৭ স্বোস্থয কফো প্তফবোগ    

২৮ িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ     

২৯ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়    

৩০ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩১ শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়    

৩২ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয়    
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ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন 
ম্ভোব্য ব্যয়ীভো                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণোরয়    

৩৪ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৫ ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয়    

৩৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ    

৩৯ প্তল্প ভন্ত্রণোরয়     

৪০ প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়     

৪১ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয়    

৪২ জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ    

৪৩ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয়    

৪৪ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৫ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয়    

৪৬ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয়    

৪৭ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৮ খোদ্য ভন্ত্রণোরয়    

৪৯ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়    

৫০ ড়ক প্তযফণ  ভোড়ক প্তফবোগ    

৫১ কযরর্ ভন্ত্রণোরয়    

৫২ কনৌ-প্তযফণ ভন্ত্রণোরয়    

৫৩ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফণ  ম যটন ভন্ত্রণোরয়    

৫৪ ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ    

৫৫ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৬ প্তফদুযৎ প্তফবোগ    

৫৭ মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৮ দুনীপ্তি দভন কপ্তভন    

৫৯ কতু প্তফবোগ    

৬০ কোপ্তযগপ্তয  ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

৬১ সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ    

৬২ স্বোস্থয প্তক্ষ্ো  প্তযফোয কল্যোণ প্তফবোগ     
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ংযমোজনী-১ (গ) 

ম্ভোব্য বফযদপ্তক োয়িোয প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ 

 (যকোটি টোকোয়) 

ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন 
ম্ভোব্য বফযদপ্তক োয়িোয প্রোক্করন/প্রযক্ষ্ণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয়    

২ ংদ প্তিফোরয়    

৩ প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়    

৪ ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ    

৫ ফোংরোযদ সুপ্তপ্রভ ককোট য     

৬ প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয়    

৭ জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়    

৮ যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয়    

৯ অর্ য প্তফবোগ    

১০ ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয়    

১১ অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ    

১২ আপ্তর্ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ    

১৩ অর্ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ    

১৪ প্তযকল্পনো প্তফবোগ    

১৫ ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন প্তফবোগ    

১৬ প্তযংখ্যোন   িথ্য ব্যফস্থোনো প্তফবোগ    

১৭ ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয়    

১৮ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

১৯ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয়    

২০ স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ    

২১ আইন   প্তফিোয প্তফবোগ    

২২ জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

২৩ করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক প্তফবোগ    

২৪ প্রোর্প্তভক  গণপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৫ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৬ প্তফজ্ঞোন এফং প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয়    

২৭ স্বোস্থয কফো প্তফবোগ    

২৮ িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ     

২৯ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়    

৩০ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩১ শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়    
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ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন 
ম্ভোব্য বফযদপ্তক োয়িোয প্রোক্করন/প্রযক্ষ্ণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩২ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণোরয়    

৩৪ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৫ ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয়    

৩৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ    

৩৯ প্তল্প ভন্ত্রণোরয়     

৪০ প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়     

৪১ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয়    

৪২ জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ    

৪৩ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয়    

৪৪ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৫ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয়    

৪৬ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয়    

৪৭ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৮ খোদ্য ভন্ত্রণোরয়    

৪৯ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়    

৫০ ড়ক প্তযফণ  ভোড়ক প্তফবোগ    

৫১ কযরর্ ভন্ত্রণোরয়    

৫২ কনৌ-প্তযফণ ভন্ত্রণোরয়    

৫৩ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফণ  ম যটন ভন্ত্রণোরয়    

৫৪ ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ    

৫৫ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৬ প্তফদুযৎ প্তফবোগ    

৫৭ মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৮ দুনীপ্তি দভন কপ্তভন    

৫৯ কতু প্তফবোগ    

৬০ কোপ্তযগপ্তয  ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

৬১ সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ    

৬২ স্বোস্থয প্তক্ষ্ো  প্তযফোয কল্যোণ প্তফবোগ     
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ংযমোজনী-২ 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ভধ্যযভয়োপ্তদ ফোযজট কোঠোযভোোঃ প্রর্ভ বোগ 

(ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ  অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন কর্তযক পূযণীয়) 

 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন :........................................................ 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় কোঠোযভো 

(োজোয টোকোয়) 

 
ফোযজট 

২০২১-২২ 

প্রযক্ষ্ণ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

প্তযিোরন    

উন্নয়ন    

কভোট    

    

যোজস্ব     

মূরধন    

কভোট    

 

অং-১: ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ /অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তভন কেটযভন্ট  প্রধোন কোম যোফপ্তর 

1.1  ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তভন কেটযভন্ট 

 

প্তভন কেটযভন্ট: ংপ্তক্ষ্ি  সুস্পষ্টবোযফ ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন সৃপ্তষ্ট  িরভোন যোখোয উযেশ্য প্রকো কযোই যরো প্তভন কেটযভন্ট।  

 

প্তভন কেটযভন্ট খুফই ংযক্ষ্য উস্থোন কযো ফোঞ্ছনীয়। সুস্পষ্টবোযফ প্তভন কেটযভন্ট ব্যি কযোয রযক্ষ্য 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোনযক প্তনযে ফপ্তণ যি প্তফলয়গুযরো প্তফযফিনোয় যোখযি যফ: 

 

 ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয কভৌর উযেশ্য কী অর্ যোৎ কী অজযন কযযি িোয়;  

 কীবোযফ অজযন কযযি িোয়; এফং  

 কোয জন্য অজযন কযযি িোয় অর্ যোৎ এয উকোযযবোগী (external beneficiary) কক/কোযো।   

           

১. ২ ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্রধোন কোম যোফপ্তর 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয কক্ষ্যত্র যকোযযয কোম যফন্টন আযদ (Allocation of Business) অনুমোয়ী প্রধোন 

কোম যোফপ্তরয িোপ্তরকো ংযক্ষ্য এই অংয প্তরপ্তফদ্ধ কযযি যফ। এরূ কোম যোফপ্তরয ংখ্যো যফ যোচ্চ ৮টি কি ীভোফদ্ধ 

যোখযি যফ।  
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অং-২: ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উযেশ্য  কোম যক্রভমূ (Activities) 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উযেশ্য কোম যক্রভমূ (Activities) ফোস্তফোয়নকোযী অপ্তধদিয/ংস্থো 

১ ২ ৩ 

কপ্রপ্তক্ষ্ি প্তযকল্পনো ২০২১-৪১, অষ্টভ 

ঞ্চ-ফোপ্তল যক প্তযকল্পনো (২০২১-২৫) 

এফং/অর্ফো ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয নীপ্তি প্তনধ যোযণী দপ্তরযরয 

আযরোযক ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি  

উযেশ্যমূ প্তিপ্তিি কযযি যফ।  

 

যষ্পয ম্পকযযুি ককৌরগি 

উযেশ্যমূ একপ্তত্রি কযয িোপ্তরকো 

ংপ্তক্ষ্ি কযো কমযি োযয। 

কোম যক্রভ যে সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোজ মো ংপ্তিষ্ট 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয ফোইযযয রক্ষ্যযগোষ্ঠীযক 

(external to the orgranization) 

প্রিযোপ্তি ণ্য  কফো (output) 

প্রদোযনয জন্য গ্রণ কযো যয় র্োযক। 

রক্ষ্যযগোষ্ঠী ফরযি োধোযণি একক  

ভপ্তষ্টগিবোযফ উকোযযবোগী জনগণযক 

বুঝোযফ। 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উযেশ্য অজযযন 

োয়ক  কোম যকয প্রধোন প্রধোন কোম যক্রভ 

প্তিপ্তিি কযয এ করোযভ প্তন্নযফ কযযি 

যফ।  

 

একর কোম যক্রভ অফশ্যই ংপ্তিষ্ট 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয মূর 

কোম যোফপ্তরয যে োভঞ্জস্যপূণ য যি যফ।  

২ নং করোযভ ফপ্তণ যি কোম যক্রভমূ 

কমফ অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক 

ফোস্তফোপ্তয়ি যফ িোযদয নোভ এ 

করোযভ উযল্লখ কযযি যফ। 

 

কমকর অপ্তধদিয/ংস্থো  

কোম যক্রভমূ ফোস্তফোয়যন প্রিযক্ষ্ 

 গুরুত্বপূণ য ভূপ্তভকো যোখযফ ককফর 

িোযদয নোভ উযল্লখ কযযি যফ। 

 

 

অং-৩: দোপ্তযদ্রয প্তনযন, নোযী উন্নয়ন J Smh¡u¤ কোম যক্রভ ংক্রোন্ত িথ্য 

৩.১  দোপ্তযদ্রয প্তনযন, নোযী উন্নয়ন এফং Smh¡য়ু অপ্তবযমোজন  প্রভযনয য ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি 

উযেশ্যমূযয প্রবোফ 

 উযযয অং-২ এয ১ নং করোযভ ফপ্তণ যি ককৌরগি উযেশ্যমূ এফং এ অংয ফপ্তণ যি ককৌরগি 

উযেশ্যমূ মোযি অপ্তবন্ন য় িো প্তনপ্তিি কযযি যফ; 

 প্রপ্তিটি ককৌরগি উযেশ্য  ংপ্তিষ্ট কোম যক্রভমূ যকোযযয দোপ্তযদ্রয প্তনযন, নোযী উন্নয়ন এফং Smh¡u¤ 

অপ্তবযমোজন  প্রভযন কীবোযফ অফদোন যোখযফ িো পৃর্কবোযফ ফণ যনো কযযি যফ; 

 দোপ্তযদ্রয প্তনযন, নোযী উন্নয়ন এফং জরফোয়ু অপ্তবযমোজন  প্রভযনয য ককৌরগি উযেশ্যমূযয প্রবোফ 

ফণ যনোয  কক্ষ্যত্র ংযমোজনী-৫ (ক)  ংযমোজনী-৫ (খ) এ প্রদত্ত প্তনযদ যনো অনুযণ কযযি যফ। 

 

৩.২  দোপ্তযদ্রয প্তনযন, নোযী উন্নয়ন J Smh¡u¤ কোম যক্রভ ম্পপ্তকযি ফযোে 

চূড়োন্ত ফোযজট কোঠোযভোযি (MBF) দোপ্তযদ্রয প্তনযন  নোযী উন্নয়ন কোম যক্রযভ ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগপ্তবপ্তত্তক ফযোে ম্বপ্তরি 

একটি োযপ্তণ RCGP ডোটোযফজ কর্যক প্রস্তুিপূফ যক এই অংয ংযমোজন কযো যফ। এছোড়ো, জরফোয়ু অপ্তবযমোজন  

প্রভযন ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগপ্তবপ্তত্তক ফযোে ম্বপ্তরি একটি োযপ্তণ iBAS++ এয জরফোয়ু ভপ্তডউর যি এ অংয ংযমোজন 

কযো যফ। ফোযজট কোঠোযভো চূড়োন্তকযযণয য অর্ য প্তফবোগ কর্তযক এই োযপ্তণ প্রস্তুি কযো যফ।  
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অং-৪.১:  অগ্রোপ্তধকোয খোি/কভ যসূপ্তিমূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রোপ্তধকোয খোি/ কভ যসূপ্তিমূ  ংপ্তিষ্ট ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উযেশ্য 

অগ্রোপ্তধকোয খোি ফরযি কযয়কটি সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোজ ফো কোম যক্রযভয 

ভন্বযয় গঠিি কভ যসূপ্তিযক বুঝোয় মো ককোন প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি  উযেশ্য অজযযন গুরুত্বপূণ য অফদোন যোযখ। 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ককৌরগি উযেশ্যমূ 

অজযযনয কক্ষ্যত্র ফযিযয় কফী অফদোন যোখযফ এভন ব্যয় 

খোি/কভ যসূপ্তিমূ প্তিপ্তিি কযয এ করোযভ প্তন্নযফ কযযি 

যফ। 

এ কর ব্যয় খোি/কভ যসূপ্তি ভন্ত্রণোরযয়য মূর কোম যোফপ্তরয যে 

োভঞ্জস্যপূণ য যি যফ এফং অগ্রোপ্তধকোযযয ক্রভোনুোযয প্তন্নযফ 

কযযি যফ।  

অগ্রোপ্তধকোয খোি/কভ যসূপ্তিয ংখ্যো যফ যোচ্চ ৬টিয ভযধ্য ীভোফদ্ধ 

যোখযি যফ।  

একটি অগ্রোপ্তধকোয খোি/কভ যসূপ্তি ম্পযকয ৪০-৬০ যেয একটি 

অনুযেযদ ংপ্তক্ষ্ি ফণ যনো প্রদোন কযযি যফ। 

এ করোযভ প্রযিযক অগ্রোপ্তধকোয খোি/কভ যসূপ্তিয 

প্তফযীযি ংপ্তিষ্ট ককৌরগি উযেশ্য/উযেশ্যমূ 

উযল্লখ কযযি যফ। 

 

 

৪.২ ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় প্রোক্করন (২০২১-২২ যি ২০২৩-২৪) 

৪.২.ক দিয/ংস্থো/অোযযন ইউপ্তনটয়োপ্তয ব্যয়  

(াজার টাকায়) 

প্তফফযণ 
ফোযজট 

২০২০-২১ 

ংযোপ্তধি 

২০২০-২১ 

ফোযজট প্রোক্করন 

২০২১-২২ 

ফোযজট প্রযক্ষ্ণ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

   
   

      

      

      

      

      

      

ফ যযভোট ব্যয়      

টিকো: উযযয োযপ্তণটি আইফো (iBAS++) প্তযেভ যি স্বয়ংপ্তক্রয়বোযফ প্রস্তুি যফ। 
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৪.২.খ অর্ননপ্তিক প্তফবোজন অনুমোয়ী ব্যয় 

(োজোয টোকোয়) 

র্ থনৈতিক 

ককাড 
তববরণ 

ফোযজট 

২০২০-২১ 
ংযোপ্তধি 

২০২০-২১ 
ফোযজট 

প্রাক্কৈ  

২০২১-২২ 

ফোযজট প্রক্ষেপণ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

রাজস্ব ব্যয়      

       

       

       

       

কমাট রাজস্ব ব্যয়      

মূধৈ ব্যয়      

       

       

কমাট মূধৈ ব্যয়      

ব থক্ষমাট ব্যয়      

টিকো: উযযয োযপ্তণটি আইফো (iBAS++) প্তযেভ যি স্বয়ংপ্তক্রয়বোযফ প্রস্তুি যফ। 

অং-৫: ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্রধোন কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যকমূ (Key Performance Indicators) 

করোভ-১:ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয জন্য প্রধোন কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যকমূ (KPI) প্তিপ্তিি কযয এ করোযভ প্তন্নযফ কযযি 

যফ। ককৌরগি উযেশ্য অজযযন প্তযভোযমোগ্য KPI (outcome or higher level output) -মূ ফণ যনো 

কযযি যফ। KPI-এয ংখ্যো ৪ কর্যক ৬ টিয ভযধ্য ীভোফদ্ধ যোখযি যফ। 

করোভ-২: অং-২ ’এ ফপ্তণ যি ংপ্তিষ্ট ককৌরগি উযেযশ্যয ক্রপ্তভক নম্বয এই করোযভ উযল্লখ কযযি যফ। 

করোভ-৩: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যক প্তযভোযয একক (রক্ষ্ জন, প্তকযরোপ্তভটোয, িোং, রক্ষ্ টন ইিযোপ্তদ) এ করোযভ উযল্লখ 

কযযি যফ। 

করোভ-৪: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০১৯-২০ অর্ যফছযযয ংযোপ্তধি রক্ষ্যভোত্রো এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ। 

করোভ-৫: প্রপ্তিটি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০১৯-২০ অর্ যফছযযয প্রকৃি অজযন এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ। 

করোভ-৬: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০২০-২১ অর্ যফছযযয মূর রক্ষ্যভোত্রো এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ।   

করোভ-৭: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০২০-২১ অর্ যফছযযয জন্য ংযোপ্তধি রক্ষ্যভোত্রো এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ।  

করোভ-৮ কর্যক ১২: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ভধ্যযভয়োপ্তদ (আগোভী প্তিন অর্ যফছযযয: ২০২১-২২ যি ২০২৩-২৪ 

অর্ যফছয) রক্ষ্যভোত্রো ধোম য কযয করোভ ৮-১০ এ প্তন্নযফ কযযি যফ। 

 

প্তনযদ যক 
ংপ্তিষ্ট 

ককৌরগি 

উযেযশ্য 

প্তযভোযয 

একক 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ভধ্যযভয়োপ্তদ রক্ষ্যভোত্রো 

ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 
প্রকৃি রক্ষ্যভোত্রো 

ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১।....          

২।....          

৩।....          

৪।....          

৫।.....          

 

প্তনযদ যকমূ কপ্রপ্তক্ষ্ি প্তযকল্পনো (২০২১-২০৪১), অষ্টভ ঞ্চ-ফোপ্তল যক প্তযকল্পনো (২০২১-২৫) এফং/অর্ফো 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয নীপ্তি প্তনধ যোযণী দপ্তরযর প্তিপ্তিি প্রবোফ প্তনযদ যকমূযয (Outcome Indicators) োযর্ 

োভঞ্জস্যপূণ য  যি যফ এফং নীযি ফপ্তণ যি SMART criteria পূযণ কযযি যফোঃ  
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Specific: প্তনযদ যকমূ সুপ্তনপ্তদ যষ্ট এফং জযফোধ্য যি যফ  

Measurable: প্তনযদ যকমূ প্তযভোযয জন্য প্রযয়োজনীয় িথ্য  উোত্ত জপ্রোপ্য যি যফ  

Achievable: প্তনযদ যকমূ ফোস্তফম্মি  অজযনযমোগ্য যি যফ  

Relevant: প্তনযদ যকমূ ককৌরগি ভধ্যযভয়োপ্তদ উযেশ্য এয োযর্ েপ্তিপূণ য যি যফ  

Time bound: প্তনযদ যকমূ অজযযনয প্তনপ্তদ যষ্ট ভয়ীভো র্োকযি যফ 

 

ফোযজট কোঠোযভোোঃ প্তিিীয় বোগ 

(ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/অধস্তন দিয/প্রোপ্তিষ্ঠোপ্তনক ইউপ্তনট/ংস্থো কর্তযক পূযণ কযযি যফ) 

অপ্তধদিয/অধস্তন দিয/প্রোপ্তিষ্ঠোপ্তনক ইউপ্তনট/ংস্থোয নোভ .......................................... 

 

অং-৬: অপ্তধদিয/অধস্তন দিয/প্রোপ্তিষ্ঠোপ্তনক ইউপ্তনট/ংস্থোয োম্প্রপ্তিক অজযন, কোম যক্রভমূ, 

পরোপর প্তনযদ যক  রক্ষ্যভোত্রো এফং ব্যয় প্রোক্করন  

 

৬.১  োম্প্রপ্তিক অজযন 

অপ্তধদিয/অধস্তন দিয/প্রোপ্তিষ্ঠোপ্তনক ইউপ্তনট/ংস্থোয প্তফগি প্তিন ফছযযয (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০) প্রধোন 

অজযনমূ ংযক্ষ্য ফণ যনো কযযি যফ। োম্প্রপ্তিক অজযন ংক্রোন্ত ফণ যনোয় প্রোপ্তেক িথ্য/প্তযংখ্যোন অন্তর্ভ যি র্োকো 

ফোঞ্ছনীয় মোযি ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/অধস্তন দিয/প্রোপ্তিষ্ঠোপ্তনক ইউপ্তনট/ংস্থোয কোযজয আিো এফং অজযযনয প্তযভোণ 

ম্পযকয সুষ্পষ্ট ধোযণো োয়ো মোয়। এ ংক্রোন্ত ফণ যনো ১০০-১২০ যেয ভযধ্য ীপ্তভি যোখযি যফ। 

 

৬.২ কোম যক্রভমূ, পরোপর প্তনযদ যক এফং প্তনযদ যযকয রক্ষ্যভোত্রো 

কোম যক্রভ 
পরোপর প্তনযদ যক 

 

ংপ্তিষ্ট 

ককৌরগি 

উযেশ্য এয 

ক্রপ্তভক 

প্তযভোযয 

একক 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
ভধ্যযভয়োপ্তদ রক্ষ্যভোত্রো 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 
প্রকৃি অজযন রক্ষ্যভোত্রো 

ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

           

           

 

৬.৩  অোযযন ইউপ্তনট, সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোম যক্রভ/কভ যসূপ্তি/প্তিভ/প্রকল্পয়োপ্তয* ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় প্রোক্করন 

অোযযন ইউপ্তনট, সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোম যক্রভ,  

প্তিভ এফং প্রকযল্পয নোভ 
ংপ্তিষ্ট কোম যক্রভ 

প্রকৃি 

২০১৯-২০ 

২০২০-২১ ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় প্রোক্করন 

ফোযজট ংযোপ্তধি 

ফোযজট 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১-প্তযিোরন ব্যয়        
১১   োধোযণ কোম যক্রভ (ংপ্তিষ্ট 

অোযযন ইউপ্তনট) 

অপ্তধদিয/ংস্থোয ংপ্তিষ্ট 

কোম যক্রভ (অং ৬.২ এ ফপ্তণ যি 

কোম যক্রযভয ক্রপ্তভক নং)  

      

১২ প্তফযল কোম যক্রভ        

১৩ োয়িো কোম যক্রভ*        

১৪ স্থোনীয় যকোযমূযয স্থোনোন্তয*        

কভোট: (ক) প্তযিোরন কোম যক্রভ         

২-উন্নয়ন ব্যয়        

২১ এপ্তডপ্ত ফপ্তভূ যি :        

২১১ খোদ্য কভ যসূপ্তি*        
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অোযযন ইউপ্তনট, সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোম যক্রভ,  

প্তিভ এফং প্রকযল্পয নোভ 
ংপ্তিষ্ট কোম যক্রভ 

প্রকৃি 

২০১৯-২০ 

২০২০-২১ ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় প্রোক্করন 

ফোযজট ংযোপ্তধি 

ফোযজট 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১২ প্তফযল কভ যসূপ্তি*         

২১৩ প্তিভ         

কভোট এপ্তডপ্ত ফপ্তভূ যি         

২২ এপ্তডপ্তর্ভি প্রকল্পমূ         

অননুযভোপ্তদি প্রকল্প         

অনুযভোপ্তদি প্রকল্প:        

প্রকল্প - ক        

প্রকল্প - খ        

প্রকল্প - গ        

কভোট-(খ) উন্নয়ন         

কভোট ব্যয় (ক+খ)        

 প্তফ.দ্র.        প্তিভ  প্রকযল্পয নোযভয িোপ্তরকো অগ্রোপ্তধকোয ক্রভ অনুমোয়ী প্তন্নযফ কযযি যফ। 

* শুধুভোত্র প্তিফোরযয়য জন্য প্রযমোজয যফ।  
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ংযমোজনী-৩ 

অপ্তধদিয  ংস্থোয যোজস্ব  প্রোপ্তিয প্রোর্প্তভক রক্ষ্যভোত্রো এফং প্রোর্প্তভক 

ব্যয়ীভো প্তনধ যোযযণয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় দ্ধপ্তি 

(1) ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয জন্য প্রদত্ত যোজস্ব  প্রোপ্তিয প্রোর্প্তভক রক্ষ্যভোত্রোয প্তবপ্তত্তযি 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তিফোরয় অং এফং প্তনয়ন্ত্রণোধীন অপ্তধদিযমূযয জন্য যোজস্ব  প্রোপ্তিয 

প্রোর্প্তভক রক্ষ্যভোত্রো প্তনধ যোযণ কযযি যফ। োম্প্রপ্তিক ফছযমূয ংপ্তিষ্ট দিযযয প্তনজস্ব আয়  আযয়য 

উৎ/আইযটভমূ ম যোযরোিনো কযযি যফ এফং প্রোর্প্তভকবোযফ িরপ্তি অর্ যফছযযয ফোযজট ফযোেযক যোজস্ব  

প্রোপ্তিয রক্ষ্যভোত্রো প্তনধ যোযযণয প্তবপ্তত্ত প্তোযফ ধযো কমযি োযয।  

(2) ককোন স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থো কর্তযক যকোযযয প্রোপ্য রবযোং জভো দোযনয জন্য প্তনধ যোপ্তযি র্োকযর ংপ্তিষ্ট ংস্থো 

কর্যক প্রোপ্তিয রক্ষ্যভোত্রো ধোম য কযযি যফ। 

(3) ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ককৌরগি উযেশ্যমূ অজযযনয জন্য প্রযয়োজনীয় কোম যক্রভমূ 

ফোস্তফোয়যনয যে ংপ্তিষ্ট অোযযন ইউপ্তনট/কোম যক্রভ/কভ যসূপ্তি/প্তিভ/প্রকল্পমূযয জন্য প্রপ্তিফছয প্রযয়োজনীয় 

অযর্ যয ম্ভোব্য প্তযভোণ প্তফযফিনো কযয প্তিফোরয় অং এফং প্তফপ্তবন্ন অপ্তধদিয/ংস্থো/যফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

প্রোর্প্তভক ব্যয়ীভো প্তনধ যোযণ কযযি যফ।  

(4) ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তিফোরয় অং এফং আিোধীন অপ্তধদিয, ংস্থো  যকোপ্তয 

অনুদোনপ্রোি কফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয ২০২১-২২, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্রোর্প্তভক ব্যয়ীভো 

এভনবোযফ প্তনধ যোযণ কযযি যফ কমন িো ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয জন্য প্রদত্ত প্রোর্প্তভক 

ব্যয়ীভোয ভযধ্য ংকুরোনযমোগ্য য়। 

(5) ফোযজট ফযোযেয দক্ষ্িো মোযি সুস্পষ্টবোযফ দৃপ্তষ্টযগোিয য় ক জন্য মিদুয ম্ভফ সুপ্তনপ্তদ যষ্ট উযেশ্য/কোম যক্রযভয 

প্তফযীযি অর্ য ফযোে কযযি যফ এফং কর্োক ফযোযেয প্তযভোণ নুযনিভ ম যোযয় যোখযি যফ। িযফ, 

অপ্তধদিয/ংস্থোয়োপ্তয ব্যয়ীভো প্তনধ যোযযণয ভযয় প্তকছু অর্ য প্তিফোরয় অংয োভপ্তয়কবোযফ ংযপ্তক্ষ্ি যোখো 

কমযি োযয মোযি কযয যফিী ম যোযয় ককোযনো অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক ককৃি অপ্তিপ্তযি অযর্ যয িোপ্তদো পূযণ 

কযো ম্ভফ য়। এই ংযপ্তক্ষ্ি অর্ য োভপ্তয়কবোযফ প্তিফোরয় অংয কর্োক প্তোযফ যোখযি যফ। যফিীযি 

অপ্তধদিয/ংস্থোমূ কর্তযক ফোযজট কোঠোযভোয অং-৬  পযভ-৪-৮ ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযন 

কপ্রযণ কযোয য ককোন অোযযন ইউপ্তনট/কোম যক্রভ/কভ যসূপ্তি/প্তিভ/প্রকযল্পয অপ্তিপ্তযি ম্পযদয িোপ্তদো র্োকযর 

যীক্ষ্ো-নীপ্তযক্ষ্োক্রযভ উি কর্োক ফযোে কর্যক প্রযয়োজনীয় ফযোে প্রদোযনয প্তফলযয় প্তদ্ধোন্ত গ্রণ কযযি যফ। এ 

প্তদ্ধোযন্তয আযরোযক অপ্তধদিয/ ংস্থোয়োপ্তয ব্যয়ীভো প্তনধ যোপ্তযি/পুনপ্তন যধ যোপ্তযি যফ।  

(6) ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয আিোধীন স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থোমূযয ভযধ্য কম কর ংস্থো যকোপ্তয অনুদোযন প্তযিোপ্তরি 

য় এফং িরপ্তি (২০২০-২১) অর্ যফছযযয ফোযজযট কম কর ংস্থোয জন্য ফযোে অন্তর্ভ যি যযয়যছ ককফর ক 

কর ংস্থোযকই ব্যয়ীভো/ফযোে প্তনধ যোযযণয ভয় প্তফযফিনো কযো মোযফ। যকোপ্তয অনুদোযন প্তযিোপ্তরি 

স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থোমূযয জন্য ব্যয়ীভো/ফযোে প্তনধ যোযযণয ভয় োম্প্রপ্তিক ফছযমূয ংপ্তিষ্ট ংস্থোয 

প্তনজস্ব আয়  আযয়য উৎ/আইযটভমূ ম যোযরোিনো কযযি যফ এফং আগোভী প্তিন অর্ যফছযয   ব্য প্তনজস্ব 

প্রোপ্তি ফোদ প্তদযয় ংপ্তিষ্ট ংস্থোয জন্য ব্যয়ীভো/যকোপ্তয অনুদোযনয প্তযভোণ প্তনধ যোযণ কযযি যফ। 

(7) ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয আিোধীন কম কর স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থো ফোপ্তণপ্তজযকপ্তবপ্তত্তযি প্তযিোপ্তরি য় এফং কম কর 

ংস্থোয ফোযজট প্রস্তোফ অর্ য প্তফবোযগয স্বোয়ত্তোপ্তি প্রপ্তিষ্ঠোন অনুপ্তফবোগ/ভপ্তনটপ্তযং কযর কপ্রযণ কযযি য়, 
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ব্যয়ীভো প্তনধ যোযযণয ভয় ক কর ংস্থোযক প্তফযফিনোয় আনোয প্রযয়োজন নোই। িযফ, এ জোিীয় ংস্থোয ককোন 

উন্নয়ন প্রকল্প ফোপ্তল যক উন্নয়ন কভ যসূপ্তিযি অন্তর্ভ যি র্োকযর অর্ফো এ জোিীয় ককোন ংস্থোয জন্য যকোয কর্তযক 

ককোন ঋণ/ইকুযইটি প্রদোযনয প্তফলযয় মর্োমর্ ম যোযয় প্তদ্ধোন্ত গৃীি যয় র্োকযর ংপ্তিষ্ট ংস্থোয অনুকূযর 

প্রযয়োজনীয় ফযোে যোখযি যফ। 

(8) িরপ্তি (২০২০-২১) অর্ যফছযযয মূর ফোযজযট অন্তর্ভ যি যকোপ্তয অনুদোনপ্রোি কফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয কক্ষ্যত্র 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ককৌরগি উযেশ্যমূ অজযযনয জন্য প্রযয়োজনীয় কোম যক্রভমূ ফোস্তফোয়যনয যে একর 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয ম্পৃিিোয আযরোযক এফং আগোভী প্তিন অর্ যফছযয ংপ্তিষ্ট ংস্থোয   ব্য প্তনজস্ব আযয়য প্তযভোণ 

প্তফযফিনোয় প্তনযয় যকোপ্তয অনুদোন/ফযোযেয প্তযভোণ প্তনধ যোযণ কযযি যফ।  
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ংযমোজনী-৪ (ক) 

 

প্তযিোরন ব্যযয়য প্তফস্তোপ্তযি প্রোর্প্তভক প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রণয়যনয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় দ্ধপ্তি 

[পযভ ৮ (ক) পূযযণয কক্ষ্যত্র] 

প্তযিোরন ব্যযয়য প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ: ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/অোযযন ইউপ্তনযটয ২০২০-২১ অর্ যফছযযয ফোযজযট 

অন্তর্ভ যি/প্রদপ্ত যি প্তফস্তোপ্তযি অর্ যননপ্তিক ককোড অনুমোয়ী উি অপ্তধদিয/অোযযন ইউপ্তনযটয ২০২১-২২ অর্ যফছযযয 

প্তযিোরন ফোযজযটয প্রোক্করন এফং ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ প্রস্তুি কযযি যফ। অর্ য প্তফবোযগয 

ম্মপ্তি ব্যপ্তিযযযক ২০২০-২১ অর্ যফছযযয ফোযজযট অন্তর্ভ যি কনই এভন ককোন অর্ যননপ্তিক ককোযডয প্তফযীযি ফযোে 

প্রদ যন কযো মোযফ নো।  

২০২১-২২ যি ২০২৩-২৪ অর্ যফছযয প্তযিোরন ফোযজযট অন্তর্ভ যি আইযটভয়োপ্তয ব্যযয়য প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ:  

(ক) কভ যিোযীযদয প্রপ্তিদোন: অর্ য প্তফবোগ যি কপ্রপ্তযি ছযক প্রস্তুি কফিনবোিো প্তফফযণীয প্তবপ্তত্তযি প্রযিযক অোযযন 

ইউপ্তনযটয আিোয় কভ যযি/প্তফদ্যভোন কভ যিোযীযদয ২০২১-২২ অর্ যফছযযয কফিন  বোিোপ্তদয প্রোক্করন এফং 

২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন কযযি যফ। কমকর কক্ষ্যত্র উপ্তল্লপ্তখি প্তফফযণী এখযনো 

প্রস্তুি কযো ম্ভফ য়প্তন ককর কক্ষ্যত্র প্তনযেোি দ্ধপ্তি অনুযণ কযয কফিন-বোিোয প্রোক্করন প্রণয়ন কযযি 

যফ: 

(1) কভ যিোযীযদয প্রপ্তিদোন: কফিযনয প্রোক্করন প্রণয়যনয কক্ষ্যত্র িরপ্তি অর্ যফছযযয ফযোযেয য যফ যোচ্চ ৫.৫ 

(াঁি দপ্তভক াঁি) িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ২০২২-২৩ 

 ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয কক্ষ্যত্র পূফ যফিী অর্ যফছযযয ফযোযেয য যফ যোচ্চ ৫.৫ (াঁি দপ্তভক াঁি) 

িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন কযো কমযি োযয; 

(2) নফফল য বোিো: ২০২১-২২, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয কফিন ফোফদ প্রোক্কপ্তরি  প্রযক্ষ্প্তি 

ফযোযেয ১/৬০ বোগ অর্ য নফফল য বোিো ফোফদ ফযোে প্তোযফ ধযযি যফ; 

(3) ফোড়ী বোড়ো বোিো: ফোড়ী বোড়ো বোিো প্রোক্করন প্রণয়যনয কক্ষ্যত্র িরপ্তি অর্ যফছযযয ংযোপ্তধি ফযোযেয 

য ৫.৫ িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ক োযর্ পূফ যফিী 

অর্ যফছযযয ফযোযেয য যফ যোচ্চ ৫.৫ (াঁি দপ্তভক াঁি) িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন কযো কমযি 

োযয;  

(4) উৎফ বোিো: ২০২১-২২, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয কফিন ফোফদ প্রোক্কপ্তরি  প্রযক্ষ্প্তি 

ফযোযেয ১/৬ বোগ অর্ য উৎফ বোিো ফোফদ ফযোে প্তোযফ ধযযি যফ;  

(5) প্তিপ্তকৎো বোিো: ২০২১-২২, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্তফদ্যভোন ংখ্যোয প্তবপ্তত্তযি ভোর্োপ্তছু 

ফোপ্তল যক ১৮,০০০ টোকো োযয প্তিপ্তকৎো বোিো ফোফদ ফযোে ধযযি যফ; 

(6) টিপ্তপন বোিো: ২০২১-২২, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয নন-কগযজযটড কফোভপ্তযক কভ যিোযীযদয 

প্তফদ্যভোন ংখ্যোয প্তবপ্তত্তযি ভোর্োপ্তছু ফোপ্তল যক ২,৪০০ টোকো োযয টিপ্তপন বোিো ফোফদ ফযোে ধযযি যফ। 

িযফ, কমকর কভ যিোযী প্রপ্তিষ্ঠোন যি ভধ্যোিযবোজ বোিো অর্ফো প্তফনোমূযল্য দুপুযযয খোফোয োন িাঁযদয 

কক্ষ্যত্র টিপ্তপন বোিো প্রযমোজয যফ নো;  

(7) মোিোয়োি বোিো: ২০২১-২২, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্তটি কয যোযযন এরোকোয় কভ যযি ১১-

২০ নং কগ্রডর্ভি কভ যিোযীযদয প্তফদ্যভোন ংখ্যোয প্তবপ্তত্তযি ভোর্োপ্তছু ফোপ্তল যক ৩,৬০০ টোকো োযয মোিোয়োি 

বোিো ফোফদ ফযোে ধযযি যফ; 

(8) শ্রোপ্তন্ত প্তফযনোদন বোিো: ২০২১-২২, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয োধোযণবোযফ কফিন ফোফদ প্রোক্কপ্তরি 

 প্রযক্ষ্প্তি ফযোযেয ১/৩৬ বোগ অর্ য শ্রোপ্তন্ত প্তফযনোদন বোিো ফোফদ ফযোে প্তোযফ ধযো কমযি োযয;  
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(9) অন্যোন্য বোিো: িরপ্তি অর্ যফছযযয ফযোে  প্রোপ্য োয অনুযণ কযয ২০২১-২২ অর্ যফছযযয অন্যোন্য 

বোিোয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ২০২১-২২ অর্ যফছযযয ফযোে অনুমোয়ী ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ 

অর্ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ প্তনধ যোযণ কযো কমযি োযয; 

(খ)           : োধোযণবোযফ ২০১৯-২০ অর্ যফছযযয প্রকৃি ব্যয় এফং িরপ্তি অর্ যফছযযয (২০২০-২১) প্রর্ভ ৫ 

ভোযয প্রকৃি ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। প্রোপ্তনক ব্যয় খোযিয 

অন্তর্ভ যি ককোন আইযটযভয োয/মূল্য বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্তিযযযক এ খোযি ককোন ফপ্তধ যি ফযোে ধযো মোযফ নো। ২০২২-২৩  

২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয কক্ষ্যত্র ২০২০-২১ যি ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্রবৃপ্তদ্ধ প্তফযফিনোয় প্রযক্ষ্ণ প্তনধ যোযণ কযো 

কমযি োযয; 

(গ) কভযোভি  ংযক্ষ্ণ: োধোযণবোযফ ২০১৯-২০ অর্ যফছযযয প্রকৃি ব্যয় এফং িরপ্তি অর্ যফছযযয (২০২০-২১) 

প্রর্ভ ৫ ভোযয প্রকৃি ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। 

(ঘ) ম্পদ ংগ্র/ক্রয়: োধোযণবোযফ ২০১৯-২০ অর্ যফছযযয প্রকৃি ব্যয় এফং িরপ্তি অর্ যফছযযয (২০২০-২১) প্রর্ভ 

৫ ভোযয প্রকৃি ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ংগঠন  যঞ্জোভ 

িোপ্তরকোয় অন্তর্ভ যি কনই এভন ককোন মোনফোন/মন্ত্রোপ্তি  যঞ্জোভ ক্রযয়য জন্য ফযোে প্রোক্করযন অন্তর্ভ যি কযো 

মোযফ নো।  

প্তযিোরন ফোযজট যি োোয্য ভঞ্জুপ্তযপ্রোি স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থো এফং কফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয ফোযজট প্রোক্করন  

প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন: প্তযিোরন ফোযজট যি োোয্য ভঞ্জুপ্তযপ্রোি স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থো এফং কফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয 

২০২১-২২ অর্ যফছযযয ফোযজট প্রোক্করযন কভ যিোযীযদয প্রপ্তিদোন এফং অন্যোন্য আইযটযভয িোপ্তদো প্তনরূযণয কক্ষ্যত্র 

যয ফপ্তণ যি দ্ধপ্তি অনুযণ কযযি যফ। ংপ্তিষ্ট প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তনজস্ব প্রোপ্তি োোয্য ভঞ্জুপ্তযয প্রোক্করযনয োযর্ 

আরোদোবোযফ কদখোযি যফ এফং প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রস্তুি কযোয কক্ষ্যত্র উি প্তনযদ যনোফরী অনুযণ কযযি যফ। 

স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থোমূ কর্তযক প্তনপ্তদ যষ্ট অোযযনোর ককোযডয প্তফযীযি প্তফস্তোপ্তযি অর্ যননপ্তিক ককোড অনুমোয়ী উি 

ংস্থোয ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্তযিোরন ফোযজযটয প্রোক্করন এফং ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ 

প্রস্তুিপূফ যক ফোযজট ডোটোযফযজ (iBAS++) এপ্তি কযযি যফ।  
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ংযমোজনী-৪ (খ) 

 

উন্নয়ন ব্যযয়য প্তফস্তোপ্তযি প্রোর্প্তভক প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রণয়যনয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় দ্ধপ্তি  

[পযভ ৮ (খ) পূযযণয কক্ষ্যত্র] 

২০২১-২২ অর্ যফছযযয উন্নয়ন ব্যযয়য প্রোক্করন: ২০২১-২২ অর্ যফছযযয উন্নয়ন ব্যযয়য প্রোক্করন প্রণয়যনয জন্য প্রপ্তিটি 

উন্নয়ন প্রকযল্পয প্তফযীযি ফযোযেয প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ অর্ যননপ্তিক ককোড (Economic Code) অনুমোয়ী iBAS++ এ 

প্তফস্তোপ্তযি (Detail) এপ্তি কযযি যফ। ২০২১-২২ অর্ যফছযযয প্রোক্করযন অননুযভোপ্তদি প্রকযল্পয জন্য ফযোে অন্তর্ভ যি 

কযো মোযফ নো। িযফ, ২০২২-২৩ এফং ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্রযক্ষ্যণ অনুযভোপ্তদি  অননুযভোপ্তদি/ম্ভোব্য কর 

প্রকযল্পয জন্য ফযোে  যোখযি যফ। এযক্ষ্যত্র প্তনযেোি নীপ্তিভোরো/দ্ধপ্তি অনুযণ কযযি যফ: 

(1) প্তফদ্যভোন অনুযভোপ্তদি প্রকল্পমূযয ভযধ্য কমকর প্রকল্প ২০২১-২২ অর্ যফছযয িোলু র্োকযফ ককফর 

ঐকর প্রকযল্পয জন্য অর্ যফযোযেয প্রস্তোফ উি অর্ যফছযযয প্রোক্করযন অন্তর্ভ যি কযো;  

(2) ২০২১-২২ অর্ যফছযযয উন্নয়ন ব্যযয়য প্রোক্করন এফং ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ 

এভনবোযফ প্রস্তুি কযযি যফ কমন ংপ্তিষ্ট অর্ যফছযযয কভোট উন্নয়ন ব্যয় অনুযভোপ্তদি ব্যয়ীভোয ভযধ্য 

ংকুরোনযমোগ্য য়; 

(3) কভ যসূপ্তি/প্তিভ প্রকল্পমূযক উচ্চ অগ্রোপ্তধকোয (Top Priority), অগ্রোপ্তধকোয (Medium Piority)  

কভ অগ্রোপ্তধকোয (Low Priority)-এ প্তিনটি বোযগ প্তফবি কযযি যফ। প্রপ্তিটি বোযগ/গ্রুযয 

কভ যসূপ্তি/প্তিভ প্রকল্পমূযক আফোয উচ্চ কর্যক কভ অগ্রোপ্তধকোযযয ক্রভ অনুমোয়ী িোপ্তরকোর্ভি কযযি 

যফ। অনুযভোপ্তদি, অননুযভোপ্তদি এফং ম্ভোব্য কভ যসূপ্তি/প্তিভ প্রকল্পমূযয িোপ্তরকো আরোদোবোযফ উযল্লখ 

কযযি যফ; 

(4) অগ্রোপ্তধকোযযয প্তবপ্তত্তযি ম্পদ ফন্টন কযযি যফ; 

(5) ২০২০-২১ কর্যক ২০২২-২৩ অর্ যফছযয ভোপ্য ককোন প্রকযল্পয জন্য ফযোে প্রকল্প ভোপ্তিয যফিী 

অর্ যফছযযয প্রোক্করন  প্রযক্ষ্যণ অন্তর্ভ যি কযো মোযফ নো। িযফ, ২০২২-২৩  ২০২৩-২৪ অর্ যফছযযয 

প্রযক্ষ্যণ অননুযভোপ্তদি/ম্ভোব্য কর প্রকযল্পয জন্য ফযোে প্রদ যন কযো মোযফ; 

(6) বফযদপ্তক োোয্যপুষ্ট প্রকযল্পয কক্ষ্যত্র অর্ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ কর্তযক ২০২১-২২ অর্ যফছযযয জন্য 

বফযদপ্তক োয়িোয কম প্রোক্করন প্রস্তুি কযো যয়যছ, ক অনুমোয়ী প্রকল্প োোয্য (PA)  পুনবযযণযমোগ্য 

প্রকল্প োোযয্যয (RPA) প্রপ্তিপরন প্তনপ্তিি কযযি যফ;   

(7) মর্োমর্ কর্তযক্ষ্ কর্তযক অনুযভোপ্তদি অর্ফো এপ্তইপ্ত/প্তডএপ্তইপ্ত কর্তযক অনুযভোদযনয জন্য 

সুোপ্তযকৃি এফং বফযদপ্তক োোয্য চুপ্তি ম্পোপ্তদি অর্ফো বফযদপ্তক োোয্য প্রোপ্তিয সুপ্তনপ্তিি 

অেীকোযপ্রোি প্রকল্প ব্যিীি অন্য ককোন অননুযভোপ্তদি প্রকযল্পয জন্য ফযোে ফোপ্তল যক উন্নয়ন কভ যসূপ্তিযি 

অন্তর্ভ যপ্তিয প্রস্তোফ কযো মোযফ নো; 

(8) ২০২০-২১ অর্ যফছয এপ্তডপ্তর্ভি স্থপ্তগি ফো শূন্য ফযোে কদয়ো অর্ফো ফযোেীনবোযফ ংযুি 

অননুযভোপ্তদি  প্রকল্পমূ ২০২১-২২ অর্ যফছযযয এপ্তডপ্তযি স্বয়ংপ্তক্রয়বোযফ অন্তর্ভ যি যফ নো। িযফ 

অগ্রোপ্তধকোয প্রকযল্পয কক্ষ্যত্র প্তফযল কমৌপ্তিকিো োযযক্ষ্ ২০২১-২২ অর্ যফছযযয এপ্তডপ্তযি নতুন প্রকল্প 

প্তযযফ অন্তর্ভ যপ্তিয জন্য প্রস্তোফ কযো মোযফ; 

(9) ধীযগপ্তি ম্পন্ন প্রকল্প যি ফযোে হ্রো/ংযোধন কযয দ্রুি ফোস্তফোয়নগপ্তি ম্পন্ন প্রকযল্প প্রযয়োজনোনুগ 

ফযোে প্রদোন কযযি যফ। ফযোে প্রদোযনয কক্ষ্যত্র বফযদপ্তক োোয্যপুষ্ট যকোযযয অগ্রোপ্তধকোয প্রকল্প 

এফং ২০২১-২২ অর্ যফছযয ভোপ্য প্রকল্পযক অগ্রোপ্তধকোয প্তদযি যফ;  

(10) িরপ্তি প্রকল্পমূযয অনুযভোপ্তদি প্রকল্প দপ্তরযর উপ্তল্লপ্তখি প্রোক্কপ্তরি ব্যয় এফং এ ম যন্ত ক্রভপুঞ্জীভূি 

ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি যুপ্তিেি  ম্ভোব্য ব্যয় প্তফযফিনোয় প্তনযয় ২০২১-২২ অর্ যফছযযয জন্য ফযোযেয 
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প্তযভোণ প্তনধ যোযণ কযযি যফ। প্রকল্প োোয্য ফযোযেয কক্ষ্যত্র উন্নয়ন যমোগী কদ/ংস্থোয োযর্ 

স্বোক্ষ্প্তযি চুপ্তিয কভয়োযদয প্তফলয়টি প্তফযফিনোয় যোখযি যফ;  

(11) বফযদপ্তক োোয্যপুষ্ট (োোয্য চুপ্তি স্বোক্ষ্প্তযি/োোয্য প্রোপ্তিয সুপ্তনপ্তিি অেীকোযপ্রোি) প্রকযল্পয কক্ষ্যত্র 

আযরোিয অর্ যফছযয প্রোপ্য বফযদপ্তক োোয্য ব্যফোযযয জন্য প্তযপূযক স্থোনীয় মুদ্রো ফযোযেয 

(Matching Taka Coverage) ংস্থোন যোখযি যফ; 

(12) ২০২১-২২ অর্ যফছযযয এপ্তডপ্তযি এরোকো/অঞ্চরপ্তবপ্তত্তক সুলভ উন্নয়যনয রযক্ষ্য গৃীি প্রকল্পমূযয জন্য 

ফযোে প্রদোন প্তনপ্তিি কযযি যফ; 

(13) ২০২১-২২ অর্ যফছযয ভোপ্য প্রকযল্পয অনুকূযর অনুযভোপ্তদি প্তডপ্তপ্ত/আযপ্তডপ্তপ্ত'য ংস্থোন কভোিোযফক 

প্রযয়োজনীয় ফযোে প্রদোন প্তনপ্তিি কযযি যফ এফং দোপ্তযদ্রয প্তফযভোিযনয োযর্ যোপ্তয ংপ্তিষ্ট প্রকযল্প 

প্রযয়োজনীয় ফযোে প্রদোযনয প্তফলয়টি প্তফযফিনোয় যোখযি যফ;   

(14) িরপ্তি উন্নয়ন প্রকযল্প ভয়োনুগ ফোস্তফোয়যনয রযক্ষ্য প্রযয়োজনীয় স্থোনীয় মুদ্রোয ফযোে প্তনপ্তিিকযণ 

োযযক্ষ্ শুধু অপ্তযোম য নতুন প্রকযল্পয জন্য স্থোনীয় মুদ্রোয ংস্থোন যোখযি যফ; 

(15) যকোযযয আভদোপ্তন শুল্ক  মূল্য ংযমোজন কযযয (CD/VAT) োয এফং আভদোপ্তন ণ্য মূযল্যয 

প্তনধ যোপ্তযি প্তফপ্তনভয় োয অনুমোয়ী CD/VAT ফোফদ প্রযয়োজনীয় ফযোযেয ংস্থোন পৃর্কবোযফ নো কযযখ 

ফযং কম ভস্ত মূরধপ্তন ক্রযয়য জন্য মূরধন খোযি অর্ য ফযোে যোখো যয়যছ ক ভস্ত অর্ যননপ্তিক ককোযডই 

এ ফোফদ অর্ য ফযোে যোখযি যফ;  

(16) অননুযভোপ্তদি/অনুযভোদযনয জন্য প্রপ্তক্রয়োধীন প্রকযল্পয অনুকূযর ২০২১-২২ অর্ যফছযযয ফোযজট প্রোক্করযন 

োধোযণবোযফ ককোন ফযোে যোখো মোযফ নো, িযফ এরূ প্রকল্প অর্ যোয়যনয রযক্ষ্য কভোট উন্নয়ন ফযোযেয 

যফ যোচ্চ ৫ িোং ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠযনয ফোযজযটয প্তিফোরয় অংয কর্োক প্তোযফ 

(অর্ যননপ্তিক ককোড ৪৯১১১১১) ফযোে যোখো কমযি োযয; 

(17) িরপ্তি অর্ যফছযয ভোপ্য ককোন প্রকল্প স্পীরবোয প্রকল্প প্তোযফ ২০২১-২২ অর্ যফছযযয ফোপ্তল যক উন্নয়ন 

কভ যসূপ্তিযি অন্তর্ভ যপ্তিয প্রস্তোফ মর্োমর্ ম যোযয় অনুযভোপ্তদি যর ংপ্তিষ্ট প্রকযল্পয জন্য অর্ যফযোযেয প্রস্তোফ 

কযো মোযফ। 

(18) ককোন অপ্তধদিয/ংস্থোয কর কমূপ্তি/প্রকযল্পয জন্য প্রদত্ত ফযোে িোয ব্যয়ীভোয ভযধ্য ংকুরোন কযো 

ম্ভফ নো যর প্রর্ভি উচ্চ অগ্রোপ্তধকোয  অগ্রোপ্তধকোযম্পন্ন কভ যসূপ্তি/প্তিভ/প্রকল্পমূযয অর্ যোয়ন প্তনপ্তিি 

কযযি যফ। িোযয কভ অগ্রোপ্তধকোযম্পন্ন ফো অনুনযভোপ্তদি কভ যসূপ্তি/প্তিভ/প্রকল্প ম্ভফয যর ফোদ 

প্তদযি যফ অর্ফো ফযোযেয প্তযভোণ হ্রো কযয প্রদত্ত ব্যয়ীভোয ভযধ্য কভোট উন্নয়ন ব্যয় ংকুরোন 

কযযি যফ। 

ফোপ্তল যক উন্নয়ন কভ যসূপ্তি                     প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন: িরপ্তি অর্ যফছযযয (২০২০-২১) ফোযজযট 

অন্তর্ভ যি িরভোন কভ যসূপ্তি/প্তিভ এফং ইযিোভযধ্য অনুযভোপ্তদি নতুন কভ যসূপ্তি/প্তিযভয জন্য ফযোযেয প্রস্তোফ ২০২১-২২ 

অর্ যফছযযয প্রোক্করযন অন্তর্ভ যি কযযি যফ। ২০২১-২২ অর্ যফছযযয ফোযজট প্রোক্করযন অননুযভোপ্তদি প্তিযভয জন্য ককোন 

ফযোে প্রস্তোফ কযো মোযফ নো। ংপ্তিষ্ট কভ যসূপ্তি/প্তিযভয কর ব্যয় প্তফস্তোপ্তযি অর্ যননপ্তিক ককোড অনুমোয়ী প্রদ যন কযযি 

যফ। ২০২১-২২ অর্ফো ২০২২-২৩ অর্ যফছযয ভোপ্য ককোন কভ যসূপ্তি/প্তিযভয জন্য যফিী অর্ যফছযযয 

প্রোক্করন/প্রযক্ষ্যণ অন্তর্ভ যি কযো মোযফ নো।  
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ংযমোজনী-৫ (ক) 

দোপ্তযদ্রয  কজন্ডোয ংক্রোন্ত ছক এফং পযভ পূযণ ংক্রোন্ত প্তফস্তোপ্তযি প্তনযদ যপ্তকো 

প্তনযেোি প্তফলয়মূযয প্রপ্তি রক্ষ্য কযযখ দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যনয উয ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ককৌরগি 

উযেযশ্যয  প্রবোফমূ ংযক্ষ্য ফণ যনো কযযি যফ (৫০ যেয অপ্তধক নয়) 

 অষ্টভ ঞ্চ-ফোপ্তল যক প্তযকল্পনো দপ্তরযর ফপ্তণ যি দোপ্তযদ্রয প্তনযন  নোযী উন্নয়ন ম্পপ্তকযি ককৌরমূযয োযর্ 

কমোগসূত্র/োভঞ্জস্য;  

 কমখোযন জরবয, দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয ংখ্যো  িকযো অনুোি, প্তফযলি দপ্তযদ্র নোযীয ংখ্যো মোযো 

ককৌরমূযয িোযো প্রিযক্ষ্ প্রবোপ্তফি; 

 উযু যি প্রবোফমূ স্বল্প কভয়োপ্তদ (উদোযণোঃ োভোপ্তজক প্তনযোত্তো কফষ্টপ্তন কভ যসূপ্তিয আিোয় এককোরীন 

সুপ্তফধো) নোপ্তক দীঘ যযভয়োপ্তদ (উদোযণোঃ দক্ষ্িো বৃপ্তদ্ধ, প্রপ্তক্ষ্ণ, ক্ষুদ্রঋণ, যকোপ্তয প্তফপ্তনযয়োগ, মোয ভোধ্যযভ দপ্তযদ্র 

জনযগোষ্ঠী/নোযীভোজ উকৃি যফ)। 

 

কনোটোঃ 

১। দোপ্তযযদ্রযয ংজ্ঞো প্তনরূযণয জন্য ফোংরোযদ প্তযংখ্যোন বুযযযো Basic Needs Method 

ব্যফোয কযয র্োযক। এই Basic Needs Method অনুমোয়ী জনযগোষ্ঠীয কম অং Minimum 

Basic Need (২১২২ প্তক. কযোযরোযী/প্রপ্তি জযন প্রপ্তিপ্তদন) ীভোয নীযি িোযদযযক দপ্তযদ্র প্তোযফ 

আখ্যোপ্তয়ি কযো য়। 

২। ভোনফ দোপ্তযদ্রয (Human Poverty) ভোনফ উন্নয়নসূিক (HDI) িোযো প্তনধ যোযণ কযো য়। এই সূিক 

প্তনধ যোযণ কযযি প্তক্ষ্ো, স্বোস্থয, পুপ্তষ্ট ইিযোপ্তদযক প্তফযফিনো কযো য়। প্তক্ষ্ো, স্বোস্থয  পুপ্তষ্ট ইিযোপ্তদ 

প্রোপ্তি ভোনফ দোপ্তযদ্রয হ্রো কযয। 

দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যনয উয ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ককৌরগি উযেশ্যমূযয প্রবোফ মোিোইযয়য 

ভোনদন্ডমূ প্তনযে ফপ্তণ যি যরো। এ কর ভোনদন্ড ককোন ককৌযরয ভোধ্যযভ মি কফী প্রপ্তিপপ্তরি যফ, এয প্রবোফ িি 

কফী প্তিোরী যফ। উযল্লখ্য, কর ভোনদন্ড কর ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয জন্য প্রযমোজয নো যি োযয। প্রযমোজয 

ভোনদন্ডমূ ব্যফোয কযয ফোযজট কোঠোযভোয অং-৩ পূযণ কযোয জন্য অনুযযোধ কযো যরো। মপ্তদ দোপ্তযদ্রয প্তনযন 

অর্ফো/ নোযী উন্নয়যনয উয  ককোন ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌযরয প্রিযক্ষ্ প্রবোফ  নোই ফযর প্রিীয়ভোন য়, িযফ িো’ উযল্লখ 

কযযি যফ।  

(ক) দোপ্তযদ্রয প্তনযযনয য ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ককৌরগি উযেশ্যমূযয প্রবোফ মোিোইযয়য 

ভোনদন্ডমূ 

১।  কভ যংস্থোন/আয়ফধ যক কোম যক্রভোঃ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয জন্য প্তক কভ যংস্থোন/আয়ফধ যক কোম যক্রযভয সুযমোগ সৃপ্তষ্ট 

যফ? যর প্তকবোযফ? 

২। প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন ব্যফস্থোোঃ যকোয কর্তযক গৃীি দোপ্তযদ্রয হ্রো কভ যসূপ্তিয প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন ব্যফস্থো 

ফরফৎ আযছ প্তকনো, র্োকযর িো কজোযদোয কযোয দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? মপ্তদ নো র্োযক িযফ 

ককৌরগি উযেশ্যমূ অপ্তজযি যর প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন  ব্যফস্থোয প্রফিযন যফ প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ 

যফ? 

৩। যকোপ্তয ম্পদ  কফো প্রোপ্তিোঃ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয অনুকূযর যকোপ্তয ম্পদ (যমভন: খো জপ্তভ, জরোয়  

োভোপ্তজক ফনোয়ন ইিযোপ্তদ ) এফং কফো (যমভন: প্তক্ষ্ো, স্বোস্থয, প্তফদুযৎ, প্তফশুদ্ধ োপ্তন ইিযোপ্তদ) প্রোপ্তিয সুযমোগ 

বৃপ্তদ্ধ োযফ প্তকনো এফং কযর িো প্তকবোযফ?  

৪। িথ্য  প্রযুপ্তি প্রপ্তিয সুযমোগ বৃপ্তদ্ধ/িথ্য প্রযুপ্তিয উন্নয়নোঃ কৃপ্তল, ভৎস্য এফং অকৃপ্তলজোি কভ যকোযন্ডয কক্ষ্যত্র 

িথ্য  প্রযুপ্তি প্রোপ্তিয সুযমোগ বৃপ্তদ্ধ োযফ প্তকনো ফো প্রযুপ্তিয (আইপ্তটি) উন্নয়ন ত্বযোপ্তন্বি কযোয 
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প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্ এফং দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয ভোযঝ িো প্রদ যন  ম্প্রোযযণয ব্যফস্থো কনয়ো যয়যছ 

প্তকনো? যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

৫। ভোনফ দক্ষ্িো বৃপ্তদ্ধোঃ অনোনুষ্ঠোপ্তনক অর্ যননপ্তিক কভ যকোযন্ড জপ্তড়ি জনযগোষ্ঠীয দক্ষ্িো বৃপ্তদ্ধয জন্য প্রযয়োজনীয় 

কোম যক্রভ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তক এফং প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ? 

৬। আইন  নীপ্তিমূ প্রণয়ন  উন্নয়ন: দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয অনুকূযর োভোপ্তজক প্তনযোত্তো কফষ্টনী, োভোপ্তজক 

ফীভো এফং শ্রভফোজোযয প্রযফ প্তজকযণ ম্পপ্তকযি আইন  নীপ্তিমূ উন্নয়যনয জন্য প্রযয়োজনীয় 

দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তক এফং প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

৭। স্বোস্থয, পুপ্তষ্ট  প্তক্ষ্ো প্রদোন/উন্নয়নোঃ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয স্বোস্থয, পুপ্তষ্ট  প্তক্ষ্োয উন্নয়ন কযল্প ককোন কোম যক্রভ 

কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তক এফং প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

৮। প্রপ্তক্ষ্ণোঃ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীযক প্রযয়োজনীয় প্রপ্তক্ষ্ণ প্রদোযনয কোম যক্রভ আযছ প্তকনো র্োকযর িো প্তক এফং 

প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

৯। প্তফশুদ্ধ োপ্তন  কপ্তনটোযী করপ্তিন প্রোপ্তিোঃ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠী প্তফশুদ্ধ োপ্তন  কপ্তনটোযী করপ্তিন সুপ্তফধোপ্তদ প্রোপ্তিয 

রযক্ষ্য প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্/কোম যক্রভ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তক এফং প্তকবোযফ এ সুপ্তফধোপ্তদ িোযো 

োযফ?  

১০। যিিনিো বৃপ্তদ্ধোঃ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীযক িোযদয অপ্তধকোয  কফো প্রোপ্তিযি যিিনিো বৃপ্তদ্ধ  যফ যোপ্তয 

োভোপ্তজক যিিনিো বৃপ্তদ্ধ কযল্প প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্/কোম যক্রভ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর িো 

প্তকবোযফ/যকোন প্রপ্তক্রয়োয় কনয়ো যয়যছ? 

১১। িথ্য প্রযুপ্তিযি দপ্তযদ্রযদয প্রপ্তক্ষ্ণোঃ িথ্য প্রযুপ্তিয কক্ষ্যত্র দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয প্রযয়োজনীয় প্রপ্তক্ষ্ণ প্রোপ্তি  

ব্যফোয বৃপ্তদ্ধয জন্য দযক্ষ্/কোম যক্রভ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ? 

১২।  দপ্তযদ্রযদয ক্ষ্ভিোয়নোঃ ভোযজ এফং কভ যযক্ষ্যত্র প্তফপ্তবন্ন প্তদ্ধোন্ত গ্রযণ এফং যোজননপ্তিক কোঠোযভোযি 

দপ্তযদ্রযদয অংগ্রণ বৃপ্তদ্ধয ভোধ্যযভ িোযদয ক্ষ্ভিোয়ন প্রপ্তক্রয়ো উন্নয়ন/উৎোপ্তি কযোয দযক্ষ্ কনয়ো 

যয়যছ প্তকনো ফো প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

 

(খ)  নোযী উন্নয়যনয য ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ককৌরগি উযেশ্যমূযয প্রবোফ মোিোইযয়য 

ভোনদন্ডমূ 

১। স্বোস্থয কফো প্রোপ্তি  পুপ্তষ্টয  উন্নয়নোঃ নোযীয প্রজনন এফং োধোযণ স্বোস্থয সুযক্ষ্োয় সুপ্তনপ্তদ যষ্ট এফং কোম যকয 

দযক্ষ্ গ্রণ কযো যয়যছ প্তকনো? এছোড়ো গৃীি ব্যফস্থোপ্তদয িোযো ভপ্তরোযদয প্তফযলিোঃ গব যফিী এফং 

স্তন্যদোনকোযী ভোযয়যদয পুপ্তষ্টয উন্নপ্তিোধন যফ প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ যয়যছ?  

২। যকোপ্তয ম্পদ  কফো রোবোঃ নোযীয অনুকূযর যকোপ্তয ম্পদ (যমভন: খোজপ্তভ, জরোয়  োভোপ্তজক 

ফনোয়ন)  কফো (যমভন: প্তক্ষ্ো, স্বোস্থয, প্তফদুযৎ, প্তফশুদ্ধ োপ্তন ইিযোপ্তদ) প্রোপ্তিয সুযমোগ ম্প্রোপ্তযি যয়যছ 

প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ যয়যছ?  

৩। প্তক্ষ্ো  প্রপ্তক্ষ্ণ প্রোপ্তিোঃ নোযীয জন্য প্তক্ষ্ো  প্রপ্তক্ষ্ণ প্রোপ্তিয সুযমোগ সৃপ্তষ্ট যয়যছ প্তকনো ফো সুযমোগ 

ম্প্রোপ্তযি যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ যয়যছ ?  

৪। নোযীয বদপ্তনক কভ যঘন্টো হ্রোোঃ নোযীয বদপ্তনক োপ্তফ যক কভ যঘন্টো হ্রো কযযি ক্ষ্ভ এভন দযক্ষ্/কোম যক্রভ 

কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তক এফং প্তকবোযফ কভ যঘন্টো হ্রো কযযি োযয? 

৫। শ্রভ ফোজোয এফং আয়ফধ যক কভ যকোযন্ড নোযীয অংগ্রণোঃ শ্রভ ফোজোয এফং আয়ফধ যক কভ যকোযন্ড নোযীয 

অংগ্রণ বৃপ্তদ্ধ  জীকযযণয রযক্ষ্য প্রযয়োজনীয় ব্যফস্থো কনয়ো যয়যছ প্তকনো এফং যয় র্োকযর 

প্তকবোযফ িো কনয়ো যয়যছ? 

৬। নোযীয োভোপ্তজক প্তনযোত্তো বৃপ্তদ্ধকযণ এফং ম্ভোব্য ক্ষ্প্তি  ঝুঁপ্তক হ্রো কযোোঃ নোযীয োভোপ্তজক প্তনযোত্তো 

বৃপ্তদ্ধকযণ এফং ম্ভোব্য ক্ষ্প্তি  ঝুঁপ্তক হ্রো কযোয রযক্ষ্য প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো অর্ফো 
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প্তক প্তক দযক্ষ্ কনয়োয পযর নোযীয োভোপ্তজক প্তনযোত্তো বৃপ্তদ্ধ োযফ এফং প্তফযলি প্রোকৃপ্তিক দুযম যোযগয 

কোযযণ িোযদয ম্ভোব্য ক্ষ্প্তি  ঝুঁপ্তক হ্রো োযফ? 

৭। নোযীয ক্ষ্ভিোয়নোঃ প্তযফোযয, ভোযজ এফং কভ যযক্ষ্যত্র প্তফপ্তবন্ন প্তদ্ধোন্ত গ্রযণ এফং যোজননপ্তিক কোঠোযভোযি 

নোযীয অংগ্রণ বৃপ্তদ্ধয ভোধ্যযভ নোযীয ক্ষ্ভিোয়ন প্রপ্তক্রয়ো উন্নয়ন/উৎোপ্তি কযোয দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ 

প্তকনো কনয়ো যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

৮। প্তফপ্তবন্ন কপোযোযভ নোযীয অংগ্রণোঃ জোিীয়  আন্তজযোপ্তিক কপোযোভমূয নোযী ম্পপ্তকযি প্তফলয়মূ 

উত্থোন/  অন্তর্ভ যিকযযণয জন্য প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্/কোম যক্রভ কনয়ো যয়যছ প্তকনো ফো কনয়ো যয় র্োকযর 

প্তকবোযফ িো কনয়ো যয়যছ? 

৯। নোযীয প্তনযোত্তো  অফোধ গপ্তিপ্তফপ্তধ প্তনপ্তিি কযোোঃ োফপ্তরক কস্পমূয নোযীয অফোধ গপ্তিপ্তফপ্তধ প্তনপ্তিি 

কযো এফং প্তযফোযয, োফপ্তরক কস্পমূ ভোযজ নোযীয প্তনযোত্তো প্তফধোন প্তনপ্তিিকযযণয জন্য 

প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো ফো কনয়ো যয় র্োকযর প্তকবোযফ িো কনয়ো যয়যছ? 

১০। প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়নোঃ নোযী-পুরুল ভিো ংক্রোন্ত প্তফলয়মূযয কক্ষ্যত্র প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন কজোযদোয 

কযোয জন্য প্রযয়োজনীয় ব্যফস্থো/দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? কনয়ো যর প্তকবোযফ/প্তক প্রপ্তক্রয়োয় কনয়ো 

যয়যছ? 

১১। নোযীয োভোপ্তজক ভম যোদো বৃপ্তদ্ধোঃ নোযীয োভোপ্তজক ভম যোদো বৃপ্তদ্ধকযল্প প্রযয়োজনীয় ব্যফস্থো/দযক্ষ্ কনয়ো 

যয়যছ প্তকনো (উদোোযণ স্বরূ, অপ্রোি ফয়য নোযীয প্তফফো/ফোল্য প্তফফো  কমৌতুক প্রর্ো হ্রো োয়ো)? 

যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ? 

১২। নোযীয আইন  প্তফিোয প্রোপ্তিোঃ আইন  প্তফিোয প্রোপ্তিযি নোযীয অনুকূযর সুযমোগ সৃপ্তষ্ট ফো সুযমোগ 

ম্প্রোযযণয জন্য ব্যফস্থো/দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ? 

১৩। িথ্য প্রযুপ্তিয কক্ষ্যত্র নোযীয প্রপ্তক্ষ্ণোঃ িথ্য প্রযুপ্তিয কক্ষ্যত্র নোযীয প্রপ্তক্ষ্ণ প্রোপ্তি এফং িো ব্যফোযযয জন্য 

প্রযয়োজনীয় সুযমোগ সৃপ্তষ্ট যয়যছ প্তকনো ফো প্তকবোযফ এ প্রপ্তক্ষ্ণ প্রোপ্তি  িোয ব্যফোয প্তনপ্তিি যফ?  

১৪। প্তংিো  প্তনম যোিন হ্রোোঃ নোযীয য প্তংিো  প্তনম যোিন হ্রোকযল্প প্তক দযক্ষ্/ব্যফস্থো কনয়ো 

যয়যছ ফো প্তকবোযফ োপ্তযফোপ্তযক  োফপ্তরক কস্পমূয নোযীয য প্তংিো/প্তনম যোিন হ্রো কযো যফ?  
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পযভ - ৪ -এয করোভ ১২  ১৩ পূযযণয োয়ক প্তনযদ যপ্তকো  

ফোযজট কোঠোযভোয প্তিিীয় বোযগয পযভ-৪ এয ১২  ১৩ নং করোযভ মর্োক্রযভ দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যনয 

য গৃীি প্তিভ/প্রকযল্পয প্রবোফ প্তনযদ য কযযি যফ। পযভ ৪ ব্যফোয কযয অপ্তধদিয/ংস্থোমূ িোযদয কর প্রকল্প 

 কোম যক্রযভয জন্য ম্ভোব্য ব্যযয়য প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ বিযী কযযফ। ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অপ্তধদিয/ংস্থোমূ 

প্রপ্তিটি প্রকল্প/প্তিযভয ভোধ্যযভ যোপ্তয দোপ্তযদ্রয প্তনযন (যয ফপ্তণ যি ১২ টি ভোনদযন্ডয প্তবপ্তত্তযি) এফং নোযী উন্নয়যন 

(যয ফপ্তণ যি ১৪ টি ভোনদযন্ডয প্তবপ্তত্তযি) কভোট প্রকল্প ব্যযয়য কি িোং ব্যফোয কযো যফ িো উযল্লখ কযযি যফ। 

দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যন ককোন প্রকল্প/প্তিযভয মপ্তদ যোপ্তয ককোন প্রবোফ নো র্োযক কযক্ষ্যত্র ংপ্তিষ্ট করোযভ 

‘০’ প্রদোন কযো কমযি োযয। প্তকন্তু মপ্তদ িো দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যন রক্ষ্যপ্তবপ্তত্তক যয় র্োযক িযফ ংপ্তিষ্ট 

করোযভ ‘১০০’ প্রদোন কযযি যফ। অন্যোন্য প্রকল্প/প্তিযভয কক্ষ্যত্র দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যন ফযোযেয প্তবপ্তত্তযি 

১-৯৯% এয ভযধ্য কমটি যুপ্তিযুি িো প্রদোন কযযি যফ। দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যনয য প্রকল্প/প্তিযভয 

প্রবোযফয ভোত্রো  (Degree) প্তনযদ য কযোয কক্ষ্যত্র প্তনযেোি প্তফলয়মূ  (Factors) প্তফযফিনো কযযি যফোঃ  

দোপ্তযদ্রয প্তনযন/নোযী উন্নয়যনয 

য কভোট প্রকল্প ব্যযয়য কি 

িোং (%) ব্যফোয যফ 

প্রবোযফয ভোত্রো  (Degree) প্তনযদ য কযোয কক্ষ্যত্র প্তফযফিয প্তফলয়মূ 

‘০' যয ফপ্তণ যি দোপ্তযদ্রয প্তনযন  নোযী উন্নয়যনয ১২ এফং ১৪ টি ভোনদযন্ডয প্তবপ্তত্তযি 

কম কর প্রকল্প/প্তিভ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠী/নোযীয োভপ্তগ্রক কল্যোযণ প্রিযক্ষ্ ককোন 

প্রবোফ কপরযফ নো। 

‘১ - ৩৩' যয ফপ্তণ যি দোপ্তযদ্রয প্তনযন  নোযী উন্নয়যনয ভোনদন্ডমূযয প্তবপ্তত্তযি কম কর 

প্রকল্প/প্তিভমূ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠী/নোযীয োভপ্তগ্রক কল্যোযণ প্রিযক্ষ্বোযফ 

নুযনিভ/স্বল্প প্রবোফ কপযর। 

‘৩৪ - ৬৬' যয ফপ্তণ যি দোপ্তযদ্রয প্তনযন  নোযী উন্নয়যনয ভোনদন্ডমূযয প্তবপ্তত্তযি কম কর 

প্রকল্প/প্তিভমূ দপ্তযদ্রয জনযগোষ্ঠী/নোযীয োভপ্তগ্রক কল্যোযণ প্রিযক্ষ্বোযফ ভধ্যভ 

প্রবোফ কপযর। 

‘৬৭ - ৯৯' যয ফপ্তণ যি দোপ্তযদ্রয প্তনযন  নোযী উন্নয়যনয ভোনদন্ডমূযয প্তবপ্তত্তযি কম কর 

প্রকল্প/প্তিভ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠী/নোযীয োভপ্তগ্রক কল্যোযণ প্রিযক্ষ্বোযফ িোৎম যপূণ য  

কটকই প্রবোফ কপযর ।  

‘১০০' প্রকল্প/কভ যসূপ্তিমূ কমগুযরোয দোপ্তযদ্রয হ্রো/ নোযীয উন্নয়ন ত্বযোপ্তন্বি  কযোয 

সুপ্তনপ্তদ যষ্ট রক্ষ্য যযয়যছ এফং নোযী ভোজ/ প্তফপ্তবন্ন দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠী প্রকল্প/প্তিযভয 

উকোযযবোগী প্তোযফ সুস্পষ্টবোযফ প্তিপ্তিি । 

 



 
 

31 

ংযমোজনী-৫ (খ) 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ফোযজট কোঠোযভোযি জরফোয়ু প্তযফিযযনয প্রবোফ প্তফযিলযণয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় প্তনযদ যোফপ্তর 

জবায়ু র্ থায়ৈ তৈরূপক্ষণর ধাপমূঃ  

এআ পদ্ধতিক্ষি কমাট ৫টি ধাপ রক্ষয়ক্ষে, যার মক্ষে তৈম্নবতণ থি দু’টি ধাক্ষপর কাজ ংতিষ্ট ব্যবারকারী ম্পন্ন করক্ষবৈ। 

বতলষ্ট ৩টি ধাক্ষপর কাজ স্বয়ংতিয়ভাক্ষব iBAS++ এ ম্পাতিি ক্ষব। 

 

ধাপ ১: জবায়ু প্রাতিকিার মাৈিন্ডক্ষক তবততএএতপ-র তর্ক্ষমটিক এতরয়ার াক্ষর্ যুক্তকরণ  

জবায়ু র্ থায়ৈ তিতিি করার উক্ষেক্ষে মন্ত্রৈায়/তবভাগমূক্ষর অওিাধীৈ বাস্তবাতয়ি প্রতিটি কম থসূতি/তিম/প্রকল্পক্ষক 

প্রার্তমকভাক্ষব                                ও             (তবততএএতপ)-র অওিাধীৈ ৬টি তর্ক্ষমটিক 

এতরয়ার াক্ষর্ ংযুক্ত করক্ষি ক্ষব। কম থসূতি/তিম/প্রকল্পমূক্ষর বহুমুতিিা তবক্ষবিৈায় একটি কম থসূতি/তিম/প্রকল্প এক 

বা একাতধক তর্ক্ষমটিক এতরয়ার াক্ষর্ ংতিষ্ট ক্ষি পাক্ষর। কক্ষেক্ষে, বক্ষিক্ষয় কবতল র্ থায়ৈ ংতিষ্ট তর্ক্ষমটিক এতরয়াটি 

বার অক্ষগ এবং ব থাক্ষপো কম র্ থায়ৈ ংতিষ্ট তর্ক্ষমটিক এতরয়াটি ব থক্ষলক্ষ তিতিি করক্ষি ক্ষব। এভাক্ষব প্রতিটি 

প্রকক্ষল্পর াক্ষর্ ংতিষ্ট ক্ষব থাচ্চ ৩টি তর্ক্ষমটিক এতরয়া তিতিি করা যাক্ষব। একাতধক তর্ক্ষমটিক এতরয়া ংতিষ্ট প্রকক্ষল্পর 

কেক্ষে বেআ মক্ষৈ রািক্ষি ক্ষব কযৈ তর্ক্ষমটিক এতরয়া তিতিিকরণ প্রতিয়াটি জবায়ু র্ থায়ৈ ংতিষ্টিার িমানুাক্ষর 

াজাক্ষৈা য়। ন্যর্ায় জবায়ু র্ থায়ৈ তৈরূপণ প্রতিয়াটি ঠিক ফাফ তৈতিি ৈাও করক্ষি পাক্ষর।  

ঊক্ষেখ্য, যতি ককাৈ কম থসূতি/তিম/প্রকল্প তবততএএতপ-র অওিাধীৈ ৬টি তর্ক্ষমটিক এতরয়ার কযক্ষকাৈ একটির াক্ষর্ও 

ংতিষ্ট ৈা য় িক্ষব ‘জবায়ু ংতিষ্ট ৈয়’ বক্ষ তিতিি করক্ষি ক্ষব। িক্ষব, ককাৈ একটি প্রকক্ষল্পর অংতলক র্ থায়ৈ 

‘জবায়ু ংতিষ্ট ৈয়’ ক্ষ ও বতলষ্ট এক বা একাতধক তর্ক্ষমটিক এতরয়ার াক্ষর্ ংতিষ্ট ক্ষি পাক্ষর। কক্ষেক্ষে, 

‘জবায়ু ংতিষ্ট ৈয়’ বার অক্ষগ তিতিি কক্ষর বািবাতক তর্ক্ষমটিক এতরয়া র্ থায়ৈ ংতিষ্টিার িমানুাক্ষর াজাক্ষি 

ক্ষব।  

 

ধাপ ২: প্রকল্প ও কম থসূতির জবায়ু প্রাতিকিা তৈরূপণ 

তবততএএতপ-র অওিাধীৈ ৬টি তর্ক্ষমটিক এতরয়ার অওিায় ৪৪টি কপ্রাগ্রাম তিতিি করা অক্ষে। জবায়ু প্রাতিকিা 

তৈরূপক্ষণর কেক্ষে কম থসূতি/তিম/প্রকল্প বহুমুতিিাক্ষভক্ষি ক্ষব থাচ্চ ৩টি কপ্রাগ্রাম তিতিি করা কযক্ষি পাক্ষর। উক্ষেখ্য, একাতধক 

তর্ক্ষমটিক এতরয়ার কেক্ষে প্রতিটি তর্ক্ষমটিক এতরয়ার জন্য ন্যূৈিম একটি কপ্রাগ্রাম তিতিি করক্ষি ক্ষব। ককাৈ একটি 

কম থসূতি/তিম/প্রকল্প  ১০০% জবায়ু ংতিষ্ট ক্ষি পাক্ষর তবধায় প্রতিটি তর্ক্ষমটিক এতরয়ার অওিায় একটি কক্ষর 

১০০% ংতিষ্ট কপ্রাগ্রাম ন্তর্ভ থক্ত করা অক্ষে। 

৬টি তর্ক্ষমটিক এতরয়া ও এর অওিাধীৈ ৪৪টি কপ্রাগ্রাক্ষমর একটি পূণ থ িাতকা তবততএএতপ-২০০৯ এর ৩২ পািায় 

ংযুতক্ত অকাক্ষর তন্নক্ষবতলি অক্ষে। এোড়াও পরবিী পািামূক্ষ প্রতিটি কপ্রাগ্রাম ম্পক্ষকথ তবস্তাতরি বণ থৈা কিওয়া 

অক্ষে-যা কম থসূতি/তিম/প্রকল্পমূক্ষর জবায়ু প্রাতিকিা তিতিি করক্ষি ায়ক ক্ষব।  
  

ক্রপ্তভক নং জরফোয়ু প্তযফিযন ংক্রোন্ত ব্যয় প্তনফ যো কযয এভন ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ 

১ প্রোর্প্তভক  গণপ্তক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

২ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ 

৩ স্বোস্থযযফো প্তফবোগ 

৪ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয় 

৫ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

৬ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয় 

৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ 

৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ 

৯ প্তল্প ভন্ত্রণোরয় 
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ক্রপ্তভক নং জরফোয়ু প্তযফিযন ংক্রোন্ত ব্যয় প্তনফ যো কযয এভন ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ 

১০ জ্বোরোপ্তন  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ 

১১ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয় 

১২ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

১৩ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয় 

১৪ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয় 

১৫ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

১৬ খোদ্য ভন্ত্রণোরয় 

১৭ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

১৮ ড়ক প্তযফন  ভোড়ক প্তফবোগ 

১৯ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

২০ প্তফদুযৎ প্তফবোগ 

২১ কনৌ-প্তযফন ভন্ত্রণোরয় 

২২ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

২৩ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয় 

২৪ প্তফজ্ঞোন  প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয় 

২৫ আপ্তর্ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

২৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয় 

২৭ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

২৮ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফন  ম যটন ভন্ত্রণোরয় 

২৯ কযরর্ ভন্ত্রণোরয় 

৩০ কোপ্তযগপ্তয  ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ 
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ংযমোজনী-৬ 

ফোযজট কোঠোযভো ংযোধন/োরনোগোদ প্তফলযয় ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন এফং 

অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক গৃীিব্য দযক্ষ্মূ এফং ভয়ীভো 

ক্রপ্তভক 

নং 
গৃীিব্য দযক্ষ্মূ দোপ্তয়ত্ব ভয়ীভো  

1.  ফোযজট কোঠোযভোয প্রর্ভ বোযগয অং-১ কর্যক অং ৫ 

ংযোধন  োরনোগোদকযণ 
ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয দোপ্তয়ত্বপ্রোি 

কভ যকিযোগণ 

১৩ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

2.  প্তফপ্তবন্ন অপ্তধদিয/ংস্থো/প্রপ্তিষ্ঠোযনয যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয 

প্রোর্প্তভক রক্ষ্যভোত্রো এফং প্রোর্প্তভক ব্যয়ীভোয খড়ো প্রস্তুি 

কযো (পযভ-১, পযভ-২, পযভ-৩) 

ভন্ত্রণোরয়/ প্তফবোগ/অন্যোন্য 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয  দোপ্তয়ত্বপ্রোি 

কভ যকিযোগণ 

১৪ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

3.  অপ্তধদিয/ংস্থো/প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয 

প্রোর্প্তভক রক্ষ্যভোত্রো  প্রোর্প্তভক ব্যয়ীভো খড়ো ফোযজট 

কোঠোযভোয প্রর্ভ বোগ পুঙ্খোনুপুঙ্খুবোযফ যীক্ষ্ো  ফোযজট 

ব্যফস্থোনো কপ্তভটিয জন্য সুোপ্তয প্রস্তুি কযো 

ভন্ত্রণোরয়/ প্তফবোগ/অন্যোন্য 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয ফোযজট য়োপ্তকযং 

গ্রু 

১৮ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

4.  ফোযজট ব্যফস্থোনো কপ্তভটি কর্তযক 

অপ্তধদিয/ংস্থো/প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয 

প্রোর্প্তভক রক্ষ্যভোত্রো  প্রোর্প্তভক ব্যয়ীভো ফোযজট 

কোঠোযভোয প্রর্ভ বোগ যীক্ষ্ো  অনুযভোদন 

ভন্ত্রণোরয়/ প্তফবোগ/অন্যোন্য 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো কপ্তভটি 

২০ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

5.  ফোযজট কোঠোযভোয প্রর্ভ বোগ ভন্ত্রণোরযয়য আিোধীন 

প্রপ্তিটি অপ্তধদিয/ ংস্থোয় কপ্রযণ এফং ফোযজট কোঠোযভোয 

প্তিিীয় বোগ প্রস্তুি কযয ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযন 

কপ্রযণ কযোয জন্য িোযদযযক অনুযযোধ জ্ঞোন 

ভন্ত্রণোরয়/ প্তফবোগ/অন্যোন্য 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো 

অপ্তধোখো/অনুপ্তফবোগ 

২১ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

6.  ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক ফোযজট কোঠোযভোয প্তিিীয় 

বোগ (অং ৬) প্রস্তুিকযণ 
ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থোয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
২৪ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

7.  ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয আিোধীন প্তফপ্তবন্ন 

দিয/ংস্থো কর্তযক অোযযন ইউপ্তনট কোম যক্রভ/কভ যসূপ্তি/ 

প্তিভ/প্রকল্পয়োপ্তয খড়ো প্রোর্প্তভক ব্যয় প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ 

প্রণয়ন (এভপ্তফএপ-এয প্তিিীয় অংযয পযভ-৪, পযভ-৬, 

পযভ-৮) 

ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থোয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
২৬ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

8.  ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থোয প্রোর্প্তভক ব্যয় প্রোক্করন  

প্রযক্ষ্ণ ফোযজট কোঠোযভোয প্তিিীয় বোগ যীক্ষ্ো  

চূড়োন্তকযণ/অনুযভোদন 

ংপ্তিষ্ট দিয/ংস্থোয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো কপ্তভটি 
২৮ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

9.  ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক প্রস্তুি ফোযজট কোঠোযভোয 

প্তিিীয় বোগ (প্রোর্প্তভক ব্যয় প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ) 

প্রোপ্তনক ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগ কপ্রযণ 

ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থো ৩১ জোনুয়োপ্তয, ২০২১ 

10.  ফোযজট কোঠোযভোয প্তিিীয় বোগ যীক্ষ্ো  চূড়োন্তকযণ ভন্ত্রণোরয়/ ভন্ত্রণোরয়/ 

প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

ফোযজট য়োপ্তকযং গ্রু  

০২ কপব্রুয়োপ্তয, ২০২১ 

11.  োভপ্তগ্রক প্তযিোরন  উন্নয়ন ব্যযয়য আকোয এফং 

প্তিভ/প্রকল্পয়োপ্তয ব্যয় প্রস্তোযফ প্তযকল্পনো কপ্তভযনয 

ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবন  কোম যক্রভ প্তফবোযগয ম্মপ্তিয জন্য 

কপ্রযণ 

ভন্ত্রণোরয়/ ভন্ত্রণোরয়/ 

প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

ফোযজট ব্যফস্থোনো 

অনুপ্তফবোগ/অপ্তধোখো 

০৪ কপব্রুয়োপ্তয, ২০২১ 

12.  ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবন প্রকল্পয়োপ্তয ব্যয় প্রস্তোফ ংপ্তিষ্ট 

প্রোপ্তনক ভন্ত্রণোরয়/ ভন্ত্রণোরয়/ প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

োযর্ আযরোিনোক্রযভ চূড়োন্তপূফ যক িাঁযদয প্তরপ্তখি ম্মপ্তি 

ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবযনয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
০৭ কপব্রুয়োপ্তয, ২০২১ 
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ক্রপ্তভক 

নং 
গৃীিব্য দযক্ষ্মূ দোপ্তয়ত্ব ভয়ীভো  

প্রোপ্তনক ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং কোম যক্রভ প্তফবোগযক 

অফপ্তিকযণ 

13.  োভপ্তগ্রক প্তযিোরন  উন্নয়ন ব্যযয়য আকোয এফং 

প্তিভ/প্রকল্পয়োপ্তয ব্যয় প্রস্তোযফ প্তযকল্পনো কপ্তভযনয 

ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবন এফং কোম যক্রভ প্তফবোযগয ম্মপ্তিয 

প্রোপ্তনক ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগযক অফপ্তিকযণ 

কোম যক্রভ প্তফবোযগয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
০৮ কপব্রুয়োপ্তয, ২০২১ 

14.  ভন্ত্রণোরয়/ভন্ত্রণোরয়/ প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ফোযজট 

কোঠোযভো চূড়োন্তকযণ 
ভন্ত্রণোরয়/ ভন্ত্রণোরয়/ 

প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

ফোযজট ব্যফস্থোনো কপ্তভটি 

১১ কপব্রুয়োপ্তয, ২০২১ 

15.  ফোযজট কোঠোযভো অর্ য প্তফবোগ  প্তযকল্পনো কপ্তভযন কপ্রযণ ভন্ত্রণোরয়/ ভন্ত্রণোরয়/ 

প্তফবোগ/অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

ফোযজট ব্যফস্থোনো 

অপ্তধোখো/অনুপ্তফবোগ 

১৫ কপব্রুয়োপ্তয, ২০২১ 
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ংযমোজনী-৭ 

অর্ য প্তফবোযগয কল্প কডি* এয কভ যকিযোযদয নোভ, দপ্তফ  কটপ্তরযপোন নম্বয 
 

ক্রপ্তভক নং ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ কল্প কডি কভ যকিযোযদয নোভ, দফী  কটপ্তরযপোন নম্বয 

1.  অর্ য প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ আপ্তনসুজ্জোভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪১৪৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  প্রোর্প্তভক  গণপ্তক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ আপ্তনসুজ্জোভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪১৪৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  আপ্তর্ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ আপ্তনসুজ্জোভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪১৪৬  

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ 

প্তভজ্  িপ্তনভো িোপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কোপ্তযগপ্তয  ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ 

 প্তভজ্  িপ্তনভো িোপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২৯  

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয় 

 প্তভজ্  িপ্তনভো িোপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খোদ্য ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোঃ কিৌপ্তদুর ইরোভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোঃ কিৌপ্তদুর ইরোভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয় 

জনোফ ড. কভোোম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয় 

জনোফ ড. কভোোম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বোস্থযযফো প্তফবোগ 

জনোফ ড. কভোোম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বোস্থয প্তক্ষ্ো  প্তযফোয কল্যোণ 

প্তফবোগ 

জনোফ ড. কভোোম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয় 

জনোফ কভোোঃ িোজুর ইরোভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ৫ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  প্তফজ্ঞোন  প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোঃ িোজুর ইরোভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ৫ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  অর্ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ ভপ্তউয যভোন 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ৬  

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ ভপ্তউয যভোন 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ৬  

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

17.  সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ ভপ্তউয যভোন 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ৬  

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 
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ক্রপ্তভক নং ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ কল্প কডি কভ যকিযোযদয নোভ, দফী  কটপ্তরযপোন নম্বয 

18.  প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ মুোম্মদ আবুর কোযভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

19.  স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ 

জনোফ মুোম্মদ আবুর কোযভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫০৩০৮  

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

20.  যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ োয়োি কভোোঃ প্তপযযোজ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  িথ্য ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ োয়োি কভোোঃ প্তপযযোজ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ োয়োি কভোোঃ প্তপযযোজ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভযদী ভোসুদুজ্জোভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভযদী ভোসুদুজ্জোভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ আজোদ ছোল্লোর 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩০ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীপ্তি দভন কপ্তভন 

জনোফ কভোোম্মদ আজোদ ছোল্লোর 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩০ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ আজোদ ছোল্লোর 

উ প্তিফ, ফোযজট - ১০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩০ 

জনোফ                     

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ 

প্তভজ্  কপৌপ্তজয়ো যভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২১ অপ্তধোখো 

কপোন: ৯৫৪০২৮৬ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  জোিীয় ংদ প্তিফোরয় 

প্তভজ্  কপৌপ্তজয়ো যভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২১ অপ্তধোখো 

কপোন: ৯৫৪০২৮৬ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
ফোংরোযদযয ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  

প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয় 

প্তভজ্  কপৌপ্তজয়ো যভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২১ অপ্তধোখো 

কপোন: ৯৫৪০২৮৬ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  আইন  প্তফিোয প্তফবোগ 

প্তভজ্  নোছপ্তযন আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২২  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক 

প্তফবোগ 

প্তভজ্  নোছপ্তযন আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২২  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুপ্রীভ ককোট য 

প্তভজ্  নোছপ্তযন আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২২  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

34.  ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ োইপৄর ইরোভ 
প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২৩ 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ োইপৄর ইরোভ 
প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২৩  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 
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ক্রপ্তভক নং ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ কল্প কডি কভ যকিযোযদয নোভ, দফী  কটপ্তরযপোন নম্বয 

36.  যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ োইপৄর ইরোভ 
প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২৩  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৭)  
কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ 

প্তভজ্  রীজো খোজো 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১১ 

কপোনোঃ ৯৫৫৭২০৩ 

জনোফ কভোোম্মদ য়োপ্তরদ কোযন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১  

38.  ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ 

প্তভজ্  ভোমুদো আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১২  

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

জনোফ কভোোম্মদ য়োপ্তরদ কোযন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

39.  ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয় 

প্তভজ্  ভোমুদো আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১২  

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

জনোফ কভোোম্মদ য়োপ্তরদ কোযন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

40.  
প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক 

কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ মুোম্মদ আপ্তনসুয যভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

জনোফ কভোোম্মদ য়োপ্তরদ কোযন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

41.  শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ মুোম্মদ আপ্তনসুয যভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

জনোফ কভোোম্মদ য়োপ্তরদ কোযন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

42.  ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ নূযউপ্তেন আর পোরুক 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১৪ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

জনোফ কভোোম্মদ য়োপ্তরদ কোযন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

43.  প্তল্প ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ নূযউপ্তেন আর পোরুক 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১৪ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

জনোফ কভোোম্মদ য়োপ্তরদ কোযন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

44.  প্তফদুযৎ প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ জোপ্তকয কোযন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনোফ িোপ্তভদ োনোি খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

45.  জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ জোপ্তকয কোযন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনোফ িোপ্তভদ োনোি খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

46.  ড়ক প্তযফন  ভোড়ক প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ নজরুর ইরোভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৪৫১১ 

জনোফ িোপ্তভদ োনোি খোন 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

47.  কতু প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ নজরুর ইরোভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৪৫১১ 

জনোফ িোপ্তভদ োনোি খোন 
যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

48.  কনৌ-প্তযফন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ টি, কক, এভ কভোযপকুয যভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনোফ িোপ্তভদ োনোি খোন 
যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

49.  কযরর্ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ টি, কক, এভ কভোযপকুয যভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনোফ িোপ্তভদ োনোি খোন 
যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

50.  োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

প্তভজ্  কোউোয নোযীন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আফদু ছোভোদ 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

51.  ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয় 

প্তভজ্  কোউোয নোযীন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আফদু ছোভোদ 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১  

52.  
প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন 

ভন্ত্রণোরয় 

প্তভজ্  প্তভপ্তরয়ো োযপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনোফ কভোোঃ আফদু ছোভোদ 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

প্তভজ্  প্তভপ্তরয়ো োযপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনোফ কভোোঃ আফদু ছোভোদ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 
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ক্রপ্তভক নং ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ কল্প কডি কভ যকিযোযদয নোভ, দফী  কটপ্তরযপোন নম্বয 

54.  কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ পোরুক-উজ-জোভোন 
উপ্তিফ, ফোযজট - ২০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনোফ কভোোঃ আফদু ছোভোদ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ পোরুক-উজ-জোভোন 
উপ্তিফ, ফোযজট - ২০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনোফ কভোোঃ আফদু ছোভোদ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফন  

ম যটন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. আফদুয যপ্তভ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৮ 

কফগভ যপ্তভো কফগভ 

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

57.  গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. আফদুয যপ্তভ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৮ 

কফগভ যপ্তভো কফগভ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ 

জনোফ কোযন আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৯ 

কফগভ যপ্তভো কফগভ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ 

জনোফ কোযন আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৯ 

কফগভ যপ্তভো কফগভ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

60.  প্তযকল্পনো প্তফবোগ 

জনোফ মুোম্মদ আরী প্তপ্রন্স 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ যপ্তভো কফগভ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন 

প্তফবোগ 

জনোফ মুোম্মদ আরী প্তপ্রন্স 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ যপ্তভো কফগভ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
প্তযংখ্যোন  িথ্য ব্যফস্থোনো  

প্তফবোগ 

জনোফ মুোম্মদ আরী প্তপ্রন্স 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ যপ্তভো কফগভ  

যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 
 

*  জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী, যুগ্মপ্তিফ (ফোযজট-১) কল্প কডি এয ভন্বয়কোযী (Coordinator) প্তযযফ দোপ্তয়ত্ব 

োরন কযযফন এফং ককোন প্তফলযয় স্পষ্টীকযণ/োয়িোয প্রযয়োজন যর িাঁয অপ্তধোখোয আিোর্ভি ভন্ত্রণোরয়/ 

প্তফবোগমূ ছোড়ো কম ককোন ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ কর্তযক িাঁয োযর্ কমোগোযমোগ কযো কমযি োযয।   
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প্তযকল্পনো কপ্তভযনয কল্প কডি এয কভ যকিযোযদয নোভ, দপ্তফ  কটপ্তরযপোন নম্বয 
 

ক্রপ্তভক 

নং 
নোভ  দপ্তফ প্তফবোগ কপোন নং 

1.  
জনোফ কভোোঃ ছোযয়দুজ্জোভোন 

যুগ্ম-প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৪৮১১৩৮৮২ 

০১৫৫২ ৩১৪০৬০ 

2.  
ড. কভোোঃ আভজোদ কোযন 

যুগ্ম-প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৪৮১১৭৫০৫ 

০১৫৫২ ৩৯৯৪১০ 

3.  
ড. নুরুন নোোয 

 যুগ্ম-প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৪৮১১৮৮২৫ 

০১৭৭৭ ৩৩০৬৪৪ 

4.  
জনোফ কভোোম্মদ আযনোয়োয উপ্তেন 

যুগ্ম-প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১২৭১৩৮ 

০১৭৪৫ ৮২১৫৫৯ 

5.  
জনোফ কভোোঃ রুহুর আমভ 

উপ্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৪৮১১৬৫০০ 

০১৯১২ ২৪১৪১২ 

6.  
জনোফ প্তমুর কুভোয োো 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১৮০৯২৩ 

০১৭১০ ৪১৩২২৪ 

7.  
কফগভ কোযন আযো কফগভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
োধোযণ অর্ যনীপ্তি প্তফবোগ 

৯১৮০৬১৪ 

০১৭১৭ ৪০০৭৩৬ 

8.  
জনোফ কভোোম্মদ জোরোর উপ্তেন 

উপ্রধোন 

আর্ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১১ ৪৯৭১ 

০১৭১১ ০৪৪৪৬৫ 

9.  
জনোফ কভোোঃ োপ্তনপ উপ্তেন 

উপ্রধোন 

আর্ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭২০ ২৫২৯৮১ 

10.  
ড. কভোোম্মদ আভজোদ কোযন 

উপ্রধোন 

আর্ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৪৮১১২১০০ 

০১৭১২ ৬৪৭৫৪৮ 

11.  
বয়দো নুযভর আযোপ্তপ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 

আর্ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১৮০৬৩৩ 

০১৭১১ ১৬০০৫০ 

12.  
জনোফ প্রদী প্তং 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 

আর্ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১১৭৫৫৮ 

০১৭১২ ৩৩১১৬৬ 

13.  
জনোফ এ কক এভ আবুর কোরোভ আজোদ 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১১০৯৬৫ 

০১৫৫৪ ৩৪০৯৬১ 

14.  
জনোফ কভোোম্মদ নোপ্তছভ আযভদ 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৪৮১১১৬৯২ 

০১৭১২ ০৮২০৮১ 

15.  
জনোফ কভোোঃ জোরোর োপ্তফবুয যভোন 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৯৩১ ৪০৫৪৬৭ 

16.  
বয়দ জোপ্তদুর আনোভ 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১১৭৫৪৬ 

০১৭১১ ৯৭১০২৩ 

17.  
কভোছো: কজমুন নোোয 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১৮০৮৫৩ 

০১৭১২ ২২৪৯৫৩ 

18.  
জনোফ কভোোঃ নোজমুর োোন 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
কবৌি অফকোঠোযভো প্তফবোগ 

৯১১৬৫৫৯ 

০১৭১১ ৯৭৮১৯২ 
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ক্রপ্তভক 

নং 
নোভ  দপ্তফ প্তফবোগ কপোন নং 

19.  
জনোফ কভোোঃ আপ্তযপৄর ইরোভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
কবৌি অফকোঠোযভো প্তফবোগ 

৪৮১১৫২৩৮ 

০১৭৫২ ৬১৬৬৮০ 

20.  
জনোফ কভোোম্মদ িোপ্তযপৄর ফোযী 

উপ্রধোন 
প্তল্প  প্তি প্তফবোগ 

৯১৮০৬৪৬ 

০১৭৯৮ ৮০২৬৭৮ 

21.  
কফগভ িোযযো ক 

উপ্রধোন 
প্তল্প  প্তি প্তফবোগ 

৯১৮০৬২৬ 

০১৭৪৮ ২১৮২২৭ 

22.  
কফগভ উযম্ম োয়ভো 

উপ্রধোন 
প্তল্প  প্তি প্তফবোগ 

৯১৮০৯২০ 

০১৭১১ ৫৭৩৬৯১ 

23.  
জনোফ কভোোঃ ভকবুর কোযন 

গযফলণো কভ যকিযো 
প্তল্প  প্তি প্তফবোগ ০১৭১৬ ৬৩৫৫৩১ 
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অর্ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোযগয কল্প কডি এয কভ যকিযোযদয নোভ, দপ্তফ  কটপ্তরযপোন নম্বয 

 

নং নোভ/দপ্তফ উইং/োখো/অপ্তধোখো কপোন নং 

১ জনোফ কভোোঃ ভপ্তজফয যভোন 

উপ্তিফ 

ফোযজট ব্যফস্থোনো অপ্তধোখো ৯১৮০৭৯৮ 

০১৭১৬-৯১৮৯৬৭ 

 প্তভজ্  পোযজোনো আযভদ 

উপ্তিফ 

পোফো অপ্তধোখো-৫ 

(এপ্তডপ্ত/উন্নয়ন ফোযজট) 

৯১৮০৭৮৭ 

০১৭১১-৪০৩৯৯৪ 

২ প্তভজ্  ভোবুফো োপ্তন 

উপ্তিফ 

ভন্বয়-৪ অপ্তধোখো 

(ইআযপ্তড’য উন্নয়ন প্রকযল্পয 

কপোকোর যয়ন্ট) 

৪৮১১১৬৪০ 

০১৮১৮-৫২৯৬৯১ 

৩ জনোফ কভোোঃ যীপ উল্লো 

প্তোফ যক্ষ্ণ কভ যকিযো 

প্তোফ োখো ৪৮১১৩৩৪৬ 

০১৮১২-০৭৩১২৩ 

৪ জনোফ গীয আযভদ 

প্রোপ্তনক কভ যকিযো 

ফোযজট ব্যফস্থোনো অপ্তধোখো ৪৮১১৩৫৩৭ 

০১৩১৯-৪০৭৩৪০ 
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ংযমোজনী-৮ 

পযভ- ১ 

ধধদপ্তয/ ধযদপ্তরযয যাজস্ব ও প্রাধপ্তয প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা 
                                          

      ভন্ত্রণারয়/ ধফবাগ/              :  .............................................. 

ধধদপ্তয / ধযদপ্তয 

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 

(ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/              মভাট    স্ব   
প্রাধপ্তয তকযা ারয ধধদপ্তয/ ধযদপ্তরযয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ভন্ত্রণারয়/ ধফবাগ/               
       প্রাধপ্তয       রক্ষ্যভাত্রা ( ক)  

                      

ধিফারয়                       

ধধদপ্তয/         – I                       

ধধদপ্তয/         – II                       

ধধদপ্তয/         – III                       

 মভাট  খ                        

      রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় মফধ (+)  
[ খ –  ]  

                      

                              ৮৮                                                                    
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পযভ- ২ 

ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রাথধভক ফযয়ীভা 
                                          

ভন্ত্রণারয়/ ধফবাগ/             : ........................................... 
 

ধধদপ্তয 
/ধযদপ্তয 

        

    (রক্ষ্ টাকায়) 
           

( ভন্ত্রণারয়/ ধফবাগ/               মভাট ফারজট 
                  ধধদপ্তয/ ধযদপ্তরযয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       
২০১৮-

১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১- ২২ 

২০২২-
২৩ 

২০২৩-
২৪ 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ভন্ত্রণারয়/ ধফবাগ/                      
ফযয়ীভা ( ক)  

                    

ধিফারয় 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ১)                       

উরভাট (খ্১ + গ১)             

ধধদপ্তয/ 
ধযদপ্তয – 

I  

ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২)                        

উরভাট (খ্২ + গ২)             
ধধদপ্তয/ 

ধযদপ্তয – 
II    

ধযিারন কামযক্রভ (খ্৩)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ৩)                        
উরভাট (খ্৩ + গ৩)             

মভাট 
ধযিারন কামযক্রভ (খ্) (খ্১+খ্২+খ্৩)                         

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ) (গ১+গ২+গ৩)             

ফযরভাট ঘ (ধযিারন + উন্নয়ন) ( খ্+গ)             

               তুরনায় কভ (- ) ( ক -  ঘ)             

   

১।                                                                                  ফাফদ                                                   যকাধয 
           এফং          ংস্থারক      ায়তা                                           ;  

২।                    এধিধ (ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি)               ফধবূযত               খ                           ও                                       
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পযভ- ৩ 

ধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট গ্রুরয যাজস্ব ও প্রাধপ্তয প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা 
( ধিফারয়/  ধধদপ্তয/ ধযদপ্তয               

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠান:  .............................................. 

    ধধদপ্তয / ধযদপ্তয: ..............................................  
 

 
 

        /                  
   

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 

যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 
(        /       /               
                             

   /                )  
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয        
প্রাধপ্তয       রক্ষ্যভাত্রা ( ক)  

                      

ধিফারয়/প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয                       

ধস্তন দপ্তয – I                       

ধস্তন দপ্তয – II                       

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট গ্রু – I                        

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট গ্রু – II            

 মভাট  খ                        

      রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় মফধ (+)  
[ খ –  ]  
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পযভ- ৪ 

ধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট গ্রুরয প্রাথধভক ফযয়ীভা  
( ধিফারয় /  ধধদপ্তয / ধযদপ্তয                

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/             : ........................................... 
             / ধধদপ্তয / ধযদপ্তয: ............................................................... 

 

     
   /  

          
      
   

        

    (রক্ষ্ টাকায়) 

           
(        / ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয মভাট ফারজট 
                  ধস্তন দপ্তয/          

আউধনট গ্রুরয ধস্যা) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

২০২১- ২২ 
২০২২-

২৩ 
২০২৩-

২৪ 
২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

       / ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       ফযয়ীভা 
( ক)  

                    

ধিফারয়/ 
প্রধান 

কামযারয়/ 
দয দপ্তয 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ)                       

উরভাট (খ্১ + গ১)             

ধস্তন দপ্তয  

ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২)                        

উরভাট (খ্২ + গ২)             
প্রাধতষ্ঠাধনক 
আউধনট গ্রু 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্৩)                        

উরভাট (খ্৩ + গ)             

মভাট 
ধযিারন কামযক্রভ (খ্) (খ্১+খ্২+খ্৩)                         

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ) (গ১+গ২)             

ফযরভাট ঘ (ধযিারন + উন্নয়ন) ( খ্+গ)             

               তুরনায় কভ (- ) ( ক -  ঘ)             

 



 
 

46 

পযভ- ৬ (ক) 

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/ টাস্ক/ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয ধযিারন কামযক্ররভয প্রাথধভক ফযয়ীভা 
 ( ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ধীনস্ত প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)  

  ভন্ত্রণারয়/ ধফবাগ/            : .................................................. 

ধধদপ্তয/ ধযদপ্তয: ....................................................................... 

  ধস্তন দপ্তয/           আউধনট গ্রু:  ............................................. 
 

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/ টাস্ক/ ংস্থা/             
       

ফযয় (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায  
(       /             /     

   / ধস্তন দপ্তয/           আউধনট 
গ্রুরয ধযিারন কামযক্ররভয প্রাথধভক 

ফযয়ীভায  
তকযা ারয প্রধতধট প্রাধতষ্ঠাধনক 

আউধনট/টাস্ক/ংস্থায ধস্যা)  

ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 

২০১৮- ১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

২০২২-
২৩ 

২০২৩- ২৪ 
২০২০-

২১ 
২০২১- ২২ 

২০২২-
২৩ 

২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
       /            /         ধস্তন 

দপ্তয/          আউধনট গ্রুরয ধযিারন কামযক্ররভয       
ফযয়ীভা (ক)           

 
          

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক/ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান – I 
                      

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক/ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান – II 
           

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক/ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান – III 
           

মভাট (খ্)             

               তুরনায় কভ (- )  [  ক – খ্ ]                         
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পযভ- ৬ (খ্) 

উন্নয়ন কামযক্রভবকু্ত খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকরেয প্রাথধভক ফযয়ীভা 
( ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ধীনস্ত প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)   

   ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ/            : .................................................. 

ধধদপ্তয/ ধযদপ্তয: ........................................................................ 

ধস্তন দপ্তয:  .................................................................................. 
 

খ্াদয কভযধূি / ধফরল কভযধূি / ধস্কভ / প্রকে 
    (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায  
(       /       /          উন্নয়ন 

কামযক্ররভয প্রাথধভক ফযয়ীভায তকযা ারয 
প্রধতধট খ্াদয কভযূধি/ধফরল 

কভযূধি/ধস্কভ/প্রকরেয ধস্যা)  
ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 
২০১৮-

১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

২০২২-
২৩ 

২০২৩-
২৪ 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০২২-

২৩ 
২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

       /       /          উন্নয়ন কামযক্ররভয       
ফযয়ীভা (ক)           

 
          

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত ধফরল 
কভযূধি/ধস্কভ/প্রকে – I 

                      

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত ধফরল 
কভযূধি/ধস্কভ/প্রকে – II 

           

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত ধফরল 
কভযূধি/ধস্কভ/প্রকে – III  

           

মভাট (খ্)             

               তুরনায় কভ (- )  [  ক – খ্ ]                         
 

  .  .  ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকেভূরক রফযাচ্চ গ্রাধধকায (Top Priority), গ্রাধধকায (Medium Piority) ও কভ গ্রাধধকায (Low Priority)- এ ধতনধটবারগ ধফবক্ত করয গ্রাধধকায 
ক্রয় নুমায়ী ধরধফদ্ধ কযরত রফ। 
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পযভ- ৭ 
    থযননধতক মকািধবধিক যাজস্ব ও প্রাধপ্তয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/ংস্থা কতৃযক ূযণীয়) 

         ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ/             : ................................................. ধধদপ্তয /    দপ্তয :  ................................................................ 
ধস্তন দপ্তয /                    :  ............................................            আউধনট :  ................................................................. 

থযননধতক ধফবাজন 

       প্রাধপ্ত (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 
২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
          আউধনট/টাস্ক/ংস্থায        প্রাধপ্তয 

      রক্ষ্যভাত্রা (ক) 
         

১১ – কযভূ           
১১১১১০১ – ফযধক্ত কতৃযক মদয় অয়কয          
১১৪৫১০১ – মভাটযমান কয          

১৩ – নুদান           
১৩১১১০১ – খ                     
১৩১১১০৩ –                         

১৪ – ন্যান্য যাজস্ব          
১৪২২৩২৬ –                   
১৪২২৩২৮ –                       
১৪২৩২০৪  –                                   
১৪৪১২৯৯ –                      

উরভাট: যাজস্ব (খ্১)          
২১ – অধথযক ম্পদ ধফধক্র          

২১১২১০১ –                   
২১১২৩১৩ –                  

উরভাট: ভূরধন প্রাধপ্ত (খ্২)          

                                                                                                 ‘১৪৪১২০২ –                                  
    ’-                                                                     
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থযননধতক ধফবাজন 

       প্রাধপ্ত (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৭২ – অধথযক ম্পদ          
৭২১৫১০১ –           ঋ           
৭২১৫১০২ –         ঋ           
৭২১৫১০৪ –           ঋ           

উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)          
৮১- বযন্তযীণ দায় ( * )           

৮১২১১০১ –             ( ২৮           )            
৮২- বফরদধক দায় ( * *)           

৮২৩১১০১ –         ঋ           

উরভাট: দায় (খ্৪)          

মভাট (খ্) (খ্১+খ্২+খ্৩+খ্৪)          

      রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় মফধ (+)  
[  খ্ – ক ]  

         

 

*  ৮১- বযন্তযীণ দায় শুধুভাত্র থযধফবারগয জন্য প্ররমাজয  ** ৮২- বফরদধক দায় শুধুভাত্র থয ধফবাগ, থযননধতক ম্পকয ধফবাগ ও মযরথ ভন্ত্রণাররয়য জন্য প্ররমাজয 
 

      
      ফযাখ্যা :  ১। কয ফররত জাতীয় যাজস্ব মফারিযয ধীন ধফধফধ কয (রমভন: অয়কয, বযাট, শুল্ক ও অফগাধয) ছাড়াও ভটযমান কয, ম্পধি কয, বূধভ উন্নয়ন কয, ভ্রভণ কয আতযাধদ এয  ন্তবুযক্ত;  
    ২। নুদান ফররত বফরদধক যকায ও অন্তজযাধতক প্রধতষ্ঠান মথরক খ্াদয, ণয ও অধথযক ায়তা এফং ঋণ ভওকুপ নুদান ায়তা ফুঝায়; 
    ৩। ন্যান্য যাজস্ব ফররত কয ফধবূযত ন্যান্য উৎ, মমভন: রবযাং, ধপ, আজাযা, বাড়া, িাজয, মটন্িায ধফধক্র, ন্যান্য স্থাফয ম্পধি ধফধক্র আতযাধদ রত প্রাপ্ত যাজস্ব ফুঝায়; 

   ৪। অধথযক ম্পদ ধফধক্র ফররত স্থাফয ম্পধি, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, ধেকভয আতযাধদ ধফধক্র রত প্রাধপ্ত ফুঝায়;  
   ৫। অধথযক ম্পদ ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফন্ি ধফধক্র এফং যকায প্রদি ঋরণয থয অদায় ফুঝায়; 
   ৬। বযন্তযীণ দায় ও বফরদধক দায় ফররত বযন্তযীণ ও বফরদধক উৎ মথরক গৃীত কর মদনা ফুঝায়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 



 
 

50 

পযভ- ৮ (ক- ১) 
থযননধতক মকািধবধিক ধযিারন ফযরয়য াধাযণ/ধফরল কামযক্ররভয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ  

(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট কতৃযক ূযণীয়) 
 ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : .............................................................   ধধদপ্তয /    দপ্তয :  .................................................................... 
ধস্তন দপ্তয /                    :  ................................            আউধনট/  টারস্কয      . . . . .................................................. 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 
ফযয় (াজায টাকায়)        

     
           

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয/      
         

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ 
২০২৩-
২৪ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক- এয ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক)            

৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান           
৩১১১১০১ – ভূর মফতন (ধপায)           
৩১১১২০১ – ভূর মফতন (কভযিাযী)           

৩২ – ণয ও মফায ফযফায           
৩২১১১৩০ – মাতায়াত ফযয়           
৩২১১১২৯ – ধপ বফন বাড়া           
৩২৫৮১০৬ – অফাধক বফন           

৩৫ – বতুযধক            
৩৫১১১০৩ – খ্াদয                   

৩৬ – নুদান           
৩৬৩১১০১ – মফতন ফাফদ ায়তা           

৩৭ – াভাধজক সুধফধাধদ           
৩৭২১১০১ – ত্রাণ কাময (নগদ)           

৩৮ – ন্যান্য ফযয়           
৩৮২১১০৩ – মৌয কয           

৩৯ – ংযধক্ষ্ত তধফর           
৩৯১১১১১ – াধাযণ মথাক ফযাদ্দ           

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)            

ফযাখ্যা:  
     ১১। াধাযণ কামযক্রভ                                              য়                 ;           -                               ফাফদ ফযাদ্দ। কর যকাধয প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনরটয াধাযণ ও  

প্রাধনক কামযক্রভ ফযয় ফাফদ ফারজট ফযাদ্দ এয ন্তবুযক্ত;  
     ১২। ধফরল কামযক্রভ                                                                                                              ;     মরনরদন শুধুভাত্র ধনধদযষ্ট কামযক্রভধবধিক 

এককারীন/                                                          ।                                                                                  ।                
              টাস্ক ধযিারনায় মক্ষ্রত্র মাফতীয় ফযরয়য ররক্ষ্য ফারজট ফযাদ্দ    ন্তবুযক্ত।  
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থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়)        
     

           

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয/      
         

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ 
২০২৩-
২৪ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
৪১ – অধথযক ম্পদ           

৪১১১১০১ – অফাধক বফন           
৪১১২১০১ – মভাটযমান           

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)           
৭২ – অধথযক ম্পদ           
৭২১৫১০১ – গৃধনভযাণ ঋণ           
৭২১৫১০২ – কধম্পউটায ঋণ           

উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)             

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)                  
      ফযয়ীভায তুরনায় কভ (- )/     ( +)  [  খ্ – 

ক ]   
                

 

 
ফযাখ্যা :    
১। কভযিাযীরদয প্রধতদান [         (       /        ) ,              ,           ,                 আতযাধদ এয অওতাবুক্ত] 
২। ণয ও মফায ফযফায (      ,                      ,             আতযাধদ এয অওতাবুক্ত) 
৩। ন্যান্য ফযয় (বূধভ উন্নয়ন কয,  মৌযকয,  অদাররতয যায় নুমায়ী ধযরাধ এফং ধফধবন্ন প্রকায ভঞু্জধয- এয অওতাবুক্ত) 
৪। ংযধক্ষ্ত তধফর (ূরফযয মথাক ফযাা্রদ্দয থযননধতক মকাি ৬৬০০) এআ থযননধতক গ্রুরয ফযাদ্দ ন্য থযননধতক গ্রু মকারি ুনঃউরমাজন করয ফযয় কযরত য়। 
৫। অধথযক ম্পদ ফররত স্থাফয ম্পধি, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, ধেকভয আতযাধদ ক্রয় ফুঝায়;  
৬। অধথযক ম্পদ ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফন্ি ধফধক্র এফং যকায প্রদি ঋরণয থয অদায় ফঝুায়; 
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পযভ- ৮ (ক- ২) 
থযননধতক মকািধবধিক ধযিারন ফযরয়য ায়তা/ স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয কামযক্ররভয  

প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ  
(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়) 

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ............................................................  ধধদপ্তয /    দপ্তয :  ................................................................ 
  ধস্তন দপ্তয :  ..................................................................    স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান: . . . . ................................ 

 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
       
     

           

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয/      
         

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮-
১৯ 

২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

                                                

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

          ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয       
ফযয়ীভা (ক) 

   
 

        
 

 

৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান               

৩১১১১০১ – ভূর মফতন (ধপায)               
৩১১১২০১ – ভূর মফতন (কভযিাযী)               

৩২ – ণয ও মফায ফযফায               
৩২১১১২৯ – ধপ বফন বাড়া               
৩২১১১১৩ – ধফদ্যযৎ                
৩২৫৮১০৬ – অফাধক বফন               

৩৮ – ন্যান্য ফযয়               
৩৮২১১০৩ – মৌয কয               

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)               
৪১ – অধথযক ম্পদ               

৪১১১১০১ – অফাধক বফন               
৪১১২৩১৪ – অফাফত্র                

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)               

৭২ – অধথযক ম্পদ               
৭২১৫২০১ – স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থারক প্রদি ঋণ               
৭২১৫২০৫ – বফরদধক ঋরণয ধবধিরত মদয় ঋণ                
৭২১৬১০১ – ময়ায ভূরধন                
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থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
       
     

           

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয/      
         

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮-
১৯ 

২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

                                                

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)                 

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)               

      ফযয়ীভায তুরনায় কভ (- )/     ( +)  [  খ্ – 
ক ]   

              

ধনজস্ব অয়*  (গ)               
ধনট ফারজট ফযাদ্দ (খ্- গ)               

 

ায়তা ধররফ প্রায ফারজট 
(                       )  

              

৩৬ -  নুদান               
৩৬৩১১০১ –                                
৩৬৩১১০২ –                                  
৩৬৩১১০৩ –                                      
৩৬৩১১০৭ – ধফরল নুদান               

মভাট                
 

*                                                                                                                        
ফযাখ্যা:  

ায়তা কামযক্রভ                              -    প্রদি নুদান      ঋ          -   
 ফারজট ফধবূযত যকাধয প্রধতষ্ঠান (স্বায়িাধত),                                                     ; 
                    ,                           -                 -             ; 
 যকাধয - অধথযক প্রধতষ্ঠান (যাষ্ট্রায়ি),                                          ; 
                    ,                                                ; 
 মফযকাধয প্রধতষ্ঠান,        প্রধতফন্ধী পাউরন্িন,  ভুধক্তমুদ্ধ স্মৃধত মাদ্যঘয        ; 

 

স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয ফররত ফতযভারন ধফদযভান ০৭ (াত) ধযরনয স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয নুকূরর প্রদি নুদান ও ঋণ ধররফ থয প্রদানরক ফুঝায়;   
[ মমভন: ঢাকা ধধট করযারযন;                ,         ;  নান্দাআর উরজরা ধযলদ,  ভয়ভনধং]  
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পযভ- ৮ (খ্- ১) 

থযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধ ফ  বূযত কামযক্ররভয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ   
(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠান : ....................................... ধধদপ্তয /    দপ্তয :  
............................................................................... 

ধস্তন দপ্তয:  ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধস্কভ:  
.......................... . . . . . . . . . . . . . ....................... 

 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়)        
     

           

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয/      
         

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ 
২০২৩-
২৪ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধস্করভয ম্ভাফয  
ফযয়ীভা (ক) 

   
 

    
 

 

৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান *           

৩১১১১০১ – ভূর মফতন (ধপায)           
৩১১১২০১ – ভূর মফতন (কভযিাযী)           
৩১১১৩৩২ – ম্মানী বাতা            

৩২ – ণয ও মফায ফযফায           

৩২১১১০৭ –                (          )             
৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন 

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
          

৩২১১১৩১ – অউটরাধযং           
৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয           
৩২৪৩১০১ – মররার,  ওরয়র এন্ি রুধিরকন্ট           
৩২৫৫১০৫ – ন্যান্য ভধণাধয           
৩২৫৭১০১ – কনাররটধি            
৩২৫৭২০৬ – ম্মানী            

৩৮ – ন্যান্য ফযয়           

৩৮২১১০২ – বূধভ উন্নয়ন কয           
৩৮২১১১৬ – ধফভা           

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)            
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থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়)        
     

           

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয/      
         

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ 
২০২৩-
২৪ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
৪১ – অধথযক ম্পদ           

৪১১১১০১ – অফাধক বফন           
৪১১২৩১০ – ধপ যঞ্জাভাধদ           

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)           
৭২ – অধথযক ম্পদ           
    ৭২১৫২০২ –      ঋ            

উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)           

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)           

      ফযয়ীভায তুরনায় কভ (- )/রফধ (+) [  খ্ – ক 
]  

          

 
ফযাখ্যা: 

ফাধলযক উন্নয়ন কভযধূি (এধিধ) ফধবূযত ফররত কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ ধস্কভ–মক ফঝুায়,  মা ধযকেনা কধভন কতৃযক নুরভাধদত এধিধয ন্তবুযক্ত নয়                
                                                       

[রমভন: ধফরল কভযূধি -  অযফান ধফধডং মপধট প্ররজক্ট,  ধস্কভ -  যকাধয ফযয়ফযফস্থানা ধক্তারীকযণ] 
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পযভ- ৮ (খ্- ২) 

থযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধবকু্ত প্রকরেয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ   
(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়) 

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ/            : .............................................  ধধদপ্তয /    দপ্তয :  ........................................................ 
               :  ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .               :  ..................... . . . . . . . . ....................... 

 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়)        
     
     
      

ফযাখ্যাভূরক  
ভন্তফয/     

  
         

প্রকতৃ 
ফারজট 

প্রাক্করন       

২০১৯-
২০ 

১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 
২০২০ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

ধজওধফ 
অযধএ 
(ধজওধফ) 

অযধএ 
(ধফরল) 

ধিধএ মভাট ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

প্রকরেয       ফযয়ীভা (ক)                
৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান                

৩১১১১০১ – ভূর মফতন (ধপায)                
৩১১১২০১ – ভূর মফতন (কভযিাযী)                
৩১১১৩৩২ – ম্মানী বাতা                 

৩২ – ণয ও মফায ফযফায                
৩২১১১০৭ –                (          )                 
৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন 

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
               

৩২১১১৩১ – অউটরাধযং                
৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয                
৩২৪৩১০১ – মররার,  ওরয়র এন্ি রুধিরকন্ট                  
৩২৫৫১০৫ – ন্যান্য ভধণাধয                
৩২৫৭১০১ – কনাররটধি                 
৩২৫৭২০৬ – ম্মানী                 

৩৮ – ন্যান্য ফযয়                
৩৮২১১১৬ – ধফভা                 

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)                 
৪১ – অধথযক ম্পদ                

৪১১২৩১০ – ধপ যঞ্জাভাধদ                
উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)                

মভাট খ্ (খ্১+খ্২)                       
               তুরনায় কভ (- )/রফধ (+) [ খ্ – ক ]                        
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থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
       
     
     
      

ফযাখ্যাভূরক  
ভন্তফয/     

  
         

প্রকতৃ 
ফারজট 

প্রাক্করন       

২০১৯-
২০ 

১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 
২০২০ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

ধজওধফ 
অযধএ 
(ধজওধফ) 

অযধএ 
(ধফরল) 

ধিধএ মভাট ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থায প্রকরেয মক্ষ্রত্র প্রায ফারজট                
৩৮ – ন্যান্য ফযয়                
    ৩৮২৩১০১ – প্রকে অফতযক ফযয়                 
৪২ – প্রকে ভরূধন ফযয়                 

৪২১১১০১ – প্রকে ভূরধন ফযয়                
মভাট                

 

 

ফাধলযক উন্নয়ন কভযধূি (এধিধ) ফররত ধযকেনা কধভরনয ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধিবকু্ত ভীক্ষ্া,  কাধযগধয ও ধফধনরয়াগ প্রকেভূরক ফঝুায়;  [রমভন: ধিধজটার প্রাথধভক ধক্ষ্া প্রকে] 
ফযাখ্যা: প্রকরেয জনফররয মক্ষ্রত্র মফতনবাতা ধনরনাক্ত মকারিভূর ফযাদ্দ ধদরত রফ 

 মপ্রলরণ কভযযত                   মক্ষ্রত্র থযননধতক মকাি ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান  
 াকুরয মফতরন ধনরয়াগপ্রাপ্তরদয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন (যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
 বদনধন্দনধবধিরত শ্রধভক ধনরয়ারগয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয 
 অউটরাধং- এয জনফররয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩১ – অউটরাধং মকাি  
ধফ.দ্র. মপ্রলরণ কভযযতরদয ফযতীত ন্য মকান মক্ষ্রত্র মকান ক্ররভআ ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান মকারি মকান ফযাদ্দ যাখ্া মারফ না।  
 স্বায়িাধত প্রধতষ্ঠারনয ফাস্তফায়নাধীন প্রকরেয মক্ষ্রত্রও ধফস্তাধযত মকারি ফারজট ফযাদ্দ প্রদযন কযরত রফ। 
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পযভ- ৮ (খ্- ৩) 

থযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধবকু্ত                          প্রকরেয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ   
(ধিফারয় কতৃযক যূণীয়) 

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ......................................................................         প্রধতষ্ঠান :  
............................................................................ 
প্রকরেয      .......................... . . . . . . . . . . . . . ......................................  তধফররয উৎ :  
...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . .    

 

থযননধতক মকাি 
(ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 

   
    
     
     
      

ফযাখ্যা
ভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ 

ফারজট 

প্রাক্করন       

২০১৯
- ২০ 

১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 
২০২০ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

                    
ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট 
অযধএ 
ধফরল 

ধিধএ 
ফয
মভাট 

২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ 

প্রকরেয       ফযয়ীভা 
(ক) 

   
 

 
   

    
  

 
    

  

৩২ – ণয ও মফায ফযফায                      
৩২১১১০৭ –  
               
            

   
 

 
   

    
  

 
    

  

৩২১১১৩১ – অউটরাধযং                      
৩২১১১৩৪ –  
শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয                      

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)                      



 
 

59 

থযননধতক মকাি 
(ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 

   
    
     
     
      

ফযাখ্যা
ভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ 

ফারজট 

প্রাক্করন       

২০১৯
- ২০ 

১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 
২০২০ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

                    
ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট 
অযধএ 
ধফরল 

ধিধএ 
ফয
মভাট 

২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ 
৪১ – অধথযক ম্পদ                      

৪১১২৩১০ -  
ধপ যঞ্জাভাধদ 

                     

৪১১১৩০২ -  
             

                     

৪১১১৩১২ -  
                    

                     

৪১১১৩১৭ –  
                 

                     

৪১১২২০৪ –  
               
         

                     

৪১১২৩০৪ –  
              
         

                     

৪২ –                                    
৪২১১১০১ -   
              

                     

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)                      

মভাট খ্ (খ্১+খ্২)                           
               তুরনায়  

কভ (- )/রফধ (+) [  খ্ – ক ]   
                         

 
 

ফযাখ্যা: ভূরধন ৃধষ্টয (Capital Formation) ররক্ষ্য যাষ্ট্রায়ি প্রধতষ্ঠানভরূয প্রকরেয জন্য প্রদি ৭২১৫২০২- উন্নয়ন ঋণ ও ৭২১৬১০১- ময়ায ভূরধন – এআ দ্য’ধট থযননধতক মকারিয ধফযীরত ফযাদ্দ ধকংফা ৩৬৩২১০১ -  ধফরল প্রকে নুদান ধররফ প্রদি 
ফযারদ্দয ফারজরট প্রদযরনয মক্ষ্রত্র ধফস্তাধযত থযননধতক মকািধবধিক এধন্র কযরত রফ। 

 

 


