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Major Function Minor 

Function

Detai 

Function

Level-1 Level-2 Level-3

Digit-2 Digit-1 Digit-1

01 General public services সাধািণ সিকালি  গসবা

011 Executive and legislative organs, financial and fiscal 

affairs, external affairs

লিবযাহী ও আইি প্রণয়িকািী অঙ্গ, আলথযক ও িািস্ব 
লবষয়াবলি, ববদেলিক লবষয়াবলি

0111 Executive and legislative organs লিবযাহী ও আইি প্রণয়িকািী অঙ্গ
0112 Financial and fiscal affairs  আলথযক ও িািস্ব লবষয়াবলি
0113 External affairs ববদেলিক লবষয়াবলি

012 Foreign economic aid ববদেলিক অথযনিলতক সাহার্য
0121 Economic aid to developing countries and countries in 

transition  

উন্নয়িিীি গেি এবং রূপান্তিিীি গেদি অথযনিলতক সাহার্য

0122 Economic aid routed through international organizations  আন্তিযালতক সংস্থাি মাধযদম চালিত অথযনিলতক সাহার্য

013 General services সাধািণ গসবা
0131 General personnel services সাধািণ কমযচািীবৃদেি গসবা
0132 Overall planning and statistical services  সামলিক পলিকল্পিা ও পলিসংখ্যাি গসবা
0133 Other general services অন্যান্য সাধািণ গসবা

014 Basic research গমৌলিক  দবষণা
0140 Basic research  গমৌলিক  দবষণা

015 R&D General public services আি এন্ি লি সাধািণ সিকালি গসবা
0150 R&D General public services  আি এন্ি লি সাধািণ সিকালি গসবা

016 General public services n.e.c. অন্যান্য সাধািণ গসবা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0160 General public services n.e.c.  অন্যান্য সাধািণ গসবা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

017 Public debt transactions সিকালি ঋণ গিিদেি
0170 Public debt transactions  সিকালি ঋণ গিিদেি

018 Transfers of a general character between different 

levels of government

সিকাদিি লবলিন্ন স্তদিি মদধয সাধািণ ববলিষ্টপূণয স্থািান্তি

0180 Transfers of a general character between different 

levels of government  

সিকাদিি লবলিন্ন স্তদিি মদধয সাধািণ ববলিষ্টপূণয স্থািান্তি

02 Defense প্রলতিক্ষা

021 Military defense সামলিক প্রলতিক্ষা
0210 Military defense সামলিক প্রলতিক্ষা

022 Civil defense অসামলিক প্রলতিক্ষা
0220 Civil defense অসামলিক প্রলতিক্ষা

023 Foreign military aid ববদেলিক সামলিক সাহার্য
0230 Foreign military aid  ববদেলিক সামলিক সাহার্য

024 R&D Defense আি এন্ি লি প্রলতিক্ষা
0240 R&D Defense  আি এন্ি লি প্রলতিক্ষা

025 Defense n.e.c. প্রলতিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0250 Defense n.e.c.  প্রলতিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

03 Public order and safety িিিৃঙ্খিা এবং লিিাপত্তা

031 Police services পুলিি  সালিযদসস
0310 Police services পুলিি সালিযদসস

032 Fire protection services অলি সুিক্ষা গসবা
0320 Fire protection services  অলি সুিক্ষা গসবা

033 Law courts আইি আোিত
0330 Law courts  আইি আোিত

034 Prisons কািা াি

সিকাদিি কার্যলবন্যাস (COFOG)

Classification of the Functions of Government (COFOG)

Description English বাংিা বণযিা
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0340 Prisons  কািা াি

035 R&D Public order and safety আি এন্ি লি িিিৃঙ্খিা এবং লিিাপত্তা
0350 R&D Public order and safety  আি এন্ি লি িিিৃঙ্খিা এবং লিিাপত্তা

036 Public order and safety n.e.c. িিিৃঙ্খিা এবং লিিাপত্তা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0360 Public order and safety n.e.c.  িিিৃঙ্খিা এবং লিিাপত্তা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

04 Economic affairs অথযনিলতক লবষয়াবলি

041 General economic, commercial and labor affairs সাধািণ অথযনিলতক, বালণলিযক ও েম লবষয়াবলি
0411 General economic and commercial affairs সাধািণ অথযনিলতক ও বালণলিযক লবষয়াবলি
0412 General labor affairs সাধািণ েম লবষয়াবলি

042 Agriculture, forestry, fishing, and hunting কৃলষ, বিায়ণ, মাছ ধিা ও লিকাি
0421 Agriculture  কৃলষ
0422 Forestry  বিায়ণ
0423 Fishing and hunting মাছ ধিা ও লিকাি

043 Fuel and energy জ্বািালি ও িলি
0431 Coal and other solid mineral fuels  কয়িা এবং অন্যান্য কলিি খ্লিি জ্বািালি
0432 Petroleum and natural gas  গপদরালিয়াম ও প্রাকৃলতক  যাস
0433 Nuclear fuel  পািমাণলবক জ্বািালি
0434 Other fuels  অন্যান্য জ্বািালি
0435 Electricity  লবদ্যযৎ
0436 Nonelectric energy অনবদ্যযলতক িলি

044 Mining, manufacturing, and construction খ্লিি, উৎপােি ও লিমযাণ
0441 Mining of mineral resources other than mineral fuels  খ্লিি জ্বািালি বলহিূযত খ্লিি সম্পে আহিণ

0442 Manufacturing  মযানুফ্যাকচালিং
0443 Construction  লিমযাণ

045 Transport পলিবহণ
0451 Road transport  সড়ক পলিবহণ
0452 Water transport  গিৌ পলিবহণ
0453 Railway transport  গিি পলিবহণ
0454 Air transport  লবমাি পলিবহণ
0455 Pipeline and other transport  পাইপিাইি ও অন্যান্য পলিবহণ

046 Communication গর্া াদর্া 
0460 Communication  গর্া াদর্া 

047 Other industries অন্যান্য লিল্পসমূহ
0471 Distributive trades, storage, and warehousing  বালণলিযক বণ্টি, সংিক্ষণ এবং গুোমিাত
0472 Hotels and restaurants  গহাদটি ও গিদস্তািাাঁ
0473 Tourism  পর্যটি
0474 Multipurpose development projects  বহুমুখ্ী উন্নয়ি প্রকল্প

048 R&D Economic affairs আি এন্ি লি  অথযনিলতক লবষয়াবলি
0481 R&D General economic, commercial, and labor affairs  আি এন্ি লি সাধািণ অথযনিলতক, বালণলিযক ও েম 

লবষয়াবলি
0482 R&D Agriculture, forestry, fishing, and hunting  আি এন্ি লি কৃলষ, বিায়ণ, মাছ ধিা ও লিকাি
0483 R&D Fuel and energy আি এন্ি লি জ্বািালি ও িলি
0484 R&D Mining, manufacturing, and construction  আি এন্ি লি খ্লিি,  উৎপােি ও লিমযাণ
0485 R&D Transport  আি এন্ি লি পলিবহণ
0486 R&D Communication  আি এন্ি লি গর্া াদর্া 
0487 R&D Other industries  আি এন্ি লি অন্যান্য লিল্পসমূহ

049 Economic affairs n.e.c. অথযনিলতক লবষয়াবলি অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0490 Economic affairs n.e.c.  অথযনিলতক লবষয়াবলি অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

05 Environmental protection পলিদবি সুিক্ষা

051 Waste management বিযয বযবস্থাপিা
0510 Waste management  বিযয বযবস্থাপিা

052 Waste water management বিযয পালি বযবস্থাপিা
0520 Waste water management বিযয পালি বযবস্থাপিা

053 Pollution abatement েূষণ হ্রাস
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0530 Pollution abatement  েূষণ হ্রাস

054 Protection of biodiversity and landscape িীবনবলচত্রয এবং িূেৃশ্য সুিক্ষা
0540 Protection of biodiversity and landscape  িীবনবলচত্রয এবং িূেৃশ্য সুিক্ষা

055 R&D Environmental protection আি এন্ি লি পলিদবি সুিক্ষা
0550 R&D Environmental protection  আি এন্ি লি  পলিদবি সুিক্ষা

056 Environmental protection n.e.c. পলিদবি সুিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0560 Environmental protection n.e.c.  পলিদবি সুিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

06 Housing and community amenities  ৃহায়ি ও কলমউলিলট সুলবধা

061 Housing development  ৃহায়ি উন্নয়ি
0610 Housing development   ৃহায়ি উন্নয়ি

062 Community development কলমউলিলট উন্নয়ি
0620 Community development  কলমউলিলট উন্নয়ি

063 Water supply পালি সিবিাহ
0630 Water supply পালি সিবিাহ

064 Street lighting সড়ক বালতসজ্জা
0640 Street lighting  সড়ক বালতসজ্জা

065 R&D Housing and community amenities আি এন্ি লি  ৃহায়ি ও কলমউলিলট সুলবধা
0650 R&D Housing and community amenities  আি এন্ি লি  ৃহায়ি ও কলমউলিলট সুলবধা

066 Housing and community amenities n.e.c.  ৃহায়ি ও কলমউলিলট সুলবধা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0660 Housing and community amenities n.e.c.   ৃহায়ি ও কলমউলিলট সুলবধা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

07 Health স্বাস্থয

071 Medical products, appliances, and equipment লচলকৎসা পণয, র্ন্ত্রপালত ও সিঞ্জাম
0711 Pharmaceutical products ফ্ামযালসউলটকযাি পণয
0712 Other medical products  অন্যান্য লচলকৎসা পণয
0713 Therapeutic appliances and equipment  লচলকৎসা  র্ন্ত্রপালত ও সিঞ্জাম

072 Outpatient services বলহযলবিাদ ি গিা ীদেি গসবা
0721 General medical services  সাধািণ লচলকৎসা গসবা
0722 Specialized medical services  লবদিষালয়ত লচলকৎসা গসবা
0723 Dental services  েন্ত লচলকৎসা গসবা
0724 Paramedical services  পযািাদমলিদকি  গসবা

073 Hospital services হাসপাতাি গসবা
0731 General hospital services  সাধািণ হাসপাতাি  গসবা
0732 Specialized hospital services  লবদিষালয়ত হাসপাতাি গসবা
0733 Medical and maternity center services  লচলকৎসা ও  মাতৃসেি গসবা
0734 Nursing and convalescent home services  িালসযং এবং কিিযাদিদসন্ট গহাম সালিযস

074 Public health services িিস্বাস্থয গসবা
0740 Public health services  িিস্বাস্থয গসবা

075 R&D Health আি এন্ি লি স্বাস্থয
0750 R&D Health আি এন্ি লি স্বাস্থয

076 Health n.e.c. স্বাস্থয অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0760 Health n.e.c. স্বাস্থয অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

08 Recreation, culture, and religion লবদিােি , সংসৃ্কলত ও ধময

081 Recreational and sporting services লবদিােিমূিক ও ক্রীড়া গসবা
0810 Recreational and sporting services  লবদিােিমূিক ও ক্রীড়া গসবা

082 Cultural services সাংসৃ্কলতক গসবা
0820 Cultural services  সাংসৃ্কলতক গসবা

083 Broadcasting and publishing services সম্প্রচাি ও প্রকািিা গসবা
0830 Broadcasting and publishing services সম্প্রচাি ও প্রকািিা গসবা

084 Religious and other community services ধমযীয় ও অন্যান্য কলমউলিলট গসবা
0840 Religious and other community services  ধমযীয় ও অন্যান্য কলমউলিলট গসবা

085 R&D Recreation, culture and religion আি এন্ি লি লবদিােি, সংসৃ্কলত ও ধময
0850 R&D Recreation, culture and religion আি এন্ি লি লবদিােি, সংসৃ্কলত ও ধময
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086 Recreation, culture and religion n.e.c. লবদিােি, সংসৃ্কলত ও ধময অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

0860 Recreation, culture and religion n.e.c.  লবদিােি, সংসৃ্কলত ও ধময অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

09 Education লিক্ষা

091 Pre-primary and primary education প্রাক-প্রাথলমক ও প্রাথলমক লিক্ষা
0911 Pre-primary education  প্রাক-প্রাথলমক লিক্ষা
0912 Primary education  প্রাথলমক লিক্ষা

092 Secondary education মাধযলমক লিক্ষা
0921 Lower-secondary education  লিম্ন মাধযলমক লিক্ষা
0922 Upper-secondary education  উচ্চ মাধযলমক লিক্ষা

093 Post-secondary nontertiary education মাধযলমক পিবতযী তৃতীয় স্তি লবহীি লিক্ষা
0930 Post-secondary nontertiary education মাধযলমক পিবতযী তৃতীয় স্তি লবহীি লিক্ষা

094 Tertiary education তৃতীয় স্তদিি লিক্ষা
0941 First stage of tertiary education তৃতীয় স্তদিি লিক্ষাি প্রথম পর্যায়
0942 Second stage of tertiary education  তৃতীয় স্তদিি লিক্ষাি লিতীয় পর্যায়

095 Education not definable by level লিক্ষা স্তি িািা লচলিত িয়
0950 Education not definable by level  লিক্ষা স্তি িািা লচলিত িয়

096 Subsidiary services to education লিক্ষাি সহায়ক গসবা
0960 Subsidiary services to education লিক্ষাি সহায়ক গসবা

097 R&D Education আি এন্ি লি লিক্ষা
0970 R&D Education  আি এন্ি লি লিক্ষা

098 Education n.e.c. লিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
0980 Education n.e.c.  লিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

10 Social protection সামালিক সুিক্ষা

101 Sickness and disability অসুস্থতা এবং অক্ষমতা
1011 Sickness  অসুস্থতা
1012 Disability  অক্ষমতা

102 Old age বাধযকয
1020 Old age  বাধযকয

103 Survivors গবাঁদচ থাকা
1030 Survivors  গবাঁদচ থাকা

104 Family and children পলিবাি ও লিশু
1040 Family and children  পলিবাি ও লিশু

105 Unemployment কমযহীিতা
1050 Unemployment  কমযহীিতা

106 Housing আবাসি
1060 Housing  আবাসি

107 Social exclusion n.e.c. সামালিক বিযি অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
1070 Social exclusion n.e.c.  সামালিক বিযি অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়

108 R&D Social protection আি এন্ি লি সামালিক সুিক্ষা
1080 R&D Social protection আি এন্ি লি সামালিক সুিক্ষা

109 Social protection n.e.c. সামালিক সুিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
1090 Social protection n.e.c.  সামালিক সুিক্ষা অন্যত্র গেলণবদ্ধ িয়
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প্রলতষ্ঠাি / ইউলিট গর্া সূত্র

09  Education

091 Pre-primary and primary education

Department of Primary Education 0912 Primary education

Upazilla  Educatioin Offices 0912

Govt.Primary Schools 0912

Primary Taining Institute 0912

Bureau of Non Formal Education 0912

092 Secondary education

Government Secondary Schools 0921 Lower-secondary education

Government Colleges 0921

Commercial Institutes 0921

Government Madrashas 0921

Ebtedayee Madrashas 0921

Department of Secondary & Higher Education 0922 Upper-secondary education

Upazilla Higher Educatioin Offices 0922

093 Post-secondary nontertiary education

Teachers  Taining Colleges 0930 Post-secondary nontertiary education

Higher Secondary Teachers Training Institute 0930

Bangladesh MadrasaTeachers Training Institute 0930

095 Education not definable by level

Engineering Colleges 0950 Education not definable by level

Polytechnic Institutes 0950

Technical School and College 0950

 Other Technical Institutes                                                                                                                                                                                                   0950

Department of Technical Education                                                                                                                     0950

Technical Teachers Training Colleges 0950

Secretariat (Primary & Mass Education) 0950

Compulsory Primary Education Implementation & Evaluation 

Unit 
0950

Implementation and Monitoring Cell 0950

 Secretariat (Ministry of  Education ) 0950

096 Subsidiary Services to Education

National Academy for Primary Education 0960 Subsidiary Services to Education

Education Engineering Department                                                                                                                      0960

Directorate of Inspection and Audit                                                                                                                   0960

Institute of Distance Education                                                                                                                       0960

National Academy for Education Management                                                                                                             0960

National Commission for UNESCO 0960

Bureau of Educational Information and Statistics                                                                                                      0960

প্রালতষ্ঠালিক গস দমন্ট ও COFOG-এি মদধয লিক্ষাি গক্ষদত্র গর্ৌলিক গর্া সূত্র

COFOG



িতুি প্রদিক্ট গকাি COFOG Code COFOG

Ministry of Education                                                                                                                                 09  Education

Development of Noakhali Science and Technology University 0942 Second stage of tertiary education  

Construction of 100 Beded Student Hall at Jamalgonj Degree College, Jamalgonj , 

Sunamgonj

0941 First stage of tertiary education 

Construction of 100 Beded Student Hall at Jamalgonj Girl's High School, Jamalgonj, 

Sunamgonj

0922 Upper-secondary education  

Construction of 50 Seated Student Hall at Abul Kalam Degree College, Babugonj, Barisal 0941 First stage of tertiary education 

Re-construction of Hostel Building and Repair-Renovation of Existing Hostel Building 

and Repair-Renovation Existing Hostel Building at Govt. M.C. College, Sylhet Destroyed 

by Fire

0930 Post-secondary non-tertiary education 

Construction of 50 Seated Student Hall at Bhola Govt. Fazilatunnesa Mohila College, 

Sadar, Bhola

0930 Post-secondary non-tertiary education 

Construction of Academic Building of Degree Class at Charfasion College, Charfasion, 

Bhola

0941 First stage of tertiary education 

Development work of Khulna Public College, Khulna 0930 Post-secondary non-tertiary education 

Development of Chouddagram Govt. College, Chouddagram, Comilla 0930 Post-secondary non-tertiary education 

Construction of 2nd Floor of Academic Building-III in Comilla University, Comilla 0942 Second stage of tertiary education  

Construction of Boundary Wall at Jahangirnagar University, Savar, Dhaka 0942 Second stage of tertiary education  

Construction of  4th Floor Old Academic Building, 4th Floor of New Academic Building at 

Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Chittagong

0942 Second stage of tertiary education  

Horizontal Extension of Rokeya Hall at Khulna Engineering & Technology University, 

Khulna

0942 Second stage of tertiary education  

Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman University of Sciencr & Techonology 0942 Second stage of tertiary education  

Block  allocation  for  unapproved projects. 0980 Education n.e.c.  

পলিচািি গস দমন্ট ও COFOG-এি মদধয লিক্ষাি গক্ষদত্র গর্ৌলিক গর্া সূত্র


