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প্রযপ্রষ্ট-১ (ক) 

যাযস্ব ও িাপ্রিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা 
 

         (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
     ও িাপ্রিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয়    

২ াংদ প্রিফারয়    

৩ িধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুপ্রিভ শকাট য     

৬ প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয়    

৭ যনিান ভিণারয়    

৮ যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয়    

৯ অথ য প্রফবাগ    

১০ ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও প্রনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ    

১২ আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ    

১৩ অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ    

১৪ প্রযকল্পনা প্রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রফবাগ    

১৬ প্রযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা প্রফবাগ    

১৭ ফাপ্রণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ িপ্রতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ    

২১ আইন  ও প্রফিায প্রফবাগ    

২২ যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ    

২৩ শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক প্রফবাগ    

২৪ িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা প্রফবাগ    

২৫ ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ    

২৬ প্রফজ্ঞান এফাং িযুপ্রি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা প্রফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয়    

৩৪ াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয়    
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ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
     ও িাপ্রিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩৫ ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায প্রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ    

৩৯ প্রল্প ভিণারয়     

৪০ িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ    

৪৩ কৃপ্রল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূপ্রভ ভিণারয়    

৪৭ াপ্রন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক প্রযফণ ও ভাড়ক প্রফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-প্রযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ প্রফদুেৎ প্রফবাগ    

৫৭ মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীপ্রত দভন কপ্রভন    

৫৯ শতু প্রফবাগ    

৬০ কাপ্রযগপ্রয ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা প্রফবাগ    

৬২ স্বাস্থে প্রক্ষা ও প্রযফায কল্যাণ প্রফবাগ     
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প্রযপ্রষ্ট -১ (খ) 

ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

         (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয়    

২ াংদ প্রিফারয়    

৩ িধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুপ্রিভ শকাট য     

৬ প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয়    

৭ যনিান ভিণারয়    

৮ যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয়    

৯ অথ য প্রফবাগ    

১০ ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও প্রনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ    

১২ আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ    

১৩ অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ    

১৪ প্রযকল্পনা প্রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রফবাগ    

১৬ প্রযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা প্রফবাগ    

১৭ ফাপ্রণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ িপ্রতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ    

২১ আইন  ও প্রফিায প্রফবাগ    

২২ যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়    

২৩ শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক প্রফবাগ    

২৪ িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা প্রফবাগ    

২৫ ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ    

২৬ প্রফজ্ঞান এফাং িযুপ্রি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা প্রফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয়    

৩৪ াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয়    
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ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩৫ ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায প্রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ    

৩৯ প্রল্প ভিণারয়     

৪০ িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ    

৪৩ কৃপ্রল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূপ্রভ ভিণারয়    

৪৭ াপ্রন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক প্রযফণ ও ভাড়ক প্রফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-প্রযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ প্রফদুেৎ প্রফবাগ    

৫৭ মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীপ্রত দভন কপ্রভন    

৫৯ শতু প্রফবাগ    

৬০ কাপ্রযগপ্রয ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা প্রফবাগ    

৬২ স্বাস্থে প্রক্ষা ও প্রযফায কল্যাণ প্রফবাগ     
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প্রযপ্রষ্ট -২ 

ম্ভাব্য বফজ্দপ্রক ায়তায িাক্করন ও িজ্ক্ষণ 

 (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য বফজ্দপ্রক ায়তায িাক্করন/িজ্ক্ষণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয়    

২ াংদ প্রিফারয়    

৩ িধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুপ্রিভ শকাট য     

৬ প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয়    

৭ যনিান ভিণারয়    

৮ যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয়    

৯ অথ য প্রফবাগ    

১০ ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও প্রনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ    

১২ আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ    

১৩ অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ    

১৪ প্রযকল্পনা প্রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রফবাগ    

১৬ প্রযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা প্রফবাগ    

১৭ ফাপ্রণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ িপ্রতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ    

২১ আইন  ও প্রফিায প্রফবাগ    

২২ যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়    

২৩ শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক প্রফবাগ    

২৪ িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা প্রফবাগ    

২৫ ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ    

২৬ প্রফজ্ঞান এফাং িযুপ্রি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা প্রফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয়    

৩৪ াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয়    
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ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য বফজ্দপ্রক ায়তায িাক্করন/িজ্ক্ষণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩৫ ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায প্রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ    

৩৯ প্রল্প ভিণারয়     

৪০ িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ    

৪৩ কৃপ্রল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূপ্রভ ভিণারয়    

৪৭ াপ্রন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক প্রযফণ ও ভাড়ক প্রফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-প্রযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ প্রফদুেৎ প্রফবাগ    

৫৭ মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীপ্রত দভন কপ্রভন    

৫৯ শতু প্রফবাগ    

৬০ কাপ্রযগপ্রয ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা প্রফবাগ    

৬২ স্বাস্থে প্রক্ষা ও প্রযফায কল্যাণ প্রফবাগ     

**  অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ এতদাংক্রান্ত িাক্করন ূড়ড়ান্ত কযজ্র তা যফপ্রতয     যানাজ্না জ্ফ। 
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প্রযপ্রষ্ট-৩ 

ফাজ্যট প্রযত্র-২ অনুাজ্য ভিণারয়/প্রফবাগ কর্তযক গৃীতব্য দজ্ক্ষ এফাং ভয়ীভা 

গৃীতব্য দজ্ক্ষ দাপ্রয়ত্ব ভয়ীভা  

ভিণারয়/প্রফবাগ এফাং অন্যান্য িপ্রতষ্ঠানমূজ্য  প্রিফারয় অাং 

এফাং অপ্রধদিয, স্বায়ত্তাপ্রত াংস্থা ও যকাপ্রয অনুদানিাি 

শফযকাপ্রয িপ্রতষ্ঠানমূজ্য ম্ভাব্য ব্যয়ীভা াংজ্াধন/পুনপ্রন যধ যাযণ। 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা 

কপ্রভটি 

 

২৯ এপ্রির, ২০২১ 

২০২১-২২ অথ যফছজ্যয ফাজ্যট িাক্করন এফাং ২০২২-২৩  ও ২০২৩-

২৪ অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণমূ অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণ িণয়ন কজ্য 

ভিণারয়/প্রফবাজ্গ শিযণ কযায যন্য প্রনয়িণাধীন অপ্রধদিয/ 

াংস্থামূজ্ক অনুজ্যাধ জ্ঞান। 

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/ 
প্রফবাগ 

২৯ এপ্রির, ২০২১ 

২০২১-২২ অথ যফছজ্যয ফাজ্যট িাক্করন এফাং ২০২২-২৩  ও ২০২৩-

২৪ অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণমূ অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণ িণয়নপূফ যক স্ব-স্ব 

অপ্রধদিয/াংস্থায ফাজ্যট ব্যফস্থানা কপ্রভটিয অনুজ্ভাদনক্রজ্ভ 

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/প্রফবাজ্গ শিযণ।   

াংপ্রিষ্ট অপ্রধদিয/ 
াংস্থা 

০২ শভ, ২০২১ 

অপ্রধদিয/াংস্থা কর্তযক শিপ্রযত ফাজ্যট িাক্করন ও িজ্ক্ষণ 

যীক্ষাকযণ। 

ফাজ্যট ওয়াপ্রকযাং গ্রু, 

ভিণারয়/প্রফবাগ 

০৪ শভ, ২০২১ 

ভিণারয়/প্রফবাজ্গয ফাজ্যট ওয়াপ্রকযাং গ্রুজ্য সুাপ্রযকৃত প্রযিারন ও 

উন্নয়ন ফাজ্যট (িাক্করন ও িজ্ক্ষণ) অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ এফাং 

প্রযকল্পনা কপ্রভজ্নয কাম যক্রভ ও াংপ্রিষ্ট শক্টয প্রডপ্রবজ্ন 

িকল্পপ্রবপ্রত্তক ফযাজ্েয ওয ভতাভজ্তয যন্য শিযণ কযজ্ফ। 

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/ 
প্রফবাগ 

০৫ শভ, ২০২১ 

অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ এফাং প্রযকল্পনা কপ্রভজ্নয কাম যক্রভ ও 

াংপ্রিষ্ট শক্টয প্রডপ্রবন ভিণারয়/ প্রফবাগ জ্ত িাি িাক্করন/ 

িজ্ক্ষজ্ণয ওয িকল্পপ্রবপ্রত্তক ফযাজ্েয ওয ভতাভত  াংপ্রিষ্ট 

ভিণারয়/প্রফবাজ্গ শিযণ কযজ্ফ। উজ্ল্লখ্য, অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ 

শকফর িকল্প াায্য ফযাজ্েয প্রফলজ্য় িকল্পপ্রবপ্রত্তক ভতাভত িদান 

কযজ্ফ। 

অথ যননপ্রতক ম্পকয 

প্রফবাগ এফাং কাম যক্রভ 

প্রফবাগ ও াংপ্রিষ্ট শক্টয 

প্রডপ্রবন, প্রযকল্পনা 

কপ্রভন 

০৬ শভ, ২০২১ 

প্রিফারয় অপ্রধদিয/াংস্থা জ্ত িাি প্রযিারন ও উন্নয়ন ফাজ্যট 

(িাক্করন ও িজ্ক্ষণ) প্রফলজ্য় ফাজ্যট ওয়াপ্রকযাং গ্রুজ্য সুাপ্রয এফাং 

প্রযকল্পনা কপ্রভজ্নয কাম যক্রভ ও াংপ্রিষ্ট শক্টয প্রডপ্রবন এফাং 

অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাজ্গয ভতাভত যীক্ষাপূফ যক াভপ্রগ্রক ফাজ্যট 

িাক্করন ও িজ্ক্ষণ অনুজ্ভাদন। 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা 

কপ্রভটি 
০৬ শভ, ২০২১ 

২০২১-২২ অথ যফছজ্যয ফাজ্যট িাক্করন এফাং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ 

অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণমূ/তথ্য/উাত্তমূ ফাজ্যট ডাটাজ্ফজ্য 

(iBAS) এপ্রিপূফ যক অথ য প্রফবাগ ও প্রযকল্পনা কপ্রভজ্ন শিযণ।  

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/ 
প্রফবাগ 

০৯ শভ, ২০২১ 
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প্রযপ্রষ্ট-৪ 

অথ য প্রফবাজ্গয শল্প শডস্ক* এয কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটপ্ররজ্পান নম্বয 
 

ক্রপ্রভক নাং ভিণারয়/প্রফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটপ্ররজ্পান নম্বয 

1.  অথ য প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আপ্রনসুজ্জাভান খান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ আপ্রনসুজ্জাভান খান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আপ্রনসুজ্জাভান খান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬  

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ 

শফগভ তপ্রনভা তাপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কাপ্রযগপ্রয ও ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ 

শফগভ তপ্রনভা তাপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯  

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয় 

শফগভ তপ্রনভা তাপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খাদ্য ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ শতৌপ্রদুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ শতৌপ্রদুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয় 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয় 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বাস্থেজ্ফা প্রফবাগ 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বাস্থে প্রক্ষা ও প্রযফায কল্যাণ 

প্রফবাগ 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  িধানভিীয কাম যারয় 

যনাফ শভাঃ তাজুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  প্রফজ্ঞান ও িযুপ্রি ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ তাজুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভপ্রউয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভপ্রউয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

17.  সুযক্ষা শফা প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভপ্রউয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

18.  িপ্রতযক্ষা ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আবুর কাজ্ভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 
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ক্রপ্রভক নাং ভিণারয়/প্রফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটপ্ররজ্পান নম্বয 

19.  স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আবুর কাজ্ভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫০৩০৮  

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

20.  যযাষ্ট্র ভিণারয় 

যনাফ ায়াত শভাঃ প্রপজ্যায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয় 

যনাফ ায়াত শভাঃ প্রপজ্যায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ ায়াত শভাঃ প্রপজ্যায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  ভায কল্যাণ ভিণারয় 

যনাফ শভজ্দী ভাসুদুজ্জাভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ শভজ্দী ভাসুদুজ্জাভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীপ্রত দভন কপ্রভন 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  যনিান ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ 

শফগভ শপৌপ্রযয়া যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২১ অপ্রধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  যাতীয় াংদ প্রিফারয় 

শফগভ শপৌপ্রযয়া যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২১ অপ্রধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
ফাাংরাজ্দজ্য ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও 

প্রনয়িজ্কয কাম যারয় 

শফগভ শপৌপ্রযয়া যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২১ অপ্রধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  আইন ও প্রফিায প্রফবাগ 

শফগভ নাছপ্রযন আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক 

প্রফবাগ 

শফগভ নাছপ্রযন আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুিীভ শকাট য 

শফগভ নাছপ্রযন আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

34.  াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

36.  যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থানীয় যকায প্রফবাগ 

শফগভ রীযা খাযা 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৭২০৩ 

 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১  
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ক্রপ্রভক নাং ভিণারয়/প্রফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটপ্ররজ্পান নম্বয 

38.  ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ 

শফগভ ভামুদা আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

39.  ফাপ্রণযে ভিণারয় 

শফগভ ভামুদা আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

40.  
িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক 

কভ যাংস্থান ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আপ্রনসুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

41.  শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আপ্রনসুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

42.  ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

যনাফ নূযউপ্রেন আর পারুক 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

43.  প্রল্প ভিণারয় 

যনাফ নূযউপ্রেন আর পারুক 

উপপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

44.  প্রফদুেৎ প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ যাপ্রকয শাজ্ন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

45.  জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ যাপ্রকয শাজ্ন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

46.  ড়ক প্রযফন ও ভাড়ক প্রফবাগ 

যনাফ শভাঃ নযরুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

47.  শতু প্রফবাগ 

যনাফ শভাঃ নযরুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 
যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

48.  শনৌ-প্রযফন ভিণারয় 

যনাফ টি, শক, এভ শভাজ্পকুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 
যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

49.  শযরথ ভিণারয় 

যনাফ টি, শক, এভ শভাজ্পকুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 
যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

50.  াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয় 

শফগভ কাউায নাযীন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

51.  ভূপ্রভ ভিণারয় 

শফগভ কাউায নাযীন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১  

52.  
প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন 

ভিণারয় 

শফগভ প্রভপ্ররয়া াযপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  াপ্রন ম্পদ ভিণারয় 

শফগভ প্রভপ্ররয়া াযপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

54.  কৃপ্রল ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ পারুক-উয-যাভান 
উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ পারুক-উয-যাভান 
উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফন ও 

ম যটন ভিণারয় 

যনাফ ড. আফদুয যপ্রভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 
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ক্রপ্রভক নাং ভিণারয়/প্রফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটপ্ররজ্পান নম্বয 

57.  গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয় 

যনাফ ড. আফদুয যপ্রভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ 

যনাফ শাজ্ন আজ্ভদ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ 

যনাফ শাজ্ন আজ্ভদ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

60.  প্রযকল্পনা প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী প্রিি 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী প্রিি 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
প্রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা  

প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী প্রিি 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

*  যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী, যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) শল্প শডস্ক এয ভন্বয়কাযী (Coordinator) প্রজ্জ্ফ দাপ্রয়ত্ব 

ারন কযজ্ফন এফাং শকান প্রফলজ্য় স্পষ্টীকযণ/ায়তায িজ্য়াযন জ্র তাঁয অপ্রধাখায আওতাভুি ভিণারয়/ 

প্রফবাগমূ ছাড়াও শম শকান ভিণারয়/প্রফবাগ কর্তযক তাঁয াজ্থ শমাগাজ্মাগ কযা শমজ্ত াজ্য।   
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প্রযকল্পনা কপ্রভজ্নয শল্প শডস্ক এয কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটপ্ররজ্পান নম্বয 

ক্রপ্রভক 

নাং 
নাভ ও দপ্রফ প্রফবাগ শপান নাং 

1.  
যনাফ শভাঃ ছাজ্য়দুজ্জাভান 

যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৩৮৮২ 

০১৫৫২ ৩১৪০৬০ 

2.  
ড. শভাঃ আভযাদ শাজ্ন 

যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৭৫০৫ 

০১৫৫২ ৩৯৯৪১০ 

3.  
ড. নুরুন নাায 

 যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৮৮২৫ 

০১৭৭৭ ৩৩০৬৪৪ 

4.  
যনাফ শভাাম্মদ আজ্নায়ায উপ্রেন 

যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৯১২৭১৩৮ 

০১৭৪৫ ৮২১৫৫৯ 

5.  
যনাফ শভাঃ রুহুর আমভ 

উিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৬৫০০ 

০১৯১২ ২৪১৪১২ 

6.  
যনাফ প্রমুর কুভায াা 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৯১৮০৯২৩ 

০১৭১০ ৪১৩২২৪ 

7.  
শফগভ শাজ্ন আযা শফগভ 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
াধাযণ অথ যনীপ্রত প্রফবাগ 

৯১৮০৬১৪ 

০১৭১৭ ৪০০৭৩৬ 

8.  
যনাফ শভাাম্মদ যারার উপ্রেন 

উিধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১১ ৪৯৭১ 

০১৭১১ ০৪৪৪৬৫ 

9.  
যনাফ শভাঃ াপ্রনপ উপ্রেন 

উিধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭২০ ২৫২৯৮১ 

10.  
ড. শভাাম্মদ আভযাদ শাজ্ন 

উিধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৪৮১১২১০০ 

০১৭১২ ৬৪৭৫৪৮ 

11.  
বয়দা নুযভর আযাপ্রপ 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১৮০৬৩৩ 

০১৭১১ ১৬০০৫০ 

12.  
যনাফ িদী প্রাং 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১১৭৫৫৮ 

০১৭১২ ৩৩১১৬৬ 

13.  
যনাফ এ শক এভ আবুর কারাভ আযাদ 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১১০৯৬৫ 

০১৫৫৪ ৩৪০৯৬১ 

14.  
যনাফ শভাাম্মদ নাপ্রছভ আজ্ভদ 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৪৮১১১৬৯২ 

০১৭১২ ০৮২০৮১ 

15.  
যনাফ শভাঃ যারার াপ্রফবুয যভান 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৯৩১ ৪০৫৪৬৭ 

16.  
বয়দ যাপ্রদুর আনাভ 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১১৭৫৪৬ 

০১৭১১ ৯৭১০২৩ 

17.  
শভাছা: শযমুন নাায 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১৮০৮৫৩ 

০১৭১২ ২২৪৯৫৩ 

18.  
যনাফ শভাঃ নাযমুর াান 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
শবৌত অফকাঠাজ্ভা প্রফবাগ 

৯১১৬৫৫৯ 

০১৭১১ ৯৭৮১৯২ 

19.  
যনাফ শভাঃ আপ্রযফুর ইরাভ 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
শবৌত অফকাঠাজ্ভা প্রফবাগ 

৪৮১১৫২৩৮ 

০১৭৫২ ৬১৬৬৮০ 
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ক্রপ্রভক 

নাং 
নাভ ও দপ্রফ প্রফবাগ শপান নাং 

20.  
যনাফ শভাাম্মদ তাপ্রযফুর ফাযী 

উিধান 
প্রল্প ও প্রি প্রফবাগ 

৯১৮০৬৪৬ 

০১৭৯৮ ৮০২৬৭৮ 

21.  
শফগভ তাজ্যা ক 

উিধান 
প্রল্প ও প্রি প্রফবাগ 

৯১৮০৬২৬ 

০১৭৪৮ ২১৮২২৭ 

22.  
শফগভ উজ্ম্ম ায়ভা 

উিধান 
প্রল্প ও প্রি প্রফবাগ 

৯১৮০৯২০ 

০১৭১১ ৫৭৩৬৯১ 

23.  
যনাফ শভাঃ ভকবুর শাজ্ন 

গজ্ফলণা কভ যকতযা 
প্রল্প ও প্রি প্রফবাগ ০১৭১৬ ৬৩৫৫৩১ 
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অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাজ্গয শল্প শডস্ক এয কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটপ্ররজ্পান নম্বয 

 

নাং নাভ/দপ্রফ উইাং/াখা/অপ্রধাখা শপান নাং 

১ যনাফ শভাঃ ভপ্রযফয যভান 

উপ্রিফ 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা অপ্রধাখা ৯১৮০৭৯৮ 

০১৭১৬-৯১৮৯৬৭ 

২ প্রভজ্  পাযযানা আজ্ভদ 

উপ্রিফ 

পাফা অপ্রধাখা-৫ 

(এপ্রডপ্র/উন্নয়ন ফাজ্যট) 

৯১৮০৭৮৭ 

০১৭১১-৪০৩৯৯৪ 

৩ প্রভজ্  ভাবুফা াপ্রন 

উপ্রিফ 

ভন্বয়-৪ অপ্রধাখা 

(ইআযপ্রড’য উন্নয়ন িকজ্ল্পয শপাকার জ্য়ন্ট) 

৪৮১১১৬৪০ 

০১৮১৮-৫২৯৬৯১ 

৪ যনাফ শভাঃ যীপ উল্লা 

প্রাফ যক্ষণ কভ যকতযা 

প্রাফ াখা ৪৮১১৩৩৪৬ 

০১৮১২-০৭৩১২৩ 

৫ যনাফ গীয আজ্ভদ 

িাপ্রনক কভ যকতযা 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা অপ্রধাখা ৪৮১১৩৫৩৭ 

০১৩১৯-৪০৭৩৪০ 
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প্রযপ্রষ্ট-৫ 

পযভ- ১ 

ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা 
       /      ও ন্যান্য প্রধতষ্ঠান               

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

ধধদপ্তয / ধযদপ্তয 

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 

যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 
(ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয 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 ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয      
  প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা ( ক)  

                    

ধিফারয়                     

ধধদপ্তয/       – I                     

ধধদপ্তয/       – II                     

ধধদপ্তয/       – III                     

 মভাট  খ                      

      রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় মফধ (+)  
[ খ –  ]  

           

*                              ৮৮                                                                  ।  

 



 

 



 

 

পযভ- ২ 

ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
       /     / ন্যান্য প্রধতষ্ঠান               

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

ধধদপ্তয 
/ধযদপ্তয 

        
    (রক্ষ্ টাকায়) 

           
( ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয 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 ৭ ৮ ৯ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ ন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয ম্ভাফয 
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                                            ।  



 

 



 

 

পযভ- ৩ 

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

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

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

 
 

ধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক  
আউধনট গ্রু 

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 

(       / ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয মভাট    স্ব   প্রাধপ্তয 
তকযা ারয 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 ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       
  প্রাধপ্তয ম্ভাফয 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 –  ]  

           

 



 

 



 

 

পযভ- ৪ 

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

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

 

ধস্তন দপ্তয/ 
প্রাধতষ্ঠাধনক  
আউধনট গ্রু 

        

    (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 ৭ ৮ ৯ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

       / ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
( ক)  

                    

ধিফারয়/ 
প্রধান 

কামযারয়/ দয 
দপ্তয 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ১)                       

উরভাট (খ্১ + গ১)             

ধস্তন দপ্তয  

ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২)                        

উরভাট (খ্২ + গ২)             

প্রাধতষ্ঠাধনক 
আউধনট গ্রু 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্৩)                        

                       
উরভাট (খ্৩ + গ১)             

মভাট 

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

                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ) (গ১+গ২)             

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

               তুরনায় কভ (- ) ( ক -  
ঘ)  

           

 



 

 



 

 

পযভ- ৬ (ক) 

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক/ংস্থা/ স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয ধযিারন কামযক্ররভয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
 ( ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       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 ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
       /             /        / ধস্তন দপ্তয/ 
          আউধনট গ্রুরয ধযিারন কামযক্ররভয ম্ভাফয 

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 ]              
 



 

 



 

 

পযভ- ৬ (খ্) 

উন্নয়ন কামযক্রভবকু্ত খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকরেয ম্ভাফয 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 ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
        /       /          উন্নয়ন কামযক্ররভয 

ম্ভাফয 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। 



 

 



 

 

পযভ- ৭ 
    থযননধতক মকািধবধিক যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ম্ভাফয 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 ৬ ভা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ 
           আউধনট /টাস্ক/ংস্থায        প্রাধপ্তয 

ম্ভাফয 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 –                                      ’-     
                           ।                                  । 



 

 

 

 

থযননধতক ধফবাজন 

       প্রাধপ্ত (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৬ ভা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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 (debt) ফুঝায়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 



 

 

পযভ- ৮ (ক- ১) 
থযননধতক মকািধবধিক ধযিারন ফযরয়য াধাযণ/ধফরল কামযক্ররভয ম্ভাফয 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 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 বতুযধক           

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।  



 

 

 
 

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 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 ( 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 ফঝুায়;  
৬। অধথযক ম্পদ  ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফন্ি ধফধক্র এফং যকায প্রদি ঋরণয থয অদায় ফুঝায়; 
      

 
 
 



 

 

পযভ- ৮ (ক- ২) 
থযননধতক মকািধবধিক ধযিারন ফযরয়য ায়তা/স্থানীয় যকাযভরূ স্থানান্তয কামযক্ররভয  

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

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ............................................................  ধধদপ্তয/   দপ্তয :  ................................................................ 
ধস্তন দপ্তয :  ..................................................................  স্বায়িাধত ং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 ১২ ১৩ ১৪ 

               /স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয  
ম্ভাফয 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              
              

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)              

৭২ – অধথযক ম্পদ              
৭২১৫২০১ – স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থারক প্রদি ঋণ              
৭২১৫২০৫ – বফরদধক ঋরণয ধবধিরত মদয় ঋণ              



 

 

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 ১২ ১৩ ১৪ 
৭২১৬১০১ – ময়ায ভূরধন               

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          
          

 

*                                                              ।                                                       । 
 

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]  



 

 

পযভ- ৮ (খ্- ১) 

থযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধ ফ  বূযত কামযক্ররভয       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 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 – মানফান ফযফায (          )          
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          
৩৮৩১১০১ – ধফভা          

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)  
         



 

 

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 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।               
       /                                             । 

[মমভন: ধফরল কভযূধি -  অযফান ধফধডং মপধট প্ররজক্ট,  ধস্কভ - ,                                           ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

পযভ- ৮ (খ্- ২) 

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

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

 

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 

প্রকরেয ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক)    
 

 
    

 
  

  

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

৩২ – ণয ও মফায ফযফায               
৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন 

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
              

৩২১১১৩১ – অউটরাধযং               
৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয               
৩২১১১০৭ – মানফান ফযফায  

(          ) 
              

৩২৪৩১০১ – মররার,  ওরয়র এন্ি রুধিরকন্ট                 
৩২৫৫১০৫ – ন্যান্য ভধণাধয               
৩২৫৭১০১ – কনাররটধি                
৩২৫৭২০৬ – ম্মানী               

৩৮ – ন্যান্য ফযয়               
৩৮৩১১০১ – ধফভা               

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)                

ফাধলযক উন্নয়ন কভযধূি (এধিধ) ফররত ধযকেনা কধভরনয ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধিবকু্ত ভীক্ষ্া,  কাধযগধয ও ধফধনরয়াগ প্রকেভূরক ফঝুায়; [রমভন: ধিধজটার প্রাথধভক ধক্ষ্া প্রকে] 



 

 

৪১ – অধথযক ম্পদ               
৪১১২৩১০ – ধপ যঞ্জাভাধদ               

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)               

মভাট খ্ (খ্১+খ্২)                      
               তুরনায় কভ (- )/রফধ (+)  

[  খ্ – ক ]  
              

 

স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থায প্রকরেয মক্ষ্রত্র 
প্রায       

              

৩৮ – ন্যান্য ফযয়               
    ৩৮২৩১০১ – প্রকে অফতযক ফযয়                
৪২ – প্রকে ভরূধন ফযয়                

৪২১১১০১ – প্রকে ভূরধন ফযয়               
মভাট               

 

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 

ধফরল দ্রষ্টফয: 

মপ্রলরণ কভযযতরদয ফযতীত ন্য মকান মক্ষ্রত্র মকান ক্ররভআ ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান মকারি মকান ফযাদ্দ যাখ্া মারফ না।  
 

 স্বায়িাধত প্রধতষ্ঠান কতৃযক ফাস্তফায়নাধীন প্রকরেয মক্ষ্রত্র ধফস্তাধযতবারফ থযননধতক মকারি ফারজট ফযাদ্দ প্রদযন কযরত রফ।  



 

 

পযভ- ৮ (খ্- ৩) 

থযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধবকু্ত                          প্রকরেয       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 ২২ 

প্রকরেয       ফযয়ীভা 
(ক) 

   
 

 
   

    
  

 
    

 

৩২ – ণয ও মফায ফযফায                     
৩২১১১০৭ –  
               
            

   
 

 
   

    
  

 
    

 

৩২১১১৩১ – অউটরাধযং                     
৩২১১১৩৪ –  
শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয                     

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)                     



 

 

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 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 প্রধতষ্ঠানভূরয প্রকরেয জন্য প্রদি ৭২১৫২০২- উন্নয়ন ঋণ ও ৭২১৬১০১- ময়ায ভূরধন – এআ দ্য’ধট থযননধতক মকারিয ধফযীরত ফযাদ্দ ধকংফা ৩৬৩২১০১ -  ধফরল প্রকে নুদান ধররফ প্রদি ফযাদ্দ ফারজরট 
প্রদযরনয মক্ষ্রত্র ধফস্তাধযত থযননধতক মকািধবধিক এধন্র কযরত রফ। 

 
 
 
 



 

 

 
পযভ- ৮ (গ) 

জনফর ও ধপ যঞ্জাভ ংক্রান্ত তথযাধদ 
(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট কতৃযক ূযণীয়) 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ............................................................  ধধদপ্তয/   দপ্তয :  .................................................................... 
ধস্তন দপ্তয/                   :  .........................            আউধনট/টাস্ক/স্বায়িাধত ংস্থা/স্থানীয় যকায/কভযধূি (ধস্কভ)/প্রকরেয     .......................... 

 

  

জনফর অনুলধিক প্ররধতষ্ঠান মানফান মটধররপান ন্যান্য ধপ যঞ্জাভ 

কভযকতযা কভযিাযী 
মভাট কধন্টনরজন্ট ওয়াকযিাজযি মভাট ফা/ররাক ভাআরক্রাফা জী কায  ন্যান্য দাপ্তধযক অফাধক পযাক্স কধম্পউটায পরটাকধয়ায 

১ভ মশ্রণী ২য় মশ্রণী ৩য় মশ্রণী ৪থয মশ্রণী 

১.নুরভাধদত                                     

২. ধফদযভান                                     

২.১ ুরুল                 
          ২.২ ভধরা                 
          

                   সুধফধারবাগী *  
                 সুধফধারবাগীয ধযণ মভাট ুরুল ভধরা 

                     
                     
              

*   সুধফধরবাগী ফররত াভাধজক ধনযািা/াভাধজক ক্ষ্ভতায়ন কভযূধি ন্যান্য কভযূধি/প্রকরেয প্রতযক্ষ্ সুধফধারবাগী ফঝুারফ। মমভন, ফয়স্ক বাতা/ধফধফা বাতা/ক্ষ্ুদ্র ঋণ গ্রধতায ংখ্যা, উফধৃি প্রাপ্ত ধক্ষ্াথযীয ংখ্যা,  
প্রধক্ষ্ণাথযীয ংখ্যা আতযাধদ। 

 
 




