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রযরষ্ট-১ (ক) 

যাজস্ব ও প্রারিয ম্ভাব্য রক্ষ্যভাত্রা 
 

         (ককাটি টাকায়) 

ক্ররভক 

নং ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 
     ও প্রারিয ম্ভাব্য রক্ষ্যভাত্রা                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ যাষ্ট্ররিয কাম যারয়    

২ ংদ রিফারয়    

৩ প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়    

৪ ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ    

৫ ফাংরাকদ সুরপ্রভ ককাট য     

৬ রনফ যািন করভন রিফারয়    

৭ জনপ্রান ভন্ত্রণারয়    

৮ যকারয কভ যকরভন রিফারয়    

৯ র্ য রফবাগ    

১০ ভারাফ রনযীক্ষ্ক ও রনয়ন্ত্রককয কাম যারয়    

১১ বযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ    

১২ অরর্ যক প্ররিষ্ঠান রফবাগ    

১৩ র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ    

১৪ রযকল্পনা রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন রফবাগ    

১৬ রযংখ্যান  ও িথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ    

১৭ ফারণজয ভন্ত্রণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়    

১৯ প্ররিযক্ষ্া ভন্ত্রণারয়    

২০ স্ত্র ফারনী রফবাগ    

২১ অআন  ও রফিায রফবাগ    

২২ জনরনযাত্তা রফবাগ    

২৩ কররজকরটিব ও ংদ রফলয়ক রফবাগ    

২৪ প্রার্রভক ও গণরক্ষ্া রফবাগ    

২৫ ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষ্া রফবাগ    

২৬ রফজ্ঞান এফং প্রযুরি ভন্ত্রণারয়    

২৭ স্বাস্থয কফা রফবাগ    

২৮ িথ্য ও কমাগাকমাগ প্রযুরি রফবাগ     

২৯ ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়    

৩০ ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূিয ভন্ত্রণারয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণারয়    
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ক্ররভক 

নং ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 
     ও প্রারিয ম্ভাব্য রক্ষ্যভাত্রা                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

৩৪ ংস্কৃরি রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩৫ ধভ য রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ    

৩৯ রল্প ভন্ত্রণারয়     

৪০ প্রফাী কল্যাণ ও বফকদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ রফবাগ    

৪৩ কৃরল ভন্ত্রণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয়    

৪৫ রযকফ, ফন ও জরফায়ু রযফিযন ভন্ত্রণারয়    

৪৬ ভূরভ ভন্ত্রণারয়    

৪৭ ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয়    

৪৮ খাদ্য ভন্ত্রণারয়    

৪৯ দুকম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়    

৫০ ড়ক রযফণ ও ভাড়ক রফবাগ    

৫১ কযরর্ ভন্ত্রণারয়    

৫২ কনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয়    

৫৩ কফাভরযক রফভান রযফণ ও ম যটন ভন্ত্রণারয়    

৫৪ ডাক ও কটররকমাগাকমাগ রফবাগ    

৫৫ াফ যিয িট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৫৬ রফদুযৎ রফবাগ    

৫৭ মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৫৮ দুনীরি দভন করভন    

৫৯ কতু রফবাগ    

৬০ কারযগরয ভাদ্রাা রক্ষ্া রফবাগ    

৬১ সুযক্ষ্া কফা রফবাগ    

৬২ স্বাস্থয রক্ষ্া ও রযফায কল্যাণ রফবাগ     
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রযরষ্ট -১ (খ) 

ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

         (ককাটি টাকায়) 

ক্ররভক 

নং ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ যাষ্ট্ররিয কাম যারয়    

২ ংদ রিফারয়    

৩ প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়    

৪ ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ    

৫ ফাংরাকদ সুরপ্রভ ককাট য     

৬ রনফ যািন করভন রিফারয়    

৭ জনপ্রান ভন্ত্রণারয়    

৮ যকারয কভ যকরভন রিফারয়    

৯ র্ য রফবাগ    

১০ ভারাফ রনযীক্ষ্ক ও রনয়ন্ত্রককয কাম যারয়    

১১ বযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ    

১২ অরর্ যক প্ররিষ্ঠান রফবাগ    

১৩ র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ    

১৪ রযকল্পনা রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন রফবাগ    

১৬ রযংখ্যান  ও িথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ    

১৭ ফারণজয ভন্ত্রণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়    

১৯ প্ররিযক্ষ্া ভন্ত্রণারয়    

২০ স্ত্র ফারনী রফবাগ    

২১ অআন  ও রফিায রফবাগ    

২২ জনরনযাত্তা রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়    

২৩ কররজকরটিব ও ংদ রফলয়ক রফবাগ    

২৪ প্রার্রভক ও গণরক্ষ্া রফবাগ    

২৫ ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষ্া রফবাগ    

২৬ রফজ্ঞান এফং প্রযুরি ভন্ত্রণারয়    

২৭ স্বাস্থয কফা রফবাগ    

২৮ িথ্য ও কমাগাকমাগ প্রযুরি রফবাগ     

২৯ ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়    

৩০ ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূিয ভন্ত্রণারয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণারয়    

৩৪ ংস্কৃরি রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    
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ক্ররভক 

নং ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

৩৫ ধভ য রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ    

৩৯ রল্প ভন্ত্রণারয়     

৪০ প্রফাী কল্যাণ ও বফকদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ রফবাগ    

৪৩ কৃরল ভন্ত্রণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয়    

৪৫ রযকফ, ফন ও জরফায়ু রযফিযন ভন্ত্রণারয়    

৪৬ ভূরভ ভন্ত্রণারয়    

৪৭ ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয়    

৪৮ খাদ্য ভন্ত্রণারয়    

৪৯ দুকম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়    

৫০ ড়ক রযফণ ও ভাড়ক রফবাগ    

৫১ কযরর্ ভন্ত্রণারয়    

৫২ কনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয়    

৫৩ কফাভরযক রফভান রযফণ ও ম যটন ভন্ত্রণারয়    

৫৪ ডাক ও কটররকমাগাকমাগ রফবাগ    

৫৫ াফ যিয িট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৫৬ রফদুযৎ রফবাগ    

৫৭ মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৫৮ দুনীরি দভন করভন    

৫৯ কতু রফবাগ    

৬০ কারযগরয ভাদ্রাা রক্ষ্া রফবাগ    

৬১ সুযক্ষ্া কফা রফবাগ    

৬২ স্বাস্থয রক্ষ্া ও রযফায কল্যাণ রফবাগ     
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রযরষ্ট -২ 

ম্ভাব্য বফকদরক ায়িায প্রাক্করন ও প্রকক্ষ্ণ 

 (ককাটি টাকায়) 

ক্ররভক 

নং ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 
ম্ভাব্য বফকদরক ায়িায প্রাক্করন/প্রকক্ষ্ণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ যাষ্ট্ররিয কাম যারয়    

২ ংদ রিফারয়    

৩ প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়    

৪ ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ    

৫ ফাংরাকদ সুরপ্রভ ককাট য     

৬ রনফ যািন করভন রিফারয়    

৭ জনপ্রান ভন্ত্রণারয়    

৮ যকারয কভ যকরভন রিফারয়    

৯ র্ য রফবাগ    

১০ ভারাফ রনযীক্ষ্ক ও রনয়ন্ত্রককয কাম যারয়    

১১ বযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ    

১২ অরর্ যক প্ররিষ্ঠান রফবাগ    

১৩ র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ    

১৪ রযকল্পনা রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন রফবাগ    

১৬ রযংখ্যান  ও িথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ    

১৭ ফারণজয ভন্ত্রণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়    

১৯ প্ররিযক্ষ্া ভন্ত্রণারয়    

২০ স্ত্র ফারনী রফবাগ    

২১ অআন  ও রফিায রফবাগ    

২২ জনরনযাত্তা রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়    

২৩ কররজকরটিব ও ংদ রফলয়ক রফবাগ    

২৪ প্রার্রভক ও গণরক্ষ্া রফবাগ    

২৫ ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষ্া রফবাগ    

২৬ রফজ্ঞান এফং প্রযুরি ভন্ত্রণারয়    

২৭ স্বাস্থয কফা রফবাগ    

২৮ িথ্য ও কমাগাকমাগ প্রযুরি রফবাগ     

২৯ ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়    

৩০ ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূিয ভন্ত্রণারয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণারয়    
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ক্ররভক 

নং ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 
ম্ভাব্য বফকদরক ায়িায প্রাক্করন/প্রকক্ষ্ণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

৩৪ ংস্কৃরি রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩৫ ধভ য রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ    

৩৯ রল্প ভন্ত্রণারয়     

৪০ প্রফাী কল্যাণ ও বফকদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ রফবাগ    

৪৩ কৃরল ভন্ত্রণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয়    

৪৫ রযকফ, ফন ও জরফায়ু রযফিযন ভন্ত্রণারয়    

৪৬ ভূরভ ভন্ত্রণারয়    

৪৭ ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয়    

৪৮ খাদ্য ভন্ত্রণারয়    

৪৯ দুকম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়    

৫০ ড়ক রযফণ ও ভাড়ক রফবাগ    

৫১ কযরর্ ভন্ত্রণারয়    

৫২ কনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয়    

৫৩ কফাভরযক রফভান রযফণ ও ম যটন ভন্ত্রণারয়    

৫৪ ডাক ও কটররকমাগাকমাগ রফবাগ    

৫৫ াফ যিয িট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৫৬ রফদুযৎ রফবাগ    

৫৭ মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়    

৫৮ দুনীরি দভন করভন    

৫৯ কতু রফবাগ    

৬০ কারযগরয ভাদ্রাা রক্ষ্া রফবাগ    

৬১ সুযক্ষ্া কফা রফবাগ    

৬২ স্বাস্থয রক্ষ্া ও রযফায কল্যাণ রফবাগ     

**  র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ এিদংক্রান্ত প্রাক্করন চূড়ান্ত কযকর িা যফরিয     জানাকনা কফ। 
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রযরষ্ট-৩ 

ফাকজট রযত্র-২ নুাকয ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তযক গৃীিব্য দকক্ষ্ এফং ভয়ীভা 

গৃীিব্য দকক্ষ্ দারয়ত্ব ভয়ীভা  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফং ন্যান্য প্ররিষ্ঠানমূকয  রিফারয় ং 

এফং রধদিয, স্বায়ত্তারি ংস্থা ও যকারয নুদানপ্রাি 

কফযকারয প্ররিষ্ঠানমূকয ম্ভাব্য ব্যয়ীভা ংকাধন/পুনরন যধ যাযণ। 

ফাকজট ব্যফস্থানা 

করভটি 

 

০৫ কভ, ২০১৯ 

২০১৯-২০ র্ যফছকযয ফাকজট প্রাক্করন এফং ২০২০-২১  ও ২০২১-২২  

র্ যফছকযয প্রকক্ষ্ণমূ র্ যফছকযয প্রকক্ষ্ণ প্রণয়ন ককয 

ভন্ত্রণারয়/রফবাকগ কপ্রযণ কযায জন্য রনয়ন্ত্রণাধীন 

রধদিয/ংস্থামূকক নুকযাধ জ্ঞান। 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 
রফবাগ 

০৬ কভ, ২০১৯ 

২০১৯-২০ র্ যফছকযয ফাকজট প্রাক্করন এফং ২০২০-২১  ও ২০২১-২২ 

র্ যফছকযয প্রকক্ষ্ণমূ র্ যফছকযয প্রকক্ষ্ণ প্রণয়নপূফ যক স্ব-স্ব 

রধদিয/ংস্থায ফাকজট ব্যফস্থানা করভটিয নুকভাদনক্রকভ 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাকগ কপ্রযণ।   

ংরিষ্ট রধদিয/ 
ংস্থা 

০৭ কভ, ২০১৯ 

রধদিয/ংস্থা কর্তযক কপ্ররযি ফাকজট প্রাক্করন ও প্রকক্ষ্ণ 

যীক্ষ্াকযণ। 

ফাকজট ওয়ারকযং গ্রু, 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

০৮ কভ, ২০১৯ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাকগয ফাকজট ওয়ারকযং গ্রুকয সুারযকৃি রযিারন ও 

উন্নয়ন ফাকজট (প্রাক্করন ও প্রকক্ষ্ণ) র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ এফং 

রযকল্পনা করভকনয কাম যক্রভ ও ংরিষ্ট কক্টয রডরবকন 

প্রকল্পরবরত্তক ফযাকেয ওয ভিাভকিয জন্য কপ্রযণ কযকফ। 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 
রফবাগ 

০৯ কভ, ২০১৯ 

র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ এফং রযকল্পনা করভকনয কাম যক্রভ ও 

ংরিষ্ট কক্টয রডরবন ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ কি প্রাি প্রাক্করন/ 

প্রকক্ষ্কণয ওয প্রকল্পরবরত্তক ফযাকেয ওয ভিাভি  ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাকগ কপ্রযণ কযকফ। উকল্লখ্য, র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ 

ককফর প্রকল্প াায্য ফযাকেয রফলকয় প্রকল্পরবরত্তক ভিাভি প্রদান 

কযকফ। 

র্ যননরিক ম্পকয 

রফবাগ এফং কাম যক্রভ 

রফবাগ ও ংরিষ্ট কক্টয 

রডরবন, রযকল্পনা 

করভন 

০৯ কভ, ২০১৯ 

রিফারয় রধদিয/ংস্থা কি প্রাি রযিারন ও উন্নয়ন ফাকজট 

(প্রাক্করন ও প্রকক্ষ্ণ) রফলকয় ফাকজট ওয়ারকযং গ্রুকয সুারয এফং 

রযকল্পনা করভকনয কাম যক্রভ ও ংরিষ্ট কক্টয রডরবন এফং 

র্ যননরিক ম্পকয রফবাকগয ভিাভি যীক্ষ্াপূফ যক াভরগ্রক ফাকজট 

প্রাক্করন ও প্রকক্ষ্ণ নুকভাদন। 

ফাকজট ব্যফস্থানা 

করভটি 
০৯ কভ, ২০১৯ 

২০১৯-২০ র্ যফছকযয ফাকজট প্রাক্করন এফং ২০২০-২১  ও ২০২১-২২  

র্ যফছকযয প্রকক্ষ্ণমূ/িথ্য/উাত্তমূ ফাকজট ডাটাকফকজ 

(iBAS) এরিপূফ যক র্ য রফবাগ ও রযকল্পনা করভকন কপ্রযণ।  

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 
রফবাগ 

১২ কভ, ২০১৯  
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রযরষ্ট-৪ 

র্ য রফবাকগয কল্প কডস্ক* এয কভ যকিযাকদয নাভ, দফী ও কটররকপান নম্বয 
 

ক্ররভক নং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কল্প কডস্ক কভ যকিযাকদয নাভ, দফী ও কটররকপান নম্বয 

1.  র্ য রফবাগ 

জনাফ কভাাম্মদ অরনসুজ্জাভান খান 

উরিফ, ফাকজট - ১ রধাখা 

কপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  প্রার্রভক ও গণরক্ষ্া ভন্ত্রণারয় 

জনাফ কভাাম্মদ অরনসুজ্জাভান খান 

উরিফ, ফাকজট - ১ রধাখা 

কপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  অরর্ যক প্ররিষ্ঠান রফবাগ 

জনাফ কভাাম্মদ অরনসুজ্জাভান খান 

উরিফ, ফাকজট - ১ রধাখা 

কপানঃ ৯৫১৪১৪৬  

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষ্া রফবাগ 

কফগভ িরনভা িারভন 

উরিফ, ফাকজট - ২ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষ্া রফবাগ 

কফগভ িরনভা িারভন 

উরিফ, ফাকজট - ২ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  যকারয কভ যকরভন রিফারয় 

কফগভ িরনভা িারভন 

উরিফ, ফাকজট - ২ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

জনাফ কভাাম্মদ াআদুর আরাভ  

উরিফ, ফাকজট - ৩ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুকম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

জনাফ কভাাম্মদ াআদুর আরাভ  

উরিফ, ফাকজট - ৩ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) 

কপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  যাষ্ট্ররিয কাম যারয় 

জনাফ কভাঃ অফদু াভাদ 

উরিফ, ফাকজট - ৪ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  রনফ যািন করভন রিফারয় 

জনাফ কভাঃ অফদু াভাদ 

উরিফ, ফাকজট - ৪ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বাস্থযকফা রফবাগ 

জনাফ কভাঃ অফদু াভাদ 

উরিফ, ফাকজট - ৪ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বাস্থয রক্ষ্া ও রযফায কল্যাণ 

রফবাগ 

জনাফ কভাঃ অফদু াভাদ 

উরিফ, ফাকজট - ৪ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় 

জনাফ কভাঃ িাজুর আরাভ 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ৫ 

কপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  রফজ্ঞান ও প্রযুরি ভন্ত্রণারয় 

জনাফ কভাঃ িাজুর আরাভ 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ৫ 

কপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  র্ যননরিক ম্পকয রফবাগ 

জনাফ কভাাম্মদ ভরউয যভান 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ৬  

কপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  জনরনযাত্তা রফবাগ 

জনাফ কভাাম্মদ ভরউয যভান 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ৬  

কপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

17.  সুযক্ষ্া কফা রফবাগ 

জনাফ কভাাম্মদ ভরউয যভান 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ৬  

কপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

18.  প্ররিযক্ষ্া ভন্ত্রণারয় 

কফগভ যওনক জাান 

উরিফ, ফাকজট - ৭ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 
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ক্ররভক নং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কল্প কডস্ক কভ যকিযাকদয নাভ, দফী ও কটররকপান নম্বয 

19.  স্ত্র ফারনী রফবাগ 

কফগভ যওনক জাান 

উরিফ, ফাকজট - ৭ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনাফ কভাাম্মদ ভানজারুর ভান্নান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-২) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

20.  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

কফগভ ভীয িাকয়পা ররেকা 

উরিফ, ফাকজট - ৮ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  িথ্য ভন্ত্রণারয় 

কফগভ ভীয িাকয়পা ররেকা 

উরিফ, ফাকজট - ৮ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

কফগভ ভীয িাকয়পা ররেকা 

উরিফ, ফাকজট - ৮ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

জনাফ মুাম্মদ অবুর কাকভ 

উরিফ, ফাকজট - ৯ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জনাফ মুাম্মদ অবুর কাকভ 

উরিফ, ফাকজট - ৯ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

জনাফ কভাাম্মদ অজাদ ছাল্লার 

উ রিফ, ফাকজট - ১০ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীরি দভন করভন 

জনাফ কভাাম্মদ অজাদ ছাল্লার 

উ রিফ, ফাকজট - ১০ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

জনাফ কভাাম্মদ অজাদ ছাল্লার 

উ রিফ, ফাকজট - ১০ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

কফগভ নাজভা কভাফাকযক 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৩) 

কপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  বযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ 

কফগভ কপৌরজয়া যভান 

উরিফ, ফাকজট - ২১ রধাখা 

কপান: ৯৫৪০২৮৬ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  জািীয় ংদ রিফারয় 

কফগভ কপৌরজয়া যভান 

উরিফ, ফাকজট - ২১ রধাখা 

কপান: ৯৫৪০২৮৬ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
ফাংরাকদকয ভারাফ রনযীক্ষ্ক ও 

রনয়ন্ত্রককয কাম যারয় 

কফগভ কপৌরজয়া যভান 

উরিফ, ফাকজট - ২১ রধাখা 

কপান: ৯৫৪০২৮৬ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  অআন ও রফিায রফবাগ 

কফগভ নাছরযন অিায 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ২২  

কপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
কররজকরটিব ও ংদ রফলয়ক 

রফবাগ 

কফগভ নাছরযন অিায 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ২২  

কপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুপ্রীভ ককাট য 

কফগভ নাছরযন অিায 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ২২  

কপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

34.  ংস্কৃরি রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জনাফ াআফুর আরাভ 
ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ২৩ 

কপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধভ য রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জনাফ াআফুর আরাভ 
ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ২৩  

কপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

36.  যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

জনাফ াআফুর আরাভ 
ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ২৩  

কপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ কভাঃ অফদুয যভান খান 

উরিফ (ফাকজট-৭)  

কপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থানীয় যকায রফবাগ 

কফগভ পাযজানা অকভদ 

উরিফ, ফাকজট - ১১ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫৭২০৩ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১  
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ক্ররভক নং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কল্প কডস্ক কভ যকিযাকদয নাভ, দফী ও কটররকপান নম্বয 

38.  ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

কফগভ ভামুদা অিায 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১২  

কপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

39.  ফারণজয ভন্ত্রণারয় 

কফগভ ভামুদা অিায 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১২  

কপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

40.  
প্রফাী কল্যাণ ও বফকদরক 

কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয় 

কফগভ রীজা খাজা 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১৩ 

কপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

41.  শ্রভ ও কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয় 

কফগভ রীজা খাজা 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১৩ 

কপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

42.  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

জনাফ নূযউরেন অর পারুক 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১৪ 

কপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

43.  রল্প ভন্ত্রণারয় 

জনাফ নূযউরেন অর পারুক 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১৪ 

কপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

44.  রফদুযৎ রফবাগ 

কফগভ রীজা খাজা 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১৫ 

কপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনাফ িারভদ ানাি খান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৫) 

কপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

45.  জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ রফবাগ 

কফগভ রীজা খাজা 

ররনয়য কাযী রিফ, ফাকজট - ১৫ 

কপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনাফ িারভদ ানাি খান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৫) 

কপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

46.  ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ 

জনাফ কভাঃ নজরুর আরাভ 

উরিফ, ফাকজট - ১৬ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

জনাফ িারভদ ানাি খান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৫) 

কপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

47.  কতু রফবাগ 

জনাফ কভাঃ নজরুর আরাভ 

উরিফ, ফাকজট - ১৬ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

জনাফ িারভদ ানাি খান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৫) 

কপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

48.  কনৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ড. কভাাম্মদ অবু আউসুপ 

উরিফ, ফাকজট - ১৭ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনাফ িারভদ ানাি খান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৫) 

কপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

49.  কযরর্ ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ড. কভাাম্মদ অবু আউসুপ 

উরিফ, ফাকজট - ১৭ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনাফ িারভদ ানাি খান 

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৫) 

কপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

50.  াফ যিয িট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ড. খুযীদ অরভ 

উরিফ, ফাকজট - ১৮ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

51.  ভূরভ ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ড. খুযীদ অরভ 

উরিফ, ফাকজট - ১৮ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

কখ কভাাম্মদ রীভ উল্লা 

রিরযি রিফ (ফাকজট-৪) 

কপানঃ ৯৫১৪৪৬১  

52.  
রযকফ, ফন ও জরফায়ু রযফিযন 

ভন্ত্রণারয় 

কফগভ রভররয়া াযরভন 

উরিফ, ফাকজট - ১৯ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনাফ কভাঃ আয়াীন  

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৬) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

কফগভ রভররয়া াযরভন 

উরিফ, ফাকজট - ১৯ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনাফ কভাঃ আয়াীন  

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৬) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

54.  কৃরল ভন্ত্রণারয় 

জনাফ কভাাম্মদ পারুক-উজ-জাভান 

উরিফ, ফাকজট - ২০ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাফ কভাঃ আয়াীন  

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৬) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

জনাফ কভাাম্মদ পারুক-উজ-জাভান 

উরিফ, ফাকজট - ২০ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাফ কভাঃ আয়াীন  

যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-৬) 

কপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
কফাভরযক রফভান রযফন ও 

ম যটন ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ড. অফদুয যরভ 

উরিফ, ফাকজট-২৪ রধাখা 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

কফগভ াকয়ভা াীন সুরিানা  

উরিফ (ফাকজট-৮) 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 
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ক্ররভক নং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কল্প কডস্ক কভ যকিযাকদয নাভ, দফী ও কটররকপান নম্বয 

57.  গৃায়ন ও গণপূিয ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ড. অফদুয যরভ 

উরিফ, ফাকজট-২৪ রধাখা 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

কফগভ াকয়ভা াীন সুরিানা  

উরিফ (ফাকজট-৮) 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডাক ও কটররকমাগাকমাগ রফবাগ 

জনাফ কাকন অকভদ 

উরিফ, ফাকজট-২৫ রধাখা 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

কফগভ াকয়ভা াীন সুরিানা  

উরিফ (ফাকজট-৮) 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  িথ্য ও কমাগাকমাগ প্রযুরি রফবাগ 

জনাফ কাকন অকভদ 

উরিফ, ফাকজট-২৫ রধাখা 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

কফগভ াকয়ভা াীন সুরিানা  

উরিফ (ফাকজট-৮) 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

60.  রযকল্পনা রফবাগ 

জনাফ মুাম্মদ অরী রপ্রন্স 

উরিফ, ফাকজট-২৬ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ াকয়ভা াীন সুরিানা  

উরিফ (ফাকজট-৮) 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

রফবাগ 

জনাফ মুাম্মদ অরী রপ্রন্স 

উরিফ, ফাকজট-২৬ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ াকয়ভা াীন সুরিানা  

উরিফ (ফাকজট-৮) 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
রযংখ্যান ও িথ্য ব্যফস্থানা  

রফবাগ 

জনাফ মুাম্মদ অরী রপ্রন্স 

উরিফ, ফাকজট-২৬ রধাখা 

কপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ াকয়ভা াীন সুরিানা  

উরিফ (ফাকজট-৮) 

কপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

 

*  জনাফ রযাজুন নূয কিৌধুযী, যুগ্ম-রিফ (ফাকজট-১) কল্প কডস্ক এয ভন্বয়কাযী (Coordinator) রককফ দারয়ত্ব 

ারন কযকফন এফং ককান রফলকয় স্পষ্টীকযণ/ায়িায প্রকয়াজন কর িাঁয রধাখায অওিাভুি ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগমূ ছাড়াও কম ককান ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তযক িাঁয াকর্ কমাগাকমাগ কযা কমকি াকয।   
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রযকল্পনা করভকনয কল্প কডস্ক এয কভ যকিযাকদয নাভ, দফী ও কটররকপান নম্বয 

ক্ররভক নং নাভ ও দফী রফবাগ কপান নং 

1.  
জনাফ কভাঃ ছাকয়দুজ্জাভান 

যুগ্ম-প্রধান 
কাম যক্রভ রফবাগ 

৯১১৫২৬৩ 

০১৫৫২৩১৪০৬০ 

2.  
ড. কভাঃ অভজাদ কাকন 

যুগ্ম-প্রধান 
কাম যক্রভ রফবাগ 

৯১১৫৭৪৮ 

০১৫৫২৩৯৯৪১০ 

3.  
প্রককৌরী কভাঃ নরজফ 

 যুগ্ম-প্রধান 
কাম যক্রভ রফবাগ 

৯১৮০৭১৬ 

০১৫৫২৩১৯৩২৬ 

4.  
ড. নুরুন নাায 

উপ্রধান 
কাম যক্রভ রফবাগ 

৯১১৬৫৪০ 

০১৭৭৭৩৩০৬৪৪ 

5.  
জনাফ কভাঃ রুহুর অমভ 

ররনয়য কাযী প্রধান 
কাম যক্রভ রফবাগ 

৯১৮০৬৩১ 

০১৯১২২৪১৪১২ 

6.  
জনাফ দীকন যকায 

ররনয়য কাযী প্রধান 
কাম যক্রভ রফবাগ 

৯১৮০৭২৫ 

০১৭৩৮৬২৭৮৮৭ 

7.  
কফগভ অরফদা সুরিানা 

ররনয়য কাযী প্রধান 
াধাযণ র্ যনীরি রফবাগ 

৯১৮০৯২৯ 

০১৮১৬৩৪৭৩৩৯ 

8.  
জনাফ প্রদী কুভায ভকাত্তভ 

উপ্রধান 

অর্ য-াভারজক ফকাঠাকভা 

রফবাগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭১৫৪০১৮৮৫ 

9.  
জনাফ কভাা কফাযানুর ক 

উপ্রধান 

অর্ য-াভারজক ফকাঠাকভা 

রফবাগ 

৯১১৪৬৬৭ 

০১৫৫২৩৪৪৪১৩ 

10.  
জনাফ কভাঃ ভরউরেন অর করার পরযদী 

ররনয়য কাযী প্রধান 

অর্ য-াভারজক ফকাঠাকভা 

রফবাগ 

৯১৮০৬৫১ 

০১৭৩৯৪৮৮১৮৮ 

11.  
জনাফ কভাাঃ অভানি অরী 

 গকফলণা কভ যকিযা 

অর্ য-াভারজক ফকাঠাকভা 

রফবাগ 

৯১৮০৯৯১ 

০১৯১৭২৯৪৫৫৭ 

12.  
কফগভ অরজজুন নাায 

উপ্রধান 

কৃরল, ারন ম্পদ ও ল্লী 

প্ররিষ্ঠান রফবাগ 

৯১১৪৬৫৭ 

০১৭১১৪৫২২৫৫ 

13.  
কফগভ নারগ য খানভ 

উপ্রধান 

কৃরল, ারন ম্পদ ও ল্লী 

প্ররিষ্ঠান রফবাগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৭৪১৩০৭৩৩৬ 

14.  
জনাফ রনরখর কুভায দা 

উপ্রধান 

কৃরল, ারন ম্পদ ও ল্লী 

প্ররিষ্ঠান রফবাগ 

৯১৮০৮৫৩ 

০১৭১৬২৭০৫৭৫ 

15.  
জনাফ কভাঃ ারুন য যরদ 

উপ্রধান (ি.দা.) 

কৃরল, ারন ম্পদ ও ল্লী 

প্ররিষ্ঠান রফবাগ 

৯১২৭১৩৯ 

০১৯৬৬২৩৩১০৬ 

16.  
জনাফ ককারনুয অিায 

ররনয়য কাযী প্রধান 

কৃরল, ারন ম্পদ ও ল্লী 

প্ররিষ্ঠান রফবাগ 

৯১১৫৪১৬ 

০১৬৮৬৭১৯৪৩৯ 

17.  
জনাফ কভাঃ কযজা যীদ 

ররনয়য কাযী প্রধান 
কবৌি ফকাঠাকভা রফবাগ 

৯১২৮৭৮৪ 

০১৭১৩৪০৯৬৩৬ 

18.  
জনাফ কভাাম্মদ অযাফুর আরাভ 

ররনয়য কাযী প্রধান 
রল্প ও রি রফবাগ 

৯১১৬৭৫৭ 

০১৯৭৯২৩০০৫০ 

19.  
জনাফ কভাঃ জারার ারফবুয যভান 

ররনয়য কাযী প্রধান 
রল্প ও রি রফবাগ 

৯১১৭২০৭ 

০১৯৩১৪০৫৪৬৭ 

20.  
জনাফ কভাঃ কভাস্তারপজুয যভান 

কাযী প্রধান 
রল্প ও রি রফবাগ 

৯১১৩২৯৭ 

০১৭৩১১৯৯৩৪৫ 
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র্ যননরিক ম্পকয রফবাকগয কল্প কডস্ক এয কভ যকিযাকদয নাভ, দফী ও কটররকপান নম্বয 

 

নং নাভ/দফী উআং/াখা/রধাখা কপান নং 

১ জনাফ কভাাম্মদ াখাওয়াি কাকন যকায 

উরিফ 

ফাকজট ব্যফস্থানা রধাখা ৯১৮০৭৯৮ 

০১৭১২৭১৮৩৩৮ 

২ জনাফ কভাঃ যায়ান করফয 

ররনয়য কাযী প্রধান 

পাফা-৬ াখা ৯১৪৫৪৭৫ 

০১৭২২০৪৪৬৪২ 

৩ জনাফ কভাঃ যীপ উল্লা 

রাফ যক্ষ্ণ কভ যকিযা 

রাফ াখা ৯১১৯৪৮৩ 

০১৮১২০৭৩১২৩ 

৪ জনাফ কভাঃ অব্দুর ভান্নান 

প্রারনক কভ যকিযা 

ফাকজট ব্যফস্থানা রধাখা ৯১১৯৫৪৭ 

০১৭২১৯৮৪৫৯৩ 
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রযরষ্ট-৫ 

পযভ- ১ 

অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা 
       /      ও অন্যান্য প্রধতষ্ঠান               

 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/অন্যান্য প্রধতষ্ঠান:  .............................................. 
 

অধধদপ্তয / ধযদপ্তয 

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 

(ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/অন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয মভাট    স্ব   
প্রাধপ্তয তকযা ারয অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             ফারজট ংরাধধত প্রাক্করন       

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯ 

২০১৮- ১৯  ২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১-

২২ 
২০১৮-

১৯ 
২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

                      

ধিফারয়                       

অধধদপ্তয/       – I                       

অধধদপ্তয/       – II                       

অধধদপ্তয/       – III                       

 মভাট  খ                        

 



 



 

পযভ- ২ 

অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
       /      ও অন্যান্য প্রধতষ্ঠান               

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/অন্যান্য প্রধতষ্ঠান: ........................................... 

অধধদপ্তয 
/ধযদপ্তয 

        
    (রক্ষ্ টাকায়) 

           
( ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/অন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয মভাট ফারজট         

           অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             ফারজট ংরাধধত প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ অন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয ম্ভাফয 
ফযয়ীভা ( ক)  

                      

ধিফারয় 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ১)                         

উরভাট (খ্১ + গ১)               

অধধদপ্তয/ 
ধযদপ্তয – 

I  

ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)                          

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২)                          

উরভাট (খ্২ + গ২)               
অধধদপ্তয/ 

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)               
     

১।                                                                                 ফাফদ           ধফরল                                 যকাধয            
এফং          ংস্থারক      ায়তা                                             

২।                  এধিধ (ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি)               ফধবূযত               খ                           ও                                               



 



 

পযভ- ৩ 

অধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট গ্রুরয যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা 
( ধিফারয়/  অধধদপ্তয/ ধযদপ্তয               

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

অধধদপ্তয/ধযদপ্তয: ..............................................  
 

 
 

অধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক  
ইউধনট গ্রু 

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 

(অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয মভাট    স্ব   প্রাধপ্তয তকযা 
ারয অধস্তন দপ্তয/ইউধনট গ্রুরয ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             ফারজট ংরাধধত প্রাক্করন       

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯ 

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১-

২২ 
২০১৮-

১৯ 
২০১৮- ১৯ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয জন্য ধনধযাধযত 
       প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা ( ক)  

                        

ধিফারয়/প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয                         

অধস্তন দপ্তয – I                         

অধস্তন দপ্তয – II                         

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট গ্রু – I                          

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট গ্রু – II              

 মভাট  খ                          

 



 



 

পযভ- ৪ 

অধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট গ্রুরয ম্ভাফয ফযয়ীভা  
( ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তয                

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ: ........................................... 
অধধদপ্তয/ধযদপ্তয: ..............................................  

 

অধস্তন দপ্তয/ 
প্রাধতষ্ঠাধনক  
ইউধনট গ্রু 

        

    (রক্ষ্ টাকায়) 
           

( অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয মভাট ফারজট         
           অধস্তন দপ্তয/ইউধনট গ্রুরয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             ফারজট ংরাধধত প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 
২০২১-

২২ 
২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ম্ভাফয ফযয়ীভা ( ক)                        

ধিফারয়/ 
প্রধান 

কামযারয়/ দয 
দপ্তয 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ১)                         

উরভাট (খ্১ + গ১)               

অধস্তন দপ্তয  

ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)                          

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২)                          

উরভাট (খ্২ + গ২)               

প্রাধতষ্ঠাধনক 
ইউধনট গ্রু 

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)               

 



 



 

পযভ- ৬ (ক) 

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/টাস্ক/ংস্থায ধযিারন কামযক্ররভয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
 ( ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)  

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

অধধদপ্তয/ধযদপ্তয: ..................................................... 

 অধস্তন দপ্তয/ইউধনট গ্রু:  ...................................................... 
  

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/টাস্ক/ংস্থা  

ফযয় (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায  
(অধস্তন দপ্তয/ইউধনট গ্রুরয ধযিারন 

কামযক্ররভয ম্ভাফয ফযয়ীভায তকযা ারয 
প্রধতধট প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/টাস্ক/ংস্থায ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক 

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট 

ংরাধধ
ত 

প্রাক্কর
ন 

প্ররক্ষ্ণ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯ 

২০১৮- ১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১-

২২ 
২০১৮-

১৯ 
২০১৮-

১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১-

২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অধস্তন দপ্তয/ইউধনট গ্রুরয ধযিারন কামযক্ররভয ম্ভাফয 
ফযয়ীভা (ক)            

 
           

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

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

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

মভাট (খ্)               
 

ধযিারন ফযয় (রূফযয অনুন্নয়ন ফযয়) ফররত যকারযয াধাযণ ও প্রাধনক কামযক্রভ ধযিারনা ফাফদ ফযয় ছাড়াও সুধনধদযষ্ট মকান কাজ ফাস্তফায়ন, যকারযয ফারজট ফধবূযত প্রধতষ্ঠানভূ এফং মফযকাধয ও 
আন্তজযাধতক ংস্থাভূরক প্রদত্ত য়তা স্থানীয় যকাযভূরয অনুকূরর অথয স্থানান্তয ফঝুায়;



 

 



 

পযভ- ৬ (খ্) 

উন্নয়ন কামযক্রভবকু্ত খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকরেয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
( ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)   

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

অধধদপ্তয/ধযদপ্তয: ..................................................... 

 অধস্তন দপ্তয:  ..................................................... 
 

খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধস্কভপ্রকে 
    (রক্ষ্ টাকায়)  

ফযরয়য ায  
(অধস্তন দপ্তরযয উন্নয়ন কামযক্ররভয ম্ভাফয ফযয়ীভায 

তকযা ারয প্রধতধট খ্াদয কভযূধি/ধফরল 
কভযূধি/ধস্কভ/প্রকরেয ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক 

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট ংরাধধত প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
অধস্তন দপ্তরযয 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)               
 

                 এধিধ (ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি)               ফধবূযত               খ                           ও                                              



 



 

পযভ- ৭ 
    অথযননধতক মকািধবধত্তক যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ম্ভাফয প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 

(ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয/ ংস্থা কতৃযক ূযণীয়) 
ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : .......................................................................  অধধদপ্তয/   দপ্তয :  .......................................................................... 
অধস্তন দপ্তয/                  /টাস্ক/ংস্থায নাভ :  .......................................................  .................................................................... 

অথযননধতক ধফবাজন 

       প্রাধপ্ত (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 অধস্তন দপ্তয           ইউধনট গ্রু/টাস্ক/ংস্থায জন্য 

ধনধযাধযত        প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা (ক)  
          

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

১৩ – অনুদান            
১৩১১১০১ – খ                      
১৩১১১০৪ –                          

১৪ – অন্যান্য যাজস্ব           
১৪২২৫০৮ –                        
১৪২৩২০২  –                                    
১৪৪১২০২ –                              

        *  
          

১৪৪১২৯৯ –                       
উরভাট: যাজস্ব (খ্১)           

২১ – অআধথযক ম্পদ ধফধক্র           
২১১২১০১ –                    
২১১২৩১৬ –                   

উরভাট: ভূরধন প্রাধপ্ত (খ্২)           

*  ১৪৪১২০২ –                                     -                                                            এই মকারি                                              
          



 

 

 

অথযননধতক ধফবাজন 

       প্রাধপ্ত (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
৭২ – আধথযক ম্পদ           
৭২১৫১০১ –           ঋ            
৭২১৫১০২ –         ঋ            
৭২১৫১০৪ –           ঋ            

উরভাট: আধথযক ম্পদ (খ্৩)           
৮১- অবযন্তযীণ দায় ( * *)            

৮১১৩২০১ –  াধাযণ বধফষ্য তধফর (ধধবর)           
৮১৮২৪০৩ –  কভযিাযী করযাণ তধফর           
৮১৮২৪০৪ –  কভযিাযী মমৌথ ফীভা তধফর            
৮১২১১০১ –  ২৮                                 

৮২- বফরদধক দায় ( * * *)            
৮২৩১১০১ –         ঋ            
৮২৪১১০১ – বফরদধক ঋণ           

উরভাট: দায় (খ্৪)           

মভাট (খ্) (খ্১+খ্২+খ্৩+খ্৪)           
 

**  ৮১- অবযন্তযীণ দায় শুধুভাত্র অথযধফবারগয জন্য প্ররমাজয  *** ৮২- বফরদধক দায় শুধুভাত্র অথয ধফবাগ, অথযননধতক ম্পকয ধফবাগ ও মযরথ ভন্ত্রণাররয়য জন্য প্ররমাজয 
       

      ফযাখ্যা : ১। কয ফররত জাতীয় যাজস্ব মফারিযয অধীন ধফধফধ কয (রমভন: আয়কয, বযাট, শুল্ক ও আফগাধয) ছাড়াও ভটযমান কয, ম্পধত্ত কয, বূধভ উন্নয়ন কয, ভ্রভণ কয ইতযাধদ এয  ন্তবুযক্ত;  
    ২। অনুদান ফররত বফরদধক যকায ও আন্তজযাধতক প্রধতষ্ঠান মথরক খ্াদয, ণয ও আধথযক ায়তা এফং ঋণ ভওকুপ অনুদান ায়তা ফুঝায়; 
    ৩। অন্যান্য যাজস্ব ফররত কয ফধবূযত অন্যান্য উৎ, মমভন: রবযাং, ধপ, ইজাযা, বাড়া, িাজয, মটন্িায ধফধক্র, অন্যান্য অস্থাফয ম্পধত্ত ধফধক্র ইতযাধদ রত প্রাপ্ত যাজস্ব ফুঝায়; 

   ৪। অআধথযক ম্পদ ধফধক্র ফররত স্থাফয ম্পধত্ত, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, ধেকভয ইতযাধদ ধফধক্র রত প্রাধপ্ত ফুঝায়;  
   ৫। আধথযক ম্পদ ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফন্ি ধফধক্র এফং যকায প্রদত্ত ঋরণয অথয আদায় ফুঝায়; 
   ৬। অবযন্তযীণ দায় ও বফরদধক দায় ফররত অবযন্তযীণ ও বফরদধক উৎ মথরক গৃীত কর মদনা (debt) ফুঝায়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 
 



 

পযভ- ৮ (ক- ১) 
অথযননধতক মকািধবধত্তক ধযিারন ফযরয়য াধাযণ/ধফরল কামযক্ররভয ম্ভাফয প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ  

(ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট কতৃযক ূযণীয়) 
ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ............................................................  অধধদপ্তয/   দপ্তয :  .................................................................... 
অধস্তন দপ্তয/                   :  ................................            ইউধনট/টারস্কয      . . . . .................................................. 

অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 
ফযয় (াজায টাকায়) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮  ২০১৮- ১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
ধনধদযষ্ট প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/টাস্ক- এয জন্য 

ধনধযাধযত ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক)  
   

 
      

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

৩২ – ণয ও মফায ফযফায           
৩২১১১৩০ – মাতায়াত ফযয়           
৩২১১১২৯ – অধপ বফন বাড়া           
৩২৫৮১০৬ – আফাধক বফন (মভযাভত)           

৩৫ – বতুযধক            
৩৫১১১০৩ – খ্াদয বতুযধক            

৩৬ – অনুদান           
৩৬৩১১০১ – মফতন ফাফদ ায়তা           

৩৭ – াভাধজক সুধফধাধদ           
৩৭২১১০১ – ত্রাণ কাময (নগদ)           

৩৮ – অন্যান্য ফযয়           
৩৮২১১০৩ – মৌয কয           

৩৯ – ংযধক্ষ্ত তধফর           
৩৯১১১১১ – াধাযণ মথাক ফযাদ্দ           

উরভাট: আফতযক ফযয় (খ্১)            

ফযাখ্যা:  
     ১১ াধাযণ কামযক্রভ                                              য়                             -                               ফাফদ ফযাদ্দ। কর যকাধয প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনরটয াধাযণ ও প্রাধনক 

কামযক্রভ ফযয় ফাফদ ফারজট ফযাদ্দ এয অন্তবুযক্ত;  
     ১২ ধফরল কামযক্রভ                                                                                                                    মরনরদন এককারীন/                              

                            ।                                                                                  ।                              টাস্ক ধযিারনায় মক্ষ্রত্র মাফতীয় ফযরয়য ররক্ষ্য 
ফারজট ফযাদ্দ    অন্তবুযক্ত।  



 

 
 

অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮  ২০১৮- ১৯ 

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

৪১১১১০১ – আফাধক বফন           
৪১১২১০১ – মভাটযমান           

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

উরভাট: আধথযক ম্পদ (খ্৩)             

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)                  
 

ফযাখ্যা :   
১। কভযিাযীরদয প্রধতদান (রূফযয অথযননধতক মকাি ৪৫০০, ৪৬০০, ৪৭০০) 
২। ণয ও মফায ফযফায (রূফযয অথযননধতক মকাি ৪৮০০, ৪৯০০) 
৩। অন্যান্য ফযয় (কাস্টভ শুল্ক, বযাট, বূধভ উন্নয়ন কয, মৌযকয, আদাররতয যায় অনুমায়ী ধযরাধ এফং ধফধবন্ন প্রকায ভঞু্জধয- এয আওতাবুক্ত) 
৪। ংযধক্ষ্ত তধফর (রূফযয মথাক ফযাা্রদ্দয অথযননধতক মকাি ৬৬০০) 
৫। অআধথযক ম্পদ (ূরফযয অথযননধতক মকাি ৬৮০০, ৭০০০) ফররত স্থাফয ম্পধত্ত, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, ধেকভয ইতযাধদ ধফধক্র রত প্রাধপ্ত ফুঝায়;  
৬। আধথযক ম্পদ (                      ৩৮০০ ৩৯০০ ৭১০০ ৭৩০০ ৭৪০০  ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফন্ি ধফধক্র এফং যকায প্রদত্ত ঋরণয অথয আদায় ফুঝায়; 
      

 
 
 



 

পযভ- ৮ (ক- ২) 
অথযননধতক মকািধবধত্তক ধযিারন ফযরয়য ায়তা/স্থানীয় যকাযভরূ স্থানান্তয কামযক্ররভয  

ম্ভাফয প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ  
(ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়) 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ............................................................  অধধদপ্তয/   দপ্তয :  ................................................................ 
অধস্তন দপ্তয :  ..................................................................  স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থা/স্থানীয় যকায: . . . . ........................................... . . .  

অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯  ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮  ২০১৮- ১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
ধনধদযষ্ট ংস্থা/স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয 
কামযক্ররভয জন্য ধজওধফ ফযারদ্দয ম্ভাফয 

ফযয়ীভা (ক) 
   

 
      

৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান           

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

৩২ – ণয ও মফায ফযফায           
৩২১১১২৯ – অধপ বফন বাড়া           
৩২১১১১৩ – ধফদ্যযৎ            
৩২৫৮১০৬ – আফাধক বফন (মভযাভত)           

৩৫ – বতুযধক            
৩৫১১১০৩ – খ্াদয বতুযধক            

৩৭ – াভাধজক সুধফধাধদ           
৩৭২১১০১ – ত্রাণ কাময (নগদ)           

৩৮ – অন্যান্য ফযয়           
৩৮২১১০৩ – মৌয কয           

উরভাট: আফতযক ফযয় (খ্১)           

৪১ – অআধথযক ম্পদ           
৪১১১১০১ – আফাধক বফন           
৪১১২৩১৪ – আফাফত্র            

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)           



 

অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯  ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮  ২০১৮- ১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
৭২ – আধথযক ম্পদ           

৭২১৫২০১ – স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থারক প্রদত্ত ঋণ           
৭২১৬১০১ – ময়ায ভূরধন           
৭২১৫২০৫ – বফরদধক ঋরণয ধবধত্তরত মদয় ঋণ           

উরভাট: আধথযক ম্পদ (খ্৩)             

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)           

প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তরুনায় কভ (- ) [  ক – খ্ 
]   

          

 

ায়তা ধররফ প্রায ফারজট           
৩৬ -  অনুদান           

৩৬৩১১০১ –                            
৩৬৩১১০২ –                              
৩৬৩১১০৩ –                                  
৩৬৩১১০৪ – মনন ও অফয সুধফধা ায়তা           
৩৬৩১১০৫ – ম্মানী ফাফদ ায়তা           
৩৬৩১১০৬ – ঘূণযায়ভান তধফর অনুদান           
৩৬৩১১০৭ – ধফরল ভূরধন অনুদান           
৩৬৩১১৯৯ – অন্যান্য অনুদান           

 

*  স্বায়ত্তাধত প্রধতষ্ঠারনয ধজওধফ অংর ফযাদ্দ ধফস্তাধযতবারফ অথযননধতক মকাি অনুমায়ী i BAS++ এ এধন্ি কযরত রফ। তরফ ফারজট ফযাদ্দ শুধুভাত্র ৩৬-  অনুদান গ্রুরয ৮ধট ধনধদযষ্ট অথযননধতক মকারি প্রদধত রফ। 
ফযাখ্যা:  

১৩ ায়তা কামযক্রভ                              -    প্রদত্ত অনুদান,             ঋ          -   
 ফারজট ফধবূযত যকাধয প্রধতষ্ঠান (স্বায়ত্তাধত),                                                       
                    ,                           -                 -               
 যকাধয অ- আধথযক প্রধতষ্ঠান (যাষ্ট্রায়ত্ত),                                            
                    ,                                                  
 মফযকাধয প্রধতষ্ঠান,        প্রধতফন্ধী পাউরন্িন,  ভুধক্তমুদ্ধ স্মৃধত মাদ্যঘয          

 

১৪ স্থানীয় যকাযভরূ স্থানান্তয ফররত ফতযভারন ধফদযভান ০৭ (াত) ধযরনয স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয অনুকূরর প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ ধররফ অথয প্রদানরক ফঝুায়;   
[ মমভন: ঢাকা ধধট করযারযন,  নান্দাইর উরজরা ধযলদ,  ভয়ভনধং]  



 

পযভ- ৮ (খ্- ১) 

অথযননধতক মকািধবধত্তক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধ ফ  বূযত কামযক্ররভয ম্ভাফয প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ   
(ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)  

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ................................................................  অধধদপ্তয/   দপ্তয :  .............................................................................. 
অধস্তন দপ্তয:  ......................................  ...................................... খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধস্কভ:  ......................... ......................... 

 

অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯  ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ধনধদযষ্ট খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধস্করভয 
জন্য ধনধযাধযত ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক) 

   
 

      

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

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

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
          

৩২১১১৩১ – আউটরাধযং           
৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (অধনয়ধভত) ভজুধয           
৩২৪৩১০১ – মরিার,  ওরয়র এন্ি রুধিরকন্ট           
৩২৫৫১০৫ – অন্যান্য ভধণাধয           
৩২৫৭১০১ – কনাররটধি            
৩২৫৭২০৬ – ম্মানী/াধযরতাধলক 

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
          

৩৮ – অন্যান্য ফযয়           
৩৮২১১০২ – বূধভ উন্নয়ন কয           
৩৮৩১১০১ – ধফভা           

উরভাট: আফতযক ফযয় (খ্১)  
          



 

অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট ংরাধধত             

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৬ ভা 

২০১৮- ১৯ ২০১৮- ১৯  ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 

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

৪১১১১০১ – আফাধক বফন           
৪১১২৩১০ – অধপ যঞ্জাভাধদ           

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)           
৭২ – আধথযক ম্পদ           
    ৭২১৫২০৫ – বফরদধক ঋরণয ধবধত্তরত 

মদয় ঋণ  
          

উরভাট: আধথযক ম্পদ (খ্৩)           

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)           

 
ফযাখ্যা: 

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

[মমভন: ধফরল কভযূধি -  আযফান ধফধডং মপধট প্ররজক্ট,  ধস্কভ -  যকাধয ফযয়ফযফস্থানা ধক্তারীকযণ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

পযভ- ৮ (খ্- ২) 

অথযননধতক মকািধবধত্তক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধবকু্ত প্রকরেয ম্ভাফয প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ   
(ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়) 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ......................................................................  অধধদপ্তয/   দপ্তয :  .................................................................. 
অধস্তন দপ্তয:  ......................................  ...................................... .......  প্রকরেয      .......................... ................................. 

 

অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভূরক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ 

ফারজট 
প্রাক্করন       

২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 

২০১৮ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

ধজওধফ 
আযধএ 
(ধজওধফ) 

আযধএ 
(ধফরল) 

ধিধএ মভাট ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রকরেয জন্য ধনধযাধযত ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক)    
 

 
    

 
  

  

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

৩২ – ণয ও মফায ফযফায               
৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন 

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
              

৩২১১১৩১ – আউটরাধযং               
৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (অধনয়ধভত) ভজুধয               
৩২১১১০৭ – মানফান ফযফায  

(বাড়ায ধবধত্তরত) 
              

৩২৪৩১০১ – মরিার,  ওরয়র এন্ি রুধিরকন্ট                 
৩২৫৫১০৫ – অন্যান্য ভধণাধয               
৩২৫৭১০১ – কনাররটধি                
৩২৫৭২০৬ – ম্মানী/াধযরতাধলক  

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
              

৩৮ – অন্যান্য ফযয়               
৩৮৩১১০১ – ধফভা               

উরভাট: আফতযক ফযয় (খ্১)                

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



 

৪১ – অআধথযক ম্পদ               
৪১১২৩১০ – অধপ যঞ্জাভাধদ               

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)               

৭২ – আধথযক ম্পদ                
৭২১৫২০২ – উন্নয়ন ঋণ               
৭২১৬১০১ – ময়ায ভূরধন                

উরভাট: আধথযক ম্পদ (খ্৩)               

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)                      
প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- ) [  ক – 

খ্ ]   
                    

 

স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থায প্রকরেয মক্ষ্রত্র প্রাযতা                
৩৮ – অন্যান্য ফযয়               
    ৩৮২৩১০১ – প্রকে আফতযক ফযয়                
৪২ – প্রকে ভরূধন ফযয়                
৪২১১১০১ – প্রকে ভূরধন ফযয়               

মভাট               
 

যাষ্ট্রায়ত্ত প্রধতষ্ঠারনয প্রকরেয জন্য প্রাযতা 
(ইকুযইধট/ঋণ এয মক্ষ্রত্র)  

              

৭২ – আধথযক ম্পদ                
৭২১৫২০২ – উন্নয়ন ঋণ               
৭২১৬১০১ – ময়ায ভূরধন                

মভাট               

ফযাখ্যা: প্রকরেয জনফররয মক্ষ্রত্র মফতনবাতা ধনরনাক্ত মকারিভূর ফযাদ্দ ধদরত রফ 
 মপ্রলরণ কভযযত                   মক্ষ্রত্র অথযননধতক মকাি ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান  
 াকুরয মফতরন ধনরয়াগপ্রাপ্তরদয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন (যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
 বদনধন্দনধবধত্তরত শ্রধভক ধনরয়ারগয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (অধনয়ধভত) ভজুধয 
 আউটরাধং- এয জনফররয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩১ – আউটরাধং মকারি ফযাদ্দ ধদরত রফ 

মপ্রলরণ কভযযতরদয ফযতীত অন্য মকান মক্ষ্রত্র মকান ক্ররভই ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান মকারি মকান ফযাদ্দ যাখ্া মারফ না।  

ধফরল দ্রষ্টফয: 
 

 স্বায়ত্তাধত প্রধতষ্ঠান কতৃযক ফাস্তফায়নাধীন প্রকরেয মক্ষ্রত্র ধফস্তাধযতবারফ অথযননধতক মকাি অনুমায়ী i BAS++ এ এধন্ি কযরত রফ। তরফ ফারজট ফযাদ্দ শুধুভাত্র ৩৮২৩১০১ – প্রকে আফতযক ফযয় এফং 
৪২১১১০১ – প্রকে ভূরধন ফযয় – এই দ্য’ধট অথযননধতক মকারি প্রদধত রফ।  

 ভূরধন ৃধষ্টয (Capi t al  For mat i on) ররক্ষ্য যাষ্ট্রায়ত্ত প্রধতষ্ঠানভূরয প্রকরেয জন্য গৃীত ইকুযইধট/ঋণ এয মক্ষ্রত্র শুধুভাত্র ৭২১৫২০২- উন্নয়ন ঋণ এফং ৭২১৬১০১- ময়ায ভূরধন – এই দ্য’ধট 
অথযননধতক মকারি ধফস্তাধযতবারফ ফযাদ্দ প্রদযন কযরত রফ। 



 

পযভ- ৮ (গ) 
জনফর ও অধপ যঞ্জাভ ংক্রান্ত তথযাধদ 

(ধিফারয়/অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট কতৃযক ূযণীয়) 
ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ............................................................  অধধদপ্তয/   দপ্তয :  .................................................................... 

অধস্তন দপ্তয/                   :  .........................            ইউধনট/টাস্ক/স্বায়ত্তাধত ংস্থা/স্থানীয় যকায/কভযধূি (ধস্কভ)/প্রকরেয     .......................... 
 

  

জনফর আনুলধিক প্ররধতষ্ঠান মানফান মটধররপান অন্যান্য অধপ যঞ্জাভ 

কভযকতযা কভযিাযী 
মভাট কধন্টনরজন্ট ওয়াকযিাজযি মভাট ফা/িরাক ভাইরক্রাফা জী কায  অন্যান্য দাপ্তধযক আফাধক পযাক্স কধম্পউটায পরটাকধয়ায 

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

১.অনুরভাধদত                                     

২. ধফদযভান                                     

২.১ রুুল                 
          ২.২ ভধরা                 
          

                   সুধফধারবাগী *  
                 সুধফধারবাগীয ধযণ মভাট রুুল ভধরা 

                     
                     
              

*   সুধফধরবাগী ফররত াভাধজক ধনযাত্তা/াভাধজক ক্ষ্ভতায়ন কভযূধি অন্যান্য কভযূধি/প্রকরেয প্রতযক্ষ্ সুধফধারবাগী ফঝুারফ। মমভন, ফয়স্ক বাতা/ধফধফা বাতা/ক্ষ্ুদ্র ঋণ গ্রধতায ংখ্যা, উফধৃত্ত প্রাপ্ত ধক্ষ্াথযীয ংখ্যা,  
প্রধক্ষ্ণাথযীয ংখ্যা ইতযাধদ। 

 




