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সভার নািটশ

             ম ও কমসং ান ম ণালয় এবং এর আওতাধীন অিধদ র/দ রসমেূহর ৩য় কায়াটােরর বােজট
বা বায়ন সং া  িবষেয় বােজট ব ব াপনা কিমিটর সভা আগামী ১৮/০৫/২০২০ ি ঃ তািরখ বলা ১১:৩০ টায়
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  ম ণালেয়র সভাকে  (ভবন নং-৭, ক  নং-৪২২, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা)
অ ি ত হেব।

আেলাচ সিূচ: ক) ২০১৯-২০ অথ-বছেরর ৩য় কায়াটােরর বােজট বা বায়ন অ গিত;
                 খ) বািষক কমস াদন চিু র ৩য় কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত;
                  গ) জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও পিরবী ণ কাঠােমার ৩য় কায়াটােরর বা বায়ন
অ গিত;
                  ঘ) িবিবধ।

             ২। উ  সভায় সংি  সকলেক যথাসমেয় েয়াজনীয় হালনাগাদ কাগজপ সহ উপি ত থাকার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৫-৫-২০২০

জাহানারা বগম
যু সিচব

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার িভি েত নয়) 
১) সিচব, বা বায়ন পিরবী ণ ও মলূ ায়ন িবভাগ, পিরক না ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
(পিরচালক পযােয়র একজন িতিনিধ রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)
২) সকল অিতির  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ১৯৬ িবজয়নগর, ঢাকা
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৫) যু সিচব (সম য় ও আদালত) ও ফাকাল ফাকাল পেয় ট জাতীয় াচার কৗশল, ম ও কমসং ান
ম ণালয়
৬) উপ-সিচব (কমসং ান অিধশাখা) ও ফাকাল পেয় ট বািষক কমস াদন চুি  , ম ও কমসং ান
ম ণালয়

১



৭) উপসিচব, িনরাপ া-২ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ (সংি  কমকতােদর সিচবালেয় েবেশর অ মিত
দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা)

৮) উপসিচব, পিরক না অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয় (ম ণালেয়র আওতাধীন সকল কে র
ািবত বােজট বা বায়ন পিরক না সভায় উপ াপেনর অ েরাধসহ)

৯) উপ সিচব, বােজট-১৩ শাখা, অথ িবভাগ
১০) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১১) িসে ম এনািল , আইিসিট সল, ম ও কমসং ান ম ণালয় (ওেয়বসাইেট নািটশিট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)
১২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা
১৩) সহকারী সিচব, সবা শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয় (সভাক  ত রাখা ও আপ ায়েনর ব ব া

হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)
১৪) রিজ ার, চয়ারম ান এর দ র, ম আপীল াইবু নাল
১৫) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৬) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম মজরুী বাড
১৭) অিফস কিপ
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fdr:    Trm;rfan ® iwh Gro\ bi"icQfl `O`O-`s qfu wh atan aT& QO`>-`` aqfuarm givl

FapaT i]aoneT3Trfinft ® rmr arol bitl"iQ rty aife at q5tun (Budget Framework)
givtay 5Tof finey, Oifan rfu qa` F`fRE iiarmrfinft ® tqrm ar®l bitlvit€* wh giv
faorin wh OFfrtrm an <zace aq: 6i55 sTgi3r q± iqTgiv i9ac rug ds Fwh
aorRT an  Fin atHtEi  iT&tTtffi  as  qrm  afro  as  aeyma  fen  rfu
iT5ctT5THrfana ® 5Tgiv aT^ro-bitl]ir€tap farfu " rm5 rna a arfin q€T flq< qrHan
maitap fas at an5Ti € aesflft dtma I:anth/qFf¥they ¢i!t5 ¥tq I
a.a      Trmrfan0 5rmafattFFHquwhm® atfinqFrm`9a{ qTffl ffith:
a.s      as q>ibic"ic® erfe an qfan, an6tTap iTtl7tqlf Trffi qcaf5ap qwh
(MTMF) emoii5 ffi an aq` atqap 5Tgiv fan fch ¢ta F`fae iTaenfflriinft ®
wtFT afs-6iq]q-c€a w `o`o-`s, `o`>-`` a `oQ`-`o Fen w rmar aten a aTfca qF7"
aa` uffl fatfroey an State (rna-bq= a Sap I

i.i       ffro                  .  (Assumptions) fas qstar aTen a atfan arFTtaT 4q€ q]ffl
farfuq an ©:

•    iT@cttfflrfanft ®  rmTFT ar®\ bitlvi€ mz5 iTthHIf canst5 giv flq: wh qeeqTffa
Orfan ® `n tefiPe qfai5EN (`O`s-`08b) rfe FaapiRT as ® 5Tofaqma ffro
rfu Orfan ®q: iT&trcffi -cTxpTqiai"iQ rfe TIFF ¥H;

•    qiq5ttra fffi qgoneTHfflft ® 5rgiv af@bitl.>iq= us cife as farfuffl rf@civ?!{efl
malmF:giuicffrorfufinFgivanqfaq5irc5rmqe3rQq`rfu5FTifearm
CRE in ¢ fflft qfs rm; aq`

•     fSrfei.rfl engffa qc`ep] q7ii gil rm©FT anIT, mt5 F<fRE iianFivfa5m ® qgiv aiiferiT"¥cQ-fl-
qrfu apiitfl9,giv* ¢i fli<ita¢\5i ffi ¥w;

•     qaoITErH:rfanft e wlqr af$6itlapicQfl as qqTtma qtfu q7an (optimum utilization)
fife an RT RT I

ife wh rna a enfca ciapjvidt qq€ q7ffl F&fae REa qfRE Ttrm a?
05wharobii5ii qqftoanREI atRE aqg `m a atfin wh ciipjviai' aT&

H   L`       ..,    i.+ qtech dtan ai€ `oL`+STgiv ilfflg f5ffro
±9QQ-`Oqtwa""atmaF`rmthyqFf¥:ifeq5REqti+
a.8      tw iTRT enfflraes" 5Tcaf5ap lf fanft rty whrfu a qfro ciTr tqrfu
xptxpiiT cq atFflft (.ifaep-a)  eiqg q5ar q{q{q  cF qu 9apBT mgiv  (pA)  ®  qFrfucwhfty dapsi
qTm (RPA) afrfu fife ¢at5 eta I



a.a      REqtFgiv e 5rm affroirqu Ffin flq€ qca qfife Tt55iTPe F{a a
Fffi qTnRE GTffi arval biq]itafl wh rna ® enfaa qT57rm `gq{ qrffl F€"t
:pelfaer: qof fanoi, qfan ffl aq` sr`fRE macttENffl ® rmrm ar®l bitlvic€T* giv gil
faq7fflii. sT5iiT maoit5TH:ffloi ® rmr erfen aq` qRT qfinen`"qc<a av7F e atfin FiF7"
qq3  qTffl  9rdttrm  q7cg  apfsqg  fa"  qfroey  ®  qalrfie-fan  am  afar  eni  6igr
<>ETrxp{rfari.rm 5TTtrfe nIcttETarfin9I ® igiv ffl qq< gin qftw,  TtH5rfe T`m e
::FT;i:ae apF era capTffi eir®T biiixp<a m7F ® alfan iFrm aq3 aTffl i:rm7qFfirfu
q5ac RT I

®.>      in © atfca qFrm flq` q7th ftwhthrqgiv thrmma ffro fath:
•   can6t5 giv rfu qgiv en Gin pe Frfu fafro iqof an an q5iTt5 RTi

iota mamaqi5ttq wh can aaptiT cama5 an an apan rna in;

•   qffi apq 9rfae TTmerfe F:apa aniF fa fro cFTa F:fRE F`i¥iiT rfe
qatqRT ffro qT3T  e  5TttRT tsF/\ali§,cB+I.Iqq  qtitrm i5aro qtai  farm in rmi5
afarfa5 a eprfeig wh T`f%P qataRT ai3m5 qtqi ffro mag 5Tof an ffa F:fRE F`aa
eiiT fflfflfflffi qTqu orfinft fatfro q5ta en f5f5t5? fas qfuf5ap cgiv
giv at aT55iF e givtlct an i5iTt5 eta I

•   fflffi qima cqFffi ar®i bitlTicQ-a tFta af± ffro ira ffl fatqEN fha
a7ffl fa!fraol apace <tq qa` Fffi xpTtFT ffl xpii5q rfu carl era f±
riuirflooi ci altgiv dTan ® dtrm i5Tc5 ¥tT I

o`     qENayfandywh in ® atfaFTqqrm age rfufRE: wi fan giv wh
enGiii7F ®  eniaa F3wiThT ffli  q]th ffro fiqanan ofaRE/qfaFtiqu F5tar alti7a ®  dtfen
aT7ENiaT qq: iTffl :pe&fro ap{9 q5cntTHrfan qfaeL¢-a F`xp ¢aF=> a q5aiLQ qu iBAs++-`9
rfuT5ffli

o.®      qfincarqfRE rty in ® enfca FTrm qT` iTffl fath: i!amarfan ama
rtyqT in ® erfera FF7" flq` <jalalaiifl ffro q!¢i5i maraifebila¢ as qua rna ® aTfin
wh qF7" aq: anma wh an fa&faapqgiv iBAs++-a flf5a tFta Oftwrqffro rm-a-aa
xpgqo  e  q!aiL8  q7an q5iTcai  ©qng q&m veeyaTf€ ae  giva fathfie  i7th ¥t5
ffro®ITapfflife erfas enf© aeftysT`Hrfgiv7a¢t5a q7ffl farfua qsta i BAs++-`g affia
5FT 9ifin ¢i>{:giv txpta ¢aF\b (q5) qa` 6RT ¢iz{lgoc+list tzFta apaq® (ap  i7ap ¢atq I

a.8       RE mactt5T3Tffl ® 5Tgiv afsbitlapiT€ qfRE 5T:1 Qqi 5Tin FT qfgivalrfur
8TitH Feraye± gftyaepr`Ha `O`O-Qs, `O`s-`` a `0``-`0 iFfro crfe 9rfin aiq`
6RE a7iT qFf¥ife q7fflin rty 5Tma atma I

8.a      wh atan e givrm an q5ta Trmrfan can an viir qftwm<qrriqFFT
qgivat rm: nI\Omaivian ® 5rgiv afsttng Fffro 5Tii aa: qin qftw, Thffl€ F:a
® qffi givener cqFffi ei{eqbitl.iquQ,a wh al5iT e alfin FFTrm aa` q7ffl 5T:rm/
:pe:from Oia cchlaapot:jFT€ a F`a;iig acTa F`fae as anrm qffi Fi5iiT SapqF ¢atq I at
anon ffi apS rna a aTfha arF7imat aq` anan qic"i ncifl qa `o`o-`b qofqRT farfu
as eITffl qq& `O`s-`` a `0``-`0 iqfro atFqq qqu q"Tth/&ctFT Ft* ca*ft FaliT WFT
finan nga:ffl`e{.i >i?igc¢ xpT¢ wtfro ¥za I

a.a      ataFT/arm gil ffl5ta qgiv itfan: Fthtffi as i5tth whei5tH `O`O.`>
Tfro at eiTqiFq qq` `O`s-`` a `0``-`0 iFfro atF9iq aq3TtF* cFta fke qrfe
qu a5iTt5 ffl:
a.b      in ® atfin Stan a arm an: `OQO-`s qfu atngF7F e aTfca as Stan aqi
`0`>-`` a `0``-`0  gTfu atxpan qFan qmT!¢F/en3TtFiT tFta iBAs++-4 ffl-a q7a€1a qsac©



=tqi  atFta call qi?tbc"fl 5rrma eta fi an eta Qma5t5T qFf¥:ire ata wh qfife aten
5nma fas® tac<Dtli3I aergiv eta qq` arfe dtaima en affro fife apat5 <ca I

a.`     iTRT at" ® arm an:
•    F:fas REcnENrfan ® 5Tgiv ffl aa` iqan rfuenrFrH5rfe sT<fflysq5ma caFffi

ffl Fgiv `o`o-`> qfu qfin  ® era q7tHa dTan aFRE aqu ¢ats =ca cqF
i5T iT@enfflrfan ® 5Tgiv ffl aa: q:fRE ofincaffl`twalF5tw wi7 6i55 qamafflft
® fflrfu af± as anrm ae apS \al.quifa\9 qlffl rty FT`gitwhfty <3T;

•    `O`s-`` a `O`Q-`O iFfro atFqqe 4q- agi5 q5iTt© eta fro qamarfaney a
5rgiv afen qa: I:fRE tiaFenFT`H7ar®\ bictlfl dtFT qfu qfin ® eFT a73r
I:fas qfu wiT 6i55 iiamarfanei ® iFTTtw af6tw as anflm ae giv
qictlirr0q7fflan"q`Tqtanfty€H;

a.a.a    qfan iTma enan qT` arm: T`fas ofaFca7ffietaa qfe 5Tfty FcaRE gra
van dtf5ife era at 5tmtr as rfuma-a qu ffeTfie 5Tcaffa capti5 giv
iBAs++-a  "-b.ff->)  q7an  q5t9  agi5  a5i7T  <tacei  atFta  as  rfufla-a  giv  q7Fin
5r`Onth;qFffirfuey qcH Qma5tq i5T* tqTFTltq5 `O`O-`b qfro qfan qTtwh atffl 4q` `O`s-``
a `0``-`0 5Tfro atxpfiq age ¢at5 etqi iota 5Tof fama rfe q7ifro wh ffifii5->-fl
nofeckflqiTcani5rcaffacq5TREfaflfroanarfuanmami

a.a.a   din wh =t9 rm iTen 5t55itPe F`en aT` GTst al@6i-Ivii{5 ch
enffl a emrm ere: as Oifaoia-a qu qfin at €t5 m<tu Tqfaara |Tw5rfe F`H
flq` cqqan ar®bitll¥cQfl- `O`O-`s qfro at atffl Qq` `O`t,-`` a `0``-`0 wfro
at eiz7Fftq iBAs++-a farfe iqatffi cgiv giv "-b. (q5L`) q7qgiv q5ta aF an <Hi
vi58 9ia fha ira iqof dr ffa F`fRE F`HiT ww qrfflysrat qgiv ffley farfuft an €F I
afro as 9rfa9ia-a qu  q`fRE F<qraf± ffro iqTZRT iqof an ffa ae cF fflft
Fat iqof qThfiTffl fa&ife q{qcq en farfe qofife give qu "-b.(¢-a) an€ia asta
6i55 q€qrerf± `O`O-`s qfty as aTSffl Qa€ `0`>-`` a QO``-`O ierfro asen
dtHTma iga ¢ta qFan iBAs++  a ¢f@ ¢at5 ¥tqi

a.a      tw aTeva atffl a arm
a.a.>    qtfife SRE xp alxp ffro atan ® arm an: ffl RE maqTENfflft ® 5Tgiv
efi5fro qq¥q qtffa fro xp qfeS ffro q]T qi[ttF g{q{q capqwh cF FapF ngqTETHfflft
a irm af± `0`0-`> iFfu as aTffl 4q< `O`s-`` a `O`Q-`O iFTfro at
elpeon:praor"FTmttmaeiFTqiaFb.(ap-s)angiv¢ac5¥tqiqtFta`O`O-`si5Tfuat
en5qq FT[OwLffii5 ffro ngiqT ch anFF ach an rna mi i5za `0`3-`` ® `0``-`0 5Tfro
9{xp€>ipo[vicquivctlflrmerfaninfdrfa9ratTeqqtvyrfu¢aTqitqiFifREfinq¢aTq7irfagiv
ieratife cq5iB qu erfe q5ae €tqi `O`O-Q> q3rar `O`s-`` iFfro mfty can ofrty ffl
anTF qed iqatqRT aTfflrgivrm rfe an rna in I
a.a.a   ffi SEE xp at"/ arm enma ama qgiv them itfan: ire 6RE
ofap aianrgivftey ei`.imaa cFta F:fRE iT5®itETHrfan ® rmiT en aq` 5Tth ofaFcaF:a
5Tof f*m gil fa9pat qi5iq fa&ife qtFRE fas affl®rfu an q© flq: anrfu
es{a i;ii¥ifrol ¢at5 9matai 5ta aesta F&fRE iT5marfan ® 5giv afsbi=i7LIf€* 5FT gil crfe
qfarf3fl qTmm cotioic<§ qfgiv ¢m mta mi st5Qit, iTaqTENrfan @ i5miT afastRT aF@ qTffl
giv gapg[ sTrgiv ffflflgivfla), T6tF tqtffi giv en atan a7iT qrfe atmei atFta a¢a rm,
q9tF zaerap XPT e¢5Tffi q73T fan ¢ta ei¢zHa atar5FT/giv9m aqu ¢at5 <cqi  a  atan q7fflin
aerfie canq iFof aarF era an <ca mi canF dmaa eiir an fafro Fvta q7FT al¥it5 ¥ca tqF e5
gap{qa ``§ng qgiv cac elapa ap aq: cINtF © in eni  `o`o-`> qfro ffi 6RE
aprfgiv q¥q {zi=iF;BT q5giv fir F:fas REmarian a rmFT aisbitlfi¥a a5ia ffl ¢ta
qfrfu qrffro giv ftw XPITFTZH atalrfu an a€q ¢ata I



a.o.a   `o`omR> qfa qtffa tw xp atan: `o`o-`> 5Tfu afeeqgr ai5ma q7tHa
enapq  F:rm/qF8a®lmaa  eiiT qaF-b-  (ey-a,)  uq<liT q5iTt5  ¥tai  as  aaptEa faqfro  aaTt6ia
enaq.=T a el{xplct qQife can (Economic code) qu iBAstt a farfu (Detail)  qfa q5iTt®
qzq I `o`o-`s qfu emaFtF q-+icquirnva aapt5ia wi7 an qrfe an qTta in I i5tq, `o`s-`` aaS
`0``-`0 qfu epeap \aitplifS\5 ® \aiiq{+iifiem 5Tap aaptEN 5FT dr alQrt5 Eta I a"
Zqtfirap :in:!ngT aTfara fi!mof `o`o-`s qfro ife 6RE Ffty arf© q5givfty
Q``pgq>iquQ;a fir dThrfu an d€ft 5*t5 ¥tF I

a.a.8    an\q=]fii5Tftyqrm  efianiTxp  qse  rmIT  F¢tT  FffirqtH5rfe  F`fflFTan
qugma cqqat eifabii+I?[qu asta qiaT b (fry qu q53rcg €ca I
¢.a     qfanffi a qtseifefanqgiv: qftwpr`qFq? faife rferg iitqT
7F iT qftren<qra qTat app9i]T apca \ai1{+i\`«qq  qa F`utai5/qFf¥:as dtanF ® atfFon
anrfflrfamey ® rum erfRE cErapi q5mal iiacTTENrfan ® 5rrm df6ha at ®ife` qfi
rfean  q:qq{  enQr  erlqqq  a  eitFftq  9rat7Ftan  giv  enHi  a5atqi  iiaeyT5THrfan  e  i5TffliFT
afe5tma mqS ®mf¥: 9lpiq ¥pnfir.rap 9rfan e 6iRT at (ataiFF ® atF9iey) 5TQife ife
famqu aq` qfin rfu®rRT rfu ® F:fRE qdr f± givrG>1a¢ amaa ®fia +i\9ialc\ofl eiiT
cgiv] iq5i;:Ino qcqi  5Tofife apr€ faust fliai  qfrfu irfha rfu € F`fae crfu fen
ngTma/faiFr9i ® 5Tgiv erfEN q{5 era aTani/aesrma ®fla aapfflfife di F7rfe rm5
sT`f±ie qgiviFi!i:rfan9i ® 5Tgiv era caan ¢ma I efflan, qQfeFffa ife fawlft cq5iqF  aapE mau
qfflTtFra fir a-¢8iror®T a qus an i5ma I

a.O      qttch  enffl  a  apqxp  qan  ©  Egfean:  at  qraprm  ac  fli'sqiq2Ina
qftwysT`H ={s enel 9rfin ® 6iRT at (eitanT € atFan) ffro as eife: gra T9nian
`qq` qfam atii.rna rfu flq: F`f±B ch fen aq` iqatife rfu far iTi5tiTi5
9rm:pep rfupe qTtS atan ® givflft qgiv ¢ata I

b..a       arm qfife qma ergiv:  F&fae F5ctT5TH:ffl  ®  qmi7  afs-bitlap-ap<a  eiiT  wl
fai5`pei giv f@9pin wh whtap ffro cq qTth farfuq an qcme en-? rfe aatiF aq` a
=TaniF  gil  cch  qanl  Qrtap  mi  vTgiv  qFaprrm  giv  F¢F  raarq&m  rty  arfe
a¢a/fdrq=iTFTaaliFsT:g5manTsam€tqfarmwh¥rfu,itacttEmacan9t5givqq:
a&niT xp fauf.ra5xp (Kpi) qlFTrch rfu cFta FifRE afflrf5Txp ffi fatqEN ffro
;=utts ®qTf¥: &fl grapriatxp qF8qafian fagivqia as anrm i5faea rm ¥rfu
ei`oii]F apma I cFtFta qaTfRE gTfaan fee qtapap iapF qenfaaptanFrm rfu/afflrfat alF
ffa  5TQrqt  a  gt6tfl  rfu;ei¢H:riin ai7Tct5iT  ffley a\F ¢ta qm7FiT5 ts qdflT5Ta~
=¢sti}!fa5qreraprffro  eiFr  efrrfu  qof  F`atiT  a7i3¥r  ¢ffltg  <tqi  at  ®ife`  erfia  ¥rfu
ordrtrm ap{a qrcct qTaprm ac pe ffro asft apara I

a.a       qgivfte cdeoffi tw affl q7tm FqTrmrm: qfan qJFTma I:fas GT3a ®
qnitr famtqu qrfas in apffi eiap{qq qQife qtl capic®arfa anaTaFi ® atFom q©
qra{q qq: F&f±p ng®it5TH:nani ® q"r df6btRT mi 9raTrfu pe q5ffli rfu iqatffi
9rfro (qqffi) ap wicqui"tlq qa qTen (iBAstt)-a enqtFii5 (upioad) q5aii{ t5FT rfu fai5"

1;qu  afITq  €Tlcitairtlq>jirq  (electronically)  qof  fan  can  q53rFI  rfu  fan  ap  EgiiF
F`z]mma mattap F:f±re maonfflrfdrl  ®  5Tgiv ffl agiv  amp/aapgiv?!fefl  i7iienfflT  a
erFTokyora fagiv qQife cgiv®ffi fai5Tma aTrfu ffliqi].ffl:anth fife ¢acq I

>o.o    qttch q7qrm ffi wh apiffi.ffi: qof fan7qfrfu Ffro cama tc€ at
enaffl ® erFTflong I:f%B eHTffi iT@cttmaa as anrm ae as ®ife` 9apF FaiTEN
fqT¢irfl5noi{q Oma e qirty q5iTtqi  as qraprm as fife apata cq, as aTapF ®
givq\qqqi: a5 Orta9ma as itfan79rfe qQttqQr5tta qiqua mum aq5 an ¥carEi arfe
eiTapayetry9ioI 5Tof fin9] e  qfan © caaqma ®a REi at qTaprm i5fma F:fRE
ape!:ri.}i?!{{=qapTtlaeF&xpq5at©€zai



».a    Ftfas ngftyrfan a 5rm alan rty giv qFTng `9qt FTffl: at
9rfaoia.a qixpi F:fas maonfflrfan ® 5Tgiv afen giv ten qmaqTq€ aq` Fqffl
(rna-a) qQner5itq giv q5ac5 =tq I
>`.a     qrdha: as difro dma asrmrfiffirfu fir can 7aprm al an3ma an5FT €FT
edfanaa`qfan©FtfREt=5ic5a¢fo\sic`+:st(qife8)micth5ttrmancqt5anai
sO.a     qttch atfflqtfimq5m "iiaaii: `O`O-`s qfroas aTffl qq` `O`s-``  a QO`±+
`0 Tfro elxp\Ololqq= wh >` cF, `0`0 aura mr iBAs++ a  Entry FD9rREft aq`  hard
copy qof fan9ra at qgiv-s7`, qfarfu isfiTma rfu fan, qtrm gas fan ®
I:f¥Pe GT3T f© flap eiq ¢ta reran anTa 5i7 qu&t an €eT I etFar, fi can qafflrfan ®
5rgiv df5tw qtfas eiRT xpife attwh rna Qalaap GTaa fen F`fae Qua rna
F`f±re ffl55T cF3a fgiv.rFT as emaiE]t]a F`fRE q`t caan a5ac5 eta I faife rferg FtqT as
eitaEiFFq¥voffin9i®9rfrfuapffrocanfifeaneiiTfat~FT*an€FI

qiaprfl®/-

(at8 ffl giv
qr®rflgffigiv->>

cm: >¢Sto®o
fan (c`Bijb\Oisi aaiiqgicfl FH):
>.   rfeffirfu, Tfarfu fan, ch:rm Fffro, rm

qi`qTtrm qH-fdr fife ® fie, qst-fen fife ® fairRT apTrfu, ¢i¢fliiEi, EN
fma rfu, wh F:FT F6an, cma th`ch ]9Ta, EN
fma ffi, givft anon ® an qamaF, en:mm Fffro, utah
fma ffi, rfe dfan fin9t, at:mar Tf6an, rm
PTffiTRE q6iT, lefty ® chquTey ergf5 fa5", s8/®ife, cma atim ]6ta, rm
fma rfu, qanq FzafiF fanet, at:qTan qf6ma, rm
fma rfu, farfu ffl aprDliici3], encg th`ch Tina, EN
fma rfu, enfinfty finfl, at:rm Ffrfu, rna
fma ffi, ftw e dgiv iTama, th`qTm Fffro, rna
fma F6T, tgeTqst nIqTEN, caaT gffl, imaF 6tfap GTti5, utah
fma rfu, cqFtffi fan 9rfdeey ® qitr iiama, ch:an Ffrfu, EN
fma ffi, giv FRE finft, th`rm Tffro, rm
fma qffa, en e 3rfie in fan6t, al:iTm qffro, rm

qtliTT 6 6wq¢ Tactt5TH, alarm Fffro, ENi5iF fanq, alaffi aptrfu, q~, in
Fpap qffro ® qalFT fin6t, dr:rm Ffrfu, Tht
afro iiactTaiiT, atta al`th F6ta, ul¢T
Oifir`e&miT e i5ay anrm finet, cma alg`m F6ta, cTapT

rty cm fin6t, at:qTm Ff6an, EN
9Hrfu fai5t9t, cnta al:ffl ]ra, rm
9ffi aprF maqtEN, at`itm qffro, rm
enQris e ftcrfin qaeni]3T, in:fflrm Ffrfu, rm
givfs viil rfu, cFgiv", EN
ffa iTarm, fin i5iFT, Ffife, utah
ap REcttaTH, en:qTm qf6ma, EN
qu mama, at:mm flffro, rm
ffioifa e rm ffl fa5", di ifeft qF, qffro fa`¢ calF5, ufet
at5an, qfaasq ® FT fanst, cma al`an F6ta, rm
ffl ® Ftt fir iiamaiT, at:itm Ff6an, Frq5T
I:ap fie macttEN, ch:Thi F6ma, utfl



o`.  rfu, enfo 55an fir vaffl, th`qTm Fffro, rm
00. rfu, FT cwm finft, thirm Ffin, EN
08.  rfu, offa iTaortEN, at:Tit Fffro, EN
o®.  rfu, uF e ed:giv iiama, en:rm Ff6rfu, rm
0¢.  ffi, cFiE finft, cF¥ i5ffl, qltn@, rm
Oq.  ffi, t5Farm FaorrEN, th`ii" Fffro, CTFT

a66a®

¢
®

¢

ffi, gF ® an iTama, en`qtm F6an, utfl
rfu, era anq ® tatife ed`giv mactt5rH, ca, BTat
rfu, 5tq5 ® dfflrmct fanft, alirm Ffrfu, rna
ffi, Fat ± Fffro, enmafle, cTqFT
rfu, aq ® ac REctt5iiT, al`qTm F6an, rm
F6tT, Om 6ffl e Ftw fan6t, th`rm Ffrfu, rm
rfu, :am maqtEN, th`mai Fffro, EN
q6ia, th&t7fie e ts rm finft, en`rm Ffro, rm
rfu, ilrm ® enffl T7qF iT@ma, en:amm Ffro, EN
rfu, fi" fai5T9t, ar:e]Ttm Tffro, utah
ffi, 7!tigr fin e ffl ¢5Tm finft, th`rm Tiro, 5Tan
rfu, wh anqu iiama, thiFTtm Ffrfu, EN
rfu, &of fir 5TacttEN, ch:qTm T6ma, rm
rfu, aqTFqan ±, c5w6tr®, cTan

qfin, al e maalq flfaqrfu iianFiT, at`rm Fffro, m¢T
qffro fir maqT5TH, Fffi ife¢ qF, th:iirm Ffrfu fa`ap cal5, EN
qQife rfu fanft, cma th`ch FT6ta, rm

qffa, ch-qfdeq iT5ctt5TH, al&mart Tiro, rm
rfu, i5Qtr iTama, en:rm Tfrfu, rm
rfu, ftat macttffl, cFgiv3", utah
rfu, qT5 ® fan finft, al`erm Tfrfu, rm
rfu, cflreiapcci6o ® F`FTr fir finey, at`aTTtm qfha, utapT
Frrfu rfu, en9rF fan6t, alEqf6* apTfro, qetffl, EN
f2fima ire qftw, rna an fanst, rna
can c5imaaT, at`rm Egiv di, ci¢T
qiife rfu (era ® a7iT anfty, iqof fin9t, at:an Fffro, cTapT

thiTap ]3.Oq.sos.O`O.OO.OO.OsO.`Os>. qgb                                                                rfui8
`q4fanT`o`o
S8 EN S8`q

FTiiT qa9rfs ® aHTrrfu an Era 5i7 givfl cgivft ant giv:
>.   qTiIr, rfu finft, qfan ffl, dita at`m F6ta, rm
i.   qpqr, de q<¢ibic2ii finft, qfrfu rfu, txtta th`ch ]6ta, I;t¢T
0.   FqTT, ap, Onfa FFa9iF ® 9ffi en finft, ftfaan ffi, crita ch`ch T6ta, FT¢T
8.   qqqT, thof Ftife q<¢i6iciTiL fanq, qfan rfu, cma ar:th F6tg, rm
a.   FFTT, fin ® rfe finft, flfan ffi, cma en`ffl F6ta, EN
¢.   FTFT, m!maq qae finft, qfan ffl, cma ch`th T6ta, BTat
a.   vfife ffi (at-Q), qof finft, ch`iTtm qffro, era5t
b,.  xp qffro, qffi q7iT anrm xtf5Jitinft xp, `6 cFqgr", ctffl
a.   q¢F MTBF c<Br es5 apffi, 5Tof fin9t, th:rm Ffrfu, 5Tal
so.  F¢F MTBF c<5T ®iF apffi, qfrfu apfin, cita at`m T6ta, 6ifl

daalffl
FT-rfu

Cth8 >6q¢o8o
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বযবষ্ট-১ (ক) 

যাযস্ব ও প্রাবিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা 
 

         (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রবভক 

নাং ভিণারয় /বফবাগ 
     ও প্রাবিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা                                            

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ যাষ্ট্রবতয কাম যারয়    

২ াংদ বিফারয়    

৩ প্রধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভবিবযলদ বফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুবপ্রভ শকাট য     

৬ বনফ যািন কবভন বিফারয়    

৭ যনপ্রান ভিণারয়    

৮ যকাবয কভ যকবভন বিফারয়    

৯ অথ য বফবাগ    

১০ ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ বফবাগ    

১২ আবথ যক প্রবতষ্ঠান বফবাগ    

১৩ অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ    

১৪ বযকল্পনা বফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন বফবাগ    

১৬ বযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ    

১৭ ফাবণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ প্রবতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাবনী বফবাগ    

২১ আইন  ও বফিায বফবাগ    

২২ যনবনযাত্তা বফবাগ    

২৩ শরবযজ্রটিব ও াংদ বফলয়ক বফবাগ    

২৪ প্রাথবভক ও গণবক্ষা বফবাগ    

২৫ ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বফবাগ    

২৬ বফজ্ঞান এফাং প্রযুবি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা বফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ প্রযুবি বফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভবরা ও বশু বফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ভিণারয়    
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ক্রবভক 

নাং ভিণারয় /বফবাগ 
     ও প্রাবিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা                                            

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

৩৪ াংস্কৃবত বফলয়ক ভিণারয়    

৩৫ ধভ য বফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায বফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ    

৩৯ বল্প ভিণারয়     

৪০ প্রফাী কল্যাণ ও বফজ্দবক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খবনয ম্পদ বফবাগ    

৪৩ কৃবল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ বযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু বযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূবভ ভিণারয়    

৪৭ াবন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক বযফণ ও ভাড়ক বফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-বযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভবযক বফভান বযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটবরজ্মাগাজ্মাগ বফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ বফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ বফদুেৎ বফবাগ    

৫৭ মুবিযুদ্ধ বফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীবত দভন কবভন    

৫৯ শতু বফবাগ    

৬০ কাবযগবয ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা বফবাগ    

৬২ স্বাস্থে বক্ষা ও বযফায কল্যাণ বফবাগ     
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বযবষ্ট -১ (খ) 

ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

         (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রবভক 

নাং ভিণারয় /বফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ যাষ্ট্রবতয কাম যারয়    

২ াংদ বিফারয়    

৩ প্রধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভবিবযলদ বফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুবপ্রভ শকাট য     

৬ বনফ যািন কবভন বিফারয়    

৭ যনপ্রান ভিণারয়    

৮ যকাবয কভ যকবভন বিফারয়    

৯ অথ য বফবাগ    

১০ ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ বফবাগ    

১২ আবথ যক প্রবতষ্ঠান বফবাগ    

১৩ অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ    

১৪ বযকল্পনা বফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন বফবাগ    

১৬ বযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ    

১৭ ফাবণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ প্রবতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাবনী বফবাগ    

২১ আইন  ও বফিায বফবাগ    

২২ যনবনযাত্তা বফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়    

২৩ শরবযজ্রটিব ও াংদ বফলয়ক বফবাগ    

২৪ প্রাথবভক ও গণবক্ষা বফবাগ    

২৫ ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বফবাগ    

২৬ বফজ্ঞান এফাং প্রযুবি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা বফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ প্রযুবি বফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভবরা ও বশু বফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ভিণারয়    

৩৪ াংস্কৃবত বফলয়ক ভিণারয়    
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ক্রবভক 

নাং ভিণারয় /বফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

৩৫ ধভ য বফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায বফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ    

৩৯ বল্প ভিণারয়     

৪০ প্রফাী কল্যাণ ও বফজ্দবক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খবনয ম্পদ বফবাগ    

৪৩ কৃবল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ বযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু বযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূবভ ভিণারয়    

৪৭ াবন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক বযফণ ও ভাড়ক বফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-বযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভবযক বফভান বযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটবরজ্মাগাজ্মাগ বফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ বফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ বফদুেৎ বফবাগ    

৫৭ মুবিযুদ্ধ বফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীবত দভন কবভন    

৫৯ শতু বফবাগ    

৬০ কাবযগবয ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা বফবাগ    

৬২ স্বাস্থে বক্ষা ও বযফায কল্যাণ বফবাগ     
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বযবষ্ট -২ 

ম্ভাব্য বফজ্দবক ায়তায প্রাক্করন ও প্রজ্ক্ষণ 

 (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রবভক 

নাং ভিণারয় /বফবাগ 
ম্ভাব্য বফজ্দবক ায়তায প্রাক্করন/প্রজ্ক্ষণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ যাষ্ট্রবতয কাম যারয়    

২ াংদ বিফারয়    

৩ প্রধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভবিবযলদ বফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুবপ্রভ শকাট য     

৬ বনফ যািন কবভন বিফারয়    

৭ যনপ্রান ভিণারয়    

৮ যকাবয কভ যকবভন বিফারয়    

৯ অথ য বফবাগ    

১০ ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ বফবাগ    

১২ আবথ যক প্রবতষ্ঠান বফবাগ    

১৩ অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ    

১৪ বযকল্পনা বফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন বফবাগ    

১৬ বযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ    

১৭ ফাবণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ প্রবতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাবনী বফবাগ    

২১ আইন  ও বফিায বফবাগ    

২২ যনবনযাত্তা বফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়    

২৩ শরবযজ্রটিব ও াংদ বফলয়ক বফবাগ    

২৪ প্রাথবভক ও গণবক্ষা বফবাগ    

২৫ ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বফবাগ    

২৬ বফজ্ঞান এফাং প্রযুবি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা বফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ প্রযুবি বফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভবরা ও বশু বফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ভিণারয়    
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ক্রবভক 

নাং ভিণারয় /বফবাগ 
ম্ভাব্য বফজ্দবক ায়তায প্রাক্করন/প্রজ্ক্ষণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

৩৪ াংস্কৃবত বফলয়ক ভিণারয়    

৩৫ ধভ য বফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায বফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ    

৩৯ বল্প ভিণারয়     

৪০ প্রফাী কল্যাণ ও বফজ্দবক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খবনয ম্পদ বফবাগ    

৪৩ কৃবল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ বযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু বযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূবভ ভিণারয়    

৪৭ াবন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক বযফণ ও ভাড়ক বফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-বযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভবযক বফভান বযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটবরজ্মাগাজ্মাগ বফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ বফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ বফদুেৎ বফবাগ    

৫৭ মুবিযুদ্ধ বফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীবত দভন কবভন    

৫৯ শতু বফবাগ    

৬০ কাবযগবয ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা বফবাগ    

৬২ স্বাস্থে বক্ষা ও বযফায কল্যাণ বফবাগ     

**  অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ এতদাংক্রান্ত প্রাক্করন চূড়ান্ত কযজ্র তা যফবতয     যানাজ্না জ্ফ। 
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বযবষ্ট-৩ 

ফাজ্যট বযত্র-২ অনুাজ্য ভিণারয়/বফবাগ কর্তযক গৃীতব্য দজ্ক্ষ এফাং ভয়ীভা 

গৃীতব্য দজ্ক্ষ দাবয়ত্ব ভয়ীভা  

ভিণারয়/বফবাগ এফাং অন্যান্য প্রবতষ্ঠানমূজ্য  বিফারয় অাং 

এফাং অবধদিয, স্বায়ত্তাবত াংস্থা ও যকাবয অনুদানপ্রাি 

শফযকাবয প্রবতষ্ঠানমূজ্য ম্ভাব্য ব্যয়ীভা াংজ্াধন/পুনবন যধ যাযণ। 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা 

কবভটি 

 

০৩ শভ, ২০২০ 

 

২০২০-২১ অথ যফছজ্যয ফাজ্যট প্রাক্করন এফাং ২০২১-২২  ও ২০২২-

২৩ অথ যফছজ্যয প্রজ্ক্ষণমূ অথ যফছজ্যয প্রজ্ক্ষণ প্রণয়ন কজ্য 

ভিণারয়/বফবাজ্গ শপ্রযণ কযায যন্য বনয়িণাধীন অবধদিয/ 

াংস্থামূজ্ক অনুজ্যাধ জ্ঞান। 

াংবিষ্ট ভিণারয়/ 
বফবাগ 

০৪ শভ, ২০২০ 

 

২০২০-২১ অথ যফছজ্যয ফাজ্যট প্রাক্করন এফাং ২০২১-২২  ও ২০২২-

২৩ অথ যফছজ্যয প্রজ্ক্ষণমূ অথ যফছজ্যয প্রজ্ক্ষণ প্রণয়নপূফ যক স্ব-স্ব 

অবধদিয/াংস্থায ফাজ্যট ব্যফস্থানা কবভটিয অনুজ্ভাদনক্রজ্ভ 

াংবিষ্ট ভিণারয়/বফবাজ্গ শপ্রযণ।   

াংবিষ্ট অবধদিয/ 
াংস্থা 

০৫ শভ, ২০২০ 

 

অবধদিয/াংস্থা কর্তযক শপ্রবযত ফাজ্যট প্রাক্করন ও প্রজ্ক্ষণ 

যীক্ষাকযণ। 

ফাজ্যট ওয়াবকযাং গ্রু, 

ভিণারয়/বফবাগ 

০৭ শভ, ২০২০ 

 

ভিণারয়/বফবাজ্গয ফাজ্যট ওয়াবকযাং গ্রুজ্য সুাবযকৃত বযিারন ও 

উন্নয়ন ফাজ্যট (প্রাক্করন ও প্রজ্ক্ষণ) অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ এফাং 

বযকল্পনা কবভজ্নয কাম যক্রভ ও াংবিষ্ট শক্টয বডববজ্ন 

প্রকল্পবববত্তক ফযাজ্েয ওয ভতাভজ্তয যন্য শপ্রযণ কযজ্ফ। 

াংবিষ্ট ভিণারয়/ 
বফবাগ 

১০ শভ, ২০২০ 

অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ এফাং বযকল্পনা কবভজ্নয কাম যক্রভ ও 

াংবিষ্ট শক্টয বডববন ভিণারয়/ বফবাগ জ্ত প্রাি প্রাক্করন/ 

প্রজ্ক্ষজ্ণয ওয প্রকল্পবববত্তক ফযাজ্েয ওয ভতাভত  াংবিষ্ট 

ভিণারয়/বফবাজ্গ শপ্রযণ কযজ্ফ। উজ্ল্লখ্য, অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ 

শকফর প্রকল্প াায্য ফযাজ্েয বফলজ্য় প্রকল্পবববত্তক ভতাভত প্রদান 

কযজ্ফ। 

অথ যননবতক ম্পকয 

বফবাগ এফাং কাম যক্রভ 

বফবাগ ও াংবিষ্ট শক্টয 

বডববন, বযকল্পনা 

কবভন 

১০ শভ, ২০২০ 

 

বিফারয় অবধদিয/াংস্থা জ্ত প্রাি বযিারন ও উন্নয়ন ফাজ্যট 

(প্রাক্করন ও প্রজ্ক্ষণ) বফলজ্য় ফাজ্যট ওয়াবকযাং গ্রুজ্য সুাবয এফাং 

বযকল্পনা কবভজ্নয কাম যক্রভ ও াংবিষ্ট শক্টয বডববন এফাং 

অথ যননবতক ম্পকয বফবাজ্গয ভতাভত যীক্ষাপূফ যক াভবগ্রক ফাজ্যট 

প্রাক্করন ও প্রজ্ক্ষণ অনুজ্ভাদন। 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা 

কবভটি 
১০ শভ, ২০২০ 

 

২০২০-২১ অথ যফছজ্যয ফাজ্যট প্রাক্করন এফাং ২০২১-২২  ও ২০২২-

২৩ অথ যফছজ্যয প্রজ্ক্ষণমূ/তথ্য/উাত্তমূ ফাজ্যট ডাটাজ্ফজ্য 

(iBAS) এবিপূফ যক অথ য বফবাগ ও বযকল্পনা কবভজ্ন শপ্রযণ।  

াংবিষ্ট ভিণারয়/ 
বফবাগ 

১২ শভ, ২০২০ 

  

 



14 



15 

বযবষ্ট-৪ 

অথ য বফবাজ্গয শল্প শডস্ক* এয কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটবরজ্পান নম্বয 
 

ক্রবভক নাং ভিণারয়/বফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটবরজ্পান নম্বয 

1.  অথ য বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আবনসুজ্জাভান খান 

উবিফ, ফাজ্যট - ১ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  প্রাথবভক ও গণবক্ষা ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ আবনসুজ্জাভান খান 

উবিফ, ফাজ্যট - ১ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  আবথ যক প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আবনসুজ্জাভান খান 

উবিফ, ফাজ্যট - ১ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬  

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বফবাগ 

শফগভ তবনভা তাবভন 

উবিফ, ফাজ্যট - ২ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ 

শফগভ তবনভা তাবভন 

উবিফ, ফাজ্যট - ২ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯  

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  যকাবয কভ যকবভন বিফারয় 

শফগভ তবনভা তাবভন 

উবিফ, ফাজ্যট - ২ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খাদ্য ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ শতৌবদুর ইরাভ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৩ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ শতৌবদুর ইরাভ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৩ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  যাষ্ট্রবতয কাম যারয় 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৪ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  বনফ যািন কবভন বিফারয় 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৪ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বাস্থেজ্ফা বফবাগ 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৪ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বাস্থে বক্ষা ও বযফায কল্যাণ 

বফবাগ 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৪ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  প্রধানভিীয কাম যারয় 

যনাফ শভাঃ তাজুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ৫ 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ তাজুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ৫ 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  অথ যননবতক ম্পকয বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভবউয যভান 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ৬  

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  যনবনযাত্তা বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভবউয যভান 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ৬  

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

17.  সুযক্ষা শফা বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভবউয যভান 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ৬  

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

18.  প্রবতযক্ষা ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আবুর কাজ্ভ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৭ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 
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ক্রবভক নাং ভিণারয়/বফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটবরজ্পান নম্বয 

19.  স্ত্র ফাবনী বফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আবুর কাজ্ভ 

উবিফ, ফাজ্যট - ৭ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫০৩০৮  

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

20.  যযাষ্ট্র ভিণারয় 

ভীয তাজ্য়পা ববেকা 

উবিফ, ফাজ্যট - ৮ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  তথ্য ভিণারয় 

ভীয তাজ্য়পা ববেকা 

উবিফ, ফাজ্যট - ৮ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুবিযুদ্ধ বফলয়ক ভিণারয় 

ভীয তাজ্য়পা ববেকা 

উবিফ, ফাজ্যট - ৮ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  ভায কল্যাণ ভিণারয় 

ভীয তাজ্য়পা ববেকা 

উবিফ, ফাজ্যট - ৯ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  ভবরা ও বশু বফলয়ক ভিণারয় 

ভীয তাজ্য়পা ববেকা 

উবিফ, ফাজ্যট - ৯ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  ভবিবযলদ বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উ বিফ, ফাজ্যট - ১০ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীবত দভন কবভন 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উ বিফ, ফাজ্যট - ১০ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  যনপ্রান ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উ বিফ, ফাজ্যট - ১০ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

শফগভ নাযভা শভাফাজ্যক 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  অবেন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 

শফগভ শপৌবযয়া যভান 

উবিফ, ফাজ্যট - ২১ অবধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  যাতীয় াংদ বিফারয় 

শফগভ শপৌবযয়া যভান 

উবিফ, ফাজ্যট - ২১ অবধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
ফাাংরাজ্দজ্য ভাবাফ বনযীক্ষক ও 

বনয়িজ্কয কাম যারয় 

শফগভ শপৌবযয়া যভান 

উবিফ, ফাজ্যট - ২১ অবধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  আইন ও বফিায বফবাগ 

শফগভ নাছবযন আিায 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ২২  

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
শরবযজ্রটিব ও াংদ বফলয়ক 

বফবাগ 

শফগভ নাছবযন আিায 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ২২  

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুপ্রীভ শকাট য 

শফগভ নাছবযন আিায 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ২২  

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

34.  াংস্কৃবত বফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 
ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ২৩ 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধভ য বফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 
ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ২৩  

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

36.  যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 
ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ২৩  

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থানীয় যকায বফবাগ 

শফগভ রীযা খাযা 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ১১ 

শপানঃ ৯৫৫৭২০৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াবরদ শাজ্ন 

অবতবযি বিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১  
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ক্রবভক নাং ভিণারয়/বফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটবরজ্পান নম্বয 

38.  ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ 

শফগভ ভামুদা আিায 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ১২  

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াবরদ শাজ্ন 

অবতবযি বিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

39.  ফাবণযে ভিণারয় 

শফগভ ভামুদা আিায 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ১২  

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াবরদ শাজ্ন 

অবতবযি বিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

40.  
প্রফাী কল্যাণ ও বফজ্দবক 

কভ যাংস্থান ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আবনসুয যভান 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৩ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াবরদ শাজ্ন 

অবতবযি বিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

41.  শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আবনসুয যভান 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৩ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াবরদ শাজ্ন 

অবতবযি বিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

42.  ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

যনাফ নূযউবেন আর পারুক 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ১৪ 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াবরদ শাজ্ন 

অবতবযি বিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

43.  বল্প ভিণারয় 

যনাফ নূযউবেন আর পারুক 

ববনয়য কাযী বিফ, ফাজ্যট - ১৪ 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াবরদ শাজ্ন 

অবতবযি বিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

44.  বফদুেৎ বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ যাবকয শাজ্ন 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৫ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

যনাফ তাবভদ ানাত খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

45.  জ্বারানী ও খবনয ম্পদ বফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ যাবকয শাজ্ন 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৫ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

যনাফ তাবভদ ানাত খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

46.  ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ 

যনাফ শভাঃ নযরুর ইরাভ 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৬ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

যনাফ তাবভদ ানাত খান 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

47.  শতু বফবাগ 

যনাফ শভাঃ নযরুর ইরাভ 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৬ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

যনাফ তাবভদ ানাত খান 
যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

48.  শনৌ-বযফন ভিণারয় 

যনাফ টি শক মুবপকুয যভান 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৭ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

যনাফ তাবভদ ানাত খান 
যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

49.  শযরথ ভিণারয় 

যনাফ টি শক মুবপকুয যভান 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৭ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

যনাফ তাবভদ ানাত খান 
যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

50.  াফ যতে িট্টগ্রাভ বফলয়ক ভিণারয় 

শফগভ কাউায নাযীন 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৮ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

51.  ভূবভ ভিণারয় 

শফগভ কাউায নাযীন 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৮ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১  

52.  
বযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু বযফতযন 

ভিণারয় 

শফগভ বভবরয়া াযবভন 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৯ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  াবন ম্পদ ভিণারয় 

শফগভ বভবরয়া াযবভন 

উবিফ, ফাজ্যট - ১৯ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

54.  কৃবল ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ পারুক-উয-যাভান 
উবিফ, ফাজ্যট - ২০ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ পারুক-উয-যাভান 
উবিফ, ফাজ্যট - ২০ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মবিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
শফাভবযক বফভান বযফন ও 

ম যটন ভিণারয় 

যনাফ ড. আফদুয যবভ 

উবিফ, ফাজ্যট-২৪ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

শফগভ যবভা শফগভ 

উবিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 
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ক্রবভক নাং ভিণারয়/বফবাগ শল্প শডস্ক কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটবরজ্পান নম্বয 

57.  গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয় 

যনাফ ড. আফদুয যবভ 

উবিফ, ফাজ্যট-২৪ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

শফগভ যবভা শফগভ  

উবিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডাক ও শটবরজ্মাগাজ্মাগ বফবাগ 

যনাফ শাজ্ন আজ্ভদ 

উবিফ, ফাজ্যট-২৫ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

শফগভ যবভা শফগভ  

উবিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  তথ্য ও শমাগাজ্মাগ প্রযুবি বফবাগ 

যনাফ শাজ্ন আজ্ভদ 

উবিফ, ফাজ্যট-২৫ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

শফগভ যবভা শফগভ  

উবিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

60.  বযকল্পনা বফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী বপ্রি 

উবিফ, ফাজ্যট-২৬ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যবভা শফগভ  

উবিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
ফাস্তফায়ন, বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

বফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী বপ্রি 

উবিফ, ফাজ্যট-২৬ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যবভা শফগভ  

উবিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
বযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা  

বফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী বপ্রি 

উবিফ, ফাজ্যট-২৬ অবধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যবভা শফগভ  

উবিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

*  যনাফ বযাজুন নূয শিৌধুযী, যুগ্ম-বিফ (ফাজ্যট-১) শল্প শডস্ক এয ভন্বয়কাযী (Coordinator) বজ্জ্ফ দাবয়ত্ব 

ারন কযজ্ফন এফাং শকান বফলজ্য় স্পষ্টীকযণ/ায়তায প্রজ্য়াযন জ্র তাঁয অবধাখায আওতাভুি ভিণারয়/ 

বফবাগমূ ছাড়াও শম শকান ভিণারয়/বফবাগ কর্তযক তাঁয াজ্থ শমাগাজ্মাগ কযা শমজ্ত াজ্য।   
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বযকল্পনা কবভজ্নয শল্প শডস্ক এয কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটবরজ্পান নম্বয 

ক্রবভক নাং নাভ ও দফী বফবাগ শপান নাং 

1.  
যনাফ শভাঃ ছাজ্য়দুজ্জাভান 

যুগ্ম-প্রধান 
কাম যক্রভ বফবাগ 

৯১১৫২৬৩ 

০১৫৫২ ৩১৪০৬০ 

2.  
ড. শভাঃ আভযাদ শাজ্ন 

যুগ্ম-প্রধান 
কাম যক্রভ বফবাগ 

৯১১৫৭৪৮ 

০১৫৫২ ৩৯৯৪১০ 

3.  
প্রজ্কৌরী শভাঃ নবযফ 

 যুগ্ম-প্রধান 
কাম যক্রভ বফবাগ 

৯১৮০৭১৬ 

০১৫৫২ ৩১৯৩২৬ 

4.  
ড. নুরুন নাায 

উপ্রধান 
কাম যক্রভ বফবাগ 

৯১১৬৫৪০ 

০১৭৭৭ ৩৩০৬৪৪ 

5.  
যনাফ শভাঃ রুহুর আমভ 

ববনয়য কাযী প্রধান 
কাম যক্রভ বফবাগ 

৯১৮০৬৩১ 

০১৯১২ ২৪১৪১২ 

6.  
যনাফ দীজ্ন যকায 

ববনয়য কাযী প্রধান 
কাম যক্রভ বফবাগ 

৯১৮০৭২৫ 

০১৭৩৮ ৬২৭৮৮৭ 

7.  
শফগভ আবফদা সুরতানা 

ববনয়য কাযী প্রধান 
াধাযণ অথ যনীবত বফবাগ 

৯১৮০৯২৯ 

০১৮১৬ ৩৪৭৩৩৯ 

8.  
যনাফ প্রদী কুভায ভজ্াত্তভ 

উপ্রধান 

আথ য-াভাবযক অফকাঠাজ্ভা 

বফবাগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭১৫ ৪০১৮৮৫ 

9.  
যনাফ শভাা শফাযানুর ক 

উপ্রধান 

আথ য-াভাবযক অফকাঠাজ্ভা 

বফবাগ 

৯১১৪৬৬৭ 

০১৫৫২ ৩৪৪৪১৩ 

10.  
যনাফ শভাঃ ভবউবেন আর শরার পবযদী 

ববনয়য কাযী প্রধান 

আথ য-াভাবযক অফকাঠাজ্ভা 

বফবাগ 

৯১৮০৬৫১ 

০১৭৩৯ ৪৮৮১৮৮ 

11.  
যনাফ শভাাঃ আভানত আরী 

 গজ্ফলণা কভ যকতযা 

আথ য-াভাবযক অফকাঠাজ্ভা 

বফবাগ 

৯১৮০৯৯১ 

০১৯১৭ ২৯৪৫৫৭ 

12.  
শফগভ আবযজুন নাায 

উপ্রধান 

কৃবল, াবন ম্পদ ও ল্লী 

প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

৯১১৪৬৫৭ 

০১৭১১ ৪৫২২৫৫ 

13.  
শফগভ নাবগ য খানভ 

উপ্রধান 

কৃবল, াবন ম্পদ ও ল্লী 

প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৭৪১ ৩০৭৩৩৬ 

14.  
যনাফ বনবখর কুভায দা 

উপ্রধান 

কৃবল, াবন ম্পদ ও ল্লী 

প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

৯১৮০৮৫৩ 

০১৭১৬ ২৭০৫৭৫ 

15.  
যনাফ শভাঃ ারুন অয যবদ 

উপ্রধান (ি.দা.) 

কৃবল, াবন ম্পদ ও ল্লী 

প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

৯১২৭১৩৯ 

০১৯৬৬ ২৩৩১০৬ 

16.  
যনাফ শকাবনুয আিায 

ববনয়য কাযী প্রধান 

কৃবল, াবন ম্পদ ও ল্লী 

প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

৯১১৫৪১৬ 

০১৬৮৬ ৭১৯৪৩৯ 

17.  
যনাফ আবুর ফাজ্কয শভাঃ শতৌবদ 

ববনয়য কাযী প্রধান 
শবৌত অফকাঠাজ্ভা বফবাগ 

৯১১৫৮২১ 

০১৫৫২ ৪২৩৩৯২ 

18.  
যনাফ শভাঃ শযযা যীদ 

ববনয়য কাযী প্রধান 
শবৌত অফকাঠাজ্ভা বফবাগ 

৯১২৮৭৮৪ 

০১৭১৩৪০৯৬৩৬ 

19.  
যনাফ শভাাম্মদ আযাফুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী প্রধান 
বল্প ও বি বফবাগ 

৯১১৬৭৫৭ 

০১৯৭৯ ২৩০০৫০ 

20.  
যনাফ শভাঃ যারার াবফবুয যভান 

ববনয়য কাযী প্রধান 
বল্প ও বি বফবাগ 

৯১১৭২০৭ 

০১৯৩১ ৪০৫৪৬৭ 
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ক্রবভক নাং নাভ ও দফী বফবাগ শপান নাং 

21.  
যনাফ শভাঃ শভাস্তাবপজুয যভান 

কাযী প্রধান 
বল্প ও বি বফবাগ 

৯১১৩২৯৭ 

০১৭৩১ ১৯৯৩৪৫ 
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অথ যননবতক ম্পকয বফবাজ্গয শল্প শডস্ক এয কভ যকতযাজ্দয নাভ, দফী ও শটবরজ্পান নম্বয 

 

নাং নাভ/দফী উইাং/াখা/অবধাখা শপান নাং 

১ বভজ্  পাযযানা আজ্ভদ 

উবিফ 

পাফা অবধাখা-৫ ৯১৮০৭৮৭ 

০১৭১১ ৪০৩৯৯৪ 

২ যনাফ শভাাম্মদ াখাওয়াত শাজ্ন যকায 

উবিফ 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা অবধাখা ৯১৮০৭৯৮ 

০১৭১২ ৭১৮৩৩৮ 

৩ যনাফ শভাঃ যীপ উল্লা 

বাফ যক্ষণ কভ যকতযা 

বাফ াখা ৯১১৯৪৮৩ 

০১৮১২ ০৭৩১২৩ 

৪ যনাফ গীয আজ্ভদ 

প্রাবনক কভ যকতযা 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা অবধাখা ৯১১৯৫৪৭ 

০১৩১৯ ৪০৭৩৪০ 
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বযবষ্ট-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       

২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 
২০২১-

২২ 
২০২২-

২৩ 
২০১৯-

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

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       

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০২২-

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

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       

২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ 
২০২১-

২২ 
২০২২-

২৩ 
২০১৯-

২০ 
২০১৯- ২০ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

২০২২-
২৩ 

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       

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
২০২২-

২৩ 
২০১৯- ২০ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

২০২২-
২৩ 

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 

২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১-

২২ 
২০২২-

২৩ 
২০১৯-

২০ 
২০১৯-

২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১-

২২ 
২০২২-

২৩ 

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 

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০১৯- ২০ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ 

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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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 (ূরফযয 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 (ূরফযয 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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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             

২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 
১ভ ৬ ভা 

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

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       

২০১৮- ১৯ 
১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 

২০১৯ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

ধজওধফ 
আযধএ 
(ধজওধফ) 

আযধএ 
(ধফরল) 

ধিধএ মভাট ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

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

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 তরুনায় 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 ুরুল                 
          ২.২ ভধরা                 
          

                   সুধফধারবাগী *  
                 সুধফধারবাগীয ধযণ মভাট ুরুল 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। 

 
 


