
r   ;    L.

at qatfRE
maan th:qTm Fan

qof iTaqiffl, wl fan
whrfuj`L.>

at rfu-a

F€-oq.Sos.o`o.oo.oo.oSo.`obb.-t9JO ffil,8
0> frfu `Osb,
Q¢ iqENft >8QO

fin:    TFqtPl© a iwh afbeii.iqcq,si Tq7ffi whq5twh F`rm a qfuthtltrmi

Fffi anwa RT e `iiei2fl¢i.fa\s+ fi aq: fliqma canne q7F7 e € wh fife
¢aiiT aTt7F7 q&tIFTffi as flan qfro at afiwF ¢th €tEE I a ffl fas atliiT rfu ffro,
Ten: (>) can9i5 9rrfu; (a) emaiFF 9rrfu; Qq: (a) drcgiv qgiv rfei can9ii5 rfu aaiiT thq
eprnffi qiFmarfanft aq: 5rgiv af± ffro at qwh' anrm ¢ar5 ¥ni fl rfuorti
fry erfan79fifs qFTia mt¢TFT qapET iT@ctTENfflst qq: 5rgiv afen` i5ItFa at Twh
FmTtffl:rmomT ¢ta qof fine\ ® qfrfu apfro tarn q5iTcqi  qgas 5Tof fanft ® qfan
ffl T`fRE qamawrfanft flat rmTTFT af6ma mi                   at aptm Egiv q5ata I

a.   Tsttmrfan  aT€  5rm  arval bims]  wh ith  Ministry  Budget  Framework  (MBF)
F{rmw al qtqthqtqqRE giv: maorr5rHrfin9mqa€a at qwh I:rmthRTrm a5wh arm
6FT®IT ¥cEE: (a) rmTcaa cffl ae fa!froffl `itaic.I>I?i{a af© canft5 as ® qafii5Ttffl Tht3I

at qi7Tma erT9ixp H9iF an; (a) mactTfflrfinft ® 5Tse FearF`nga xp ml wh
qmaa choixp ofaq5VI rfian an; aq: (a) iT!rmtF engiv F7apma fife F`fRE  iianeiiwiinft
flq` wmFr df± WIT flat <i¢<.I-LI\5 i7iT qfan age an I

a.  in a Fth atfca qT57rm aTt anris wh q7th: aTrm ® Fth enraa enarfir q7apTrm
farfucTa in.IT qtq5 fffi macwiTHrfinet/rmw afen giv atrm micra iTthch ETENlaT
prfro &apan eiqiiT apaT I enaifir 5ii5Tu a7ffl fa!fror* giv <ttE mactt5THriinrvqanir ar®\ bi ri¥iQ

T!dTTwh a  ffley q7apiq  c9Ing  aura  cF rf ensrm  !¢iim aFiF an aq`  aFig if3Ial?lift  giv
qfino  €  SRT  an  rfu  aac  rfu  as  iwh  ap  all  iTactlfflrfin9t75rgiv
arvabitlapicQa  alw7F  a  Fth  area  enarfir aTFTlaT  (Preliminary  Revenue  and  Capital  Receipt

Target)  F{tthth-a  (q5)  4q`  en3Hir qigtar qJffl (Preliminary  Indicative  Expenditure  Ceiling)

F`Fnch-b (ap a erfu Far qe] I aai5T® qanqiwianrviqim7 ar®T bitlfi¥<a wh trfu F©
{±i{xpfley   F`tth->   in   a    erfu   qith   RT,   th   enarffa   Ti5iir   a7fflin   vyrfe   atacei

i  a 9ffi9rra "giv aptm" aFt5 qaormvfinft ® vaniT ai6tw FsOTFTmfS at apTha FTffl €cHtei
i "grgiv erfRT vyof F€fa!¢tqiT b.b. qq[E5F qu F€gr gffl $9ia qTxp qTt3Ta mist I:fas rfe e ffl I
a .rim qFT aait© sii7iFTzaa mtma, enTffi ® pe an5ia 5iiT anqaiTF avro arcgiv ap ar®\ biri]ic-QTa qq¥tq

eiqi5 5fi. wgrTFy qi¥rw qqfa, ur, quay amF¥ waf qitliSflcq5 qFi3T I



mactrEN:rfa5"~ df6ha enafiPe an enan  e  atFfift aqfflian si55 tqtrfe Titasia
9rfinct giv c9it5T F3f±re i]aomai]rfa"rv5rgiv df5ha ngtar qrffl GF  rfuft ¢t5T qitai  5tq

anrap q" fi toltaT F&fRE qaoiTaiiviai5"/rmii7r af5ha rmr a7ffl cF ftfan catg mtq I

8.  qtat alde (MBF) th: iianFi].fflft;5wiir af± wh ± T'S ath ism
(parts)  qq`  ¢S  qm  (sections)  fbe  QtTmai  aQtiT  enft  (part-A)  q<fae  qiFonFiirfanrvqFmT
erfen Qa` fen i5" (part-B) F`RE iiacttfflfflrvwmir af± en®i5Tan fffi wlaF¢ay
q&¢¢F Fgivenf© enrF`m aq5 ¢ifta I iiiFmarfawlft7rmtw af± at apTtw aQiiT
® fen i5rm note qiiTq= qa` vaiTng att5ir fflrfe F:tFtfl cF3maT <5T:

TqTtFalfS th aptan-aQrFT en
tqarm;rfanirm en rty lap

Tlotlf wh aptan-fen en
(offty8ayqfrfurqtoFF8eyair06irtlq3-

enrF`H rty Fin>
q{i-a :        qamaiTrfan6t7qimT eirol bici*

fin of;bc+Ii; ¢ ath ¢it{i<ta
q`t.a :        ilactt5Tffl.ffl6t/5whi7 af6bTRE

can6t$ 6tm e ¢i2i`¢alqiQ
qm-a:    rfufrfu,mtwe

ngrfuq`a5T8gen
q€n-8.a:      qenfRE asr¢q`urDtl--Lre
qtl-8.i :    TtwtFTmfi an dTffl a azFqq

(QoS>-Qo €t© QOQ>-QQ) :

gel-8.a.ap: Fenfi:myenTcani ae
®rfu an

q`i-8.i.ap : 8TQftalF6qs q9i caeerfu an
qm-a :        qiFqTEN.fflayrmt]T ar®bittlfl

ath xp ffirixp tKpi)
"-a :      OfaTi¢a/ffi¢taaasJae

Fth area enalfa qFrm
"-a :     rfuenrffietaa enarffa

qJ3Jalqui

q&t-®.>:  rfuen7ffienffl&+5T Fca7air®\ b\rtlti-
asm3en qTrfe wh

q€t-¢.i:  q.iie"iQ, iFma fRE aq`
ciapjqiai  (Activities,   Output

Indicators and Targets)

q`rty¢,®: qanan en, pe rfurfiry
afflerfu qthtilf q7ii aTan

¢aT-a:    qqigF veg/eiirva6irtl-i-en g{qa
in e qF!ch area enQife enffl a
dff9m

qaF-8:    5Tca Fen7air®T biFtl-i5 en qc9ia
aTtITa enQrfie aTH5]F a dtzFfift

"-a:    fifin ¢iu`¢cqfl aTen ® ¥T¢F enrea
enQrPe dTffl a dtFqft

vaF-¢(a5) : qffu q7taa enQifir aTapF ®
asqct

¢aT-¢(try :  6RE aTtHa enarfa enaFF ® aFTflft
ffl- a: qatife q© qfin ¢i2i'¢cqfl

rna ® Huh an¢a enafiir aTanF e
atFflqu

¢aT-b.(ap :  iqatife qflfffi qfin a7taiT
enQrfro dTffl e dff 9m

q5aF-b-(ap:  5Tatffi qflfife 6RT a7tHa
enQrfa gTan ® givflq

¢aT-a:     qatffi c¢i\!9fGtlaq> qfrfu ¢i2feclia
RE ® F!dr atera anrffa aTanT e
givflft

¢aT-sO(qE) :  iFofEife cqiiuror®qi-qfrfu a7taa
enQrfa aTffl e dtxpqft

qiqq-sO(try :  qQife c¢iuTOT®-a-6iRT a7taiT
aTan a givftct
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qacttErHrfaens\rqTh df± q!t7Hrfe at i5tth q`an!dr al - an cFta qTFEN
ee (Format) qq3 rferfEN F{tthL` a arfu an anTi
5iIrcrfeTIT;rfaT5ran wh q.i6itaii cv9 67irRr5 fin r8di, drsrrF tw, dam wi aq€ ap
fiTfa cqm fa:ys arITrg FO`fae iiFcrrETRT;rfaT5"7r rfe aprf7T" ire (APA)~cr5 QFtry T5rl

df6Th qfro ac I
6meyl,  `o3b+->b rqofqqu cQitqf iT7 wi a RFTqaeey amen eyrfe @udget and Account.Ing

Class.Ificat.Ion   System)'g  gq67  €cFTr€i   lFl  cdfifin  qThrc"  rqltEiltqi  wh  qfaqii-3-a
9TmTh Fo`"ifl an FrITr€i QrFFr5 FFi wi a rife i/€=mT f6f67u€ r5€PTFf qu qigTr5 €rq I

rna 6"ar cq,  Tq7FTalfi as qth q`ontch al ~ an wFr fiife drwh
(Template) aq& fffi ti an q5at5 qc7 in qof farm €cTap (www.mof.gov.bd) 5Tarar
Financial  System   Management  Unit  (FSMU)-a  (i5]F  I:-`oS,  i5iF  F€-bb  (`q  5Fl),  th<FltFT

~enemmai

a.  th Ttrm Ftrm a givjiiiiiiiciL afar
a.a  wh qi6icalis] enly en Firm a ©: qEctT5rHfflfy5TutTT arabic.ifl as
q7aigr9m rmITrftrITysHfty asma q&t7Tffi at € F&rmth ® EtErrm qJtt5iT
ife rmiqiT ® 5ffi a5atal I at anrm menrfinn© apffieyft 3rrty as
qth aqu q5ima I

a.a in a FitF atfca anifie i-aa¢ enffi q7ffl fath: at qrTtw aQrF i5tst
q&rty >-a) aa dTmch FmTth e anavF ¢aTa qa i]aorrENrfgiv/5wTu af6fro Ffrfu
q:i flq`  ffrocttin qftw,  qTHgmfro F:a ®  Tat qgriF enarfaffich9F cqFan
ar®l bi"ic3ed  airm  ®  Fth aTfca enaifie e]7F7iTT5T aa`  enarfir a7ffl farfu apace <tai
qftw, qTffl5rfe F`F ® Fat gil en©~ caTat arebitl>i?!{afl aTen ®
¥i&dr erfer* eneHfa qfflrm flq` enqHfa q7ffl fatfro czFta F&tm-a fl rfu qrfe
giv q5iTt5 ap I
a.a   qtt5b Oqffi` or rty qttch aptth enrF en eifiti5iiiaci`: at ®ife` &q tBWG>
alrm ® Fth enfdr eITQris q7F7imat qa<  enQrffa  ij3i@qulL"-a 3rFgT as i5ttw aQr5T "

qqumgr5Tra ffl q5acq aa: at q7ap9m a5fma tBM c) 5iT ¥flrfaTrrm age q5iTtq I

a.8 at qlqrm ffi rty atde ± en en in a qRT: at eife`
qua fanft7orfeap o ¥qTrfe at qJwh aaiiT rna eiTigT as qrqHrm ±
wh On apiqt5 qcqi at anon as wh qJrtw 9arF " qrfe fafdr 5T:rty fliF`
¢aiiFq=, fan ¢ta camtTst5 giv ® rfu, a&rm xp fife ® xpaiiFq€ aq` alrm ®
qETth erfera eneifir ixp57ThT ®  enaifie msTar a7fflin aiTVT gen rqgirflT®®ic-i-  ffl ¢ara
aq`aHnrfuq`ENth/qtaaii\Sctl:aqgxplFFq5atai

¢.a oftwqtm maraifsbiTi¢ seyF`giv wh aptth fen en ap at rtytl
rm: qTtts anon ac ap qtlc"irv® at altw tM BF) aQiir ism (fffi F¢a:rF:aiT
rna   ®   F&ca   gil   enQifir   iq57"   ®   qj2i=laii>Ie,)   ffrocITan   7Tan   ofaFca/qffl
ma7airoT birtl¢  enFT3qiiT  fas  ceiqct  apq{5  qcai  6i55  9QiiT  i5itita  iFitmtq}  ofaFenr5Tqi8F

q\Q[eyeij{eibif;¢   enysT:a  qTtwi  `q>ibiiFTr:a  fen  ism   (enQnfa  a7iT   enaaFT   ¢   atFrmve)

a



atHTrfu q€anthRT9m q5mai  Fii5TtRT an  cQrcap givFTTgiv Fq@  (Grants)  er€Oran
cqFat atabi ri.-I?ig am" xpaiTng tan ¢ta d± iTaqTma caan apata I

¢,¢ qftwqca maraif6bifiq QgivyFea rty at aptth fen en F€"fty
i       ul I  I  : qGFen:ail ath ds ¢ibicvifl fen i5" F`anth7<tfflt9m F`a5tiB apTt5a

ire fflqiT a 5Ftfi q5ataF I qffro 4q€ 4fITeitr at actRE rna q<fRE aapngiF apta
¢i¢¢\sic¢ at dTan ¢ at7apftctF¥ at ± fan enma erap aorma pe rfu
emu ¢at5 qcq I 6faere apffim Qa rfuma ae fiiJffirfu (3T&tffi-to " ¢ta at
q5t" fen " aF q5qtaF I
a.a   aprffa qTq atan a arm an: oftwq¢iBi 7¢Ivaifbbill¢ enFT:a xp
iT&givFTffi at apTwh fen i5" aqu an ra F`fae q9ntan ?.€f*b>ique:a qffro ®
eRT ¢i2::99c`ifl wFr `Osb-`O qufro enQrfa q7T aTenF 4a` `O`O-`s a `O`b-`` qofqRT

9tF9i\ey eni]F q5irc5 eta I enarfa qffro e 6FT aTtffliT aTan ® atFflft actma tsFta qQITan
F`FTffl-8 (¢) e 8 (ap-a IfEfe ffi giv q5iTt5 qca I

a.b. th aptth fen en ch a Egtca: qftwfflffl RE7aTfeeTfie enrFTSm
qTfroap a.f¢\Siqr`i as qJTth fen rna 3rFT ap q5ta ds anon apima
qicquinctlfl wir cam q5ataF I a ffi rfeRE ae atfanrfie-fan qu at q5r"
fen  "  qq`  `os@-`o  iqfu  arafiir  q7i{  giiacitl>iq  `o`o-`s  a  `oQ>-``  qfro
atFftng qgng:qgr5Ttq q© dt© F`enth7qta+I i \stli!a@c+I pe a5ata I

a.a at ¢ibic+iis] fan en a€ Trmrfan an: ofaF¢Ivqffl F¢eye]irabifa¢
enysF&F as an9m ae giv Tq7tqac as q5ttw fen i5t9i aq& eITQrPe a7iT
dtffl a aFTqft qicq i n ctlfl qa i5T F<fRE anTrfu iiacttfflrfan caan q5ate eta I

a.to at alth fan en ch © F5t5an: wiineIvq!m ma7aTf€ enFT3F
cQItap as ¢ibicflifl fen 5T6txp enarfir a7iT dTan e afifict enema rna iiamarfawlst ®a:
qrm df± rfeen€ ¢of¢\siq,Hi en ra`Q!ira\O\:9ic< ffl q5ataF flq` ¢tFta enafica as
itfin  qQrrqQt5TFq  qu  an  qtarq  fan  en  fife  q5iTtffli   atrty  cF5ta  qQmai
q`an!tFrqfrfu q5ta Frfro ¢if¢\5iq:`i as q5ttw fen ion in ffl-frmgiv
rfurap qffro ® 6RT a7twa ira qa: a¢tHa q7ir ama flfaan Fffima F`fae GTtr
fen aq< rfu frfu Frfu WFT can a5atqF I
a.» qfin Fiha ml fiitiied: siacmaqrfgivy5rgiv alR5tw Trffi €sliltlqu¢ alit
q3i5Tcan cerfis Oifin, dsife in Fffl5Trm aa: qerq Orep-ife qfai5fflTg mi m8iITiof
€eTh qTani  cF arFTr eolz*a a.i \aiq{.a`ciig fan qu qactTfflmu/errm af±
enQifie q7iT  aTffl  4q€  asftq  aciaitlq.icci  qiTd m`ial+lice  aarFT eRE  4a`  qffro q7tH
fie q5iTtS €zai no89ia qfro qftw&ap8rfu enafiPe q7ffl (tw a qfin q7iT
qarq5i5ttq chgiv) fa!fro q5iTt5 eta I qqctEF a.a a* fan qTth@ qidffl Fen/aTfeeTffa
ae cQrtap q7iT dtffl aq< asqq F`an vemfi enema ra qfrfu apffima q:fRE ch
fen Qq:  rfu fan  ..r+IfG¢c+I  dffl®rfu a7iT a5ii `qq:  iTafflria5Ttma Trfe
dirfu a 6FT qrcffl3i Fran ggTffleyq3S at qraprm q5fRE in \aiq{+iiiictlfl wFr cam
q5atB ¥tqi  qfan © q`fRE cFfa fen dfflerfu q7H en q`fRE d€
qactTfflrfai5Tma mi qicciiDtli¢cqu  Egivqgiv RE faer5 rfe anTrfu qiFcrtfflffl flq€
rfu fanife q`tffi-a a alife qqffl qTap fflPe q5atq I
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a.s` Trmrfan altgiv aptwh Eqiwi: qfrfu apfiTma I:fRE c* fen aq:
rfu fama rfe enema rna lfaap as q5Tm iiamarfai5TstrcFrm af6bi ctlfl as
atom apfma wh tin qrac RTi as anrm ae   `       a    mamaffloi/
gTm af6tw lfdiF as € \aiqpi i titl q5ara I
a.>0 as aptth can: maqT5THrfinft;5rgiv df6tw at anqiT ae giv as
awl qic"iri® €®ma qiT en 5Tof fai5T6t ® qfrfu q5ffro taan q5iTc5 ¥cq I at uaarm
as fife ¢ma cu, errfe at qwh aa: I:fRE 8TfflT € dtFomaq¥ a rfuflta alis
erfanr9rfe qQITqQT5Itq 5iqFana th!rm aqu an <tarei arfe at antw FTq at
anrm qrfffi q3fRE "oi¥ic3fl aptfflffl q`xp qsiatg eta I

¢.  rfu, wh ha a fflqfagiv F€giv entr:
®.b rfu a wh tw 7T&at giv: maorrENftft75iim7 afstTRT can9ii5 © rfu
ffro `9q: in 65iTrm an arfe ¢ma pe gQtr-6eni5T¥ cF F7rfe cfifrfu at
¢ibictiifl   aQrq  iFitpra  iF`xt-a   -a  ffi3qq5  i5at5  ¥cai   rfu  fin  aiT`  an  eel+ic.Is]   ®qa

maorT5rFTrfai5Tey rty  qasrqan firrai5ffl  cue qfflTcma api5  "`rty  iTan ¥ca  wl at
¢lbicqifl fen i51tpla an-8 aa qart5m s` ® so a: ¢5mq 6t5¥l a5at5 ¥cqi rfu fin e
in fro cansi5 6tFrm ai5Tq ftwft aq` aapBr a7tH3T antiT facftRT cffta F`tth-a (a5)
4* fan FTft q53rcS ffl I
¢.a 5FqtH qroT cqiyM a a€ ®rm giv: iiacITENrfanft7rmw df~ cansti5 giv
" qfarfu en oii¢icqqiai (\aiiac<ii\evtl a EN) fan gil anrcq 4 "m pe San
a  ©qTen€  glT  faENey  aFIF  q5ato  <tql   Bangladesh  Climate  Change  Strategy  and  Action

plan (BccsAp)_4 ofife ¢S faaitife 4fan a ag enei5iiT 88S apTrfu fen ng qfro
ffiq9iHa erfan FTxpia ¢ar =tai  a q`ap 006 iiiEonti3witw tFta atqTer <tai e"ap, a Taper
REohiTHrfdr9ia 5Tfrfu `9q` a ffro qFTin faTan q:tch a tqj-a Fiatrfe 5mEi

a.   Ftfse  qfl`q6icifl  vFFr gil:  5Tof fan giv Facttfflrfa5w5T]mT  ffl aia`  maarT`H
rfu Fifes ¢*¢61 chdt4 wh qwh Farm a qThFmTwh alit ©qT 9fin giv fflT ¥c7 I
b..  wh rfu: at ®ife` &q flq` at anrm apfma Fi5iiT faife rfera qi!c arfu
rm wh qrty`ti as anrm asrfe ®ife` 9{fla sTffl FFtrm fas caney q5at5 <ca I

a.   q"Fb q5tan trfe giv qFtRE aq& FTth: ifanFivfinei aa` wh®i5tin ofaFca7
F:a ap qpe OrFTSF9iFxp aq` agiv T7apmatia Tqffl F`di-® a arfu an giv aq: ei55
iv3ial"iqanQr5Ttq5iFmq5at5<tai

>0. xppha[: a 9rfa9iq ap itfinrffa.fjrfu fir call 7aptrmey al anama atHTrm €t5T qof
finft Qiq`  9ifin q5firma a{a a5iF ¢.f¢\sic`ifl ml cmrmft ant cqto mai  5Tof finft aqi
9rtrfu ± tqa a5F ¢tr¢\sic`;t¢ia miT, rm ® capTF iia F`tm-a a CRTT €t5ir I

s>.  giv aptan cema FFth: whom Q8 giv, QOs@ rfera iwh mactr5THrfinft ¢q: qiuiFr
erfasTRT at qwh qof fdroia q&fRE givey flq` qfrfu qrffro rfu fanft, mthft
qeas finft ® F`f%re GTdr f3ffro aqs eiq apca tarn a5ats eta I etHan, fi canF iTamarfanft
aq: rmTu efi5ma ffi tw xpfr ittwh EN aattr crfu fen F`fRE 3ittap
qrrap i:fas Fap5r GTaa f© q`uta5RTs"Ti5 at apTan caan ¢at5 eta I
s`.  .ffiprRI fie-fth a FTth qgiv: a qfaqtaa FapF fie-fEN qQrmQrma 5iqFiTftqgiv
qltS apTm, atrm e Fth enT© aq` an aTarF e at7FqeyFq€ givTmTi./enan ¢ta asr5 rfera

a



(`8 Tgiv `Os@) qtqT iFof fin9i ® 9rfin i5fro caan fife q5ma i5i7 qactTfflrfdr rfu
a gap RE a7Fey €cttap faTt" FTst wrm an I

t*iaprfl®/-

(at8 ffl giv
qr®rflTgrfugiv->]

cm: >osso¢o
fch(oBijt\ois]ariTtENap:
s.   rfeqfin rfu, rferfu fan, th`qi" qfha, BTchi
i.   m&fflThma qa-far fifro a fie, qF-ftm fifro a fiaiGlc¢fl apTfro, q>i¢fli§,ci, mi
a.  fffi rfu, rfu q`FT qfha, cma at3th Fsta, mi
8.   ffifin rfu, qanct " fan, th`an.ifsqici3i, mi
0.   ffiffro rfu, tFg fan9i, cF9 i5ffl, qltffi, mai
¢.  fife rfu, qfitw Fan fan, al€an irDqici31, ENi
a.   6rfha rfu, qfrfu fan, cma at<m aura, ENi
b,.   frm rfu, ccireiiccitBO a q{qF fie faF6t, ar`Fi" qfha, ENi
a.   6rfin rfu, flat macttEN, cFgivfty, cTchi
so. rfu, ffl a Frifde qactTffl, th&an qfrfu, in I
ss. ffi, in ® ~ fin6t, an3qTm ..Ir6<icial, DTani
>`. F6q, qan a mgiv qaqtEN, at&qTm qfha, rna I
sO . rfu, mffi ® ts fin fan, al`iTrm ]rDliiq3], rm I
s8. rfu, FT cm fan6t, th`an F6ma, ENi
s¢. rfu, wF fan, alEffi apTfro, qetffl, mi
s¢. rfu, van qactrETH, th<rm qfha, rm I
sq. rfu, gtth6t qraprm a an iiama, at&enrm qfha, rna I
sb,. rfu, qF ¢ an qacttETH, al`qTm qfha, mi
s> . rfu, in aney qactTffl, th`thm qffro, rna I
`0. ffi, i5QiT ® giv9rmqTol eq@ fin9', s8/®qT?, rna ch:in ]ma, I;iapt I
Qs. rfu, fi" fan, qT`rm qfrfu, bTani
`` . F6q, wi e e2Hfa FxpiF fin9i, in:ml Fifro, rm I
`0. rfu, € a qTm fro fan, Fat thPeft qF, Ffha fa<q5 cat, EN I
`8. rfu, wfflrm fan, al3m qffro, ENi
`¢ . F6q, afin qEctT5]i], cxtta at:ch F9ra, in I
`¢. rfu, qgap ffl a q© fan, th`qTm F6ma, rna I
`q. rfu, rfe en fai5", ar<qrm qfha, mi
Qb,. rfu, atfro qacttETH, al`qirm qffro, EN I
`>. rfu, fan a aTfy qacttffl, m`qi" qfha, mi
®0. ffi, cfiqQi FErm, caaT i5ffl, rty 6tf@ cap, rmi
o>. rfu, farfu rfu qfrfu, cma at`m rna, rna I
0`. rfu, ys Fi]F rfu, cFqFrfu, in I
oo . Ff6q, FT a ed<" qEcttffl, at:rm qfro, rna I
08. rfu, cfi-qfdeq iTactrEN, al`rm qfha, EN I
oa . rfu, !tof fie qacttffl, th`an qfha, in I
0¢. rfu, ffldrm ngcttEN, m&qTtFT Ffha, EN I
oq . F6q, ng cm fan, aT3qTm qfha, rna I
®b.. ffi, err TacttEN, ch`qirm 7rDT<ici3i, utah I
0@. rfu, qfin, qF a " qfaqvi ngqTETH, th&fflrm qfrfu, EN I
8o. rfu, q<qT a enffl " mama, al{qT" q6ma, rna I

¢



8>.  rfu, 9qTch apTfro, t5e76fro, Fran I
8` . rfu, ffi`3ma ¢ 5ar anrm finft, cx\za ch`m F6ta, Utah I
80. qfro, F&TfS fie i]acttffl, th`qTm qrfu, in I
88 . rfu, en* term fin iTactTEN, th:rm Tffro, rm I
8¢. rfu, rfe Th ngcttffl, th:qTm qfrfu, mai
8¢. rfu, cqvivrf\i¢ fin ifeft ® rfu iTactTEN, at:rm Ffin, uTani
8q. rfu, flan 6ffl a qtw fa"ft, ar<qTm qfrfu, ENi
8b,. rfu, enQrfa a stcfitfl iiactTffl, ar`qTm Ffrfu, EN I
8> . rfu, ng Ftfl a ffl anft fanft, th:qTm Ffro, EN I
¢0. rfu, rty  a fabT* fa"ey, at&Frm qfro, ENi
¢s. rfu, fin mactt5rH, ffa i5ffl, qfma, 5ifl I
o`. rfu, Tfa qacttEN, al<qTm F6an, mai
¢o . rfu, en aney a trtrfu ed`" iiama, an, rna I
¢8 . rfu, wQftalF5ap rfe fai5", cma al3ffl F9ra, EN I
¢® . rfu, fflan aprfffl qfha, enmaofte, rna I
¢¢. rfu, fi ngcttEN, ar`an qfha, EN I
¢q . rfu, qffro fie qama, Fat ifeey qF, aT`qTm Ffrfu fa:ap cat, EN I
¢b-. rfu, qt©, qfanFey a FT fai5", cma th`en Fora, mai
¢>. ffi, aa ® rfe iTactT5rH, at`aitm vrD<ic", in I
¢0. Frife rfu, mom fanft, aeqfvi apTrfu, qeti5iTF, rna I
¢s. fa2 fama 75txp qftw, rna an fan9i, EN I
¢` . cffl c5ima, th3eirrma ¥giv car, ui¢T I
¢0 . \slTefa¢ ffi (enTffl a qTw arap9iit), iqof finet, en:rm ..Its<ici2I, utah I

F€.Oq.sos.O`O.OO.OO.OsO.`Osb,. a,jo                                                                        rfui8
0> frfu `O>b.
t¢ wENey >8Q¢

qF3T wiqrfe a dTrfu an en wFr grq cagey an an:
a.   FFq7, rfu fanft, qPran ffl, cma th€en F9r*, mai
i.    FFFT, afo \aiqqaiblc+ii faenft, qfrfu rfu, cma th`ffl F6ta, ENi
a.  qFqT, Tfa, ffi " a in ffl fanft, qfan q5tw, cma al`ffl F6t*, mai
8.    qFq7, mod ..ii+iiiGt¢ \ai<¢ibic`ii faney, diRE ffl, cma ar&ffl Fgta, mai
a.   stFq7, FtBr a rfe fatlst, qfan apfin, cma dram F6ta, ENi
b.   qFFT, mmaey gTas first, qfrfu rfu, cma al`m q6ta, ENi
a.   qiife ffi tan-`t, qof faist6t, ch`qtm >Itsqici31, ENi
b,.  xp qffro, Fat q73T "rm tlf65apTREct xp, enft c5an Item (0* en), `¢

cFqgr"'EN,
a.   qapF MTBF GEgr tc5¥ apffi, waf fanft, al`an qfrfu, ENi
bo.  qapq MTBF cqgT tgH apffi, qfrfu rfu, cma al`m Fora, mai

Rap-rfu (at-a)
Cffl8 >¢q ¢o8o

i
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ংযমোজনী-১ (ক) 

যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো 
 

         (যকোটি টোকোয়) 

ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ 
                  প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয়    

২ ংদ প্তিফোরয়    

৩ প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়    

৪ ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ    

৫ ফোংরোযদ সুপ্তপ্রভ ককোট য     

৬ প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয়    

৭ জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়    

৮ যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয়    

৯ অথ য প্তফবোগ    

১০ ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয়    

১১ অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ    

১২ আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ    

১৩ অথ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ    

১৪ প্তযকল্পনো প্তফবোগ    

১৫ ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন প্তফবোগ    

১৬ প্তযংখ্যোন   িথ্য ব্যফস্থোনো প্তফবোগ    

১৭ ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয়    

১৮ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

১৯ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয়    

২০ স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ    

২১ আইন   প্তফিোয প্তফবোগ    

২২ জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ    

২৩ করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক প্তফবোগ    

২৪ প্রোথপ্তভক  গণপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৫ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৬ প্তফজ্ঞোন এফং প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয়    

২৭ স্বোস্থয কফো প্তফবোগ    

২৮ িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ     

২৯ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়    

৩০ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    
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ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ 
                  প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

৩১ শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়    

৩২ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণোরয়    

৩৪ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৫ ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয়    

৩৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ    

৩৯ প্তল্প ভন্ত্রণোরয়     

৪০ প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়     

৪১ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয়    

৪২ জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ    

৪৩ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয়    

৪৪ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৫ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয়    

৪৬ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয়    

৪৭ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৮ খোদ্য ভন্ত্রণোরয়    

৪৯ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়    

৫০ ড়ক প্তযফণ  ভোড়ক প্তফবোগ    

৫১ কযরথ ভন্ত্রণোরয়    

৫২ কনৌ-প্তযফণ ভন্ত্রণোরয়    

৫৩ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফণ  ম যটন ভন্ত্রণোরয়    

৫৪ ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ    

৫৫ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৬ প্তফদুযৎ প্তফবোগ    

৫৭ মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৮ দুনীপ্তি দভন কপ্তভন    

৫৯ কতু প্তফবোগ    

৬০ কোপ্তযগপ্তয ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

৬১ সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ    

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

প্রোথপ্তভক ম্ভোব্য ব্যয়ীভো 

         (যকোটি টোকোয়) 

ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ 
প্রোথপ্তভক ম্ভোব্য ব্যয়ীভো                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয়    

২ ংদ প্তিফোরয়    

৩ প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়    

৪ ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ    

৫ ফোংরোযদ সুপ্তপ্রভ ককোট য     

৬ প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয়    

৭ জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়    

৮ যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয়    

৯ অথ য প্তফবোগ    

১০ ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয়    

১১ অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ    

১২ আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ    

১৩ অথ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ    

১৪ প্তযকল্পনো প্তফবোগ    

১৫ ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন প্তফবোগ    

১৬ প্তযংখ্যোন   িথ্য ব্যফস্থোনো প্তফবোগ    

১৭ ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয়    

১৮ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

১৯ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয়    

২০ স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ    

২১ আইন   প্তফিোয প্তফবোগ    

২২ জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

২৩ করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক প্তফবোগ    

২৪ প্রোথপ্তভক  গণপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৫ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৬ প্তফজ্ঞোন এফং প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয়    

২৭ স্বোস্থয কফো প্তফবোগ    

২৮ িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ     

২৯ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়    

৩০ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩১ শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়    
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ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ 
প্রোথপ্তভক ম্ভোব্য ব্যয়ীভো                                            

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

৩২ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণোরয়    

৩৪ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৫ ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয়    

৩৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ    

৩৯ প্তল্প ভন্ত্রণোরয়     

৪০ প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়     

৪১ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয়    

৪২ জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ    

৪৩ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয়    

৪৪ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৫ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয়    

৪৬ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয়    

৪৭ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৮ খোদ্য ভন্ত্রণোরয়    

৪৯ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়    

৫০ ড়ক প্তযফণ  ভোড়ক প্তফবোগ    

৫১ কযরথ ভন্ত্রণোরয়    

৫২ কনৌ-প্তযফণ ভন্ত্রণোরয়    

৫৩ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফণ  ম যটন ভন্ত্রণোরয়    

৫৪ ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ    

৫৫ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৬ প্তফদুযৎ প্তফবোগ    

৫৭ মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৮ দুনীপ্তি দভন কপ্তভন    

৫৯ কতু প্তফবোগ    

৬০ কোপ্তযগপ্তয ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

৬১ সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ    

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

ম্ভোব্য বফযদপ্তক োয়িোয প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ 

 (যকোটি টোকোয়) 

ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ 
ম্ভোব্য বফযদপ্তক োয়িোয প্রোক্করন/প্রযক্ষ্ণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয়    

২ ংদ প্তিফোরয়    

৩ প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়    

৪ ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ    

৫ ফোংরোযদ সুপ্তপ্রভ ককোট য     

৬ প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয়    

৭ জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়    

৮ যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয়    

৯ অথ য প্তফবোগ    

১০ ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয়    

১১ অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ    

১২ আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ    

১৩ অথ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ    

১৪ প্তযকল্পনো প্তফবোগ    

১৫ ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন প্তফবোগ    

১৬ প্তযংখ্যোন   িথ্য ব্যফস্থোনো প্তফবোগ    

১৭ ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয়    

১৮ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

১৯ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয়    

২০ স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ    

২১ আইন   প্তফিোয প্তফবোগ    

২২ জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়    

২৩ করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক প্তফবোগ    

২৪ প্রোথপ্তভক  গণপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৫ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

২৬ প্তফজ্ঞোন এফং প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয়    

২৭ স্বোস্থয কফো প্তফবোগ    

২৮ িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ     

২৯ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়    

৩০ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    
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ক্রপ্তভক 

নং ভন্ত্রণোরয় /প্তফবোগ 
ম্ভোব্য বফযদপ্তক োয়িোয প্রোক্করন/প্রযক্ষ্ণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

৩১ শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়    

৩২ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয়    

৩৩ িথ্য ভন্ত্রণোরয়    

৩৪ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৫ ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৩৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয়    

৩৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ    

৩৯ প্তল্প ভন্ত্রণোরয়     

৪০ প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয়     

৪১ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয়    

৪২ জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ    

৪৩ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয়    

৪৪ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৫ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয়    

৪৬ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয়    

৪৭ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়    

৪৮ খোদ্য ভন্ত্রণোরয়    

৪৯ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়    

৫০ ড়ক প্তযফণ  ভোড়ক প্তফবোগ    

৫১ কযরথ ভন্ত্রণোরয়    

৫২ কনৌ-প্তযফণ ভন্ত্রণোরয়    

৫৩ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফণ  ম যটন ভন্ত্রণোরয়    

৫৪ ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ    

৫৫ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৬ প্তফদুযৎ প্তফবোগ    

৫৭ মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয়    

৫৮ দুনীপ্তি দভন কপ্তভন    

৫৯ কতু প্তফবোগ    

৬০ কোপ্তযগপ্তয ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ    

৬১ সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ    

৬২ স্বোস্থয প্তক্ষ্ো  প্তযফোয কল্যোণ প্তফবোগ     
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ংযমোজনী-২ 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ভধ্যযভয়োপ্তদ ফোযজট কোঠোযভোোঃ প্রথভ বোগ 

(ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোন কর্তযক পূযণীয়) 

 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগোঃ........................................................ 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় কোঠোযভো 

(োজোয টোকোয়) 

 
ফোযজট 

২০১৯-২০ 

প্রযক্ষ্ণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

প্তযিোরন    

উন্নয়ন    

কভোট    

    

যোজস্ব     

মূরধন    

কভোট    

 

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

1.1  ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তভন কেটযভন্ট 

 

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

 

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

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

 

 ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয কভৌর উয্য প কী অথ যোৎ কী অজযন কযযি িোয়;  

 কীবোযফ অজযন কযযি িোয়; এফং  

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

           

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

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয কক্ষ্যত্র যকোযযয কোম যফন্টন আযদ (Allocation of Business) অনুমোয়ী প্রধোন কোম যোফপ্তরয 

িোপ্তরকো ংযক্ষ্য এই অংয প্তরপ্তফদ্ধ কযযি যফ। এরূ কোম যোফপ্তরয ংখ্যো যফ যোচ্চ ৮টি কি ীভোফদ্ধ যোখযি যফ।  
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অং-২: ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উয্য প এফং কোম যক্রভমূ (Activities) 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উয্য প কোম যক্রভমূ (Activities) ফোস্তফোয়নকোযী অপ্তধদিয/ংস্থো 

১ ২ ৩ 

কপ্রপ্তক্ষ্ি প্তযকল্পনো ২০১০-২১, িভ 

ঞ্চফোপ্তল যকী প্তযকল্পনো (২০১৬-২০) 

এফং/অথফো ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ/অন্যোন্য 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয নীপ্তি প্তনধ যোযণী দপ্তরযরয 

আযরোযক ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি  

উয্য পমূ প্তিপ্তিি কযযি যফ।  

 

যষ্পয ম্পকযযুি ককৌরগি 

উয্য পমূ একপ্তত্রি কযয িোপ্তরকো 

ংপ্তক্ষ্ি কযো কমযি োযয। 

কোম যক্রভ যে সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোজ মো ংপ্তিষ্ট 

প্রপ্তিষ্ঠোযনয ফোইযযয রক্ষ্যযগোষ্ঠীযক 

(external to the orgranization) 

প্রিযোপ্তি ণ্য  কফো (output) 

প্রদোযনয জন্য গ্রণ কযো যয় থোযক। 

রক্ষ্যযগোষ্ঠী ফরযি োধোযণি একক  

ভপ্তষ্টগিবোযফ উকোযযবোগী জনগণযক 

বুঝোযফ। 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উয্য প অজযযন 

োয়ক  কোম যকয প্রধোন প্রধোন কোম যক্রভ 

প্তিপ্তিি কযয এ করোযভ প্তন্নযফ কযযি 

যফ।  

একর কোম যক্রভ অফয পই ংপ্তিষ্ট 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ  অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

মূর কোম যোফপ্তরয যে োভঞ্জস্যপূণ য যি 

যফ।  

 

২ নং করোযভ ফপ্তণ যি কোম যক্রভমূ 

কমফ অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক 

ফোস্তফোপ্তয়ি যফ িোযদয নোভ এ 

করোযভ উযল্লখ কযযি যফ। 

 

কমকর অপ্তধদিয/ংস্থো  

কোম যক্রভমূ ফোস্তফোয়যন প্রিযক্ষ্ 

এফং গুরুত্বপূণ য ভূপ্তভকো যোখযফ 

ককফর িোযদয নোভ উযল্লখ কযযি 

যফ। 

 

 

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

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

উয্য পমূযয প্রবোফ 

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

উয্য পমূ মোযি অপ্তবন্ন য় িো প্তনপ্তিি কযযি যফ; 

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

অপ্তবযমোজন  প্রভযন কীবোযফ অফদোন যোখযফ িো পৃথকবোযফ ফণ যনো কযযি যফ; 

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

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

 

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

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

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

প্রভযন ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ প্তবপ্তত্তক ফযো্ ম্বপ্তরি একটি োযপ্তণ iBAS++ এয জরফোয়ু ভপ্তডউর যি এ অংয 

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

অগ্রোপ্তধকোয খোি/ কভ যসূপ্তিমূ  ংপ্তিষ্ট ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি উয্য প 

অগ্রোপ্তধকোয খোি ফরযি কযয়কটি সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোজ ফো কোম যক্রযভয 

ভন্বযয় গঠিি কভ যসূপ্তিযক বুঝোয় মো ককোন প্রপ্তিষ্ঠোযনয 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌরগি  উয্য প অজযযন গুরুত্বপূণ য অফদোন যোযখ। 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ককৌরগি 

উয্য পমূ অজযযনয কক্ষ্যত্র ফযিযয় কফী অফদোন যোখযফ 

এভন ব্যয় খোি/কভ যসূপ্তিমূ প্তিপ্তিি কযয এ করোযভ প্তন্নযফ 

কযযি যফ। 

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

োভঞ্জস্যপূণ য যি যফ এফং অগ্রোপ্তধকোযযয ক্রভোনুোযয প্তন্নযফ 

কযযি যফ।  

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

যোখযি যফ।  

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

অনুযেযদ ংপ্তক্ষ্ি ফণ যনো প্রদোন কযযি যফ। 

এ করোযভ প্রযিযক অগ্রোপ্তধকোয খোি/কভ যসূপ্তিয 

প্তফযীযি ংপ্তিষ্ট ককৌরগি উয্য প/উয্য পমূ 

উযল্লখ কযযি যফ। 

 

 

৪.২ ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় প্রোক্করন (২০১৯-২০ যি ২০২১-২২) 

৪.২.ক দিয/ংস্থো/অোযযন ইউপ্তনটয়োপ্তয ব্যয়  

(াজার টাকায়) 

প্তফফযণ 

প্রোক্করন প্রযক্ষ্ণ 

ফোযজট 

২০১৮-১৯ 

ংযোপ্তধি 

২০১৮-১৯  

ফোযজট 

২০১৯-২০ 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

   
   

      

      

      

      

      

      

ফ যযভোট ব্যয়      

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

(োজোয টোকোয়) 

র্ থনৈতিক 

ককাড 
তববরণ 

প্রাক্কৈ প্রক্ষেপণ 

ফোযজট 

২০১৮-১৯ 

ংযোপ্তধি 

২০১৮-১৯  

ফোযজট 

২০১৯-২০ 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

রাজস্ব ব্যয়      

       

       

       

       

কমাট রাজস্ব ব্যয়      

মূধৈ ব্যয়      

       

       

কমাট মূধৈ ব্যয়      

ব থক্ষমাট ব্যয়      

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

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

করোভ-১:ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয জন্য প্রধোন কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যকমূ (KPI) প্তিপ্তিি কযয এ করোযভ প্তন্নযফ কযযি যফ। ককৌরগি 

উয্য প অজযযন প্তযভোযমোগ্য KPI (outcome or higher level output) -মূ ফণ যনো কযযি যফ। KPI-এয 

ংখ্যো ৪ কথযক ৬ টিয ভযধ্য ীভোফদ্ধ যোখযি যফ। 

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

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

কযযি যফ। 

করোভ-৪: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০১৭-১৮ অথ যফছযযয ংযোপ্তধি রক্ষ্যভোত্রো এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ। 

করোভ-৫: প্রপ্তিটি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০১৭-১৮ অথ যফছযযয প্রকৃি অজযন এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ। 

করোভ-৬: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০১৮-১৯ অথ যফছযযয মূর রক্ষ্যভোত্রো এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ।   

করোভ-৭: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ২০১৮-১৯ অথ যফছযযয জন্য ংযোপ্তধি রক্ষ্যভোত্রো এ করোযভ উযল্লখ কযযি যফ।  

করোভ-৮ কথযক ১২: প্রপ্তিটি কভ যকৃপ্তি প্তনযদ যযকয প্তফযীযি ভধ্যযভয়োপ্তদ (আগোভী প্তিন অথ যফছযযয: ২০১৯-২০ যি ২০২১-২২ 

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

 

প্তনযদ যক 

 

ংপ্তিষ্ট 

ককৌরগি 

উয্যয প 

প্তযভোযয 

একক 

 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ভধ্যযভয়োপ্তদ রক্ষ্যভোত্রো 

ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 

প্রকৃি রক্ষ্যভোত্রো ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১।....          

২।....          

৩।....          

৪।....          

৫।.....          

 

প্তনযদ যকমূ কপ্রপ্তক্ষ্ি প্তযকল্পনো (২০১০-২০২১), িভ ঞ্চফোপ্তল যকী প্তযকল্পনো (২০১৬-২০) এফং/অথফো ভন্ত্রণোরযয়য 

নীপ্তি প্তনধ যোযণী দপ্তরযর প্তিপ্তিি প্রবোফ প্তনযদ যকমূযয (Outcome Indicators) োযথ োভঞ্জস্যপূণ য  যি যফ এফং 

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

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

Achievable – প্তনযদ যকমূ ফোস্তফম্মি  অজযনযমোগ্য যি যফ  

Relevant – প্তনযদ যকমূ ককৌরগি ভধ্যযভয়োপ্তদ উয্য প এয োযথ েপ্তিপূণ য যি যফ  

Time bound - প্তনযদ যকমূ অজযযনয প্তনপ্তদ যষ্ট ভয়ীভো থোকযি যফ 

 

ফোযজট কোঠোযভোোঃ প্তিিীয় বোগ 

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

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

 

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

পরোপর প্তনযদ যক  রক্ষ্যভোত্রো এফং ব্যয় প্রোক্করন  

 

৬.১  োম্প্রপ্তিক অজযন 

অপ্তধদিয/অধস্তন দিয/প্রোপ্তিষ্ঠোপ্তনক ইউপ্তনট/ংস্থোয প্তফগি প্তিন ফছযযয (২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮) প্রধোন 

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

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

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

 

৬.২ কোম যক্রভমূ, পরোপর প্তনযদ যক এফং প্তনযদ যযকয রক্ষ্যভোত্রো 

কোম যক্রভ পরোপর প্তনযদ যক 

 

ংপ্তিষ্ট 

ককৌরগি 

উয্য প এয 

ক্রপ্তভক 

প্তযভোযয 

একক 

 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ভধ্যযভয়োপ্তদ রক্ষ্যভোত্রো 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 

প্রকৃি অজযন রক্ষ্যভোত্রো ংযোপ্তধি 

রক্ষ্যভোত্রো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

           

           

 

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

অোযযন ইউপ্তনট, সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোম যক্রভ,  
প্তিভ এফং প্রকযল্পয নোভ  

ংপ্তিষ্ট কোম যক্রভ প্রকৃি 

২০১৭-১৮ 

২০১৮-১৯ ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় প্রোক্করন 

ফোযজট 

 

ংযোপ্তধি

ফোযজট 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১-প্তযিোরন ব্যয়        
১১  অোযযন ইউপ্তনট: অপ্তধদিয/ংস্থোয ংপ্তিষ্ট কোম যক্রভ 

(অং ৬.২ এ ফপ্তণ যি কোম যক্রযভয 

ক্রপ্তভক নং)  

      

১২ প্তফযল কোম যক্রভ        

১৩ োয়িো কোম যক্রভ        

১৪ স্থোনীয় যকোযমূযয স্থোনোন্তয        

কভোট: (ক) প্তযিোরন কোম যক্রভ         

২-উন্নয়ন ব্যয়        

২১ এপ্তডপ্ত ফপ্তভূ যি :        
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অোযযন ইউপ্তনট, সুপ্তনপ্তদ যষ্ট কোম যক্রভ,  
প্তিভ এফং প্রকযল্পয নোভ  

ংপ্তিষ্ট কোম যক্রভ প্রকৃি 

২০১৭-১৮ 

২০১৮-১৯ ভধ্যযভয়োপ্তদ ব্যয় প্রোক্করন 

ফোযজট 

 

ংযোপ্তধি

ফোযজট 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১১ খোদ্য কভ যসূপ্তি        

২১২ প্তফযল কভ যসূপ্তি -         

২১৩ প্তিভ         

কভোট এপ্তডপ্ত ফপ্তভূ যি         

২২ এপ্তডপ্তর্ভি প্রকল্পমূ         

অননুযভোপ্তদি প্রকল্প         

অনুযভোপ্তদি প্রকল্প:        

প্রকল্প - ক        

প্রকল্প - খ        

প্রকল্প - গ        

কভোট-(খ) উন্নয়ন         

কভোট ব্যয় (ক+খ)        

* প্তিভ এফং প্রকযল্পয নোযভয িোপ্তরকো অগ্রোপ্তধকোয ক্রভ অনুমোয়ী প্তন্নযফ কযযি যফ। 

** শুধু প্তিফোরযয়য জন্য প্রযমোজয যফ। 
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ংযমোজনী-৩ 

অপ্তধদিয  ংস্থোয যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো এফং প্রোথপ্তভক 

ম্ভোব্য ব্যয়ীভো প্তনধ যোযযণয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় দ্ধপ্তি 

(1) ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয জন্য প্রদত্ত যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রোয 

প্তবপ্তত্তযি ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তিফোরয় অং এফং প্তনয়ন্ত্রণোধীন অপ্তধদিযমূযয জন্য 

যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো প্তনধ যোযণ কযযি যফ। োম্প্রপ্তিক ফছযমূয ংপ্তিষ্ট দিযযয 

প্তনজস্ব আয়  আযয়য উৎ/আইযটভমূ ম যোযরোিনো কযযি যফ এফং প্রোথপ্তভকবোযফ িরপ্তি অথ যফছযযয 

ফোযজট ফযো্যক যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয রক্ষ্যভোত্রো প্তনধ যোযযণয প্তবপ্তত্ত প্তোযফ ধযো কমযি োযয।  

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

কথযক প্রোপ্তিয রক্ষ্যভোত্রো ধোম য কযযি যফ। 

(3) ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ককৌরগি উয্য পমূ অজযযনয জন্য প্রযয়োজনীয় কোম যক্রভমূ 

ফোস্তফোয়যনয যে ংপ্তিষ্ট অোযযন ইউপ্তনট/প্তিভ/প্রকল্পমূযয জন্য প্রপ্তিফছয প্রযয়োজনীয় অযথ যয ম্ভোব্য 

প্তযভোণ প্তফযফিনো কযয প্তিফোরয় অং এফং প্তফপ্তবন্ন অপ্তধদিয/ংস্থো/যফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোযনয ব্যয়ীভো প্তনধ যোযণ 

কযযি যফ।  

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

অনুদোনপ্রোি কফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এফং ২০২১-২২ অথ যফছযযয ব্যয়ীভো 

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

প্রোথপ্তভক ব্যয়ীভোয ভযধ্য ংকুরোনযমোগ্য য়। 

(5) ফোযজট ফযোয্য দক্ষ্িো মোযি সুস্পষ্টবোযফ দৃপ্তষ্টযগোিয য় ক জন্য মিদুয ম্ভফ সুপ্তনপ্তদ যষ্ট উয্য প/কোম যক্রযভয 

প্তফযীযি অথ য ফযো্ কযযি যফ এফং কথোক ফযোয্য প্তযভোণ নুযনিভ ম যোযয় যোখযি যফ। িযফ, 

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

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

কযো ম্ভফ য়। এই ংযপ্তক্ষ্ি অথ য োভপ্তয়কবোযফ প্তিফোরয় অংয কথোক প্তোযফ যোখযি যফ। যফিীযি 

অপ্তধদিয/ংস্থোমূ কর্তযক ফোযজট কোঠোযভোয অং-৬  পযভ-৪-১০ ভন্ত্রণোরযয় কপ্রযণ কযোয য ককোন 

অোযযন ইউপ্তনট/প্তিভ/প্রকযল্পয অপ্তিপ্তযি ম্পযদয িোপ্তদো থোকযর যীক্ষ্ো-নীপ্তযক্ষ্োক্রযভ উি কথোক ফযো্ 

কথযক প্রযয়োজনীয় ফযো্ প্রদোযনয প্তফলযয় প্তদ্ধোন্ত গ্রণ কযযি যফ। এ প্তদ্ধোযন্তয আযরোযক অপ্তধদিয/ 

ংস্থোয়োপ্তয ব্যয়ীভো প্তনধ যোপ্তযি/পুনপ্তন যধ যোপ্তযি যফ।  

(6) ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয আিোধীন স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থোমূযয ভযধ্য কম কর ংস্থো 

যকোপ্তয অনুদোযন প্তযিোপ্তরি য় এফং িরপ্তি (২০১৮-১৯) অথ যফছযযয ফোযজযট কম কর ংস্থোয জন্য ফযো্ 

অন্তর্ভ যি যযয়যছ ককফর ক কর ংস্থোযকই ব্যয়ীভো/ফযো্ প্তনধ যোযযণয ভয় প্তফযফিনো কযো মোযফ। যকোপ্তয 

অনুদোযন প্তযিোপ্তরি স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থোমূযয জন্য ব্যয়ীভো/ফযো্ প্তনধ যোযযণয ভয় োম্প্রপ্তিক ফছযমূয 

ংপ্তিষ্ট ংস্থোয প্তনজস্ব আয়  আযয়য উৎ/আইযটভমূ ম যোযরোিনো কযযি যফ এফং আগোভী প্তিন 

অথ যফছযয   ব্য প্তনজস্ব আযয়য অথ য ফোদ প্তদযয় ংপ্তিষ্ট ংস্থোয জন্য ব্যয়ীভো/যকোপ্তয অনুদোযনয প্তযভোণ 

প্তনধ যোযণ কযযি যফ। 
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(7) ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয আিোধীন কম কর স্বোয়ত্তোপ্তি ংস্থো ফোপ্তণপ্তজযক প্তবপ্তত্তযি 

প্তযিোপ্তরি য় এফং কম কর ংস্থোয ফোযজট প্রস্তোফ অথ য প্তফবোযগয স্বোয়ত্তোপ্তি প্রপ্তিষ্ঠোন অনুপ্তফবোগ/ভপ্তনটপ্তযং 

কযর কপ্রযণ কযযি য়, ব্যয়ীভো প্তনধ যোযযণয ভয় ক কর ংস্থোযক প্তফযফিনোয় আনোয প্রযয়োজন নোই। িযফ, 

এ জোিীয় ংস্থোয ককোন উন্নয়ন প্রকল্প ফোপ্তল যক উন্নয়ন কভ যসূপ্তিযি অন্তর্ভ যি থোকযর অথফো এ জোিীয় ককোন 

ংস্থোয জন্য যকোয কর্তযক ককোন ঋণ/ইকুযইটি/বতুযপ্তক প্রদোযনয প্তফলযয় মথোমথ ম যোযয় প্তদ্ধোন্ত গৃীি যয় 

থোকযর ংপ্তিষ্ট ংস্থোয অনুকূযর প্রযয়োজনীয় ফযো্ যোখযি যফ। 

(8) িরপ্তি (২০১৮-১৯) অথ যফছযযয মূর ফোযজযট অন্তর্ভ যি যকোপ্তয অনুদোনপ্রোি কফযকোপ্তয প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয কক্ষ্যত্র 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং অন্যোন্য প্রপ্তিষ্ঠোযনয ককৌরগি উয্য পমূ অজযযনয জন্য প্রযয়োজনীয় কোম যক্রভমূ 

ফোস্তফোয়যনয যে একর প্রপ্তিষ্ঠোযনয ম্পপৃকিিোয আযরোযক এফং আগোভী প্তিন অথ যফছযয ংপ্তিষ্ট ংস্থোয 

  ব্য প্তনজস্ব আযয়য প্তযভোণ প্তফযফিনোয় প্তনযয় যকোপ্তয অনুদোন/ফযোয্য প্তযভোণ প্তনধ যোযণ কযযি যফ।  
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ংযমোজনী-৪ (ক) 

 

প্তযিোরন ব্যযয়য প্তফস্তোপ্তযি প্রোথপ্তভক প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রণয়যনয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় দ্ধপ্তি 

[পযভ ১০ (ক) পূযযণয কক্ষ্যত্র] 

প্তযিোরন ব্যযয়য প্রোক্করন এফং প্রযক্ষ্ণ: ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/অোযযন ইউপ্তনযটয ২০১৮-১৯ অথ যফছযযয ফোযজযট 

অন্তর্ভ যি/প্রদপ্ত যি প্তফস্তোপ্তযি অথ যননপ্তিক ককোড অনুমোয়ী উি অপ্তধদিয/অোযযন ইউপ্তনযটয ২০১৯-২০ অথ যফছযযয 

প্তযিোরন ফোযজযটয প্রোক্করন এফং ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ প্রস্তুি কযযি যফ। অথ য প্তফবোযগয 

ম্মপ্তি ব্যপ্তিযযযক ২০১৮-১৯ অথ যফছযযয ফোযজযট অন্তর্ভ যি কনই এভন ককোন অথ যননপ্তিক ককোযডয প্তফযীযি ফযো্ 

প্রদ যন কযো মোযফ নো।  

২০১৯-২০ যি ২০২১-২২ অথ যফছযয প্তযিোরন ফোযজযট অন্তর্ভ যি আইযটভয়োপ্তয ব্যযয়য প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ:  

(ক) কভ যিোযীযদয প্রপ্তিদোন: অথ য প্তফবোগ যি কপ্রপ্তযি ছযক প্রস্তুি কফিন বোিোয প্তফফযণীয প্তবপ্তত্তযি প্রযিযক 

অোযযন ইউপ্তনযটয আিোয় কভ যযি/প্তফদ্যভোন কভ যিোযীযদয ২০১৯-২০ অথ যফছযযয কফিন  বোিোপ্তদয 

প্রোক্করন এফং ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন কযযি যফ। কমকর কক্ষ্যত্র উপ্তল্লপ্তখি 

প্তফফযণী এখযনো প্রস্তুি কযো ম্ভফ য়প্তন ককর কক্ষ্যত্র প্তনযেোি দ্ধপ্তি অনুযণ কযয কফিন-বোিোয প্রোক্করন 

প্রণয়ন কযযি যফ: 

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

(াঁি দপ্তভক াঁি) িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ২০২০-২১ 

 ২০২১-২২ অথ যফছযযয কক্ষ্যত্র পূফ যফিী অথ যফছযযয ফযোয্য য যফ যোচ্চ ৫.৫ (াঁি দপ্তভক াঁি) 

িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন কযো কমযি োযয; 

(2) নফফল য বোিো: ২০১৯-২০, ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয কফিন ফোফদ প্রোক্কপ্তরি  প্রযক্ষ্প্তি 

ফযোয্য ১/৬০ বোগ অথ য নফফল য বোিো ফোফদ ফযো্ প্তোযফ ধযযি যফ; 

(3) ফোড়ী বোড়ো বোিো: ফোড়ী বোড়ো বোিো প্রোক্করন প্রণয়যনয কক্ষ্যত্র িরপ্তি অথ যফছযযয ংযোপ্তধি ফযোয্য 

য ৫.৫ িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ক োযথ পূফ যফিী 

অথ যফছযযয ফযোয্য য যফ যোচ্চ ৫.৫ (াঁি দপ্তভক াঁি) িোং বৃপ্তদ্ধ ধযয প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন কযো কমযি 

োযয;  

(4) উৎফ বোিো: ২০১৯-২০, ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয কফিন ফোফদ প্রোক্কপ্তরি  প্রযক্ষ্প্তি 

ফযোয্য ১/৬ বোগ অথ য উৎফ বোিো ফোফদ ফযো্ প্তোযফ ধযযি যফ;  

(5) প্তিপ্তকৎো বোিো: ২০১৯-২০, ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয প্তফদ্যভোন ংখ্যোয প্তবপ্তত্তযি ভোথোপ্তছু 

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

(6) টিপ্তপন বোিো: ২০১৯-২০, ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয নন-কগযজযটড কফোভপ্তযক কভ যিোযীযদয 

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

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

কক্ষ্যত্র টিপ্তপন বোিো প্রযমোজয যফ নো;  

(7) মোিোয়োি বোিো: ২০১৯-২০, ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয প্তটি কয যোযযন এরোকোয় কভ যযি ১১-

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

বোিো ফোফদ ফযো্ ধযযি যফ; 

(8) শ্রোপ্তন্ত প্তফযনোদন বোিো: ২০১৯-২০, ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয োধোযণবোযফ কফিন ফোফদ প্রোক্কপ্তরি 

 প্রযক্ষ্প্তি ফযোয্য ১/৩৬ বোগ অথ য শ্রোপ্তন্ত প্তফযনোদন বোিো ফোফদ ফযো্ প্তোযফ ধযো কমযি োযয;  
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(9) অন্যোন্য বোিো: িরপ্তি অথ যফছযযয ফযো্  প্রোপ্য োয অনুযণ কযয ২০১৯-২০ অথ যফছযযয অন্যোন্য 

বোিোয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ২০১৯-২০ অথ যফছযযয ফযো্ অনুমোয়ী ২০২০-২১  ২০২১-২২ 

অথ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ প্তনধ যোযণ কযো কমযি োযয; 

(খ)           : োধোযণবোযফ ২০১৭-১৮ অথ যফছযযয প্রকৃি ব্যয় এফং িরপ্তি অথ যফছযযয (২০১৮-১৯) প্রথভ ৫ 

ভোযয প্রকৃি ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। প্রোপ্তনক ব্যয় খোযিয 

অন্তর্ভ যি ককোন আইযটযভয োয/মূল্য বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্তিযযযক এ খোযি ককোন ফপ্তধ যি ফযো্ ধযো মোযফ নো। ২০২০-২১  

২০২১-২২ অথ যফছযযয কক্ষ্যত্র ২০১৮-১৯ যি ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্রবৃপ্তদ্ধ প্তফযফিনোয় প্রযক্ষ্ণ প্তনধ যোযণ কযো 

কমযি োযয; 

(গ) কভযোভি  ংযক্ষ্ণ: োধোযণবোযফ ২০১৭-১৮ অথ যফছযযয প্রকৃি ব্যয় এফং িরপ্তি অথ যফছযযয (২০১৮-১৯) 

প্রথভ ৫ ভোযয প্রকৃি ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। 

(ঘ) ম্পদ ংগ্র/ক্রয়: োধোযণবোযফ ২০১৭-১৮ অথ যফছযযয প্রকৃি ব্যয় এফং িরপ্তি অথ যফছযযয (২০১৮-১৯) প্রথভ 

৫ ভোযয প্রকৃি ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্রোক্করন প্রণয়ন কযো কমযি োযয। ংগঠন  যঞ্জোভ 

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

মোযফ নো।  

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

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

২০১৯-২০ অথ যফছযযয ফোযজট প্রোক্করযন কভ যিোযীযদয প্রপ্তিদোন এফং অন্যোন্য আইযটযভয িোপ্তদো প্তনরূযণয কক্ষ্যত্র 

যয ফপ্তণ যি দ্ধপ্তি অনুযণ কযযি যফ। ংপ্তিষ্ট প্রপ্তিষ্ঠোযনয প্তনজস্ব আযয়য অথ য োোয্য ভঞ্জুপ্তযয প্রোক্করযনয োযথ 

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

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

ংস্থোয ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্তযিোরন ফোযজযটয প্রোক্করন এফং ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ 

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

 

উন্নয়ন ব্যযয়য প্তফস্তোপ্তযি প্রোথপ্তভক প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রণয়যনয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় দ্ধপ্তি  

[পযভ ১০ (খ) পূযযণয কক্ষ্যত্র] 

২০১৯-২০ অথ যফছযযয উন্নয়ন ব্যযয়য প্রোক্করন: ২০১৯-২০ অথ যফছযযয উন্নয়ন ব্যযয়য প্রোক্করন প্রণয়যনয জন্য প্রপ্তিটি 

উন্নয়ন প্রকযল্পয প্তফযীযি ফযোয্য প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ অথ যননপ্তিক ককোড (Economic Code) অনুমোয়ী iBAS++ এ 

প্তফস্তোপ্তযি (Detail) এপ্তি কযযি যফ। ২০১৯-২০ অথ যফছযযয প্রোক্করযন অননুযভোপ্তদি প্রকযল্পয জন্য ফযো্ অন্তর্ভ যি 

কযো মোযফ নো। িযফ, ২০২০-২১ এফং ২০২১-২২ অথ যফছযযয প্রযক্ষ্যণ অনুযভোপ্তদি  অননুযভোপ্তদি/ম্ভোব্য কর 

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

(1) প্তফদ্যভোন অনুযভোপ্তদি প্রকল্পমূযয ভযধ্য কমকর প্রকল্প ২০১৯-২০ অথ যফছযয িোলু থোকযফ ককফর 

ঐকর প্রকযল্পয জন্য অথ যফযোয্য প্রস্তোফ উি অথ যফছযযয প্রোক্করযন অন্তর্ভ যি কযো;  

(2) ২০১৯-২০ অথ যফছযযয উন্নয়ন ব্যযয়য প্রোক্করন এফং ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয প্রযক্ষ্ণ 

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

ংকুরোনযমোগ্য য়; 

(3) ২০১৮-১৯ কথযক ২০২০-২১ অথ যফছযয ভোপ্য ককোন প্রকযল্পয জন্য ফযো্ প্রকল্প ভোপ্তিয যফিী 

অথ যফছযযয প্রোক্করন  প্রযক্ষ্যণ অন্তর্ভ যি কযো মোযফ নো। িযফ, ২০২০-২১  ২০২১-২২ অথ যফছযযয 

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

(4) বফযদপ্তক োোয্যপুষ্ট প্রকযল্পয কক্ষ্যত্র অথ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ কর্তযক ২০১৯-২০ অথ যফছযযয জন্য 

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

প্রকল্প োোযয্যয (RPA) প্রপ্তিপরন প্তনপ্তিি কযযি যফ;   

(5) মথোমথ কর্তযক্ষ্ কর্তযক অনুযভোপ্তদি অথফো এপ্তইপ্ত/প্তডএপ্তইপ্ত কর্তযক অনুযভোদযনয জন্য 

সুোপ্তযকৃি এফং বফযদপ্তক োোয্য চুপ্তি ম্পোপ্তদি অথফো বফযদপ্তক োোয্য প্রোপ্তিয সুপ্তনপ্তিি 

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

অন্তর্ভ যপ্তিয প্রস্তোফ কযো মোযফ নো; 

(6) ২০১৮-১৯ অথ যফছয এপ্তডপ্তর্ভি স্থপ্তগি ফো শূন্য ফযো্ কদয়ো অথফো ফযো্ীনবোযফ ংযুি 

অননুযভোপ্তদি  প্রকল্পমূ ২০১৯-২০ অথ যফছযযয এপ্তডপ্তযি স্বয়ংপ্তক্রয়বোযফ অন্তর্ভ যি যফ নো। িযফ 

অগ্রোপ্তধকোয প্রকযল্পয কক্ষ্যত্র প্তফযল কমৌপ্তিকিো োযযক্ষ্ ২০১৯-২০ অথ যফছযযয এপ্তডপ্তযি নতুন প্রকল্প 

প্তযযফ অন্তর্ভ যপ্তিয জন্য প্রস্তোফ কযো মোযফ; 

(7) ধীযগপ্তি ম্পন্ন প্রকল্প যি ফযো্ হ্রো/ংযোধন কযয দ্রুি ফোস্তফোয়নগপ্তি ম্পন্ন প্রকযল্প প্রযয়োজনোনুগ 

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

এফং ২০১৯-২০ অথ যফছযয ভোপ্য প্রকল্পযক অগ্রোপ্তধকোয প্তদযি যফ;  

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

ব্যযয়য প্তবপ্তত্তযি যুপ্তিেি  ম্ভোব্য ব্যয় প্তফযফিনোয় প্তনযয় ২০১৯-২০ অথ যফছযযয জন্য ফযোয্য 

প্তযভোণ প্তনধ যোযণ কযযি যফ। প্রকল্প োোয্য ফযোয্য কক্ষ্যত্র উন্নয়ন যমোগী কদ/ংস্থোয োযথ 

স্বোক্ষ্প্তযি চুপ্তিয কভয়োযদয প্তফলয়টি প্তফযফিনোয় যোখযি যফ;  

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

আযরোিয অথ যফছযয প্রোপ্য বফযদপ্তক োোয্য ব্যফোযযয জন্য প্তযপূযক স্থোনীয় মুদ্রো ফযোয্য 

(Matching Taka Coverage) ংস্থোন যোখযি যফ; 
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(10) ২০১৯-২০ অথ যফছযযয এপ্তডপ্তযি এরোকো/অঞ্চরপ্তবপ্তত্তক সুলভ উন্নয়যনয রযক্ষ্য গৃীি প্রকল্পমূযয জন্য 

ফযো্ প্রদোন প্তনপ্তিি কযযি যফ; 

(11) ২০১৯-২০ অথ যফছযয ভোপ্য প্রকযল্পয অনুকূযর অনুযভোপ্তদি প্তডপ্তপ্ত/আযপ্তডপ্তপ্ত'য ংস্থোন কভোিোযফক 

প্রযয়োজনীয় ফযো্ প্রদোন প্তনপ্তিি কযযি যফ এফং দোপ্তযদ্রয প্তফযভোিযনয োযথ যোপ্তয ংপ্তিষ্ট প্রকযল্প 

প্রযয়োজনীয় ফযো্ প্রদোযনয প্তফলয়টি প্তফযফিনোয় যোখযি যফ;   

(12) িরপ্তি উন্নয়ন প্রকযল্প ভয়োনুগ ফোস্তফোয়যনয রযক্ষ্য প্রযয়োজনীয় স্থোনীয় মুদ্রোয ফযো্ প্তনপ্তিিকযণ 

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

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

প্তনধ যোপ্তযি প্তফপ্তনভয় োয অনুমোয়ী CD/VAT ফোফদ প্রযয়োজনীয় ফযোয্য ংস্থোন পৃথকবোযফ নো কযযখ ফযং 

কম ভস্ত মূরধনী ক্রযয়য জন্য মূরধন খোযি অথ য ফযো্ যোখো যয়যছ ক ভস্ত অথ যননপ্তিক ককোযডই এ 

ফোফদ অথ য ফযো্ যোখযি যফ;  

(14) অননুযভোপ্তদি/অনুযভোদযনয জন্য প্রপ্তক্রয়োধীন প্রকযল্পয অনুকূযর ২০১৯-২০ অথ যফছযযয ফোযজট প্রোক্করযন 

োধোযণবোযফ ককোন ফযো্ যোখো মোযফ নো, িযফ এরূ প্রকল্প অথ যোয়যনয রযক্ষ্য কভোট উন্নয়ন ফযোয্য 

যফ যোচ্চ ৫ িোং ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজযটয প্তিফোরয় অংয কথোক প্তোযফ (অথ যননপ্তিক ককোড 

৪৯১১১১১) ফযো্ যোখো কমযি োযয; 

(15) িরপ্তি অথ যফছযয ভোপ্য ককোন প্রকল্প স্পীরবোয প্রকল্প প্তোযফ ২০১৯-২০ অথ যফছযযয ফোপ্তল যক উন্নয়ন 

কভ যসূপ্তিযি অন্তর্ভ যপ্তিয প্রস্তোফ মথোমথ ম যোযয় অনুযভোপ্তদি যর ংপ্তিষ্ট প্রকযল্পয জন্য অথ যফযোয্য প্রস্তোফ 

কযো মোযফ। 

ফোপ্তল যক উন্নয়ন কভ যসূপ্তি              প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন: িরপ্তি অথ যফছযযয (২০১৮-১৯) ফোযজযট অন্তর্ভ যি 

িরভোন প্তিভ/কভ যসূপ্তি এফং ইযিোভযধ্য অনুযভোপ্তদি নতুন প্তিভ/কভ যসূপ্তিয জন্য ফযোয্য প্রস্তোফ ২০১৯-২০ অথ যফছযযয 

প্রোক্করযন অন্তর্ভ যি কযযি যফ। ২০১৯-২০ অথ যফছযযয ফোযজট প্রোক্করযন অননুযভোপ্তদি প্তিযভয জন্য ককোন ফযো্ প্রস্তোফ 

কযো মোযফ নো। ংপ্তিষ্ট প্তিযভয কর ব্যয় প্তফস্তোপ্তযি অথ যননপ্তিক ককোড অনুমোয়ী প্রদ যন কযযি যফ। ২০১৯-২০ অথফো 

২০২০-২১ অথ যফছযয ভোপ্য ককোন কভ যসূপ্তিয জন্য যফিী অথ যফছযযয প্রোক্করন/প্রযক্ষ্যণ অন্তর্ভ যি কযো মোযফ নো।  
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ংযমোজনী-৫ (ক) 

দোপ্তযদ্রয  কজন্ডোয ংক্রোন্ত ছক এফং পযভ পূযণ ংক্রোন্ত প্তফস্তোপ্তযি প্তনযদ যপ্তকো 

প্তনযেোি প্তফলয়মূযয প্রপ্তি রক্ষ্য কযযখ দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যনয উয ভন্ত্রণোরযয়য ককৌরগি উয্যয পয  

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

 ৭ভ ঞ্চফোপ্তল যক প্তযকল্পনো দপ্তরযর ফপ্তণ যি দোপ্তযদ্রয প্তনযন  নোযী উন্নয়ন ম্পপ্তকযি ককৌরমূযয োযথ 

কমোগসূত্র/োভঞ্জস্য;  

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

ককৌরমূযয িোযো প্রিযক্ষ্ প্রবোপ্তফি; 

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

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

জনযগোষ্ঠী/নোযীভোজ উকৃি যফ)। 

 

কনোটোঃ 

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

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

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

আখ্যোপ্তয়ি কযো য়। 

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

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

প্রোপ্তি ভোনফ দোপ্তযদ্রয হ্রো কযয। 

দোপ্তযদ্রয প্তনযন এফং নোযী উন্নয়যনয উয ভন্ত্রণোরযয়য ককৌরগি উয্য পমূযয প্রবোফ মোিোইযয়য ভোনদন্ডমূ প্তনযে 

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

যফ। উযল্লখ্য, কর ভোনদন্ড কর ভন্ত্রণোরযয়য জন্য প্রযমোজয নো যি োযয। প্রযমোজয ভোনদন্ডমূ ব্যফোয কযয 

ফোযজট কোঠোযভোয অং-৩ পূযণ কযোয জন্য অনুযযোধ কযো যরো। মপ্তদ দোপ্তযদ্রয প্তনযন অথফো/ নোযী উন্নয়যনয উয  

ককোন ভধ্যযভয়োপ্তদ ককৌযরয প্রিযক্ষ্ প্রবোফ  নোই ফযর প্রিীয়ভোন য়, িযফ িো’ উযল্লখ কযযি যফ।  

(ক) দোপ্তযদ্রয প্তনযযনয য ভন্ত্রণোরযয়য ককৌরগি উয্য পমূযয প্রবোফ মোিোইযয়য ভোনদন্ডমূ 

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

যফ? যর প্তকবোযফ? 

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

ফরফৎ আযছ প্তকনো, থোকযর িো কজোযদোয কযোয দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো? মপ্তদ নো থোযক িযফ ককৌরগি 

উয্য পমূ অপ্তজযি যর প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন  ব্যফস্থোয প্রফিযন যফ প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ যফ? 

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

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

বৃপ্তদ্ধ োযফ প্তকনো এফং কযর িো প্তকবোযফ?  

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

িথ্য  প্রযুপ্তি প্রোপ্তিয সুযমোগ বৃপ্তদ্ধ োযফ প্তকনো ফো প্রযুপ্তিয (আইপ্তটি) উন্নয়ন ত্বযোপ্তন্বি কযোয 

প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্ এফং দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠীয ভোযঝ িো প্রদ যন  ম্প্রোযযণয ব্যফস্থো কনয়ো যয়যছ প্তকনো? 

যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  
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৫। ভোনফ দক্ষ্িো বৃপ্তদ্ধোঃ অনোনুষ্ঠোপ্তনক অথ যননপ্তিক কভ যকোযন্ড জপ্তড়ি জনযগোষ্ঠীয দক্ষ্িো বৃপ্তদ্ধয জন্য প্রযয়োজনীয় 

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

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

ফীভো এফং শ্রভফোজোযয প্রযফ প্তজকযণ ম্পপ্তকযি আইন  নীপ্তিমূ উন্নয়যনয জন্য প্রযয়োজনীয় 

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

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

কনয়ো যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তক এফং প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

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

প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

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

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

োযফ?  

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

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

প্রপ্তক্রয়োয় কনয়ো যয়যছ? 

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

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

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

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

যয়যছ প্তকনো ফো প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

 

(খ)  নোযী উন্নয়যনয য ভন্ত্রণোরযয়য ককৌরগি উয্য পমূযয প্রবোফ মোিোইযয়য ভোনদন্ডমূ 

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

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

স্তন্যদোনকোযী ভোযয়যদয পুপ্তষ্টয উন্নপ্তিোধন যফ প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ যয়যছ?  

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

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

প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ যয়যছ?  

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

ম্প্রোপ্তযি যয়যছ প্তকনো? যর িো প্তকবোযফ যয়যছ ?  

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

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

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

অংগ্রণ বৃপ্তদ্ধ  জীকযযণয রযক্ষ্য প্রযয়োজনীয় ব্যফস্থো কনয়ো যয়যছ প্তকনো এফং যয় থোকযর প্তকবোযফ 

িো কনয়ো যয়যছ? 

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

বৃপ্তদ্ধকযণ এফং ম্ভোব্য ক্ষ্প্তি  ঝুঁপ্তক হ্রো কযোয রযক্ষ্য প্রযয়োজনীয় দযক্ষ্ কনয়ো যয়যছ প্তকনো অথফো প্তক 

প্তক দযক্ষ্ কনয়োয পযর নোযীয োভোপ্তজক প্তনযোত্তো বৃপ্তদ্ধ োযফ এফং প্তফযলি প্রোকৃপ্তিক দুযম যোযগয কোযযণ 

িোযদয ম্ভোব্য ক্ষ্প্তি  ঝুঁপ্তক হ্রো োযফ? 
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৭। নোযীয ক্ষ্ভিোয়নোঃ প্তযফোযয, ভোযজ এফং কভ যযক্ষ্যত্র প্তফপ্তবন্ন প্তদ্ধোন্ত গ্রযণ এফং যোজননপ্তিক কোঠোযভোযি 

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

প্তকনো কনয়ো যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ?  

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

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

প্তকবোযফ িো কনয়ো যয়যছ? 

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

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

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

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

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

যয়যছ? 

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

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

যর প্তকবোযফ কনয়ো যয়যছ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

দোপ্তযদ্রয প্তনযন/নোযী উন্নয়যনয 

য কভোট প্রকল্প ব্যযয়য কি 

িোং (%) ব্যফোয যফ 

প্রবোযফয ভোত্রো  (Degree) প্তনযদ য কযোয কক্ষ্যত্র প্তফযফিয প্তফলয়মূ 

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

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

প্রবোফ কপরযফ নো। 

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

প্রকল্প/প্তিভমূ দপ্তযদ্র জনযগোষ্ঠী/নোযীয োভপ্তগ্রক কল্যোযণ প্রিযক্ষ্বোযফ 

নুযনিভ/স্বল্প প্রবোফ কপযর। 

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

প্রকল্প/প্তিভমূ দপ্তযদ্রয জনযগোষ্ঠী/নোযীয োভপ্তগ্রক কল্যোযণ প্রিযক্ষ্বোযফ ভধ্যভ 

প্রবোফ কপযর। 

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

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

কটকই প্রবোফ কপযর ।  

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

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

উকোযযবোগী প্তোযফ সুস্পষ্টবোযফ প্তিপ্তিি । 
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ংযমোজনী-৫ (খ) 

 

ভধ্যযভয়োপ্তদ ফোযজট কোঠোযভোযি জরফোয়ু প্তযফিযযনয প্রবোফ প্তফযিলযণয কক্ষ্যত্র অনুযণীয় প্তনযদ যোফরী 

জবায়ু র্ থায়ৈ তৈরূপক্ষণর ধাপমূঃ  

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

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

 

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

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

প্রার্তমকভাক্ষব তবততএএতপ-র অওিাধীৈ ৬টি তর্ক্ষমটিক এতরয়ার াক্ষর্ ংযুক্ত করক্ষি ক্ষব। প্রকল্পমূক্ষর 

বহুমুতিিা তবক্ষবিৈায় একটি প্রকল্প এক বা একাতধক তর্ক্ষমটিক এতরয়ার াক্ষর্ ংতিষ্ট ক্ষি পাক্ষর। কক্ষেক্ষে, বক্ষিক্ষয় 

কবতল র্ থায়ৈ ংতিষ্ট তর্ক্ষমটিক এতরয়াটি বার অক্ষগ এবং ব থাক্ষপো কম র্ থায়ৈ ংতিষ্ট তর্ক্ষমটিক এতরয়াটি 

ব থক্ষলক্ষ তিতিি করক্ষি ক্ষব। এভাক্ষব প্রতিটি প্রকক্ষল্পর াক্ষর্ ংতিষ্ট ক্ষব থাচ্চ ৩টি তর্ক্ষমটিক এতরয়া তিতিি করা যাক্ষব। 

একাতধক তর্ক্ষমটিক এতরয়া ংতিষ্ট প্রকক্ষল্পর কেক্ষে বেআ মক্ষৈ রািক্ষি ক্ষব কযৈ তর্ক্ষমটিক এতরয়া তিতিিকরণ 

প্রতিয়াটি জবায়ু র্ থায়ৈ ংতিষ্টিার িমানুাক্ষর াজাক্ষৈা য়। ন্যর্ায় জবায়ু র্ থায়ৈ তৈরূপণ প্রতিয়াটি ঠিক 

ফাফ তৈতিি ৈাও করক্ষি পাক্ষর।  

ঊক্ষেখ্য, যতি ককাৈ প্রকল্প তবততএএতপ-র অওিাধীৈ ৬টি তর্ক্ষমটিক এতরয়ার কযক্ষকাৈ একটির াক্ষর্ও ংতিষ্ট ৈা 

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

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

ংতিষ্ট ৈয়’ বার অক্ষগ তিতিি কক্ষর বািবাতক তর্ক্ষমটিক এতরয়া র্ থায়ৈ ংতিষ্টিার িমানুাক্ষর াজাক্ষি ক্ষব।  

 

ধাপ ২: প্রকল্প ও কম থসূতির জবায়ু প্রাতিকিা তৈরূপণ 

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

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

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

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

ংতিষ্ট কপ্রাগ্রাম ন্তর্ভ থক্ত করা অক্ষে। 

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

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

অক্ষে-যা প্রকল্প ও কম থসূতিমূক্ষর জবায়ু প্রাতিকিা তিতিি করক্ষি ায়ক ক্ষব।  
  

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

১ প্রোথপ্তভক  গণপ্তক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

২ ভোধ্যপ্তভক  উচ্চপ্তক্ষ্ো প্তফবোগ 

৩ স্বোস্থযযফো প্তফবোগ 

৪ ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয় 

৫ ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

৬ গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয় 

৭ স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ 

৮ ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ 

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

১০ জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ 

১১ কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয় 

১২ ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

১৩ প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন ভন্ত্রণোরয় 

১৪ ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয় 

১৫ োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

১৬ খোদ্য ভন্ত্রণোরয় 

১৭ দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

১৮ ড়ক প্তযফন  ভোড়ক প্তফবোগ 

১৯ োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

২০ প্তফদুযৎ প্তফবোগ 

২১ কনৌ-প্তযফন ভন্ত্রণোরয় 

২২ প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

২৩ ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয় 

২৪ প্তফজ্ঞোন  প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয় 

২৫ আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

২৬ যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয় 

২৭ ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

২৮ কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফন  ম যটন ভন্ত্রণোরয় 

২৯ কযরথ ভন্ত্রণোরয় 

৩০ কোপ্তযগপ্তয  ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ 
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ংযমোজনী-৬ 

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

অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক গৃীিব্য দযক্ষ্মূ এফং ভয়ীভো 

ক্রপ্তভক 

নং 
গৃীিব্য দযক্ষ্মূ দোপ্তয়ত্ব ভয়ীভো  

1.  ফোযজট কোঠোযভোয প্রথভ বোযগয অং-১ কথযক অং ৫ 

ংযোধন  োরনোগোদকযণ 
ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোগণ 
১৯ প্তডযম্বয, ২০১৮ 

2.  প্তফপ্তবন্ন অপ্তধদিয/ংস্থো/প্রপ্তিষ্ঠোযনয যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয 

প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো এফং প্রোথপ্তভক ব্যয়ীভোয খড়ো প্রস্তুি 

কযো (পযভ-১, পযভ-২, পযভ-৩, পযভ-৫  পযভ-৯) 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয  

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোগণ 
২০ প্তডযম্বয, ২০১৮ 

3.  অপ্তধদিয/ংস্থো/প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয 

প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো  প্রোথপ্তভক ব্যয়ীভো খড়ো ফোযজট 

কোঠোযভোয প্রথভ বোগ পুঙ্খোনুপুঙ্খুবোযফ যীক্ষ্ো  ফোযজট 

ব্যফস্থোনো কপ্তভটিয জন্য সুোপ্তয প্রস্তুি কযো 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজট 

য়োপ্তকযং গ্রু 
২৩ প্তডযম্বয, ২০১৮ 

4.  ফোযজট ব্যফস্থোনো কপ্তভটি কর্তযক 

অপ্তধদিয/ংস্থো/প্রপ্তিষ্ঠোনমূযয যোজস্ব  মূরধন প্রোপ্তিয 

প্রোথপ্তভক রক্ষ্যভোত্রো  প্রোথপ্তভক ব্যয়ীভো ফোযজট 

কোঠোযভোয প্রথভ বোগ যীক্ষ্ো  অনুযভোদন 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো কপ্তভটি 
২৬ প্তডযম্বয, ২০১৮ 

5.  ফোযজট কোঠোযভোয প্রথভ বোগ ভন্ত্রণোরযয়য আিোধীন 

প্রপ্তিটি অপ্তধদিয/ ংস্থোয় কপ্রযণ এফং ফোযজট কোঠোযভোয 

প্তিিীয় বোগ প্রস্তুি কযয ভন্ত্রণোরযয় কপ্রযণ কযোয জন্য 

িোযদযযক অনুযযোধ জ্ঞোন 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো 

অপ্তধোখো/অনুপ্তফবোগ 

২৭ প্তডযম্বয, ২০১৮ 

6.  ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক ফোযজট কোঠোযভোয প্তিিীয় 

বোগ (অং ৬) প্রস্তুিকযণ 
ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থোয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
৩০ প্তডযম্বয, ২০১৮ 

7.  ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয আিোধীন প্তফপ্তবন্ন দিয/ংস্থো কর্তযক 

অোযযন ইউপ্তনট/প্তিভ/প্রকল্পয়োপ্তয খড়ো প্রোথপ্তভক ব্যয় 

প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ প্রণয়ন (এভপ্তফএপ-এয প্তিিীয় অংযয 

পযভ-৪, পযভ-৬, পযভ-৮  পযভ-১০) 

ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থোয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
৩১ প্তডযম্বয, ২০১৮ 

8.  ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থোয প্রোথপ্তভক ব্যয় প্রোক্করন  

প্রযক্ষ্ণ ফোযজট কোঠোযভোয প্তিিীয় বোগ যীক্ষ্ো  

চূড়োন্তকযণ/অনুযভোদন 

ংপ্তিষ্ট দিয/ংস্থোয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো কপ্তভটি 
০৩ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 

9.  ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থো কর্তযক প্রস্তুি ফোযজট কোঠোযভোয 

প্তিিীয় বোগ (প্রোথপ্তভক ব্যয় প্রোক্করন  প্রযক্ষ্ণ) 

প্রোপ্তনক ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগ কপ্রযণ 

ংপ্তিষ্ট অপ্তধদিয/ংস্থো ০৬ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 

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

য়োপ্তকযং গ্রু  
০৮ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 

11.  োভপ্তগ্রক প্তযিোরন  উন্নয়ন ব্যযয়য আকোয এফং 

প্তিভ/প্রকল্পয়োপ্তয ব্যয় প্রস্তোযফ প্তযকল্পনো কপ্তভযনয 

ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবন এফং কোম যক্রভ প্তফবোযগয ম্মপ্তিয 

জন্য কপ্রযণ 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো 

অনুপ্তফবোগ/অপ্তধোখো 

১০ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 

12.  ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবন প্রকল্পয়োপ্তয ব্যয় প্রস্তোফ ংপ্তিষ্ট 

প্রোপ্তনক ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয োযথ আযরোিনোক্রযভ 

চূড়োন্তপূফ যক িাঁযদয প্তরপ্তখি ম্মপ্তি প্রোপ্তনক 

ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগ এফং কোম যক্রভ প্তফবোগযক অফপ্তিকযণ 

ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবযনয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
১৩ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 
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ক্রপ্তভক 

নং 
গৃীিব্য দযক্ষ্মূ দোপ্তয়ত্ব ভয়ীভো  

13.  োভপ্তগ্রক প্তযিোরন  উন্নয়ন ব্যযয়য আকোয এফং 

প্তিভ/প্রকল্পয়োপ্তয ব্যয় প্রস্তোযফ প্তযকল্পনো কপ্তভযনয 

ংপ্তিষ্ট কক্টয প্তডপ্তবন এফং কোম যক্রভ প্তফবোযগয ম্মপ্তিয 

প্রোপ্তনক ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোগযক অফপ্তিকযণ 

কোম যক্রভ প্তফবোযগয 

দোপ্তয়ত্বপ্রোি কভ যকিযোবৃন্দ 
১৫ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 

14.  ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজট কোঠোযভো চূড়োন্তকযণ ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো কপ্তভটি 
২০ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 

15.  ফোযজট কোঠোযভো অথ য প্তফবোগ  প্তযকল্পনো কপ্তভযন কপ্রযণ ভন্ত্রণোরয়/প্তফবোযগয ফোযজট 

ব্যফস্থোনো 

অপ্তধোখো/অনুপ্তফবোগ 

২৪ জোনুয়োপ্তয, ২০১৯ 
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ংযমোজনী-৭ 

অথ য প্তফবোযগয কল্প কডি* এয কভ যকিযোযদয নোভ, দফী  কটপ্তরযপোন নম্বয 
 

ক্রপ্তভক 

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

1.  অথ য প্তফবোগ 

জনোফ কযযদোয়োন আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট-১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  প্রোথপ্তভক  গণপ্তক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কযযদোয়োন আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট-১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

জনোফ কযযদোয়োন আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট-১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ  ৯৫১৪১৪৬  

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  ভোধ্যপ্তভক  উচ্চ প্তক্ষ্ো প্তফবোগ 

কফগভ িপ্তনভো িোপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কোপ্তযগপ্তয  ভোদ্রোো প্তক্ষ্ো প্তফবোগ 

কফগভ িপ্তনভো িোপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  যকোপ্তয কভ যকপ্তভন প্তিফোরয় 

কফগভ িপ্তনভো িোপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খোদ্য ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ োইদুর ইরোভ  

উপ্তিফ, ফোযজট - ৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুযম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ োইদুর ইরোভ  

উপ্তিফ, ফোযজট - ৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনোফ প্তযোজুন নূয কিৌধুযী 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-১) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  যোষ্ট্রপ্তিয কোম যোরয় 

জনোফ কভোোঃ আফদু োভোদ 

উ প্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  প্তনফ যোিন কপ্তভন প্তিফোরয় 

জনোফ কভোোঃ আফদু োভোদ 

উ প্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বোস্থযযফো প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ আফদু োভোদ 

উ প্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বোস্থয প্তক্ষ্ো  প্তযফোয কল্যোণ 

প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ আফদু োভোদ 

উ প্তিফ, ফোযজট - ৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয় 

জনোফ কভোোঃ িোজুর ইরোভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ৫ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  প্তফজ্ঞোন  প্রযুপ্তি ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোঃ িোজুর ইরোভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ৫ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  অথ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ আপ্তনসুজ্জোভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  জনপ্তনযোত্তো প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ আপ্তনসুজ্জোভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 
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ক্রপ্তভক 

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

17.  সুযক্ষ্ো কফো প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ আপ্তনসুজ্জোভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

18.  প্রপ্তিযক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ যনক জোোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

19.  স্ত্র ফোপ্তনী প্তফবোগ 

কফগভ যনক জোোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনোফ কভোোম্মদ ভোনজোরুর ভোন্নোন 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-২) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২২ 

20.  যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ ভীয িোযয়পো প্তপ্ত্কো 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  িথ্য ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ ভীয িোযয়পো প্তপ্ত্কো 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুপ্তিযুদ্ধ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ ভীয িোযয়পো প্তপ্ত্কো 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  ভোজ কল্যোণ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ মুোম্মদ আবুর কোযভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  ভপ্তরো  প্তশু প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ মুোম্মদ আবুর কোযভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  ভপ্তন্ত্রপ্তযলদ প্তফবোগ 

জনোফ কভোোম্মদ আজোদ ছোল্লোর 

উ প্তিফ, ফোযজট - ১০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩০ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীপ্তি দভন কপ্তভন 

জনোফ কভোোম্মদ আজোদ ছোল্লোর 

উ প্তিফ, ফোযজট - ১০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩০ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ আজোদ ছোল্লোর 

উ প্তিফ, ফোযজট - ১০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩০ 

কফগভ নোজভো কভোফোযযক 

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৩) 

কপোনোঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  অবযন্তযীণ ম্পদ প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  জোিীয় ংদ প্তিফোরয় 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
ফোংরোযদযয ভোপ্তোফ প্তনযীক্ষ্ক  

প্তনয়ন্ত্রযকয কোম যোরয় 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  আইন  প্তফিোয প্তফবোগ 

কফগভ নোছপ্তযন আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২২  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
করপ্তজযরটিব  ংদ প্তফলয়ক 

প্তফবোগ 

কফগভ নোছপ্তযন আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২২  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুপ্রীভ ককোট য 

কফগভ নোছপ্তযন আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ২২  

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 
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ক্রপ্তভক 

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

34.  ংস্কৃপ্তি প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধভ য প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

36.  যুফ  ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোঃ আফদুয যভোন খোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২৩ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনোফ কভোোঃ আব্দুর ক 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৭) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থোনীয় যকোয প্তফবোগ 

কফগভ পোযজোনো আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১১ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৭২০৩ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১  

38.  ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় প্তফবোগ 

কফগভ পপ্তযদো ইয়োপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

39.  ফোপ্তণজয ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ পপ্তযদো ইয়োপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১২ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

40.  
প্রফোী কল্যোণ  বফযদপ্তক 

কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ রীজো খোজো 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১৩ 

কপোনোঃ ৯৫৫৪৫১১ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

41.  শ্রভ  কভ যংস্থোন ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ রীজো খোজো 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১৩ 

কপোনোঃ ৯৫৫৪৫১১ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

42.  ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ নূযউপ্ত্ন আর পোরুক 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট – ১৪ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

43.  প্তল্প ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ নূযউপ্ত্ন আর পোরুক 

প্তপ্তনয়য কোযী প্তিফ, ফোযজট - ১৪ 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

44.  প্তফদুযৎ প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ োোনুর ভপ্তিন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনোফ যযভন্দ্র নোথ প্তফশ্বো  

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

45.  জ্বোরোনী  খপ্তনজ ম্পদ প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ োোনুর ভপ্তিন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনোফ যযভন্দ্র নোথ প্তফশ্বো  

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

46.  ড়ক প্তযফন  ভোড়ক প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ নজরুর ইরোভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৪৫১১ 

জনোফ যযভন্দ্র নোথ প্তফশ্বো  

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

47.  কতু প্তফবোগ 

জনোফ কভোোঃ নজরুর ইরোভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৪৫১১ 

জনোফ যযভন্দ্র নোথ প্তফশ্বো  

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

48.  কনৌ-প্তযফন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. কভোোম্মদ আবু ইউসুপ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনোফ যযভন্দ্র নোথ প্তফশ্বো  

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

49.  কযরথ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. কভোোম্মদ আবু ইউসুপ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৭ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনোফ যযভন্দ্র নোথ প্তফশ্বো  

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৫) 

কপোনোঃ ৯৫১১০৪৯ 

50.  োফ যিয িট্টগ্রোভ প্তফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. খুযীদ আরভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 
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ক্রপ্তভক 

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

51.  ভূপ্তভ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. খুযীদ আরভ 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৮ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

কখ কভোোম্মদ প্তরভউল্লো 

অপ্তিপ্তযি প্তিফ (ফোযজট-৪) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪৬১ 

52.  
প্তযযফ, ফন  জরফোয়ু প্তযফিযন 

ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ প্তভপ্তরয়ো োযপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনোফ কভোোঃ ইয়োীন  

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  োপ্তন ম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

কফগভ প্তভপ্তরয়ো োযপ্তভন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ১৯ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনোফ কভোোঃ ইয়োীন  

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 

54.  কৃপ্তল ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ পোরুক-উজ-জোভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনোফ কভোোঃ ইয়োীন  

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  ভৎস্য  প্রোপ্তণম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ কভোোম্মদ পোরুক-উজ-জোভোন 

উপ্তিফ, ফোযজট - ২০ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনোফ কভোোঃ ইয়োীন  

যুগ্ম-প্তিফ (ফোযজট-৬) 

কপোনোঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
কফোভপ্তযক প্তফভোন প্তযফন  

ম যটন ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. আফদুয যপ্তভ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৮ 

কফগভ োযয়ভো োীন সুরিোনো  

উপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

57.  গৃোয়ন  গণপূিয ভন্ত্রণোরয় 

জনোফ ড. আফদুয যপ্তভ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৪ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৮ 

কফগভ োযয়ভো োীন সুরিোনো  

উপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডোক  কটপ্তরযমোগোযমোগ প্তফবোগ 

জনোফ কোযন আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৯ 

কফগভ োযয়ভো োীন সুরিোনো  

উপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  িথ্য  কমোগোযমোগ প্রযুপ্তি প্তফবোগ 

জনোফ কোযন আযভদ 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৫ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৯ 

কফগভ োযয়ভো োীন সুরিোনো  

উপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

60.  প্তযকল্পনো প্তফবোগ 

জনোফ মুোম্মদ আরী প্তপ্রন্স 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ োযয়ভো োীন সুরিোনো  

উপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
ফোস্তফোয়ন, প্তযফীক্ষ্ণ  মূল্যোয়ন 

প্তফবোগ 

জনোফ মুোম্মদ আরী প্তপ্রন্স 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ োযয়ভো োীন সুরিোনো  

উপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
প্তযংখ্যোন  িথ্য ব্যফস্থোনো  

প্তফবোগ 

জনোফ মুোম্মদ আরী প্তপ্রন্স 

উপ্তিফ, ফোযজট-২৬ অপ্তধোখো 

কপোনোঃ ৯৫৪০২৮৫ 

কফগভ োযয়ভো োীন সুরিোনো  

উপ্তিফ (ফোযজট-৮) 

কপোনোঃ ৯৫১৪৪১৭ 

 

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

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

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

ক্রপ্তভক 

নং 
নোভ  দফী প্তফবোগ কপোন নং 

1.  
জনোফ কভোোঃ ছোযয়দুজ্জোভোন 

যুগ্ম-প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১১৫২৬৩ 

০১৫৫২৩১৪০৬০ 

2.  
ড. কভোোঃ আভজোদ কোযন 

যুগ্ম-প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১১৫৭৪৮ 

০১৫৫২৩৯৯৪১০ 

3.  
প্রযকৌরী কভোোঃ নপ্তজফ 

 যুগ্ম-প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১৮০৭১৬ 

০১৫৫২৩১৯৩২৬ 

4.  
ড. নুরুন নোোয 

উপ্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১১৬৫৪০ 

০১৭৭৭৩৩০৬৪৪ 

5.  
জনোফ কভোোঃ রুহুর আমভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১৮০৬৩১ 

০১৯১২২৪১৪১২ 

6.  
জনোফ দীযন যকোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
কোম যক্রভ প্তফবোগ 

৯১৮০৭২৫ 

০১৭৩৮৬২৭৮৮৭ 

7.  
কফগভ আপ্তফদো সুরিোনো 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
োধোযণ অথ যনীপ্তি প্তফবোগ 

৯১৮০৯২৯ 

০১৮১৬৩৪৭৩৩৯ 

8.  
জনোফ প্রদী কুভোয ভযোত্তভ 

উপ্রধোন 

আথ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭১৫৪০১৮৮৫ 

9.  
জনোফ কভোো কফোযোনুর ক 

উপ্রধোন 

আথ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১১৪৬৬৭ 

০১৫৫২৩৪৪৪১৩ 

10.  
জনোফ কভোোঃ ভপ্তউপ্ত্ন আর করোর পপ্তযদী 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 

আথ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১৮০৬৫১ 

০১৭৩৯৪৮৮১৮৮ 

11.  
জনোফ কভোোোঃ আভোনি আরী 

 গযফলণো কভ যকিযো 

আথ য-োভোপ্তজক অফকোঠোযভো 

প্তফবোগ 

৯১৮০৯৯১ 

০১৯১৭২৯৪৫৫৭ 

12.  
কফগভ আপ্তজজুন নোোয 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১১৪৬৫৭ 

০১৭১১৪৫২২৫৫ 

13.  
কফগভ নোপ্তগ য খোনভ 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৭৪১৩০৭৩৩৬ 

14.  
জনোফ প্তনপ্তখর কুভোয দো 

উপ্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১৮০৮৫৩ 

০১৭১৬২৭০৫৭৫ 

15.  
জনোফ কভোোঃ োরুন অয যপ্তদ 

উপ্রধোন (ি.দো.) 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১২৭১৩৯ 

০১৯৬৬২৩৩১০৬ 

16.  
জনোফ ককোপ্তনুয আিোয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 

কৃপ্তল, োপ্তন ম্পদ  ল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠোন প্তফবোগ 

৯১১৫৪১৬ 

০১৬৮৬৭১৯৪৩৯ 

17.  
জনোফ কভোোঃ কযজো যীদ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
কবৌি অফকোঠোযভো প্তফবোগ 

৯১২৮৭৮৪ 

০১৭১৩৪০৯৬৩৬ 

18.  
জনোফ কভোোম্মদ আযোপৄর ইরোভ 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
প্তল্প  প্তি প্তফবোগ 

৯১১৬৭৫৭ 

০১৯৭৯২৩০০৫০ 
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ক্রপ্তভক 

নং 
নোভ  দফী প্তফবোগ কপোন নং 

19.  
জনোফ কভোোঃ জোরোর োপ্তফবুয যভোন 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 
প্তল্প  প্তি প্তফবোগ 

৯১১৭২০৭ 

০১৯৩১৪০৫৪৬৭ 

20.  
জনোফ কভোোঃ কভোস্তোপ্তপজুয যভোন 

কোযী প্রধোন 
প্তল্প  প্তি প্তফবোগ 

৯১১৩২৯৭ 

০১৭৩১১৯৯৩৪৫ 
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অথ যননপ্তিক ম্পকয প্তফবোযগয কল্প কডি এয কভ যকিযোযদয নোভ, দফী  কটপ্তরযপোন নম্বয 

 

নং নোভ/দফী উইং/োখো/অপ্তধোখো কপোন নং 

১ জনোফ কভোোম্মদ োখোয়োি কোযন যকোয 

উপ্তিফ 

ফোযজট ব্যফস্থোনো অপ্তধোখো ৯১৮০৭৯৮ 

০১৭১২৭১৮৩৩৮ 

২ জনোফ কভোোঃ যোয়োন কপ্তফয 

প্তপ্তনয়য কোযী প্রধোন 

পোফো-৬ োখো ৯১৪৫৪৭৫ 

০১৭২২০৪৪৬৪২ 

৩ জনোফ কভোোঃ যীপ উল্লো 

প্তোফ যক্ষ্ণ কভ যকিযো 

প্তোফ োখো ৯১১৯৪৮৩ 

০১৮১২০৭৩১২৩ 

৪ জনোফ কভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন 

প্রোপ্তনক কভ যকিযো 

ফোযজট ব্যফস্থোনো অপ্তধোখো ৯১১৯৫৪৭ 

০১৭২১৯৮৪৫৯৩ 
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ংযমোজনী-৮ 

পযভ- ১ 

অধধদপ্তয / ধযদপ্তরযয যাজস্ব ও ভূরধন প্রাধপ্তয প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা 
                              

 

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

অধধদপ্তয / ধযদপ্তয 

             প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
যাজস্ব ও ভরূধন প্রাধপ্তয ায 

(ভন্ত্রণারয়/ধফবারগয মভাট    স্ব         প্রাধপ্তয 
তকযা ারয অধধদপ্তয/ ধযদপ্তরযয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ভন্ত্রণারয়/ ধফবারগয              
প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা ( ক)  

                      

ধিফারয়                       

অধধদপ্তয/         – I                       

অধধদপ্তয/         – II                       

অধধদপ্তয/         – III                       

 মভাট  খ                        

      রক্ষ্যভাত্রায তরুনায় কভ (- )/মফধ 
(+)  [  খ –   ]  
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পযভ- ২ 

অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রাথধভক ফযয়ীভা  
                              

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

অধধদপ্তয 
/ধযদপ্তয 

        
    (রক্ষ্ টাকায়) 

           
( ভন্ত্রণারয় /ধফবারগয মভাট ফারজট         
           অধধদপ্তয/ ধযদপ্তরযয ধস্যা) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ভন্ত্রণারয়/ধফবারগয 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)  
           

               তুরনায় কভ (- ) / মফধ (+)  
( ঘ -  ক)  

           

   

১।                                                                                 ফাফদ                                           
        যকাধয            এফং          ংস্থারক      ায়তা                                             

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

অধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট গ্রুরয যাজস্ব ও ভূরধন প্রাধপ্তয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
( অধধদপ্তয/ ধযদপ্তয কতৃকয ূযণীয়)  

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

 

প্রধতষ্ঠান অারযন 
যাজস্ব ও ভরূধন প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 

যাজস্ব ও ভরূধন প্রাধপ্তয ায  
(অধধদপ্তয          প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তকযা 

ারয                               
ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 
২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

অধধদপ্তয/  ধযদপ্তরযয                    
            প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক)           

 
          

ধিফারয় 

১ -  ধযিারন কামযক্রভ            

১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ                        

১২ -  ধফরল কামযক্রভ                       

১৩ -  ায়তা কামযক্রভ            

মভাট ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)             

     
       / 
দয দপ্তয 

১ -  ধযিারন কামযক্রভ            

১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             
১২ -  ধফরল কামযক্রভ            
১৩ -  ায়তা কামযক্রভ            

মভাট ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)             

অধস্তন 
দপ্তয -  I 

১ -  ধযিারন কামযক্রভ            

১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             

১২ -  ধফরল কামযক্রভ            

মভাট ধযিারন কামযক্রভ (খ্৩ )            

অধস্তন দপ্তয 
১ -  ধযিারন কামযক্রভ            
১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             
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প্রধতষ্ঠান অারযন 
যাজস্ব ও ভরূধন প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 

যাজস্ব ও ভরূধন প্রাধপ্তয ায  
(অধধদপ্তয          প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তকযা 

ারয                               
ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 
২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 -  II ১২ -  ধফরল কামযক্রভ            
মভাট ধযিারন কামযক্রভ (খ্৪)            

প্রাধতষ্ঠাধনক 
ইউধনট গ্রু 

-  I 

১  -  ধযিারন কামযক্রভ            
১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             

মভাট ধযিারন কামযক্রভ (খ্৫)            

প্রাধতষ্ঠাধনক 
ইউধনট গ্রু 

-  II  

১  -  ধযিারন কামযক্রভ            
১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             

মভাট ধযিারন কামযক্রভ (খ্৬)            

        ধযিারন কামযক্রভ (খ্)  
(খ্১ +খ্২+খ্৩+খ্৪+খ্৫+খ্৬)            

        রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- )/মফধ (+)  
[ খ্  -  ক]              

 
 

 ফযাখ্যা:  
     ১১ াধাযণ কামযক্রভ                                              য়                             -                               ফাফদ ফযাদ্দ । কর 

যকাধয প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট মথরক প্রাপ্ত যাজস্ব ও ভূরধন প্রাধপ্তও এয অন্তবুযক্ত। 
     ১২ ধফরল কামযক্রভ                                                                                                                    মরনরদন 

                                                          ।                                                              
                    ।                              কারজয ধবধিরত                         ও    অন্তবুযক্ত;   

      ১৩ ায়তা কামযক্রভ                              -    প্রদি অনুদান,                        -  
 ফারজট ফধবূযত যকাধয প্রধতষ্ঠান (স্বায়িাধত),                                                       
                    ,                           -                 -               
 যকাধয অ- আধথযক প্রধতষ্ঠান (যাষ্ট্রায়ি),                                            
                    ,                                                  
 মফযকাধয প্রধতষ্ঠান,        প্রধতফন্ধী পাউরডিন,  ভুধক্তমুদ্ধ সৃ্মধত মাদুঘয          
উমুযক্ত প্রকৃধতয                 প্রাপ্ত                                    ও      বুযক্ত।  
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পযভ- ৪  

অধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট গ্রুরয ফযরয়য প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
( অধধদপ্তয/ ধযদপ্তয কতৃকয ূযণীয়)   

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

 

প্রধতষ্ঠান অারযন 
ফযয় (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায  
(অধধদপ্তয          প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তকযা 
ারয                               ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 
২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

অধধদপ্তয/  ধযদপ্তরযয ফযরয়য প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা 
(ক)            

 
          

ধিফারয় 

১ -  ধযিারন কামযক্রভ            

১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             

১২ -  ধফরল কামযক্রভ            

১৩ -  ায়তা কামযক্রভ            

১৪ -  স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয            

উরভাট -  ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)             

২ – উন্নয়ন কামযক্রভ            

২১ – ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি ফধবূযত                        

২২ – ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি                        

উরভাট -  উন্নয়ন কামযক্রভ (গ১)             
মভাট (ঘ১) (খ্১+গ১)               

     
       / 
দয দপ্তয  

১ -  ধযিারন কামযক্রভ            

১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             

১২ -  ধফরল কামযক্রভ            

১৩ -  ায়তা কামযক্রভ            

১৪ -  স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয            

উরভাট -  ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)             
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প্রধতষ্ঠান অারযন 
ফযয় (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায  
(অধধদপ্তয          প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তকযা 
ারয                               ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 
২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

     
       / 
দয দপ্তয 

২ – উন্নয়ন কামযক্রভ            

২১ – ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি ফধবূযত             

২২ – ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি             

উরভাট উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২ )            

মভাট (ঘ২) (খ্২+খ্২)               

অধস্তন 
দপ্তয   

১ -  ধযিারন কামযক্রভ            

১১ -  াধাযণ  কামযক্রভ             

১২ -  ধফরল কামযক্রভ            

১৩ -  ায়তা কামযক্রভ            

১৪ -  স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয            
উরভাট -  ধযিারন কামযক্রভ (খ্৩)             

২ – উন্নয়ন কামযক্রভ            
২১ – ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি ফধবূযত             
২২ – ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি             

উরভাট -  উন্নয়ন কামযক্রভ (গ৩)             

মভাট (ঘ৩) (খ্৩+গ৩)               

        উন্নয়ন কামযক্রভ  
(ঘ) (ঘ১+ঘ২+ঘ৩)            

        রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- )/মফধ (+)  
[ ঘ -  ক]              

 

স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয ফররত ফতযভারন ধফদযভান ০৭ (াত) ধযরনয স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয অনুকূরর প্রদি অনুদান ও ঋণ ধররফ অথয প্রদানরক ফুঝায়;   
[ মমভন: ঢাকা ধধট করযারযন,  নান্দাইর উরজরা ধযলদ,  ভয়ভনধং]  
ফাধলযক উন্নয়ন কভযধূি ফধবূযত ফররত কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ ধিভ–মক ফঝুায়,  মা ধযকল্পনা কধভন কতৃযক অনুরভাধদত এধিধয অন্তবুযক্ত নয়;  
[মমভন: ধফরল কভযূধি -  আযফান ধফধডং মপধট প্ররজক্ট,  ধিভ -  যকাধয ফযয়ফযফস্থানা ধক্তারীকযণ] 
ফাধলযক উন্নয়ন কভযধূি ফররত ধযকল্পনা কধভরনয ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধিবকু্ত ভীক্ষ্া,  কাধযগধয ও ধফধনরয়াগ প্রকল্পভূরক ফুঝায়;  [রমভন: ধিধজটার প্রাথধভক ধক্ষ্া প্রকল্প] 
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পযভ- ৫ 

ধযিারন কামযক্ররভয যাজস্ব ও ভূরধন প্রাধপ্তয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
( ধিফারয়, অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)  

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

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

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

অারযন প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/ সুধনধদযষ্ট কাজ/প্রধতষ্ঠান 
যাজস্ব ও ভরূধন প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 

যাজস্ব ও ভরূধন প্রাধপ্তয ায  
(প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয 
প্রধতধট প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট 

কাজ/প্রধতষ্ঠারনয ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ধযিারন কামযক্রভ (াধাযণ/ধফরল/ায়তা)- এয মভাট      
              প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক)           

 
          

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা 
কামযক্রভ 

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/ প্রধতষ্ঠান/ 
তধফর – I 

                      

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/ প্রধতষ্ঠান/ 
তধফর – II 

           

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/ প্রধতষ্ঠান/ 
তধফর – III  

           

মভাট (খ্)             

       রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- )/মফধ (+)   
[  খ্ – ক ]                         
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পযভ- ৬ (ক) 

ধযিারন ফযরয়য প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
( ধিফারয়,  অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)   

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

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

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

অারযন প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/ সুধনধদযষ্ট কাজ/প্রধতষ্ঠান 
    (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায   
 (প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয 
প্রধতধট প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট 

কাজ/প্রধতষ্ঠারনয ধস্যা)  
ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 
২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ধযিারন কামযক্রভ (াধাযণ/ধফরল/ায়তা/ স্থানীয় যকাযভূরয 
স্থানান্তয)- এয জন্য          মভাট ফযরয়য প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক)           

 
          

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা/ 
স্থানীয় 
যকায 
ভরূয 
স্থানান্তয 

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/প্রধতষ্ঠান/ 
তধফর/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান – I 

                      

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/প্রধতষ্ঠান/ 
তধফর/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান – II 

           

প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/প্রধতষ্ঠান/ 
তধফর/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান – III  

           

মভাট (খ্)            

       রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- )/মফধ (+)   
[  খ্ – ক ]   
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পযভ- ৬ (খ্) 

উন্নয়ন ফযরয়য প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
( ধিফারয়,  অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)   

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

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

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

অারযন খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধিভ/প্রকল্প 
    (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায  
 (প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয  খ্াদয  

কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয 
ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট                প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

উন্নয়ন কামযক্রভ (এধিধ ফধবূযত/এধিধবুক্ত)- এয জন্য 
         মভাট ফযরয়য প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক) 

          
 

          
ফাধলযক 
উন্নয়ন 
কভযধূি 
ফধবূযত / 
ফাধলযক 
উন্নয়ন 
কভযধূি 

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত 
ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকল্প – I 

                      

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত 
ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকল্প – II 

           

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত 
ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকল্প – III  

           

 মভাট (খ্)             

       রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- )/মফধ (+)   
[  খ্ – ক ]   
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পযভ- ৭ 
অথযননধতক গ্রুধবধিক ধযিারন কামযক্ররভয              প্রাধপ্তয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 

(াধাযণ/ধফরল/ায়তা কামযক্ররভয জন্য ূযণীয়)  
ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ................................................................  অধধদপ্তয /    দপ্তয :  ......................................................................... 
অধস্তন দপ্তয /                    :  .....................................            ইউধনট /                                    ..................... 

অারযন অথযননধতক ধফবাজন 
             প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 

              প্রাধপ্তয ায 
(             প্রাধপ্তয রক্ষ্যভাত্রায তকযা 

ারয গ্রুধবধিক অথযননধতক ধফবাজরনয ধস্যা) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
          ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/ ায়তা প্রাপ্ত প্রধতষ্ঠারনয 

জন্য ধনধযাধযত              প্রাধপ্তয প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক) 
           

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা 
কামযক্রভ 

১১- কযভূ            
১৩- অনুদান             
১৪- অন্যান্য যাজস্ব            

যাজস্ব (খ্১)            
২১- অআধথযক ম্পদ ধফধক্র            

ভূরধন প্রাধপ্ত (খ্২)            
৭২- আধথযক ম্পদ            

আধথযক ম্পদ (খ্৩)            
৮১- অবযন্তযীণ দায় ( * )             
৮২- বফরদধক দায় ( * * )             

দায় (প্রাপ্ত ঋণ) (খ্৪)            

 মভাট (খ্) (খ্১+খ্২+খ্৩+খ্৪)                       
প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- ) / মফধ (+) [ খ – ক]                       

 *  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, ম্পধি 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 উ,, মমভন: রবযাং, ধপ, ইজাযা, বাড়া, িাজয, মটডিায ধফধক্র, অন্যান্য অস্থাফয ম্পধি ধফধক্র ইতযাধদ রত প্রাপ্ত যাজস্ব ফুঝায়; 

   ৪। অআধথযক ম্পদ ধফধক্র ফররত স্থাফয ম্পধি, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, ধল্পকভয ইতযাধদ ধফধক্র রত প্রাধপ্ত ফুঝায়;  
   ৫। আধথযক ম্পদ ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফডি ধফধক্র এফং যকায প্রদি ঋরণয অথয আদায় ফুঝায়; 
   ৬। অবযন্তযীণ দায় ও বফরদধক দায় ফররত অবযন্তযীণ ও বফরদধক উ, মথরক গৃীত কর মদনা ফুঝায়। 
 

ধফ.দ্র: এই পযরভ িাটা এধডিয মকান প্ররয়াজন মনই। পযভ- ৯ এ িাটা এধডি কযা রর এ পযরভয তথযভূ স্বয়ংধক্রয়বারফ আরফ। 
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পযভ- ৮ (ক) 
অথযননধতক গ্রুধবধিক ধযিারন ফযরয়য প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 

( াধাযণ/ ধফরল/ায়তা/স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয কামযক্ররভয জন্য ূযণীয়)  
ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ................................................................  অধধদপ্তয /    দপ্তয :  .................................................................................. 
অধস্তন দপ্তয /                    :  .....................................            ইউধনট/              স্থানীয় যকাযভরূ স্থানান্তয               .......  

অারযন অথযননধতক ধফবাজন 
    (রক্ষ্ টাকায়) 

 ফযরয়য ায  
(                                

াধাযণ/ধফরল/ায়তা কামযক্ররভয মভাট ফযয় 
রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক ধফবাজরনয 

ধস্যা) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
াধাযণ/ধফরল/ায়তা/ স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয 
কামযক্ররভয জন্য ধনধযাধযত ফযরয়য প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা 

(ক) 

           

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা/ 
স্থানীয় 
যকায 
ভরূ 

স্থানান্তয 

৩ – আফতযক ফযয়            
৩১ – কভযিাযীরদয 
প্রধতদান(Compensat i on)   

           

৩২ – ণয ও মফায ফযফায            
৩৫ – বতুযধক*             
৩৬ – অনুদান*             
৩৭ – াভাধজক সুধফধাধদ*             
৩৮ – অন্যান্য ফযয়               
৩৯ – ংযধক্ষ্ত তধফর            

উরভাট -  আফতযক ফযয় (খ্১ )            
৪ – ভূরধন ফযয়             

৪১ –                       
উরভাট -  ভূরধন ফযয় (খ্২ )            

৭ – ম্পদ            
৭২ –                      

উরভাট -  ম্পদ (খ্৩)            
৮ – দায়             
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অারযন অথযননধতক ধফবাজন 
    (রক্ষ্ টাকায়) 

 ফযরয়য ায  
(                                

াধাযণ/ধফরল/ায়তা কামযক্ররভয মভাট ফযয় 
রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক ধফবাজরনয 

ধস্যা) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৮১ – অবযন্তযীণ দায়            
৮২ – বফরদধক দায়**            

উরভাট -  দায় (খ্৪)            

মভাট (খ্) (খ্১+খ্২+খ্৩+খ্৪)                       
প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- ) / মফধ (+) 

[  খ – ক ]  
                     

 

*৩৫/৩৬/৩৭- শুধুভাত্র  ধিফাররয়য জন্য প্ররমাজয 

** ৮২- বফরদধক দায় শুধুভাত্র অথযধফবাগ, অথযননধতক ম্পকয ধফবাগ ও মযরথ ভন্ত্রণাররয়য জন্য প্ররমাজয  

ফযাখ্যা : ১। কভযিাযীরদয প্রধতদান (ূরফযয 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 ভঞ্জুধয- এয আওতাবুক্ত) 
     ৪। ংযধক্ষ্ত তধফর (ূরফযয মথাক ফযাা্রদ্দয অথযননধতক মকাি ৬৬০০) 
     ৫। অআধথযক ম্পদ (ূরফযয অথযননধতক মকাি ৬৮০০, ৭০০০) ফররত স্থাফয ম্পধি, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, 

ধল্পকভয ইতযাধদ ধফধক্র রত প্রাধপ্ত ফুঝায়;  
     ৬। আধথযক ম্পদ (                      ৩৮০০ ৩৯০০ ৭১০০  ৭৩০০  ৭৪০০)  ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফডি ধফধক্র এফং যকায প্রদি ঋরণয অথয আদায় 

ফুঝায়;, 
     ৭। অবযন্তযীণ দায় ও বফরদধক দায় ফররত অবযন্তযীণ ও বফরদধক উ, মথরক গৃীত কর মদনা ফুঝায়। 
 
  :  :                                          ১০                                                            
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পযভ-  ৮ (খ্) 

অথযননধতক গ্রুধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
( খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয জন্য ূযণীয়)  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ................................................................  অধধদপ্তয /    দপ্তয :  .......................................................................... 

অধস্তন দপ্তয /                 :  ..........................................  খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধিভ/প্রকরল্পয      ...................................... . . .  

অারযন অথযননধতক ধফবাজন 
    (রক্ষ্ টাকায়) 

 ফযরয়য ায  
(খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয মভাট 

ফযয় রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক 
ধফবাজরনয ধস্যা) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  
ধনধদযষ্ট খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয জন্য 

ধনধযাধযত ফযরয়য প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক) 
           

এধিধ 
ফধবূযত  

(ধনধদযষ্ট খ্াদয 
কভযধূি/ 
ধফরল 

কভযধূি/ধিভ)
/এধিধ 
প্রকল্প 

৩ – আফতযক ফযয়            
৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান 

(Compensat i on)  
           

৩২ – ণয ও মফায ফযফায            
৩৮ – অন্যান্য ফযয়               
৩৯ – ংযধক্ষ্ত             

উরভাট আফতযক ফযয় (খ্১ )            
৪ – ভূরধন ফযয়             

৪১ –                       
উরভাট ভূরধন ফযয় (খ্২ )            

৭ – ম্পদ            
৭২ –                      

উরভাট ম্পদ (খ্৩)            

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

  :  :                                          ১০  খ                                                         
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পযভ- ৯ 
অথযননধতক মকািধবধিক ধযিারন কামযক্ররভয              প্রাধপ্তয প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 

(ধিফারয়,  অধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/অধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক ইউধনট কতৃযক ূযণীয়) 
ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ................................................................  অধধদপ্তয /    দপ্তয :  .......................................................................... 
অধস্তন দপ্তয /                    :  .....................................            ইউধনট/ধফরল/ায়তা কামযক্ররভয নাভ :  .................................. 

অারযন অথযননধতক ধফবাজন 

             প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
              প্রাধপ্তয ায 

(             প্রাধপ্তয রক্ষ্যভাত্রায তকযা 
ারয অথযননধতক মকািধবধিক ধফবাজরনয 

ধস্যা) 
ফযাখ্যা
ভরূক  
ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা 
২০১৮- ১৯  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধনধদযষ্ট           ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/প্রধতষ্ঠারনয জন্য 
ধনধযাধযত              প্রাধপ্তয প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক) 

            

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা 
কামযক্রভ 

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)             
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অারযন অথযননধতক ধফবাজন 

             প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
              প্রাধপ্তয ায 

(             প্রাধপ্তয রক্ষ্যভাত্রায তকযা 
ারয অথযননধতক মকািধবধিক ধফবাজরনয 

ধস্যা) 
ফযাখ্যা
ভরূক  
ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা 
২০১৮- ১৯  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধনধদযষ্ট           ইউধনট/সুধনধদযষ্ট কাজ/প্রধতষ্ঠারনয জন্য 
ধনধযাধযত              প্রাধপ্তয প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক) 

            

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা 
কামযক্রভ  

৭২ – আধথযক ম্পদ             
৭২১৫১০১ –                          
৭২১৫১০২ –                        
৭২১৫১০৪ –                          

উরভাট: আধথযক ম্পদ প্রাধপ্ত (খ্৩)             
৮১- অবযন্তযীণ দায় ( * )              
৮১২১১০১ –   ২৮                                   
             
             

৮২- বফরদধক দায় ( * * )              
৮২৩১১০১ –                        

উরভাট: দায় (প্রাপ্ত ঋণ) (খ্৪)             

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

প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- ) / মফধ (+) 
[ খ্ – ক]  
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পযভ- ১০ (ক) 
অথযননধতক মকািধবধিক ধযিারন ফযরয়য প্রাথধভক প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 

( াধাযণ/ ধফরল/ায়তা/স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয কামযক্ররভয জন্য ূযণীয়)  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ............................................................  অধধদপ্তয /    দপ্তয :  ............................................................................ . . .  
অধস্তন দপ্তয /                    :  ................................            ইউধনট               স্থানীয় যকাযভরূ স্থানান্তয               . . . .  

অারযন  অথযননধতক মকাি (ধফফযণ)*  
প্রকতৃ আয় 

ফযরয়য ায  
(খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয মভাট ফযয় 

রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক ধফবাজরনয 
ধস্যা) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা 
২০১৮- ১৯  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
াধাযণ/ধফরল/ায়তা/ স্থানীয় যকাযভরূ 

স্থানান্তয কামযক্ররভয জন্য ধনধযাধযত ফযরয়য প্রাথধভক 
রক্ষ্যভাত্রা (ক) 

         
 

 

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা/ 
স্থানীয় 
যকায 
ভরূ 

স্থানান্তয 

৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান            
৩১১১১০১ – ভূর মফতন (অধপায)            
৩১১১১০২ – ভূর মফতন (কভযিাধয)            
৩১১১২০১ – ফাড়ী বাড়া            
৩১১১২০২ – ধিধক,া বাতা            
৩১১১৪০১ – উ,ফ বাতা             

৩২ – ণয ও মফায ফযফায            
৩২১১১০৩ – মাতায়াত ফযয়            
৩২১১২০৫ – অধপ বফন বাড়া            
৩২১১৩০১ – ধফদুয,             
৩২৪৩১০১ – মরিার,  ওরয়র এডি 

রুধিরকডট 
           

৩২৫৮১০১ – আফাধক বফন 
(মভযাভত) 

           

৩২৫৮৩০১ – মভাটযমান (মভযাভত)            
৩২১১১১২ – িাাঁদা             

৩৫ – বতুযধক             
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অারযন  অথযননধতক মকাি (ধফফযণ)*  
প্রকতৃ আয় 

ফযরয়য ায  
(খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয মভাট ফযয় 

রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক ধফবাজরনয 
ধস্যা) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা 
২০১৮- ১৯  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৩৫১১১০৩ – খ্াদয বতুযধক             

াধাযণ/ 
ধফরল/ 
ায়তা/ 
স্থানীয় 
যকায 
ভরূ 

স্থানান্তয 

৩৬ – অনুদান            
৩৬৩১১০১ – মফতন ফাফদ ায়তা            

৩৭ – াভাধজক সুধফধাধদ            
৩৭২১১০১ – ত্রাণ কাময (নগদ)            

৩৮ – অন্যান্য ফযয়            
৩৮২১১০৪ – মৌয কয            
৩৮২১২১১ – ম্মাধন/াধযরতাধলক            

৩৯ – ংযধক্ষ্ত তধফর            
৩৯১১১০১ – াধাযণ মথাক ফযাদ্দ            

উরভাট: আফতযক ফযয় (খ্১)             
৪১ – অআধথযক ম্পদ            

৪১১১১০১ – আফাধক বফন            
৪১১২১০১ – মভাটযমান            
৪১১২৩১৬ – আফাফত্র            

উরভাট: ভূরধন ফযয় (খ্২)            
৭২ – আধথযক ম্পদ            
৭২১৫১০১ – গৃধনভযাণ ঋণ            
৭২১৫১০২ – কধম্পউটায ঋণ            
৭২১৫১০৪ – মভাটযগাড়ী ঋণ            

উরভাট: আধথযক ম্পদ (খ্৩)              

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)                      
প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় কভ (- ) / মফধ (+) 

[  খ – ক ]   
                    

 

 *    প্রররমাজয কর অথযননধতক মকারি ফযাদ্দ প্ররদযন কযরত রফ; 
* *    ফারজট ফধবূযত প্রধতষ্ঠান/ংস্থায মক্ষ্রত্র ধনজস্ব আয় আরাদাবারফ উরেখ্ কযরত রফ।  
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পযভ- ১০ (খ্) 
অথযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 

( খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয জন্য ূযণীয়)  
ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ................................................................  অধধদপ্তয /    দপ্তয :  .............................................................................. 
অধস্তন দপ্তয:  ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধিভ/প্রকরল্পয      
.......................... . . . . . . . . . . . . . ....... 

অারযন  অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 
প্রকতৃ আয়         ংরাধধত 

ফযরয়য ায  
(খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয মভাট ফযয় 

রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক ধফবাজরনয ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা 
২০১৮- ১৯  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  
ধনধদযষ্ট খ্াদয কভযূধি/ধফরল 

কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয জন্য ধনধযাধযত 
ফযরয়য প্রাথধভক রক্ষ্যভাত্রা (ক)  

         
 

 

এধিধ 
ফধবূযত  
(ধনধদযষ্ট 
খ্াদয 

কভযধূি/ 
ধফরল 

কভযধূি/ 
ধিভ)/ 
এধিধ 
প্রকল্প 

৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান            
৩১১১১০১ – ভূর মফতন 
(অধপায) 

           

৩১১১১০২ – ভূর মফতন 
(কভযিাধয) 

           

৩১১১২০১ – ফাড়ী বাড়া            
৩১১১২০২ – ধিধক,া 

বাতা 
           

৩২ – ণয ও মফায ফযফায            
৩২১১২০৫ – অধপ বফন 

বাড়া 
           

৩২১১১০৯ – াকুরয ভজুধয 
(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 

           

৩২১১১৩১ -  আউটরাধযং            
৩২১১১৩৪ – শ্রধভক ভজুধয            
৩২১১৩০১ – ধফদুয,             
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অারযন  অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 
প্রকতৃ আয়         ংরাধধত 

ফযরয়য ায  
(খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয মভাট ফযয় 

রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক ধফবাজরনয ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা 
২০১৮- ১৯  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  
৩২১১৩০৪ – মভাটযমান 

মটধররপান 
           

৩২৪৩১০১ – মরিার,  
ওরয়র এডি রুধিরকডট 

           

এধিধ 
ফধবূযত  
(ধনধদযষ্ট 
খ্াদয 

কভযধূি/ 
ধফরল 

কভযধূি/ 
ধিভ)/ 
এধিধ 
প্রকল্প  

৩৮ – অন্যান্য ফযয়            
৩৮২১১০১ – কাস্টভ শুল্ক            
৩৮২১১০৩ – ভূরয 
ংরমাজন কয 

           

৩৮২১২১১ – 
ম্মাধন/াধযরতাধলক 

           

৩৮৩১১০১ – ফীভা            
উরভাট: আফতযক ফযয় (ক)             

৪১ – অআধথযক ম্পদ            
৪১১১১০১ – আফাধক 
বফন 

           

৪১১২৩১১ – অধপ 
যঞ্জাভাধদ 

           

৪১১২৩১৫ – ইররক্ট্রধনক 
যঞ্জাভাধদ  

           

উরভাট: ভূরধন ফযয় (খ্)            
৭২ – আধথযক ম্পদ            
            
৭২১৫২০৫ –বফরদধক ঋরণয 

ধবধিরত মদয় 
ঋণ  

           

 উরভাট: আধথযক ম্পদ (গ)             
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অারযন  অথযননধতক মকাি (ধফফযণ) 
প্রকতৃ আয়         ংরাধধত 

ফযরয়য ায  
(খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধিভ/প্রকরল্পয মভাট ফযয় 

রক্ষ্যভাত্রায তকযা ারয অথযননধতক ধফবাজরনয ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ভ ৩ ভা 
২০১৮- ১৯  

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

মভাট (ক+খ্+গ)                      
 

ধফ.দ্র:  
 প্রকরল্পয জনফররয মক্ষ্রত্র মফতনবাতা ধনরনাক্ত মকারিভূর ফযাদ্দ ধদরত রফ 

 মপ্রলরণ কভযযত                   মক্ষ্রত্র অথযননধতক মকাি ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান  
 াকুরয মফতরন ধনরয়াগপ্রাপ্তরদয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১০৯ – াকুরয ভজুধয (যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
 বদনধন্দনধবধিরত শ্রধভক ধনরয়ারগয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩৪ – শ্রধভক ভজুধয 
 আউটরাধং- এয জনফররয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩১ – আউটরাধং খ্ারত ফযাদ্দ ধদরত রফ 

মপ্রলরণ কভযযতরদয ফযতীত অন্য মকান মক্ষ্রত্র মকান ক্ররভই ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান মকারি মকান ফযাদ্দ যাখ্া মারফ না।  
 
 স্বায়িাধত প্রধতষ্ঠারনয ফাস্তফায়নাধীন প্রকরল্পয মক্ষ্রত্র ধফস্তাধযত মকারি ফারজট ফযাদ্দ প্রদযন কযরত রফ। 
 ভূরধন ৃধষ্টয (Capital Formation) ররক্ষ্য যাষ্ট্রায়ি প্রধতষ্ঠানভূরয প্রকরল্পয জন্য গৃীত ইকুযইধট/ঋণ এয মক্ষ্রত্র শুধুভাত্র ৭২১৫২০২- উন্নয়ন ঋণ এফং ৭২১৬১০১- ময়ায ভূরধন – এই দু’ধট 

অথযননধতক মকারি ফযাদ্দ প্রদযন কযরত রফ। 
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