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ffro:    qrm;rfan ® qrm arol bii]icQfl `O`>-`Q qtw at Stan flq` QO`Q-QO a
oQo-`8 qfu enftan1

qapq  ngcttfflrfai5Tst  a  qFmT  girobitl"i3  ap  aife  as  qrfu  (Ministry  Budget
Framework) drth iqof fanft, oHrfu rfu 4q` F<fRE iTacrtE".rfanft a qFmr 2ir®bitliic3fl
q{tr qifke faqTin EN q© an qcFTq flq` 6i55 wh prriPllma 5iwhtaJ flat rmi5 at
€ aoiiTt]iT anw 5rm i!tacel iT!trtdi as awh qfro at afliTtFT fen rfu
iTacmaHfflft ®  qmFT ar®lvDbitl"iQc¢ farfu wh qffl5 aTrm ®  area qiF7rm aq:  q7fflin
iqttrfe farfe at atanF e atsFflft atthEtT F:txiTth/qFf¥th q5at5 eta I

`.a      Httfflrfan® 5wharol biqqicQa whma a atfcaq-flq€ ilffl fRE:
a.s       at qribic`iic\9 arfe an qfrfu, an9maap qq7tffi fflffi iqatffi ¢ibic+Iic\9
tMTMF]  emoii5 Fat q7iT Qq` arap qgiv fan fan ¢ta F`fRE i]aqt5T3]rfinft ®
mr arobitlap¥cT<a w `O`s-``,  `0``-`0  a  `OQO-`8  qfu w in asia a  enr€*
ciapjtiiai qiq` qrffl farfuq q5aT €tace (rna-sq5 a stry I

i.i      fke              3.  (Assumptions) ffro mar rna a area qq57" aq` qTffl
f}rfuq an -:

•    nIcttENfflft ® 5Tgiv ar®\ bitl"iQ fro Fq7tFat can6ts giv aq: wh apife
Orfrfu  (`b`O.`O`¢)  a  `H  Gaffe  qfaq5EN  (`O`s-`08s)  giv  Faaltffl  as  a
qelfai5Itfflfiferfuqfanaq`iTgivHfficiapj`Iiai.I?;igrfermF<3T;

•     qiapTtRE fffi iiqorrENrfawlft ®  5Trm qfa.bitl.-Iq€ us cife as farfuffl vfaqr?i{efl
ThtaimvyFTicfrorfufinxptiTapanfi¢at5T7FF¥Haq`rfu5FTifeatqiT
cm in a fflq fi "; igq3

•     fRTq engffa FTest ap qffa miTgFT ant, us 5r:fas 5Taqt5TH.rfinft ® 5rgiv ar®bitlvic3fl
rfu ¢i<:a,c+i* tiifliqira¢\9+ fro e*;

•     macttfflrfan9i a 5Tm e]r®6itlflicefl at qqTttffl Ftfu q7qan (Optimum utilization)
fife an RT en I

i.O a rfuma qtrm life wh in ©  atfin ciapjviqi  qq{ ij3I@vi  Ftfas RE
® 5rm ar®T b i 1 cii- qrfu an qtqE I qTma giv `m a enfaF in eiapja|iqi' 4q€`wh ifil@+ii'a fife © wi QORS-RR `              ++           =<=` at dtan qq€ `o``-so ®

Ro`o-`8qfuanqaTmF`rmth/qFf¥:thapac5=c]'i
a.8       6RT q7RT dTFT7atFrm rtyatffi rfe fan6t Fgiv whwh a iFfu Fir taffi
q© ffl eipeftft (qfma-a) eig5 q5ar qtacq cF qu amp rm (pA) ¢ qFrfu¢tqTfty affl
3ii.€itq7ii t RPA> afrfu fas q5iTt5 €tq I



0.a       "cttfflrfan a 5Tgiv af66i+.I]ipe Fffim qq` qfflnI qfima, qigivitfie F`m ®
rmfa qTn.=rema cFIf ar®l bii]ic+E* wh rna ® atfca q~ qq` q7ffl F&rmth7
qFf¥th: 5Tof f*rq, 9ifrfu rfu®FT qqi F:fRE iT@mafflft ® rmiiT ar®\ bi+"ic3fl FTth giv
faqTRI qi5iiT nIcttETHrfinft e rmiiT erfen qiF: gen ofaFenFT:nTxp<a ma7F ® area q7F7rm
aq`  anTh  <>r€Itrm apta rfe9iF fir  9rfroft  e  rfurifa-fan  anl an ¥Fi  6@
rfurf=re*Ima qi{iiiTrgap qg®mai]:rfid6t ®  qmFTr en aa:  qan ofaFen,  TtH5rfe F`H  e
rmfa qqFii;;T ap cqFffi afsbitlapxpqa ai5iT e aTfha ETENiat aa` q7ffl Fmtth7erf¥rfuq
q5ac ffl I

o.>       aleiT a enfara rm7rm qT` q7th F`rmth/qFfflthththft5tr7 farm fan:

•   dr9r5 giv wh qgiv qu GTaq pe apTfu fafifro qof an an q5iTt5 <tai
5q m&maioma wh canF aha tQnap di an an ThtF in;

•    Tanfa ngi{:;T qiarfe qtapqTfie F`qixpqa aatiF fa fro tina F`fRE F:¥ia 5rfe
qafaRT fin wi e 5TTtEN e`Fras,¢bng q© q5at5 ¥tai farm wh rmi5
grias ® atffeii5 wi I:fare iFatqRT cFam5 eta I ffro iqTtRT qof an ffa F:fRE F`ma
ngi]T  an.:mysTffi xpTt]a  9rtanft fa&fran q5ta en  f5iat5€ farfe  iFQife  caii5
qu qTtds aTanF e gtFflct aeyi]F qsat5 ¥tq; aq`

•    Fen givan cqFat ai^®bitl]icQa-tzFta afasrRT fin 5mRT ffley fatq5m fin
ann fa&frgft apat5 Eta flq` Fffi ngtffla ffley ¥T5F rfu carl en f±
ri\ Oi rfloo i ci wh enFTT ® d"T" Titt5 ¥tT I

0.`      i)ii:qonfflrfanr ap wh rna a affl qT5ran art an fRE: wl fan a7® FenaT
q\qFq ®  alien apsvy`ii5t Qq` q7ffl ffro finch OfaFenrffi8aTxp€a rmir aTen ®  anon
F"iaT qq` q73tin ?perfu.I ap{a i]gone"rrm rna-¢-a F`xp "-a ® ¢aiLQ qu iBAs++-a
®fsa5mal

o.a      qfinQra/qfRE Fgiv rna ®  atfin FT5Tm qq` q7ffl f}th:  iTarmfflft enig
ngTqr alqF7F a enrQra FIFTTaT aa` a7Hin ffro q&m Fen7enfasTfa ae q[fifl aTiFT a area
wh ap;]rqm flT< qTqa rmr an fa!fliTftqjir iBAs++-a qffa tFta rfuen7ffi¢a ffl-a-aa
qiq.qo  ®  "-8  iTqaii qJmai  69iaB  q&¢5F Fen7aTf5ife as  quq3T faas iTffl <c5
ffroonanffl@]re ene enf± enftFT:"rfgiv7gap{qa q7ffl farfuft apta i BAs++-a flffa
ic!iiir qfin chf:9DctiiF tzFta qaq¢ (¢) aai SRE =ei2{:15rcRT cFta ¢aq® (try  q7i<\iT qsatq I

®.8       ffl qarmrfan9\ ® 5rgiv affroitltli€ qffro q:rty aq: qan RE rfuca7ffiear
gTqgq Fen/aTf± &9iREFT`qT* `O`s-``, `0``-`0 e `0`0-`8 i5ratqRT crfe qfin Qq`
tw q7iT :pe:life q7fflin rty anTap alt`ita I
8.a      qTtch enffl a erm" errFT a5ta Hmarfan can at eiFr qftwrF`rmtap
qgivt thq=].: nIctTfflfflft ¢ 5whiT erf± Ffrfu iq`i qqi qan ofinen, ¥THenfro F`F
®  :3Talfa qi;I:iFiqen© cqFat erfai-bitlv--iqt<a ngiiT atma ®  atca arFTimaT aiq:  anan FmTth/

qFfiifeorFT9iacat^@-q>®iap€aF:aiBeienaF:faeatananffiiBirxpiii©"flq5atqias
apap9iFr as ap rna a enTe[a iFrm aq: aTffl FTceyii-ciii qfl `O`s-`` iq fro farfe
an.I:¢B enan aq` `0``-`0 a `0`0-`8 iFofqRT dzF9m RT F3enth/aflffl i5ti cdffl ffltiT fflT
fbectran FenF`¥i]¥€-clap q"TS eiTfro eta I

a,a      enfflygivrm ase ama qgiv ~: qq7Hffi as apTJTtma wh®i5iiT `OQs-``
qofqRTFT qrtS eitanF qq` `0``-`0 a `0`0-`8 qfro atF9M actRT cFTa fke 9rfe
xpft q5ac RT:
a.a      in a givatffl a anqgiv: `O`>-`` iqfro atom € qTfca at aTan qiFi
`0``-`0 e `0`0-`8  qfro eiapqq qFan q<anth/afli]tF* cFta iBAs++-a FIT-a q7an Fffl®
q[qi Q{xp{a can vTen iENiT giv fi an <tn enapt5T qFf¥ife rna wh qfife aTi5iT
igrrma fas® fated ants eta aqS arfe aTantF eta afar fife apat5 eta I

a



6.a       i7RT atffl ® atFqft an:
•    F`fae iTEortENrfan ® 5rrm en aq` 5TRT ofinenrFrH5rfe T`";quap ciiffi

alengiv`O`s-``qgivqfin®6REa7tHaenanflq©d¥¢at5€catqFi5T
iiamarfai5Tet e im ffl igq€ sT`fRE OfaFenr]`"/a`r®bicrifl WFT 6@ qacttffl:rfanst a
im af6ife at anrm ae giv \Ait{+I iti\O qj3Ifil`ii fl " F`TqTmfty €It; qq`

•    `0``-`® a `0`0-`8 qfu acF9{ve 4q± aqu aat5 €ca fro ngctmrfai5tst a
iqi7tu dfen aq: I:fRE ofin¢a:FT:giv7afGbictlfl az57ap qfro qfgiv ® fro a7iT
T`fRE qfu Sir 6@ nICTTENrfchft ® 5Trm df5tw wh anrm as rty
\a|]{+IiTi\9qj3IS\+Iiflanq:3qtmrty<Hl

a.a.>    qfife iTRT atRE flat atTs": F`fRE ofaFca7ffi¢taa qgiv qffl Fen:ae qcflaiFan dTf© © as drtr as qfang-a qTap farfu wQife car qu
iBAs++-a  "-b.ff-3)  i7an q5ta  dqu an  <tatei  fltFta at  9rfafia-a  giv q7Hin
q`"th/qFfa!ftan qtH arrffl i5Ta iqttife `o`s-`` iFfu qfin qTtwh dTffl aa& `o``-`o
® `O`O-Q8 5Tfu atFftc\ aqi5 ¢at5 <tai gca qof fama rfe <jr®T cflc¢ at rfuti-s-a
qgiv GT± qiiF can walife capTtg* faqfro an arfu an in in I
a.a.a   qfin at qto rm qgiv 5iaeirfie Fstl flq` cFffi Gf6bi.mxpfl at
atan ® atFrm arty: as rfuap-s qu qfin at €t5 rm qqfaen© qtw5rfe q`m
4q` capat ar®bitliic3fl `0`>-`` qfro as aTaqF fliF` `0``-`0 a `0`0-`8 i5rfro
at atFftey iBAs++-fl farfe 5Tatffi cfro qu "-b. (qT-a) a7an ¢ta ap an <HI
i5i58 oia fin ira qof an ffa q<fRE q&" ffiF7 q7ffl:PRE qRT rfuey f}rfuey an <3T I
qrfu as rfeqa-i rm  q&fRE q`"yaf6btRT ffro ira gTof an ffa " cq fflct
Tat qof anffifTrffl fa!ife <tNI5 i5T farfe 5TQfeffi cgiv qu "-b-(¢-a) a7igiv apta
6igr q`H/aLf®T ®LitFa `O`s.`` iq fro as enffl 4q` `0``-`0 a `0`0-`8 wfu dtFqq
atNTma FgF q5t* qFEN iBAs++  a afa apat5 qtq I

a.a      SRE qTtaa atan © a""
a.a.s   ife ha xp qRS fha atan ® a" an: ffl F¢ai 5iactTfflrfan6t ® iFgiv
df± 5TRT ffi 6FT xp giv ffro 5i7 awh acace capiTh tF fl¢F iiama:rfiney
a - ar®bitlcq.- `o`s-`` wfu at dTffl 4q` Qo``-`o a `o`o-`8 iqfu as
eltFflq qpiiliT aoliTFflmt&¢t]a i5ii7 ¢aF b. (ap->) qra¥1a i5at5 €tal QZFta `0`>-`` iqfu at
ataiFT qtlicaiirn® fin eiFr can qm an an rna mi i5ta `o``-`o a `o`o-`8 wofqRT
at7FrmqicvincriflwFrfflinfdrfarat5anrfuanmaiq3fREffroTaptTq7iTfarfe
iFalife can qu arfe q5ate qtqi `o`s-`` eFTQrat `o``-`o qfa mfty cfliT ffl wFr
an qed wfu enfflrdtFftft qrfe an un in I
¢.a.a   ffi CEN xp enffl7 afl5" enma cFta qgiv thru itfan: ffi SRE
xp eitani/eitFan eiorRT tFFta F3fRE iTarmrfan e 5rm ffl aq` i5Tin vftwrF`H
qof fan giv farfu wh faife qT© ffro affl®rfu an fl© aq` atHtEN
csFta givifran ¢at5 eni]ta I iota atFta F`fRE qEctt5rHrfan a 5rm ar®T bitlvicQfl-ciFr 9F5 crfe
Qferfl q7ffl c+¢i=\r5Tcck qffu an mtq mi 6tifIT, iiafiTENrfai5T6t ® Fir dttabi+c¢ dma .<f315l+iifl
FTgiv eiapgT mau ffflqgivqq), FstF tqtffi qFT an atar an qrfe atacei atFta dap5 rm,
F9tF anR giv en i7iT fan ¢ta di5tEN aTffl7givqey ap ¢at5 €cai fl rna qrwin
qfife call i5Tof iqalTF an q5al <ca th I can a¢tEa ciir gap fafro Fwca F7Fr anit5 <tq cqq 6i5
a¢cEa ng qigiv cac a¢a a7iT aa` cwh 5ffro in <Hi `o`s-`` iFfu ffi 6RT
apfty iqFT era se ffro F:fRE i]acttENrfan ® 5rgiv ar®l bitl"itQfl den ffl apt*
qfrfufflafroffuqQttfflINac3Ii\sTai31ana€ftq5ffli

a.a.a   `oQs-`` qfu alias SEE xp atan: `o`s-`` iFfu afeeqgr amaa i7tHiT
enffl sT`rmth/qF8enma eiTr "-b.  (ap-`)  q7an apat5 €tqi  afee ai5ma faqfro anzTFa
8TanF a dtFqey qQftife cani5 (Economic code) qu iBAs++ a farfu (Detail) qfS apat5

0



e{q I `O`3-Q` qatqRT anH qtlic"irno aaptB* WFT qm qrfe q5aT rna IT I i5tq, `0``-`0 qq<
`0`0-`8 qfro e|tF9lzol \aiq{aiita\s. a \Dw]piira\eymsTar qapar aaptgia en7 qalTF anlt5 <tq. I i9",
tofrap in:qtiiIT eITf§ra fi&mof `o`sm`` qfu ife 6RT Ffty itf$9F5i5Ttq qEg~
ei¢a>I}!{:a:a fa" atHtrfu ann asq q5at8 €cq I

a.a.8     qamqi].rfan9irfflrm   erfasTFT   Fife   rmTFT   FqiF   FaapTfarmH5rfe  sT`fflpTat
qFTema cqqat afa6itl..lap:ea cFta ¢aF b. in Fq q5atg <tq I

¢.a       qfam `=]sfu.FT a gpattalfa apFS fima qde: qftwrFT:qqiTq= faife rfera 5ittlT
iT 7F qftwiHir as anrm iffi xpii`+.ic::ia 9ia I:trfergivife aTanF a atfFflft
rtyTETqfii.grey ® 5Tgiv erfan ceian ¢atai macttENrfan ® rmiT af5fro at ®ife` aft
seqT5TH  q`qq€  ap  eiiqqq  €  ei{xp\9i\Or  9rat7Ftan  ¥arfin  act"  q53Ttqi  i]acttEN:nan  ®  5Tirm
afa5ima altut €thf¥: g:FIT I?rfu.pe qfin ® 6RT at (eneni € atFqq) qatffi ife
famqu aia` Orfan rfu.rRT rfu ® F`fRE GT5F f© a¢fflraTaq> qiTtFra ®afl +i\9i+I c\5a wiT
caqqu apqng q{:ql  qofife xpF6 fan9] qq`  alrfu q56Tma rfu ®  F`fRE cFtr fen
ngeneiiviapim ® 5rrm erfRE <c5 en© aTan/aTFma ®¢a aapEfife anTF T7rfe qi5TiTi5
F`f±ia anli=TT:!wian9i ® 5Tgiv erfen eel apata I e"atr, qatffi rfu fa5" caaq  dapsT rm
qmafdra¢fflroT®ap-Fdsanq5ani
a.o       qttch  enffl  o  atgivapTH=  dan  ©  Egfean:  as  anon  ac  vfs<iq+tva
qftren&H <t;s eii`er 9ifin ® 6FT at (at5FF e atFen) fir at ®mf€` gra ¥rfu
aiT{  qfarapE;TFr rfu.rRT rfu  qq`  I:fRE  crfu fen aia:  5Talife ife fautma ir5TTi5
9rm:pep rfurap as emaql e atFen qRT ¢atq I

b,.a       anima qfife ialtBia  ergiv:  F:fas  iTanqil:ffl  e  iqmi7  ai^®bitlvic3fl  e7TT  qof
faF5Ti:pl gil faapin xpTq 5rkqT5ma ffro cq qTffl fa fro an €tHte ve rfe qalTF Qq: a
qm  qfag  cat.:;:I  qani®I  artma  ml  qgiv  TTapmin  qcqT  T¢aT  raan:a  apS  drfe
aapqyf*.qi;ippeqi7iTFT`gqiqq5atqigqm€{qfafliinwh¥rfu,"TETtHflcan9t5givaia`
aenq iapgiv fitrfuapFHen (Kpi) qffl57m rfu cFta F`fae afflrf5Tma gil fafiEN fha
altS eqif¥: §[?I eraprf± Hg5TdTfRE fa&frogiv at i7aprm qffi 5FT ¥rfu
eniii;:T q5iTtq I cFtfFta qeITftw 5Tin ffro VIxpi5 apiT iqdtfaapTfflEN rfu7dffl:rfdr an
ffa  5TQiqt  a  wh  rfuraap5rffro aalz57a  ffley  e\F  a5ta  iqtq7FTTi5  ts  iFaTfai5Tfflm
=aprrrfu/ei¢E:rffro e7iT  emrfu qof I:at]a an q5iTt5 €tqi  wh  ®ife:  gapa ¥rfu
9rffitrm apta at anon as pe ffro a€ft ¢ata I
a.a       qpatffi cgiv9qffi SRE affl i7RE Fqqurm: fifan i5ffro I:fRE crfu a
apTzfa5iT final qTfas in apffi dmaa qQife &fl cgiv®wh an aTanF ® atxpflq q©
apma aq` F:f%re ma®iT5THrfan9I ® 5Tgiv dfasTtFT mi qiTrfu Egiv Fatal  rfu qQife
9rfin (axe) rty Hcviutttlfl flfl gil (iBAs++)-a 5rtfitE]i5 (upioad) q5an enT ± fan

E'igrrg  afeei  ?ccicairi-¢Tffi  (electronically)  qof  fan  can  ¢atqi  rfu  fan  dy  pe
T`en&ma 5rrtiitap I:f±B qEcttfflrian9I ® igiv dfen atqter gil/a¢ffl]icQfl qTiT aTani e
ergivoleora farfe qatffi cgiv®rfu fa5Tma dtaTEN FiTEN:rF:ann fife ¢atq I

so.o     altiiiib qrqmem ffi wh aptiRE: wi fan79ifan qJin cai!tla tc€ at
aT3FF ® eitFoi`OiTq¥ F:f±B eHTffi maoHmaa at anon ae as ®ife: RTT EN5iiT
fTTq5irflT®-giii 9rm a quT q5mai  aTat aprm ae fife q5ma cq, at aTeni ®
a{xpq\eyng:;g fl± 9rfa9rca alis ~/9rfe qstTqai5Itq qIratfifl mqrm aq5 an ¥tare I  arfe
dTan7ercxpfift qof fawl9I a  9rfrfu q5ffro cgivtarm qa smai at anon ± T`fae
q\e9i>i?i:c€a apTffian q`xp apace €tq I
».a     F€fas rmma"rfan a igiv en apqu gil qFtFapFH= `9a` Fwh:` at
fifa9ra-i xpiTt®i F`f±re maioitfflrfinoI ® 5Tgiv dfen ap gen qFtFflTH qq: rmffl
(ffl-a) qQrrqati5Tta xp¢ ¢at5 eta I

8



>`.a      caiha: as chfro ama @real i®ii7t+¢1:Ict<:rm farm can Japfha al anma arm5F €c5T
wlfanaa`qfan±Ftfsec€sTc5¢of¢\sic`ifl(qfae8)micqT5ttchftancqt5mai
bo.a     th dtffl rfePr ch .I+i315iali: `O`s-`` iFfu at dtffl flq` QO``-`O   a
`0`0-`8 iFatqRT atF9m5Tq= enm 0>  cF,  `0`> rfera mar iBAs++ a  Entry maaan 4q€
hard copy qof faima as gil-s/i, qfan Fffima rfu fan, thru qofms fdrft
e I:fRE ch f5ffro Oap a¥ ¢ta caaq aha eiiT giv!¢ an €aT I StFaIT, fi can mactT5TFftft
e ± alF5ha ffi tw apife iTtwh " 4atte cFa* fen q`fRE aNIap i5tffl
I:fas TapaT cF3a f5ffro at dTaiETRT F`fRE 5T`i can apaz5 <tq I faife rferg rty at
ai ¢oitl*i?!3 qof fanoi a qfrfu apfirma can fifbe an wF7 famed RT* an €'F I

qiaprs,®/-

FTcalilicflq)
qr®Tflgrfugiv-s>

cm: acsso¢o
fin (c`eii6\9isi aaiiq]icfl ap:
a.    rfeqfir rfu, rfe9rfin fan, th`an qfha, EN

00.
OS.

OQ.

00.
08.

06.

at:iTtRE qFT-fdr fifro ® fie, Fqr-fdr fifro ® Ti3Iqc¢fl apTfro, ¢i¢fliQci, uTq5T
frm qfBi{, rfu F<siF qfha, cma at`m F6tg, EN
fife qfBq, rfe en finft, at`qTm "rDiiffl, rna
fffi rfu, Sat ® cqTrm6t agiv finft, s87®ife, atta al`m T6ta, rm
fffl rfu, qanq Th fanft, th`qTan Ffha, in
fffl rfu, wfflrm fai5", al`rm qfrfu, in
fffi rfu, fin a aTfy qama, al<m qfha, bTch
frm rfu, " Fan fai5", th<qTm qfha, rna
ffi rfu, en a aifie in fanot, th€qTm qfha, EN
frm rfu, rfe in i]ama, th`EN qfrfu, rna
fRE rfu, afrfu iiaffi, cra at`th F6ta, EN
frm rfu, Tfa qactTEN, ch`an qfha, EN
frm rfu, fflarm ngqTffl, at€qTm qfha, rna
Prfro rfu, ffl iiacttEN, al`an qfrfu, rna
rm rfu, RE iTama, cFqFffl, EN

qan a eleyqs iTama, th`an qfha, EN
ngiF fanst, aeqf6* aptrfu, qGtffl, in
xpap ffi € +Iei>i\;7q> finft, th`rm >if6<ici±I, EN
ffa qaqtEN, ffa i5iFT, qfrm, EN
tF¥ fan9i, erg i5ffl, T*mffl, EN
F ® an qiFcttffl, en:qTm Tffro, utah
cfflqq iiacttffl, taq i5ffl, qtap in can, EN
ng cwm fanft, at:qTtFT prrD\<iq3i, rm
rm 6RE ® fliTan finft, at:iTm ]rDT<ici3i, utah
qife fie iiacttEN, Fat ifeft qF, al`qTm qfha fa`ap can, EN
ama iTacttErH, ar`an qfha, rna
m!chfa a ts fin fanft, th`an qfrfu, EN
iT`u ® enffl FT7aptF i]arm, th`eiTtm flrD<ici31, 5Tch

ng fin € qfin q5anct fedct, alirm qffro, rm
9ifin finft, cma ch:ffl F6tg, rm
!trf fir iT5cttffl, al:qTm ¥rDl<ici3i, EN
a&JTFqan aptfro, c557ffle, rm
qfan, aF e " qfaed i]arm, th`rm Ffha, EN
qa a rfe i]ama, th`rm qfrfu, rna

6



o¢.  rfu, enaffiap e 6tffl i]aenFiT, at`itm Fffro, cTapT
Oq.  qfsq, ffiorfa ® qTm fin fan6t, Fffi qfdeft qF, Fffro fa`ap cap, rm

rfu, iqatffi xpr€ fan6t, c+ta al`m F6ta, rm
rfu, ch-ifeft iiacttffl, an`aTTtm Tffro, ciapT
qffa, em anq € tapfha ed`qF i]aqTrm, en, rm
qffa, an ® ed:giv iT5ctt5TF, at`qTan Fffro, EN
rfu, matiTF, qfanqu a FT faian, cx\ta al`m ]9ra, rm

9ifir`:amp e i5en anrm fanfl, cma th:in ]6ig, rm
Fat apofrfu >If3qiq3i, m6trane, EN
givfl an9m ® an iT5cttErH, th`rm Fffro, rm
F:giv fir i]acttffl, at:Thi F6ma, rm
giv ® dfflontmst fanft, en`qTtm Ffrfu, rm
figs fanq, an`rm qfRE, in
i5ay ® mema i]acttETIT, al`rm Fffro, EN

givfs FiiF q5fin, cFgiv", 5Tat
iqfii"FflTi5 fan 9rffect ® qffi iianaiiT, at`ma+ Fffro, rm
giv mactT5TH, al:rna+ qffro, EN
wi anft "cwiiiT, at`rm Ffha, rm
fRE rfu vrDlqiq3i-, cma at`m ]sta, EN
9niky bBeniT fie iiactt5rH, th:mm Ffrfu, in

o¢.  rfu, FT cwm fai5Tst, at`ma+ q6an, rm
6q.   qffa, Vtr ® FTifdr iiaenE]iT, en:iTan Ffrfu, ct¢T
®b,.  rfu, tcirva7]ccilBi5 e F`TF fir fidft, at:iTm Tfrfu, utah
0>.  rfu, * ® fan finft, en`rm Ffrfu, 6TapT
¢0.  Ftffi q6i, wh9i] finft, aeqfvi apTfro, qqi5ffl, rm
®s.   fiTrtaen5T Jfro qffro, rna an fa5T6t, rm
¢`.  cffl enitaai, en`5rm Has cat, rm
¢0.  ae5far:z3iJ rfu (eii.mar ® a7iT a7i¥r9m), qof finft, th`aTttm Ffro, ci¢T

rna F`.Oq.>O>.O`O.OO.OO.030.`O`O.9gS                                                          rfui8
sO an s8`b,
`¢afanT`o`s

Fi3T ifflorfs e arch an Era eiir gil can an giv:
>.   rm, rfu fan, qfan ffl, cxTta al`m in, uii5T
a.   rmFT, de ey{¢ibit"i fan, qfrfu ffl, cma at:ch T5ta, EN
0.   rm, Tfa, 9itfa qxpiq ® 9ffit eRT fanft, qfan rfu, clt* thsch ]6ta, utah
8.   rm, wi qTrfe qiq>ibrFTiL fan, qfrfu ffl, cma th€en F5t*, rna
a.   sTFTr, ca ® rfe fan, 9fian ffl, cctta ch:ch Fsta, mT
¢.  qqqT, m&ma\Oi qes ion, flfan ffl, tita al`m F6ta, rm
a.   gns.:p xp  fiffro,  dRE:  qTffi rfufirqT 3ii-fi  qmFwh  cenan  E QmiF mf*

05ffiffi (affilaxpaiTfltry, ion dtan i5qF (®F try, RE, FTT, utah
b..  qfife rfu tde-i), wh fan, an&" qfrfu, Tht
a.   FapaT MTBF c=F c5 apffi, iqof fawlft, en`wii Fffro, EN
so.  Fap5T MTBF c=5T c¥ apffi, qfrfu ffl, cma en`m F6ta, 6Tan

TFT6q (
¢q¢080

¢



 

7 

প্রযপ্রষ্ট-১ (ক) 

যাযস্ব ও িাপ্রিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা 
 

         (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
     ও িাপ্রিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয়    

২ াংদ প্রিফারয়    

৩ িধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুপ্রিভ শকাট য     

৬ প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয়    

৭ যনিান ভিণারয়    

৮ যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয়    

৯ অথ য প্রফবাগ    

১০ ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও প্রনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ    

১২ আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ    

১৩ অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ    

১৪ প্রযকল্পনা প্রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রফবাগ    

১৬ প্রযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা প্রফবাগ    

১৭ ফাপ্রণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ িপ্রতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ    

২১ আইন  ও প্রফিায প্রফবাগ    

২২ যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ    

২৩ শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক প্রফবাগ    

২৪ িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা প্রফবাগ    

২৫ ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ    

২৬ প্রফজ্ঞান এফাং িযুপ্রি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা প্রফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয়    

৩৪ াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয়    
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ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
     ও িাপ্রিয ম্ভাব্য রক্ষেভাত্রা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩৫ ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায প্রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ    

৩৯ প্রল্প ভিণারয়     

৪০ িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ    

৪৩ কৃপ্রল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূপ্রভ ভিণারয়    

৪৭ াপ্রন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক প্রযফণ ও ভাড়ক প্রফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-প্রযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ প্রফদুেৎ প্রফবাগ    

৫৭ মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীপ্রত দভন কপ্রভন    

৫৯ শতু প্রফবাগ    

৬০ কাপ্রযগপ্রয ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা প্রফবাগ    

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

ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

         (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয়    

২ াংদ প্রিফারয়    

৩ িধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুপ্রিভ শকাট য     

৬ প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয়    

৭ যনিান ভিণারয়    

৮ যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয়    

৯ অথ য প্রফবাগ    

১০ ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও প্রনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ    

১২ আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ    

১৩ অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ    

১৪ প্রযকল্পনা প্রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রফবাগ    

১৬ প্রযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা প্রফবাগ    

১৭ ফাপ্রণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ িপ্রতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ    

২১ আইন  ও প্রফিায প্রফবাগ    

২২ যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়    

২৩ শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক প্রফবাগ    

২৪ িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা প্রফবাগ    

২৫ ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ    

২৬ প্রফজ্ঞান এফাং িযুপ্রি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা প্রফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয়    

৩৪ াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয়    
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ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য ব্যয়ীভা                                            

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩৫ ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায প্রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ    

৩৯ প্রল্প ভিণারয়     

৪০ িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ    

৪৩ কৃপ্রল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূপ্রভ ভিণারয়    

৪৭ াপ্রন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক প্রযফণ ও ভাড়ক প্রফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-প্রযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ প্রফদুেৎ প্রফবাগ    

৫৭ মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীপ্রত দভন কপ্রভন    

৫৯ শতু প্রফবাগ    

৬০ কাপ্রযগপ্রয ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা প্রফবাগ    

৬২ স্বাস্থে প্রক্ষা ও প্রযফায কল্যাণ প্রফবাগ     
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প্রযপ্রষ্ট -২ 

ম্ভাব্য বফজ্দপ্রক ায়তায িাক্করন ও িজ্ক্ষণ 

 (জ্কাটি টাকায়) 

ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য বফজ্দপ্রক ায়তায িাক্করন/িজ্ক্ষণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয়    

২ াংদ প্রিফারয়    

৩ িধানভিীয কাম যারয়    

৪ ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ    

৫ ফাাংরাজ্দ সুপ্রিভ শকাট য     

৬ প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয়    

৭ যনিান ভিণারয়    

৮ যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয়    

৯ অথ য প্রফবাগ    

১০ ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও প্রনয়িজ্কয কাম যারয়    

১১ অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ    

১২ আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ    

১৩ অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ    

১৪ প্রযকল্পনা প্রফবাগ    

১৫ ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রফবাগ    

১৬ প্রযাংখ্যান  ও তথ্য ব্যফস্থানা প্রফবাগ    

১৭ ফাপ্রণযে ভিণারয়    

১৮ যযাষ্ট্র ভিণারয়    

১৯ িপ্রতযক্ষা ভিণারয়    

২০ স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ    

২১ আইন  ও প্রফিায প্রফবাগ    

২২ যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়    

২৩ শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক প্রফবাগ    

২৪ িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা প্রফবাগ    

২৫ ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ    

২৬ প্রফজ্ঞান এফাং িযুপ্রি ভিণারয়    

২৭ স্বাস্থে শফা প্রফবাগ    

২৮ তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ     

২৯ ভায কল্যাণ ভিণারয়    

৩০ ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩১ শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয়    

৩২ গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয়    

৩৩ তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয়    

৩৪ াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয়    
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ক্রপ্রভক 

নাং ভিণারয় /প্রফবাগ 
ম্ভাব্য বফজ্দপ্রক ায়তায িাক্করন/িজ্ক্ষণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

৩৫ ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয়    

৩৬ যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়    

৩৭ স্থানীয় যকায প্রফবাগ    

৩৮ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ    

৩৯ প্রল্প ভিণারয়     

৪০ িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক কভ যাংস্থান ভিণারয়     

৪১ ফস্ত্র ও াট ভিণারয়    

৪২ জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ    

৪৩ কৃপ্রল ভিণারয়    

৪৪ ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয়    

৪৫ প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন ভিণারয়    

৪৬ ভূপ্রভ ভিণারয়    

৪৭ াপ্রন ম্পদ ভিণারয়    

৪৮ খাদ্য ভিণারয়    

৪৯ দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়    

৫০ ড়ক প্রযফণ ও ভাড়ক প্রফবাগ    

৫১ শযরথ ভিণারয়    

৫২ শনৌ-প্রযফণ ভিণারয়    

৫৩ শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফণ ও ম যটন ভিণারয়    

৫৪ ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ    

৫৫ াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৬ প্রফদুেৎ প্রফবাগ    

৫৭ মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয়    

৫৮ দুনীপ্রত দভন কপ্রভন    

৫৯ শতু প্রফবাগ    

৬০ কাপ্রযগপ্রয ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ    

৬১ সুযক্ষা শফা প্রফবাগ    

৬২ স্বাস্থে প্রক্ষা ও প্রযফায কল্যাণ প্রফবাগ     

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

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

গৃীতব্য দজ্ক্ষ দাপ্রয়ত্ব ভয়ীভা  

ভিণারয়/প্রফবাগ এফাং অন্যান্য িপ্রতষ্ঠানমূজ্য  প্রিফারয় অাং 

এফাং অপ্রধদিয, স্বায়ত্তাপ্রত াংস্থা ও যকাপ্রয অনুদানিাি 

শফযকাপ্রয িপ্রতষ্ঠানমূজ্য ম্ভাব্য ব্যয়ীভা াংজ্াধন/পুনপ্রন যধ যাযণ। 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা 

কপ্রভটি 

 

২৯ এপ্রির, ২০২১ 

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

২৪ অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণমূ অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণ িণয়ন কজ্য 

ভিণারয়/প্রফবাজ্গ শিযণ কযায যন্য প্রনয়িণাধীন অপ্রধদিয/ 

াংস্থামূজ্ক অনুজ্যাধ জ্ঞান। 

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/ 
প্রফবাগ 

২৯ এপ্রির, ২০২১ 

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

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

অপ্রধদিয/াংস্থায ফাজ্যট ব্যফস্থানা কপ্রভটিয অনুজ্ভাদনক্রজ্ভ 

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/প্রফবাজ্গ শিযণ।   

াংপ্রিষ্ট অপ্রধদিয/ 
াংস্থা 

০২ শভ, ২০২১ 

অপ্রধদিয/াংস্থা কর্তযক শিপ্রযত ফাজ্যট িাক্করন ও িজ্ক্ষণ 

যীক্ষাকযণ। 

ফাজ্যট ওয়াপ্রকযাং গ্রু, 

ভিণারয়/প্রফবাগ 

০৪ শভ, ২০২১ 

ভিণারয়/প্রফবাজ্গয ফাজ্যট ওয়াপ্রকযাং গ্রুজ্য সুাপ্রযকৃত প্রযিারন ও 

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

প্রযকল্পনা কপ্রভজ্নয কাম যক্রভ ও াংপ্রিষ্ট শক্টয প্রডপ্রবজ্ন 

িকল্পপ্রবপ্রত্তক ফযাজ্েয ওয ভতাভজ্তয যন্য শিযণ কযজ্ফ। 

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/ 
প্রফবাগ 

০৫ শভ, ২০২১ 

অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ এফাং প্রযকল্পনা কপ্রভজ্নয কাম যক্রভ ও 

াংপ্রিষ্ট শক্টয প্রডপ্রবন ভিণারয়/ প্রফবাগ জ্ত িাি িাক্করন/ 

িজ্ক্ষজ্ণয ওয িকল্পপ্রবপ্রত্তক ফযাজ্েয ওয ভতাভত  াংপ্রিষ্ট 

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

শকফর িকল্প াায্য ফযাজ্েয প্রফলজ্য় িকল্পপ্রবপ্রত্তক ভতাভত িদান 

কযজ্ফ। 

অথ যননপ্রতক ম্পকয 

প্রফবাগ এফাং কাম যক্রভ 

প্রফবাগ ও াংপ্রিষ্ট শক্টয 

প্রডপ্রবন, প্রযকল্পনা 

কপ্রভন 

০৬ শভ, ২০২১ 

প্রিফারয় অপ্রধদিয/াংস্থা জ্ত িাি প্রযিারন ও উন্নয়ন ফাজ্যট 

(িাক্করন ও িজ্ক্ষণ) প্রফলজ্য় ফাজ্যট ওয়াপ্রকযাং গ্রুজ্য সুাপ্রয এফাং 

প্রযকল্পনা কপ্রভজ্নয কাম যক্রভ ও াংপ্রিষ্ট শক্টয প্রডপ্রবন এফাং 

অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাজ্গয ভতাভত যীক্ষাপূফ যক াভপ্রগ্রক ফাজ্যট 

িাক্করন ও িজ্ক্ষণ অনুজ্ভাদন। 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা 

কপ্রভটি 
০৬ শভ, ২০২১ 

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

অথ যফছজ্যয িজ্ক্ষণমূ/তথ্য/উাত্তমূ ফাজ্যট ডাটাজ্ফজ্য 

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

াংপ্রিষ্ট ভিণারয়/ 
প্রফবাগ 

০৯ শভ, ২০২১ 
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প্রযপ্রষ্ট-৪ 

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

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

1.  অথ য প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আপ্রনসুজ্জাভান খান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  িাথপ্রভক ও গণপ্রক্ষা ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ আপ্রনসুজ্জাভান খান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  আপ্রথ যক িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আপ্রনসুজ্জাভান খান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪১৪৬  

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  ভাধ্যপ্রভক ও উ্চ  প্রক্ষা প্রফবাগ 

শফগভ তপ্রনভা তাপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কাপ্রযগপ্রয ও ভাদ্রাা প্রক্ষা প্রফবাগ 

শফগভ তপ্রনভা তাপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯  

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  যকাপ্রয কভ যকপ্রভন প্রিফারয় 

শফগভ তপ্রনভা তাপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খাদ্য ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ শতৌপ্রদুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুজ্ম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ শতৌপ্রদুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

যনাফ প্রযাজুন নূয শিৌধুযী 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-১) 

শপানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  যাষ্ট্রপ্রতয কাম যারয় 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  প্রনফ যািন কপ্রভন প্রিফারয় 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বাস্থেজ্ফা প্রফবাগ 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বাস্থে প্রক্ষা ও প্রযফায কল্যাণ 

প্রফবাগ 

যনাফ ড. শভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

যুগ্মপ্রিফ, ফাজ্যট - ৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  িধানভিীয কাম যারয় 

যনাফ শভাঃ তাজুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  প্রফজ্ঞান ও িযুপ্রি ভিণারয় 

যনাফ শভাঃ তাজুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  অথ যননপ্রতক ম্পকয প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভপ্রউয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  যনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভপ্রউয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

17.  সুযক্ষা শফা প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ ভপ্রউয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

18.  িপ্রতযক্ষা ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আবুর কাজ্ভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

 

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

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

19.  স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আবুর কাজ্ভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫০৩০৮  

যনাফ শভাাম্মদ ভানযারুর ভান্নান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-২) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২২ 

20.  যযাষ্ট্র ভিণারয় 

যনাফ ায়াত শভাঃ প্রপজ্যায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  তথ্য ও ম্প্রিায ভিণারয় 

যনাফ ায়াত শভাঃ প্রপজ্যায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুপ্রিযুদ্ধ প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ ায়াত শভাঃ প্রপজ্যায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  ভায কল্যাণ ভিণারয় 

যনাফ শভজ্দী ভাসুদুজ্জাভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  ভপ্ররা ও প্রশু প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ শভজ্দী ভাসুদুজ্জাভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  ভপ্রিপ্রযলদ প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীপ্রত দভন কপ্রভন 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  যনিান ভিণারয় 

যনাফ শভাাম্মদ আযাদ ছাল্লার 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১০ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

যনাফ শভাাম্মদ াইফুর ইরাভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৩) 

শপানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  অবেন্তযীণ ম্পদ প্রফবাগ 

শফগভ শপৌপ্রযয়া যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২১ অপ্রধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  যাতীয় াংদ প্রিফারয় 

শফগভ শপৌপ্রযয়া যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২১ অপ্রধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
ফাাংরাজ্দজ্য ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক ও 

প্রনয়িজ্কয কাম যারয় 

শফগভ শপৌপ্রযয়া যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২১ অপ্রধাখা 

শপান: ৯৫৪০২৮৬ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  আইন ও প্রফিায প্রফবাগ 

শফগভ নাছপ্রযন আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
শরপ্রযজ্রটিব ও াংদ প্রফলয়ক 

প্রফবাগ 

শফগভ নাছপ্রযন আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুিীভ শকাট য 

শফগভ নাছপ্রযন আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

34.  াংস্কৃপ্রত প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধভ য প্রফলয়ক ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

36.  যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয় 

যনাফ াইফুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ২৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদুয যভান খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৭)  

শপানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থানীয় যকায প্রফবাগ 

শফগভ রীযা খাযা 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১১ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৭২০৩ 

 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

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

38.  ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রফবাগ 

শফগভ ভামুদা আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

39.  ফাপ্রণযে ভিণারয় 

শফগভ ভামুদা আিায 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১২ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

40.  
িফাী কল্যাণ ও বফজ্দপ্রক 

কভ যাংস্থান ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আপ্রনসুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

41.  শ্রভ ও কভ যাংস্থান ভিণারয় 

যনাফ মুাম্মদ আপ্রনসুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৩ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

42.  ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

যনাফ নূযউপ্রেন আর পারুক 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

43.  প্রল্প ভিণারয় 

যনাফ নূযউপ্রেন আর পারুক 

উপপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

যনাফ শভাাম্মদ ওয়াপ্ররদ শাজ্ন 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৪) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

44.  প্রফদুেৎ প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ যাপ্রকয শাজ্ন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

45.  জ্বারানী ও খপ্রনয ম্পদ প্রফবাগ 

যনাফ শভাাম্মদ যাপ্রকয শাজ্ন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

46.  ড়ক প্রযফন ও ভাড়ক প্রফবাগ 

যনাফ শভাঃ নযরুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

47.  শতু প্রফবাগ 

যনাফ শভাঃ নযরুর ইরাভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 
যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

48.  শনৌ-প্রযফন ভিণারয় 

যনাফ টি, শক, এভ শভাজ্পকুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 
যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

49.  শযরথ ভিণারয় 

যনাফ টি, শক, এভ শভাজ্পকুয যভান 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৭ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

যনাফ তাপ্রভদ ানাত খান 
যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৫) 

শপানঃ ৯৫১১০৪৯ 

50.  াফ যতে িট্টগ্রাভ প্রফলয়ক ভিণারয় 

শফগভ কাউায নাযীন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

51.  ভূপ্রভ ভিণারয় 

শফগভ কাউায নাযীন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৮ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫১৪৪৬১  

52.  
প্রযজ্ফ, ফন ও যরফায়ু প্রযফতযন 

ভিণারয় 

শফগভ প্রভপ্ররয়া াযপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  াপ্রন ম্পদ ভিণারয় 

শফগভ প্রভপ্ররয়া াযপ্রভন 

উপ্রিফ, ফাজ্যট - ১৯ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

54.  কৃপ্রল ভিণারয় 

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

শপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  ভৎস্য ও িাপ্রণম্পদ ভিণারয় 

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

শপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

যনাফ শভাঃ আফদু ছাভাদ  

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৬) 

শপানঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
শফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফন ও 

ম যটন ভিণারয় 

যনাফ ড. আফদুয যপ্রভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

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

57.  গৃায়ন ও গণপূতয ভিণারয় 

যনাফ ড. আফদুয যপ্রভ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৪ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডাক ও শটপ্ররজ্মাগাজ্মাগ প্রফবাগ 

যনাফ শাজ্ন আজ্ভদ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  তথ্য ও শমাগাজ্মাগ িযুপ্রি প্রফবাগ 

যনাফ শাজ্ন আজ্ভদ 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৫ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

60.  প্রযকল্পনা প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী প্রিি 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
ফাস্তফায়ন, প্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী প্রিি 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
প্রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা  

প্রফবাগ 

যনাফ মুাম্মদ আরী প্রিি 

উপ্রিফ, ফাজ্যট-২৬ অপ্রধাখা 

শপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

শফগভ যপ্রভা শফগভ 

যুগ্মপ্রিফ (ফাজ্যট-৮) 

শপানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

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

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

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

ক্রপ্রভক 

নাং 
নাভ ও দপ্রফ প্রফবাগ শপান নাং 

1.  
যনাফ শভাঃ ছাজ্য়দুজ্জাভান 

যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৩৮৮২ 

০১৫৫২ ৩১৪০৬০ 

2.  
ড. শভাঃ আভযাদ শাজ্ন 

যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৭৫০৫ 

০১৫৫২ ৩৯৯৪১০ 

3.  
ড. নুরুন নাায 

 যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৮৮২৫ 

০১৭৭৭ ৩৩০৬৪৪ 

4.  
যনাফ শভাাম্মদ আজ্নায়ায উপ্রেন 

যুগ্মিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৯১২৭১৩৮ 

০১৭৪৫ ৮২১৫৫৯ 

5.  
যনাফ শভাঃ রুহুর আমভ 

উিধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৪৮১১৬৫০০ 

০১৯১২ ২৪১৪১২ 

6.  
যনাফ প্রমুর কুভায াা 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
কাম যক্রভ প্রফবাগ 

৯১৮০৯২৩ 

০১৭১০ ৪১৩২২৪ 

7.  
শফগভ শাজ্ন আযা শফগভ 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
াধাযণ অথ যনীপ্রত প্রফবাগ 

৯১৮০৬১৪ 

০১৭১৭ ৪০০৭৩৬ 

8.  
যনাফ শভাাম্মদ যারার উপ্রেন 

উিধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১১ ৪৯৭১ 

০১৭১১ ০৪৪৪৬৫ 

9.  
যনাফ শভাঃ াপ্রনপ উপ্রেন 

উিধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭২০ ২৫২৯৮১ 

10.  
ড. শভাাম্মদ আভযাদ শাজ্ন 

উিধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৪৮১১২১০০ 

০১৭১২ ৬৪৭৫৪৮ 

11.  
বয়দা নুযভর আযাপ্রপ 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১৮০৬৩৩ 

০১৭১১ ১৬০০৫০ 

12.  
যনাফ িদী প্রাং 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 

আথ য-াভাপ্রযক অফকাঠাজ্ভা 

প্রফবাগ 

৯১১৭৫৫৮ 

০১৭১২ ৩৩১১৬৬ 

13.  
যনাফ এ শক এভ আবুর কারাভ আযাদ 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১১০৯৬৫ 

০১৫৫৪ ৩৪০৯৬১ 

14.  
যনাফ শভাাম্মদ নাপ্রছভ আজ্ভদ 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৪৮১১১৬৯২ 

০১৭১২ ০৮২০৮১ 

15.  
যনাফ শভাঃ যারার াপ্রফবুয যভান 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৯৩১ ৪০৫৪৬৭ 

16.  
বয়দ যাপ্রদুর আনাভ 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১১৭৫৪৬ 

০১৭১১ ৯৭১০২৩ 

17.  
শভাছা: শযমুন নাায 

উিধান 

কৃপ্রল, াপ্রন ম্পদ ও ল্লী 

িপ্রতষ্ঠান প্রফবাগ 

৯১৮০৮৫৩ 

০১৭১২ ২২৪৯৫৩ 

18.  
যনাফ শভাঃ নাযমুর াান 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
শবৌত অফকাঠাজ্ভা প্রফবাগ 

৯১১৬৫৫৯ 

০১৭১১ ৯৭৮১৯২ 

19.  
যনাফ শভাঃ আপ্রযফুর ইরাভ 

প্রপ্রনয়য কাযী িধান 
শবৌত অফকাঠাজ্ভা প্রফবাগ 

৪৮১১৫২৩৮ 

০১৭৫২ ৬১৬৬৮০ 
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ক্রপ্রভক 

নাং 
নাভ ও দপ্রফ প্রফবাগ শপান নাং 

20.  
যনাফ শভাাম্মদ তাপ্রযফুর ফাযী 

উিধান 
প্রল্প ও প্রি প্রফবাগ 

৯১৮০৬৪৬ 

০১৭৯৮ ৮০২৬৭৮ 

21.  
শফগভ তাজ্যা ক 

উিধান 
প্রল্প ও প্রি প্রফবাগ 

৯১৮০৬২৬ 

০১৭৪৮ ২১৮২২৭ 

22.  
শফগভ উজ্ম্ম ায়ভা 

উিধান 
প্রল্প ও প্রি প্রফবাগ 

৯১৮০৯২০ 

০১৭১১ ৫৭৩৬৯১ 

23.  
যনাফ শভাঃ ভকবুর শাজ্ন 

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

 

নাং নাভ/দপ্রফ উইাং/াখা/অপ্রধাখা শপান নাং 

১ যনাফ শভাঃ ভপ্রযফয যভান 

উপ্রিফ 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা অপ্রধাখা ৯১৮০৭৯৮ 

০১৭১৬-৯১৮৯৬৭ 

২ প্রভজ্  পাযযানা আজ্ভদ 

উপ্রিফ 

পাফা অপ্রধাখা-৫ 

(এপ্রডপ্র/উন্নয়ন ফাজ্যট) 

৯১৮০৭৮৭ 

০১৭১১-৪০৩৯৯৪ 

৩ প্রভজ্  ভাবুফা াপ্রন 

উপ্রিফ 

ভন্বয়-৪ অপ্রধাখা 

(ইআযপ্রড’য উন্নয়ন িকজ্ল্পয শপাকার জ্য়ন্ট) 

৪৮১১১৬৪০ 

০১৮১৮-৫২৯৬৯১ 

৪ যনাফ শভাঃ যীপ উল্লা 

প্রাফ যক্ষণ কভ যকতযা 

প্রাফ াখা ৪৮১১৩৩৪৬ 

০১৮১২-০৭৩১২৩ 

৫ যনাফ গীয আজ্ভদ 

িাপ্রনক কভ যকতযা 

ফাজ্যট ব্যফস্থানা অপ্রধাখা ৪৮১১৩৫৩৭ 

০১৩১৯-৪০৭৩৪০ 
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প্রযপ্রষ্ট-৫ 

পযভ- ১ 

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

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

ধধদপ্তয / ধযদপ্তয 

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 

যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 
(ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয মভাট    স্ব 
  প্রাধপ্তয তকযা ারয ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয 

ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

                    

ধিফারয়                     

ধধদপ্তয/       – I                     

ধধদপ্তয/       – II                     

ধধদপ্তয/       – III                     

 মভাট  খ                      

      রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় মফধ (+)  
[ খ –  ]  

           

*                              ৮৮                                                                  ।  

 



 

 



 

 

পযভ- ২ 

ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
       /     / ন্যান্য প্রধতষ্ঠান               

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

ধধদপ্তয 
/ধযদপ্তয 

        
    (রক্ষ্ টাকায়) 

           
( ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয মভাট ফারজট         

           ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ ন্যান্য প্রধতষ্ঠারনয ম্ভাফয 
ফযয়ীভা ( ক)  

                    

ধিফারয় 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ১)                       

উরভাট (খ্১ + গ১)             

ধধদপ্তয/ 
ধযদপ্তয – 

I  

ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২)                        

উরভাট (খ্২ + গ২)             
ধধদপ্তয/ 

ধযদপ্তয – 

II    

ধযিারন কামযক্রভ (খ্৩)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ৩)                        
উরভাট (খ্৩ + গ৩)             

মভাট 

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

                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ) 
(গ১+গ২+গ৩)  

           

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

           

               তুরনায় কভ (- ) ( ক -  
ঘ)  

           

     

১।                                                                                 ফাফদ                                                    যকাধয 
           এফং          ংস্থারক      ায়তা                                             

২।                  এধিধ (ফাধলযক উন্নয়ন কভযূধি)               ফধবূযত               খ                           ও                                            ।  



 

 



 

 

পযভ- ৩ 

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

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

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

 
 

ধস্তন দপ্তয/প্রাধতষ্ঠাধনক  
আউধনট গ্রু 

       প্রাধপ্ত (রক্ষ্ টাকায়) 
যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ায 

(       / ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয মভাট    স্ব   প্রাধপ্তয 
তকযা ারয ধস্তন দপ্তয/আউধনট গ্রুরয ধস্যা)  ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       
  প্রাধপ্তয ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা ( ক)  

       
  

              

ধিফারয়/প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয 
       

  
              

ধস্তন দপ্তয – I 
       

  
              

ধস্তন দপ্তয – II 
       

  
              

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট গ্রু – I  
       

  
              

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট গ্রু – II            

 মভাট  খ  
       

  
              

      রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় মফধ (+)  
[ খ –  ]  

           

 



 

 



 

 

পযভ- ৪ 

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

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

 

ধস্তন দপ্তয/ 
প্রাধতষ্ঠাধনক  
আউধনট গ্রু 

        

    (রক্ষ্ টাকায়)  
           

(        / ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয মভাট ফারজট         
           ধস্তন দপ্তয/আউধনট গ্রুরয ধস্যা) ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয প্রকতৃ ফারজট             ফারজট প্রাক্করন       

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

       / ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
( ক)  

                    

ধিফারয়/ 
প্রধান 

কামযারয়/ দয 
দপ্তয 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্১)                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ১)                       

উরভাট (খ্১ + গ১)             

ধস্তন দপ্তয  

ধযিারন কামযক্রভ (খ্২)                        

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ২)                        

উরভাট (খ্২ + গ২)             

প্রাধতষ্ঠাধনক 
আউধনট গ্রু 

ধযিারন কামযক্রভ (খ্৩)                        

                       
উরভাট (খ্৩ + গ১)             

মভাট 

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

                      

উন্নয়ন কামযক্রভ (গ) (গ১+গ২)             

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

               তুরনায় কভ (- ) ( ক -  
ঘ)  

           

 



 

 



 

 

পযভ- ৬ (ক) 

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক/ংস্থা/ স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয ধযিারন কামযক্ররভয ম্ভাফয ফযয়ীভা 
 ( ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)  

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

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

 ধস্তন দপ্তয/           আউধনট গ্রু:  ...................................................... 
  

প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক/ংস্থা/                    

ফযয় (রক্ষ্ টাকায়) 

ফযরয়য ায  
(       /             /        / ধস্তন 

দপ্তয/           আউধনট গ্রুরয ধযিারন 
কামযক্ররভয  প্রাথধভক ফযয়ীভায তকযা ারয 
প্রধতধট প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক/ংস্থায ধস্যা)  

ফযাখ্যাভরূক 
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 

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

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

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
       /             /        / ধস্তন দপ্তয/ 
          আউধনট গ্রুরয ধযিারন কামযক্ররভয ম্ভাফয 

ফযয়ীভা (ক)           
 

          

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

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

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

মভাট (খ্)             

               তুরনায় কভ (- )  [  ক – খ্ ]              
 



 

 



 

 

পযভ- ৬ (খ্) 

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

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

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

 ধস্তন দপ্তয:  ..................................................... 
 

খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধস্কভ/প্রকে 
    (রক্ষ্ টাকায়)  

ফযরয়য ায  
(        /       /          উন্নয়ন কামযক্ররভয  প্রাথধভক 

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

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ ফারজট প্রাক্করন প্ররক্ষ্ণ 

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
        /       /          উন্নয়ন কামযক্ররভয 

ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক)     
 

    
  

        

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত 
ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকে – I 

                      

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত 
ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকে – II 

           

কারজয ধফধনভরয় খ্াদয কভযূধি/এধিধ ফধবূযত 
ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকে – III  

           

মভাট (খ্)             

               তুরনায় কভ (- )  [  ক – খ্ ]              
 

 
  .  .  ধফরল কভযূধি/ধস্কভ/প্রকেভূরক রফযাচ্চ গ্রাধধকায (Top Priority), গ্রাধধকায (Medium Piority) ও কভ গ্রাধধকায (Low Priority)- এ ধতনধটবারগ ধফবক্ত করয গ্রাধধকায ক্রয় নুমায়ী 
ধরধফদ্ধ কযরত রফ। 



 

 



 

 

পযভ- ৭ 
    থযননধতক মকািধবধিক যাজস্ব ও প্রাধপ্তয ম্ভাফয প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ 
(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/ংস্থা কতৃযক ূযণীয়) 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/             : ..................................................................  ধধদপ্তয/   দপ্তয :  .......................................................................... 
ধস্তন দপ্তয/                   :  ..........................................           আউধনট :  .................................................................... 

থযননধতক ধফবাজন 

       প্রাধপ্ত (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৬ ভা 

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

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

ম্ভাফয রক্ষ্যভাত্রা (ক)  
         

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

১৩ – নুদান           
১৩১১১০১ – খ                     
১৩১১১০৩ –                         

১৪ – ন্যান্য যাজস্ব          
১৪২২৩২৬ –                    
১৪২২৩২৮ –                       
১৪২৩২০৪  –                                   
১৪৪১২৯৯ –                      

উরভাট: যাজস্ব (খ্১)          
২১ – অধথযক ম্পদ ধফধক্র          

২১১২১০১ –                   
২১১২৩১৩ –                  

উরভাট: ভূরধন প্রাধপ্ত (খ্২)          

 

                                                                                                 ‘১৪৪১২০২ –                                      ’-     
                           ।                                  । 



 

 

 

 

থযননধতক ধফবাজন 

       প্রাধপ্ত (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৬ ভা 

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

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

৭২১৫১০১ –           ঋ           
৭২১৫১০২ –         ঋ           
৭২১৫১০৪ –           ঋ           

উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)          
৮১- বযন্তযীণ দায় ( * )           

          
          
          
          
৮১২১১০১ –             ( ২৮           )            

৮২- বফরদধক দায় ( * * )           
৮২৩১১০১ –         ঋ           
          

উরভাট: দায় (খ্৪)          

মভাট (খ্) (খ্১+খ্২+খ্৩+খ্৪)          

      রক্ষ্যভাত্রায তুরনায় মফধ (+)  
[  খ্ – ক ]  

         

 

* ৮১- বযন্তযীণ দায় শুধুভাত্র থযধফবারগয জন্য প্ররমাজয  ** ৮২- বফরদধক দায় শুধুভাত্র থয ধফবাগ, থযননধতক ম্পকয ধফবাগ ও মযরথ ভন্ত্রণাররয়য জন্য প্ররমাজয 
       

      ফযাখ্যা : ১। কয ফররত জাতীয় যাজস্ব মফারিযয ধীন ধফধফধ কয (রমভন: অয়কয, বযাট, শুল্ক ও অফগাধয) ছাড়াও ভটযমান কয, ম্পধি কয, বূধভ উন্নয়ন কয, ভ্রভণ কয আতযাধদ এয  ন্তবুযক্ত;  
    ২। নুদান ফররত বফরদধক যকায ও অন্তজযাধতক প্রধতষ্ঠান মথরক খ্াদয, ণয ও অধথযক ায়তা এফং ঋণ ভওকুপ নুদান ায়তা ফুঝায়; 
    ৩। ন্যান্য যাজস্ব ফররত কয ফধবূযত ন্যান্য উৎ, মমভন: রবযাং, ধপ, আজাযা, বাড়া, িাজয, মটন্িায ধফধক্র, ন্যান্য স্থাফয ম্পধি ধফধক্র আতযাধদ রত প্রাপ্ত যাজস্ব ফুঝায়; 

   ৪। অধথযক ম্পদ ধফধক্র ফররত স্থাফয ম্পধি, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, ধেকভয আতযাধদ ধফধক্র রত প্রাধপ্ত ফুঝায়;  
   ৫। অধথযক ম্পদ ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফন্ি ধফধক্র এফং যকায প্রদি ঋরণয থয অদায় ফুঝায়; 
   ৬। বযন্তযীণ দায় ও বফরদধক দায় ফররত বযন্তযীণ ও বফরদধক উৎ মথরক গৃীত কর মদনা (debt) ফুঝায়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 



 

 

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

(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয/ প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট কতৃযক ূযণীয়) 
ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ............................................................  ধধদপ্তয/   দপ্তয :  .................................................................... 
ধস্তন দপ্তয/                   :  ................................            আউধনট/টারস্কয      . . . . .................................................. 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 
ফযয় (াজায টাকায়) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ 
প্রাধতষ্ঠাধনক আউধনট/টাস্ক- এয  ম্ভাফয ফযয়ীভা 

(ক)  
   

 
     

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

৩২ – ণয ও মফায ফযফায          
৩২১১১৩০ – মাতায়াত ফযয়          
৩২১১১২৯ – ধপ বফন বাড়া          
৩২৫৮১০৬ – অফাধক বফন           

৩৫ – বতুযধক           
৩৫১১১০৩ – খ্াদয বতুযধক           

৩৬ – নুদান          
৩৬৩১১০১ – মফতন ফাফদ ায়তা          

৩৭ – াভাধজক সুধফধাধদ          
৩৭২১১০১ – ত্রাণ কাময (নগদ)          

৩৮ – ন্যান্য ফযয়          
৩৮২১১০৩ – মৌয কয          

৩৯ – ংযধক্ষ্ত তধফর          
৩৯১১১১১ – াধাযণ মথাক ফযাদ্দ          

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)           

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

কামযক্রভ ফযয় ফাফদ ফারজট ফযাদ্দ এয ন্তবুযক্ত;  

     ১২ ধফরল কামযক্রভ                                                                                                                    মরনরদন শুধুভাত্র ধনধদযষ্ট কামযক্রভধবধিক এককারীন/             
                                             ।                                                                                  ।                              টাস্ক ধযিারনায় মক্ষ্রত্র 
মাফতীয় ফযরয়য ররক্ষ্য ফারজট ফযাদ্দ    ন্তবুযক্ত।  



 

 

 
 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

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

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

৪১১১১০১ – অফাধক বফন          
৪১১২১০১ – মভাটযমান          

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

উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)            

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)                 
      ফযয়ীভায তুরনায় কভ (- )/     ( +)   

[  খ্ – ক ]  
         

 
ফযাখ্যা :   

১। কভযিাযীরদয প্রধতদান  [         (       /        ) ,              ,           ,                 আতযাধদ এয অওতাবুক্ত]  
২। ণয ও মফায ফযফায  (      ,                      ,             আতযাধদ এয অওতাবুক্ত) 
৩। ন্যান্য ফযয় ( উন্নয়ন কয,  মৌযকয,  অদাররতয যায় নুমায়ী ধযরাধ এফং ধফধবন্ন প্রকায ভঞু্জধয- এয অওতাবুক্ত) 
৪। ংযধক্ষ্ত তধফর (ূরফযয মথাক ফযাা্রদ্দয থযননধতক মকাি ৬৬০০) এআ থযননধতক গ্রুরয ফযাদ্দ ন্য থযননধতক গ্রু মকারি ুনঃউরমাজন করয ফযয় কযরত য়।  
৫। অধথযক ম্পদ ফররত স্থাফয ম্পধি, মানফান, ধফধবন্ন স্থানা ও স্থায়ী ম্পদ, খ্াদযদ্রফয, প্রাকৃধতক ম্পদ, মভধা ম্পদ, ধেকভয আতযাধদ  ক্রয় ফঝুায়;  
৬। অধথযক ম্পদ  ফররত ময়ায, ধিরবঞ্চায ও ফন্ি ধফধক্র এফং যকায প্রদি ঋরণয থয অদায় ফুঝায়; 
      

 
 
 



 

 

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

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

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ : ............................................................  ধধদপ্তয/   দপ্তয :  ................................................................ 
ধস্তন দপ্তয :  ..................................................................  স্বায়িাধত ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান: . . . . ........................................... . . .  

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

১ভ ৩ ভা ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 
২০১৯-

২০  
২০২০- ২১                                                 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

               /স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয  
ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক) 

   
 

         

৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান              

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

৩২ – ণয ও মফায ফযফায              
৩২১১১২৯ – ধপ বফন বাড়া              
৩২১১১১৩ – ধফদ্যযৎ               
৩২৫৮১০৬ – অফাধক বফন               

              
              

৩৮ – ন্যান্য ফযয়              
৩৮২১১০৩ – মৌয কয              

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)              

৪১ – অধথযক ম্পদ              
              

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)              

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



 

 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 

ফযাখ্যাভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

১ভ ৩ ভা ২০২০- ২১ ২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 
২০১৯-

২০  
২০২০- ২১                                                 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
৭২১৬১০১ – ময়ায ভূরধন               

উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)                

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)              

       ফযয়ীভায তুরনায় কভ  (- )/     ( +)  
[  খ্ – ক ]  

             

ধনজস্ব অয়*  (গ)              
ধনট ফারজট ফযাদ্দ (খ্- গ)              

 

ায়তা ধররফ প্রায ফারজট 
(                       )  

         

৩৬ -  নুদান          
৩৬৩১১০১ –                           
৩৬৩১১০২ –                             
৩৬৩১১০৩ –                                 
          
          
          
৩৬৩১১০৭ – ধফরল নুদান          
          

 

*                                                              ।                                                       । 
 

ফযাখ্যা:  
ায়তা কামযক্রভ                              -    প্রদি নুদান,             ঋ          -   

 ফারজট ফধবূযত যকাধয প্রধতষ্ঠান (স্বায়িাধত),                                                       
                    ,                           -                 -               
 যকাধয - অধথযক প্রধতষ্ঠান (যাষ্ট্রায়ি),                                            
                    ,                                                  
 মফযকাধয প্রধতষ্ঠান,        প্রধতফন্ধী পাউরন্িন,  ভুধক্তমুদ্ধ স্মৃধত মাদ্যঘয          

 

স্থানীয় যকাযভূর স্থানান্তয ফররত ফতযভারন ধফদযভান ০৭ (াত) ধযরনয স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয নুকূরর প্রদি নুদান ও ঋণ ধররফ থয প্রদানরক ফুঝায়;   
[ মমভন: ঢাকা ধধট করযারযন;                ,         ;  নান্দাআর উরজরা ধযলদ,  ভয়ভনধং]  



 

 

পযভ- ৮ (খ্- ১) 

থযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধ ফ  বূযত কামযক্ররভয       প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ   
(ধিফারয়/ধধদপ্তয/ধযদপ্তরযয       প্রধান কামযারয়/দয দপ্তয/ধস্তন দপ্তয কতৃযক ূযণীয়)  

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ন্যান্য প্রধতষ্ঠান : ..................................................  ধধদপ্তয/   দপ্তয :  ........................................................................ 
ধস্তন দপ্তয:  ......................................  ...................................... খ্াদয কভযধূি/ধফরল কভযধূি/ধস্কভ:  ......................... ......................... 

 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ 

খ্াদয কভযূধি/ধফরল কভযূধি/ধস্করভয ম্ভাফয 
ফযয়ীভা (ক) 

   
 

     

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

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

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
         

৩২১১১৩১ – অউটরাধযং          
৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয          
৩২৪৩১০১ – মররার,  ওরয়র এন্ি রুধিরকন্ট          
৩২৫৫১০৫ – ন্যান্য ভধণাধয          
৩২৫৭১০১ – কনাররটধি           
৩২৫৭২০৬ – ম্মানী          

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

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)  
         



 

 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভরূক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ ফারজট             

২০১৮- ১৯ ২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা 

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

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

৪১১১১০১ – অফাধক বফন          
৪১১২৩১০ – ধপ যঞ্জাভাধদ          

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)          
৭২ – অধথযক ম্পদ          
              

৭২১৫২০২ –      ঋ           
উরভাট: অধথযক ম্পদ (খ্৩)          

মভাট খ্ (খ্১+খ্২+খ্৩)          

      ফযয়ীভায তুরনায় কভ (- )/রফধ (+)  
[  খ্ – ক ]  

         

 
ফযাখ্যা: 

                                                     ।  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

পযভ- ৮ (খ্- ২) 

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

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

 

থযননধতক মকাি (ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 
ফযাখ্যাভূরক  

ভন্তফয 
প্রকতৃ 

ফারজট 
প্রাক্করন       

২০১৯- ২০ 
১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 

২০২০ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

ধজওধফ 
অযধএ 
(ধজওধফ) 

অযধএ 
(ধফরল) 

ধিধএ মভাট ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রকরেয ম্ভাফয ফযয়ীভা (ক)    
 

 
    

 
  

  

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

৩২ – ণয ও মফায ফযফায               
৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন 

(যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
              

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

(          ) 
              

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

৩৮ – ন্যান্য ফযয়               
৩৮৩১১০১ – ধফভা               

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)                

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



 

 

৪১ – অধথযক ম্পদ               
৪১১২৩১০ – ধপ যঞ্জাভাধদ               

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)               

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

[  খ্ – ক ]  
              

 

স্বায়ত্ত্বাধত ংস্থায প্রকরেয মক্ষ্রত্র 
প্রায       

              

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

৪২১১১০১ – প্রকে ভূরধন ফযয়               
মভাট               

 

ফযাখ্যা: প্রকরেয জনফররয মক্ষ্রত্র মফতনবাতা ধনরনাক্ত মকারিভূর ফযাদ্দ ধদরত রফ 
 মপ্রলরণ কভযযত                   মক্ষ্রত্র থযননধতক মকাি ৩১ – কভযিাযীরদয প্রধতদান  
 াকুরয মফতরন ধনরয়াগপ্রাপ্তরদয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১০৯ – াকুরয মফতন (যকাধয কভযিাযী ফযতীত) 
 বদনধন্দনধবধিরত শ্রধভক ধনরয়ারগয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩৪ – শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয 
 অউটরাধং- এয জনফররয মক্ষ্রত্র : ৩২১১১৩১ – অউটরাধং মকাি 

ধফরল দ্রষ্টফয: 

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

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



 

 

পযভ- ৮ (খ্- ৩) 

থযননধতক মকািধবধিক উন্নয়ন ফযরয়য এধিধবকু্ত                          প্রকরেয       প্রাক্করন ও প্ররক্ষ্ণ   
(ধিফারয় কতৃযক যূণীয়) 

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ : ......................................................................         প্রধতষ্ঠান :  ............................................................................ 
প্রকরেয      .......................... . . . . . . . . . . . . . ......................................  তধফররয উৎ :  
...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . .    

 

থযননধতক মকাি 
(ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 

ফযাখ্যা
ভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ 

ফারজট 

প্রাক্করন       

২০১৯
- ২০ 

১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 
২০২০ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

                    
ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট 
অযধএ 
ধফরল 

ধিধএ 
ফয
মভাট 

২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২২ 

প্রকরেয       ফযয়ীভা 
(ক) 

   
 

 
   

    
  

 
    

 

৩২ – ণয ও মফায ফযফায                     
৩২১১১০৭ –  
               
            

   
 

 
   

    
  

 
    

 

৩২১১১৩১ – অউটরাধযং                     
৩২১১১৩৪ –  
শ্রধভক (ধনয়ধভত) ভজুধয                     

উরভাট: অফতযক ফযয় (খ্১)                     



 

 

থযননধতক মকাি 
(ধফফযণ) 

ফযয় (াজায টাকায়) 

ফযাখ্যা
ভরূক  
ভন্তফয 

প্রকতৃ 

ফারজট 

প্রাক্করন       

২০১৯
- ২০ 

১ভ ৩ ভা মরেম্বয, 
২০২০ মযন্ত 
ক্রভুঞ্জীবূত 

                    
ধজওধফ মভাট ধজওধফ মভাট 

আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট আকুযআধট ঋ  নুদান মভাট 
অযধএ 
ধফরল 

ধিধএ 
ফয
মভাট 

২০১৯- ২০ 
২০২০-

২১ 
২০২১- ২২ ২০২২- ২৩ ২০২৩- ২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২২ 
৪১ – অধথযক ম্পদ                     

৪১১২৩১০ -  
ধপ যঞ্জাভাধদ 

                    

৪১১১৩০২ -  
             

                    

৪১১১৩১২ -  
                    

                    

৪১১১৩১৭ –  
                 

                    

৪১১২২০৪ –  
               
         

                    

৪১১২৩০৪ –  
              
         

                    

৪২ –                                   
৪২১১১০১ -   
              

                    

উরভাট: ভরূধন ফযয় (খ্২)                     

মভাট খ্ (খ্১+খ্২)                          
               তুরনায়  

কভ (- )/রফধ (+) [  খ্ – ক ]   
                        

 
 

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

 
 
 
 



 

 

 
পযভ- ৮ (গ) 

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

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

 

  

জনফর অনুলধিক প্ররধতষ্ঠান মানফান মটধররপান ন্যান্য ধপ যঞ্জাভ 

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

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

১.নুরভাধদত                                     

২. ধফদযভান                                     

২.১ ুরুল                 
          ২.২ ভধরা                 
          

                   সুধফধারবাগী *  
                 সুধফধারবাগীয ধযণ মভাট ুরুল ভধরা 

                     
                     
              

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

 
 


	112-FID Budget Celling
	BC-2
	BC-2 annex



