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                                                                                                                                                                                              ছক-ক 

ভহরা ও হশু হফলয়ক এফং ধীনস্থ দপ্তয/ংস্থায (হহএনহফ) এয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন কভ মসূহিমূহয জুরাআ, ২০২০ হত সহেম্বয, ২০২০ ভাহয গ্রগহতয প্রহতহফদন। 

                                         (ংকমূ রক্ষ টাকায়):                                                                                        

ক্রঃ 

নং 

ক) কভ মসূহিয নাভ 

খ) কভ মসূহি হযিারহকয নাভ  

গ) ভহনটহযং কভ মকতমা ও দফী 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুহভাহদত 

ব্যয় 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সভাট 

ফযাদ্দ  

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

সবৌত গ্রগহত 

(%) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ক্রভপুহিত 

ব্যয় সভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ ক) নাযী ও হশুয স্বাস্থয উন্নয়হনয হক্ষা হফলয়ক কভ মসূহি। 

খ) জনাফ হদরী কুভায সদফনাথ (হহনয়য কাযী হিফ) 

ভহহফভ। সভাফাআর নং-০১৮১৫-২৫৩৯৭১ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

২। হহনয়য কাযী হিফ (ভহফ-১),ভহহফভ 

৩। হহনয়য কাযী হিফ (হিট), ভহহফভ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২০১৮-১৯ হত 

২০২০-২১ ম মন্ত 

 

৫৩৮.০০ 

 

 

 

 

 

১৬০.৭০ ৪০.১৭৫ 

২৫% 

২৩.০০ - ৪০০.১০ 

৭৪.৩৬% 

কভ মসূহি িরভান 

যহয়হছ। 

০২ ক) টিহিক হশু ও ভহরাহদয জন্য াআরট প্রহক্ষণ 

সকহেয ভাধ্যহভ প্রহক্ষণ প্রদান কভ মসূহি। 

খ) জনাফ সভাঃ অবুর কারাভ অজাদ (কাযী হিফ) 

ভহহফভ। সভাফাআর নং-০১৯১৪-৬৬১৬৬৩ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২০২১ ম মন্ত  

 

৫৭০.৩৮ ১৬৫.৮৯ ৩৮.৬৯ 

২৫% 

১২.০৩ - ৩৫২.৭৫ 

৬১.৮৪% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৩ ক) কাহযগযী দক্ষতা হফকাহয ভাধ্যহভ নাযী উহযািা সৃজন, 

ক্ষভতায়ন ও অথ ম াভাহজক উন্নয়ন কভ মসূহি। 

খ) সফগভ তানহজনা আরাভ (উহিফ), ভহহফভ  

সভাফাআর নং-০১৭১২-৫৩৯১৫৫ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত  

জুন/২০২১ ম মন্ত 

২৭৬.৩৯ ৯১.১৩ ০ ০ ০ ১৩.৩৬ 

৪.৮৩% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৪ ক) গণহযফহন নাযীয হনযাদ মাতায়াত ব্যফস্থানায় উন্নয়ন 

কভ মসূহি। 

খ) জনাফ সভাাম্মদ আয়াহভন খান (উহিফ), ভহহফভ 

সভাফাআর নং-০১৭১৮-২৮০২৬৮ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২০২১ ম মন্ত 

২৬৩.৯৯ ১৭৩.১৬ ৪৩.২৯ 

২৫% 

০ ০ ৬.১৩ 

২.৩২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 
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ক্রঃ 

নং 

ক) কভ মসূহিয নাভ 

খ) কভ মসূহি হযিারহকয নাভ  

গ) ভহনটহযং কভ মকতমা ও দফী 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুহভাহদত 

ব্যয় 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সভাট 

ফযাদ্দ  

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

সবৌত গ্রগহত 

(%) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ক্রভপুহিত 

ব্যয় সভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২।  থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৩। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

৪। হহনয়য কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

০৫ ক) নাযী ও হশু উন্নয়হন ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারহয়য 

প্রিাযনা ও ব্র্যাহডং কাম মক্রভ হিারীকযণ কভ মসূহি। 

খ) সভাাম্মদ ভাহুদুর কফীয, উহিফ,ভহহফভ,  

সভাফাআর নং- ০১৭১৭-০০০৭৮৬ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

সপব্রুয়াহয/২১ 

ম মন্ত 

৪৬৪.০০ ২৩২.০০ ৭৭.৩৩ 

৩৩% 

০ ০ ০ কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৬ ক) হববাফক ও ঝহযড়া হশুহদয প্রহক্ষণ ও হিতনতা 

ততযীমূরক কভ মসূহি। 

খ) সভাঃ অরভগীয সাহন (জনংহমাগ কভ মকতমা) ভহহফভ। 

সভাফাআর নং-০১৭১৬-৫৩১০৫৩ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। উহিফ (হশু), ভহহফভ 

২। হঃ কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২১ ম মন্ত 

৬৭৮.৭০ ২১৭.৬০ ৫৪.৪০ 

২৫% 

০ ০ ২৪৭.৫৭ 

৩৬.৪৭% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৭ ক) াহনহত ডুহফ মাওয়া প্রহতহযাধকহে হশুহদয াঁতায 

প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) াহয়া সঘাল (হঃ ঃ হিফ) ভহহফভ 

সভাফাআর নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। উহিফ (হশু), ভহহফভ 

২। হঃ কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত  

জুন/২১ ম মন্ত 

২৫৭.০০ ৮৯.০০ ২২.২৫% 

২৫% 

০ ০ ১৫৬.৭০ 

৬০.৭২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 
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ক্রঃ 

নং 

ক) কভ মসূহিয নাভ 

খ) কভ মসূহি হযিারহকয নাভ  

গ) ভহনটহযং কভ মকতমা ও দফী 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুহভাহদত 

ব্যয় 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সভাট 

ফযাদ্দ  

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

সবৌত গ্রগহত 

(%) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ক্রভপুহিত 

ব্যয় সভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

 

০৮ ক) হযজন সেহণয ভহরা ও হশুহদয স্বাস্থয হিতনতা বৃহি, 

স্বাস্থযহফা প্রদান এফং হশুহদয সরখাড়া হনহিতকযণ (২য় 

ম মায়) কভ মসূহি। 

খ) জনাফ সভাঃ ভাসুদুয যভান ( হঃ কাযী হিফ), 

ভহহফভ 

সভাফাআর নং- ০১৬৮০০৬২২২৪ 

ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। উহিফ (হশু), ভহহফভ 

২। হঃ কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২১ ম মন্ত 

৪৩১.৭৬ ১৪৪.০৪ ৩৬.০১ 

২৫% 

১৪.০৯% 

৯.৭৮% 

০ ১১৮.৮৪ 

২৭.৫২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৯ ক) হছটভহরয নাযীহদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রহক্ষণ 

কভ মসূহি। 

খ) জনাফ আকফার সাহন (যুগ্মহিফ), ভহহফভ 

সভাফাআর নং-০১৭১১-২০০২২৬ 

ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্মহিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২১ ম মন্ত 

৪১৩.০০ ২০৮.০০ ০ ০ ০ ৫১.২১ 

১২.৩৯% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

 

 

১০ ক) প্রহক্ষহণয ভাধ্যহভ নাযীয কভ মংস্থান এফং উহযািা সৃহি 

কভ মসূহি। 

খ) জনাফ াহফনা সপযহদৌ, উহিফ, ভহহফভ 

সভাফাআর নং-০১৭৩২-৪২৩৫৫৩ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। যুগ্মহিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট) 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জুরাআ/১৯ হত 

জুন ২০২২ 

ম মন্ত 

৬৬১.৬৫ ২২০.৫৫ ৫৫.১৩ 

২৫% 

০ ০ ২১২.৪৯ 

 ৩২.১১% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

 

 

১১ প্রহক্ষহণয ভাধ্যহভ নাহটায ঞ্চহরয নাযীহদয কভ মংস্থাহনয ভহরা ও হশু জুরাআ/১৯ হত ৪১১.০০ ১৩৭.০০ ৩৪.২৫ ০ ০ ১০৪.৫০ কাম মক্রভ 



c:\users\mowca\downloads\july-aught-20.docx 

ক্রঃ 

নং 

ক) কভ মসূহিয নাভ 

খ) কভ মসূহি হযিারহকয নাভ  

গ) ভহনটহযং কভ মকতমা ও দফী 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুহভাহদত 

ব্যয় 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সভাট 

ফযাদ্দ  

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

সবৌত গ্রগহত 

(%) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ক্রভপুহিত 

ব্যয় সভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

সুহমাগ সৃহি ও উহযািা উন্নয়ন কভ মসূহি। 

খ) জনাফ জগদী িে সদফনাথ, উহিফ (উন্নয়ন-২), 

ভহহফভ। সভাফাআর নং-০১৭১৬-৪৯৪৯৩৫ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। যুগ্মহিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট) 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় জুন ২০২২ 

ম মন্ত 

২৫% ২৫.৪২% 

 

িরভান যহয়হছ।  

 

১২ ক) উকূরীয় ঞ্চহরয নাযীহদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন 

প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) সভাাঃ সপযহদৌী সফগভ, উহিফ (ফাহজট ও 

হিট) 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। যুগ্মহিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। হহনয়য কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ  

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এহপ্রর/২০ হত 

জুন, ২০২৩ 

ম মন্ত 

৫৯৬.২০ ২৫৫.০০ ৬৩.৭৫ 

২৫% 

১০.৯৮ ০ ১৬.৩০ 

২.৭৩% 

 

১৩ ক) হশুয জীফন সুযক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়হন াঁতায 

প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) াহয়া সঘাল (হঃ ঃ হিফ) ভহহফভ 

সভাফাআর নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

২। হঃ কাযী হিফ (প্রান-২), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এহপ্রর/২০ জুন, 

হত  

২০২৩ ম মন্ত 

৫৮৪.২৬ ২৪৬.৯৪ ৬১.৭৩ 

২৫% 

০ ০ ০  

১৪ ক) কাহযগহয প্রহক্ষহণয ভাধ্যহভ এহতভ ও ায় 

হকহাযীহদয জীফনভান উন্নয়ন রহক্ষয একাহিভীক বফন 

হনভ মাণ, সুনাভগি কভ মসূহি। 

খ) জনাফ সভাঃ হজরার উহদ্দন, কাযী হযিারক, ভহফ 

সভাফাআর নং-০১৭৫৭৩০২৮২৬  

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২১ ম মন্ত 

৯৩০.৫০ ৫০০.৫০ ০ ০  ৩৮৩.৩৭ 

৪১.০৯% 
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ক্রঃ 

নং 

ক) কভ মসূহিয নাভ 

খ) কভ মসূহি হযিারহকয নাভ  

গ) ভহনটহযং কভ মকতমা ও দফী 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুহভাহদত 

ব্যয় 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সভাট 

ফযাদ্দ  

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

সবৌত গ্রগহত 

(%) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ক্রভপুহিত 

ব্যয় সভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

১। হতহযি হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাঃ ও ঃ), ভহহফভ 

৩। গণপূতম হফবাহগয একজন প্রহতহনহধ 

১৫ ক) গাজীপুয সজরায কারীগি উহজরায় নাযী উহযািাহদয 

হযিারনায় ভহরা হফনী সকে (জহয়তা-কারীগি) কভ মসূহি 

খ) পাযানা অখতায, গহফলনা কভ মকতমা, ভহফ 

সভাফাআর নং-০১৯১১২৮৫৫০০ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। জনাফ সভাঃ আকফার সাহন (যুগ্ম হিফ), ভহহফভ 

৩। উহিফ (ফাহজট ও হিট) 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

জানুয়াযী ২০১৭ 

হত জুন/২১ 

ম মন্ত 

৭৮২.০০ ১৪৭.৮১ ০ ০ ০ ৪২৬.৪৯ 

৫৪.৫৩% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

১৬ ক) ধুনালুপ্ত হছটভহরয নাযীহদয জন্য আউহনয়ন ম মাহয় 

সফহক অআটি/অআহটি হরটাহযহ এফং নাযীয জীফনমাত্রায 

ভান উন্নয়ন হফলহয় প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) জনাফ অর-অহভন ভূঞা,কাযী হযিারক, ভহফ। 

সভাফাআর নং-০১৮১৮২১১৭৬৩ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্য 

১। যুগ্মহিফ (প্রান) 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট),ভহহফভ 

৩। সফগভ জান্নাতুর সপযহদৌ (গহফলনা কভ মকতমা) ভহফ। 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৭-১৮ হত 

২০১৯-২১ ম মন্ত 

৫৩৬.০০ ১৪৭.৮১ ৩৬.৯৫ 

২৫% 

০  ৩৪৪.৪৭ 

৬৪.২৬% 

 

কভ মসূহি িরভান 

যহয়হছ। 

১৭ ক) “হকহাযী স্বাস্থয সুযক্ষায় ও নাযীয থ মননহতক ক্ষভতা 

সৃহিহত স্যাহনটাযী টাওহয়র প্রস্তুতকযণ ও হফতযণ” ীল মক 

কভ মসূহি। 

খ) সফগভ কাভরুন নাায, কাযী হযিারক (প্রান-২), 

ভহফ। সভাফাআর নং- ০১৭১১১৬১৬১৯ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। হতহযি হযিারক, ভহফ 

২। উহিফ (ভন্বয়), ভহহফভ 

৩। সফগভ পাযানা অিায, গহফলণা কভ মকতমা (হযকেনা), 

ভহফ 

 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৮-১৯ হত 

২০১৯-২১ ম মন্ত 

৪৯৪.৩৬ ৫২.১৯ ১২.১০ 

২৫% 

১২.১০ 

২৪.০০% 

 ৪২৮.১৫ 

৮৬.৬০% 

কভ মসূহি িরভান 

যহয়হছ।  

১৮ মুহিগি সজরায দয উহজরায় নাযী উহযািাহদয ভহরা হফলয়ক ভাি ম/১৯ হত ৮৫৪.০০ ৪২৬.০০ ০ ০ ০ ১.১৭ কাম মক্রভ 
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ক্রঃ 

নং 

ক) কভ মসূহিয নাভ 

খ) কভ মসূহি হযিারহকয নাভ  

গ) ভহনটহযং কভ মকতমা ও দফী 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুহভাহদত 

ব্যয় 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সভাট 

ফযাদ্দ  

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

সবৌত গ্রগহত 

(%) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ক্রভপুহিত 

ব্যয় সভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

হযিারনায় ভহরা হফনী সকে (জহয়তা-মুহিগি) কভ মসূহি 

খ) জনাফ সভাঃ মুহজফয যভান (কাযী হযিারক) ভহফ। 

সভাফাআর নং-০১৭১২০২০৪৬৭ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

হধদপ্তয জুন/২১ ম মন্ত ০.১৩% িরভান যহয়হছ। 

১৯ 

 

ক) নতুন নাযী উহযািা সৃজন ও অত্ন-কভ মংস্থাহনয রহক্ষয 

ফহুমুখী াটজাত হে উৎাদন 

খ) পাযানা অখতায, গহফলনা কভ মকতমা, ভহফ 

সভাফাআর নং-০১৯১১২৮৫৫০০ 

 গ) ভহনটহযং টিহভয দস্য 

১। যুগ্মহিফ (প্রান) ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

জুরাআ/১৯  

হত  

জুন ২০২২ 

ম মন্ত 

৪৩২.৭০ ১৪৩.৯০ ৩৫.৯৭৫ 

২৫% 

৩৩.৪৮ 

২৩.২৬% 

০ ১৭৩.৫৯ 

৪০.১২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

২০ ক) গাহভ মন্ট কাযখানায নাযী েহভকহদয ন্তাহনয জন্য সি-

সকয়ায সন্টায (২য় ম মায়) ীল মক কভ মসূহি। 

খ) জনাফ এ সক এভ আয়াহয়া, কাযী হযিারক (জাভ)। 

সভাফাআর নং-০১৭১১০৫৩১৫৪ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহযিারক, জাভ 

৩। হহনঃ কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

জাতীয় ভহরা 

ংস্থা 

জানুয়াযী/১৮  

হত  

হিহম্বয- 

২০২০ ম মন্ত 

৮৮৯.৪২ 

 

১৪৮.৬০ ৩৭.১৫ 

 

৩৬.৪২ 

২৪.৫০% 

০ ৬৬৯.১৯ 

৭৫.২৩% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

২১ জহয়তা-য খাযজাত ব্যফা হিারীকযণ ীল মক কভ মসূহি। 

খ) সভাঃ রুকনুজ্জাভান, কাযী ম্যাহনজায, জহয়তা 

পাউহডন। সভাফাআর নাম্বায-০১৭১০-০৬৫৪৮৪ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

২। হহনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ), ভহহফভ 

৩। হহনঃ কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

৪। কাযী প্রধান, থ মননহতক উহদিা নুহফবাগ, কভ মসূহি 

জহয়তা 

পাউহডন 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২১ ম মন্ত 

৪৬০.০০ ২.১৮ ০ ০ ০ ১৩১.৬৮ 

২৮.৬২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 
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ক্রঃ 

নং 

ক) কভ মসূহিয নাভ 

খ) কভ মসূহি হযিারহকয নাভ  

গ) ভহনটহযং কভ মকতমা ও দফী 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুহভাহদত 

ব্যয় 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সভাট 

ফযাদ্দ  

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয 

সহেম্বয ম মন্ত 

সবৌত গ্রগহত 

(%) 

২০২০-২১ থ ম 

ফছহযয সহেম্বয 

ম মন্ত ক্রভপুহিত 

ব্যয় সভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

হযফীক্ষণ াখা-৩, থ ম হফবাগ 

৫। উ-হযিারক, জহয়তা পাউহডন 

 

 


