
ভহরা ও হশু হফলয়ক এফং ধীনস্থ দপ্তয/ংস্থায (হহএনহফ) এয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন কভ মসূহিমূহয হটাফয/১৯ 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 

২০১৯-২০ 

থ ম ফছহযয 

মভাট ফযাদ্দ  

২০১৯-২০ 

থ ম ফছহযয 

হটাফয 

ম মন্ত 

ফমুহি 

(ফযাহদ্দয 

%) 

২০১৯-২০ থ ম 

ফছহযয 

হটাফয ম মন্ত 

ব্যয় 

(ফযাহদ্দয %) 

২০১৯-২০ 

থ ম ফছহযয 

হটাফয  

ম মন্ত মবৌত 

গ্রগহত 

(%) 

২০১৯-২০ 

থ ম ফছহযয 

হটাফয 

ম মন্ত 

ক্রভপুহিত 

ব্যয় মভাট 

(ফযাহদ্দয ) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ ক) গব ম হত ৫ ফছয ম মন্ত হশুয  হফকাহ জীফন দক্ষতা 

প্রহক্ষণ ংক্রান্ত কাম মক্রভ ীল মক কভ মসূহি। 

খ) মফগভ মপযহদৌী মফগভ উহিফ (ফাহজট ও হিট), 

ভহহফভ। মভাফাআর-০১৫২২৩৯৭৯৯৬ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। হতহযি হিফ (উঃ ও হযঃ) 

২। হহনয়য কাযী হিফ/কাযী হিফ (ফাহজট) 

৩। হহনয়য কাযী হিফ/ কাযী হিফ (উন্নয়ন-১), 

ভহহফভ 

৪। সূিনা পাউহেহনয একজন প্রহতহনহধ। 

ভহরা  ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৪৫০.০০ ২৪৯.২৯ ৬২.৩৩ 

২৫% 

০ - ১৮৮.৯০ 

৪১.৯৮% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০২ ক) এপহএহফ’য হযফায উন্নয়ন মকহেয (এপহিহ) ভাধ্যহভ 

দক্ষতা উন্নয়হন প্রহক্ষণ প্রদান ও নাযী উহযািা সৃহি ও 

কভ মংস্থান ীল মক কভ মসূহি। 

খ) জনাফ মভাঃ ভাসুদুয যভান (হহনয়য কাযী হিফ), 

ভহহফভ। মভাফাআর- ০১৬৮০০৬২২২৪/৯৫৪০১৯৩ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

২। হহনয়য কাযী হিফ/কাযী হিফ (হিট), ভহহফভ 

৩।হহনয়য কাযী হিফ/কাযী হিফ (ভন্বয়), ভহহফভ 

৪। থ ম হফবাহগয একজন প্রহতহনহধ 

ভহরা  ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রনারয় 

 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৫০০.০০ ১৪০.৭৬ ০ ০ - ৩৫৪.৫৭ 

৬৯.১১% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৩ ক) গাজীপুয হটি কহ মাহযহনয দহযদ্র ভহরা ও হশুহদয 

স্বাস্থয ও পুহি মফা প্রদান ীল মক কভ মসূহি। 

খ) জনাফ মভাঃ মযজাউর ক, কাযী হিফ, ভহহফভ।  

মভাফাআর নাম্বাযঃ ০১৮২২৯৭৫৬৬৯/ ৯৫৪০১০৭ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৬০৮.৫০ ২৪৮.৫০ ৬২.১২ 

২৫% 

৪৮.২৮ 

১৯.৪২% 

- ৪১৭.৩৪ 

৬৮.৫৮% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 



১। যুগ্মহিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। হহনয়য কাযী হিফ/কাযী হিফ (ফাহজট) 

৪। হহনয়য কাযী হিফ/কাযী হিফ (প্রঃ-২) 

০৪ ক) উহজরা ম মাহয় তৃণমূর নাযী উহযািাহদয দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) জনাফ এ এভ াহকর অখতায (উ-প্রধান) ভহহফভ 

মভাফাআরনং-০১৯১২৮৮৪৪৯৯ 

গ) ভহনটহযং টীহভয দস্য 

১। উহিফ (ফাহজট ও হিট) ভহহফভ 

২। হনফ মাী হযিারক, এঅযহ 

৩। মিয়াযম্যান, এঅযহ 

৪। কভ মসূহি হযিারক ংহিি 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

২০১৭-১৮ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৭৫০.০০ ৭০.৮৩ ০ ০ - ৬৭৯.১৮ 

৯০.৪৯% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৫ ক) হশুয জীফন সুযক্ষায় াতাঁয প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) াহয়া মঘাল, হঃ ঃ হিফ, ভহহফভ 

মভাফাআর নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। উহিফ (ফাহজট ও হিট) ভহহফভ 

২। হহনয়য কাযী হিফ (প্রা-২), ভহহফভ 

৩। ফাবু হযদ হফশ্বা, মল্প 

৪। হাফ যক্ষণ কভ মকতমা, ভহহফভ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

২০১৭-১৮ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৫৭৫.০০ ২০৩.৭০ ১০১.৯০ 

৫০% 

৬০.০৯ 

২৯.৪৯% 

- ৪২০.৭২ 

৭৩.১৬% 

 

কভ মসূহি িরভান 

যহয়হছ।  

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

খ) জনাফ হদরী কুভায মদফনাথ (হহনয়য কাযী হিফ) 

ভহহফভ। মভাফাআর 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 

 

 

 

 

 

১৭১.১৫ ৪২.৭৮ 

২৫% 

২৯.০৫ 

১৬.৯৭% 

- ২২২.৭৪ 

২৩৫.২০% 

কভ মসূহি িরভান 

যহয়হছ। 

০৭ ক) টিহিক হশু ও ভহরাহদয জন্য াআরট প্রহক্ষণ 

মকহেয ভাধ্যহভ প্রহক্ষণ প্রদান কভ মসূহি। 

খ) জনাফ মভাঃ অবুর কারাভ অজাদ (কাযী হিফ) 

ভহহফভ। মভাফাআর নং-০১৯১৪-৬৬১৬৬৩ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২০২০ ম মন্ত  

 

৫৭০.৩৮ ২৮৫.১৯ ১৪২.৬০ 

৫০% 

৭৫.০৪ 

২৬.৩১% 

- ২০৮.৯৩ 

৩৬.৬২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 



৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

০৮ ক) কাহযগযী দক্ষতা হফকাহয ভাধ্যহভ নাযী উহযািা সৃজন, 

ক্ষভতায়ন ও অথ ম াভাহজক উন্নয়ন কভ মসূহি। 

খ) মফগভ তানহজনা আরাভ (উহিফ), ভহহফভ মভাফাআর 

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 ৯২.১৩ ০ ০ ০ ৯.৩৬ 

৩.৩৮% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

০৯ ক) নাযীয দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষভতায়হন 

হিল্যাহসং/অউটহাহ মং প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) জনাফ ারভা অকতায (উহিফ),ভহহফভ 

মভাফাআর নং-০১৮২২-১০৫৯৪৫ 

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 

মপব্রুয়াহয/২০২০ 

ম মন্ত 

৩৯৩.০০ ২২৯.৫২ ০ ০ ০ ৭৮.৬০ 

২০.০০% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

১০ ক) গণহযফহন নাযীয হনযাদ মাতায়াত ব্যফস্থানায় উন্নয়ন 

কভ মসূহি। 

খ) জনাফ মভাাম্মদ আয়াহভন খান (উহিফ), ভহহফভ 

মভাফাআর নং-০১৭১৮-২৮০২৬৮ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২।  থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৩। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

৪। হহনয়য কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২০২০ ম মন্ত 

২৬৩.৯৯ ৯০.৮৩ ০ ০ ০ - কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

১১ ক) নাযীয থ মননহতক ও াভাহজক ক্ষভতায়হন মটকআ 

উন্নয়ন  প্রহক্ষণ প্রদান কভ মসূহি। 

খ) জনাফ মভাঃ মুখহরছুয যভান খান (হঃ কাযী হিফ), 

ভহহফভ। মভাফাআর নং-০১৫৫২-৩৫৩২৯৭ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২০২০ ম মন্ত 

৪৬৯.০৩ ২২০.৮০ ৫৫.২০ 

২৫% 

৪৮.০১ 

২১.৭৪% 

০ ১৫৮.৪৪ 

৩৩.৭৮% 

 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 



২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

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

প্রিাযনা ও ব্র্যাহেং কাম মক্রভ হিারীকযণ কভ মসূহি। 

খ) মভাঃ অআনুর কফীয (হতহযি হিফ),ভহহফভ,  

মভাফাআর নং-০১৫৫২৩২৫৩৫৫ 

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 

মপব্রুয়াহয/২০ 

ম মন্ত 

৪৬৪.০০ ২৩২.০০ ০ ০ ০ - কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

১৩ ক) হববাফক ও ঝহযড়া হশুহদয প্রহক্ষণ ও হিতনতা 

ততযীমূরক কভ মসূহি। 

খ) মভাঃ অরভগীয মাহন (জনংহমাগ কভ মকতমা) ভহহফভ। 

মভাফাআর 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 

৬৭৮.৭০ ২৭৬.১০ ৬৯.০০ 

২৫% 

৩৭.৭৯ 

১৩.৬৮% 

০ ৭৫.৯০ 

১১.১১% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

১৪ ক) াহনহত ডুহফ মাওয়া প্রহতহযাধকহল্প হশুহদয াঁতায 

প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

খ) াহয়া মঘাল (হঃ ঃ হিফ) ভহহফভ 

মভাফাআর 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 ৪৪.৫০ 

৫০% 

২৯.১২ 

৩২.৭১% 

০ ১০৪.৬০ 

৪০.৭০% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

১৫ ক) হযজন মেহণয ভহরা ও হশুহদয স্বাস্থয হিতনতা বৃহি, 

স্বাস্থযহফা প্রদান এফং হশুহদয মরখাড়া হনহিতকযণ (২য় 

ম মায়) কভ মসূহি। 

খ) জনাফ পাযজানা সুরতানা (উহিফ), ভহহফভ 

মভাফাআর নং-০১৮১৬-৮৫৪৬৮৭ 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২১ ম মন্ত 

৪৩১.৭৬ ১৪৪.০৫ ৩৬.০২ 

২৫% 

০ ০ - কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 



ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। উহিফ (হশু), ভহহফভ 

২। হঃ কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

১৬ ক) হছটভহরয নাযীহদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রহক্ষণ 

কভ মসূহি। 

খ) জনাফ মভাঃ অতাউয যভান (উহিফ), ভহহফভ 

মভাফাআর নং-০১৫৫২-৩০৯৭৩৮ 

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/২০ ম মন্ত 

৪১৩.০০ ২০৫.০০ ৫১.২৫ 

২৫% 

০ ০ - কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

 

 

১৭ ক) প্রহক্ষহণয ভাধ্যহভ নাযীয কভ মংস্থান এফং উহযািা সৃহি 

কভ মসূহি। 

খ) জনাফ াহফনা মপযহদৌ, উহিফ, ভহহফভ 

মভাফাআর 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 ৫১.১৪ 

২৫% 

৪২.৫২ 

১৯.২৭% 

০ ৪২.৫২ 

৬.৪২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

 

 

১৮ প্রহক্ষহণয ভাধ্যহভ নাহটায ঞ্চহরয নাযীহদয কভ মংস্থাহনয 

সুহমাগ সৃহি ও উহযািা উন্নয়ন কভ মসূহি। 

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

ভহহফভ। মভাফাআর 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 

ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

জুরাআ/১৯ হত 

জুন ২০২২ ম মন্ত 

৪১১.০০ ১৩৭.০০ ০ ০ ০ ০ কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ।  

 

১৯ ক) হনফন্ধনকৃত ভহরা হভহতহবহিক ব্যহতক্রভী ব্যফায়ী 

উহযাগ (জহয়ত-ফান্দযফান) কভ মসূহি। 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৬-১৮ হত 

জুন/২০ ম মন্ত 

৭৮৯.০০ ২৮২.০০ ১৪১.০০ 

৫০% 

০  ৪৬৩.৯৮ 

৫৮.৮১% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 



খ) াযবীন সুরতানা, উহযিারক (প্রহক্ষণ), ভহফ 

মভাফাআরঃ ০১৭৮৪৬২৭৫৭২ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। হতহযি হিফ (প্রান),ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট),ভহহফভ 

৩। জান্নাতুর মপযহদৌ,গহফলনা কভ মকতমা,ভহফ 

২০ ক) কাহযগহয প্রহক্ষহণয ভাধ্যহভ এহতভ ও ায় 

হকহাযীহদয জীফনভান উন্নয়ন রহক্ষয একাহিভীক বফন 

হনভ মাণ, সুনাভগি কভ মসূহি। 

খ) জনাফ মভাঃ হজরার উহদ্দন, কাযী হযিারক, ভহফ 

মভাফাআর নং-০১৭৫৭৩০২৮২৬  

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। হতহযি হিফ(প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাঃ ও ঃ), ভহহফভ 

৩। গণপূতম হফবাহগয একজন প্রহতহনহধ 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৯৩০.৫০ ১৮৬.৭৯ ৯৩.৪০ 

৫০% 

০  ২৪৩.২১ 

২৬.১৪% 

 

 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

উহেখ্য 

২৬৯.১৩ টাকা 

এরহজআহি 

ফযাফয ন্যস্ত 

কযা হর 

ফহি 

১৯৯.৬৩ রক্ষ 

ব্যহয়ত ভ মণ 

কযা হয়হছ। 

২১ ক) পযান হিজাআন আউহনট (যাহজতা) স্থাহনয ভাধ্যহভ 

নাযী উহযািাহদয উৎাহদত হোভগ্রীয অধুহনকায়ন 

ীল মক কভ মসূহি। 

খ) জনাফ পহযদা খানভ, ম্যাহজহেট, ভহফ, মভাফাআর- 

০১৭২৬০৭৭০৫৫ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্যঃ 

১। যুগ্মহিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। হহনঃ কাযী হিফ (ফাহজট), ভহহফভ 

৩। মফগভ পাযানা অখতায, গহফলণা কভ মকতমা, ভহফ 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২০ম মন্ত 

৫৭৭.০০ ৫০৪.২২ ০ ০ ০ ৯.৩৫ 

১.৬২% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

২২ ক) গাজীপুয মজরায কারীগি উহজরায় নাযী উহযািাহদয 

হযিারনায় ভহরা হফনী মকে (জহয়তা-কারীগি) কভ মসূহি 

খ) জনাফ সুরতানা যাহজয়া (উহযিারক) ভহফ।  

মভাফাআর নং-০১৭১১৪৮০২৭১ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। জনাফ মভাঃ আকফার মাহন (যুগ্ম হিফ), ভহহফভ 

৩। উহিফ (ফাহজট ও হিট) 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

জানুয়াযী ২০১৭ 

হত জুন/২০ 

ম মন্ত 

৭৮২.০০ ২৫৮.৫০ ৬৪.৬২৫ ০ ০ ২২৩.১২ 

২৮.৫৩% 

 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

২৩ ক) ধুনালুপ্ত হছটভহরয নাযীহদয জন্য আউহনয়ন ম মাহয় ভহরা হফলয়ক ২০১৭-১৮ হত ৫৩৬.০০ ১৯৫.৯৬ ৪৮.৯৯ ৩৩.৬০  ২৩২.১৯ কভ মসূহি িরভান 



মফহক অআটি/অআহটি হরটাহযহ এফং নাযীয জীফনমাত্রায 

ভান উন্নয়ন হফলহয় প্রহক্ষণ কভ মসূহি। 

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

মভাফাআর নং-০১৮১৮২১১৭৬৩ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্য 

১। যুগ্মহিফ (প্রান) 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট),ভহহফভ 

৩। মফগভ জান্নাতুর মপযহদৌ (গহফলনা কভ মকতমা) ভহফ। 

হধদপ্তয ২০১৯-২০ ম মন্ত ২৫% ১৭.১৫% ৪৩.৩২% 

 

যহয়হছ। 

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

সৃহিহত স্যাহনটাযী টাওহয়র প্রস্তুতকযণ ও হফতযণ” ীল মক 

কভ মসূহি। 

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

ভহফ। মভাফাআর নং- ০১৭১১১৬১৬১৯ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। হতহযি হযিারক, ভহফ 

২। উহিফ (ভন্বয়), ভহহফভ 

৩। মফগভ পাযানা অিায, গহফলণা কভ মকতমা (হযকল্পনা), 

ভহফ 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৮-১৯ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৪৯৪.৩৬ ২৪৬.১৮ ৬১.৫৪ 

২৫% 

৫৩.২১ 

২১.৬১% 

 ২১৭.৭৫ 

৪৩.৯৯% 

কভ মসূহি িরভান 

যহয়হছ।  

২৫ ক) াওয এরাকায সুহফধা ফহঞ্চত নাযীয থ মননহতক ও 

াভাহজক ক্ষভতায়হনয জন্য অয় ও কভ মংস্থান বৃহি” ীল মক 

কভ মসূহি। 

খ) জনাফ জান্নাতুর মপযহদৌ (গহফলনা কভ মকতমা) ভহফ। 

মভাফাআর নং-০১৯১৬৮১৯২৮২ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। হতহযি হিফ (ভহফ) ভহহফভ 

২। যুগ্মহিফ (প্রান), ভহহফভ 

৩। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

২০১৮-১৯ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৬২৩.৩৬ ২২৩.১২ ১১৫.১৫ 

৫০% 

৬৭.৪০ 

৩০.২১% 

 ৪৬৪.৪৯ 

৭৪.৫১% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

২৬ মুহসগি মজরায দয উহজরায় নাযী উহযািাহদয 

হযিারনায় ভহরা হফনী মকে (জহয়তা-মুহসগি) কভ মসূহি 

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

মভাফাআর নং-০১৭১২০২০৪৬৭ 

গ) ভহনটহযং কহভটিয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। উহিফ (ফাহজট ও হিট), ভহহফভ 

৩। থ ম হফবাহগয প্রহতহনহধ 

ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তয 

ভাি ম/১৯ হত 

জুন/২১ ম মন্ত 

৮৫৪.০০ ৩৩৪.০০ ৮৩.৫০ 

২৫% 

০ ০ ০.৮৪ 

০.১% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 



৪। জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রহতহনহধ 

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

ফহুমুখী াটজাত হে উৎাদন 

খ) পাযানা অখতায, গহফলনা কভ মকতমা, ভহফ 

মভাফাআর 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 ৬১.৫৪ 

২৫% 

০ ০ ০ কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

২৮ ক) অভায আন্টাযহনট অভায অয় কভ মসূহি। 

খ) জনাফ তাহনা মফগভ (উহযিারক),জাভ 

গ) ভহনটহযং টিহভয দস্য 

১। যুগ্ম হিফ (প্রান), ভহহফভ 

২। হযিারক, জাতীয় ভহরা ংস্থা। 

৩। হহনয়য কাযী হিফ (অআন), ভহহফভ। 

জাতীয় ভহরা 

ংস্থা 

২০১৭-১৮ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৭২০.০০ ৪২.০০ ২১.০০ 

৫০% 

১৩.৪৮ 

৩২.০৯% 

০ ৬৮১.৯০ 

৯৪.৭০% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

২৯ ক) গাহভ মন্ট কাযখানায নাযী েহভকহদয ন্তাহনয জন্য মি-

মকয়ায মন্টায (২য় ম মায়) ীল মক কভ মসূহি। 

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

মভাফাআর 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- 

২০২০ম মন্ত 

৮৮৯.৪২ 

 

২৯৬.১৫ ৭৪.০৩৭৫ 

২৫%৩ 

৬৯.১৫ 

২৩.৩৪%% 

০ ৪৫৪.৮৬ 

৫১.১৪% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 

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

খ) মভাঃ রুকনুজ্জাভান, কাযী ম্যাহনজায, জহয়তা 

পাউহেন। মভাফাআর 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 

হযফীক্ষণ াখা-৩, থ ম হফবাগ 

৫। জনাফ মভাঃ াকাওয়াৎ মাহন তালুকদায, উ-

হযিারক, জহয়তা পাউহেন 

জহয়তা 

পাউহেন 

২০১৬-১৭ হত 

২০১৯-২০ ম মন্ত 

৪৬০.০০ ২৯৮.৭৮ ৭৪.৬৯৫ ০ ০ ৯৪.৯১ 

২০.৬৩% 

কাম মক্রভ 

িরভান যহয়হছ। 



 

 

 

 

  



 


