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২০১৯-২০ অথ থফছরয ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং দপ্তয/ংস্থা কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন কভ থসূহিমূ 

 

 ক) কভ থসূহিয নাভ 

খ) কভ থসূহি হযিাররকয নাভ  

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার অনুরভাহদত 

ব্যয় 

২০১৯-২০ অথ থ 

ফছরযয মভাট 

ফযাদ্দ  

ফাস্তফায়ন এরাকা 

০১ ক) গব থ রত ৫ ফছয ম থন্ত হশুয  হফকার জীফন দক্ষতা 

প্রহক্ষণ ংক্রান্ত কাম থক্রভ ীল থক কভ থসূহি। 

খ) মফগভ মপযরদৌী মফগভ উহিফ (ফারজট ও অহডট), 

ভহহফভ। মভাফাইর-০১৫২২৩৯৭৯৯৬ 

ভহহফভ ২০১৬-১৭ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৪৫০.০০ ২৪৯.২৯ যাঙ্গাভাটি, মভৌরবী ফাজায, 

চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুযগাঁও, 

মগাারগঞ্জ, ঝারকাঠি ও 

হযাজগঞ্জ  

০২ ক) এপহএহফ’য হযফায উন্নয়ন মকরেয (এপহডহ) 

ভাধ্যরভ দক্ষতা উন্নয়রন প্রহক্ষণ প্রদান ও নাযী উরযাক্তা 

সৃহি ও কভ থংস্থান ীল থক কভ থসূহি। 

খ) জনাফ মভাোঃ ভাসুদুয যভান (হহনয়য কাযী 

হিফ),ভহহফভ।রভাফাইর- ০১৬৮০০৬২২২৪/৯৫৪০১৯৩ 

ভহহফভ ২০১৬-১৭ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৫০০.০০ ১৪০.৭৬ ২১টি মজরা  

০৩ ক) গাজীপুয হটি কর থারযরনয দহযদ্র ভহরা ও 

হশুরদয স্বাস্থয ও পুহি মফা প্রদান ীল থক কভ থসূহি। 

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

মভাফাইর নাম্বাযোঃ ০১৮২২৯৭৫৬৬৯/ ৯৫৪০১০৭ 

ভহহফভ ২০১৬-১৭ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৬০৮.৫০ ২৪৮.৫০ গাজীপুয হটি কর থারযরনয 

৫৭টি ওয়াড থ 

০৪ ক) উরজরা ম থারয় র্তণমূর নাযী উরযাক্তারদয দক্ষতা 

উন্নয়ন প্রহক্ষণ কভ থসূহি। 

খ) জনাফ এ এভ াহকর আখতায (উ-প্রধান) 

ভহহফভ, মভাফাইরনং-০১৯১২৮৮৪৪৯৯ 

ভহহফভ ২০১৭-১৮ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৭৫০.০০ ৭০.৮৩ ৬৪টি মজরায ১৫৫টি 

উরজরা  

০৫ ক) হশুয জীফন সুযক্ষায় াতাঁয প্রহক্ষণ কভ থসূহি। 

খ) াহয়া মঘাল, হহনয়য কাযী হিফ, ভহহফভ 

মভাফাইর নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ 

ভহহফভ ২০১৭-১৮ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৫৭৫.০০ ২০৩.৫০ মগাারগঞ্জ, পহযদপুয 

নড়াইর মজরায ৫টি 

উরজরা 

০৬ ক) নাযী ও হশুয স্বাস্থয উন্নয়রনয হক্ষা হফলয়ক 

কভ থসূহি। 

খ) জনাফ হদরী কুভায মদফনাথ (হহনয়য কাযী 

হিফ) ভহহফভ, মভাফাইর নং-০১৮১৫২৫৩৯৭১ 

ভহহফভ ২০১৮-১৯ রত 

২০২০-২১ ম থন্ত 

 

৫৩৮.০০ 

 

১৭১.১৫ গাজীপুয ও ব্রাক্ষণফাহড়য়া 

মজরায ১৫টি উরজরা 

০৭ ক) অটিহিক হশু ও ভহরারদয জন্য াইরট প্রহক্ষণ 

মকরেয ভাধ্যরভ প্রহক্ষণ প্রদান কভ থসূহি। 

খ) জনাফ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ (কাযী হিফ) 

ভহহফভ। মভাফাইর নং-০১৯১৪-৬৬১৬৬৩ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

জুন/২০২০ ম থন্ত  

 

৫৭০.৩৮ ২৮৫.১৯ ঢাকা, পহযদপুয ও িট্টগ্রাভ 

০৮ ক) কাহযগযী দক্ষতা হফকারয ভাধ্যরভ নাযী উরযাক্তা 

সৃজন, ক্ষভতায়ন ও আথ থ াভাহজক উন্নয়ন কভ থসূহি। 

খ) মফগভ তানহজনা ইরাভ (উহিফ), ভহহফভ 

মভাফাইর নং-০১৭১২-৫৩৯১৫৫ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত  

জুন/২০২১ ম থন্ত 

২৭৬.৩৯ ৯২.১৩ জাভারপুয, টাঙ্গাইর, 

মনত্ররকানা 

০৯ ক) নাযীয দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষভতায়রন 

হিল্যাহসং/আউটরাহ থং প্রহক্ষণ কভ থসূহি। 

খ) জনাফ ারভা আকতায (কাযী হিফ) ভহহফভ 

মভাফাইর নং-০১৮২২-১০৫৯৪৫ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

মপব্রুয়াহয/২০২০ 

ম থন্ত 

৩৯৩.০০ ২২৯.৫০ ঢাকা, িট্টগ্রাভ ও যংপুয 

১০ ক) গণহযফরন নাযীয হনযাদ মাতায়াত ব্যফস্থানায় 

উন্নয়ন কভ থসূহি 

খ) জনাফ মভাাম্মদ ইয়াহভন খান (উহিফ), ভহহফভ 

মভাফাইর নং-০১৭১৮-২৮০২৬৮ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

জুন/২০২০ ম থন্ত 

২৬৩.৯৯ ৯০.৮৩  ঢাকা মজরা                                    

১১ ক) নাযীয অথ থননহতক ও াভাহজক ক্ষভতায়রন মটকই 

উন্নয়ন  প্রহক্ষণ প্রদান কভ থসূহি। 

খ) জনাফ াযাফান তাহুযা, উহিফ, ভহহফভ। 

মভাফাইরনং- ০১৮১৮৮৭৩৮৭৮ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

জুন/২০২০ ম থন্ত 

৪৬৯.০৩ ২২০.৮০ মরায, ভাদাযীপুয, 

জাভারপুয, িাঁদপুয, 

টুয়াখারী, ঝারকাঠি, 

মগাারগঞ্জ, ফারগযাট, 

হরযাজপুয এফং াতক্ষীযা 

১২ ক) নাযী ও হশু উন্নয়রন ভহরা ও হশু হফলয়ক 

ভন্ত্রণাররয়য প্রিাযনা ও ব্র্যাহডং কাম থক্রভ হক্তারীকযণ 

কভ থসূহি। 

খ) মভাোঃ ইকফার মারন (যুগ্মহিফ),ভহহফভ,  

মভাফাইর নং- ০১৭১১২০০২২৬ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

মপব্রুয়াহয/২০ ম থন্ত 

৪৬৪.০০ ২৩২.০০ ৬৪ মজরা 

১৩ ক) অহববাফক ও ঝরযড়া হশুরদয প্রহক্ষণ ও 

রিতনতা ততযীমূরক কভ থসূহি। 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

জুন/২১ ম থন্ত 

৬৭৮.৭০ ২৭৯.১০ ঢাকা, গাজীপুয এফং 

নাযায়নগঞ্জ 



c:\users\mowca\downloads\2019-20 list.docx 

খ) মভাোঃ আরভগীয মারন (জনংরমাগ কভ থকতথা) 

ভহহফভ, মভাফাইর নং-০১৭১৬-৫৩১০৫৩ 

১৪ ক) াহনরত ডুরফ মাওয়া প্রহতরযাধকরে হশুরদয াঁতায 

প্রহক্ষণ কভ থসূহি। 

খ) াহয়া মঘাল, হহনয়য কাযী হিফ ভহহফভ 

মভাফাইর নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত  

জুন/২১ ম থন্ত 

২৫৭.০০ ৮৯.০০ মুহসগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ এফং 

হযাজগঞ্জ 

১৫ ক) হযজন মেহণয ভহরা ও হশুরদয স্বাস্থয রিতনতা 

বৃহি, স্বাস্থযরফা প্রদান এফং হশুরদয মরখাড়া 

হনহিতকযণ (২য় ম থায়) কভ থসূহি। 

খ) জনাফ পাযজানা সুরতানা (উহিফ), ভহহফভ 

মভাফাইর নং-০১৮১৬-৮৫৪৬৮৭ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

জুন/২১ ম থন্ত 

৪৩১.৭৬ ১৪৪.০৫ ঢাকা (উোঃ ও দোঃ হটি 

কর থারযরনয) ৮টি 

হযজন কররানী 

১৬ ক) হছটভররয নাযীরদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন 

প্রহক্ষণ কভ থসূহি। 

খ) মভাোঃ ইকফার মারন (যুগ্মহিফ),ভহহফভ,  

মভাফাইর নং-০১৭১১২০০২২৬ 

ভহহফভ ভাি থ/১৯ রত 

জুন/২০ ম থন্ত 

৪১৩.০০ ২০৫.০০ কুহড়গ্রাভ, রারভহযাট 

নীরপাভাযী ও ঞ্চগড় ৪টি 

মজরা ৯টি উরজরায় মভাট 

১১১টি হছটভর এরাকা 

১৭ প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ নাযীয কভ থংস্থান এফং উরযাক্তা 

সৃহি কভ থসূহি। 

খ) জনাফ াহফনা মপযরদৌ, উহিফ, ভহহফভ 

মভাফাইর নং-০১৭৩২-৪২৩৫৫৩ 

ভহহফভ জুরাই/১৯ রত 

জুন/২২ ম থন্ত 

 ২২০.৫৫ হদনাজপুয মজরায ১৩টি 

উরজরা। 

১৮ ক) প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ নারটায অঞ্চররয নাযীরদয 

কভ থংস্থারনয সুরমাগ সৃহি ও উরযাক্তা উন্নয়ন  

খ) জগদী িে মদফনাথ, উহিফ  

মভাফাইর নং-০১৭১৬-৪৯৪৯৩৫ 

ভহহফভ জুরাই/১৯ রত 

জুন/২২ ম থন্ত 

৪১১.০০ ১৩৭.০০ নারটায মজরা 

১৯ ক) হনফন্ধনকৃত ভহরা হভহতহবহিক ব্যহতক্রভী 

ব্যফায়ী উরযাগ (জহয়ত-ফান্দযফান) ীল থক কভ থসূহি। 

খ) জনাফ জান্নাতুর মপযরদৌ (গরফলনা কভ থকতথা) 

ভহফঅ। মভাফাইর নং-০১৯১৬৮১৯২৮২ 

ভহফঅ ২০১৬-১৮ রত 

২০১৮-১৯ ম থন্ত 

৭৮৯.০০ ২৮২.০০ ফান্দযফান মজরা দয 

২০ ক) কাহযগহয প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ এহতভ ও অায় 

হকরাযীরদয জীফনভান উন্নয়ন ররক্ষয একারডভীক বফন 

হনভ থাণ, সুনাভগঞ্জ কভ থসূহি। 

খ) জনাফ মভাোঃ হজরার উহদ্দন, কাযী হযিারক, 

ভহফঅ, মভাফাইর নং-০১৭৫৭৩০২৮২৬  

ভহফঅ ২০১৬-১৭ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৯৩০.৫০ ১৮৬.৭৯ সুনাভগঞ্জ মজরায হদযাই 

উরজরা 

২১ ক) পযান হডজাইন ইউহনট (অযাহজতা) স্থারনয 

ভাধ্যরভ নাযী উরযাক্তারদয উৎাহদত রোভগ্রীয 

আধুহনকায়ন ীল থক কভ থসূহি। 

খ) কভ থসূহি হযিাররকয নাভ- পহযদা খানভ, ম্যাহজরেট, 

ভহফঅ, মভাফাইর- ০১৭২৬০৭৭০৫৫ 

ভহফঅ ২০১৬-১৭ রত 

২০১৯-২০ম থন্ত 

৫৭৭.০০ ৫৬৪.২২ ১০টি মজরা 

২২ ক) গাজীপুয মজরায কারীগঞ্জ উরজরায় নাযী 

উরযাক্তারদয হযিারনায় ভহরা হফনী মকে (জহয়তা-

কারীগঞ্জ) কভ থসূহি। 

খ) কভ থসূহি হযিারক (শূে) 

ভহফঅ জানুয়াযী ২০১৭ 

রত জুন/২০ ম থন্ত 

৭৮২.০০ ২৫৮.৫০ গাজীপুয মজরায কারীগঞ্জ 

উরজরা। 

২৩ ক) অধুনালুপ্ত হছটভররয নাযীরদয জন্য ইউহনয়ন 

ম থারয় মফহক আইটি/আইহটি হরটারযহ এফং নাযীয 

জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন হফলরয় প্রহক্ষণ কভ থসূহি। 

খ) কভ থসূহি হযিারক জনাফ আর-আহভন ভূঞা,কাযী 

হযিারক, ভহফঅ। মভাফাইর নং-০১৮১৮২১১৭৬৩ 

ভহফঅ ২০১৭-১৮ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৫৩৬.০০ ১৯১.৩৬ ঞ্চগড়, নীরপাভাযী, 

রারভহনযাট এফং কুহড়গ্রাভ 

২৪ ক) “হকরাযী স্বাস্থয সুযক্ষায় ও নাযীয অথ থননহতক 

ক্ষভতা সৃহিরত স্যারনটাযী টাওরয়র প্রস্তুতকযণ ও 

হফতযণ” ীল থক কভ থসূহি। 

খ) মফগভ কাভরুন নাায, কাযী হযিারক (প্রান-

২) ভহফঅ, মভাফাইর নং - ০১৭১১১৬১৬১৯ 

ভহফঅ ২০১৮-১৯ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৪৯৪.৩৬ ২৪৬.১৮ ৩২টি মজরায ১২৮টি স্কুর 

২৫ ক) াওয এরাকায সুহফধা ফহঞ্চত নাযীয অথ থননহতক ও 

াভাহজক ক্ষভতায়রনয জন্য আয় ও কভ থংস্থান বৃহি” 

ীল থক কভ থসূহি। 

খ) জনাফ জান্নাতুর মপযরদৌ (গরফলনা কভ থকতথা) 

ভহফঅ। মভাফাইর নং-০১৯১৬৮১৯২৮২ 

ভহফঅ ২০১৮-১৯ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৬২৩.৩৬ ২২৩.১২ হকরাযগঞ্জ, হফ-ফাহড়য়া, 

হফগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ ও 

মনত্ররকানা ৪টি মজরায মভাট 

২৮টি উরজরা 

২৬ মুহসগঞ্জ মজরায দয উরজরায় নাযী উরযাক্তারদয ভহফঅ ভাি থ/১৯ রত ৮৫৪.০০ ৩৩৪.০০ মুহসগঞ্জ মজরা 
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হযিারনায় ভহরা হফনী মকে (জহয়তা-মুহসগঞ্জ) 

কভ থসূহি। 

খ) জনাফ মভাোঃ মুহজফয যভান (কাযী-হযিারক) 

ভহফঅ, মভাফাইর নং-০১৭১২০২০৪৬৭ 

 

জুন/২১ ম থন্ত 

২৭ 

 

ক) নতুন নাযী উরযাক্তা সৃজন ও আত্ন-কভ থংস্থারনয 

ররক্ষয ফহুমুখী াটজাত রে উৎাদন 

খ) পাযানা আখতায, গরফলনা কভ থকতথা, ভহফঅ 

মভাফাইর নং-০১৯১১২৮৫৫০০ 

ভহফঅ জুরাই/১৯ রত 

জুন/২০২২ ম থন্ত 

৪৩২.৭০ ১৪৩.৯০ মনত্ররকানা,ভয়ভনহং, 

জাভারপুয, মযপুয ও 

পহযদপুয মজরা 

২৮ ক) আভায ইন্টাযরনট আভায আয় কভ থসূহি। 

খ) জনাফ তাহনা মফগভ (উহযিারক),জাভ 

জাতীয় 

ভহরা ংস্থা 

২০১৭-১৮ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৭২০.০০ ৪২.০০ ৬৪ মজরা 

২৯ ক) গারভ থন্ট কাযখানায নাযী েহভকরদয ন্তারনয জন্য 

মড-মকয়ায মন্টায (২য় ম থায়) ীল থক কভ থসূহি। 

খ) জনাফ এ, মক, এভ ইয়াহয়া, কাযী হযিারক 

(জাভ), মভাফাইর নং-০১৭১১০৫৩১৫৪ 

জাতীয় 

ভহরা ংস্থা 

জানুয়াযী/১৮  রত 

হডরম্বয- ২০২০ 

ম থন্ত 

৮৮৯.৪২ 

 

২৯৬.১৫ ঢাকা, নাযায়নগঞ্জ, 

ভাহনকগঞ্জ, গাজীপুয, 

কুহভল্লা এফং িট্টগ্রাভ ৬টি 

মজরায মভাট ১৫টি মড-

মকয়ায মন্টায 

৩০ জহয়তা-য খাযজাত ব্যফা হক্তারীকযণ ীল থক 

কভ থসূহি। 

খ) মভাোঃ রুকনুজ্জাভান, কাযী ম্যারনজায, জহয়তা 

পাউরডন।  মভাফাইর নাম্বায-০১৭১০০৬৫৪৮৪ 

জহয়তা 

পাউরডন 

২০১৬-১৭ রত 

২০১৯-২০ ম থন্ত 

৪৬০.০০ ২৯৮.৭৮ ঢাকা  

 

 

      

 

 


