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২০২১-২২ থ থফছরয ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং দপ্তয/ংস্থা কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন কভ থসূহিমূ 

                                                                                                       (ংকমূ রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নঃ 

ক) কভ থসূহিয নাভ/ কভ থসূহিয ককাড 

খ) হযিাররকয নাভ  

ফাস্তফায়নকা

যী ংস্থা 

ফাস্তফায়ন কার নুরভাহদত ব্যয় ২০২১-২২ 

থ থ 

ফছরযয 

কভাট 

ফযাদ্দ  

ফাস্তফায়ন এরাকা 

০১ ক) কাহযগযী দক্ষতা হফকারয ভাধ্যরভ নাযী 

উরযাক্তা সৃজন, ক্ষভতায়ন ও অথ থ াভাহজক 

উন্নয়ন কভ থসূহি (রকাড নং-২১-৩০৩০৫০০)। 

খ) কফগভ তানহজনা আরাভ (উহিফ), ভহহফভ 

কভাফাআর নং-০১৭১২-৫৩৯১৫৫ 

ভহহফভ ভাি থ/২০১৯  

রত  

জুন/২০২২  

ম থন্ত 

২৭৬.৩৯ ১৭১.৮৮ জাভারপুয, 

টাঙ্গাআর, কনত্ররকানা 

কজরা 

০২ ক) গণহযফরন নাযীয হনযাদ মাতায়াত 

ব্যফস্থানায় উন্নয়ন কভ থসূহি (রকাড নং-২১-

৩০৩০১০০) 

খ) জনাফ কভাাম্মদ আয়াহভন খান (উহিফ), 

ভহহফভ, কভাফাআর নং-০১৭১৮-২৮০২৬৮ 

ভহহফভ ভাি থ/২০১৯ 

 রত  

জুন/২০২২  

ম থন্ত 

২৬৩.৯৯ ০.২৫ ঢাকা কজরা 

০৩ ক) নাযী ও হশু উন্নয়রন ভহরা ও হশু হফলয়ক 

ভন্ত্রণাররয়য প্রিাযনা ও ব্র্যাহডং কাম থক্রভ 

হক্তারীকযণ কভ থসূহি (রকাড নং-২১-

৩০৩০২০০)। 

খ) কভাাম্মদ ভাহুদুর কফীয (উহিফ), ভহহফভ,  

কভাফাআর নং- ০১৭১৭-০০০৭৮৬ 

ভহহফভ ভাি থ/২০১৯  

রত  

জুন/২০২২  

ম থন্ত 

৪৬৪.০০ ২৩২.০০ ৬৪ কজরা 

০৪ ক) হববাফক ও ঝরযড়া হশুরদয প্রহক্ষণ ও 

রিতনতা ততযীমূরক কভ থসূহি (রকাড নং-২১-

৩০৩০৬০০)। 

খ) কভাঃ অরভগীয কারন (জনংরমাগ কভ থকতথা) 

ভহহফভ, কভাফাআর নং-০১৭১৬-৫৩১০৫৩ 

ভহহফভ ভাি থ/২০১৯  

রত  

জুন/২০২২ 

ম থন্ত 

৬৭৮.৭০ ২১৩.৫০ ঢাকা, গাজীপুয এফং 

নাযায়নগঞ্জ কজরা 

০৫ ক) হযজন কেহণয ভহরা ও হশুরদয স্বাস্থয 

রিতনতা বৃহি, স্বাস্থযরফা প্রদান এফং হশুরদয 

করখাড়া হনহিতকযণ (২য় ম থায়) কভ থসূহি (রকাড 

নং-২১-৩০৩০৭০০)। 

খ) কভাঃ ভাসুদুয যভান, উহিফ (প্রান-২), 

ভহহফভ। কভাফাআর নং-০১৮১৬-৮৫৪৬৮৭ 

ভহহফভ ভাি থ/২০১৯ 

 রত 

 জুন/২০২২  

ম থন্ত 

৪৩১.৭৬ ১৪৪.০৫ ঢাকা (উঃ ও দঃ 

হটি কর থারযরনয) 

৮টি হযজন কররানী 

০৬ ক) হছটভররয নাযীরদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন 

প্রহক্ষণ কভ থসূহি (রকাড নং-২১-৩০৩০০০০)। 

খ) কভাঃ আকফার কারন (যুগ্মহিফ), ভহহফভ,  

কভাফাআর নং-০১৭১১-২০০২২৬ 

ভহহফভ ভাি থ/২০১৯ 

 রত  

জুন/২২  

ম থন্ত 

৪১৩.০০ ১৫৩.৭৬ কুহড়গ্রাভ, 

রারভহনযাট 

নীরপাভাযী ও 

ঞ্চগড় কজরা 

০৭ ক) প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ নাযীয কভ থংস্থান এফং 

উরযাক্তা সৃহি কভ থসূহি (রকাড নং-২১-৩০৩১০০১)। 

খ) জনাফ াহফনা কপযরদৌ, উহিফ, ভহহফভ 

কভাফাআর নং-০১৭৩২-৪২৩৫৫৩  

ভহহফভ জুরাআ/২০১৯  

রত  

জুন/২০২২ 

 ম থন্ত 

৬৬১.৬৫ ২২০.৫৫ হদনাজপুয কজরায 

১৩টি উরজরা। 

০৮ ক) প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ নারটায ঞ্চররয নাযীরদয 

কভ থংস্থারনয সুরমাগ সৃহি ও উরযাক্তা 

উন্নয়ন কভ থসূহি (রকাড নং-২১-৩০৩৩০০১) 

খ) জগদী িন্দ্র কদফনাথ, উহিফ  

কভাফাআর নং-০১৭১৬-৪৯৪৯৩৫ 

ভহহফভ জুরাআ/২০১৯ 

 রত 

 জুন/২০২২  

ম থন্ত 

৪১১.০০ ১৩৭.০০ নারটায কজরা 

০৯ ক) উকূরীয় ঞ্চররয নাযীরদয জীফনমাত্রায ভান 

উন্নয়ন প্রহক্ষণ কভ থসূহি (রকাড নং-২১-৩০৩৪৭০১) 

খ) কভাাঃ কপযরদৌী কফগভ, উহিফ (ফারজট ও 

হডট)। 

কভাফাআর নং-০১৫৫২-৩৯৭৯৯৬ 

ভহহফভ এহপ্রর/২০২০  

রত 

জুন/২০২৩  

ম থন্ত 

৫৯৬.২০ ২৫৫.০০ খুরনা কজরা 

১০ ক) হশুয জীফন সুযক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়রন াঁতায 

প্রহক্ষণ কভ থসূহি (রকাড নং-২১-৩০৩৪৮০১) 

ভহহফভ এহপ্রর/২০২০ 

 রত 

৫৮৪.২৬ ১৬৬.৭৭ যাজফাড়ী ও 

পহযদপুয কজরা 
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খ) াহয়া কঘাল, হহনয়য কাযী হিফ, ভহহফভ 

কভাফাআর নং-০১৫৫২-৩১৮৫৫৩  

জুন/২০২৩  

ম থন্ত 

১১ ক) নাযীরদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রহক্ষণ 

কভ থসূহি (২১৩০৩৪৭০২) 

খ) পহযদা খানভ, উহযিারক ও ম্যাহজরেট, 

ভহফ, কভাফাআর নং-০১৭০৫-৪০১১০২ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২২ ম থন্ত 

৩৭৬.৬০ ২৪৯.০০ হযাজগঞ্জ কজরা 

১২ গ্রাভীণ নাযীরদয কদহ মুযহগ াররনয ভাধ্যরভ 

থ থননহতকবারফ স্বাফরম্বীকযরণ প্রহক্ষণ কভ থসূহি 

(রকাড নং-২১৩০৩৫৩০১) 

খ) কযহজনা অযজু রাবরী, উহযিারক, ভহফ 

কভাফাআর নং- ০২-৯৩৬১৪৬১ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২২ ম থন্ত 

৩৬৪.২১ ২৪২.৭৩ কুহিয়া ও নারটায 

কজরা 

১৩ ক) ফারয়াফ্লক প্রযুহক্তরত, ভৎস্য িাল, উন্নত জারতয 

গাবীারন প্রহক্ষণ এফং রিতনতা বৃহিয ভাধ্যরভ 

ল্লী ঞ্চররয স্বচ্ছর নাযীরদয অহথ থক স্বচ্ছরতা 

অনয়ন কভ থসূহি (রকাড নং-২১৩০৩৫০০১) 

খ) কভাঃ ভাসুদুয যভান, উহিফ, ভহহফভ। 

কভাফাআর নং- ০১৮১৬-৮৫৪৬৮৭ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২২ ম থন্ত 

২৮২.৯ ১১২.৮৪ ভাগুযা কজরা 

১৪ ক) নাযীয ক্ষভতায়রন তথ্য ও প্রযুহক্ত হফলয়ক 

প্রহক্ষণ কভ থসূহি (রকাড নং-২১৩০৩৫৫০১) 

খ) কভাাঃ কপযরদৌী কফগভ, উহিফ, ভহহফভ 

কভাফাআর নং- ০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২২ ম থন্ত 

৩৫২.১০ ২৩৪.৬৪ গাজীপুয, টাঙ্গাআর, 

জাভারপুয, ফযগুনা, 

ফহযার, 

টুয়াখারী, নড়াআর 

ও হকরাযগঞ্জ 

কজরা। 

১৫ ক) নাযীয অত্ম-কভ থংস্থারনয ররক্ষয ফতফাহড়রত 

কৃহলহবহিক প্রহক্ষণ কভ থসূহি (২১৩০৩৫৪০১) 

খ) রাখানা রাকী, কাযী হযিারক, ভহফ 

কভাফাআর নং- ০১৭২৭-৯৩৩৪৩৩ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২২ ম থন্ত 

১০৭.৬৮ ৭১.৭১ াতক্ষীযা, মরায, 

হঝনাআদ, মুন্সীগঞ্জ, 

যাজাী, নারটায, 

াফনা, গাআফান্ধা, 

যংপুয, 

রারভহনযাট 

কজরা 

১৬ ক) প্রহক্ষণ ও কভ থংস্থান ভাধ্যরভ নাযীয 

ক্ষভতায়ন এফং দাহযদ্র হফরভািন কভ থসূহি (ককাড 

নং-২১৩০৩৫৪০১) 

খ)  হদরী কুভায কদফনাথ, হহনয়য কাযী হিফ, 

ভহহফভ, কভাফাআর নং- ০১৮১৫-২৫৩৯৭১ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২৩ ম থন্ত 

১৮০.৮৭ ১২০.৫২ কগাারগঞ্জ কজরা 

১৭ ক) াওরযয নাযীরদয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন 

প্রহক্ষণ” ীল থক কভ থসূহি (২১৩০৩৪৭০২) 

খ) াহনা অখতায, কাযী হযিারক, ভহফ 

কভাফাআর নং- ০১৭১৫-১১২২০৬ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২২ ম থন্ত 

১২৩.৭০ ৮২.৪০ হকরাযগঞ্জ কজরা 

১৮ ক) সুনাভগঞ্জ কজরায াওয ঞ্চরর জরফায়ু 

হযফতথরনয পরর ক্ষহতগ্রস্থ দহযদ্র ও দুঃস্থ নাযীরদয 

জীফনভান উন্নয়ন কভ থসূহি (রকাড নং-

২১৩০৩৪৯০১) 

খ) ভহজথনা আয়াহভন, কপ্রাগাভ হপায, ভহফ 

কভাফাআর নং- ০১৭১২-৫৫০১৪৩ 

ভহহফভ জানুয়াহয, ২১  

রত  

জুন 

২০২২ ম থন্ত 

২৪৪.২০ ১৬২.৭০ সুনাভগঞ্জ কজরা 

১৯ ক) কাহযগহয প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ এহতভ ও ায় 

হকরাযীরদয জীফনভান উন্নয়ন ররক্ষয একারডভীক 

বফন হনভ থাণ, সুনাভগঞ্জ কভ থসূহি (রকাড নং-

২১৩০০৯৬০০)। 

খ) জনাফ কভাঃ হজরার উহদ্দন, কাযী হযিারক, 

ভহফ, কভাফাআর নং-০১৭৫৭-৩০২৮২৬  

ভহফ ২০১৬-১৭  

রত  

জুন,২০২২  

ম থন্ত 

৯৩০.৫০ ০.০০  সুনাভগঞ্জ কজরায 

হদযাআ উরজরা 

২০ ক) গাজীপুয কজরায কারীগঞ্জ উরজরায় নাযী 

উরযাক্তা কদয হযিারনায় ভহরা হফনী ককন্দ্র 

ভহফ জানুয়াহয ২০১৭ 

রত 

৭৮২.০০ ০.২৪ গাজীপুয কজরায 

কারীগঞ্জ উরজরা। 
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(জহয়তা-কারীগঞ্জ) কভ থসূহি (রকাড নং-২১-

৩০২৫১০০)। 

খ) পাযানা অখতায, গরফলনা কভ থকতথা, ভহফ 

কভাফাআর নং- ০১৯১১-২৮৫৫০০ 

 জুন/২০২২ 

 ম থন্ত 

২১ মুহন্সগঞ্জ কজরায দয উরজরায় নাযী উরযাক্তারদয 

হযিারনায় ভহরা হফনী ককন্দ্র (জহয়তা-মুহন্সগঞ্জ) 

কভ থসূহি (রকাড নং-২১-৩০৩০৮০০)। 

খ) জনাফ কভাঃ মুহজফয যভান, কাযী 

হযিারক, ভহফ 

 কভাফাআর নং- ০১৭১২-০২০৪৬৭ 

ভহফ ভাি থ/২০১৯ 

 রত  

জুন/২০২২  

ম থন্ত 

৮৫৪.০০ ৩৮৬.৫৬ মুহন্সগঞ্জ কজরা 

২২ 

 

ক) নতুন নাযী উরযাক্তা সৃজন ও অত্ম-

কভ থংস্থারনয ররক্ষয ফহুমুখী াটজাত রে 

উৎাদন কভ থসূহি (রকাড নং-২১ -৩০৩১১০১) 

খ) পাযানা অখতায, গরফলনা কভ থকতথা, ভহফ 

কভাফাআর নং- ০১৯১১-২৮৫৫০০ 

ভহফ জুরাআ/২০১৯ 

 রত  

জুন/২০২২  

ম থন্ত 

৪৩২.৭০ ১৪৪.৯০ কনত্ররকানা, 

ভয়ভনহং, 

জাভারপুয, কযপুয 

ও পহযদপুয কজরা 

২৩ “ভাগুযা কজরায সুহফধাফহঞ্চত নাযীরদয থ থননহতক 

ও াভাহজক ক্ষভতায়রনয জন্য অয় ও কভ থংস্থান 

বৃহি” ীল থক কভ থসূহি 

ক) কভাাম্মদ কাভার কারন, কাযী হযিারক 

(হযকল্পনা), ভহফ 

কভাফাআর-০১৯২০৯৫০১৫২ 

ভহফ এহপ্রর/২০২১  

রত 

জুন, ২২ ম থন্ত 

 

৩১৪.৯২ ৬২.৯৮ ভাগুযা কজরা 

২৪ ক) ায় সুহফধা-ফহঞ্চত নাযীরদয যপ্তানীরমাগ্য 

ফাঁ, কফত, াট কাঠ কেরড প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ 

কভ থংস্থান ও উরযাক্তা সৃহি কভ থসূহি (রকাড নং- 

১৩০৩৮৭০১) 

খ) কভাাম্মদ কাভার কারন, কাযী হযিারক 

(হযকল্পনা), ভহফ 

কভাফাআর-০১৯২০৯৫০১৫২ 

ভহফ জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২৩ ম থন্ত 

৬২.৪০ ১২৪.৮০ কপনী, কুহভল্লা, 

রক্ষীপুয, ঢাকা। 

২৫ ক) উচ্চ পরনীর ফারযাভাহ ফহজ উৎাদরনয 

ভাধ্যরভ কুহভল্লা কজরায সুহফধা ফহঞ্চত নাযীরদয অয় 

ও কভ থংস্থান বৃহি কভ থসূহি (রকাড নং-

২১৩০৩৮৩০১)। 

খ) জান্নাতুর কপযরদৌ, গরফলণা কভ থকতথা 

ভহফ জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২৩ ম থন্ত 

১৫২.০৩ ৩০৪.০৫ কুহভল্লা কজরা 

২৬ ক) প্রহক্ষরণয ভাধ্যরভ টুয়াখারী কজরায নাযীয 

কভ থংস্থারনয সুরমাগ সৃহি ও উরযাক্তা উন্নয়ন  

(ককাড নং-২১৩০৩৮৫০১)। 

খ) াভীভা অক্তায, গরফলণা কভ থকতথা, ভহফ 

ভহফ জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২৪ ম থন্ত 

৬২.৩০ ১৮৬.৮৮ টুয়াখারী কজরা 

২৭ ক) রিতনতা বৃহিয ভাধ্যরভ হশুয াযীহযক ও 

ভানহক ভানম্মত হফকা হনহিতকযণ (ককাড 

নং-২১৩০৩৮৬০১)। 

খ) পহযদা খানভ, উহযিারক (ম্যাহজরেট) ভহফ 

ভহফ জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২২ ম থন্ত 

১২৬.৫০ ১২৬.৫০ হররট, সুনাভগঞ্জ, 

হফগঞ্জ ও 

কভৌরবীফাজায কজরা 

২৮ ক) ায় ভহরারদয অত্ম-কভ থংস্থান সৃহি ও 

পুহি পূযরণ ভারুভ িাল িহত হফলয়ক প্রহক্ষণ 

(ককাড নং-২১৩০৩৮৯০১)। 

খ) ড. মুহরভা মুন, হতহযক্ত হযিারক, ভহফ 

ভহফ জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২৩ ম থন্ত 

৫৮.৯৩ ১১৭.৮৫ কগাারগঞ্জ কজরা 

২৯ ক) গ্রাভীন নাযীরদয দক্ষতা বৃহিয ভাধ্যরভ উরযাক্তা 

ততযী ও তারদয ক্ষভতায়ন কভ থসূহি (রকাড নং- 

২১৩০৩৮৮০১)। 

খ) অয়া হহদ্দকী, উহযিারক, ভহফ 

ভহফ জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২৪ ম থন্ত 

৭৪.৬৯ ২২৪.০৫ ভয়ভনহং কজরা 

৩০ ক) জীফন ফাঁিারত াঁতায প্রহক্ষণ কভ থসূহি (রকাড 

নং- ২১৩০৩৮৪০১)। 

খ) কভাঃ াকাওয়াৎ কারন তালুকদায, কাযী 

হযিারক, ভহফ, কভাফাআর নং-০১৭১৬-৪১৭৯৯৭ 

 

ভহফ  

 

জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২৪ ম থন্ত 

১২৭.৫৩ ৪২.৯৯ হযাজগঞ্জ, 

হদনাজপুয, যাজাী 

কজরা 



c:\users\user\downloads\2021-22 list.docx 

৩১ ক) গারভ থন্ট ও কাযখানায নাযী েহভকরদয 

ন্তানরদয জন্য কড-ককয়ায কন্টায (২০টি কন্টায) 

(রকাড নং-২১৩০৩৮২০১) 

খ) জনাফ এ, কক, এভ আয়াহয়া, কাযী হযিারক 

(জাভ), কভাফাআর নং- ০১৭১১-০৫৩১৫৪ 

জাভ জুরাআ, ২০২১ 

 রত  

জুন, ২০২২ ম থন্ত 

৪৯৪.৯৫ ৪৯৪.৯৫ ২০টি কড-ককয়ায 

কন্টায 

 


