
evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³/2020-21 1g ‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b QKt 

DBs/AÂj/cÖK‡íi bvgt XvKv

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK 1g ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(RyjvB-
‡m‡Þ¤^i/20)

2q ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(A‡±vei-
wW‡m¤^i/20)

3q ‰ÎgvwmK 
AR©b (Rvby-

gvP©/21)

4_© ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(GwcÖj-
Ryb/21)

১.১.১ প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা) -
১.১.২ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা 

(সংখ্যা)
-

১.১.৩. স্থাপিত প্রদর্শনী 
(সংখ্যা)

10

১.১.৪ সম্প্রসারিত জাত ও 
প্রযুক্তি (সংখ্যা)

5

১.১.৫ আয়োজিত মাঠ দিবস/চাষী 
রযালী (সংখ্যা)

-

১.১.৬ কৃষি মেলা (সংখ্যা) -
১.১.৭ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি 

উৎসব (সংখ্যা)
-

১.১.৯ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন - 
কৃষক/ কর্মকর্তা (সংখ্যা)

-

1.1 D™¢vweZ RvZ I 
cÖhyw³i m¤úªmviY

১.১.১০ আয়োজিত সেমিনার/ 
ওয়ার্কশপ (সংখ্যা)

-

১.২.১ গঠিত কৃষক গ্রুপ/ক্লাব 
(সংখ্যা)

-

১.২.২ ওয়ান স্টপ কৃষি সম্প্রসারণ 
সেবা নিশ্চিতকল্পে কৃষক সংগঠন 

তৈরী (সংখ্যা)

-

১.২.৩ কৃষি বিষয়ক এপস ব্যবহারে 
কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ (সংখ্যা)

300

1.2 K…wl wel‡q B-
Z_¨ †mev cÖ`vb

১.২.৪ কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক 
ক্ষুদে বার্তা প্রদান (সংখ্যা)

50

১.৩.১ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

300

১.৩.২ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা (সংখ্যা) 

-

১.৩.৩ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ 

(সংখ্যা)

-

1.3 Lv`¨gvb I cywó 
wel‡q mfv I 

Kg©kvjvi gva¨‡g 
m‡PZbZv e„w× 

১.৩.৪ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 
স্থাপিত পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি 

বাগান (সংখ্যা)

160

১.৪.১ উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে 
নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম 

প্রতিষ্ঠা (সংখ্যা)

2

১.৪.২ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত 
বার্ষিকীতে উৎসর্গীকৃত নিরাপদ 
কৃষকের বাজার স্থাপন (সংখ্যা)

1

১.৪.৫ আইপিএম ও আইসিএম 
বিষয়ে প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

1.4 wbivc` dmj 
e¨e¯’vcbv

১.৪.৬ আইপিএম ও আইসিএম 
বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা 

(সংখ্যা)
১.৫.১ ক্ষতিকারক রাসায়নিক 
দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের উপর 
আয়োজিত সভা (সংখ্যা

1| dm‡ji 
Drcv`b I 
Drcv`bkxjZv 
e„w×|

1.5 ÿwZKviK 
ivmvqwbK `ªe¨ 

e¨envi n«v‡mi cÖPvibv
১.৫.২ ক্ষতিকারক রাসায়নিক 
দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের উপর 
মূদ্রিত পোস্টার/লিফলেট 

(সংখ্যা)

150

২.১.১ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত 
ধান বীজ (মে. টন)

-2| K…wl 
DcKi‡bi 

mnRjf¨Zv I 

2.1 wfwË, cÖZ¨vwqZ 
I gvb‡NvwlZ exR 

Drcv`b, msiÿb I ২.১.২ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত গম 
বীজ (মে. টন)

-



weZib ২.১.৩ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত 
ডাল তেল ও মসলা বীজ (মে. টন)

-

২.২.১ উন্নয়ন সহায়তায় 
সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি 

(সংখ্যা) 

-

২.৩.১ স্থাপিত সোলার 
প্যানেলযুক্ত সেচযন্ত্র (সংখ্যা)

-

mieivn 
e„w×Kib

2.2 K…wl hš¿cvwZ 
msMÖn Ges Gi 

mnRjf¨Zv e„w× 

২.৪.১ মনিটরিংকৃত ৪% সুদে কৃষি 
ঋণ প্রদান কার্যক্রম

61

৩.১.১ জৈব সার বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

800

৩.১.২ স্থাপিত কম্পোষ্ট/ 
ভার্মিকম্পোষ্ট/ ট্রাইকো 
কম্পোষ্ট/ সবুজ সার (সংখ্যা)

355

3| K…wl fz-
m¤ú` 

e¨e¯’vcbvi 
Dbœqb I 

iÿbv‡eÿY

3.1 ˆRe mvi, meyR 
mvi I RxevYy mv‡ii 
e¨envi RbwcÖqKib

৩.১.৩ উৎপাদিত কম্পোষ্ট/ 
ভার্মিকম্পোষ্ট/ ট্রাইকো 
কম্পোষ্ট/ সবুজ সার (মে. টন

176

৪.১.৩ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 
কর্মসূচীর কার্যক্রম (সংখ্যা)

-

৪.১.৪ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত অনুন্নয়ন বাজেটের 
আওতায় কার্যক্রম (সংখ্যা)

10

৪.১.৫ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 

কর্মসূচীর কার্যক্রম এবং 
অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় 
কার্যক্রম এর উপর প্রদত্ত 
সুপারিশ বাস্তবায়ন (সংখ্যা)

10

৪.১.৬ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত প্রনোদনার অর্থ 
দ্বারা বাস্তবায়িত প্রদর্শণী 

প্লট (সংখ্যা)

160

4| Kg© 
e¨e¯’vcbvq 

†ckv`vwi‡Ëi 
Dbœqb

4.1 Kvh©µg ch©‡eÿY 
I g~j¨vqb

৪.১.৭ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত প্রনোদনার অর্থ 
দ্বারা বাস্তবায়িত প্রদর্শণী 

প্লট সুপারিশ বাস্তবায়ন (সংখ্যা)

125

¯§viK bs -473 ZvwiLt 22/09/20
              m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ Dc-cwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, bvivqYMÄ g‡nv`‡qi eive‡i †cÖib 
Kiv n‡jv|

 (‡gvt ZvRyj Bmjvg)
Dc‡Rjv K…wl Awdmvi

bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ|

evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³/2020-21 2q ‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b QKt 

DBs/AÂj/cÖK‡íi bvgt XvKv

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK 1g ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(RyjvB-
‡m‡Þ¤^i/20)

2q ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(A‡±vei-
wW‡m¤^i/20)

3q ‰ÎgvwmK 
AR©b (Rvby-

gvP©/21)

4_© ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(GwcÖj-
Ryb/21)

১.১.১ প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা) - -1| dm‡ji 
Drcv`b I 

1.1 D™¢vweZ RvZ I 
cÖhyw³i m¤úªmviY ১.১.২ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা - 9



(সংখ্যা)
১.১.৩. স্থাপিত প্রদর্শনী 

(সংখ্যা)
10 65

১.১.৪ সম্প্রসারিত জাত ও 
প্রযুক্তি (সংখ্যা)

5 17

১.১.৫ আয়োজিত মাঠ দিবস/চাষী 
রযালী (সংখ্যা)

- -

১.১.৬ কৃষি মেলা (সংখ্যা) - -
১.১.৭ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি 

উৎসব (সংখ্যা)
- -

১.১.৯ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন - 
কৃষক/ কর্মকর্তা (সংখ্যা)

- -

১.১.১০ আয়োজিত সেমিনার/ 
ওয়ার্কশপ (সংখ্যা)

- -

১.২.১ গঠিত কৃষক গ্রুপ/ক্লাব 
(সংখ্যা)

- 22

১.২.২ ওয়ান স্টপ কৃষি সম্প্রসারণ 
সেবা নিশ্চিতকল্পে কৃষক সংগঠন 

তৈরী (সংখ্যা)

- -

১.২.৩ কৃষি বিষয়ক এপস ব্যবহারে 
কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ (সংখ্যা)

300 550

1.2 K…wl wel‡q B-
Z_¨ †mev cÖ`vb

১.২.৪ কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক 
ক্ষুদে বার্তা প্রদান (সংখ্যা)

50 100

১.৩.১ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

300 -

১.৩.২ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা (সংখ্যা) 

- -

১.৩.৩ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ 

(সংখ্যা)

- -

1.3 Lv`¨gvb I cywó 
wel‡q mfv I 

Kg©kvjvi gva¨‡g 
m‡PZbZv e„w× 

১.৩.৪ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 
স্থাপিত পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি 

বাগান (সংখ্যা)

160 -

১.৪.১ উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে 
নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম 

প্রতিষ্ঠা (সংখ্যা)

2 -

১.৪.২ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত 
বার্ষিকীতে উৎসর্গীকৃত নিরাপদ 
কৃষকের বাজার স্থাপন (সংখ্যা)

1 -

১.৪.৫ আইপিএম ও আইসিএম 
বিষয়ে প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

-

1.4 wbivc` dmj 
e¨e¯’vcbv

১.৪.৬ আইপিএম ও আইসিএম 
বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা 

(সংখ্যা)

-

১.৫.১ ক্ষতিকারক রাসায়নিক 
দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের উপর 
আয়োজিত সভা (সংখ্যা

-

Drcv`bkxjZv 
e„w×|

1.5 ÿwZKviK 
ivmvqwbK `ªe¨ 

e¨envi n«v‡mi cÖPvibv
১.৫.২ ক্ষতিকারক রাসায়নিক 
দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের উপর 
মূদ্রিত পোস্টার/লিফলেট 

(সংখ্যা)

150 100

২.১.১ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত 
ধান বীজ (মে. টন)

- -

২.১.২ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত গম 
বীজ (মে. টন)

- -

2.1 wfwË, cÖZ¨vwqZ 
I gvb‡NvwlZ exR 

Drcv`b, msiÿb I 
weZib

২.১.৩ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত 
ডাল তেল ও মসলা বীজ (মে. টন)

- -

২.২.১ উন্নয়ন সহায়তায় 
সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি 

(সংখ্যা) 

- -

২.৩.১ স্থাপিত সোলার 
প্যানেলযুক্ত সেচযন্ত্র (সংখ্যা)

- -

2| K…wl 
DcKi‡bi 

mnRjf¨Zv I 
mieivn 
e„w×Kib

2.2 K…wl hš¿cvwZ 
msMÖn Ges Gi 

mnRjf¨Zv e„w× 

২.৪.১ মনিটরিংকৃত ৪% সুদে কৃষি 
ঋণ প্রদান কার্যক্রম

61 100

৩.১.১ জৈব সার বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

800 9003| K…wl fz-
m¤ú` 

e¨e¯’vcbvi 

3.1 ˆRe mvi, meyR 
mvi I RxevYy mv‡ii 
e¨envi RbwcÖqKib ৩.১.২ স্থাপিত কম্পোষ্ট/ 

ভার্মিকম্পোষ্ট/ ট্রাইকো 
355 550



কম্পোষ্ট/ সবুজ সার (সংখ্যা)Dbœqb I 
iÿbv‡eÿY ৩.১.৩ উৎপাদিত কম্পোষ্ট/ 

ভার্মিকম্পোষ্ট/ ট্রাইকো 
কম্পোষ্ট/ সবুজ সার (মে. টন

176 275

৪.১.৩ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 
কর্মসূচীর কার্যক্রম (সংখ্যা)

- -

৪.১.৪ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত অনুন্নয়ন বাজেটের 
আওতায় কার্যক্রম (সংখ্যা)

10 65

৪.১.৫ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 

কর্মসূচীর কার্যক্রম এবং 
অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় 
কার্যক্রম এর উপর প্রদত্ত 
সুপারিশ বাস্তবায়ন (সংখ্যা)

10 65

৪.১.৬ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত প্রনোদনার অর্থ 
দ্বারা বাস্তবায়িত প্রদর্শণী 

প্লট (সংখ্যা)

160 150

4| Kg© 
e¨e¯’vcbvq 

†ckv`vwi‡Ëi 
Dbœqb

4.1 Kvh©µg ch©‡eÿY 
I g~j¨vqb

৪.১.৭ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত প্রনোদনার অর্থ 
দ্বারা বাস্তবায়িত প্রদর্শণী 

প্লট সুপারিশ বাস্তবায়ন (সংখ্যা)

125 150

¯§viK bs -709 ZvwiLt 22/12/20
              m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ Dc-cwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, bvivqYMÄ g‡nv`‡qi eive‡i †cÖib 
Kiv n‡jv|

 ¯^/Dc‡Rjv K…wl Awdmvi
bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ|

evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³/2020-21 3q ‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b QKt 

DBs/AÂj/cÖK‡íi bvgt XvKv

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK 1g ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(RyjvB-
‡m‡Þ¤^i/20)

2q ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(A‡±vei-
wW‡m¤^i/20)

3q ‰ÎgvwmK 
AR©b (Rvby-

gvP©/21)

4_© ‰ÎgvwmK 
AR©b 

(GwcÖj-
Ryb/21)

১.১.১ প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা) - - 4
১.১.২ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা 

(সংখ্যা)
- 9 1

১.১.৩. স্থাপিত প্রদর্শনী 
(সংখ্যা)

10 65

১.১.৪ সম্প্রসারিত জাত ও 
প্রযুক্তি (সংখ্যা)

5 17

১.১.৫ আয়োজিত মাঠ দিবস/চাষী 
রযালী (সংখ্যা)

- -

১.১.৬ কৃষি মেলা (সংখ্যা) - -
১.১.৭ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি 

উৎসব (সংখ্যা)
- -

১.১.৯ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন - 
কৃষক/ কর্মকর্তা (সংখ্যা)

- - 6

1| dm‡ji 
Drcv`b I 
Drcv`bkxjZv 
e„w×|

1.1 D™¢vweZ RvZ I 
cÖhyw³i m¤úªmviY

১.১.১০ আয়োজিত সেমিনার/ 
ওয়ার্কশপ (সংখ্যা)

- -



১.২.১ গঠিত কৃষক গ্রুপ/ক্লাব 
(সংখ্যা)

- 22 150

১.২.২ ওয়ান স্টপ কৃষি সম্প্রসারণ 
সেবা নিশ্চিতকল্পে কৃষক সংগঠন 

তৈরী (সংখ্যা)

- -

১.২.৩ কৃষি বিষয়ক এপস ব্যবহারে 
কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ (সংখ্যা)

300 550 400

1.2 K…wl wel‡q B-
Z_¨ †mev cÖ`vb

১.২.৪ কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক 
ক্ষুদে বার্তা প্রদান (সংখ্যা)

50 100 100

১.৩.১ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

300 -

১.৩.২ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা (সংখ্যা) 

- -

১.৩.৩ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে 
আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ 

(সংখ্যা)

- -

1.3 Lv`¨gvb I cywó 
wel‡q mfv I 

Kg©kvjvi gva¨‡g 
m‡PZbZv e„w× 

১.৩.৪ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 
স্থাপিত পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি 

বাগান (সংখ্যা)

160 -

১.৪.১ উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে 
নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম 

প্রতিষ্ঠা (সংখ্যা)

2 -

১.৪.২ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত 
বার্ষিকীতে উৎসর্গীকৃত নিরাপদ 
কৃষকের বাজার স্থাপন (সংখ্যা)

1 -

১.৪.৫ আইপিএম ও আইসিএম 
বিষয়ে প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

-

1.4 wbivc` dmj 
e¨e¯’vcbv

১.৪.৬ আইপিএম ও আইসিএম 
বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা 

(সংখ্যা)

-

১.৫.১ ক্ষতিকারক রাসায়নিক 
দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের উপর 
আয়োজিত সভা (সংখ্যা

-1.5 ÿwZKviK 
ivmvqwbK `ªe¨ 

e¨envi n«v‡mi cÖPvibv
১.৫.২ ক্ষতিকারক রাসায়নিক 
দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসের উপর 
মূদ্রিত পোস্টার/লিফলেট 

(সংখ্যা)

150 100 100

২.১.১ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত 
ধান বীজ (মে. টন)

- -

২.১.২ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত গম 
বীজ (মে. টন)

- -

2.1 wfwË, cÖZ¨vwqZ 
I gvb‡NvwlZ exR 

Drcv`b, msiÿb I 
weZib

২.১.৩ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত 
ডাল তেল ও মসলা বীজ (মে. টন)

- -

২.২.১ উন্নয়ন সহায়তায় 
সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি 

(সংখ্যা) 

- -

২.৩.১ স্থাপিত সোলার 
প্যানেলযুক্ত সেচযন্ত্র (সংখ্যা)

- -

2| K…wl 
DcKi‡bi 

mnRjf¨Zv I 
mieivn 
e„w×Kib

2.2 K…wl hš¿cvwZ 
msMÖn Ges Gi 

mnRjf¨Zv e„w× 

২.৪.১ মনিটরিংকৃত ৪% সুদে কৃষি 
ঋণ প্রদান কার্যক্রম

61 100

৩.১.১ জৈব সার বিষয়ে 
প্রশিক্ষিত কৃষক (সংখ্যা)

800 900 1000

৩.১.২ স্থাপিত কম্পোষ্ট/ 
ভার্মিকম্পোষ্ট/ ট্রাইকো 
কম্পোষ্ট/ সবুজ সার (সংখ্যা)

355 550 600

3| K…wl fz-
m¤ú` 

e¨e¯’vcbvi 
Dbœqb I 

iÿbv‡eÿY

3.1 ˆRe mvi, meyR 
mvi I RxevYy mv‡ii 
e¨envi RbwcÖqKib

৩.১.৩ উৎপাদিত কম্পোষ্ট/ 
ভার্মিকম্পোষ্ট/ ট্রাইকো 
কম্পোষ্ট/ সবুজ সার (মে. টন

176 275 300

৪.১.৩ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 
কর্মসূচীর কার্যক্রম (সংখ্যা)

- - 5

৪.১.৪ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত অনুন্নয়ন বাজেটের 
আওতায় কার্যক্রম (সংখ্যা)

10 65 740

4| Kg© 
e¨e¯’vcbvq 

†ckv`vwi‡Ëi 
Dbœqb

4.1 Kvh©µg ch©‡eÿY 
I g~j¨vqb

৪.১.৫ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 

কর্মসূচীর কার্যক্রম এবং 
অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় 

10 65 745



কার্যক্রম এর উপর প্রদত্ত 
সুপারিশ বাস্তবায়ন (সংখ্যা)

৪.১.৬ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত প্রনোদনার অর্থ 
দ্বারা বাস্তবায়িত প্রদর্শণী 

প্লট (সংখ্যা)

160 150 200

৪.১.৭ কর্মকর্তাদের 
পরিদর্শণকৃত প্রনোদনার অর্থ 
দ্বারা বাস্তবায়িত প্রদর্শণী 

প্লট সুপারিশ বাস্তবায়ন (সংখ্যা)

125 150 200

¯§viK bs -216 ZvwiLt 25/03/21
              m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ Dc-cwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, bvivqYMÄ g‡nv`‡qi eive‡i †cÖib 
Kiv n‡jv|

 ¯^/Dc‡Rjv K…wl Awdmvi
bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ|

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii Kvhv©jq

bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ|

¯§viK bs-12.18.6758.040.16.008.20/345                                        ZvwiL: 
09/08/20 wLª: 

eivei, 
Dc-cwiPvjK
K…wl m¤úªmviY Awa`ßi
bvivqYMÄ| 

welq: K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni 2019-20 A_© eQ‡ii Kg©m¤úv`b Pzw³i P‚ovšÍ g~j¨vq‡bi mgwš^Z 
Q‡Ki Av‡jv‡K Z_¨ †cÖiY cÖm‡½|

          Dchy©³ welq Gi  Av‡jv‡K  g‡nv`‡qi m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, bvivqYMÄ 
m`i Dc‡Rjvi K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni 2019-20 A_© eQ‡ii Kg©m¤úv`b Pzw³i P‚ovšÍ g~j¨vq‡bi 
mgwš^Z Q‡Ki Av‡jv‡K Z_¨ wb‡¤œi †cÖiY Kiv n‡jv|

µt bs gvV ch©v‡qi Kvh©vj‡qi bvg gvV ch©v‡qi Kvh©vjq 
KZ©„K wbR¯^ g~j¨vq‡bi 

cÖvß b¤^i

`ßi/ ms¯’v KZ©„K gvV ch©v‡qi 
Kvh©vj‡qi g~j¨vqb cÖwZ‡e`b I 
cÖgvYKmg~n hvPvBA‡šÍ cÖvß b¤^i

gšÍe¨

1 Dc‡Rjv K…wl Awdm, bvivqYMÄ 
m`i, bvivqYMÄ|

99 -



 (‡gvt ZvRyj Bmjvg)
Dc‡Rjv K…wl Awdmvi

bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ|


