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ভঞ্জুরয নং- 27 

১৩০-ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াজায রাকায়)  

রফফযণ 
ফামজর 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

রযচারন ব্যয় 3100,99,70 3403,00,00 3743,30,00 

উন্নয়ন ব্যয় 647,80,00 712,58,00 783,84,00 

মভার 3748,79,70 4115,58,00 4527,14,00 

 

অফততক 3587,04,78 3916,18,04 4433,67,99 

মূরধন 161,53,22 199,14,76 93,17,71 

অরথ তক ম্পদ 21,70 25,20 28,30 

দায় 0 0 0 

মভার 3748,79,70 4115,58,00 4527,14,00 

১.০ রভন মেরমভন্ট ও প্রধান কাম তাফরর 

১.১ রভন মেরমভন্ট 

নাযী ও রশুয রধকায প্ররতষ্ঠা এফং নাযীয েভতায়মনয ভাধ্যমভ তাঁমদয াভরিক উন্নয়মনয মূর মরাতধাযায় ম্পৃক্তকযণ। 

১.২ প্রধান কাম তাফরর 

1.2.1. জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীরত ও জাতীয় রশু নীরত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

1.2.2. নাযী ও রশুমদয কল্যাণ এফং উন্নয়ন; 

1.2.3. নাযী ও রশুমদয অআনগত এফং াভারজক রধকায প্ররতষ্ঠা ও ংযেণ; 

1.2.4. কভ তংস্থামনয সুমমাগ নাযীয েভতায়ন; 

1.2.5. নাযী ও রশুমদয রফরুমে রংতা দূযীকযণামথ ত অআন প্রণয়ন ; 

1.2.6. নাযী ও রশু উন্নয়ন ংক্রান্ত রফরবন্ন ভন্ত্রণারময়য কাম তক্রভ ভন্বয় ও রযফীেণ; 

1.2.7. নাযী ও রশু রনম তাতন প্ররতমযাধ কাম তক্রভ িণ। 

২.০  ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য ও কাম তক্রভমূ 

ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. াভারজক ও থ তননরতক 

কভ তকামে নাযীমদয ভসুমমাগ 

সৃরি 

 ভররামদয অত্ন-কভ তংস্থামনয জন্য কারযগরয, 

বৃরিমূরক ও অয়ফধ তক প্ররেণ, উৎাদনীর উকযণ 

এফং ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 জাতীয় ভররা ংস্থা 

 মেচ্ছামফী রভরত গঠন, রনফন্ধন ও রনফরন্ধত রভরতমক 

নুদান ও ঋণ ায়তা প্রদান; 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 নাযী উমযাক্তামদয েভতায়ন ও কভ তদেতা বৃরেয  ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

রমেে প্ররেণ প্রদান ও অফারক সুরফধা সৃরি  জাতীয় ভররা ংস্থা 

 রচফারয় 

 অধুরনক তথ্য প্রযুরক্তমত নাযী ও রশুয ংিমণয 

সুমমাগ সৃরি 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 জাতীয় ভররা ংস্থা 

 ফাংরামদ রশু একামেভী 

২. ঝুঁরকপূণ ত নাযী ও রশুমদয জন্য 

াভারজক রনযািা ও ন্যায় 

রফচায প্ররতষ্ঠা 

 দারযদ্রে রফমভাচমনয রমেে য  ঞ্চমরয দরযদ্র কভ তজীফী 

ল্যাকমরটং ভা’মদয বাতা প্রদান 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 রবরজরে কাম তক্রমভয অওতায় দুস্থ ভররামদযমক খায 

ায়তা ও উৎাদনীর উকযণ প্রদান 

 রচফারয় 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

  িাভাঞ্চমরয রতদরযদ্র ও গবতফতী ভাময়মদয জন্য 

ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রদান 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 রনম তারতত দুস্থ নাযী ও রশুমদয অরথ তক ায়তা এফং 

রচরকৎা মফা প্রদান 

 রচফারয় 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 কভ তজীফী ভররামদয মামের সুরফধা প্রদান ও রশুমদয 

রদফামত্ন মফা প্রদান 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 জাতীয় ভররা ংস্থা 

 রনম তারতত ভররা ও রশুমদয রচরকৎা, অআনগত 

ায়তা এফং কাউমেররং, রনযাদ অশ্রয় এফং খায 

ায়তা প্রদান 

 রচফারয় 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

 জাতীয় ভররা ংস্থা 

 অদারমত রফচাযকামর ভররা, রশু ও রকমাযী 

মপাজতীমদয রনযাদ অফান ব্যফস্থা রনরিতকযণ 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

৩.  নাযীয াভারজক ও 

যাজননরতক েভতায়ন 

 ভররা জন প্ররতরনরধমদয প্ররেণ ও রনফ তাচন প্ররক্রয়ায় 

নাযীয ংিণ বৃরেয জন্য মচতনতামূরক কাম তক্রভ 

রযচারনা 

 জাতীয় ভররা ংস্থা 

৪. রশু ও রকমায-রকমাযীমদয 

সুনাগরযক রমমফ গমে মতারা 

 ০-৫ ফছয ফয়ী রশুয প্রাযরিক রোয রমেে রশু 

রফকা মকন্দ্র ও ররভপুয কভ তসূরচ রযচারনা 

 ফাংরামদ রশু একামেরভ 

 ভাতৃবালায প্ররত শ্রোমফাধ গমে মতারায জন্য রশু 

উমমাগী রফরবন্ন ফআ, রিকা ও িন্থ প্রকা 

 রশুয ভনন, মভধা ও াংস্কৃরতক রফকা কভ তসূরচ 

রযচারনা 

 ক্লামফ ংগঠিত কময ভামজয আরতফাচক রযফততমন 

রকমায-রকমাযীমদয েভতায়ন 

 ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 
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৩ .০  দারযদ্রে রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ু ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্রেরনযন,নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ুয উয ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্যমূময প্রবাফ 

৩.১.১ াভারজক ও থ তননরতক কভ তকামে নাযীমদয ভসুমমাগ সৃরি 

দারযদ্রে রনযমনয উয প্রবাফ : নাযী উমযাক্তামদয রফকা াধমন গৃীত কাম তক্রভ, দরযদ্র নাযীমদয কারযগরয, বৃরিমূরক ও 

অয়ফধ তক প্ররেণ প্রদান, অত্ন-কভ তংস্থান সৃরিয রমেে প্রদি ঋণ, ফাজামযয চারদায ামথ প্ররেণ কাম তক্রমভয ংমমাগ াধন 

আতোরদ কাম তক্রমভয পমর নাযীয অয়বৃরেয ভাধ্যমভ দারযদ্রে রযরস্থরতয উন্নরত মফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: ভররামদয জন্য কারযগরয, বৃরিমূরক ও অয়ফধ তক প্ররেণ কাম তক্রমভয অওতায় তাঁমদয প্ররেণ 

প্রদান কযা মচ্ছ, মা নাযীমদয কভ তংস্থান বৃরে কযমছ। মেচ্ছামফী ভররা ংগঠমনয রনফন্ধন, প্ররেণ, নুদান ও ঋণ প্রদান 

কাম তক্রভ নাযী উন্নয়মন ায়ক ভূরভকা যাখমফ। এ রফলময় ভন্ত্রণারময়য গৃীত প্রকমেয ভাধ্যমভ নাযীমদয রফরবন্ন তথ্য ংযেণ ও 

যফযা কযা মফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ু রযফততমনয কাযমণ নাযী ও রশুযা ফমচময় মফর ঝুঁরকপূণ ত ফস্থামন 

যময়মছ। জরফায়ুয প্রবামফ েরতিস্ত এরাকায় নাযীয কভ তংস্থান সৃরি ও জীরফকায রবমমাজমনয রমেে তাঁমদযমক উন্নয়নমূরক 

কভ তসূরচয অওতায় এমন জরফায়ু নীর কারযগরয ও অয়ফধ তক প্ররেণ, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, ফাজায ব্যফস্থায ামথ ম্পৃক্তকযণ, 

মন্ত্রারতয মমারগতায ভাধ্যমভ থ তননরতকবামফ েভতায়ন কযা মচ্ছ।  

৩.১.২ ঝুঁরকপূণ ত নাযী ও রশুমদয জন্য াভারজক রনযািা ও ন্যায় রফচায প্ররতষ্ঠা 

দারযদ্রে রনযমনয উয প্রবাফ :যুমগামমাগী নাযী নীরত  ,রশু নীরত ,অআনগত ায়তা ,ভমনা-াভারজক কাউমেররং ,রচরকৎা ও 

পুনফ তান মফা প্রারত নাযী ও রশুমদয রধকতয রনযািা রনরিত কযমফ ,মা তামদয থ তননরতক কভ তকামে ংিমণ উৎা 

মমাগামফ। কভ তজীফী ল্যাকমরটং ভা’মদয  বাতা প্রদান কাম তক্রভ  ,রবরজরে কাম তক্রভ, কভ তজীফী  ভররা মামের  ,রশু  রদফামত্ন মকন্দ্র ,

দরযদ্র ভা ’মদয  জন্য ভাতৃত্ব কারীন বাতা কাম তক্রভ এফং দারযদ্রে রফমভাচন ও অত্ম -কভ তংস্থান  সৃরিয রমেে ন্যান্য বাতা ও 

নুদান তৃণমূর ম তাময় নাযী ও কন্যা রশুমক িাব্য দারযমদ্রয ঝুঁরক মথমক রনযাদ যাখমফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: প্ররত ফছয ১০.৪০ রে সুরফধামবাগীমক রবরজরে কাম তক্রমভয অওতায় খায, অরথ তক ও প্ররেণ 

ংক্রান্ত সুরফধা প্রদান, ফততভান ফছময ৭ রে ৭০ াজায জন দরযদ্র ভা’মক ভাতৃত্বকারীন বাতা এফং য ঞ্চমর ২ রে ৭৫ 

াজায জন কভ তজীফী ল্যাকমরটং ভা’মদয বাতা প্রদান, প্ররতফছয 1963 জন কভ তজীফী ভররামক মামের সুরফধা প্রদান ও 4050 

জন রশুমক রদফামত্ন সুরফধা ও রশু রফকা মকন্দ্র কভ তসূরচয ভাধ্যমভ ৭৬০ জন রশুমক াফ তেরণক সুরফধা প্রদান আতোরদ কাম তক্রভ 

নাযীয াভারজক রনযািা বৃরেমত ফদান যাখমছ এফং শ্রভফাজায ও অয়ফধ তক কাম তক্রমভ তামদয রধক াময ম্পৃক্ত ওয়ায 

সুমমাগ সৃরি মচ্ছ। রনম তারতত নাযীমদয নাযী রনম তাতন প্ররতমযাধ কভ তসূরচয অওতায় রফরবন্ন প্রকামযয অআনগত ায়তা এফং 

প্ররতকায প্রদান কযা মচ্ছ। ঢাকা মভরেকোর কমরজ মদময ছয়ট রফবাগীয় দময ফরস্থত মভরেমকর কমরজ াাতামর 

রফবাগীয় রেএনএ রিরনং ল্যাফমযররয স্থামনয ভাধ্যমভ অদারত, পুরর এফং ও.র.র. মথমক মপ্ররযত অরাভত মূময নমুনা 

যীো কময নাযীয প্ররত রংতায ামথ জরেত যাধীমদয নাক্ত কযায ব্যফস্থা িমণয পমর নাযী ও কন্যা রশুয প্ররত 

রংতা মনকাংম হ্রা ামফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ু রযফততমনয প্রবামফয েরতিস্ত এরাকায় াভারজক রনযািা মফিনীয 

অওতায় ঝুঁরকপূণ ত নাযী ও রশুমদয জরফায়ু জরনত রবমমাজমন ায়তা কযা মচ্ছ। 

৩.১.৩  নাযীয াভারজক ও যাজননরতক েভতায়ন 

দারযদ্রে রনযমনয উয প্রবাফ :জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীরতয মথামথ ফাস্তফায়মনয পমর নাযীয রধকায প্ররতষ্ঠা ও নাযীয প্ররত 

সুরফচায রনরিত কযমফ। এছাো রফরবন্ন মচতনতামূরক কাম তক্রভ নাযীমদয দারযদ্রে রনযমন ায়ক ভূরভকা যাখমফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীরত, ২০১১ ফাংরামদময নাযী উন্নয়মনয মূররবরি রামফ কাজ কযমছ। এ 

মেমি গৃীত কভ ত রযকেনা রফরবন্ন মেমি নাযীয েভতায়ন রনরিত কযমফ। ভররা জন প্ররতরনরধমদয প্ররেণ ও রনফ তাচন 

প্ররক্রয়ায় নাযীয ংিণ বৃরেয রমেে গৃীত মচতনতামূরক কাম তক্রভ এফং মথামথ অআন ও নীরত প্রণয়ন কাম তক্রভ নাযীয 
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াভরিক উন্নয়মন ায়ক ভূরভকা যাখমফ। WID Focal Point এফং NCWCD য ভাধ্যমভ রফরবন্ন ভন্ত্রণারময় গৃীত উন্নয়ন 

কাম তক্রমভ নাযী উন্নয়মনয রফলয় রধকতয ম্পৃক্ত মফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: প্রতেে মকান প্রবাফ মনআ।  

৩.১.৪  রশু ও রকমায-রকমাযীমদয সুনাগরযক রামফ গমে মতারা 

দারযদ্রে রনযমনয উয প্রবাফ :রশু পুযস্কায, ররভপুয কাম তক্রভ এফং রশু রফকা কভ তসূরচয ভাধ্যমভ ০-৫ফছয ফয়ী রশু 

কর রশুয ভা’মদয রশু োস্থে, পুরি এফং রশুয াযীরযক ও ভানরক রফকা ম্পমকত কযণীয় রফলময় ধাযণা প্রদান কযা মচ্ছ। 

রশু রফকা মকমন্দ্রয প্রদি মফা )মথা- প্ররেণ, রো ও মখরাধুরা উকযণ( রশু উন্নয়মন ভূরভকা যাখমফ। ক্লামফ ংগঠিত কময 

ভামজয আরতফাচক রযফততমন রকমায-রকমাযীমদয েভতায়ন কভ তসূরচয ভাধ্যমভ 4,883ট ক্লামফ 1,46,490 জন রকমায-

রকমাযীমক জীফন দেতামূরক প্ররেণ প্রদান কযা মফ। ৩,৬০০ জন দরযদ্র মভধাফী কন্যা রশুয ভরন্বত উন্নয়মনয রমেে 

এককারীন ১৫,০০০ রাকা বৃরি প্রদান ও যুমগামমাগী প্ররেণ প্রদান কযা মফ। পমর দারযদ্রে রনযমনয উয মযােবামফ প্রবাফ 

েমফ।  

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: ২,১০৯ট মকমন্দ্রয ভাধ্যমভ প্রায় ৬৩ াজায রশুমক রশুয প্রাযরিক রফকা কাম তক্রমভয অওতায় 

অনা মচ্ছ এফং প্ররত ফছয গমে প্রায় ৩৫ াজায রশুমক াংস্কৃরতক প্ররেণ প্রদান কযা মফ। রশু রফকা মকমন্দ্রয ভাধ্যমভ 

প্রদি মফা ০-৫ফছয ফয়ী রশুমদয াভারজক রফকা াধন কযমফ এফং তামদয মচতনতা বৃরে কময প্রাথরভক স্কুমর 

গভমনামমাগী কময তুরমফ। পমর নাযী মযােবামফ উকৃত মফ। রকমায-রকমাযীমদয জীফনভান ংক্রান্ত দেতা এফং 

েভতায়মনয উয ভরেউর রবরিক প্ররেণ রদময় ভাজ এফং মজোয মচতন কযা মফ। শুধু রকমাযীযাআ নয়, তামদয রতা-

ভাতা এফং করভউরনট ররোযমদয রনময় ফাল্যরফফা, মমৌতুক ও আবটরজং রনযন এফং নাযীয েভতায়মনয রফলময় মচতনতা 

সৃরিমূরক উঠান বফঠক ও বা ভামফময অময়াজন কযা মফ। এমত নাযী উন্নয়মনয উয ব্যাক প্রবাফ েমফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ:  প্রত্যক্ষ ক োন প্রবোফ কনই। 

৩ .২  দারযদ্রে রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ু রযফততন ম্পরকতত ফযাে 

(াজায রাকায়)  

রফফযণ 
ফামজর 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

দারযদ্র্ে রনযন 3031,45,49 3189,40,76 3746,40,04 

নাযী উন্নয়ন 2665,84,77 2772,04,49 3281,82,22 

জরফায়ু রযফততন 423,96,92 455,98,37 475,43,08 

৪.১ িারধকায ব্যয়খাত/কভ তসূরচমূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

িারধকায ব্যয় খাত/কভ তসূরচমূ 
ংরিি ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

উমেশ্য 

1. দুস্থ ভাতামদয খায ায়তা (রবরজরে )কভ তসূরচ  

 রবরজরে কভ তসূরচয দীঘ তমভয়ারদ উমেশ্য মরা ফাংরামদময দারযদ্রে ীরেত এফং দুস্থ িাভীণ 

ভররামদয অথ ত-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন কযা, মামত তাযা রফযভান খায রনযািাীনতা, 

পুরিীনতা ও থ তননরতক রনযািাীনতা এফং াভারজক ভম তাদায ফস্থানমক পরবামফ 

রতক্রভ কযমত াময। এ কভ তসূরচ ভররামদয জন্য াভারজক রনযািায অওতায় গৃীত 

ফমচময় ফে ও গুরুত্বপূণ ত কভ তসূরচ রফধায় এটমক ফ তারধক িারধকায খাত রমমফ রচহ্নত 

কযা ময়মছ। 

 ঝুঁরকপূণ ত নাযী ও রশুমদয জন্য 

াভারজক রনযািা ও ন্যায় 

রফচায প্ররতষ্ঠা। 

2. কভ তজীফী ল্যাকমরটং ভাদায ায়তা তরফর ও দরযদ্র ভা ’য  জন্য ভাতৃত্বকারীন বাতা 

 য অঞ্চলর  ভ মজীফী দরযদ্র ভো’কদয ভোতৃত্ব োরীন স্বোস্থ্য ও ত্োলদয গবমস্থ্ ন্তোন ফো 

নফজোত্  রশুয রযপূর্ ম রফ ো োধলন আরথ ম  োয়ত্ো প্রদোলনয রলক্ষয এ  োম মক্রভ গ্রর্ 

 ঝুঁরকপূণ ত নাযী ও রশুমদয জন্য 

াভারজক রনযািা ও ন্যায় 
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িারধকায ব্যয় খাত/কভ তসূরচমূ 
ংরিি ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

উমেশ্য 

 যো লয়লে। ল্লী অঞ্চলরয দরযদ্র গবমফত্ী ভো’কদয দুঃখ-দদ মোয  থো রফলফচনো  লয ভো ও 

গবমস্থ্ ন্তোলনয পুরি চোরদো পূযলর্য উলেলে োযোলদল ভোতৃত্ব োরীন বোত্ো প্রফত্মন  যো 

লয়লে। য অঞ্চলর দরযদ্র  ভ মজীফী ল্যো লেটিং ভো’কদয এফিং ল্লী অঞ্চলর দরযদ্র গবমফত্ী 

ভো’কদয স্বোস্থ্য, পুরি, গবমস্থ্ ন্তোন ফো নফজোত্  রশুয রযপূর্ ম রফ ো োধলন এ  োম মক্রভ 

০২ট গুরুত্বপূর্ ম ভূরভ ো যোলখ রফধোয় রিত্ীয় অগ্রোরধ োয খোত্ রললফ রচহ্নত্  যো লয়লে। 

রফচায প্ররতষ্ঠা। 

3. রশু রফকা মকন্দ্র ও রকমায-রকমাযীমদয েভতায়ন কভ তসূরচ 

 দুস্থ ও ায় রশুমদয াফ তেরনক সুরফধা প্রদামনয ভাধ্যমভ াভারজক ম্পৃক্ততা, ারফ তক 

রফকা াধন ও রশু রধকায রনরিত কযা এফং রকমায-রকমাযী ক্লামফয ভাধ্যমভ 

সুনাগরযক রমমফ গমে মতারায জন্য জীফন দেতামূরক প্ররেণ প্রদান গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা 

যামখ। তাআ এটমক ভন্ত্রণারময়য িারধকায ম্পন্ন ব্যয় খাত রমমফ ন্তর্ভ তক্ত কযা ময়মছ।  

 রশু ও রকমায-রকমাযীমদয 

সুনাগরযক রমমফ গমে মতারা। 

4. ভররামদয জন্য কারযগরয, বৃরিমূরক, অয়ফধ তক ও উৎাদনীর প্ররেণ প্রদান 

 ভররামদযমক কারযগরয, বৃরিমূরক, অয়ফধ তক ও উৎাদনীর প্ররেণ প্রদামনয পমর 

থ তননরতক কভ তকামে তামদয ংিমণয সুমমাগ বৃরে ায়। এ রফমফচনায় প্ররেণ 

কাম তক্রভমক ভন্ত্রণারময়য ন্যতভ িারধকায ম্পন্ন ব্যয় খাত রামফ রচরহ্নত কযা ময়মছ। 

 াভারজক ও থ তননরতক 

কভ তকামে নাযীমদয ভসুমমাগ 

সৃরি। 

5. ভররামদয রফরুমে রংতা প্ররতমযাধ ও অআনগত ায়তা প্রদান  

 নাযী রনম তাতন প্ররতমযাধকমে রনম তাতমনয রকায নাযীমদয উন্নততয মফা মমভন: োস্থে, 

অআরন ায়তা, কাউমেররং, রনযাদ অশ্রয়, ভামজ পুনফ তামনয অওতায় অনা এফং 

কর ধযমনয রনম তাতমনয রফরুমে জনমচতনতা বৃরেয রমেে কাম তক্রভ িণ এ ভন্ত্রণারময়য 

ন্যতভ প্রধান দারয়ত্ব। এ কাযমণ ভররামদয রফরুমে রংতা প্ররতমযাধ ও অআনগত 

ায়তা প্রদান ভন্ত্রণারময়য িারধকায ম্পন্ন খাত রামফ রফমফরচত ময়মছ। 

 ঝুঁরকপূণ ত নাযী ও রশুমদয জন্য 

াভারজক রনযািা ও ন্যায় 

রফচায প্ররতষ্ঠা। 

৪.২ ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন ও প্রমেণ )২০১9-20 মত ২০২1-২2(   

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/প্রারতষ্ঠারনক আউরনরওয়াযী ব্যয় 

(াজায রাকায়)  

রফফযণ ফামজর ংমারধত 

ফামজর 

ফামজর 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

রচফারয় 3104,84,68 3044,80,78 3269,19,24 3606,80,35 4101,47,00 

প্রধান কাম তারয়, ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 183,74,50 222,59,17 223,58,46 166,90,65 67,99,00 

মজরা ভররা রফলয়ক কভ তকততায কাম তারয়মূ 45,00,00 43,19,28 45,28,00 48,35,00 53,74,00 

উমজরা ভররা রফলয়ক কাম তারয়মূ 114,79,00 105,34,96 168,04,00 246,91,00 253,59,00 

প্ররেণ মকন্দ্রমূ 9,83,00 9,96,60 10,78,00 11,86,00 12,90,00 

ভররা ায়তা মকন্দ্রমূ 5,95,00 5,80,13 6,15,00 6,77,00 7,45,00 

কভ তজীরফ ভররা মামের 3,45,00 3,30,89 3,51,00 3,90,00 4,30,00 

রদফামত্ন মকন্দ্রমূ 21,66,00 21,56,23 21,41,00 23,15,00 24,75,00 

রশু, রকমাযী ও ভররা রনযাদ মপাজতী মকন্দ্র 89,00 85,72 85,00 93,00 95,00 

ফ তমভার : 3490,16,18 3457,43,76 3748,79,70 4115,58,00 4527,14,00 
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৪.২.২ থ তননরতক গ্রু মকাে নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায রাকায়)  

থ তননরতক 

গ্রু মকাে 

রফফযণ ফামজর ংমারধত 

ফামজর 

ফামজর 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

 অফততক ব্যয়      

3111 নগদ ভজুরয ও মফতন 251,08,92 200,10,88 223,69,59 227,75,82 196,01,59 

3211 প্রারনক ব্যয় 76,05,57 90,48,91 116,95,38 180,75,13 147,88,31 

3221 রপ, চাজত ও করভন 30,74,98 34,77,38 36,26,96 36,24,72 36,22,19 

3231 প্ররেণ 183,32,64 224,14,67 220,55,85 184,22,00 139,17,98 

3243 মমরার, ওময়র ও লুরিমকন্ট 3,07,56 2,90,11 4,14,81 3,79,71 2,10,54 

3244 ভ্রভণ ও ফদরর 7,19,40 8,11,93 9,63,03 10,30,47 10,60,58 

3251 কৃরলজ যফযা 0 33,50 20,50 0 0 

3252 রচরকৎা ও ল্য রচরকৎা যঞ্জাভারদ 

যফযা 

1,15,25 4,13,55 9,33,50 7,40,20 5,06,72 

3254 খায যফযা 10,94,47 9,42,09 13,00,15 11,53,32 9,68,63 

3255 মুদ্রণ ও ভরনারয 14,60,91 18,07,37 34,26,46 30,53,44 24,67,17 

3256 াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভিী 16,40,84 19,25,49 17,90,84 12,34,86 11,20,44 

3257 মাগত মফা, ম্মানী ও রফমল ব্যয় 33,28,10 43,44,08 52,88,37 87,41,46 56,88,72 

3258 মভযাভত ও ংযেণ 10,83,78 9,92,00 12,81,57 13,09,58 14,44,68 

3631 অফততক নুদান 376,19,48 377,31,98 138,13,70 141,22,90 144,40,30 

3632 মূরধন নুদান 3,00,00 3,00,00 5,05,30 5,30,30 5,48,90 

3721 নগদ াভারজক ায়তা সুরফধারদ 672,00,00 672,00,00 1003,20,00 1103,52,00 1213,87,20 

3722 নগদ াভারজক ায়তা সুরফধারদ 1620,04,00 1591,42,21 1628,15,20 1794,53,65 1984,21,20 

3821 অফততক স্থানান্তয মা ন্যি মশ্ররণফে নয় 1,69,88 70,85 1,16,53 1,32,19 88,25 

3823 প্রকমেয অফততক স্থানান্তয 0 3,00 11,67,00 56,18,90 73,75,53 

3911 ংযরেত 41,28,48 10,80,64 48,00,04 8,67,39 357,09,06 

 মভ তার : - অফততক ব্যয় 3352,94,26 3320,40,64 3587,04,78 3916,18,04 4433,67,99 

 মূরধন ব্যয়      

4111 বফন ও স্থানামূ 64,95,88 45,21,58 38,11,63 12,65,95 4,75,00 

4112 মন্ত্রারত ও যঞ্জাভারদ 68,24,54 88,40,20 63,65,81 44,92,68 42,71,35 

4113 ন্যান্য স্থায়ী ম্পদ 3,13,00 2,95,54 4,78,02 4,38,03 4,51,89 

4141 ভূরভ 6,00 1,00 39,00 7,00 8,00 

4143 প্রাকৃরতকবামফ উৎন্ন ন্যান্য ম্পদ 0 0 75,00 0 0 

4144 রযভামমাগ্য উৎারদত ম্পদ 0 23,00 0 0 0 

4211 প্রকে মূরধন ব্যয় 0 0 40,10,00 136,31,10 13,11,47 

4911 ংযরেত 0 0 13,73,76 80,00 28,00,00 

 মভ তার : - মূরধন ব্যয় 136,39,42 136,81,32 161,53,22 199,14,76 93,17,71 

 ম্পদ      

7215 ঋণ 82,50 21,80 21,70 25,20 28,30 

 মভ তার : - ম্পদ 82,50 21,80 21,70 25,20 28,30 

 ফ তমভার : 3490,16,18 3457,43,76 3748,79,70 4115,58,00 4527,14,00 
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৫ .০  ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ তকৃরত রনমদ তকমূ  (Key Performance Indicators) 

রনমদ তক ংরিি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভািা 

প্রকৃত 

জতন 

রেেভািা ংমারধত 

রেেভািা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভািা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. াভারজক রনযািা কভ তসূরচয ন্তর্ভ তক্ত 

উকাযমবাগীয কবামযজ 
         

ক. রবরজরে কবামযমজয ায 

(৮৭,৭১,০০০ জন)  

২  % 

  ৫৫.৬০ ৫৫.৬০ ৬৭.২৭ ৬৭.০০  ৬৭.২০  ৭৮.৬৭ ৭৮.৪০ 

খ. কভ তজীফী ল্যাকমরটং ভাদায 

ায়তা তরফর প্রদামনয 

কবামযমজয ায  (২৪,২০,০০০ 

জন)  

 ২০.৩৭ ২০.৩৭ 20.37 ২০.৩৭ ২9.46 30.37 ২৮.৬০ 

গ. দরযদ্র ভা ’য  জন্য ভাতৃত্বকার 

বাতা প্রদামনয কবামযমজয ায 

(৬০,৮০,৭৬৭ জন)  

20.56 ২০.৫৬ 30.43 ৩০.৪৩ 31.42 3১.৪২ ৩৪.৫৬ 

2. ক্ষুদ্রঋণ কবামযজ ায (১০,১২,০০০ জন)  ১ % 18.00 ১৮.১০ ১৯.১৩ ১৯.০০  ১৯.৬২  20.51 ২১.৪০ 

3. রংতায রকায নাযী ও 

রশুমক সুযো প্রদান 
২ 

জন 

)াজায( 
65.82 ৭৮.৪৮ 77.50 ৮৯.৪৮ 89.70  101.700 ১১৯.৪৮ 

4. ররবক ংগঠন কতৃতক ভররা জন 

প্ররতরনরধ -দরমনতামদয প্ররেমণয 

কবামযজ (৩১,৮৬৮জন) 

৩ % 11.00 ১১.০০ 12.৫৩ ১২.৫৩  ১৩.৪৭  13.48 ১৩.৫০ 

5. রশু ও রকমায -রকমাযীমদয 

প্ররেমণয কবামযজ 
         

ক. রশু (৬,৬৩,৭৮,৪০০ জন( 

৪ % 

0.43 ০.৪৪ 0.49 ০.৪৯ 0.55 0.62 ০.৬৮ 

খ. রকমায -রকমাযী  )২.০৮ 

মকাট( 
0.60 ০.৬০  1.41  ১.৪১  2.11  2.82  ৩.৫২ 

মনারঃ ক্ররভ  নিং-১ ( ) (খ) ২০০১ লন আদভশুভোরয অনুমোয়ী, ক্ররভ  নিং-১ (গ)২০০৮ লনয রযিংখ্যোন ব্যযলযোয রোফ অনুমোয়ী, ক্ররভ  নিং-২ ভরফঅ ও জোভ-এয প্রোপ্ত 

ত্থ্যোনুমোয়ী, ক্ররভ  নিং-৩-ভোরিলক্টযোর প্র লেয প্রোপ্ত ত্থ্যোনুমোয়ী, ক্ররভ  নিং-৪ রনফ মোরচত্  র স্তলযয কভোে জনপ্ররত্রনরধ, ভরফঅ-এয ররফও এফিং জোভ এয কজরো ও 

উলজরো  রভট, ৫ ( ) ফ মলল আদভশুভোরয ২০১১ অনুমোয়ী, এফিং ৫(খ) রফশ্ব স্বোস্থ্য িংস্থ্োয ত্থ্য অনুমোয়ী। 

৬ .০  রধদপ্তয/ংস্থায ার্রতক জতন ,কাম তক্রভমূ ,পরাপর  রনমদ তক ও রেেভািা এফং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয়  

৬.১.১ ার্রতক জতন:  গত্ ৩ ফেলয ভররো ও রশু রফলয়  ভন্ত্রর্োরলয়য আওত্োয় ১৮ রক্ষ নোযীল  ভোতৃত্ব োরীন বোত্ো প্রদোন  যো 

লয়লে। ৬ রক্ষ ৩০ োজোয ৩০০জন  ভ মজীফী নোযীল  ল্যো লেটিং বোত্ো োয়ত্ো প্রদোন  যো লয়লে। দরযদ্র ীভোয নীলচ 

ফফো োযী ৩০ রোখ ৮০ োজোয নোযীল  রবরজরি োয়ত্ো প্রদোন  যো লয়লে। ১৫৬০ জন নোযীল  উলযোক্তো রললফ গলে 

কত্োরোয রলক্ষয প্রলয়োজনীয় োয়ত্ো প্রদোন  যো লয়লে।  ভ মজীফী ভররো কোলিলর ২০২০ জন ভররোয রনযোদ আফোলনয ব্যফস্থ্ো 

 যো লয়লে। ওয়োন ি ক্রোইর কর ও কন্টোয লত্ ৮৪ োজোয ৫৩৩ জন রনম মোরত্ত্ নোযীলদয োয়ত্ো প্রদোন  যো লয়লে। 

ইরত্ভলে ন্যোনোর পলযনর  রিএনএ কপ্রোপোইররিং ল্যোফলযেযীয ভোেলভ ৪৪৯২ট ভোভরোয কপ্ররক্ষলত্ ১৪৪৮৩ট নমুনোয রিএনএ 

যীক্ষো ম্পন্ন  যো লয়লে। ন্যোনোর ট্রভো  োউলেররিং কন্টোয লত্ কভোে ১৫১৬ জন নোযী ও রশু ক  ভলনোোভোরজ   োউলেররিং 

প্রদোন  যো লয়লে।  
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৬.১.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেেভািা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভািা 

প্রকৃত 

জতন 

রেেভািা ংমারধত 

রেেভািা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভািা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. রবরজরে কাম তক্রমভয 

অওতায় দুস্থ 

ভররামদযমক খায 

ায়তা ও উৎাদনীর 

উকযণ প্রদান 

বাতামবাগীয 

ংখ্যা )রবরজরে( 
২ 

জন 

)রে( 

49.00 ৪৯.০০ ৫৯.০০ ৫৯.৪০ ৫৯.৪০ 69.৮0 ৬৯.৮০ 

2. রনম তারতত দুস্থ নাযী ও 

রশুমদয অরথ তক ায়তা 

এফং রচরকৎা মফা প্রদান 

সুরফধামবাগীয 

ংখ্যা 

(নুদান প্রদান)  

২ 

জন 

)াজায( 

21.20 ২১.৭০ 21.80 ২২.০০ 23.00 24.20 ২৫.৪০ 

 সুরফধামবাগীয 

ংখ্যা 

 (মফা প্রদান ) 

500.00 ৫০০.০০ 550.00 ৫৫০.০০ 600.00 650.00 ৬৬৬.০০ 

3. রনম তারতত ভররা ও 

রশুমদয রচরকৎা ,

অআনগত ায়তা এফং 

কাউমেররং, রনযাদ 

অশ্রয় এফং খায ায়তা 

প্রদান 

সুরফধামবাগীয 

ংখ্যা 

(মফা প্রদান)  

২ 
জন 

)াজায( 
65.82 ৬৫.৯২ 71.50 ৭১.৫০ 89.70 101.70 ১১৬.৭০ 

4. নাযী উমযাক্তামদয 

েভতায়ন ও কভ তদেতা 

বৃরেয রমেে  প্ররেণ 

প্রদান ও অফারক সুরফধা 

সৃরি 

সুরফধামবাগীয 

ংখ্যা) 
 ১ 

জন 

)াজায( 

2.50 ২.৫০ 2.60 ২.৬০ 2.70 2.80 ২.৯০ 

৬.১.৩ ামযন আউরনর ,রস্কভ  এফং প্রকেওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায রাকায়( 

ামযন আউরনর  ,রস্কভ এফং প্রকমেয নাভ  
ংরিি 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজর 

ংমারধত 

ফামজর 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1300101 - রচফারয়  10,24,27 14,60,00 12,92,10 13,72,30 15,08,80 16,59,70 

মভার : াধাযণ কাম তক্রভ  10,24,27 14,60,00 12,92,10 13,72,30 15,08,80 16,59,70 

রফমল কাম তক্রভ        

120000801 - যকারয কভ তচাযীমদয জন্য ঋণ  0 0 0 21,70 25,20 28,30 

120001806 - দরযদ্র ভা'য জন্য ভাতৃত্বকার বাতা ৭ 317,51,25 693,00,00 694,02,06 763,27,00 839,60,00 923,56,00 

120001812 - এোরেোে পয ওয়ারকং ল্যাকমরটং ভাদায ২ 0 0 0 273,11,00 301,14,00 331,26,00 

120001902 - রব.রজ.রে. কাম তক্রভ ১ 1234,85,92 1685,07,10 1656,45,31 1698,90,70 1873,14,00 2070,62,00 

120008100 - জরয়তা মেলমণ ফাংরামদ ১ 87,99 1,30,00 1,30,00 1,30,00 1,45,00 1,60,00 

মভার : রফমল কাম তক্রভ  1553,25,16 2379,37,10 2351,77,37 2736,80,40 3015,58,20 3327,32,30 

ায়তা কাম তক্রভ        

131008000 - থরশু পুনফ তান কাম তক্রভ  2,52,28 4,00,00 3,70,00 4,00,00 4,50,00 5,00,00 

132005300 - রনম তারতত দুঃস্থ ভররা ও রশু কল্যাণ তরফর  0 10,00,00 10,00,00 5,00,00 0 0 

132005400 - ভররামদয অত্মকভ তংস্থামনয জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তরফর ১-৩ 2,95,60 5,00,00 5,00,00 6,00,00 7,00,00 8,00,00 

135009400 - ভররা মেচ্ছামফী ভাজ কল্যাণ মকন্দ্র ৪ 8,50,00 10,00,00 10,00,00 10,98,00 12,50,00 14,00,00 

135009500 - জরয়তা পাউমেন ১ 11,84,72 2,40,00 2,40,00 3,30,00 3,60,00 3,80,00 
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মভার : ায়তা কাম তক্রভ  25,82,60 31,40,00 31,10,00 29,28,00 27,60,00 30,80,00 

মভার : রযচারন কাম তক্রভ  1589,32,03 2425,37,10 2395,79,47 2779,80,70 3058,27,00 3374,72,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত         

213007400 - এপরএরফ'য রযফায উন্নয়ন মকমন্দ্রয (এপরের) ভাধমভ দেতা 

উন্নয়মন প্ররেণ প্রদান ও নাযী উমযাক্তা সৃরি এফং কভ তংস্থান (২০১৬-১৭ মত 

২০১৮-১৯) 

৪ 45,28 1,68,40 1,68,40 1,40,76 0 0 

213007500 - গাজীপুয রট কম তামযমনয দরযদ্র ভররা ও রশুমদয োস্থে ও 

পুরে মফা প্রদান (২০১৬-১৭ মত ২০১৮-১৯) 
২ 55,78 1,88,67 1,88,67 2,48,50 0 0 

213008800 - প্রাযরিক মভধারফকা দেতা বৃরে (০১/০৭/১৫ - ৩০/০৬/১৯)  1,89,31 1,09,47 1,09,47 0 0 0 

213009200 - জরয়তা'য খাযজাত ব্যফা রক্তারীকযণ (২০১৬-১৭ মত 

২০১৮-১৯) 
৪ 34,79 1,28,00 1,28,00 2,98,78 0 0 

213009300 - গবত মত ৫  ফছয ম তন্ত রশুয রফকাম জীফন দেতা প্ররেণ 

(২০১৬-১৭ মত ২০১৮-১৯) 
২ 23,27 1,63,38 1,63,38 2,49,29 0 0 

213009500 - সুরফধা ফরঞ্চত রশুমদয রো ও োস্থে কাম তক্রভ (০১/০৪/১৬ - 

৩১/১২/১৮) 
৩ 92,15 1,08,43 1,08,43 0 0 0 

213009700 - জরয়তা রিরজং কভ তসূরচ (২য় ম তায়) (২০১৬-১৭ মত ২০১৮-১৯) ৪ 2,24,21 2,32,50 2,32,50 0 0 0 

213009800 - জরয়তা'য মেয বফরচিেকযণ ও ভামনান্নয়ন ংক্রান্ত প্ররেণ 

(২০১৬-১৭ মত ৩১/১২/২০১৮) 
৪ 46,45 3,39,54 3,39,54 0 0 0 

213025200 - গামভ তন্ট ও কাযখানায নাযী শ্ররভকমদয ন্তানমদয জন্য মে-

মকয়ায মন্টায কভ তসূরচ (২য় ম তায়) (২০১৭-১৮ মত ২০২০-২১) 
 0 2,96,15 2,96,15 2,96,15 1,48,60 0 

213025600 - উমজরা ম তাময় তৃণমূর নাযী উমযাক্তামদয দেতা উন্নয়ন 

প্ররেণ (২০১৭-১৮ মত ২০১৮-১৯) 
 0 2,53,50 2,53,50 70,83 0 0 

213025700 - রশুয জীফন সুযোয় াঁতায প্ররেণ (২০১৭-১৮ মত ২০১৯-

২০) 
 0 2,28,80 2,28,80 2,03,70 0 0 

213029100 - াওে এরাকায সুরফধা ফরঞ্চত নাযীয থ তননরতক ও াভারজক 

েভতায়মনয জন্য অয় ও কভ তংস্থান বৃরে কভ তসূরচ 
২ 0 0 4,00,24 2,23,12 0 0 

213029200 - নাযী ও রশুয োস্থে উন্নয়মনয রো রফলয়ক কভ তসূরচ ২ 0 0 2,06,15 1,71,15 1,60,70 0 

213029900 - টরেক রশু ও ভররামদয জন্য াআরর প্ররেণ মকমন্দ্রয 

ভাধ্যমভ প্ররেণ প্রদান (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২০) 
৪ 0 0 2,85,19 2,85,19 0 0 

213030000 - রছরভমরয নাযীমদয জীফনমািায ভান উন্নয়ন প্ররেণ 

(০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২০) 
৪ 0 0 2,08,00 2,05,00 0 0 

213030100 - গণরযফমণ নাযীয রনযাদ মাতায়াত ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

(০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২০) 
 0 0 1,73,16 90,83 0 0 

213030200 - নাযী ও রশু উন্নয়মন ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারময়য 

প্রচাযণা ও ব্র্যারেং কাম তক্রভ রক্তারীকযণ (০১/০৩/২০১৯-২৯/০২/২০২০) 
 0 0 2,32,00 2,32,00 0 0 

213030300 - নাযীয দেতা উন্নয়ন ও েভতায়মন রিল্যারেং/অউরমার তং 

প্ররেণ  (০১/০৩/২০১৯-২৮/০২/২০২০) 
৪ 0 0 1,63,48 2,29,52 0 0 

213030400 - ারনমত ডুমফ মাওয়া প্ররতমযাধকমে রশুমদয াঁতায প্ররেণ  

(০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) 
১-৪ 0 0 79,00 89,00 89,00 0 

213030500 - কারযগরয দেতা রফকাময ভাধ্যমভ নাযী উমযাক্তা সৃজন, 

েভতায়ন ও অথ ত-াভারজক উন্নয়ন (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) 
৪ 0 0 93,13 92,13 91,13 0 

213031001 - প্ররেমণয ভাধ্যমভ নাযীয কভ তংস্থান এফং উমযাক্তা সৃরি ৪ 0 0 0 2,20,55 2,20,55 2,20,55 

213031101 - নতুন নাযী উমযাক্তা সৃজন ও অত্ম-কভ তংস্থামনয রমেে ফহুমুখী 

ারজাত ে উৎাদন 
৪ 0 0 0 1,43,90 1,43,90 1,44,90 

মভার : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত  7,11,24 22,16,84 40,57,19 34,90,40 8,53,88 3,65,45 

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

221000130 - নাযী ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারময়য ননুমভারদত প্রকমেয জন্য 

ংযরেত 
১-৩ 0 20,12,00 0 54,78,00 6,37,47 383,43,55 

223012300 - মিংমদরনং মজোয মযনরব ফামজটং আন ফাংরামদ 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 
 0 2,18,00 85,00 87,00 0 0 
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223013700 - একমরাযটং মামরকন পয রচমেন (এরর) (০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
 0 41,63,00 41,04,00 17,55,00 22,23,00 0 

223034300 - রশুয রফকাম প্রাযরিক রো (৩ য় যজায়) প্রকে  

(০১/১০/২০১৮- ৩১/১২/২০২০) 

 0 0 10,50,00 19,63,00 18,40,00 0 

224026200 - নাযী রনম তাতন প্ররতমযাধকমে ভারিমক্টযার মপ্রািাভ (৪থ ত ফ ত) 

ীল তক প্রকে (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
২,৩ 0 23,54,00 21,00,00 27,38,00 40,96,00 0 

224073400 - তথ্য অা: রেরজরার ফাংরামদ গোয রমেে তথ্য মমাগামমাগ 

প্রযুরক্তয ভাধ্যমভ ভররামদয েভতায়ন (২য় ম তায়) প্রকে (০১/০৪/২০১৭-

৩১/০৩/২০২২) 

 0 145,84,00 88,56,00 130,00,00 145,84,00 145,84,00 

224232100 - জরয়তা রাওয়ায রনভ তাণ(০১/০৪/২০১৮-৩১/০৩/২০২১)  0 20,00,00 2,64,00 21,77,00 129,84,00 0 

224243200 - ২১ট মজরায সুরফধাফরঞ্চত নাযী ও রশুয প্রাথরভক োস্থে, 

প্রজনন োস্থে ও পুরি মফা প্রদান (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 
২ 0 0 33,33,00 19,70,00 12,26,00 0 

224268200 - জরয়তা পাউমেমনয েভতা রফরনভ তাণ (০১/০১/২০১৯-

৩১/১২/২০২৩) 
৪ 0 0 6,53,00 30,00,00 62,66,00 86,87,00 

মভার : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  0 253,31,00 204,45,00 321,68,00 438,56,47 616,14,55 

মভার : উন্নয়ন কাম তক্রভ  7,11,24 275,47,84 245,02,19 356,58,40 447,10,35 619,80,00 

মভার :   1596,43,27 2700,84,94 2640,81,66 3136,39,10 3505,37,35 3994,52,00 

৬.২ ভররা রফলয়ক রধদপ্তয 

৬.২.১ ার্রতক জতন: গত ৩ ফছময ১৮ রে নাযীমক ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রদান কযা ময়মছ। ৬ রে ৩০ াজায ৩০০ জন কভ তজীফী 

নাযীমক ল্যাকমরটং বাতা ায়তা প্রদান কযা ময়মছ। রবরজরে কাম তক্রমভয অওতায় ২৮ রে জন দরযদ্র নাযীমক খায ায়তা 

প্রদান কযা ময়মছ। ৫০ রে ৩২ াজায নাযীমক অত্ম-কভ তংস্থামনয রমেে রফরবন্ন প্ররেণ মদয়া ময়মছ। ১৩ াজায ৯ত ৪৭ 

জন নাযীমক ২৩০৪.৩৩ রে রাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা ময়মছ। ৬৩ট মে-মকয়ায মন্টামযয ভাধ্যমভ ৯ াজায ১ত ৪০ জন 

রশুমক মফা প্রদান কযা ময়মছ। কভ তজীফী মামেমর ১,৪০০ জন কভ তজীফী ভররায রনযাদ অফামনয ব্যফস্থা কযা ময়মছ। 

দরযদ্র ভররামদয ভমধ্য ৭ াজায মরাআ মভরন রফতযণ কযা ময়মছ। রকমায-রকমাযীমদয দে ভানফ ম্পমদ রযণত কযায 

রমেে ৫২৯ট ক্লামফয ভাধ্যমভ ১৫ াজায ৮ত ৭০জন রকমায-রকমাযীমক প্ররেণ প্রদান কযা ময়মছ। ১৩ াজায ৪৮ট 

রনফরন্ধত রভরতয নুকূমর ২৫ মকাট ১১ রে ৫৫ াজায রাকা নুদান রফতযন কযা ময়মছ। ৩ াজায ২০জন  নাযীমক অআনী 

ায়তা এফং ৯৩৫ জন নাযী ও রশুমক ায়তা মকমন্দ্র অশ্রয় মদয়া ময়মছ।   

৬.২.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেেভািা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভািা 

প্রকৃত 

জতন 

রেেভািা ংমারধত 

রেেভািা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভািা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ভররামদয অত্ন-

কভ তংস্থামনয জন্য 

কারযগরয, বৃরিমূরক ও 

অয়ফধ তক প্ররেণ, 

উৎাদনীর উকযণ 

এফং ক্ষুদ্রঋণ প্রদান 

প্ররেণ প্রদান 

(কারযগরয,বৃরিমূর

ক ,অয়ফধ তক)  
১ জন  ( রে) 

 79.13  ৭৯.১৪  97.93  ৯৭.৯৪  118.44  140.24  ১৬২.০৫ 

ঋণ প্রদান 1.23 ১.২৬ 1.29 ১.২৯ ১.৩৬ ১.৪৪ ১.৫০ 

2. মেচ্ছামফী রভরত গঠন ,

রনফন্ধন ও রনফরন্ধত 

রভরতমক নুদান ও ঋণ 

ায়তা প্রদান 

রভরত রনফন্ধন ১ 

ংখ্যা 

(াজায) 

18.50 ১৯.০০ 18.60 ১৯.৩০ 19.৩0 19.40 ১৯.৫০ 
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কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভািা 

প্রকৃত 

জতন 

রেেভািা ংমারধত 

রেেভািা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভািা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

3. নাযী উমযাক্তামদয 

েভতায়ন ও কভ তদেতা 

বৃরেয রমেে  প্ররেণ 

প্রদান ও অফারক সুরফধা 

সৃরি 

নাযী উমযাক্তামদয 

েভতায়ন ও 

কভ তংস্থান 

১ 
জন 

)াজায( 
 15.50  ২.৫০  16.00  ৫.০০  ৫.০০  ৫.০০  ৫.০০ 

4. অধুরনক তথ্য প্রযুরক্তমত 

নাযী ও রশুমদয 

ংিমণয সুমমাগ সৃরি 

করম্পউরায 

প্ররেণ 

(আ-মভআর ,

আন্টাযমনর এফং 

পরওয়োয এয 

উয দেতা বৃরে)  

১ জন 2650 ২০০২ ৩১৭৫ ২৩৯১ ৩৭০০ ৪২২৫ ৩৯২১ 

5. দারযদ্রে রফমভাচমনয রমেে  

য ঞ্চমরয দরযদ্র 

কভ তজীফী ল্যাকমরটং 

ভা ’মদয  বাতা প্রদান 

বাতামবাগীয 

ংখ্যা 

(কভ তজীফী 

ল্যাকমরটং ভা) 

২ জন  ( রে) 2.00 ২.০০ ২.৫০ ২.৫০ 2.৭৫ ৩.০২ ৩.৩২ 

6. রবরজরে কাম তক্রমভয 

অওতায় দুস্থ 

ভররামদযমক খায 

ায়তা ও উৎাদনীর 

উকযণ প্রদান 

বাতামবাগীয 

ংখ্যা (রবরজরে)  
২ জন  ( রে) 49.00 ৪৯.০০ ৫৯ .০০  ৫৯.৪০ ৫৯ .০০  69.৮0 ৬৯.৮০ 

7.  িাভাঞ্চমরয রত দরযদ্র 

ও গবতফতী ভা’মদয জন্য 

ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রদান 

বাতামবাগীয 

ংখ্যা (দরযদ্র 

গব তফতী ভা)  

২ জন  ( রে) ৫.০০ ৬.০০ ৭.00 ৭.০০ ৭.৭০ ৮.৪৭ ৯.৩১ 

8. রনম তারতত দুস্থ নাযী ও 

রশুমদয অরথ তক 

ায়তাা্য এফং  রচরকৎা 

মফা প্রদান 

সুরফধামবাগীয 

ংখ্যা  
২ জন 1600 ১৫০০ 1700 ১৭০০ ১৭০০ 1900 ২১০০ 

9. কভ তজীফী ভররামদয 

মামের সুরফধা প্রদান ও 

রশুমদয রদফামত্ন মফা 

প্রদান 

মামের সুরফধা 

(কভ তজীফী ভররা)  

২ 
জন 

)াজায( 

26.00 ২৫.৪১ 28.70 ২৬.৮২ 30.90 33.10 ৩৩.১৫ 

সুরফধামবাগীয 

ংখ্যা (রশু 

রদফামত্ন প্রদান)  

45.00 ৪৫.০৫ 49.05 ৪৯.১০ 53.10 57.15 ৬১.২৫ 

10. রনম তারতত ভররা ও 

রশুমদয রচরকৎা, 

অআনগত ায়তা এফং 

কাউমেররং, রনযাদ 

অশ্রয় এফং খায 

ায়তা প্রদান 

অআনগত মফা 

(ভররা ও রশু)  
২ 

জন 

)াজায( 
18.90 ১৮.৪৫ 19.96 ১৯.৫২ 21.06 22.16 ২২.৮৯ 

11. অদারমত রফচাযকামর 

ভররা, রশু ও রকমাযী 

মপাজতীমদয রনযাদ 

অফান ব্যফস্থা 

রনরিতকযণ 

সুরফধামবাগী 

ভররা, রশু ও 

রকমাযীয ংখ্যা 

২ 

জন  

(াজায 

4.50 ৪.৫০ 4.৬০ ৪.৬০ ৪.৭০ ৪.৮০ ৪.৯০ 

12. ক্লামফ ংঘঠিত কময 

ভামজয আরতফাচক 

রযফততমন রকমায-

রকমাযীমদয েভতায়ন 

ক্লাফ গঠন 

(রকমায-

রকমাযী)  

৪ 

ট 529 ৫২৯ 4883 ৪৮৮৩ 4883 4883 ৪৮৮৩ 

জীফন দেতামূরক 

প্ররেণ (রকমায-

রকমাযী 

জন 

)াজায( 
90.94 ৯০.৯৪ 237.43 ২৩৭.৪৩ ৩83.92 530.41 ৬৭৬.৯০ 
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৬.২.৩ ামযন আউরনর ,রস্কভ  এফং প্রকেওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায রাকায়( 

ামযন আউরনর  ,রস্কভ এফং প্রকমেয নাভ  
ংরিি 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজর 

ংমারধত 

ফামজর 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1300201 - প্রধান কাম তারয়, ভররা রফলয়ক রধদপ্তয  162,91,34 30,44,00 31,07,77 32,57,00 35,68,00 37,71,00 

1300202 - মজরা ভররা রফলয়ক কভ তকততায কাম তারয়মূ  0 45,00,00 43,19,28 45,28,00 48,35,00 53,74,00 

1300203 - উমজরা ভররা রফলয়ক কাম তারয়মূ  0 94,79,00 92,10,96 98,04,00 105,16,00 111,84,00 

1300204 - প্ররেণ মকন্দ্রমূ  0 9,83,00 9,96,60 10,78,00 11,86,00 12,90,00 

1300205 - ভররা ায়তা মকন্দ্রমূ  0 5,95,00 5,80,13 6,15,00 6,77,00 7,45,00 

1300206 - কভ তজীরফ ভররা মামের  0 3,45,00 3,30,89 3,51,00 3,90,00 4,30,00 

1300207 - রদফামত্ন মকন্দ্রমূ  0 21,66,00 21,56,23 21,41,00 23,15,00 24,75,00 

1300208 - রশু, রকমাযী ও ভররা রনযাদ মপাজতী মকন্দ্র  0 89,00 85,72 85,00 93,00 95,00 

মভার : াধাযণ কাম তক্রভ  162,91,34 212,01,00 207,87,58 218,59,00 235,80,00 253,64,00 

রফমল কাম তক্রভ        

120008200 - জীরফকায়মনয জন্য ভররামদয দেতারবরিক প্ররেণ কভ তসূরচ ১ 5,03,21 6,80,00 6,80,00 6,84,00 7,50,00 7,99,00 

মভার : রফমল কাম তক্রভ  5,03,21 6,80,00 6,80,00 6,84,00 7,50,00 7,99,00 

মভার : রযচারন কাম তক্রভ  167,94,55 218,81,00 214,67,58 225,43,00 243,30,00 261,63,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত         

213007000 - রনফন্ধনকৃত ভররা রভরত রবরিক ব্যরতক্রভী ব্যফায়ী উমযাগ 

(জরয়তা-ফান্দযফান) (২০১৬-১৭ মত ২০১৮-১৯) 
১,৩ 9,29 3,26,00 3,26,00 2,82,00 0 0 

213007100 - পোন রেজাআন আউরনর (যারজতা) স্থামনয ভাধ্যমভ নাযী 

উমযাক্তামদয উৎারদত োভিীয অধুরনকায়ন (২০১৬-১৭ মত ২০১৮-১৯) 
১,৩ 2,00 1,95,00 1,95,00 5,64,22 0 0 

213009600 - 'কারযগরয প্ররেমণয ভাধ্যমভ এরতভ ও ায় রকমাযীমদয 

জীফনভান উন্নয়মনয রমেে একামেরভক এফং অফারক বফন রনভ তাণ, সুনাভগঞ্জ 

((২০১৬-১৭ মত ২০১৮-১৯) 

৪,১০ 0 5,70,00 5,70,00 1,86,79 0 0 

213025100 - গাজীপুয মজরায কারীগঞ্জ উমজরায় নাযী উমযাক্তামদয 

রযচারনায় ভররা রফনী মকন্দ্র (জরয়তা-কারীগঞ্জ) (২০১৭-১৮ মত ২০১৯-

২০)  

 0 4,21,50 4,21,50 2,58,50 0 0 

213025800 - ধুনালুপ্ত রছরভমরয নাযীমদয জন্য আউরনয়ন ম তাময় মফরক 

অআট/অআরট রররামযর এফং নাযীয জীফন মািায ভান উন্নয়ন রফলময় 

প্ররেণ (২০১৭-১৮ মত ২০১৯-২০) 

 0 2,05,36 2,05,36 1,95,96 0 0 

213025900 - রকমাযী োস্থে সুযোয় ও নাযীয থ তননরতক েভতা সৃরিমত 

স্যামনরাযী রাওময়র প্রস্তুতকযণ ও রফতযণ (২০১৮-১৯ মত ২০১৯-২০) 
 0 5,55,30 2,48,18 2,46,18 0 0 

213030600 - রববাফক ও ঝমযো রশুমদয প্ররেণ ও মচতনতা 

বতরযমূরক কভ তসূরচ (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) 
৩,১২ 0 0 1,85,00 2,76,10 2,17,60 0 

213030700 - রযজন মশ্ররণয ভররা ও রশুমদয োস্থে মচতনতা বৃরে, 

োস্থে মফা প্রদান এফং রশুমদয মরখাো রনরিতকযণ (২য় ম তায়) 

(০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) 

১২ 0 0 1,43,67 1,44,05 1,44,05 0 

213030800 - মুরেগঞ্জ মজরায দয উমজরায় নাযী উমযাক্তামদয 

রযচারনায় ভররা রফনী মকন্দ্র (জরয়তা-মুরেগঞ্জ) (০১/০৩/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২১) 

১,৩ 0 0 54,00 3,34,00 4,66,00 0 

213030900 - নাযীয থ তননরতক ও াভারজক েভতায়মন মরকআ উন্নয়ন 

প্ররেণ  (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২০) 
৩ 0 0 2,48,23 2,20,80 0 0 

মভার : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত  11,29 22,73,16 25,96,94 27,08,60 8,27,65 0 

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

223035200 - ন্যানার মযরজররময়ে মপ্রািাভ ( ভররা রফলয়ক রধদপ্তমযয 

ং) (০১/০১/২০১৮-৩০/০৩/২০২১) 
 0 0 11,73,00 8,66,00 3,35,00 0 

224025800 - নাররতাফােী উমজরায় কভ তজীরফ ভররা মামের কাভ মররনং 

মন্টায স্থান (ংমারধত) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-১০ 1,32,00 7,60,00 6,13,00 0 0 0 
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ামযন আউরনর  ,রস্কভ এফং প্রকমেয নাভ  
ংরিি 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজর 

ংমারধত 

ফামজর 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224026000 - মানাআমুেী, কারীগঞ্জ, অোআাজায, ভঠফােীয়া ও াথযঘারা 

উমজরায় কভ তজীরফ ভররা মামের কাভ মররনং মন্টায রনভ তাণ 

(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১,৮ 9,32,79 7,83,00 11,12,00 13,27,00 21,09,00 10,55,00 

224026400 - গাজীপুয মজরায কারীগঞ্জ উমজরায় কভ তজীফী ভররা 

মামের রভন তাণ ও   রশু রদফামত্ন মকন্দ্র স্থান প্রকে (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৮ 4,10,16 95,00 5,16,00 1,00 0 0 

224026500 - রভযপুয ও রখরগাঁও কভ তজীফী ভররা মামের উধফ তমূখী 

র্াযণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৮ 8,99 20,41,00 12,89,00 13,53,00 0 0 

224026600 - ২০ ট রশু রদফামত্ন মকন্দ্র স্থান প্রকে (০১/০৩/২০১৬-

২৮/০২/২০২১) 
৮ 1,28,29 11,74,00 12,72,00 11,74,00 11,74,00 11,74,00 

224026700 - উমজরা ম তাময় ভররামদয জন্য অয়ফধ তক প্ররেণ 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
১ 0 61,16,00 92,96,00 90,72,00 75,21,00 0 

224127000 - নীরমেত কভ তজীফী ভররা মামের ংরগ্ন নতুন ১০ তরা 

বফন রনভ তাণ এফং রফযভান মামেরমূময মবৌত ফকাঠামভা উন্নয়ন ও 

ংস্কায (০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২০) 

 0 15,18,00 6,13,00 10,01,00 0 0 

224127100 - এেবোেমভন্ট প ওমভন  যাআর (০১/১১/১৭-

৩১/১২/২০২০) 
 0 3,67,00 2,08,00 2,08,00 2,61,00 0 

224127200 - একমরাযটং একোন টু এে চাআে মভমযজ আন ফাংরামদ  

(০১/১১/১৭-৩১/১০/২০১৯) 
 0 2,84,00 2,31,00 54,00 0 0 

224232200 - রকমায রকমাযী ক্লাফ স্থান(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০)  0 20,00,00 13,24,00 70,00,00 141,75,00 141,75,00 

224268900 - নার তং রফলময় ভররামদয জন্য ঢাকায় করভউরনট নার তং রেিী 

কমরজ স্থান (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 
১২ 0 0 5,00 10,95,00 1,45,00 0 

মভার : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  16,12,23 151,38,00 176,52,00 231,51,00 257,20,00 164,04,00 

মভার : উন্নয়ন কাম তক্রভ  16,23,52 174,11,16 202,48,94 258,59,60 265,47,65 164,04,00 

মভার :   184,18,07 392,92,16 417,16,52 484,02,60 508,77,65 425,67,00 

৬.৩ জাতীয় ভররা ংস্থা 

৬.৩.১ ার্রতক জতন: রফগত ৩ ফছময দরযদ্র ভররামদয অত্ম-কভ তংস্থামনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ ফাফদ ১০ াজায 975 জন ভররামক 

ক্রভপূরঞ্জভূতবামফ ১6 মকাট রাকা রফতযণ কযা ময়মছ। ীদ অআরব যভান কভ তজীফী ভররা মামেমর ৬২0 জন কভ তজীফী 

ভররামক অফারক সুরফধা প্রদান কযা ময়মছ। ১ রে 25াজায ভররামক অত্ন-কভ তংস্থানমূরক ও মচতনতামূরক প্ররেণ 

প্রদান কযা ময়মছ। 60 জন নাযী উমযাক্তামক ব্যফাময় ায়তা প্রদান কযা ময়মছ। নাযী ও রশু াচায প্ররতমযাধ, মমৌতুক ও 

ফাল্য রফফা প্ররতমযাধকমে মচতনতা সৃরিয রমেে 3550ট উঠান বফঠমকয ভাধ্যমভ 1 রে 15 াজায 625 জন ভররামক 

মচতন কযা ময়মছ। িাভ ও যতরীমত ফফাযত সুরফধাফরঞ্চত ২ রে 46 াজায 205 জন ভররামক তথ্য প্রযুরক্ত 

ব্যফামযয ভাধ্যমভ জীফন ও জীরফকায ভামনান্নয়ন তথা েভতায়মনয রমেে তথ্য প্রযুরক্ত মফা প্রদান কযা ময়মছ।  

৬.৩.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেেভািা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভািা 

প্রকৃত 

জতন 

রেেভািা ংমারধত 

রেেভািা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভািা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ভররামদয অত্ন-

কভ তংস্থামনয জন্য 

কারযগরয, বৃরিমূরক ও 

অয়ফধ তক প্ররেণ, 

উৎাদনীর 

উকযণএফং ক্ষুদ্রঋণ 

প্রদান 

ঋণ সুরফধা প্রদান 

(ক্ষুদ্রঋণ)  

১ 
জন  

)াজায( 

60.50 ৬০.৫০ 62.60 ৬২.৬০ 65.60 67.50 ৬৮.৬০ 

প্ররেণ (কারযগরয 

ও বৃরিমূরক)  
128.38 ১২৮.৩৮ ১৪০ .৬৪  ১৪০.৬৪ ১৫৩ .৯০  155.50 ১৫৬.৫০ 

2. নাযী উমযাক্তামদয 

েভতায়ন ও কভ তদেতা 

ায়তা প্রদান (নাযী 

উমযাক্তা)  
১ জন  25.25 ২৫.২৫ ২৫.২৫ ২৫.৫০ ২৬.০০ ২৬.৫০ ২৭.০০ 
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কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভািা 

প্রকৃত 

জতন 

রেেভািা ংমারধত 

রেেভািা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভািা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বৃরেয রমেে প্ররেণ 

প্রদান ও অফারক সুরফধা 

সৃরি 

)াজায( 

3. অধুরনক তথ্য -প্রযুরক্তমত 

নাযী ও রশুমদয 

ংিমণয সুমমাগসৃরি 

করম্পউরায প্ররেণ ১ 
জন  

)াজায( 
31.15 ৩১.১৫ ৩১.১৫ ৩১.৫০  ৩৬.১৫ 36.15 ৩৬.১৫ 

4. কভ তজীফী ভররামদয 

মামের সুরফধা প্রদান ও 

রশুমদয রদফামত্ন মফা 

প্রদান 

অফারক সুরফধা 

প্রদান 

(কভ তজীফী ভররা)  

২ জন 2200 ২২00 2400 ২৪00 ২৬০০ 2600 ২৬00 

5. রনম তারতত ভররা ও 

রশুমদয রচরকৎা ,

অআনগত ায়তা এফং 

কাউমেররং ,রনযাদ 

অশ্রয় এফং খায 

ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদান 

(অআনগত)  
২ জন 1800  ১৮00 1900 ১৯00 ২000 2100 ২১৫০ 

6. ভররা জনপ্ররতরনরধমদয 

প্ররেণ ও রনফ তাচন 

প্ররক্রয়ায় নাযীয 

ংিণ বৃরেয জন্য 

মচতনতামূরক কাম তক্রভ 

রযচারনা 

জনপ্ররতরনরধমদয 

মচতনতামূরক 

প্ররেণ 

৩ জন 1350 ১৩৫০ ১৬৯০ ১৬৯০ ১৯৯০ 2100 ২২০০ 

৬.৩.৩ ামযন আউরনর ,রস্কভ  এফং প্রকেওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায রাকায়( 

ামযন আউরনর  ,রস্কভ এফং প্রকমেয নাভ  
ংরিি 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজর 

ংমারধত 

ফামজর 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

135009300 - ফাংরামদ জাতীয় ভররা ংস্থা ১-৬ 28,08,29 42,75,00 42,75,00 46,00,00 48,58,00 50,65,00 

মভার : ায়তা কাম তক্রভ  28,08,29 42,75,00 42,75,00 46,00,00 48,58,00 50,65,00 

মভার : রযচারন কাম তক্রভ  28,08,29 42,75,00 42,75,00 46,00,00 48,58,00 50,65,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত         

213009100 - অভায আন্টাযমনর অভায অয় (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) ১ 0 2,80,00 2,80,00 42,00 0 0 

মভার : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত  0 2,80,00 2,80,00 42,00 0 0 

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224025600 - মজরারবরিক ভররা করম্পউরায প্ররেণ প্রকে (৬৪ মজরা) 

(০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-২ 11,45,00 13,25,00 11,40,00 1,95,00 0 0 

224025700 - থ তননরতক েভতায়মন নাযী উমযাক্তামদয রফকা াধন (৩য় 

ম তায়) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-৬ 27,08,25 23,79,00 28,18,00 9,61,00 0 0 

224026300 - নগযরবরিক প্রারন্তক ভররা উন্নয়ন (২য় ম তায়) প্রকে  

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
১ 8,00,00 19,60,00 19,75,00 20,64,00 0 0 

মভার : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  46,53,25 56,64,00 59,33,00 32,20,00 0 0 

মভার : উন্নয়ন কাম তক্রভ  46,53,25 59,44,00 62,13,00 32,62,00 0 0 

মভার :   74,61,54 102,19,00 104,88,00 78,62,00 48,58,00 50,65,00 
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৬.৪ ফাংরামদ রশু একামেরভ 

৬.৪.১ ার্রতক জতন: ফাংরামদ রশু একামেরভয ৬৪ট মজরা রপ ও ৬ট উমজরা রপময ভাধ্যমভ প্রায় ৪২ট কাম তক্রভ 

ফাস্তফারয়ত য় এফং এয ভাধ্যমভ রফগত ৩ ফছময প্রায় ৯০ রে রশু ংিমণয সুমমাগ মময়মছ। এছাো রশুয রফকাম 

প্রাযরিক রো প্রকমেয ভাধ্যমভ প্ররত মকমন্দ্র ৩০ জন )৪-৫ ফছয ফয়ী রশু( কময ১২৫৫ট মকমন্দ্রয ভাধ্যমভ মে-মকয়ায, রশু 

রফকা এফং প্রাক-প্রাথরভক রোয সুমমাগ প্রদান কযা ময়মছ। প্ররত ফছয ৩২ট রফলময় উমজরা ম তায় মথমক শুরু কময জাতীয় 

ম তাময় জাতীয় রশু পুযস্কায ও দরগত ৪ট রফলময় মভৌসুভী প্ররতমমারগতায অময়াজন কযা ময়মছ।  রশুয রফকাম প্রাযরিক 

রো প্রকমেয ভাধ্যমভ ২০ট মে-মকয়ায মন্টাময ৮০০ জন রশুমক মফা প্রদান কযা ময়মছ। 

৬.৪.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেেভািা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভািা 

প্রকৃত 

জতন 

রেেভািা ংমারধত 

রেেভািা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভািা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ০-৫ ফছয ফয়ী রশুয 

প্রাযরিক রোয রমেে রশু 

রফকা মকন্দ্র ও ররভপুয 

কভ তসূরচ রযচারনা 

প্রাযরিক রো 

)রশুমক( 
৪ 

রে 

জন 

0.58 ১.৬০ 1.60 ০.১৫ ০.১৬ ০.১৬ ০.১৬ 

2. ভাতৃবালায প্ররত শ্রোমফাধ 

গমে মতারায জন্যরশু 

উমমাগী রফরবন্ন ফআ-

রিকাও িন্থ প্রকা 

রশুমতাল িন্থ 

প্রকা 

৪ 

ংখ্যা 20 ২২ 22 ২৫ 2৬ ২৮ ৩০ 

রশুমদয 

রাআমিরয 

ব্যফামযয 

সুমমাগ প্রদান 

রে 

জন 

28.25 ৩০.২৫ 30.25 ৩০.২৫ ৩২.25 32.25 ৩২.২৫ 

3. রশুয ভনন  ,মভধা ও 

াংস্কৃরতক রফকা কভ তসূরচ 

 প্ররেণ প্রদান 

)াংস্কৃরতক 

রফলময়( 
৪ 

রে 

জন 

0.36 ০.৪০ 0.40 ০.৪২ 0.4৩ 0.4৩ ০.৪৫ 

রশু পুযস্কায 2.35 ২.৪০ 2.40 ২.৪৫ 2.45 2.50 ২.৫০ 

৬.৪.৩ ামযন আউরনর ,রস্কভ  এফং প্রকেওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায রাকায়( 

ামযন আউরনর  ,রস্কভ এফং প্রকমেয নাভ  
ংরিি 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজর 

ংমারধত 

ফামজর 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

রফমল কাম তক্রভ        

120002201 - জাতীয় রশু রদফ ৪ 1,04,70 1,25,00 1,25,00 1,40,00 1,55,00 1,70,00 

120005900 - রশু পুযস্কায ৪ 1,40,00 2,45,00 2,45,00 3,00,00 3,30,00 3,60,00 

মভার : রফমল কাম তক্রভ  2,44,70 3,70,00 3,70,00 4,40,00 4,85,00 5,30,00 

ায়তা কাম তক্রভ        

131007900 - ফাংরামদ রশু একমেরভ ১-৪ 28,02,49 36,20,00 36,20,00 39,06,00 41,20,00 43,50,00 

135009600 - রশু রফকা মকন্দ্র ৪ 4,80,00 5,80,00 5,80,00 6,30,00 6,80,00 7,50,00 

মভার : ায়তা কাম তক্রভ  32,82,49 42,00,00 42,00,00 45,36,00 48,00,00 51,00,00 

মভার : রযচারন কাম তক্রভ  35,27,19 45,70,00 45,70,00 49,76,00 52,85,00 56,30,00 

মভার :   35,27,19 45,70,00 45,70,00 49,76,00 52,85,00 56,30,00 

 

 


