
 337 

মঞ্জুরী নং-২৫ 

২৯ - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়াদি ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

দিিরণ 
িামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অনুন্নয়ন 4105,67,00 4361,80,00 4627,87,00 

উন্নয়ন 167,58,00 177,63,00 188,47,00 

মমাট 4273,25,00 4539,43,00 4816,34,00 

 

রাজস্ব 4103,73,15 4354,62,04 4627,51,20 

মূলধন 169,51,85 184,80,96 188,82,80 

মমাট 4273,25,00 4539,43,00 4816,34,00 

১.০ দমশন মেটমমন্ট ও প্রধান কার্ যািদল 

১.১ দমশন মেটমমন্ট 

সামাদজক সুরো প্রিান, েমতায়ন এিং উন্নয়মনর মাধ্যমম িদরদ্র, অসহায়, সুদিধািদিত ও প্রদতিন্ধী জনম াষ্ঠীর জীিনমামনর 

উন্নদত সাধন। 

১.২ প্রধান কার্ যািদল 

1.2.1. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীদত প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন; 

1.2.2. সমামজর অনগ্রসর জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন; 

1.2.3. মস্বচ্ছামসিী সমাজকল্যাণ প্রদতষ্ঠানসমূহমক দনিন্ধন ও সহায়তা প্রিান; 

1.2.4. সুদিধািদিত দশশুমির প্রদতপালন, দশেণ, প্রদশেণ ও পুনি যাসন; 

1.2.5. প্রদতিন্ধী ব্যদিমির দশেণ, প্রদশেণ ও পুনি যাসন; এিং 

1.2.6. ভিঘুমর, আইমনর সংস্পমশ য আসা দশশু িা আইমনর সদহত সংঘামত জদিত দশশু ও সামাদজক অপরাধপ্রিণ ব্যদিমির উন্নয়ন, 

অিমেণ (প্রমিশন) ও অন্যান্য আফটার মকয়ার সাদভ যস িাস্তিায়ন। 

২.০  মধ্যমময়াদি মকৌশল ত উমেশ্য ও কার্ যক্রমসমূহ 

মধ্যমময়াদি মকৌশল ত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ িাস্তিায়নকারী 

অদধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. আর্ য-সামাদজক অিস্থার 

উন্নয়মনর লমেে সাম্যতার 

দিধান 

 সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ দিতরণ 

 বৃদিমূলক ও িেতা উন্নয়ন প্রদশেণ 

 সােরতা, পদরিার-পদরকল্পনা ইতোদি কার্ যক্রমমর মাধ্যমম 

সামাদজক উদ্বুদ্ধকরণ 

 সুদিধািদিত দশশুমির প্রদতপালন, দশো এিং প্রদশেণ 

 সমাজমসিা অদধিপ্তর 
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মধ্যমময়াদি মকৌশল ত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ িাস্তিায়নকারী 

অদধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

প্রিান 

 মিসরকাদর এদতমখানায় কোদপমটশন গ্রান্ট প্রিান 

 প্রদতিন্ধী ব্যদিমির দিমশষ দশো এিং প্রদশেণ প্রিান  সমাজমসিা অদধিপ্তর 

 জাতীয় প্রদতিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউমেশন 

 কম যজীিী প্রদতিন্ধী ব্যদি ও অটিদেক দশশুমির আিাসন 

ব্যিস্থা 

 জাতীয় প্রদতিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউমেশন 

2. সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য 

সামাদজক সুরো 

 িয়স্ক ভাতা প্রিান 

 দিধিা, স্বামী দনগৃহীতা ও দুস্থ মদহলা ভাতা প্রিান 

 অসচ্ছল প্রদতিন্ধী ভাতা প্রিান 

 প্রদতিন্ধী দশোর্ীমির দশো উপবৃদি 

 দহজিা, মিমি ও অনগ্রসর জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন 

 কোন্সার, দকডনী, দলভার দসমরাদসস, মরামক প্যারালাইজড 

ও জন্ম ত হৃিমরা ীমির আদর্ যক সহায়তা 

 হাসপাতামল অিস্থানরত দুস্থ মরা ীমির সহায়তা 

 দুস্থ, প্রদতিন্ধী ব্যদি ও অটিদেক দশশুমির জন্য দিমশষাদয়ত 

হাসপাতাল দনম যাণ 

 মেইল মপ্রমসর মাধ্যমম পাঠ্যিই ছাপামনা ও দিনামূমল্য 

দিতরণ 

 মস্বচ্ছামসিী সমাজকল্যাণ প্রদতষ্ঠানসমূহ দনিন্ধন, তত্ত্বািধান 

ও সহায়তা 

 সমাজমসিা অদধিপ্তর 

 প্রদতিন্ধী ব্যদিমির দিদকৎসা ও মর্রাদপ মসিা প্রিান 

 অটিজম দরমসাস য মসন্টামরর মাধ্যমম পরামশ য মসিা প্রিান 

 জাতীয় প্রদতিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউমেশন 

 প্রদতিন্ধী ব্যদিমির সহায়ক উপকরণ সরিরাহ  সমাজমসিা অদধিপ্তর 

 জাতীয় প্রদতিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউমেশন 

 মস্বচ্ছামসিী প্রদতষ্ঠান ও ব্যদির সেমতা বৃদদ্ধ  িাংলামিশ জাতীয় 

সমাজকল্যাণ পদরষি 

3. সামাদজক ন্যায় দিিার ও 

পুনঃএকত্রীকরণ 

 আইমনর সংস্পমশ য আসা দশশু িা আইমনর সদহত সংঘামত 

জদিত দশশুমির প্রদশেণ ও পুনঃএকত্রীকরণ 

 প্রমিশন ও আফটার মকয়ার সাদভ যস প্রিান 

 ভিঘুমর প্রদশেণ ও পুনি যাসন 

 সামাদজক-প্রদতিন্ধী মমময়মির প্রদশেণ ও পুনি যাসন 

 সমাজমসিা অদধিপ্তর 
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মধ্যমময়াদি মকৌশল ত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ িাস্তিায়নকারী 

অদধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

 মদহলা ও দশশু-দকমশারী মহফাজতীমির দনরাপি আিাসন 

(মসফ মহাম) 

 দভোবৃদিমত দনময়াদজত জনম াষ্ঠীর পুনি যাসন ও দিকল্প 

কম যসংস্থান 

৩.০  িাদরদ্রে দনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ িাদরদ্রে দনরসন ও নারী উন্নয়মনর উপর মকৌশল ত উমেশ্যসমূমহর প্রভাি 

৩.১.১ আর্ য-সামাদজক অিস্থার উন্নয়মনর লমেে সাম্যতার দিধান 

িাদরদ্রে দনরসমনর উপর প্রভািঃ উদ্বুদ্ধকরণ, বৃদিমূলক প্রদশেণ এিং মসিামূলক সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ (জনপ্রদত ৫,০০০ হমত ৩০,০০০ 

টাকা) প্রিামনর মাধ্যমম িাদষ যক  মি ৮.০০ লে দনম্ন আময়র জনম াষ্ঠী ও প্রদতিন্ধী ব্যদির আত্মকম যসংস্থান, দনজস্ব পু ুঁদজ সৃদি, 

িাদরদ্রে হ্রাস এিং েমতায়ন হমচ্ছ। সরকাদর ব্যিস্থাপনায় ১৭ হাজার এিং মিসরকাদর ব্যিস্থাপনায় ৭৬ হাজার ৬ হাজার 

সুদিধািদিত দশশুমির ভদিষ্যমতর মর্াগ্য না দরক দহমসমি  মি মতালা হমি। সরকাদর ও মিসরকাদর ব্যিস্থাপনায় প্রদতিন্ধী 

ব্যদিমির দিমশষ দশো, উপবৃদি, প্রদশেণ, সহায়তা প্রিান ও পুনি যাসন কার্ যক্রমমর মাধ্যমম িাদষ যক  মি ৭৬ হাজার ৬ শত দশশুর 

দশো, ৪ হাজার ৮ শত জমনর বৃদিমূলক প্রদশেণ দনদিত হমি। এমত িদরদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যদিমির িেতা বৃদদ্ধ পামি এিং 

কম যসংস্থামনর মাধ্যমম তারা দনমজমির জীিনমান উন্নয়ন করমত সেম হমি। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভািঃ সুিমুি ক্ষুদ্রঋমণর ৩টি কার্ যক্রমম ৫০ ভা  এিং ১টি কার্ যক্রমম ১০০ ভা  নারীর অন্তর্ভ যদি 

িাধ্যতামূলক র্াকায় িাদষ যক  মি ১ লে ৪৫ হাজার নারীর েমতায়ন, সামাদজক দনরাপিা বৃদদ্ধ, আত্মকম যসংস্থান, দশো ও 

প্রদশেণ প্রাদপ্ত, আয়িধ যক কার্ যক্রমম অংশগ্রহণ, দনজস্ব পু ুঁদজ এিং সরকাদর সম্পি ও মসিা লামভর সুমর্া  সৃদিমত প্রতেে ভূদমকা 

রাখমছ। সুদিধািদিত িাদলকা দশশুমির কল্যাণ ও পুনি যাসমন অগ্রাদধকার মিয়ার ফমল িাদষ যক  মি সরকাদর প্রদতষ্ঠামনর মাধ্যমম ৮ 

হাজার ৫ শত ও মিসরকাদর প্রদতষ্ঠামনর মাধ্যমম ৮ হাজার িাদলকা দশশুর সামাদজক সুরো দনদিত করা হয়। ফমল, প্রদশদেত 

মানিসম্পি দহসামি তারা আত্মকম যসংস্থান িা িাকদরর মাধ্যমম সমামজ পুনঃএকদত্রত হমি। এ সকল কার্ যক্রমম প্রদতিন্ধী নারীর 

অগ্রাদধকার র্াকায় তা তামির দশো, স্বাস্থে, প্রদশেণ প্রাদপ্ত ও দনরাপি িাসস্থান দনদিত করমি, র্ার ফমল তামির সামাদজক 

দনরাপিা বৃদদ্ধ পামি এিং তামির সম্ভাব্য েদত ও ঝুঁদক হ্রাস পামি। 

৩.১.২ সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য সামাদজক সুরো 

িাদরদ্রে দনরসমনর উপর প্রভািঃ জনপ্রদত মাদসক ৫০০ টাকা হামর ৩১.৫০ লে ব্যদিমক িয়স্কভাতা, ১১.৫০ লে নারীমক দিধিা, 

স্বামী দনগৃহীতা ও দুঃস্থ মদহলা ভাতা এিং জনপ্রদত মাদসক ৬০০ টাকা হামর ৭.৫০০ লে ব্যদিমক অসচ্ছল প্রদতিন্ধী ভাতা 

প্রিামনর মাধ্যমম একটি কার্ যকর সামাদজক দনরাপিা মিিনী  মি মতালার উমযা  র্া অিমহদলত জনম াষ্ঠীর িাসস্থান, পদরমধয়, 

স্বাস্থে, পুদি, দিদকৎসা ও িাদরদ্রে ঝুঁদক দনরসমন প্রতেে ইদতিািক ভূদমকা রাখমি। ৩ হাজার ৩ শত দনিন্ধনপ্রাপ্ত মিসরকাদর 

মস্বচ্ছামসিী সংস্থামক মানিসম্পি উন্নয়ন প্রদশেণ এিং দিদভন্ন পর্ যাময়র ১৬ হাজার ৭ শত প্রদতষ্ঠানমক অনুিান প্রিান কমর তামির 

মাধ্যমম িদরদ্র জনম াষ্ঠীর সামাদজক দনরাপিা সুসংহত ও িাদরদ্রে দনরসন ত্বরাদিত করা হমি। সমামজর দিমশষ মেদণর অনগ্রসর 

জনম াষ্ঠী দিমশষতঃ দহজিা ও মিমি জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়মনর লমেে প্রদশেণ, ভাতা ও দিমশষ দশো বৃদি িালু করার 

ফমল ৬০ হাজার ব্যদির জীিনমান উন্নয়ন হমি। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভািঃ দিধিা, স্বামী দনগৃহীতা দুস্থ মদহলা ভাতা প্রিামনর মেমত্র শতভা  এিং িয়স্কভাতা ও প্রদতিন্ধী ভাতা 

প্রিামনর মেমত্র শতকরা ন্যেনতম ৫০ ভা  নারীর অন্তর্ভ যদি িাধ্যতামূলক র্াকায় ৩১ লে ৫০ হাজার নারীর সামাদজক দনরাপিা 

দনদিত হমি। ফমল নারীর সামাদজক মর্ যািা ও েমতায়ন বৃদদ্ধ পামি এিং িাদরদ্রে ঝুঁদক হ্রাস পামি। িয়স্ক, দিধিা, স্বামী দনগৃহীতা 

মদহলা এিং প্রদতিন্ধী নারীমির িাসস্থান, পদরমধয়, স্বাস্থে, পুদি, দিদকৎসা প্রাদপ্তর সুমর্া  বৃদদ্ধ পামি। মস্বচ্ছামসিী প্রদতষ্ঠামনর 

কার্ যক্রমমর সামর্ নারী-পুরুষ উভয়ই সম্পকযযুি দিধায় সংদিি সংস্থাসমূমহর মাধ্যমম অগ্রাদধকার দভদিমত নারী উন্নয়ন কার্ যক্রম 

মজারিারকরমণর কার্ যক্রম গ্রহণ করা হমি। মস্বচ্ছামসিী সংস্থাসমূহ নারীর েমতায়ন, দিদভন্ন মফারামম নারীর অংশগ্রহণ, নারীর 
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সামাদজক মর্ যািা বৃদদ্ধ, নারীর আইনী সহায়তা, নারীর সরকাদর সম্পি ও মসিা লাভ, ন্যায়দিিার প্রাদপ্ত, নারী দনর্ যাতন হ্রাস, 

িাল্যদিিাহ মরাধ ও মর্ৌতুক প্রর্া হ্রামস দিমশষ ভূদমকা রাখমি। 

৩.১.৩ সামাদজক ন্যায় দিিার ও পুনঃএকত্রীকরণ 

িাদরদ্রে দনরসমনর উপর প্রভািঃ আইমনর সামর্ সংঘামত জদিত ও আইমনর সংস্পমশ য আসা দশশু ও িদরদ্র ব্যদিমক খায, 

পদরমধয়, িাসস্থান, দিদকৎসা সুদিধা প্রিান করা হমি। তামির মমৌদলক দশো, বৃদিমূলক প্রদশেণ প্রিান ও মানদিক উন্নয়ন সাধন 

করা হমি। িাদষ যক  মি ২ হাজার ১ শত দশশু ও ব্যদিমক স্বাভাদিক জনম াষ্ঠী দহসামি সমামজ পুনঃএকত্রীকরণ ও পুনি যাসন করা 

হমি। ৯১টি হাসপাতামল "হাসপাতাল সমাজমসিা কার্ যক্রম" ও ৪৮৫টি মরা ী কল্যাণ সদমদতর আওতায় অসহায়, দুঃস্থ ও 

সমস্যাগ্রস্ত মরা ী দিনামূমল্য স্বল্প ও িীঘ যমময়াদি দিদকৎসা সহায়তা পামি। হাসপাতাল সমাজমসিা কার্ যক্রম উপমজলা পর্ যাময় 

মজারিার করা হমি। সরকাদর-মিসরকাদর মর্ৌর্ উমযাম  দনদম যত ৩০টি হাসপাতামলর মমাট মরা ীর শতকরা ৩০ ভা  িদরদ্র, দুঃস্থ 

ও প্রদতিন্ধী মরা ীমক সম্পূণ য দিনামূমল্য দিদকৎসা প্রিান করা হমি। প্রদতিন্ধী মসিা ও সাহায্য মকন্দ্র ও ভ্রাম্যমাণ প্রদতিন্ধী মসিা 

মকমন্দ্রর মাধ্যমম প্রদতিন্ধী ব্যদিমির দিনামূমল্য দিদকৎসা ও মর্রাপী মসিা প্রিান এিং প্রদতিদন্ধতার ধরন অনুর্ায়ী সহায়ক 

উপকরণ দিতরণ করা হমি। এমত িাৎসদরক  মি ৩৮ লে দুঃস্থ মরা ী ও ২ লে ৯১ হাজার প্রদতিন্ধী ব্যদির দিদকৎসা প্রাদপ্তর 

অদধকার দনদিত হমি। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভািঃ আইমনর সংস্পমশ য আসা মমময় দশশু ও নারীমির দশো, প্রদশেণ ব্যিস্থা গ্রহমণর সামর্ সামর্ তামির 

সামাদজক দনরাপিা বৃদদ্ধ ও সম্ভাব্য েদত ও ঝুঁদক হ্রাসকরমণর লমেে দনরাপি আেয় ও ভরণ মপাষণ সুদিধা প্রিান করা হমচ্ছ। 

ফমল নারীর উপর সদহংসতা ও দনর্ যাতন হ্রাস পামি ও িাদষ যক  মি ৫ হাজার জন নারী উপকৃত হমি। িাদষ যক  মি ৬০০ জন 

সামাদজক-প্রদতিন্ধী নারীর প্রদশেণ ও পুনি যাসন কার্ যক্রম এিং ৬০০ নারী-দকমশারী দনরাপি মহফাজতীমির আিাসন কার্ যক্রমমর 

মাধ্যমম েদতগ্রস্ত নারীমির সামাদজক দনরাপিা, কম যসংস্থান, পুনি যাসন, আইনী সহায়তা ও ন্যায় দিিার প্রাদপ্ত দনদিত করা হমি। 

হাসপাতামল দিদকৎসা সহায়তা সুদিধামভা ীমির মমধ্য ৫০% নারী, র্া নারীর সামাদজক দনরাপিা বৃদদ্ধমত ইদতিািক ভূদমকা 

রাখমি।  ভযিতী, িদরদ্্র নারী ও দশশুমির দিদকৎসা সহায়তা ও পুনি যাসমন অগ্রাদধকার র্াকায় তা নারীর সম্ভাব্য েদত ও ঝুঁদক হ্রামস 

দিমশষ ভূদমকা রাখমি। মিসরকাদর হাসপাতামল দিনামূমল্য দিদকৎসা প্রিানকৃত মরা ীর মমধ্য শতকরা ৫০ ভা  দুঃস্থ ও প্রদতিন্ধী 

নারীমক অন্তর্ভ যদি দনদিত করা হমি। 

৩.২ িাদরদ্রে দনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পদকযত িরাে 

(হাজার টাকায়) 

দিিরণ 
িামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

িাদরদ্র্ে দনরসন 2066,06,72 2188,94,88 2356,58,35 

নারী উন্নয়ন 1714,45,25 1805,19,26 1885,74,13 

৪.১ অগ্রাদধকার ব্যয়খাত/কম যসূদিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রাদধকার ব্যয় খাত/কম যসূদিসমূহ 
সংদিি মধ্যমময়াদি মকৌশল ত 

উমেশ্য 

১.  সামাদজক সুরো 

 সমামজর অনগ্রসর ও দিপন্ন জনম াষ্ঠী, প্রিীণ, দিধিা, স্বামী দনগৃহীতা দুস্থ নারী, প্রদতিন্ধী 

ব্যদি ও প্রাদন্তক জনম াষ্ঠীর সামাদজক সুরো ও দনরাপিা প্রিামনর লমেে িয়স্ক ভাতা, 

দিধিা ও স্বামী দনগৃহীতা মদহলা ভাতা, অসচ্ছল প্রদতিন্ধী ভাতা, প্রদতিন্ধী দশোর্ীমির দশো 

উপবৃদি এিং দহজিা, মিমি ও অনগ্রসর জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন কম যসূদি দহমসমি ন ি 

অর্ য প্রিান কার্ যক্রম সামদগ্রকভামি মিমশর সামাদজক সুরোয় দিমশষ অিিান রাখমি এ 

দিমিিনায় সামাদজক সুরোমক সমি যাচ্চ অগ্রাদধকার মিয়া হময়মছ। 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য 

সামাদজক সুরো 

২.  মসিামূলক সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 

 মিশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার িদরদ্র কম যেম ও প্রদতিন্ধী ব্যদিমির সং ঠিত কমর তামির 

 আর্ য-সামাদজক অিস্থার উন্নয়মনর 

লমেে সাম্যতার দিধান 
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অগ্রাদধকার ব্যয় খাত/কম যসূদিসমূহ 
সংদিি মধ্যমময়াদি মকৌশল ত 

উমেশ্য 

উপযুি প্রদশেণ ও ঋণ প্রিানপূি যক িে জনশদি দহমসমি সমামজর মূল মরাতধারায় 

সম্পৃিকরণ ও িাদরদ্রে হ্রামস এ কার্ যক্রম দিমশষ অিিান রাখমি দিমিিনায় এটিমক দদ্বতীয় 

সমি যাচ্চ অগ্রাদধকার মিয়া হময়মছ। 

৩.  সরকাদর ব্যিস্থাপনায় সুদিধািদিত দশশু সুরো 

 সুদিধািদিত দশশুমির সুরো ও অদধকার দনদিত করার লমেে তামির আিাসন, খায, 

পদরমধয়, দশো, দিদকৎসা ব্যিস্থা দনদিত করার মাধ্যমম সমামজর এ দিপন্নতম অংমশর 

অদধকার সুরদেত হমি দিমিিনায় কার্ যক্রমটিমক তৃতীয় সমি যাচ্চ গুরুত্ব মিয়া হময়মছ। 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য 

সামাদজক সুরো 

৪.  প্রদতিন্ধী ব্যদিমির অদধকার সংরেণ, উন্নয়ন ও মসিা প্রিান 

 প্রদতিন্ধী ব্যদিমির দিমশষ িাদহিার প্রদত লেে মরমখ আিাসন সুদিধা প্রিান, দিমশষ 

ব্যিস্থাপনায় দশো ও প্রদশেণ প্রিান এিং সহায়ক উপকরণ সরিরামহর মাধ্যমম তামির িে 

জনশদি দহমসমি সমামজর মূল মরাতধারায় সম্পৃিকরণ, প্রদতিন্ধী ব্যদিমির অদধকার 

সুরো ও মিমশর উন্নয়মনর মেমত্র গুরুত্বপূণ য অিিান রাখমি দিমিিনায় কার্ যক্রমটিমক িতুর্ য 

সমি যাচ্চ গুরুত্ব প্রিান করা হময়মছ। 

 আর্ য-সামাদজক অিস্থার উন্নয়মনর 

লমেে সাম্যতার দিধান 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য 

সামাদজক সুরো 

৪.২ মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৬-১৭ হমত ২০১৮-১৯)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউদনটওয়ারী ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

দিিরণ িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

িামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

সদিিালয় 105,00,62 95,76,83 137,16,21 195,05,74 291,05,11 

সমাজ মসিা অদধিপ্তর 173,83,95 136,72,08 156,73,00 122,50,00 94,70,00 

মজলা কার্ যালয়সমূহ 140,04,00 174,50,26 190,80,00 196,65,00 203,12,00 

উপমজলা কার্ যালয়সমূহ 143,32,00 181,78,23 208,32,00 219,20,00 229,68,00 

জাতীয় সমাজ কল্যাণ পদরষি 35,00,00 35,19,88 39,91,00 47,00,00 50,00,00 

জাতীয় প্রদতিন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন 64,88,50 94,43,50 58,16,79 62,77,26 25,36,89 

সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 50,00,00 49,60,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 

দহজিা জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম 8,00,00 8,00,00 9,00,00 8,00,00 8,80,00 

মিমি ও অনগ্রসর জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম 18,00,00 18,00,00 20,30,00 35,00,00 38,50,00 

িা েদমকমির জীিনামান উন্নয়ন 10,00,00 10,22,80 15,00,00 20,20,00 22,20,00 

কোন্সার, দকডনী, দলভার দসমরাদসস, মরামক প্যারালাইজড 

ও জন্ম ত হৃিমরা ীমির আদর্ যক সহায়তা 

20,00,00 
20,00,00 

30,00,00 35,10,00 
40,10,00 

দনউমরা-মডমভলপমমন্টাল প্রদতিন্ধী সুরো ট্রাে 10,00,00 10,00,00 10,50,00 11,50,00 12,50,00 

শারীদরক প্রদতিন্ধী কল্যাণ ট্রাে 0 0 5,00,00 5,00,00 5,00,00 

মিসরকারী এদতমখানা 79,20,00 80,48,76 86,40,00 91,20,00 98,40,00 

কদিয়ার ইমপ্ল্োন্ট কার্ যক্রম-দি.এস.এম.এম.ইউ 0 0 7,00,00 7,00,00 7,00,00 

প্রদতিন্ধী মসিা ও সাহায্য মকন্দ্র 18,00,00 18,00,00 53,08,00 64,50,00 74,50,00 

দভোবৃদিমত দনময়াদজত জনম াদষ্ঠর পুনি যাসন ও দিকল্প 

কম যসংস্থান 

50,00 
50,00 

50,00 50,00 
50,00 

প্রদতিদন্ধতা সনািকরণ জদরপ 2,50,00 3,00,00 4,00,00 2,50,00 2,50,00 

িয়স্ক ভাতা প্রিান কার্ যক্রম 1440,00,00 1440,00,00 1890,00,00 1840,00,00 1840,00,00 

দিধিা ও স্বামী দনগৃহীতা মদহলামির জন্য ভাতা 534,34,00 534,34,00 690,00,00 834,34,00 834,34,00 

িগ্ধ ও প্রদতিন্ধীমির পূণি যাসন তহদিল 3,00,00 3,00,00 3,00,00 3,00,00 3,00,00 
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দিিরণ িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

িামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

অসচ্ছল প্রদতিন্ধীমির জন্য ভাতা 360,00,00 360,00,00 540,00,00 578,41,00 760,58,00 

প্রদতিন্ধীমির জন্য দশো উপবৃদি 41,88,00 41,88,00 47,88,00 89,00,00 103,50,00 

মশখ রামসল দশশু প্রদশেণ ও পুনি যাসন মকন্দ্র 0 0 20,50,00 21,00,00 21,00,00 

সি যমমাট : 3257,51,07 3315,44,34 4273,25,00 4539,43,00 4816,34,00 

৪.২.২ অর্ যননদতক গ্রুপ মকাড অনুর্ায়ী ব্যয় 

 (হাজার টাকায়) 

অর্ যননদতক 

গ্রুপ মকাড 

দিিরণ িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

িামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

 রাজস্ব ব্যয়      

4500 অদফসারমির মিতন 25,97,67 38,75,30 39,56,06 40,53,13 42,86,16 

4600 প্রদতষ্ঠান কম যিারীমির মিতন 89,49,68 151,50,58 159,25,19 164,49,00 171,61,65 

4700 ভাতাদি 107,85,13 107,29,40 136,52,50 137,97,23 142,89,04 

4800 সরিরাহ ও মসিা 146,31,84 137,61,62 115,41,85 118,56,71 128,40,18 

4900 মমরামত ও সংরেণ 10,08,25 10,08,10 10,72,35 10,80,75 11,06,20 

5900 সাহায্য মঞ্জুরী 2644,30,50 2647,94,94 3538,52,79 3762,40,22 3997,78,89 

6300 অিসর ভাতা ও আনুমতাদষক 72,05,00 72,45,00 99,72,41 119,85,00 132,89,08 

6600 মর্াক িরাে 6,08,00 3,74,00 4,00,00 0 0 

 মমাট : - রাজস্ব ব্যয় 3102,16,07 3169,38,94 4103,73,15 4354,62,04 4627,51,20 

 মূলধন ব্যয়      

6800 সম্পি সংগ্রহ/ক্রয় 48,24,20 68,77,00 44,23,05 27,68,56 19,83,00 

6900 ভূদম ও অন্যান্য সম্পদি সংগ্রহ 5,86,00 4,41,00 19,22,00 17,50,00 13,50,00 

7000 দনম যাণ ও পূতয 99,80,00 71,42,60 104,62,00 138,17,60 154,05,00 

7400 সরকাদর কম যিাদরমির জন্য ঋণ ও অদগ্রম 1,44,80 1,44,80 1,44,80 1,44,80 1,44,80 

 মমাট : - মূলধন ব্যয় 155,35,00 146,05,40 169,51,85 184,80,96 188,82,80 

 সি যমমাট : 3257,51,07 3315,44,34 4273,25,00 4539,43,00 4816,34,00 

৫.০ মন্ত্রণালয়/দিভাম র প্রধান কম যকৃদত দনমি যশকসমূহ (Key Performance Indicators) 

দনমি যশক সংদিি 

মকৌশল ত 

উমেশ্য 

পদরমামপর 

একক 

সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়াদি লেেমাত্রা 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. সামাদজক দনরাপিার আওতার্ভি 

সুদিধামভা ীর হার-সংখ্যা 
 

ক.  িয়স্কভাতা 

২ % 

৯৬.০০ ৮৬.১৬ ৯৭.০০ ৯৪.৯৪ ৯৬.৫০ ৯৮.০০ ৯৯.০০ 

খ.  দিধিা ভাতা  ৯৬.০০ ৩৮.৭০ ৯৭.০০ ৪২.৫৭ ৬৫.০১ ৬৮.৮৩ ৭০.০০ 

 .  প্রদতিন্ধী সহায়তা ১,২ লে জন ৭.৫৭ ৭.২০ ৯.৫০ ৯.৫৫ ১১.২১ ১৩.৩৬ ১৫.২৫ 

২.  মসিামূলক সুিমুি ক্ষুদ্র ঋণ আিাময়র 

হার 
১ % ৯০.০০ ৯১.৫ ৯২.০০ ৯২.০০ ৯৩.০০ ৯৪.০০ ৯৪.৫০ 

৩.  সামাদজক ন্যায় দিিামরর মাধ্যমম 

পুনি যাদসত ব্যদির সংখ্যা 
৩ হাজার জন ৪০.০০ ২৬.৫৫ ৪২.০০ ২৯.০৫ ৩১.৭৭ ৩৫.২৪ ৩৮.১৭ 
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৬.০ অদধিপ্তর/সংস্থার সাম্প্রদতক অজযন, কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল দনমি যশক ও লেেমাত্রা এিং ব্যয় প্রাক্কলন 

৬.১ সদিিালয় 

৬.১.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ ‘প্রদতিন্ধী ব্যদির অদধকার ও সুরো আইন, ২০১৩’, ‘দপতা-মাতার ভরণ-মপাষণ আইন, ২০১৩’, ‘দনউমরা-

মডমভলপমমন্টাল প্রদতিন্ধী সুরো ট্রাে আইন, ২০১৩’ এিং ‘জাতীয় প্রিীণ নীদতমালা ২০১৩’ প্রণয়ন করা হময়মছ। ভিঘুমর ও 

দনরােয় ব্যদি (পুনি যাসন) দিদধমালা ২০১৫, দনউমরা-মডমভলপমমন্টাল প্রদতিন্ধী সুরো ট্রাে দিদধমালা, ২০১৫, প্রদতিন্ধী ব্যদির 

অদধকার ও সুরো দিদধমালা, ২০১৫ এিং ‘সমাজমসিা অদধিপ্তর (ম মজমটড কম যকতযা এিং ননম মজমটড কম যিাদর) দনময়া  

দিদধমালা, ২০১৩’  প্রণয়ন করা হময়মছ। দহজিা জনম াষ্ঠীমক ‘দহজিাদলঙ্গ’ দহমসমি স্বীকৃদত প্রিান করা হময়মছ। ৩০.০০ লে 

িয়স্ক ভাতা মভা ী, ১১.১৩ লে দিধিা, স্বামী দনগৃহীতা ও দুঃস্থ মদহলা ভাতামভা ী এিং ৬.০০ লে অসচ্ছল প্রদতিন্ধী ভাতামভা ী, 

সি যমমাট ৪৭.১৩ লে ভাতামভা ী’র নামম ব্যাংক দহসাি মখালা হময়মছ। সকল ভাতা মভা ীর ব্যাংক দহমসমি সরাসদর ভাতার অর্ য 

পদরমশাধ করা হমচ্ছ মপাোল কোশ কামড যর মাধ্যমম ভাতা গ্রহীতার দনকট সরাসদর ভাতার অর্ য মপৌুঁমছ মিয়ার উমযা  গ্রহণ করা 

হময়মছ। 

৬.১.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল দনমি যশক এিং দনমি যশমকর লেেমাত্রাঃ প্রমর্াজে নয়। 

কার্ যক্রম ফলাফল 

দনমি যশক 

সংদশি 

মকৌশল ত 

উমেশ্য 

এর ক্রদমক 

পদরমামপর 

একক 

সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়াদি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.            

৬.১.৩ অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকল্পদভদিক মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকমল্পর নাম সংদিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পদরিালন ইউদনটসমূহ        

2901-0001 - সদিিালয় ১-২২ 56,69,09 90,27,00 89,89,21 132,16,21 144,04,78 157,58,11 

2905-3093 - সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম - 50,00,00 50,00,00 49,60,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 

2905-3094 - দহজিা জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম - 4,58,72 8,00,00 8,00,00 9,00,00 8,00,00 8,80,00 

2905-3095 - মিমি ও অনগ্রসর জনম াষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম - 9,22,94 18,00,00 18,00,00 20,30,00 35,00,00 38,50,00 

2905-3096 - িা েদমকমির জীিনামান উন্নয়ন - 4,96,37 10,00,00 10,22,80 15,00,00 20,20,00 22,20,00 

2905-3097 - কোন্সার, দকডনী, দলভার দসমরাদসস, মরামক প্যারালাইজড ও 

জন্ম ত হৃিমরা ীমির আদর্ যক সহায়তা 
- 9,99,99 20,00,00 20,00,00 30,00,00 35,10,00 40,10,00 

2905-3098 - দনউমরা-মডমভলপমমন্টাল প্রদতিন্ধী সুরো ট্রাে - 20,00,00 10,00,00 10,00,00 10,50,00 11,50,00 12,50,00 

2905-3099 - শারীদরক প্রদতিন্ধী কল্যাণ ট্রাে - 5,87,33 0 0 5,00,00 5,00,00 5,00,00 

2905-3451 - মিসরকারী এদতমখানা - 74,87,98 79,20,00 80,48,76 86,40,00 91,20,00 98,40,00 

2905-3487 - কদিয়ার ইমপ্ল্োন্ট কার্ যক্রম-দি.এস.এম.এম.ইউ - 0 0 0 7,00,00 7,00,00 7,00,00 

2905-3490 - প্রদতিন্ধী মসিা ও সাহায্য মকন্দ্র - 13,00,00 18,00,00 18,00,00 53,08,00 64,50,00 74,50,00 

2905-3495 - দভোবৃদিমত দনময়াদজত জনম াদষ্ঠর পুনি যাসন ও দিকল্প 

কম যসংস্থান 
- 6,65 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

2905-3496 - প্রদতিদন্ধতা সনািকরণ জদরপ - 2,48,46 2,50,00 3,00,00 4,00,00 2,50,00 2,50,00 

2905-3960 - িয়স্ক ভাতা প্রিান কার্ যক্রম - 1306,80,00 1440,00,00 1440,00,00 1890,00,00 1840,00,00 1840,00,00 

2905-3965 - দিধিা ও স্বামী দনগৃহীতা মদহলামির জন্য ভাতা - 485,76,00 534,34,00 534,34,00 690,00,00 834,34,00 834,34,00 

2905-3967 - িগ্ধ ও প্রদতিন্ধীমির পূণি যাসন তহদিল - 1,00,00 3,00,00 3,00,00 3,00,00 3,00,00 3,00,00 

2905-3970 - অসচ্ছল প্রদতিন্ধীমির জন্য ভাতা - 240,00,00 360,00,00 360,00,00 540,00,00 578,41,00 760,58,00 

2905-4711 - প্রদতিন্ধীমির জন্য দশো উপবৃদি - 25,56,00 41,88,00 41,88,00 47,88,00 89,00,00 103,50,00 

2905-4712 - মশখ রামসল দশশু প্রদশেণ ও পুনি যাসন মকন্দ্র - 0 0 0 20,50,00 21,00,00 21,00,00 

মমাট : পদরিালন ইউদনটসমূহ  2310,89,53 2685,69,00 2686,92,77 3614,32,21 3840,29,78 4080,00,11 
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অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকমল্পর নাম সংদিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমাদিত কম যসূদিসমূহ        

2996-4312 - মডমভলপমমন্ট অি কদিয়ার ইমপ্ল্ান্ট মপ্রাগ্রাম ইন িঙ্গিন্ধু মশখ 

মুদজবুর রহমান মমদডমকল দিশ্বদিযালয় (২য় পর্ যায়) 
- 3,91,17 4,77,62 4,77,62 0 0 0 

2996-4320 - ন্যাশনাল হাট য ফাউমেশন হাসপাতাল, দসমলট এর 

র্ন্ত্রপাদত/আসিািপত্র ক্রয় (২০১৫-১৬অর্ য িছর) 
- 0 8,54,95 8,54,95 0 0 0 

মমাট : অনুমমাদিত কম যসূদিসমূহ  3,91,17 13,32,57 13,32,57 0 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  2314,80,70 2699,01,57 2700,25,34 3614,32,21 3840,29,78 4080,00,11 

অনুমমাদিত প্রকল্পসমূহ        

2901-5010 - অননুমমাদিত নতুন প্রকমল্পর জন্য মর্াক িরাে ** - 0 9,63,00 0 5,00,00 51,00,96 133,47,00 

2901-5030 - এোদিলশমমন্ট অি মসানাইমুদি অন্ধ কল্যাণ সদমদত আই 

হসদপটাল  (০১/০৭/১১ - ৩০/০৬/১৬) অনুমমাদিত 
- 5,38,95 33,00 1,10,00 0 0 0 

মমাট : অনুমমাদিত প্রকল্পসমূহ  5,38,95 9,96,00 1,10,00 5,00,00 51,00,96 133,47,00 

মমাট : উন্নয়ন  5,38,95 9,96,00 1,10,00 5,00,00 51,00,96 133,47,00 

মমাট :   2320,19,65 2708,97,57 2701,35,34 3619,32,21 3891,30,74 4213,47,11 

৬.২ সমাজমসিা অদধিপ্তর 

৬.২.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ দি ত দতন িছমর ক্ষুদ্র ঋণ প্রিান ও বৃদিমূলক প্রদশেমণর মাধ্যমম ৬.৫২ লে িদরদ্র ও দিপন্ন ব্যদির 

আত্মকম যসংস্থান, ৭৮.৮৫ হাজার জন দশশুমক প্রদতপালন কমর তামির অদধকার সুদনদিতকরণ এিং আইমনর সংস্পমশ য আসা ২ 

হাজার ৫০০ জন দশশু ও ৪ হাজার ৪৯৫ জন ব্যদিমক দিদভন্ন উন্নয়ন মকন্দ্র, মসফ মহাম, আেয় মকন্দ্র এিং প্রমিশন ও আফটার 

মকয়ার সাদভ যমসর মাধ্যমম সমামজ পুনঃএকদত্রত করা হময়মছ। ৩০.০০ লে প্রিীণ, ১১.১৩ লে দিধিা, স্বামী দনগৃহীতা দুঃস্থ নারী, 

৬ লে প্রদতিন্ধী ব্যদি ও ৫০ হাজার প্রদতিন্ধী দশোর্ীমক ন ি অর্ য প্রিান করা হময়মছ। সরকাদর ৬৪টি দৃদি প্রদতিন্ধী দিযালয়, 

৭টি প্রদতিন্ধী দশশুর দিমশষ দশো মকন্দ্র, ৯টি প্রদশেণ মকমন্দ্রর মাধ্যমম ১,৬৩০ জন প্রদতিন্ধী ব্যদির প্রদশেণ, খায, িাসস্থান, 

দিদকৎসা ও দনরাপিা প্রিান করা হময়মছ। ৮,০৯৭টি মিসরকাদর মস্বচ্ছামসিী সমাজকল্যাণ সংস্থা দনিন্ধন প্রিামনর মাধ্যমম 

মিসরকাদর পর্ যাময় সমাজকমম যর আওতা সম্প্রসাদরত হময়মছ। 

৬.২.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল দনমি যশক এিং দনমি যশমকর লেেমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

দনমি যশক 

সংদশি 

মকৌশল ত 

উমেশ্য 

এর ক্রদমক 

পদরমামপর 

একক 

সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়াদি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ দিতরণ আত্ম কম যসংস্থান ১ লে জন ২.৩০ ২.৩২ ২.৩৫ ২.৪৫ ২.৫০ ২.৭০ ২.৮০ 

2. বৃদিমূলক ও িেতা 

উন্নয়ন প্রদশেণ 
বৃদিমূলক প্রদশেণ ১ লে জন ১.৮৫ ১.৬০ ১.৯৮ ১.৭০ ১.৭৫ ১.৯০ ২.০০ 

3. সােরতা, পদরিার 

পদরকল্পনা ইতোদি 

কার্ যক্রমমর মাধ্যমম 

সামাদজক উদ্বুদ্ধকরণ 

সােরজ্ঞান 

১ লে জন 

৩.২০ ২.৯৫ ৩.৩৮ ৩.০০ ৩.২৫ ৩.৫০ ৩.৬০ 

পদরিার পদরকল্পনা ২.২৫ ১.৯৮ ২.৮৪ ২.১০ ২.২৫ ২.৫০ ২.৭৫ 

4. সুদিধািদিতদশশুমির 

প্রদতপালন, দশো এিং 

প্রদশেণ প্রিান 

দশো ও প্রদতপালন 

১ হাজার জন 

১৬.৪০ ১৬.৩৫ ১৭.২০ ১৬.৫০ ১৬.৭০ ১৭.০০ ১৭.২০ 

প্রদশেণ ৬.৭৫ ৬.৬০ ৭.৯৮ ৭.০০ ৭.২০ ৭.৩০ ৭.৫০ 

পুনঃএকদত্রকরণ ৩.৫০ ৩.৪০ ৪.৩৩ ৩.৬০ ৩.৭৫ ৪.০০ ৪.২৫ 

5. মিসরকাদর এদতমখানায় 

কোদপমটশন গ্রান্ট প্রিান 

এদতমখানার সংখ্যা 

১ 

সংখ্যা ৩.৫০ ৩.৪৫ ৩.৮০ ৩.৫০ ৩.৬০ ৩.৬৫ ৩.৭৫ 

দশশুর সংখ্যা হাজার জন ৬৩.০০ ৬২.৫০ ৬৫.০০ ৬৬.০০ ৭২.০০ ৭৬.০০ ৮২.০০ 

6. প্রদতিন্ধী ব্যদিমির 

দিমশষ দশো এিং 

প্রদশেণ প্রিান 

দিমশষ দশো 

১ 

হাজার জন ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ 

বৃদিমূলক প্রদশেণ 

শত জন 

১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ 

পুনঃএকদত্রকরণ ১.৪২ ১.৪৫ ১.৪৫ ১.৫০ ১.৫৫ ১.৬০ ১.৭০ 
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কার্ যক্রম ফলাফল 

দনমি যশক 

সংদশি 

মকৌশল ত 

উমেশ্য 

এর ক্রদমক 

পদরমামপর 

একক 

সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়াদি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

7. িয়স্ক ভাতা প্রিান িয়স্ক ভাতা 

উপকারমভা ী 
২ লে জন ২৭.২৩ ২৭.২২ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩১.৫০ ৩১.৫০ ৩১.৫০ 

8. দিধিা, স্বামী দনগৃহীতা ও 

দুস্থ মদহলা ভাতা প্রিান 

দিধিা ভাতা 

উপকারমভা ী 
২ লে জন ১০.১২ ১০.১২ ১১.১৩ ১১.১৩ ১১.৫০ ১১.৫০ ১১.৫০ 

9. অসচ্ছল প্রদতিন্ধী 

ভাতাপ্রিান 

অসচ্ছল প্রদতিন্ধী 

ভাতা 

উপকারমভা ী 

২ লে জন ৪.০০ ৪.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৭.৫০ ৮.৭৫ ১০.০০ 

10. প্রদতিন্ধী দশোর্ীমির 

দশো উপবৃদি 

প্রদতিন্ধী দশো 

উপবৃদি 

উপকারমভা ী 

২ হাজার জন ৫০.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৭৫.০০ 

11. দহজিা, মিমি ও 

অনগ্রসর জনম াষ্ঠীর 

জীিনমান উন্নয়ন 

ভাতামভা ীর সংখ্যা 

২ হাজার জন 

১৯.২৮ ১১.৫৫ ২৫.০০ ২২.১০ ২২.১০ ২২.১০ ২২.১০ 

উপবৃদি প্রাপ্ত ছাত্র 

সংখ্যা 
৬.৪০ ৩.৬৫ ১০.০০ ৭.০০ ৭.৪০ ৭.৮০ ৮.০০ 

প্রদশেণ প্রাপ্ত ব্যদির 

সংখ্যা 
২ হাজার জন ২.১০ ৩.৯০ ২.৫০ ৪.২০ ৫.৪০ ৬.৮০ ৭.০০ 

12. কোন্সার, দকডনী, দলভার 

দসমরাদসস, মরামক 

প্যারালাইজড ও 

জন্ম ত হৃিমরা ীমির 

আদর্ যক সহায়তা 

অর্ য সহায়তা 

সুদিধামভা ী 
২ জন ২,০০০ ১,৯৯৫ ৪,০০০ ৩,৯৯০ ৬,০০০ ৮,০০০ ১০,০০০ 

13. হাসপাতামল অিস্থানরত 

দুস্থ মরা ীমির সহায়তা 
দুস্থ মরা ী সহায়তা ২ লে জন ৮.৫০ ৮.৫০ ৯.২৫ ৮.৯০ ৯.৫০ ৯.৭৫ ১০.০০ 

14. দুস্থ, প্রদতিন্ধী ব্যদি ও 

অটিদেক দশশুমির জন্য 

দিমশষাদয়ত হাসপাতাল 

দনম যাণ 

হাসপাতাল দনম যামণর 

সংখ্যা 

২ 

সংখ্যা ৯.৫০ ৫.০০ ১০.০০ ৬.০০ ৭.০০ ৮.০০ ৯.০০ 

দিনামূমল্য 

দিদকৎসাপ্রাপ্ত ব্যদির 

সংখ্যা 

লে জন ৩৩.০০ ৩৪.৫০ ৩৫.০০ ৩৬.০০ ৩৭.০০ ৩৮.০০ ৪০.০০ 

15. মেইল মপ্রমসর মাধ্যমম 

পাঠ্যিই ছাপামনা ও 

দিনামূমল্য দিতরণ 

দিনামূমল্য মেইল 

পুস্তক দিতরণ 
২ শত জন ৬.৪০ ৫.৭৫ ৬.৪০ ৬.৫০ ৭.০০ ৮.০০ ৯.০০ 

16. মস্বচ্ছামসিী 

সমাজকল্যাণ 

প্রদতষ্ঠানসমূহ দনিন্ধন, 

তত্ত্বািধান ও সহায়তা 

সংস্থা দনিন্ধন সংখ্যা 

২ 

হাজারটি ৫.০০ ০.৪৭ ৬.০০ ০.৫৫ ০.৫৮ ০.৬০ ০.৬২ 

তত্ত্বািধান হাজারটি ৭৩.১৫ ৬৩.২৩ ৭৮.১৫ ৬৩.২৫ ৬৩.৫০ ৬৪.০০ ৬৪.৫০ 

17. প্রদতিন্ধী ব্যদিমির 

সহায়ক উপকরণ 

সরিরাহ 

স্বল্প মূমল্য কৃদত্রম 

অঙ্গ প্রিান 
২ শত জন ৬.০০ ৪.২৫ ৭.০০ ৪.৫০ ৪.৭৫ ৫.০০ ৫.২৫ 

18. আইমনর সংস্পমশ য আসা 

দশশু িা আইমনর সদহত 

সংঘাত জদিত দশশুমির 

প্রদশেণ ও 

পুনঃএকত্রীকরণ 

সহায়তা প্রাপ্ত দশশুর 

সংখ্যা 

৩ শত জন 

১০.০০ ৪.৯৫ ১০.০০ ৫.০০ ৬.০০ ৬.৫০ ৭.০০ 

পুনঃএকদত্রকরণ ১.৮০ ১.৪৫ ২.০০ ১.৯০ ২.০০ ২.২৫ ২.৫০ 

19. প্রমিশন ও আফটার 

মকয়ার সাদভ যস প্রিান 

প্রমিশন সহায়তা 

৩ 

শত জন ৫.৫০ ৪.০০ ৬.০০ ৪.৫০ ৫.০০ ৬.০০ ৬.৫০ 

মজলমুি কময়িী 

পুনি যাসন 
হাজার জন ৫.০০ ৪.৪০ ৫.১০ ৫.০০ ৫.০০ ৬.০০ ৬.৫০ 

20. ভিঘুমর প্রদশেণ ও 

পুনি যাসন 

প্রদশেণ 

৩ হাজার জন 

১.৯০ ১.৩৫ ১.৯০ ১.৪০ ১.৪৫ ১.৫০ ১.৫৫ 

পুনি যাসন ১.৪০ ০.২৫ ১.৫০ ০.৩০ ০.৩২ ০.৩৩ ০.৩৫ 
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কার্ যক্রম ফলাফল 

দনমি যশক 

সংদশি 

মকৌশল ত 

উমেশ্য 

এর ক্রদমক 

পদরমামপর 

একক 

সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়াদি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

21. সামাদজক-প্রদতিন্ধী 

মমময়মির প্রদশেণ ও 

পুনি যাসন 

প্রদশেণ 

৩ শত জন 

৬.০০ ৪.৫০ ৬.০০ ৫.০০ ৫.২০ ৫.৫০ ৬.০০ 

পুনি যাসন ১.৭৫ ১.১৫ ২.০০ ১.৩০ ১.৪০ ১.৫০ ১.৬০ 

22. মদহলা ও দশশু-দকমশারী 

মহফাজতীমির দনরাপি 

আিাসন (মসফ মহাম) 

সহায়তা প্রাপ্ত 

মহফাজতী সংখ্যা 
৩ শত জন ৩.০০ ৪.৫০ ৩.০০ ৫.০০ ৫.২৫ ৫.৫০ ৬.০০ 

23. দভোবৃদিমত দনময়াদজত 

জনম াষ্ঠীর পুনি যাসন ও 

দিকল্প কম যসংস্থান 

জদরমপর আওতার্ভি 

দভক্ষুক সংখ্যা 

৩ 

হাজার 

জন 

- - - - - - - 

পুনি যাসন ও 

কম যসংস্থান 
০.১০ ০.০০ ০.১২ ০.১০ ০.১৫ ০.১৬ ০.১৭ 

৬.২.৩ অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকল্পদভদিক মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকমল্পর নাম সংদিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পদরিালন ইউদনটসমূহ        

2931-0000 - সমাজ মসিা অদধিপ্তর ১-২৩ 24,32,84 26,11,00 31,14,13 35,86,00 39,50,00 39,70,00 

2933-0000 - মজলা কার্ যালয়সমূহ ১ 126,33,88 140,04,00 174,50,26 190,80,00 196,65,00 203,12,00 

2935-0000 - উপমজলা কার্ যালয়সমূহ ১ 134,44,41 143,32,00 181,78,23 208,32,00 219,20,00 229,68,00 

মমাট : পদরিালন ইউদনটসমূহ  285,11,13 309,47,00 387,42,62 434,98,00 455,35,00 472,50,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  285,11,13 309,47,00 387,42,62 434,98,00 455,35,00 472,50,00 

অনুমমাদিত প্রকল্পসমূহ        

2931-5000 - কুদমল্লা মসনাদনিামস অটিদেক ও অন্যান্য প্রদতিন্ধীমির জন্য 

দিমশষ দিযালয় স্থাপন (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমাদিত  
 0 0 0 2,00,00 3,00,00 5,00,00 

2931-5019 - িাইল্ড মসনমসটিভ মসাসাল মপ্রামটকশন ইন িাংলামিশ 

(দসএসদপদি) (০১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৬) অনুমমাদিত 
১-২১ 17,07,86 20,10,00 12,13,00 7,08,00 0 0 

2931-5027 - এক্সপানশন এে মডমভলপমমন্ট অি নীলফামারী ডায়ামিটিক 

হসদপটাল (০১/০৭/২০১৩-৩১/১২/২০১৫) অনুমমাদিত  
১-২১ 6,00,00 9,78,00 8,00,00 3,78,00 4,00,00 5,00,00 

2931-5036 - কনরাকশন অি ৫ মিামরড দট্রমিল ওময়লমফয়ার 

এমসাদসময়শন মসন্টার অদফস কাম কদমউদনটি হল এট িালাসপুর, ময়মনদসংহ 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমাদিত 

১-২১ 81,00 3,69,00 3,00,00 69,00 3,00,00 2,00,00 

2931-5041 - লক্ষ্মীপুর ডায়ামিটিক হাসপাতাল স্থাপন (০১/০৭/২০১৪-

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমাদিত 
১৩ 0 7,50,00 7,50,00 39,00 11,00,00 10,00,00 

2931-5049 - এক্সমটনশন এে মডানাইমজশন অি ধম যরাদজিা মিৌদ্ধ 

মহাদিহার অদডটদরয়াম কমমপ্ল্ক্স ফর যা অরফান্স এে আোর দপদভমলজড 

কদমউদনটি মমম্বারস অফ দি মসাসাইটি (০১/১১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬) 

অনুমমাদিত 

১২-১৩ 0 11,63,00 1,00,00 5,00,00 8,00,00 5,00,00 

2931-5051 - এোিদলেমমন্ট অি মুদন্স ঞ্জ ডায়ামিটিকস হাসপাতাল 

(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমাদিত 
১২-১৩ 0 10,00,00 1,00,00 17,66,00 11,00,00 10,00,00 

2931-5052 - এোিদলশমমন্ট অি মনত্রমকানা ডায়ামিটিক হাসপাতাল স্থাপন 

(০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০১৬) অনুমমাদিত 
 0 0 50,00 6,72,00 9,00,00 0 

2931-5053 - মসফ মািারহুড একটিদভটিজ ইন মফার উপমজলাস অি কুদমল্লা 

দডদরক্ট (জানুয়াদর ২০১৫-দডমসম্বর ২০১৬) অনুমমাদিত 
 0 0 3,29,00 1,10,00 1,00,00 0 

2931-7973 - ঝুঁদকপূণ য দশশুমির জন্য মসিা প্রিান কার্ যক্রম (০১/০১/২০০৯-

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমাদিত 
২০ 10,97,74 27,70,00 22,10,00 16,70,00 0 0 

2931-7983 - দৃদি প্রদতিন্ধী দশশুমির জন্য মহামেল দনম যাণ (৩৭ ইউদনট) 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমাদিত 
২০ 11,58,16 20,28,00 13,54,00 7,17,00 12,00,00 10,00,00 

2931-8015 - কন্সট্রাকশন অি মহামেল ফর দি সরকাদর দশশু পদরিার (৮ 

ইউদনট) (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমাদিত 
৪ 10,16 25,00,00 21,47,00 50,00,00 13,00,00 3,00,00 
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অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকমল্পর নাম সংদিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2931-8021 - টু এোিদলশ মডান য মমদডকোল সাদভ যস এে দরহোদিদলমটশন 

ফর ডায়ামিটিক, ডায়ামিটিক দরমলমটড এে নন-ডায়ামিটিক মপমসন্টস এট 

রাজিািী (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমাদিত 

১২-১৩ 0 3,50,00 3,50,00 2,58,00 8,00,00 5,00,00 

মমাট : অনুমমাদিত প্রকল্পসমূহ  46,54,92 139,18,00 97,03,00 120,87,00 83,00,00 55,00,00 

মমাট : উন্নয়ন  46,54,92 139,18,00 97,03,00 120,87,00 83,00,00 55,00,00 

মমাট :   331,66,05 448,65,00 484,45,62 555,85,00 538,35,00 527,50,00 

৬.৩ িাংলামিশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পদরষি 

৬.৩.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ দি ত দতন িছমর িাংলামিশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পদরষি হমত ১২ হাজার ৬৭৪টি সমাজকল্যাণমূলক 

প্রদতষ্ঠানমক ৪০ মকাটি ৮১ লে ১ হাজার টাকা অনুিান প্রিান করা হময়মছ। দিমশষ অনুিান দহমসমি িদরদ্র, অসহায়, প্রদতিন্ধী 

ব্যদি ও  রীি মমধািী ছাত্র-ছাত্রীসহ মমাট ২৪ হাজার ৬৩৩ জনমক ৬ মকাটি ৬৯ লে ৭৭ হাজার টাকা এিং ক্ষুদ্র জাদতসত্ত্বা, নৃ-

ম াষ্ঠী, সম্প্রিায়, নিী ভাঙ্গমন দভটা িািী হারামনা পদরিার, েদতগ্রস্ত িদস্তিাসী, িা িা ান েদমকসহ িাদরদ্রে সীমার নীমি 

িসিাসকারী জনম াষ্ঠীর আর্ য-সামাদজক উন্নয়মন ৩৮ হাজার ব্যদিমক ১৯ মকাটি টাকা আদর্ যক সহায়তা প্রিান করা হময়মছ। এ 

ছািাও ২ হাজার ৩৯৮ জন সমাজকমীমক সাং ঠদনক ব্যিস্থাপনা ও িেতা উন্নয়ন প্রদশেণ প্রিান করা হময়মছ। 

৬.৩.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল দনমি যশক এিং দনমি যশমকর লেেমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

দনমি যশক 

সংদশি 

মকৌশল ত 

উমেশ্য 

এর ক্রদমক 

পদরমামপর 

একক 

সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়াদি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মস্বচ্ছামসিী প্রদতষ্ঠান ও 

ব্যদির সেমতা বৃদদ্ধ 

অনুিান 

প্রিান 

২ 

প্রদতষ্ঠামনর 

সংখ্যা 

(হাজার) 

৫.০০ ৪.৫০ ৬.০০ ৫.০০ ৫.২৫ ৫.৫০ ৬.০০ 

প্রদশেণ প্রিান জন ৯০০ ৮৯৫ ১০৫০ ৯৫০ ১০০০ ১১০০ ১২০০ 

সমাজকম য দিষয়ক 

উদ্বুদ্ধকরণ মসদমনার 
সংখ্যা ২ ১ ৩ ২ ২ ৩ ৩ 

সমস্যাগ্রস্ত ব্যদিমক 

আদর্ যক সহায়তা 
জন (হাজার) ১৪.০০ ১৭.৪০ ১৫.০০ ১৭.৫০ ১৮.০০ ১৮.৫০ ১৯.০০ 

৬.৩.৩ অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকমল্পর নাম সংদিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পদরিালন ইউদনটসমূহ        

2905-3091 - জাতীয় সমাজ কল্যাণ পদরষি ১ 28,39,50 35,00,00 35,19,88 39,91,00 47,00,00 50,00,00 

মমাট : পদরিালন ইউদনটসমূহ  28,39,50 35,00,00 35,19,88 39,91,00 47,00,00 50,00,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  28,39,50 35,00,00 35,19,88 39,91,00 47,00,00 50,00,00 

মমাট :   28,39,50 35,00,00 35,19,88 39,91,00 47,00,00 50,00,00 

৬.৪ জাতীয় প্রদতিন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন 

৬.৪.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ মিমশর ৬৪টি মজলায় ১০৩টি প্রদতিন্ধী মসিা ও সাহায্য মকমন্দ্রর মাধ্যমম ৫ লে ৩৮ হাজার জন প্রদতিন্ধী 

ব্যদিমক দিনামূমল্য দিদকৎসা ও মর্রাদপ মসিা এিং প্রায় ৩২.৪০ হাজার প্রদতিন্ধী ব্যদিমক সহায়ক উপকরণ প্রিান করা হময়মছ। 

‘প্রদতিদন্ধতা সম্পদকযত সমদিত দিমশষ দশো নীদতমালা, ২০০৯’ এর আওতায় মিমশর ৬১টি মিসরকাদর বুদদ্ধ প্রদতিন্ধী দিযালময়র 

৪০৭ দশেক-কম যিাদরর ১০০ ভা  মিতন-ভাতা প্রিান করা হমচ্ছ। মর্খামন ৯ হাজার ২ শত ২৫ জন প্রদতিন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর দিমশষ 
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দশো প্রিান কার্ যক্রম িলমান আমছ। কম যজীিী প্রদতিন্ধীমির জন্য মহামেমল ৩০ জন প্রদতিন্ধী ব্যদির আিাসন দনদিত করা 

হময়মছ। অটিজম দরমসাস য মসন্টামরর মাধ্যমম প্রায় ২৬.৪৫ হাজার জনমক কাউমন্সদলং মসিা প্রিান করা হময়মছ। এ ছািাও জাতীয় 

প্রদতিন্ধী  কমমপ্ল্ক্স দনম যামণর কাজ শুরু করা হময়মছ এিং প্রদতিন্ধী ক্রীিাদিিমির জন্য একটি ক্রীিা কমমপ্ল্ক্স দনম যামণর পিমেপ 

গ্রহণ করা হময়মছ। 

৬.৪.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল দনমি যশক এিং দনমি যশমকর লেেমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

দনমি যশক 

সংদশি 

মকৌশল ত 

উমেশ্য 

এর ক্রদমক 

পদরমামপর 

একক 

সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশাদধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়াদি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. প্রদতিন্ধী ব্যদিমির 

দিমশষ দশো এিং 

প্রদশেণ প্রিান 

প্রদতিন্ধী ব্যদিমির 

দিমশষ দশো 

কার্ যক্রম 

১ 
হাজার 

জন 

৯.২৫ ৯.২৩ ৯.২৫ ৯.৫০ ১০ ১২ ১৪ 

2. কম যজীিী প্রদতিন্ধী ব্যদি 

ও অটিদেক দশশুমির 

আিাসন ব্যিস্থা 

কম যজীিী 

প্রদতিন্ধীমির জন্য 

মহামেল সুদিধা 

প্রিান 
১ জন 

৩০ ৩০ ৬০ ৩০ ৬০ ৬০ ৬০ 

প্রদতিন্ধী  

মড মকয়ার সুদিধা 

প্রিান 

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

3. প্রদতিন্ধী ব্যদিমির 

দিদকৎসা ও মর্রাদপ 

মসিা প্রিান 

দিনামূমল্য 

প্রদতিন্ধীমির 

দিদকৎসা মসিা ২ 
হাজার 

জন 

২০০ ১৯৮ ২৫০ ২২০ ২২৫ ৩০০ ৩৫০ 

ভ্রাম্যমাণ প্রদতিন্ধী 

মসিা 
৩০ ২৫ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ 

4. অটিজম দরমসাস য 

মসন্টামরর মাধ্যমম 

পরামশ য মসিা প্রিান 

কাউমন্সদলং ও 

পরামশ য মসিা 
২ 

হাজার 

জন 
১০ ৯.৯৫ ১২ ১০ ১০.৫০ ১১ ১২ 

5. প্রদতিন্ধী ব্যদিমির 

সহায়ক উপকরণ 

সরিরাহ 

দিনামূমল্য 

প্রদতিন্ধীমির 

সহায়ক উপকরণ 

সরিরাহ 

২ 
হাজার 

জন 
২০ ১৩.৯০ ২৫ ১৪.৫০ ১৫ ১৭ ১৮ 

৬.৪.৩ অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকল্পদভদিক মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কম যসূদি এিং প্রকমল্পর নাম সংদিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাদধত 

িামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পদরিালন ইউদনটসমূহ        

2905-3092 - জাতীয় প্রদতিন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন ১-৫ 12,31,18 13,88,50 15,71,50 16,45,79 19,15,22 25,36,89 

মমাট : পদরিালন ইউদনটসমূহ  12,31,18 13,88,50 15,71,50 16,45,79 19,15,22 25,36,89 

মমাট : অনুন্নয়ন  12,31,18 13,88,50 15,71,50 16,45,79 19,15,22 25,36,89 

অনুমমাদিত প্রকল্পসমূহ        

2905-5010 - জাতীয় প্রদতিন্ধী কমমপ্ল্ক্স দনম যাণ (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমমাদিত 
১-৫ 97,81 13,58,00 13,58,00 41,71,00 43,62,04 0 

2905-7015 - প্র্মমাশন অি সাদভ যমসস এে অপরচুদনটি টু যা দডজএিল্ড 

পারসন ইন িাংলামিশ (০১/০৭/২০০৮ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমাদিত 
১-৫ 27,19,91 37,42,00 65,14,00 0 0 0 

মমাট : অনুমমাদিত প্রকল্পসমূহ  28,17,72 51,00,00 78,72,00 41,71,00 43,62,04 0 

মমাট : উন্নয়ন  28,17,72 51,00,00 78,72,00 41,71,00 43,62,04 0 

মমাট :   40,48,90 64,88,50 94,43,50 58,16,79 62,77,26 25,36,89 

 


