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ম রুী নং - 26    

29 - সমাজকল াণ মntণালয়  
মধ েময়ািদ ব য় 

(aংকসমূহ হাজার টাকায়) 
pেkপণ   বােজট  

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
aনুnয়ন  1829,30,20  1891,88,76  2023,55,19  2062,62,61  2330,28,90

unয়ন  227,69,00  364,61,09  458,60,29  667,73,47  673,11,09

মাট  2056,99,20  2256,49,85  2482,15,48  2730,36,08  3003,39,99

রাজs  1861,43,43  1919,85,15  2064,53,88  2088,69,96  2358,68,40

মূলধন  195,55,77  336,64,70  417,61,60  641,66,12  644,71,59

মাট  2056,99,20  2256,49,85  2482,15,48  2730,36,08  3003,39,99

1.0 িমশন sটেমn o pধান কাযাবিল 

1.1 িমশন sটেমn 

 সামািজক বষম  hাস o সামািজক ন ায় িবচার pিত ার মাধ েম aনgসর, aবেহিলত, aসহায় o pিতবnী জনেগা ীর কল াণ o 
unয়ন। 

1.2 pধান কাযাবিল 
ক. সমাজকল াণ সংkাn নীিত pণয়ন o বাsবায়ন; 

খ. সমােজর aনgসর জনেগা ীর জীবনমান unয়ন; 

গ. scােসবী সমাজকল াণ pিত ানসমূহেক িনবnন o সহায়তা pদান; 

ঘ. eিতম, dঃs, aসহায় িশ েদর pিতপালন, িশkণ, pিশkণ o পুনবাসন; 

ঙ. pিতবnী ব িkেদর িশkণ, pিশkণ o পুনবাসন; 

চ. ভবঘুের, িকেশার aপরাধী o সামািজক aপরাধpবণ ব িkেদর unয়ন, aবেkণ (pেবশন) o aন ান  আফটার কয়ার 
সািভস বাsবায়ন। 

2.0  কৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  o কাযkমসমূহ 

কৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  কাযkমসমূহ বাsবায়নকারী aিধদpর/সংsা 

1 2 3 

• সবামূলক সুদমুk kুdঋণ pদান 
• বৃিtমূলক o দkতা unয়ন pিশkণ 
• সাkরতা, পিরবার-পিরকlনা iত ািদ কাযkেমর 

মাধ েম সামািজক udুdকরণ 
• eিতম o dঃs িশ েদর pিতপালন, িশkা eবং 

pিশkণ pদান 
• বসরকারী eিতমখানায় ক ািপেটশন gাn 

• সমাজেসবা aিধদpর 1. আথসামািজক aবsার 
unয়েনর লেk  সাম তার 
িবধান 

• pিতবnী ব িkেদর িবেশষ িশkা eবং pিশkণ 
pদান 

• সমাজেসবা aিধদpর 
• জাতীয় pিতবnী unয়ন ফাuে শন 
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কৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  কাযkমসমূহ বাsবায়নকারী aিধদpর/সংsা 

1 2 3 

• কমজীবী pিতবnী ব িk o aিটিsক িশ েদর 
আবাসন ব বsা 

• জাতীয় pিতবnী unয়ন ফাuে শন

• বয়s ভাতা pদান 
• িবধবা, sামী পিরত kা o dঃs মিহলা ভাতা pদান 
• aসcল pিতবnী ভাতা 
• pিতবnী িশkাথীেদর িশkা uপবৃিt 
• হাসপাতােল aবsানরত dঃs রাগীেদর সহায়তা 
• dঃs, pিতবnী ব িk o aিটিsক িশ েদর জন  

িবেশষািয়ত হাসপাতাল িনমাণ 
• biল pেসর মাধ েম পাঠ বi ছাপােনা o 

িবনামূেল  িবতরণ 
• scােসবী সমাজকল াণ pিত ানসমূহ িনবnন, 

তttাবধান o সহায়তা 

• সমাজেসবা aিধদpর 
 

• pিতবnী ব িkেদর িচিকৎসা o থরািপ সবা pদান 
• aিটজম িরেসাস সnােরর মাধ েম পরামশ সবা 

• জাতীয় pিতবnী unয়ন ফাuে শন 

• pিতবnী ব িkেদর সহায়ক uপকরণ সরবরাহ • সমাজেসবা aিধদpর 
• জাতীয় pিতবnী unয়ন ফাuে শন

2. সমস াgs জনেগা ীর জন  
সামািজক সুরkা 

• scােসবী pিত ান o ব িkর সkমতা বৃিd • বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ 
পিরষদ 

3. সামািজক ন ায় িবচার o 
পুনঃeকtীকরণ 

• আiেনর সােথ সংঘােত জিড়ত o আiেনর সংsেশ 
আসা িকেশার-িকেশারীেদর pিশkণ o 
পুনঃeকtীকরণ 

• pেবশন o আফটার কয়ার সািভস 
• ভবঘুের pিশkণ o পুনবাসন 
• সামািজক-pিতবnী মেয়েদর pিশkণ o পুনবাসন 
• মিহলা o িশ  িকেশারী হফাজতীেদর িনরাপদ 

আবাসন ( সফ হাম) 
• িভkাবৃিtেত িনেয়ািজত জনেগা ীর পুনবাসন o 

িবকl কমসংsান 

• সমাজেসবা aিধদpর 

3.0  দািরd িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ   

3.1 দািরd িনরসন o নারী unয়েনর uপর কৗশলগত uেdশ সমূেহর pভাব 

3.1.1 আথ-সামািজক aবsার unয়েনর লেk  সাম তার িবধান 

দািরd িনরসেনর uপর pভাবঃ udুdকরণ, বৃিtমূলক pিশkণ eবং সবামূলক সদুমুk kdুঋণ (জনpিত 5,000 হেত 30,000 
টাকা) pদােনর মাধ েম বািষক গেড় 10.89 লk িনm আেয়র জনেগা ী o pিতবnী ব িkর আtকমসংsান, িনজs পঁুিজ সিৃ , 
দািরd hাস eবং kমতায়ন হেব। সরকাির ব বsাপনায় 17 হাজার eবং বসরকাির ব বsাপনায় 80 হাজার eিতম o dঃs 
িশ েক ভিবষ েতর যাগ  নাগিরক িহেসেব গেড় তালা হেব। সরকাির o বসরকাির ব বsাপনায় pিতবnী ব িkেদর িবেশষ 
িশkা, uপবৃিt, pিশkণ, সহায়তা pদান o পুনবাসন কাযkেমর মাধ েম বািষক গেড় 30 হাজার িশ র িশkা, 6 হাজার 9শত 
জেনর বৃিtমূলক pিশkণ, 156 জেনর চাকুরীর ব বsা িনি ত হেব। eেত দিরd o সমস াgs ব িkেদর দkতা বিৃd পােব eবং 
কমসংsােনর মাধ েম তারা িনেজেদর জীবনমান unয়ন করেত সkম হেব। 

নারী unয়েনর uপর pভাবঃ সুদমুk kুdঋেণর 3িট কাযkেম শতকরা 50 ভাগ eবং 1িট কাযkেম শতকরা 100 ভাগ নারীর 
anভুিk বাধ তামূলক থাকায় বািষক গেড় 1.18 লk নারীর kমতায়ন, সামািজক িনরাপtা বিৃd, আtকমসংsান, িশkা o 
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pিশkণ pািp, আয়বধক কাযkেম aংশgহণ, িনজs পঁুিজ eবং সরকাির সmদ o সবা লােভর সুেযাগ সিৃ েত pত k ভূিমকা 
রাখেব। সিুবধাবি ত বািলকা িশ েদর কল াণ o পুনবাসেন agািধকার দয়ার ফেল বািষক গেড় সরকাির pিত ােনর মাধ েম 7 
হাজার 6শত o বসরকাির pিত ােনর মাধ েম 4 হাজার 4শত বািলকা িশ র সামািজক সুরkা িনি ত o pিশিkত মানবসmদ 
িহসােব তারা আtকমসংsান বা চাকরুীর মাধ েম সমােজ পুনঃeকিtত হেব। e সকল কাযkেম pিতবnী নারীর anভুিkেত 
agািধকার থাকায় তা তােদর িশkা, sাs , pিশkণ pািp o িনরাপদ বাসsান িনি ত হেব, যার ফেল তােদর সামািজক িনরাপtা 
বৃিd পােব eবং তােদর সmাব  kিত o ঝঁুিক hাস পােব।  

3.1.2 সমস াgs জনেগা ীর জন  সামািজক সুরkা 

দািরd িনরসেনর uপর pভাবঃ জনpিত মািসক 300 টাকা হাের 33 লk ব িkেক বয়sভাতা, 17 লk জন িবধবা, sামী 
পিরত kা o dঃs মিহলােক ভাতা eবং 5.28 লk ব িkেক aসcল pিতবnী ভাতা pদােনর মাধ েম eকিট কাযকর সামািজক 
িনরাপtা ব নী গেড় তালার uেদ াগ নয়া হেব, যা aবেহিলত জনেগা ীর বাসsান, পিরধান, sাs , পুি , িচিকৎসা o দািরd 
ঝঁুিক িনরসেন pত k ভূিমকা রাখেব। 15 শতিট িনবnনpাp বসরকাির scােসবী সংsােক মানবসmদ unয়ন pিশkণ eবং 
িবিভn পযােয়র 17 হাজার pিত ানেক aনুদান pদান কের তােদর মাধ েম দিরd জনেগা ীর সামািজক িনরাপtা সসুংহত o 
দািরd িনরসন tরািnত করা হেব। 

নারী unয়েনর uপর pভাবঃ িবধবা, sামী পিরত kা o dঃs মিহলা ভাতা pদােনর kেt শতকরা শতভাগ eবং বয়sভাতা o 
pিতবnী ভাতা pদােনর kেt শতকরা নূ নতম 50 ভাগ নারীর anভুিk বাধ তামূলক থাকায় 36.14 লk নারীর সামািজক 
িনরাপtা িনি ত হেব। ফেল নারীর সামািজক মযাদা o kমতায়ন বিৃd পােব eবং দািরd ঝঁুিক hাস হেব। বয়s, িবধবা, sামী 
পিরত kা o dঃs মিহলা eবং pিতবnী নারীেদর বাসsান, পিরধান, sাs , পুি , িচিকৎসা pািpর সেুযাগ বৃিd পােব। scােসবী 
pিত ােনর কাযkেমর সােথ নারী-পুrষ uভেয় সংি । সংি  সংsাসমহূ agািধকার িভিtেত নারী unয়ন কাযkম 
জারদারকরেণর কাযkম gহণ করা হেব। scােসবী সংsাসমূহ নারীর kমতায়ন, িবিভn ফারােম নারীর aংশgহণ, নারীর 

সামািজক মযাদা বৃিd, নারীর আiনী সহায়তা, নারীর সরকাির সmদ o সবা লাভ, িবচার pািp, নারী িনযাতন hাস, বাল িববাহ 
রাধ o যৗতকু pথা hােস িবেশষ ভূিমকা রাখেব। 

 3.1.3 সামািজক ন ায় িবচার o পুনঃeকtীকরণ 

দািরd িনরসেনর uপর pভাবঃ আiেনর সােথ সংঘােত জিড়ত o আiেনর সংsেশ আসা িশ  o ব িkেক খাদ , বাসsান, 
িচিকৎসা সিুবধা pদান করা হেব। তােদর মৗিলক িশkা, বৃিtমূলক pিশkণ pদান o মানিবক unয়ন সাধন করা হেব। বািষক 
গেড় 9 হাজার িশ  o ব িkেক sাভািবক জনেগা ী িহসােব সমােজ পুনঃeকিtকরণ o পুনবাসন করা হেব। দশ থেক িভkাবৃিt 
িনমূল করার লেk  বািষক গেড় 2.5 হাজার িভkকুেক িবকl কমসংsােনর মাধ েম পুনবাসন করা হেব। 89িট হাসপাতােল 
হাসপাতাল/িচিকৎসা সমাজেসবা কাযkেমর আoতায় aসহায়, dঃs o সমস াgs রাগী িবনামূেল  sl o দীঘ ময়ািদ িচিকৎসা 
সহায়তা পােব। হাসপাতাল সমাজেসবা কাযkম uপেজলা পযােয় সmpসারণ করা হেব। সরকাির- বসরকাির uেদ ােগ িনিমত 
20িট হাসপাতােলর মাট রাগীর শতকরা 30 ভাগ দিরd pিতবnী ব িkর িবনামূেল  িচিকৎসা িনি ত করা হেব। pিতবnী সবা 
o সাহায  কnd o াম মাণ pিতবnী সবা কেndর মাধ েম pিতবnী ব িkেদর িবনামূেল  িচিকৎসা o থরাপী সবা pদান eবং 
pিতবিnতার ধরণ aনুযায়ী সহায়ক uপকরণ িবতরণ করা হেব। eেত বািষক গেড় 46 লk dঃs রাগী o 3 লk 40 হাজার 
pিতবnী ব িkর িচিকৎসা pািpর aিধকার িনি ত হেব।  

নারী unয়েনর uপর pভাবঃ আiেনর সংsেশ আসা মেয় িশ  o নারীেদর িশkা, pিশkণ ব বsা gহেণর সােথ সােথ তােদর 
সামািজক িনরাপtা বৃিd o সmাব  kিত o ঝঁুিক hাসকরেণর লেk  িনরাপদ আ য় o ভরণেপাষণ সুিবধা pদান করা হেব। ফেল 
নারীর oপর সিহংসতা o িনযাতন hাস পােব o বািষক গেড় 4,100 জন নারী uপকতৃ হেব। বািষক গেড় 600 জন সামািজক-
pিতবnী নারীর pিশkণ o পুনবাসন কাযkম eবং 300 িশ -িকেশারী িনরাপদ হফাজতীেদর আবাসন কাযkেমর মাধ েম 
kিতgs নারীেদর সামািজক িনরাপtা, কমসংsান, পুনবাসন, আiনী সহায়তা o ন ায় িবচার pািp িনি ত করা হেব। িচিকৎসা 
সহায়তা সিুবধােভাগীেদর মেধ  50% নারী, যা নারীর সামািজক িনরাপtা বৃিdেত iিতবাচক ভূিমকা রাখেব। গভবতী, দিরd নারী 
o িশ েদর িচিকৎসা সহায়তা o পুনবাসেন agািধকার থাকায় তা নারীর সmাব  kিত o ঝঁুিক hােস িবেশষ ভূিমকা রাখেব। 
বসরকাির হাসপাতােল িবনামূেল  িচিকৎসা pাদানকতৃ রাগীর মেধ  শতকরা 50 ভাগ dঃs o pিতবnী নারীেক anভুিk িনি ত 

করা হেব।  
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3.2. দািরd িনরসন o নারী unয়ন সmিকত বরাd 
(aংকসমূহ হাজার টাকায়) 

pেkপণ িববরণ বােজট 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

দািরd  িনরসন  924,42,63  926,81,26  982,45,12  1020,57,02  1124,93,48

নারী unয়ন  875,67,79  857,41,95  889,08,65  844,44,68  949,11,26

4.0  agািধকার খাত/কমসূিচসমূহ 

agািধকার খাত/কমসূিচসমূহ সংি  কৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  

1.  সামািজক সুরkা 
 সমােজর aনgসর o িবপn জনেগা ী pবীণ, িবধবা, sামী পিরত kা, dঃs মিহলা o 

pিতবnী ব িkেদর সামািজক সুরkা o িনরাপtা pদােনর লেk  বয়sভাতা, িবধবা, 
sামী পিরত kা o dঃs মিহলা ভাতা, aসcল pিতবnী ভাতা o pিতবnী িশkাথীেদর 
িশkা uপবৃিt িহেসেব নগদ aথ pদান o pবীণেদর িনরাপদ আবাসsল iত ািদ কাযkম 
সামিgকভােব দেশর সামািজক সুরkায় িবেশষ aবদান রাখেব e িবেবচনায় সামািজক 
সুরkােক সেবাc agািধকার দয়া হেয়েছ। 

• সমস াgs জনেগা ীর জন  
সামািজক সুরkা  

2.  সবামূলক সুদমুk kুdঋণ কাযkম 
 দশব াপী gাম o শহর eলাকার দিরd কমkম o pিতবnী ব িkেদর সংগিঠত কের 

তােদর uপযুk pিশkণ o ঋণ pদানপূবক দk জনশিk িহেসেব সমােজর মূল 
sাতধারায় সmৃkকরণ o দািরd hােস e কাযkম িবেশষ aবদান রাখেব িবেবচনায় 

eিটেক িdতীয় সেবাc agািধকার দয়া হেয়েছ। 

• আথসামািজক aবsার unয়েনর 
লেk  সাম তার িবধান 

3.  সরকাির ব বsাপনায় eিতম, dঃs o aসহায় িশ  সুরkা 
 eিতম, dঃs o aসহায় িশ েদর সুরkা o aিধকার িনি ত করার লেk  তােদর 

আবাসন, খাদ , পিরেধয়, িশkা, িচিকৎসা ব বsা িনি ত করার মাধ েম সমােজর e 
িবপnতম aংেশর aিধকার সুরিkত হেব িবেবচনায় কাযkমিটেক ততৃীয় সেবাc grt 
দয়া হেয়েছ। 

• সমস াgs জনেগা ীর জন  
সামািজক সুরkা 

4.  pিতবnী ব িkেদর aিধকার সংরkণ, unয়ন o সবা pদান 
 pিতবnী ব িkেদর িবেশষ চািহদার pিত লk  রেখ আবাসন সিুবধা pদান, িবেশষ 

ব বsাপনায় িশkা o pিশkণ pদান eবং সহায়ক uপকরণ সরবরােহর মাধ েম তােদর 
দk জনশিk িহেসেব সমােজর মূল sাতধারায় সmৃkকরণ, pিতবnী ব িkেদর 
aিধকার সুরkা o দেশর unয়েনর kেt grtপূণ aবদান রাখেব িবেবচনায় 
কাযkমিটেক চতথু সেবাc grt pদান করা হেয়েছ। 

• আথসামািজক aবsার unয়েনর 
লেk  সাম তার িবধান  

• সমস াgs জনেগা ীর জন  
সামািজক সুরkা 

5.  দশ থেক িভkাবৃিt িনরসন 
 িভkাবৃিtেত িনেয়ািজত জনেগা ীেক িভkাবৃিt থেক িনবtৃ করার লেk  িভkুকেদর 

সুিনিদ ভােব িচিhত কের তােদর কািরগির pিশkণ pদােনর মাধ েম িবকl আয়বধক 
কমকাে  সmৃkকরণ, বাসsান, িচিকৎসা, খাদ  iত ািদ সামািজক িনরাপtা 
িনি তকরার মাধ েম সমাজ o রাে র কল াণ সাধন হেব িবেবচনায় e কাযkমিটেক 
প ম সেবাc grt pদান করা হেয়েছ। 

• সামািজক ন ায় িবচার o 
পুনঃeকtীকরণ 
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5.0 মntণালয়/িবভােগর pধান কমকৃিত িনেদশকসমূহ (Key performance indicators) 

মধ েময়ািদ লk মাtা িনেদশক সংি  
কৗশলগত 
uেdশ  

পিরমােপর 
eকক 

সংেশািধত 
লk মাtা 
2010-11 

pকতৃ 
2010-11 

লk মাtা 
2011-12 

সংেশািধত 
লk মাtা 
2011-12 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  সামািজক িনরাপtার আoতাভুk 

সুিবধােভাগীর হার/সংখ া 
           

 ক. বয়sভাতা 75.00 82.85 91.66 82.85 91.66 95.00 97.00 100.00 100.00 

 খ. িবধবা ভাতা  
2 % 

82.73 83.00 85.00 83.00 85.00 95.00 97.00 100.00 100.00 

 গ. pিতবnী সহায়তা 1,2 লk জন 2.86 3.20 4.30 3.20 4.30 5.22 5.70 6.22 7.00 

2.  সবামূলক সুদমkু kdু ঋণ 
আদােয়র হার 1 (%) 82.00 82.00 84.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 

3.  সুরkা pাp eিতম o িবপn িশ র 
সংখ া 1 লk জন 1.14 1.16 1.18 1.18 1.20 1.25 1.35 1.50 1.70 

4.  িচিকৎসাpাp dঃs রাগীর সংখ া 2 লk জন 6.50 7.15 7.85 7.85 8.65 9.00 9.50 10.00 12.00 

5.  সামািজক ন ায় িবচােরর মাধ েম 
পুনবািসত ব িkর সংখ া 

3 
হাজার 
জন 

14.85 8.71 14.55 14.80 21.05 38.25 43.70 63.9 5 74.55 

6.0 aিধদpর/সংsার সাmpিতক aজন, কাযkমসমূহ eবং ফলাফল িনেদশক o লk মাtা eবং ব য় pাkলন 

6.1  সিচবালয় 

6.1.1 সাmpিতক aজনঃ িবগত িতন বছের সামািজক িনরাপtা কমসিূচর আoতাভুk বয়sভাতা, pিতবnীভাতা, িবধবা ভাতা, pিতবnী 
িশkা uপবৃিt iত ািদ কাযkম বাsবায়ন নীিতমালা হালনাগাদ করা হেয়েছ। uপকারেভাগী ব িkরা যােত সহেজ সবা পেত 
পােরন স লেk  36.81 লk uপকারেভাগী pেত েকর নােম ব াংক িহসাব খালা হেয়েছ eবং সরাসির uপকারেভাগীেদর pাপ  
ভাতা তােদর ব াংক িহেসেব pরেণর ব বsা নয়া হেয়েছ। ফেল সামািজক িনরাপtা কমসিূচর আoতাভুk e সকল কাযkেম 
িবতরেণর হার গেড় 99.95% e unীত হেয়েছ। িনয়ntণাধীন সকল দpেরর কাযkম পিরবীkেণর জন  কাযকর uেদ াগ নয়া 
হেয়েছ। িবিভn কাযkম বাsবায়ন নীিতমালাসমূহ হালনাগাদ করা হেয়েছ। ‘ভবঘুের o িনরা য় ব িk (পুনবাসন) আiন, 2011’ 
pণয়ন করা হেয়েছ। psািবত ‘িশ  আiন, 2011’ eর খসড়া লিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভােগ pরণ করা হেয়েছ। 
বাংলােদশ ‘pিতবnী কল াণ আiন, 2001’ যুেগাপেযাগীকরেণর uেদ াগ নয়া হেয়েছ। scােসবী সমাজকল াণ সংsার িনবnন 
িফ di হাজার টাকার sেল পঁাচ হাজার টাকায় িনধারণ করা হেয়েছ। scােসবী সমাজকল াণ সংsাসমূহ (িনবnন o িনয়ntণ) 
aধ ােদশ, 1961 যুেগাপেযাগীকরেণর লেk  eকিট কিমশন গঠেনর নীিতগত িসdাn নয়া হেয়েছ।  

6.1.2 কাযkমসমূহ, ফলাফল িনেদশক eবং িনেদশেকর লk মাtাঃ pেযাজ  নয়। 

6.1.3 aপােরশন iuিনট, কমসূিচ eবং pকloয়াির মধ েময়ািদ ব য় pাkলন 
(aংকসমূহ হাজার টাকায়) 

মধ েময়িদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট, কমসিূচ eবং pকেlর নাম সংি  
কাযkম 

pকতৃ 
2010-11 

বােজট 
2011-12 

সংেশািধত
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aপােরশন iঊিনট               

সিচবালয় -  5723,22,03  1535,83,87 1522,13,60  1554,21,32  1589,77,81 1680,27,79  1677,41,84  1906,81,86

a েমািদত কম িচস হ             

েথাক বরা  -  0  0  0  14,86,97  0  0  0  0

েডেভলপেম  aব কি য়ার iম া  ে া াম iন 
ব ব  েশখ িজব েমিডক াল িব িব ালয় -  4,13,73  3,03,56  5,89,37  1,88,56  0  0  0  0

েমাট -a েমািদত কম িচস হ:   4,13,73  3,03,56  5,89,37  16,75,53  0  0  0  0

েমাট -a য়নঃ    5727,35,76  1538,87,43 1528,02,97 1570,96,85  1589,77,81 1680,27,79  1677,41,84  1906,81,86

a েমািদত ক স হ             

aন েমািদত ন ন কে র জ  েথাক বরা  ** -  0  18,67,00  0  6,44,00  1,19,00  0  0  0

e ািবলশেম  aব িলভার া াে শন iuিনট iন 
বাংলােদশ ডায়ােব ক eেসািসেয়শন (িবeিডeস) 
(12/12/3123-42/23/23) a েমািদত 

-  0  0  4,00,00 29,00  0  0  0  0

e ািবলশেম  aব েসানাi িড় a  ক াণ সিমিত 
আi হসিপটাল a েমািদত (12/18/3122-
41/17/24) a েমািদত 

-  0  0  1,00,00  2,07,00  0  0  0  0
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মধ েময়িদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট, কমসিূচ eবং pকেlর নাম সংি  
কাযkম 

pকতৃ 
2010-11 

বােজট 
2011-12 

সংেশািধত
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

াপাiনবাবগ  চ  হসিপটাল িনমাণ (12/18/3122-
42/23/23) a েমািদত -  0  0 50,00  2,24,00  0  0  0  0

েমাট -a েমািদত ক স হ:   0  18,67,00  5,50,00  11,04,00  1,19,00  0  0  0

েমাট -u য়ন:   0  18,67,00  5,50,00  11,04,00  1,19,00  0  0  0

সব েমাট  (a য়ন+u য়ন):   5727,35,76  1557,54,43 1533,52,97 1582,00,85  1590,96,81 1680,27,79  1677,41,84  1906,81,86

6.2  সমাজেসবা aিধদpর 

6.2.1 সাmpিতক aজনঃ িবগত িতন বছের kুd ঋণ pদান o বৃিtমূলক pিশkেণর মাধ েম 4.21 লk দিরd o িবপn ব িkর 
আtকমসংsান, 78.46 হাজার জন িশ েক pিতপালন কের তােদর aিধকার সুিনি তকরণ eবং আiেনর সংsেশ আসা 862 
িশ  o 11.23 হাজার ব িkেক িবিভn unয়ন কnd, সফ হাম, আ য়েকnd eবং pেবশন o আফটার কয়ার pিkয়ার মাধ েম 
সমােজ পুনঃeকিtত করা হেয়েছ। 24.75 লk pবীণ, 2.86 লk pিতবnী, 18,620 জন pিতবnী িশkাথীেক নগদ aথ pদান 
করা হেয়েছ। সরকাির 64িট দৃি  pিতবnী িবদ ালেয়র মাধ েম 640 জন pিতবnী িশ র িবেশষ িশkা, 9িট pিশkণ কেndর 
মাধ েম 1768 জন pিতবnী ব িkর pিশkণ, খাদ , বাসsান, িচিকৎসা o িনরাপtা pদান করা হেয়েছ। 7 হাজার 511 িট 
বসরকাির scােসবী সমাজকল াণ সংsা িনবnন pদােনর মাধ েম বসরকাির পযােয় সমাজকেমর পিরিধ সmpসািরত হেয়েছ। 

6.2.2 কাযkমসমূহ, ফলাফল িনেদশক eবং িনেদশেকর লk মাtা 

2010-11 2011-12 মধ েময়ািদ লk মাtা কাযkম ফলাফল 
িনেদশক 

সংিশ  
কৗশলগত 
uেdেশ  

eর trিমক

পিরমােপর 
eকক সংেশািধত 

লk মাtা
pকতৃ aজন লk মাtা সংেশািধত

লk মাtা
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. সবামূলক সুদমkু kdুঋণ 

pদান 
আt কমসংsান 1 লk জন 1.51 1.55 1.69 1.75 1.84 2.03 2.25 2.35 2.50 

2. বৃিtমূলক o দkতা unয়ন 
pিশkণ 

বৃিtমূলক 
pিশkণ 

1 লk জন 1.42 1.45 1.53 1.53 1.65 1.76 1.87 1.98 2.08 

সাkরjান 2.73 2.65 2.82 2.80 2.98 3.10 3.24 3.38 3.63 3. সাkরতা, পিরবার পিরকlনা 
iত ািদ কাযkেমর মাধ েম 
সামািজক udুdকরণ 

পিরবার 
পিরকlনা 

1 লk জন 
1.83 1.85 2.01 2.00 2.21 2.43 2.64 2.84 3.69 

িশkা o 
pিতপালন 

13.95 13.80 15.55 15.60 15.75 16.20 16.50 17.20 17.20

pিশkণ 4.63 4.45 5.13 5.20 5.53 6.38 6.88 7.98 7.98 

4. eিতম o dঃs িশ েদর িশkা, 
িশkা eবং pিশkণ pদান 

পুনঃeকিtকরণ 

1 হাজার জন 

2.53 2.35 2.75 2.75 2.98 3.30 3.61 4.33 4.45 

eিতমখানার 
সংখ া সংখ া 3.19 3.19 3.32 3.40 3.48 3.59 3.68 3.8 4.00 

5. বসরকারী eিতমখানায় 
ক ািপেটশন gাn 

িশ র সংখ া 
1 

হাজার জন 50.00 50.00 52.50 53.00 55.00 60.00 66.00 73.00 80.00 

িবেশষ িশkা হাজার জন 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

বৃিtমূলক 
pিশkণ 

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 

6. pিতবnী ব িkেদর িবেশষ 
িশkা eবং pিশkণ pদান 

পুনঃeকিtকরণ 

1 
শত জন 

1.03 1.03 1.12 1.20 1.23 1.32 1.42 1.60 1.60 

7. বয়s ভাতা pদান বয়s ভাতা 
uপকারেভাগী 

2 লk জন 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 25.50 28.00 32.00 33.00

8. িবধবা, sামী পিরত kা o dঃs 
মিহলা ভাতা pদান 

িবধবা ভাতা 
uপকারেভাগী 

2 লk জন 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 10.15 12.75 13.85 17.00 

9. aসcল pিতবnী ভাতা aসcল pিতবnী 
ভাতা 

uপকারেভাগী 
2 লk জন 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 3.25 3.7 4.1 5.28 

10. pিতবnী িশkাথীেদর িশkা 
uপবৃিt 

pিতবnী িশkা 
uপবৃিt 

uপকারেভাগী 
2 হাজার জন 18.62 26.68 18.62 18.62 25.00 30.00 30.00 32.00 35.00

11. হাসপাতােল aবsানরত dঃs 
রাগীেদর সহায়তা 

dঃs রাগী 
সহায়তা 

2 লk জন 5.23 5.50 6.08 6.10 6.93 7.78 8.63 9.48 9.50 

12. dঃs, pিতবnী ব িk o 
aিটিsক িশ েদর জন  

হাসপাতাল 
িনমােণর সংখ া 

2 সংখ া 4.00 4.00 5.00 5.00 8.00 8.00 9.00 10.00 12.00 
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2010-11 2011-12 মধ েময়ািদ লk মাtা কাযkম ফলাফল 
িনেদশক 

সংিশ  
কৗশলগত 
uেdেশ  

eর trিমক

পিরমােপর 
eকক সংেশািধত 

লk মাtা
pকতৃ aজন লk মাtা সংেশািধত

লk মাtা
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
িবেশষািয়ত হাসপাতাল িনমাণ িবনামেূল  

িচিকৎসাpাp 
ব িkর সংখ া 

2 লk জন 18.00 22.00 26.00 25.00 28.00 30.00 33.00 35.00 35.00

13. biল pেসর মাধ েম পাঠ বi 
ছাপােনা o িবনামেূল  িবতরণ 

িবনামেূল  biল 
পুsক িবতরণ 

2 শত জন 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 

সংsা িনবnন 
সংখ া 2.50 2.35 3.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 

14. scােসবী সমাজকল াণ 
pিত ানসমহূ িনবnন, 
তttাবধান o সহায়তা তttাবধান 

2 হাজার িট 
56.00 55.65 58.65 58.65 62.65 67.65 73.65 80.65 88.65

15. pিতবnী ব িkেদর সহায়ক 
uপকরণ সরবরাহ 

sl মূেল  কৃিtম 
a  pদান 

2 শত জন 13.57 14.25 15.75 16.25 20.00 22.00 23.00 24.00 24.00 

সহায়তা pাp 
িকেশার-িকেশারী 

সংখ া 
7.50 8.62 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

16. আiেনর সােথ সংঘােত জিড়ত 
o আiেনর সংsেশ আসা 
িকেশার- িকেশারীেদর pিশkণ 
o পুনঃeকtীকরণ পুনঃeকিtকরণ 

3 শত জন 

0.75 1.02 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 

pেবশন সহায়তা শত জন 4.00 4.25 4.50 5.00 5.00 5.50 6.00 6.50 7.50 17. pেবশন o আফটার কয়ার 
সািভস জলমুk কেয়দী 

পুনবাসন 
3 

হাজার জন 3.50 3.85 3.80 4.00 4.25 4.40 4.80 5.00 5.50 

pিশkণ 1.90 0.59 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 18. ভবঘুের pিশkণ o পুনবাসন 

পুনবাসন 
3 হাজার জন 

1.50 0.36 1.50 0.75 1.25 1.35 1.40 1.50 1.55 

pিশkণ হাজার জন 6.00 2.60 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 19. সামািজক-pিতবnী মেয়েদর 
pিশkণ o পুনবাসন পুনবাসন 

3 
শত জন 0.56 0.65 0.90 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 

20. মিহলা o িশ  িকেশারী 
হফাজতীেদর িনরাপদ 

আবাসন ( সফ হাম) 

সহায়তা pাp 
হফাজতী সংখ া 

3 শত জন 3.00 3.84 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

জিরেপর 
আoতাভুk 

িভkকু সংখ া 
10.00 0.00 10.00 10.00 25.00 30.00 50.00 60.00 0.00 

21. িভkাবৃিtেত িনেয়ািজত 
জনেগা ীর পুনবাসন o িবকl 
কমসংsান 

পুনবাসন o 
কমসংsান 

3 
হাজার 
জন 

2.00 0.00 2.00 2.00 8.00 25.00 30.00 50.00 60.00 

6.2.3 aপােরশন iuিনট, কমসূিচ eবং pকlিভিtক মধ েময়ািদ ব য় pাkলন 
(aংকসমূহ হাজার টাকায়) 

মধ েময়িদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট, কমসিূচ eবং pকেlর নাম সংি  
কাযkম

pকতৃ 
2010-11 

বােজট 
2011-12 

সংেশািধত
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aপােরশন iঊিনট              

সমাজ েসবা aিধদ র 2-32  729,82,87  220,49,75  216,78,47  227,44,23  258,98,02  284,87,65  313,35,68  345,13,22

েমাট -aন েমািদত কম িচস হ:   0  0  0  0  8,55,80  19,62,35  30,14,72  33,31,73

েমাট -a য়নঃ    729,82,87  220,49,75  216,78,47  227,44,23  267,53,82  304,50,00  343,50,40  378,44,95

a েমািদত ক স হ             

ে ােটকশন aব িচলে ন e াট ির  (িপকার) 
সংেশািধত (12/15/3118-42/23/22) a েমািদত 

21, 31, 
32  12,40,00  10,25,00  10,65,00  0  0  0  0  0

েশখ ফিজলা ে সা িজব েমেমািরয়াল িবেশষািয়ত 
হাসপাতাল eবং নািসং কেলজ িনমাণ (2ম পযায়) 
(12/12/3121-42/23/23) a েমািদত 

22  22,74,92  96,08,00  66,00,00  76,61,00  0  0  0  0

সােপাট সািভেসস ে া াম ফর েসাসািল 
িডজeডভানেটiজড oেমন e  গালস (12/12/3121-
42/23/23) a েমািদত 

7, ৯, 
26  0  3,20,00  2,40,00  3,51,00  0  0  0  0

eিতম o িতব ী িশ েদর জ  7  িবভােগ 7  
কািরগির িশ ণ েক  াপন (সংেশািধত) 
(12/12/3117-42/23/23) a েমািদত 

5-6  12,90,58  16,56,00  9,50,00  13,80,00  0  0  0  0

আহছািনয়া িমশন ক া ার o েজনােরল হাসপাতাল 
(12/12/311৯-42/23/3122) a েমািদত 32  25,80,63  30,25,00 1,00  15,62,00  0  0  0  0
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মধ েময়িদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট, কমসিূচ eবং pকেlর নাম সংি  
কাযkম

pকতৃ 
2010-11 

বােজট 
2011-12 

সংেশািধত
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

িক ণ িশ েদর জ  েসবা দান কায মঁ  
(12/12/311৯-42/23/25) a েমািদত 27  1,59,84  12,81,00  3,30,00  8,71,00  20,93,10  26,28,87  0  0

ি  িতব ী িশ েদর জ  েহাে ল িনমাণ (48 
iuিনট) (12/18/3122-42/23/25) a েমািদত 2৯-32  0  8,00,00  4,15,00  7,15,00  20,06,38  0  0  0

সমাজেসবা aিধদ েরর u য়ন, স সারণ o 
আ িনকায়ন (12/18/311৯-41/17/23) a েমািদত 2-32  0  9,17,00  9,19,00  0  0  0  0  0

কিমuিন  েহল  e  হাট হসিপটাল, পাবনা (2ম পব) 
(12/12/3122-41/17/25) a েমািদত 2-32  0  3,00,00  3,00,00  2,03,00  5,59,19  0  0  0

iম ভড েমিডেকল সািভেসস e  িরহ ািবলাiেটশন 
ফর িদ ডায়ােব কস, ডায়ােব ক িরেলেটড e  নন-
ডায়ােব ক ােস  (12/15/22-41/17/25) 
a েমািদত 

2-32  0  9,53,00  8,00,00  2,26,00  0  0  0  0

e াবিলশেম  aব e 61 েবেডড ফাiেলিরয়া 
হসিপটাল (12/12/3122-41/17/23) a েমািদত 22  0  9,00,00  9,00,00  0  0  0  0  0

ঃ  o eিতম িশ েদর িশ ণ o নবাসন েক , 
েমাছাঃ ছােবরা খা ন iসলািময়া িশ  সদন 
(12/12/3121-41/17/23) a েমািদত 

2-32  3,69,21  8,38,00  6,69,00  1,00,00  0  0  0  0

e াবিলিশং aফ িডিবেকিপ কিমuিন  হাসপাতাল 
e  েভােকশনাল ে িনং েস ার ফর ভালনােরবল াম 
েয়লাস (12/18/3122-41/17/24) a েমািদত 

2-32  0  6,90,00  7,65,85  5,68,00  0  0  0  0

iনি uট ফর a ি ক িচলে ন e  াi  o  
েহাম e  eন মাদার চাi  হসিপটাল (সংেশািধত) 
(12/12/311৯-41/17/23) a েমািদত 

32  25,53,60  2,00,00  2,00,00  0  0  0  0  0

াদ র ডায়ােব ক সিমিত হাসপাতাল িনমাণ 
(সংেশািধত) (12/18/3119-42/23/22) a েমািদত 2-32  5,48,19  1,20,00  1,20,00 60,00  0  0  0  0

হিবগ  ডায়ােব কস হাসপাতাল িনমাণ 2-32  0  0  2,00,00  2,57,00  0  0  0  0

কন াকশন aব বাংলােদশ মিহলা সিমিত কমে  
িবি ং ফর া আ ার ি িভলাiজড oেমন iন া 
েসাসাi  (12/18/3122-41/17/3124) a েমািদত 

2-32  0  0  3,00,00  6,60,00  0  0  0  0

সােপাট সািভস ফর ভালনােরবল প (12/23/3122-
41/17/24) a েমািদত 2-32  0  0  10,00,00  10,00,00  0  0  0  0

e াবিলশেম  aব মাি পারপাস িরহ ািবিলেটশন 
েস ার ফর েডস uট eiজড o  িপuিপল e  
েসাসািল িডজeবলড eেডােলেস  গালস 
(12/18/3122-42/23/3125) a েমািদত 

2-32  0  0  1,76,00  8,00,00  2,57,30  2,33,18  0  0

e পানশন e  েডভলপেম  aব য়াস e াট ঢাকা 
ক া নেম  (12/21/3122-41/1৯/24) a েমািদত 2-32  0  0  3,00,00  10,05,00  7,96,70  0  0  0

েমাট -a েমািদত ক স হ:   110,16,96  226,33,00  162,50,85  174,19,00  57,12,67  28,62,05  0  0

েমাট -aন েমািদত ক স হ:   0  0  0  0  276,73,02  389,78,97  627,05,82  628,31,95

েমাট -u য়ন:   110,16,96  226,33,00  162,50,85  174,19,00  333,85,69  418,41,02  627,05,82  628,31,95

সব েমাট  (a য়ন+u য়ন):   839,99,83  446,82,75  379,29,32  401,63,23  601,39,51  722,91,02  970,56,22 1006,76,90

6.3  বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ 

6.3.1 সাmpিতক aজনঃ িবগত 3 বছের বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ হেত 7 হাজার 28 িট সমাজকল াণমূলক pিত ানেক 

10 কািট 82 লk 31 হাজার টাকা aনদুান pদান করা হেয়েছ। িবেশষ aনুদান িহেসেব দিরd, aসহায়, pিতবnী ব িk o গরীব 

মধাবী ছাt-ছাtীসহ মাট 8,637 জনেক 3 কািট 27 লk 24 হাজার টাকা eবং 4 লk 64 হাজার টাকা ব েয় 97 জন 

pিতবnী ব িkেক hiল চয়ার pদান করা হেয়েছ। eছাড়াo 1 হাজার 308 জন সমাজকমীেক সাংগঠিনক ব বsাপনা o দkতা 

unয়ন pিশkণ pদান করা হেয়েছ।  
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6.3.2 কাযkমসমূহ, ফলাফল িনেদশক eবং িনেদশেকর লk মাtা 

2010-11 2011-12 মধ েময়ািদ লk মাtা কাযkম ফলাফল 
িনেদশক 

সংিশ  
কৗশলগত 
uেdেশ  

eর trিমক

পিরমােপর 
eকক সংেশািধত 

লk মাtা
pকতৃ aজন লk মাtা সংেশািধত

লk মাtা
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

aনুদান pদান 
pিত ােনর 

সংখ া 
(হাজার) 

5.00 4.86 6.00 6.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 

pিশkণ pদান জন 600 510 750 750 900 1050 1200 1350 1500 
সমাজকম িবষয়ক 
udুdকরণ সিমনার 

সংখ া 1 1 3 3 4 4 5 5 6 

1. scােসবী pিত ান o 
ব িkর সkমতা বৃিd 

সমস াgs ব িkেক 
আিথক সহায়তা 

2 

জন 
(হাজার) 

4.00 3.50 5.00 5.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

6.3.3 aপােরশন iuিনট, কমসূিচ eবং pকloয়াির মধ েময়ািদ ব য় pাkলন 
(aংকসমূহ হাজার টাকায়) 

মধ েময়িদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট, কমসিূচ eবং pকেlর নাম সংি  
কাযkম 

pকতৃ 
2010-11 

বােজট 
2011-12

সংেশািধত
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aপােরশন iঊিনট              

জাতীয় সমাজ ক াণ পিরষদ 2  37,06,49  11,94,50  11,94,50  22,08,30  22,81,21  27,53,91  30,28,58  33,31,46

েমাট -a য়নঃ    37,06,49  11,94,50  11,94,50  22,08,30  22,81,21  27,53,91  30,28,58  33,31,46

সব েমাট  (a য়ন+u য়ন):   37,06,49  11,94,50  11,94,50  22,08,30  22,81,21  27,53,91  30,28,58  33,31,46

6.4  জাতীয় pিতবnী unয়ন ফাuে শন 

6.4.1 সাmpিতক aজনঃ 15িট জলায় pিতবnী সবা o সাহায  কেndর মাধ েম 1 লk 15 হাজার o াম মাণ pিতবnী সবা কেndর 
মাধ েম 12 হাজার pিতবnী ব িkেক িবনামূেল  িচিকৎসা o থরািপ সবা eবং 25 হাজার pিতবnী ব িkেক সহায়ক uপকরণ 
pদান করা হেয়েছ। “pিতবিnতা সmিকত সমিnত িবেশষ িশkা নীিতমালা, 2009” pণয়ন করা হেয়েছ। uk নীিতমালার 
আoতায় দেশর 55িট বসরকাির বুিd pিতবnী িবদ ালেয়র 500 িশkক/কমচািরর 100% বতন ভাতািদ pদান করা হেc। 9 
হাজার 5 শত pিতবnী ছাt-ছাtীর িবেশষ িশkা pদান কাযkম চলমান আেছ। কমজীবী pিতবnীেদর জন  হােsেল 30 জন 
pিতবnী ব িkেদর আবাসন িনি ত করা হেয়েছ। aিটজম িরেসাস সnােরর মাধ েম 5 হাজার 7 শত জনেক কাuেnিলং সবা 
pদান করা হেয়েছ। eছাড়াo বাংলােদশ pিতবnী কল াণ আiন, 2001 (2001 সেনর 12 নং আiন) যুেগাপেযাগীকরণ eবং 
pিতবnী unয়ন aিধদpর সৃি , pিতবnী ড কয়ার সnার চালু eবং pিতবnী কমেpk িনমােণর কাযkম gহণ করা হেয়েছ।  

6.4.2 কাযkমসমূহ, ফলাফল িনেদশক eবং িনেদশেকর লk মাtা 

2010-11 2011-12 মধ েময়ািদ লk মাtা কাযkম ফলাফল 
িনেদশক 

সংিশ  
কৗশলগত 
uেdেশ  

eর trিমক

পিরমােপর 
eকক সংেশািধত 

লk মাtা
pকতৃ aজন লk মাtা সংেশািধত

লk মাtা
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. pিতবnী ব িkেদর িবেশষ 

িশkা eবং pিশkণ pদান 
pিতবnী ব িkেদর 

িবেশষ িশkা কাযkম 
1 

হাজার 
জন 

8.70 8.70 8.70 8.70 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 

কমজীবী pিতবnীেদর 
জন  হােsল সুিবধা 

pদান 
30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

2. কমজীবী pিতবnী ব িk o 
aিটিsক িশ েদর আবাসন 
ব বsা 

pিতবnী ড কয়ার 
সুিবধা pদান 

1 জন 

20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

িবনামেূল  pিতবnীেদর 
িচিকৎসা সবা 

50.00 65.00 75.00 75.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00
3. pিতবnী ব িkেদর িচিকৎসা 

o থরািপ সবা pদান 
াম মাণ pিতবnী 

সবা 

2 
হাজার 
জন 

3.00 7.50 10.00 12.50 15.00 25.00 30.00 35.00 40.00 

4. aিটজম িরেসাস সnােরর 
মাধ েম পরামশ সবা 

কাuেnিলং o পরামশ 
সবা 

2 
হাজার 
জন 

3.00 3.50 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 

5. pিতবnী ব িkেদর সহায়ক 
uপকরণ সরবরাহ 

িবনামেূল  pিতবnীেদর 
সহায়ক uপকরণ 

সরবরাহ 
2 

হাজার 
জন 

6.30 6.50 7.00 7.50 10.00 14.00 19.00 25.00 30.00 
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6.4.3 aপােরশন iuিনট, কমসূিচ eবং pকlিভিtক মধ েময়ািদ ব য় pাkলন 
(aংকসমূহ হাজার টাকায়) 

মধ েময়িদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট, কমসিূচ eবং pকেlর 
নাম 

সংি  
কাযkম 

pকতৃ 
2010-11 

বােজট 
2011-12

সংেশািধত
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aপােরশন iঊিনট              

জাতীয় িতব ী u য়ন ফাuে শন 2-6  43,82,87  8,68,32  18,54,32  8,80,82  11,75,92  11,23,49  11,41,79  11,70,63

েমাট -a য়নঃ    43,82,87  8,68,32  18,54,32  8,80,82  11,75,92  11,23,49  11,41,79  11,70,63

a েমািদত ক স হ             

েমাশন aব সািভেসস e  aপর িন   া 
িডজeব  পারসন iন বাংলােদশ (42/18/3119 - 
41/17/3124) a েমািদত 

2-6 5,99  17,00,00  7,10,00  42,46,00  29,56,40  40,19,27  40,67,65  44,79,14

েমাট -a েমািদত ক স হ:  5,99  17,00,00  7,10,00  42,46,00  29,56,40  40,19,27  40,67,65  44,79,14

েমাট -u য়ন:  5,99  17,00,00  7,10,00  42,46,00  29,56,40  40,19,27  40,67,65  44,79,14

সব েমাট  (a য়ন+u য়ন):   43,88,87  25,68,32  25,64,32  51,26,82  41,32,32  51,42,76  52,09,44  56,49,77

 


