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ভঞ্জুরয নং- 26 

২৯ - ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

নুন্নয়ন 4626,11,00 5736,04,00 6190,35,00 

উন্নয়ন 207,62,00 228,38,00 251,22,00 

মভাট 4833,73,00 5964,42,00 6441,57,00 

 

যাজস্ব 4620,20,94 5709,41,62 6163,52,48 

মূরধন 213,52,06 255,00,38 278,04,52 

মভাট 4833,73,00 5964,42,00 6441,57,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট ও প্রধান কাম যাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট 

াভারজক সুযো প্রদান, েভতায়ন এফং উন্নয়মনয ভাধ্যমভ দরযদ্র, ায়, সুরফধাফরিত ও প্ররতফন্ধী জনমগাষ্ঠীয জীফনভামনয 

উন্নরত াধন। 

১.২ প্রধান কাম যাফরর 

1.2.1. ভাজকল্যাণ ংক্রান্ত নীরত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

1.2.2. ভামজয নগ্রয জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন; 

1.2.3. মস্বচ্ছামফী ভাজকল্যাণ প্ররতষ্ঠানমূমক রনফন্ধন ও ায়তা প্রদান; 

1.2.4. সুরফধাফরিতরশুমদয প্ররতারন, রেণ, প্ররেণ ও পুনফ যান; 

1.2.5. প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রেণ, প্ররেণ ও পুনফ যান; এফং 

1.2.6. বফঘুময, অআমনয ংস্পম য অা রশু ফা অআমনয রত ংঘামত জরিত রশু ও াভারজক যাধপ্রফণ ব্যরিমদয উন্নয়ন, 

ফমেণ (প্রমফন) ও ন্যান্য অপটায মকয়ায ারব য ফাস্তফায়ন। 

২.০  ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য ও কাম যক্রভমূ 

ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম যক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী 

রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. অথ য-াভারজক ফস্থায 

উন্নয়মনয রমেে াম্যতায 

রফধান 

 সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ রফতযণ 

 বৃরিমূরক ও দেতা উন্নয়ন প্ররেণ 

 ােযতা, রযফায-রযকল্পনা আতোরদ কাম যক্রমভয ভাধ্যমভ 

াভারজক উদ্বুদ্ধকযণ 

 সুরফধাফরিতরশুমদয প্ররতারন, রো এফং প্ররেণ প্রদান 

 মফযকারয এরতভখানায় কোরমটন গ্রান্ট প্রদান 

 ভাজমফা রধদপ্তয 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম যক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী 

রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রফমল রো এফং প্ররেণ প্রদান  ভাজমফা রধদপ্তয 

 জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন 

পাউমেন 

 কভ যজীফী প্ররতফন্ধী ব্যরি ও টিরেক রশুমদয অফান 

ব্যফস্থা 

 জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন 

পাউমেন 

2. ভস্যাগ্রস্ত জনমগাষ্ঠীয জন্য 

াভারজক সুযো 

 ফয়স্ক বাতা প্রদান 

 রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা ও দুস্থ ভররা বাতা প্রদান 

 চ্ছর প্ররতফন্ধী বাতাপ্রদান 

 প্ররতফন্ধী রোথীমদয রো উবৃরি 

 রজিা, মফমদ ও নগ্রয জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন 

 কোন্পায, রকডনী, ররবায রমযার, মরামক প্যাযারাআজড 

ও জন্গত হৃদমযাগীমদয অরথ যক ায়তা 

 চা-শ্ররভকমদয জীফনভান উন্নয়ন কাম যক্রভ 

 করিয়ায আভপ্লান্ট কাম যক্রভ 

 াাতামর ফস্থানযত দুস্থ মযাগীমদয ায়তা 

 দুস্থ, প্ররতফন্ধী ব্যরি ও টিরেক রশুমদয জন্য রফমলারয়ত 

াাতার রনভ যাণ 

 মেআর মপ্রময ভাধ্যমভ াঠ্যফআ ছাামনা ও রফনামূমল্য 

রফতযণ 

 মস্বচ্ছামফী ভাজকল্যাণ প্ররতষ্ঠানমূ রনফন্ধন, তত্ত্বাফধান 

ও ায়তা 

 ভাজমফা রধদপ্তয 

 প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রচরকৎা ও মথযার মফা প্রদান 

 টিজভ রযমা য মন্টামযয ভাধ্যমভ যাভ য মফা প্রদান 

 জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন 

পাউমেন 

 প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয ায়ক উকযণ যফযা  ভাজমফা রধদপ্তয 

 জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন 

পাউমেন 

 মস্বচ্ছামফী প্ররতষ্ঠান ও ব্যরিয েভতা বৃরদ্ধ  ফাংরামদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ রযলদ 

3. াভারজক ন্যায় রফচায ও 

পুনঃএকত্রীকযণ 

 অআমনয ংস্পম য অা রশু ফা অআমনয রত ংঘামত 

জরিত রশুমদয প্ররেণ ও পুনঃএকত্রীকযণ 

 প্রমফন ও অপটায মকয়ায ারব য প্রদান 

 বফঘুময প্ররেণ ও পুনফ যান 

 াভারজক-প্ররতফন্ধী মভময়মদয প্ররেণ ও পুনফ যান 

 ভাজমফা রধদপ্তয 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম যক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী 

রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 ভররা ও রশু-রকমাযী মপাজতীমদয রনযাদ অফান 

(মপ মাভ) 

 রবোবৃরিমত রনময়ারজত জনমগাষ্ঠীয পুনফ যান ও রফকল্প 

কভ যংস্থান 

৩.০  দারযদ্রে রনযন ও নাযী উন্নয়ন ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্রে রনযন ও নাযী উন্নয়মনয উয মকৌরগত উমেশ্যমূময প্রবাফ 

৩.১.১ অথ য-াভারজক ফস্থায উন্নয়মনয রমেে াম্যতায রফধান 

দারযদ্রে রনযমনয উয প্রবাফ: উদ্বুদ্ধকযণ, বৃরিমূরক প্ররেণ এফং মফামূরক সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ (জনপ্ররত ৫,০০০ মত ৩০,০০০ 

টাকা) প্রদামনয ভাধ্যমভ ফারল যক গমি ২.২৫ রে রনম্ন অময়য জনমগাষ্ঠী ও প্ররতফন্ধী ব্যরিয অত্মকভ যংস্থান, রনজস্ব পু ুঁরজ সৃরি, 

দারযদ্রে হ্রা এফং েভতায়ন মচ্ছ। যকারয ব্যফস্থানায় ১৬ াজায এফং মফযকারয ব্যফস্থানায় ৮৬ াজায সুরফধাফরিত 

রশুমদয বরফষ্যমতয মমাগ্য নাগরযক রমমফ গমি মতারা মফ। যকারয ও মফযকারয ব্যফস্থানায় প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রফমল 

রো, উবৃরি, প্ররেণ, ায়তা প্রদান ও পুনফ যান কাম যক্রমভয ভাধ্যমভ ফারল যক গমি ৯৮,৫০০ রশুয রো, ৫ াজায ২ ত 

জমনয বৃরিমূরক প্ররেণ রনরিত মফ। এমত দরযদ্র ও ভস্যাগ্রস্ত ব্যরিমদয দেতা বৃরদ্ধ ামফ এফং কভ যংস্থামনয ভাধ্যমভ তাযা 

রনমজমদয জীফনভান উন্নয়ন কযমত েভ মফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: সুদমুি ক্ষুদ্রঋমণয ৩টি কাম যক্রমভ ৫০ বাগ এফং ১টি কাম যক্রমভ ১০০ বাগ নাযীয ন্তর্ভ যরি 

ফাধ্যতামূরক থাকায় ফারল যক গমি ১ রে ৪৮ াজায নাযীয েভতায়ন, াভারজক রনযািা বৃরদ্ধ, অত্মকভ যংস্থান, রো ও 

প্ররেণ প্রারপ্ত, অয়ফধ যক কাম যক্রমভ ংগ্রণ, রনজস্ব পু ুঁরজ এফং যকারয ম্পদ ও মফা রামবয সুমমাগ সৃরিমত প্রতেে ভূরভকা 

যাখমছ। সুরফধাফরিত ফাররকা রশুমদয কল্যাণ ও পুনফ যামন গ্রারধকায মদয়ায পমর ফারল যক গমি যকারয প্ররতষ্ঠামনয ভাধ্যমভ ৮ 

াজায ৫ ত ও মফযকারয প্ররতষ্ঠামনয ভাধ্যমভ ৯ াজায ফাররকা রশুয াভারজক সুযো রনরিত কযা য়। পমর, প্রররেত 

ভানফম্পদ রামফ তাযা অত্মকভ যংস্থান ফা চাকরযয ভাধ্যমভ ভামজ পুনঃএকরত্রত মফ। এ কর কাম যক্রমভ প্ররতফন্ধী নাযীয 

গ্রারধকায থাকায় তা তামদয রো, স্বাস্থে, প্ররেণ প্রারপ্ত ও রনযাদ ফাস্থান রনরিত কযমফ, মায পমর তামদয াভারজক 

রনযািা বৃরদ্ধ ামফ এফং তামদয ম্ভাব্য েরত ও ঝুঁরক হ্রা ামফ। 

৩.১.২ ভস্যাগ্রস্ত জনমগাষ্ঠীয জন্য াভারজক সুযো 

দারযদ্রে রনযমনয উয প্রবাফ: জনপ্ররত ভারক ৬০০ টাকা াময ৩৫.০০ রে ব্যরিমক ফয়স্কবাতা, ১২.৬৫ রে নাযীমক রফধফা, 

স্বাভী রনগৃীতা ও দুঃস্থ ভররা বাতা এফং জনপ্ররত ভারক ৭০০ টাকা াময ৮.২৫ রে ব্যরিমক চ্ছর প্ররতফন্ধী বাতা প্রদামনয 

ভাধ্যমভ একটি কাম যকয াভারজক রনযািা মফিনী গমি মতারায উমযাগ মা ফমররত জনমগাষ্ঠীয ফাস্থান, রযমধয়, স্বাস্থে, 

পুরি, রচরকৎা ও দারযদ্রে ঝুঁরক রনযমন প্রতেে আরতফাচক ভূরভকা যাখমফ। ৩ াজায ৪ ত রনফন্ধনপ্রাপ্ত মফযকারয মস্বচ্ছামফী 

ংস্থামক ভানফম্পদ উন্নয়ন প্ররেণ এফং রফরবন্ন ম যাময়য ১৭ াজায৫ত প্ররতষ্ঠানমক নুদান প্রদান কময তামদয ভাধ্যমভ 

দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয াভারজক রনযািা সুংত ও দারযদ্রে রনযন ত্বযারিত কযা মফ। ভামজয রফমল মশ্ররণয নগ্রয জনমগাষ্ঠী 

রফমলতঃ রজিা ও মফমদ জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়মনয রমেে প্ররেণ, বাতা ও রফমল রো বৃরি চালু কযায পমর ৬৫ 

াজায ব্যরিয জীফনভান উন্নয়ন মফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা দুস্থ ভররা বাতা প্রদামনয মেমত্র তবাগ এফং ফয়স্কবাতা ও প্ররতফন্ধী বাতা 

প্রদামনয মেমত্র তকযা ন্যেনতভ ৫০ বাগ নাযীয ন্তর্ভ যরি ফাধ্যতামূরক থাকায় ৩৪ রে ২৭ াজায নাযীয াভারজক রনযািা 

রনরিত মফ। পমর নাযীয াভারজক ভম যাদা ও েভতায়ন বৃরদ্ধ ামফ এফং দারযদ্রে ঝুঁরক হ্রা ামফ। ফয়স্ক, রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা 

ভররা এফং প্ররতফন্ধী নাযীমদয ফাস্থান, রযমধয়, স্বাস্থে, পুরি, রচরকৎা প্রারপ্তয সুমমাগ বৃরদ্ধ ামফ। মস্বচ্ছামফী প্ররতষ্ঠামনয 

কাম যক্রমভয ামথ নাযী-পুরুল উবয়আ ম্পকযযুি রফধায় ংরিি ংস্থামূময ভাধ্যমভ গ্রারধকায রবরিমত নাযী উন্নয়ন কাম যক্রভ 

মজাযদাযকযমণয কাম যক্রভ গ্রণ কযা মফ। মস্বচ্ছামফী ংস্থামূ নাযীয েভতায়ন, রফরবন্ন মপাযামভ নাযীয ংগ্রণ, নাযীয 
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াভারজক ভম যাদা বৃরদ্ধ, নাযীয অআনী ায়তা, নাযীয যকারয ম্পদ ও মফা রাব, ন্যায়রফচায প্রারপ্ত, নাযী রনম যাতন হ্রা, 

ফাল্যরফফা মযাধ ও মমৌতুক প্রথা হ্রাম রফমল ভূরভকা যাখমফ। 

৩.১.৩ াভারজক ন্যায় রফচায ও পুনঃএকত্রীকযণ 

দারযদ্রে রনযমনয উয প্রবাফ: অআমনয ামথ ংঘামত জরিত ও অআমনয ংস্পম য অা রশু ও দরযদ্র ব্যরিমক খায, রযমধয়, 

ফাস্থান, রচরকৎা সুরফধা প্রদান কযা মফ। তামদয মভৌররক রো, বৃরিমূরক প্ররেণ প্রদান ও ভানরফক উন্নয়ন াধন কযা মফ। 

ফারল যক গমি ২ াজায ৫ ত রশু ও ব্যরিমক স্বাবারফক জনমগাষ্ঠী রামফ ভামজ পুনঃএকত্রীকযণ ও পুনফ যান কযা মফ। ৯৪টি 

াাতামর "াাতার ভাজমফা কাম যক্রভ" ও ৪৮৭টি মযাগী কল্যাণ রভরতয অওতায় ায়, দুঃস্থ ও ভস্যাগ্রস্ত মযাগী 

রফনামূমল্য স্বল্প ও দীঘ যমভয়ারদ রচরকৎা ায়তা ামফ। াাতার ভাজমফা কাম যক্রভ উমজরা ম যাময় মজাযদায কযা মফ। 

যকারয-মফযকারয মমৌথ উমযামগ রনরভ যত ৩২টি াাতামর মভাট মযাগীয তকযা ৩০ বাগ দরযদ্র, দুঃস্থ ও প্ররতফন্ধী মযাগীমক 

ম্পূণ য রফনামূমল্য রচরকৎা প্রদান কযা মফ। প্ররতফন্ধী মফা ও াায্য মকন্দ্র এফং ভ্রাম্যভাণ প্ররতফন্ধী মফা মকমন্দ্রয ভাধ্যমভ 

প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রফনামূমল্য রচরকৎা ও মথযাী মফা প্রদান এফং প্ররতফরন্ধতায ধযন নুমায়ী ায়ক উকযণ রফতযণ কযা 

মফ। এমত ফাৎরযক গমি ২৯ রে দুঃস্থ মযাগী ও ৩ রে ২৫ াজায প্ররতফন্ধী ব্যরিয রচরকৎা প্রারপ্তয রধকায রনরিত মফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: অআমনয ংস্পম য অা ফাররকা রশু ও নাযীমদয রো, প্ররেণ ব্যফস্থা গ্রমণয ামথ ামথ তামদয 

াভারজক রনযািা বৃরদ্ধ ও ম্ভাব্য েরত ও ঝুঁরক হ্রাকযমণয রমেে রনযাদ অশ্রয় ও বযণমালণ সুরফধা প্রদান কযা মচ্ছ। পমর 

নাযীয উয রংতা ও রনম যাতন হ্রা ামফ এফং ফারল যক গমি ১২ াজায জন ফাররকা ও নাযী উকৃত মফ। ফারল যক গমি ৬ ত 

জন াভারজক-প্ররতফন্ধী নাযীয প্ররেণ ও পুনফ যান কাম যক্রভ এফং ৬ ত নাযী-রকমাযী রনযাদ মপাজতীমদয অফান 

কাম যক্রমভয ভাধ্যমভ েরতগ্রস্ত নাযীমদয াভারজক রনযািা, কভ যংস্থান, পুনফ যান, অআনী ায়তা ও ন্যায় রফচায প্রারপ্ত রনরিত 

কযা মফ। াাতামর রচরকৎা ায়তা সুরফধামবাগীমদয ভমধ্য ৫০% নাযী, মা নাযীয াভারজক রনযািা বৃরদ্ধমত আরতফাচক 

ভূরভকা যাখমফ। গবযফতী, দরযদ্্র নাযী ও রশুমদয রচরকৎা ায়তা ও পুনফ যামন গ্রারধকায থাকায় তা নাযীয ম্ভাব্য েরত ও 

ঝুঁরক হ্রাম রফমল ভূরভকা যাখমফ। মফযকারয াাতামর রফনামূমল্য রচরকৎা প্রদানকৃত মযাগীয ভমধ্য তকযা ৫০ বাগ দুঃস্থ ও 

প্ররতফন্ধী নাযীমক ন্তর্ভ যরি রনরিত কযা মফ। 

৩.২ দারযদ্রে রনযন ও নাযী উন্নয়ন ম্পরকযত ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

দারযদ্র্ে রনযন 1381,57,55 1722,30,28 1868,04,91 

নাযী উন্নয়ন 777,94,76 940,41,97 1012,89,50 

৪.১ গ্রারধকায ব্যয়খাত/কভ যসূরচমূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রারধকায ব্যয় খাত/কভ যসূরচমূ 
ংরিি ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

উমেশ্য 

১.  াভারজক সুযো 

 ভামজয নগ্রয ও রফন্ন জনমগাষ্ঠী, প্রফীণ, রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা দুস্থ নাযী, প্ররতফন্ধী 

ব্যরি ও প্রারন্তক জনমগাষ্ঠীয াভারজক সুযো ও রনযািা প্রদামনয রমেে ফয়স্কবাতা, রফধফা 

ও স্বাভী রনগৃীতা ভররা বাতা, চ্ছর প্ররতফন্ধী বাতা, প্ররতফন্ধী রোথীমদয রো 

উবৃরি এফং রজিা, মফমদ ও নগ্রয জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কভ যসূরচ রমমফ নগদ 

থ য প্রদান কাম যক্রভ াভরগ্রকবামফ মদময াভারজক সুযোয় রফমল ফদান যাখমফ এ 

রফমফচনায় াভারজক সুযোমক মফ যাচ্চ গ্রারধকায মদয়া ময়মছ। 

 ভস্যাগ্রস্ত জনমগাষ্ঠীয জন্য 

াভারজক সুযো 

২.  মফামূরক সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ 

 মদব্যাী গ্রাভ ও য এরাকায দরযদ্র কভ যেভ ও প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয ংগঠিত কময তামদয 

উযুি প্ররেণ ও ঋণ প্রদানপূফ যক দে জনরি রমমফ ভামজয মূর মরাতধাযায় 

 অথ য-াভারজক ফস্থায উন্নয়মনয 

রমেে াম্যতায রফধান 
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গ্রারধকায ব্যয় খাত/কভ যসূরচমূ 
ংরিি ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

উমেশ্য 

ম্পৃিকযণ ও দারযদ্রে হ্রাম এ কাম যক্রভ রফমল ফদান যাখমফ রফমফচনায় এটিমক রদ্বতীয় 

মফ যাচ্চ গ্রারধকায মদয়া ময়মছ। 

৩.  যকারয ব্যফস্থানায় সুরফধাফরিত রশু সুযো 

 সুরফধাফরিত রশুমদয সুযো ও রধকায রনরিত কযায রমেে তামদয অফান, খায, 

রযমধয়, রো, রচরকৎা ব্যফস্থা রনরিত কযায ভাধ্যমভ ভামজয এ রফন্নতভ ংময 

রধকায সুযরেত মফ রফমফচনায় কাম যক্রভটিমক তৃতীয় মফ যাচ্চ গুরুত্ব মদয়া ময়মছ। 

 ভস্যাগ্রস্ত জনমগাষ্ঠীয জন্য 

াভারজক সুযো 

৪.  প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রধকায ংযেণ, উন্নয়ন ও মফা প্রদান 

 প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রফমল চারদায প্ররত রেে মযমখ অফান সুরফধা প্রদান, রফমল 

ব্যফস্থানায় রো ও প্ররেণ প্রদান এফং ায়ক উকযণ যফযাময ভাধ্যমভ তামদয দে 

জনরি রমমফ ভামজয মূর মরাতধাযায় ম্পৃিকযণ, প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয রধকায 

সুযো ও মদময উন্নয়মনয মেমত্র গুরুত্বপূণ য ফদান যাখমফ রফমফচনায় কাম যক্রভটিমক চতুথ য 

মফ যাচ্চ গুরুত্ব প্রদান কযা ময়মছ। 

 অথ য-াভারজক ফস্থায উন্নয়মনয 

রমেে াম্যতায রফধান 

 ভস্যাগ্রস্ত জনমগাষ্ঠীয জন্য 

াভারজক সুযো 

৪.২ ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন ও প্রমেণ (২০১৭-১৮ মত ২০১৯-২০)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/ামযন আউরনটওয়াযী ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

রচফারয় 137,16,21 30,24,05 59,53,20 60,69,44 67,55,12 

ভাজ মফা রধদপ্তয 156,73,00 154,58,70 186,69,00 268,43,96 292,00,10 

মজরা কাম যারয়মূ 190,80,00 187,70,73 207,59,80 257,40,64 277,79,37 

উমজরা কাম যারয়মূ 208,32,00 206,68,81 229,86,00 285,00,97 307,58,32 

জাতীয় ভাজ কল্যাণ রযলদ 39,91,00 40,00,00 55,00,00 68,19,60 73,59,73 

জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন পাউমেন 58,16,79 38,77,94 78,02,00 43,84,87 47,72,35 

সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ 50,00,00 50,00,00 50,00,00 61,99,64 66,90,66 

রজিা জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কাম যক্রভ 9,00,00 9,00,00 11,35,00 14,07,32 15,18,78 

মফমদ ও নগ্রয জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কাম যক্রভ 20,30,00 20,68,72 27,00,00 33,47,80 36,12,96 

চা শ্ররভকমদয জীফনাভান উন্নয়ন 15,00,00 15,00,00 15,00,00 18,59,89 20,07,20 

কোন্পায, রকডনী, ররবায রমযার, মরামক প্যাযারাআজড 

ও জন্গত হৃদমযাগীমদয অরথ যক ায়তা 

30,00,00 
30,00,00 

50,00,00 61,99,64 
66,90,66 

রনউমযা-মডমবরমভন্টার প্ররতফন্ধী সুযো ট্রাে 10,50,00 10,50,00 10,50,00 13,01,92 14,05,04 

াযীরযক প্ররতফন্ধী কল্যাণ ট্রাে 5,00,00 5,00,00 10,00,00 12,39,93 13,38,13 

মফযকাযী এরতভখানা 86,40,00 86,40,00 103,68,00 128,55,57 138,73,76 

করিয়ায আভপ্লোন্ট কাম যক্রভ 7,00,00 7,00,00 20,00,00 24,79,85 26,76,27 

প্ররতফন্ধী মফা ও াায্য মকন্দ্র 53,08,00 52,43,00 65,00,00 80,59,53 86,97,86 

রবোবৃরিমত রনময়ারজত জনমগারষ্ঠয পুনফ যান ও রফকল্প 

কভ যংস্থান 

50,00 
50,00 

3,00,00 3,71,98 
4,01,44 

প্ররতফরন্ধতা নািকযণ জরয 4,00,00 4,00,00 1,50,00 1,85,99 2,00,72 

ফয়স্ক বাতা প্রদান কাম যক্রভ 1890,00,00 1890,00,00 2100,00,00 2603,84,73 2810,07,91 

রফধফা ও স্বাভী রনগৃীতা ভররামদয জন্য বাতা 690,00,00 690,00,00 759,00,00 941,10,48 1015,64,29 

দগ্ধ ও প্ররতফন্ধীমদয পূণফ যান তরফর 3,00,00 3,00,00 1,50,00 1,85,99 2,00,72 

চ্ছর প্ররতফন্ধীমদয জন্য বাতা 540,00,00 540,00,00 693,00,00 859,26,96 927,32,61 
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রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

প্ররতফন্ধীমদয জন্য রো উবৃরি 47,88,00 47,88,00 54,50,00 67,57,60 72,92,82 

মখ যামর রশু প্ররেণ ও পুনফ যান মকন্দ্র 20,50,00 20,50,00 42,00,00 52,07,69 56,20,16 

ফ যমভাট : 4273,25,00 4139,89,95 4833,73,00 5964,41,99 6441,56,98 

৪.২.২ থ যননরতক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ যননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 যাজস্ব ব্যয়      

4500 রপাযমদয মফতন 39,56,06 44,95,51 49,76,02 61,84,18 66,72,00 

4600 প্ররতষ্ঠান কভ যচারযমদয মফতন 159,25,19 150,69,59 159,61,88 198,06,03 213,73,54 

4700 বাতারদ 136,52,50 127,06,35 139,71,21 173,40,70 187,12,73 

4800 যফযা ও মফা 115,41,85 114,35,04 132,28,48 164,31,90 177,23,69 

4900 মভযাভত ও ংযেণ 10,72,35 12,67,00 17,98,35 22,29,82 24,06,43 

5900 াায্য ভঞ্জুরয 3538,52,79 3538,35,66 4094,99,00 5077,48,98 5479,64,09 

6300 ফয বাতা ও অনুমতারলক 99,72,41 0 0 0 0 

6600 মথাক ফযাে 4,00,00 0 20,26,00 12,00,00 15,00,00 

6700 উন্নয়ন যাজস্ব - াধাযণ 0 0 5,60,00 0 0 

 মভাট : - যাজস্ব ব্যয় 4103,73,15 3988,09,15 4620,20,94 5709,41,61 6163,52,48 

 মূরধন ব্যয়      

6800 ম্পদ ংগ্র/ক্রয় 44,23,05 22,73,00 49,85,77 43,71,50 34,75,30 

6900 ভূরভ ও ন্যান্য ম্পরি ংগ্র 19,22,00 17,14,00 19,00,00 23,55,86 25,42,45 

7000 রনভ যাণ ও পূতয 104,62,00 110,49,00 143,21,49 185,93,48 215,93,00 

7400 যকারয কভ যচারযমদয জন্য ঋণ ও রগ্রভ 1,44,80 1,44,80 1,44,80 1,79,54 1,93,76 

 মভাট : - মূরধন ব্যয় 169,51,85 151,80,80 213,52,06 255,00,38 278,04,51 

 ফ যমভাট : 4273,25,00 4139,89,95 4833,73,00 5964,41,99 6441,56,99 

৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ যকৃরত রনমদ যকমূ (Key Performance Indicators) 

রনমদ যক ংরিি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. াভারজক রনযািায অওতার্ভি 

সুরফধামবাগীয ায-ংখ্যা 
 

ক.  ফয়স্কবাতা (৩৫,৯০,৪০০ জন) 

২ % 

৯৪.৯৪ ৯৪.৯৪ ৯৬.৫০ ৯৬.৫০ ৯৭.৪৯ ৯৯.০০ ১০০.০০ 

খ.  রফধফা বাতা  ৪২.৫৭ ৪২,৫৭ ৬৫.০১ ৬৫.০০ ৪৮.৩৭ ৭০.০০ ৭৫.০০ 

গ.  প্ররতফন্ধী ায়তা ১,২ রে জন ৯.৫৫ ৯.৫৫ ১১.২১ ১১.২১ ১৩.৩৬ ১৫.২৫ ১৬.০০ 

২.  মফামূরক সুদমুি ক্ষুদ্র ঋণ অদাময়য 

ায 
১ % ৯২.০০ ৮৯.০০ ৯৩.০০ ৯৩.০০ ৯৪.০০ ৯৪.৫০ ৯৫.০০ 
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রনমদ যক ংরিি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৩.  াভারজক ন্যায় রফচামযয ভাধ্যমভ 

পুনফ যারত ব্যরিয ংখ্যা 
৩ াজাযজন ২৯.০৫ ২৯.৫০ ৩১.৭৭ ৩১.৭৭ ৩৫.২৪ ৩৮.১৭ ৪০.০০ 

১(ক)। ৬৫ উর্ধ্য পুরুমলয ংখ্যা মভাট ৩২.৬৭ রে এফং ৬২ ফছয নাযীয ংখ্যা ৩২.৬১ রে জন, মভাট ৬৫.২৮ রে জন। তকযা ৫৫ বাগ বাতা প্রারপ্তয মমাগ্য রফমফচনায় 

রেের্ভি ফয়স্ক ৩৫.৯০ রে জন। Population & Housing Census 2011, BBS 

1(খ)। রফধফায ংখ্যা ৪৫.৭৪ রে এফং স্বাভী রনগৃীতায ংখ্যা ৬.৫৭ রে, মভাট ৫২.৩১ রে। এয ভমধ্য দরযদ্র রফধফা ও স্বাভী রনগৃীতায তকযা ৫০ বাগ রমমফ রেেভূি 

রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা নাযীয ংখ্যা ২৬.১৫ রে জন। Population & Housing Census 2011, BBS 

৬.০ রধদপ্তয/ংস্থায াম্প্ররতক জযন, কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক ও রেেভাত্রা এফং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয় 

৬.১.১ াম্প্ররতক জযন:‘প্ররতফন্ধী ব্যরিয রধকায ও সুযো অআন, ২০১৩’, ‘রতা-ভাতায বযণ-মালণ অআন, ২০১৩’, ‘রনউমযা-

মডমবরমভন্টার প্ররতফন্ধী সুযো ট্রাে অআন, ২০১৩’ এফং ‘জাতীয় প্রফীণ নীরতভারা, ২০১৩’ প্রণয়ন কযা ময়মছ। বফঘুময ও 

রনযাশ্রয় ব্যরি (পুনফ যান) রফরধভারা, ২০১৫, রনউমযা-মডমবরমভন্টার প্ররতফন্ধী সুযো ট্রাে রফরধভারা, ২০১৫, প্ররতফন্ধী ব্যরিয 

রধকায ও সুযো রফরধভারা, ২০১৫ এফং ‘ভাজমফা রধদপ্তয (মগমজমটড কভ যকতযা এফং ননমগমজমটড কভ যচারয) রনময়াগ 

রফরধভারা, ২০১৩’  প্রণয়ন কযা ময়মছ। রজিা জনমগাষ্ঠীমক ‘রজিাররঙ্গ’ রমমফ স্বীকৃরত প্রদান কযা ময়মছ। ৩১.৫০ রে 

ফয়স্ক বাতামবাগী, ১১.৫০ রে রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা ও দুঃস্থ ভররা বাতামবাগী এফং ৭.০০ রে চ্ছর প্ররতফন্ধী বাতামবাগী, 

ফ যমভাট ৫০.০০ রেবাতামবাগী’য নামভ ব্যাংক রাফ মখারা ময়মছ। কর বাতামবাগীয ব্যাংক রমমফ যারয বাতায থ য 

রযমাধ কযা মচ্ছ। বাতামবাগীমদয ডাটামফআজ পটওয়ায ততযী কযা ময়মছ, মামত আমতাভমধ্য প্রায় ১৫.০০ রে বাতামবাগীয 

তথ্য রন্নমফরত ময়মছ, ডাটা এরন্টয কাজ চরভান যময়মছ। আ-মমভমন্টয ভাধ্যমভ বাতা গ্রীতায রনকট যারয বাতায থ য 

মৌুঁমছ মদয়ায উমযাগ গ্রণ কযা ময়মছ। 

৬.১.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা: প্রমমাজে নয়। 

৬.১.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পরবরিক ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

2901-0001 - রচফারয় ১-২২ 82,44,76 132,16,21 30,24,05 39,27,20 48,69,44 52,55,12 

2905-3093 - সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ - 49,60,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 61,99,64 66,90,66 

2905-3094 - রজিা জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কাম যক্রভ - 8,00,00 9,00,00 9,00,00 11,35,00 14,07,32 15,18,78 

2905-3095 - মফমদ ও নগ্রয জনমগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কাম যক্রভ - 18,00,00 20,30,00 20,68,72 27,00,00 33,47,80 36,12,96 

2905-3096 - চা শ্ররভকমদয জীফনাভান উন্নয়ন - 9,93,43 15,00,00 15,00,00 15,00,00 18,59,89 20,07,20 

2905-3097 - কোন্পায, রকডনী, ররবায রমযার, মরামক প্যাযারাআজড ও 

জন্গত হৃদমযাগীমদয অরথ যক ায়তা 
- 19,99,60 30,00,00 30,00,00 50,00,00 61,99,64 66,90,66 

2905-3098 - রনউমযা-মডমবরমভন্টার প্ররতফন্ধী সুযো ট্রাে - 10,00,00 10,50,00 10,50,00 10,50,00 13,01,92 14,05,04 

2905-3099 - াযীরযক প্ররতফন্ধী কল্যাণ ট্রাে - 0 5,00,00 5,00,00 10,00,00 12,39,93 13,38,13 

2905-3451 - মফযকাযী এরতভখানা - 79,48,00 86,40,00 86,40,00 103,68,00 128,55,57 138,73,76 

2905-3487 - করিয়ায আভপ্লোন্ট কাম যক্রভ - 0 7,00,00 7,00,00 20,00,00 24,79,85 26,76,27 

2905-3490 - প্ররতফন্ধী মফা ও াায্য মকন্দ্র - 18,00,00 53,08,00 52,43,00 65,00,00 80,59,53 86,97,86 

2905-3495 - রবোবৃরিমত রনময়ারজত জনমগারষ্ঠয পুনফ যান ও রফকল্প 

কভ যংস্থান 
- 50,21 50,00 50,00 3,00,00 3,71,98 4,01,44 

2905-3496 - প্ররতফরন্ধতা নািকযণ জরয - 2,61,55 4,00,00 4,00,00 1,50,00 1,85,99 2,00,72 

2905-3960 - ফয়স্ক বাতা প্রদান কাম যক্রভ - 1440,00,00 1890,00,00 1890,00,00 2100,00,00 2603,84,73 2810,07,91 

2905-3965 - রফধফা ও স্বাভী রনগৃীতা ভররামদয জন্য বাতা - 534,33,60 690,00,00 690,00,00 759,00,00 941,10,48 1015,64,29 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2905-3967 - দগ্ধ ও প্ররতফন্ধীমদয পূণফ যান তরফর - 3,00,00 3,00,00 3,00,00 1,50,00 1,85,99 2,00,72 

2905-3970 - চ্ছর প্ররতফন্ধীমদয জন্য বাতা - 360,00,00 540,00,00 540,00,00 693,00,00 859,26,96 927,32,61 

2905-4711 - প্ররতফন্ধীমদয জন্য রো উবৃরি - 41,88,00 47,88,00 47,88,00 54,50,00 67,57,60 72,92,82 

2905-4712 - মখ যামর রশু প্ররেণ ও পুনফ যান মকন্দ্র - 0 20,50,00 20,50,00 42,00,00 52,07,69 56,20,16 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  2677,79,15 3614,32,21 3512,13,77 4056,30,20 5029,51,95 5427,87,11 

মভাট : নুন্নয়ন  2677,79,15 3614,32,21 3512,13,77 4056,30,20 5029,51,95 5427,87,11 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

2901-5010 - ননুমভারদত নতুন প্রকমল্পয জন্য মথাক ফযাে ** - 0 5,00,00 0 20,26,00 12,00,00 15,00,00 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  0 5,00,00 0 20,26,00 12,00,00 15,00,00 

মভাট : উন্নয়ন  0 5,00,00 0 20,26,00 12,00,00 15,00,00 

মভাট :   2677,79,15 3619,32,21 3512,13,77 4076,56,20 5041,51,95 5442,87,11 

৬.২ ভাজমফা রধদপ্তয 

৬.২.১ াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন ফছময ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও বৃরিমূরক প্ররেমণয ভাধ্যমভ ৭.০১ রে দরযদ্র ও রফন্ন ব্যরিয 

অত্মকভ যংস্থান, ৮৪.৩০ াজায জন রশুমক প্ররতারন কময তামদয রধকায সুরনরিতকযণ এফং অআমনয ংস্পম য অা ৪ 

াজায ৬৮ জন রশু ও ৪ াজায ৯১৭ জন ব্যরিমক রফরবন্ন উন্নয়ন মকন্দ্র, মপ মাভ, অশ্রয় মকন্দ্র এফং প্রমফন ও অপটায 

মকয়ায ারব যময ভাধ্যমভ ভামজ পুনঃএকরত্রত কযা ময়মছ। ৩১.৫০ রে প্রফীণ, ১১.৫০ রে রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা দুঃস্থ নাযী, 

৭ রে প্ররতফন্ধী ব্যরি এফং ৭০ াজায প্ররতফন্ধী রোথীমক নগদ থ য প্রদান কযা ময়মছ। যকারয ৬৪টি দৃরি প্ররতফন্ধী রফযারয়, 

৭টি প্ররতফন্ধী রশুয রফমল রোমকন্দ্র, ৯টি প্ররেণ মকমন্দ্রয ভাধ্যমভ ১,৫৫০ জন প্ররতফন্ধী ব্যরিয প্ররেণ, খায, ফাস্থান, 

রচরকৎা ও রনযািা প্রদান কযা ময়মছ। 

৬.২.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ রফতযণ অত্ম কভ যংস্থান ১ রে জন ২.৪৫ 2.45 ২.৫০ 2.50 ২.৭০ ২.৮০ 2.90 

2. বৃরিমূরক ও দেতা 

উন্নয়ন প্ররেণ 
বৃরিমূরক প্ররেণ ১ রে জন ১.৭০ 1.02 ১.৭৫ 1.10 ১.25 1.30 1.35 

3. ােযতা, রযফায 

রযকল্পনা আতোরদ 

কাম যক্রমভয ভাধ্যমভ 

াভারজক উদ্বুদ্ধকযণ 

ােযজ্ঞান 

১ রে জন 

৩.০০ 3.00 ৩.২৫ 3.25 ৩.৫০ ৩.৬০ 3.65 

রযফায রযকল্পনা ২.১০ 2.10 ২.২৫ 2.25 ২.৫০ ২.৭৫ 3.00 

4. সুরফধাফরিতরশুমদয 

প্ররতারন, রো এফং 

প্ররেণ প্রদান 

রো ও প্ররতারন 

১ াজায জন 

১৬.৫০ 16.50 ১৬.৭০ 16.70 ১৭.০০ ১৭.২০ 17.25 

প্ররেণ ৭.০০ 7.00 ৭.২০ 7.20 ৭.৩০ ৭.৫০ 7.60 

পুনঃএকরত্রকযণ ৩.৬০ 3.60 ৩.৭৫ 3.75 ৪.০০ ৪.২৫ 4.50 

5. মফযকারয এরতভখানায় 

কোরমটন গ্রান্ট প্রদান 

এরতভখানায ংখ্যা 

১ 

ংখ্যা ৩.৫০ 3.50 ৩.৬০ 3.60 ৪.১০ ৪.১৫ ৪.২৫ 

রশুয ংখ্যা াজায জন ৬৬.০০ 66.00 ৭২.০০ 72.00 ৮৬.০০ ৯০.০০ ৯৫.০০ 

6. প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয 

রফমল রো এফং 

প্ররেণ প্রদান 

রফমল রো 

১ 

াজায জন ১.১৫ 1.15 ১.১৫ 1.15 ১.১৫ ১.১৫ 1.15 

বৃরিমূরক প্ররেণ 

ত জন 

১.৬০ 1.60 ১.৬০ 1.60 ১.৬০ ১.৬০ 1.60 

পুনঃএকরত্রকযণ ১.৫০ 1.50 ১.৫৫ 1.55 ১.৬০ ১.৭০ 1.70 

7. ফয়স্ক বাতা প্রদান ফয়স্ক বাতা 

উকাযমবাগী 
২ রে জন ৩০.০০ 30.00 ৩১.৫০ 31.50 ৩৫.০০ ৩৮.৫০ ৪২.৩৫ 
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কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

8. রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা ও 

দুস্থ ভররা বাতা প্রদান 

রফধফা বাতা 

উকাযমবাগী 
২ রে জন ১১.১৩ 11.13 ১১.৫০ 11.50 ১২.৬৫ ১৩.৯১ ১৫.৩০ 

9. চ্ছর প্ররতফন্ধী বাতা 

প্রদান 

চ্ছর প্ররতফন্ধী 

বাতা 

উকাযমবাগী 

২ রে জন ৬.০০ 6.00 ৭.৫০ 7.50 ৮.২৫ ৯.০০ ১০.০০ 

10. প্ররতফন্ধী রোথীমদয 

রো উবৃরি 

প্ররতফন্ধী রো 

উবৃরি 

উকাযমবাগী 

২ াজায জন ৬০.০০ 60.00 ৭০.০০ 70.00 115.00 140.00 145.00 

11. রজিা, মফমদ ও 

নগ্রয জনমগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নয়ন 

বাতামবাগীয ংখ্যা 

২ াজায জন 

২২.১০ 21.47 ২২.১০ 21.50 ২1.50 ২1.50 21.50 

উবৃরি প্রাপ্ত ছাত্র 

ংখ্যা 
৭.০০ 9.85 ৭.৪০ 9.85 9.85 9.85 9.85 

প্ররেণ প্রাপ্ত ব্যরিয 

ংখ্যা 
২ াজায জন ৪.২০ 2.75 ৫.৪০ 2.80 2.80 2.80 2.80 

12. কোন্পায, রকডনী, ররবায 

রমযার, মরামক 

প্যাযারাআজড ও 

জন্গত হৃদমযাগীমদয 

অরথ যক ায়তা 

থ য ায়তা 

সুরফধামবাগী 
২ জন ৩,৯৯০ 3990 ৬,০০০ 6,000 ১০,০০০ ১২,০০০ ১৪,০০০ 

13. চা-শ্ররভকমদয জীফনভান 

উন্নয়ন কাম যক্রভ 

ণ্য ায়তা 

সুরফধামবাগী 
২ জন - - ৩০০০ ৩০০০ ৩০০০ ৩০০০ ৩০০০ 

14. করিয়ায আভপ্লান্ট 

কাম যক্রভ- 

রফ.এ.এভ.এভ.আউ. 

করিয়ায আভপ্লান্ট 

সুরফধামবাগী 
২ জন - - ৫০ ৫০ ১২০ ১৫০ ২০০ 

15. াাতামর ফস্থানযত 

দুস্থ মযাগীমদয ায়তা 
দুস্থ মযাগী ায়তা ২ রে জন ৮.৯০ 8.84 ৯.৫০ 9.00 ৯.25 9.50 9.75 

16. দুস্থ, প্ররতফন্ধী ব্যরি ও 

টিরেক রশুমদয জন্য 

রফমলারয়ত াাতার 

রনভ যাণ 

াাতার রনভ যামণয 

ংখ্যা 

২ 

ংখ্যা ৬.০০ 6.00 ৭.০০ 6.00 6.০০ 6.০০ 6,00 

রফনামূমল্য 

রচরকৎাপ্রাপ্ত ব্যরিয 

ংখ্যা 

রে জন ৩৬.০০ 20.02 ৩৭.০০ 21.00 22.০০ 24.০০ 25,00 

17. মেআর মপ্রময ভাধ্যমভ 

াঠ্যফআ ছাামনা ও 

রফনামূমল্য রফতযণ 

রফনামূমল্য মেআর 

পুস্তক রফতযণ 
২ ত জন ৬.৫০ 4.01 ৭.০০ 4.10 4.20 4.50 4.70 

18. মস্বচ্ছামফী 

ভাজকল্যাণ 

প্ররতষ্ঠানমূ রনফন্ধন, 

তত্ত্বাফধান ও ায়তা 

ংস্থা রনফন্ধন ংখ্যা 

২ 

াজাযটি ০.৫৫ 0.55 ০.৫৮ 0.56 ০.58 ০.৬0 0.62 

তত্ত্বাফধান াজাযটি ৬৩.২৫ 62.50 ৬৩.৫০ 63.00 ৬৪.০০ ৬৪.৫০ 65.00 

19. প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয 

ায়ক উকযণ 

যফযা 

স্বল্প মূমল্য কৃরত্রভ 

ঙ্গ প্রদান 
২ ত জন ৪.৫০ 4.50 ৪.৭৫ 4.75 ৫.০০ ৫.২৫ 5.50 

20. অআমনয ংস্পম য অা 

রশু ফা অআমনয রত 

ংঘাত জরিত রশুমদয 

প্ররেণ ও 

পুনঃএকত্রীকযণ 

ায়তা প্রাপ্ত রশুয 

ংখ্যা 

৩ ত জন 

৫.০০ 25.73 ৬.০০ 26.00 2৬.৫০ 2৭.০০ 28.00 

পুনঃএকরত্রকযণ ১.৯০ 15.40 ২.০০ 16.00 16.50 17.00 17.50 

21. প্রমফন ও অপটায 

মকয়ায ারব য প্রদান 

প্রমফন ায়তা 

৩ 

ত জন ৪.৫০ 5.70 ৫.০০ 6.00 ৬.০০ ৬.৫০ 6.00 

মজরমুি কময়দী 

পুনফ যান 
াজায জন ৫.০০ 2.26 ৫.০০ 2.50 2.75 2.80 2.90 
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কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

22. বফঘুময প্ররেণ ও 

পুনফ যান 

প্ররেণ 

৩ াজায জন 

১.৪০ 0.84 ১.৪৫ 1.00 ১.10 ১.20 1.25 

পুনফ যান ০.৩০ 0.39 ০.৩২ 0.40 ০.42 ০.4৫ 0.50 

23. াভারজক-প্ররতফন্ধী 

মভময়মদয প্ররেণ ও 

পুনফ যান 

প্ররেণ 

৩ ত জন 

৫.০০ 1.69 ৫.২০ ১.৮০ ২.০০ ২.৫০ ৩.০০ 

পুনফ যান ১.৩০ 1.56 ১.৪০ 1.57 ১.60 ১.৬5 1.75 

24. ভররা ও রশু-রকমাযী 

মপাজতীমদয রনযাদ 

অফান (মপ মাভ) 

ায়তা প্রাপ্ত 

মপাজতী ংখ্যা 
৩ ত জন ৫.০০ 8.6 ৫.২৫ ৯.০০ ৯.২৫ ৯.৫০ ৯.৭৫ 

25. রবোবৃরিমত রনময়ারজত 

জনমগাষ্ঠীয পুনফ যান ও 

রফকল্প কভ যংস্থান 

পুনফ যান ও 

কভ যংস্থান 
৩ 

াজায 

জন 

০.১০ 0.10 ০.১0 0.10 ০.১2 ০.১3 0.15 

৬.২.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পরবরিক ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

2931-0000 - ভাজ মফা রধদপ্তয ১-২৩ 28,16,80 35,86,00 42,20,70 54,39,00 67,43,96 72,78,10 

2933-0000 - মজরা কাম যারয়মূ ১ 150,56,46 190,80,00 187,70,73 207,59,80 257,40,64 277,79,37 

2935-0000 - উমজরা কাম যারয়মূ ১ 180,92,43 208,32,00 206,68,81 229,86,00 285,00,97 307,58,32 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  359,65,69 434,98,00 436,60,24 491,84,80 609,85,57 658,15,79 

মভাট : নুন্নয়ন  359,65,69 434,98,00 436,60,24 491,84,80 609,85,57 658,15,79 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

2931-5000 - কুরভল্লা মনারনফাম টিরেক ও ন্যান্য প্ররতফন্ধীমদয জন্য 

রফমল রফযারয় স্থান (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  
 0 2,00,00 5,00,00 10,77,00 4,05,00 0 

2931-5001 - ঢাকা মনারনফাম ফরস্থত প্রয়া এয উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

(২য় ম যায়) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৬ 0 0 12,71,00 16,10,00 0 0 

2931-5002 - এোফররমভন্ট ফ ন্যানার াট য পাউমেন রটার 

স্থান, োহ্মণফারিয়া (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১৬ 0 0 1,00,00 4,00,00 9,87,00 0 

2931-5003 - জাভারপুয ডায়ামফটিক াাতার রনভ যাণ প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১৬ 0 0 2,00,00 7,26,00 4,25,00 0 

2931-5004 - এোফররমভন্ট ফ ীদ এটিএভ জাপয অরভ ডায়ামফটিক 

এোে করভউরনটি াাতার, উরখয়া, কক্সফাজায (০১/০১/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) 

১৬ 0 0 4,00,00 11,00,00 7,00,00 0 

2931-5005 - দৃরি প্ররতফন্ধী রশুমদয জন্য মামের রনভ যাণ এফং ম্প্রাযণ 

(ফাররকা-৬, ফারক ৫ এফং ম্প্রাযণ ২০ আউরনট) (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নতুন প্রকল্প নুমভারদত 

৬ 0 0 1,00,00 18,12,00 160,83,00 202,22,00 

2931-5006 - অভামদয ফারি: ভরিত প্রফীণ ও রশু রনফা (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
৪ 0 0 0 2,00,00 5,00,00 7,00,00 

2931-5007 - প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয জন্য একটি কারযগরয প্ররেণ এফং 

পুনফ যান মকন্দ্র রনভ যাণ-রঅযর, ভারনকগঞ্জ (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত  

৬ 0 0 0 5,00,00 5,00,00 3,00,00 

2931-5008 - িগি ডায়ামফটিক াাতামরয উন্নয়ন ও অধুরনকীকযণ 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  
১৬ 0 0 0 7,52,00 5,00,00 7,00,00 

2931-5019 - চাআল্ড মনমটিব মাার মপ্রামটকন আন ফাংরামদ 

(রএররফ) (০১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
১-২১ 10,31,78 7,08,00 7,15,00 0 0 0 

2931-5027 - এক্সানন এে মডমবরমভন্ট ফ নীরপাভাযী ডায়ামফটিক 

রটার (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১-২১ 3,93,48 3,78,00 7,83,00 0 0 0 

2931-5036 - কনরাকন ফ ৫ মিামযড ট্রাআফার ওময়রমপয়ায 

এমারময়ন মন্টায রপ কাভ করভউরনটি র এট ফারাপুয, ভয়ভনরং 

(০১/০৭/২০১৩-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 

১-২১ 3,00,00 69,00 1,00,00 1,85,00 0 0 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2931-5041 - রক্ষ্মীপুয ডায়ামফটিক াাতার স্থান (০১/০৭/২০১৪-

৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১৩ 0 39,00 1,82,00 1,00,00 0 0 

2931-5049 - এক্সমটনন এে ভডানাআমজন ফ ধভ যযারজক মফৌদ্ধ ভারফায 

রডটরযয়াভ কভমপ্লক্স পয যা যপান্প এে অোয ররবমরজড করভউরনটি 

মভম্বায প রদ মাাআটি (০১/১১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

১২-১৩ 2,00 5,00,00 5,00,00 8,75,00 0 0 

2931-5051 - এোফররেমভন্ট ফ মুরন্পগঞ্জ ডায়ামফটিক াাতার 

(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
১২-১৩ 1,00,00 17,66,00 4,00,00 11,67,00 0 0 

2931-5052 - এোফররমভন্ট ফ মনত্রমকানা ডায়ামফটিক াাতার স্থান 

(০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
 0 6,72,00 1,75,00 5,47,00 0 0 

2931-5053 - মপ ভাদাযহুড একটিরবটিজ আন মপায উমজরা ফ কুরভল্লা 

রডররক্ট (জানুয়ারয ২০১৫-রডমম্বয ২০১৬) নুমভারদত (০১/০১/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭) 

 1,69,20 1,10,00 2,70,00 0 0 0 

2931-7971 - অছারনয়া রভন কোন্পায ও মজনামযর াাতার 

(০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১২-১৩ 0 0 11,23,00 0 0 0 

2931-7973 - ঝুঁরকপূণ য রশুমদয জন্য মফা প্রদান কাম যক্রভ (০১/০১/২০০৯-

৩০/০৬/২০১৬) নুমভারদত 
২০ 20,56,75 16,70,00 1,00 0 0 0 

2931-7983 - দৃরি প্ররতফন্ধী রশুমদয জন্য মামের রনভ যাণ (৩৭ আউরনট) 

(০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৬) নুমভারদত 
২০ 12,68,36 7,17,00 7,89,00 0 0 0 

2931-8015 - কন্পট্রাকন ফ মামের পয রদ যকারয রশু রযফায (৮ 

আউরনট) (০১/০১/২০১৪-৩০/১২/২০১৭) নুমভারদত 
৪ 21,46,90 50,00,00 33,70,00 19,88,00 0 0 

2931-8021 - টু এোফরর ভডান য মভরডকোর ারব য এে রযোরফররমটন 

পয ডায়ামফটিক, ডায়ামফটিক রযমরমটড এে নন-ডায়ামফটিক মমন্ট এট 

যাজফািী (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

১২-১৩ 2,62,50 2,58,00 2,59,00 1,91,00 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  77,30,97 120,87,00 112,38,00 132,30,00 201,00,00 219,22,00 

মভাট : উন্নয়ন  77,30,97 120,87,00 112,38,00 132,30,00 201,00,00 219,22,00 

মভাট :   436,96,66 555,85,00 548,98,24 624,14,80 810,85,57 877,37,79 

৬.৩ ফাংরামদ জাতীয় ভাজকল্যাণ রযলদ 

৬.৩.১ াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন ফছময ফাংরামদ জাতীয় ভাজকল্যাণ রযলদ মত ১3 াজায 385টি ভাজকল্যাণমূরক 

প্ররতষ্ঠানমক 5০ মকাটি 25 রে টাকা নুদান প্রদান কযা ময়মছ। রফমল নুদান রমমফ দরযদ্র, ায়, প্ররতফন্ধী ব্যরি ও 

গযীফ মভধাফী ছাত্র-ছাত্রী মভাট ২3 াজায 49 জনমক 8 মকাটি 8 রে 44 াজায টাকা এফং ক্ষুদ্র জারতত্ত্বা, নৃ-মগাষ্ঠী 

ম্প্রদায়, নদী বাঙ্গমন রবটাফািী াযামনা রযফায, েরতগ্রস্ত ফরস্তফাী, চাফাগান শ্ররভক দারযদ্রেীভায নীমচ ফফাকাযী 

জনমগাষ্ঠীয অথ য-াভারজক উন্নয়মন 40 াজায ব্যরিমক 20 মকাটি টাকা অরথ যক ায়তা প্রদান কযা ময়মছ। এ ছািাও ২ াজায 

744 জন ভাজকভীমক াংগঠরনক ব্যফস্থানা ও দেতা উন্নয়ন প্ররেণ প্রদান কযা ময়মছ। 

৬.৩.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মস্বচ্ছামফী প্ররতষ্ঠান ও 

ব্যরিয েভতা বৃরদ্ধ 

নুদান 

প্রদান 

২ 

প্ররতষ্ঠামনয 

ংখ্যা 

(াজায) 

৫.০০ 4.90 ৫.২৫ 5.20 ৫.৫০ 5.70 6.00 

প্ররেণ প্রদান জন ৯৫০ 1063 ১০০০ 1080 ১090 ১1০০ 1200 

ভাজকভ য রফলয়ক 

উদ্বুদ্ধকযণ মরভনায 
ংখ্যা ২ 1 ২ 2 2 2 2 

ভস্যাগ্রস্ত ব্যরিমক 

অরথ যক ায়তা 
জন (াজায) ১৭.৫০ 45.70 ১৮.০০ 18.00 ১৮.৫০ ১৯.০০ 19.50 
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৬.৩.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

2905-3091 - জাতীয় ভাজ কল্যাণ রযলদ ১ 35,19,88 39,91,00 40,00,00 55,00,00 68,19,60 73,59,73 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  35,19,88 39,91,00 40,00,00 55,00,00 68,19,60 73,59,73 

মভাট : নুন্নয়ন  35,19,88 39,91,00 40,00,00 55,00,00 68,19,60 73,59,73 

মভাট :   35,19,88 39,91,00 40,00,00 55,00,00 68,19,60 73,59,73 

৬.৪ জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন পাউমেন 

৬.৪.১ াম্প্ররতক জযন: মদময ৬৪টি মজরায় ১০৩টি প্ররতফন্ধী মফা ও াায্য মকমন্দ্রয ভাধ্যমভ ৬ রে ৪৩ াজায জন প্ররতফন্ধী 

ব্যরিমক রফনামূমল্য রচরকৎা ও মথযার মফা এফং প্রায় ৪৪.০০ াজায প্ররতফন্ধী ব্যরিমক ায়ক উকযণ প্রদান কযা ময়মছ। 

‘প্ররতফরন্ধতা ম্পরকযত ভরিত রফমল রো নীরতভারা, ২০০৯’ এয অওতায় মদময ৬2টি মফযকারয বুরদ্ধ প্ররতফন্ধী 

রফযারময়য ৪০৭ জন রেক-কভ যচারযয ১০০ বাগ মফতন-বাতা প্রদান কযা মচ্ছ। মমখামন ৯ াজায ২ ত ২৫ জন প্ররতফন্ধী ছাত্র-

ছাত্রীয রফমল রো প্রদান কাম যক্রভ চরভান অমছ। কভ যজীফী প্ররতফন্ধীমদয জন্য মামেমর ৩০ জন প্ররতফন্ধী ব্যরিয অফান 

রনরিত কযা ময়মছ। টিজভ রযমা য মন্টামযয ভাধ্যমভ প্রায় ৩১.১০ াজায জনমক কাউমন্পররং মফা প্রদান কযা ময়মছ। এ 

ছািাও জাতীয় প্ররতফন্ধী  কভমপ্লক্স রনভ যামণয কাজ শুরু কযা ময়মছ এফং প্ররতফন্ধী ক্রীিারফদমদয জন্য একটি ক্রীিা কভমপ্লক্স 

রনভ যামণয দমে গ্রণ কযা ময়মছ। 

৬.৪.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয 

রফমল রো এফং 

প্ররেণ প্রদান 

প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয 

রফমল রো 

কাম যক্রভ 

১ 
াজায 

জন 

৯.৫০ ৯.২২ ১০ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

2. কভ যজীফী প্ররতফন্ধী ব্যরি 

ও টিরেক রশুমদয 

অফান ব্যফস্থা 

কভ যজীফী 

প্ররতফন্ধীমদয জন্য 

মামের সুরফধা 

প্রদান 
১ জন 

৩০ ৩০ ৬০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 

প্ররতফন্ধী  

মড মকয়ায সুরফধা 

প্রদান 

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

3. প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয 

রচরকৎা ও মথযার 

মফা প্রদান 

রফনামূমল্য 

প্ররতফন্ধীমদয 

রচরকৎা মফা ২ 
াজায 

জন 

২২০ ২৭০ ২২৫ ২৮০ ২৯০ ৩০৫ ৩১০ 

ভ্রাম্যভাণ প্ররতফন্ধী 

মফা 
৪০ ৪০ ৪৫ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০ 

4. টিজভ রযমা য 

মন্টামযয ভাধ্যমভ 

যাভ য মফা প্রদান 

কাউমন্পররং ও 

যাভ য মফা 
২ 

াজায 

জন 

১০ ১২.৬৫ ১০.৫০ ১২.৫০ ১৩.০০ ১৩.৫০ ১৪.০০ 

5. প্ররতফন্ধী ব্যরিমদয 

ায়ক উকযণ 

যফযা 

রফনামূমল্য 

প্ররতফন্ধীমদয 

ায়ক উকযণ 

যফযা 

২ 
াজায 

জন 

১৪.৫০ ১৬.১০ ১৫.০০ ১৬.২৫ ১৬.৫০ ১৭.০০ ১৭.৫০ 
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৬.৪.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পরবরিক ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

2905-3092 - জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন পাউমেন ১-৫ 15,71,50 16,45,79 16,45,94 22,96,00 28,46,87 30,72,35 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  15,71,50 16,45,79 16,45,94 22,96,00 28,46,87 30,72,35 

মভাট : নুন্নয়ন  15,71,50 16,45,79 16,45,94 22,96,00 28,46,87 30,72,35 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

2905-5001 - জাভারপুয মজরায় সুআড স্কুর বফন রনভ যাণ প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১ 0 0 1,00,00 5,60,00 0 0 

2905-5010 - জাতীয় প্ররতফন্ধী কভমপ্লক্স রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
১-৫ 11,53,67 41,71,00 21,32,00 49,46,00 15,38,00 17,00,00 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  11,53,67 41,71,00 22,32,00 55,06,00 15,38,00 17,00,00 

মভাট : উন্নয়ন  11,53,67 41,71,00 22,32,00 55,06,00 15,38,00 17,00,00 

মভাট :   27,25,17 58,16,79 38,77,94 78,02,00 43,84,87 47,72,35 

 


