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মঞ্জুরী নং - ২৬ 

২৯ -  সমাজকলয্াণ মntণালয় 

মধয্েময়ািদ বয্য় 

(aংকসমহূ হাজার টাকায়) 
িববরণ বােজট 

২০১৩- ১৪ 

pেkপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

annয়ন 2021,85,28 2018,32,51 2049,35,00 2314,49,50 2555,84,00

unয়ন 191,55,00 463,82,49 681,01,00 688,90,50 747,90,00

েমাট 2213,40,28 2482,15,00 2730,36,00 3003,40,00 3303,74,00

রাজs 2043,25,78 2152,86,34 2149,70,30 2408,11,37 2633,42,10

মলূধন 170,14,50 329,28,66 580,65,70 595,28,63 670,31,90

েমাট 2213,40,28 2482,15,00 2730,36,00 3003,40,00 3303,74,00

১.০ িমশন েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবলী 

১.১ িমশন েsটেমন্ট 

সামািজক ৈবষময্ hাস o সামািজক nায় িবচার pিত ার মাধয্েম aনgসর, aবেহিলত, aসহায় জনেগা ী o 
pিতবnী মাnেষর কলয্াণ o unয়ন সাধন। 

১.২ pধান কাযর্াবলী 

ক) সমাজকলয্াণ সংkাn নীিত pণয়ন o বাsবায়ন; 

খ) সমােজর aনgসর জনেগা ীর জীবনমান unয়ন; 

গ) েsচ্ছােসবী সমাজকলয্াণ pিত ানসমহূেক িনবnন o সহায়তা pদান; 

ঘ) eিতম, ds, aসহায় িশশুেদর pিতপালন, িশkণ, pিশkণ o পুনবর্াসন; 

ঙ) pিতবnী বয্িkেদর িশkণ, pিশkণ o পুনবর্াসন; 

চ) ভবঘেুর, িকেশার aপরাধী o সামািজক aপরাধpবণ বয্িkেদর unয়ন, aবেkণ (pেবশন) o anাn 
আফটার েকয়ার সািভর্স বাsবায়ন। 

২.০  মধয্েময়ািদ েকৗশলগত uেdশয্ o কাযর্kমসমহূ 

মধয্েময়ািদ েকৗশলগত 
uেdশয্ 

কাযর্kমসমহূ বাsবায়নকারী 
aিধদpর/সংsা 

১ ২ ৩ 

1. আথর্-সামািজক aবsার 
unয়েনর লেkয্ সাময্তার 

 sদমুk kুdঋণ িবতরণ 

 বৃিtমূলক o দkতা unয়ন pিশkণ 

 সাkরতা, পিরবার- পিরকlনা iতয্ািদ কাযর্kেমর 

 সমাজেসবা aিধদpর 
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মধয্েময়ািদ েকৗশলগত 
uেdশয্ 

কাযর্kমসমহূ বাsবায়নকারী 
aিধদpর/সংsা 

১ ২ ৩ 

িবধান মাধয্েম সামািজক udুdকরণ 

 eিতম o ds িশশুেদর pিতপালন, িশkা eবং 
pিশkণ pদান 

 েবসরকারী eিতমখানায় কয্ািপেটশন gান্ট pদান 

 pিতবnী বয্িkেদর িবেশষ িশkা eবং pিশkণ 
pদান 

 সমাজেসবা aিধদpর 

 জাতীয় pিতবnী 
unয়ন ফাuেNশন 

 কমর্জীবী pিতবnী বয্িk o aিটিsক িশশুেদর 
আবাসন বয্বsা 

 জাতীয় pিতবnী 
unয়ন ফাuেNশন 

2. সমsাgs জনেগা ীর 
জn সামািজক sরkা 

 বয়s ভাতা pদান 

 িবধবা, sামী পিরতয্kা o ds মিহলা ভাতা pদান 

 aসচ্ছল pিতবnী ভাতা 
 pিতবnী িশkাথর্ীেদর িশkা uপবিৃt 

 হাসপাতােল aবsানরত ds েরাগীেদর সহায়তা 
 ds, pিতবnী বয্িk o aিটিsক িশশুেদর জn 
িবেশষািয়ত হাসপাতাল িনমর্াণ 

 েbiল েpেসর মাধয্েম পাঠয্বi ছাপােনা o 
িবনামূেলয্ িবতরণ 

 েsচ্ছােসবী সমাজকলয্াণ pিত ানসমূহ িনবnন, 
তttাবধান o সহায়তা 

 সমাজেসবা aিধদpর 

 pিতবnী বয্িkেদর িচিকৎসা o েথরািপ েসবা 
pদান 

 aিটজম িরেসাসর্ েসন্টােরর মাধয্েম পরামশর্ েসবা 
pদান 

 জাতীয় pিতবnী 
unয়ন ফাuেNশন 

 pিতবnী বয্িkেদর সহায়ক uপকরণ সরবরাহ  সমাজেসবা aিধদpর 

 জাতীয় pিতবnী 
unয়ন ফাuেNশন 

 েsচ্ছােসবী pিত ান o বয্িkর সkমতা বৃিd  বাংলােদশ জাতীয় 
সমাজকলয্াণ পিরষদ 

3. সামািজক nায় িবচার o 
পুনঃeকtীকরণ 

 আiেনর সােথ সংঘােত জিড়ত o আiেনর 
সংsেশর্ আসা িকেশার- িকেশারীেদর pিশkণ o 
পুনঃeকtীকরণ 

 pেবশন o আফটার েকয়ার সািভর্স 

 ভবঘেুর pিশkণ o পুনবর্াসন 

 সামািজক- pিতবnী েমেয়েদর pিশkণ o 
পুনবর্াসন 

 মিহলা o িশশু িকেশারী েহফাজতীেদর িনরাপদ 
আবাসন (েসফ েহাম) 

 সমাজেসবা aিধদpর 
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মধয্েময়ািদ েকৗশলগত 
uেdশয্ 

কাযর্kমসমহূ বাsবায়নকারী 
aিধদpর/সংsা 

১ ২ ৩ 

 িভkাবিৃtেত িনেয়ািজত জনেগা ীর পুনবর্াসন o 
িবকl কমর্সংsান 

৩.০  দািরdয্ িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথয্  

৩.১ দািরdয্ িনরসন o নারী unয়েনর uপর েকৗশলগত uেdশয্সমূেহর pভাব 

৩.১.১ আথর্- সামািজক aবsার unয়েনর লেkয্ সাময্তার িবধান 

দািরdয্ িনরসেনর uপর pভাবঃ udুdকরণ, বৃিtমলূক pিশkণ eবং েসবামলূক sদমkু kুdঋণ (জনpিত 
৫,০০০ হেত ৩০,০০০ টাকা) pদােনর মাধয্েম বািষর্ক গেড় ১১.৮০ লk িনm আেয়র জনেগা ী o pিতবnী 
বয্িkর আtকমর্সংsান, িনজs পুঁিজ সৃি , দািরdয্ hাস eবং kমতায়ন হেব। সরকারী বয্বsাপনায় ১৭ হাজার 
eবং েবসরকারী বয্বsাপনায় ৮৫ হাজার eিতম o ds িশশুেক ভিবষয্েতর েযাগয্ নাগিরক িহেসেব গেড় েতালা 
হেব। সরকারী o েবসরকারী বয্বsাপনায় pিতবnী বয্িkেদর িবেশষ িশkা, uপবিৃt, pিশkণ, সহায়তা pদান 
o পুনবর্াসন কাযর্kেমর মাধয্েম বািষর্ক গেড় ৩৫ হাজার িশশুর িশkা, ৭ হাজার ৭শত জেনর বৃিtমলূক 
pিশkণ, ২০০ জেনর চাkরীর বয্বsা িনি ত হেব। eেত দিরd o সমsাgs বয্িkেদর দkতা বৃিd পােব 
eবং কমর্সংsােনর মাধয্েম তারা িনেজেদর জীবনমান unয়ন করেত সkম হেব। 

নারী unয়েনর uপর pভাবঃ sদমুk kdুঋেণর ৩িট কাযর্kেম শতকরা ৫০ ভাগ eবং ১িট কাযর্kেম শতকরা 
১০০ ভাগ নারীর anভরু্িk বাধয্তামূলক থাকায় বািষর্ক গেড় ১.২০ লk নারীর kমতায়ন, সামািজক িনরাপtা 
বৃিd, আtকমর্সংsান, িশkা o pিশkণ pািp, আয়বধর্ক কাযর্kেম aংশgহণ, িনজs পঁুিজ eবং সরকারী 
সmদ o েসবা লােভর sেযাগ সৃি েত pতয্k ভূিমকা রাখেব। sিবধাবিঞ্চত বািলকা িশশুেদর কলয্াণ o 
পুনবর্াসেন agািধকার েদয়ার ফেল বািষর্ক গেড় সরকারী pিত ােনর মাধয্েম ৮ হাজার o েবসরকারী 
pিত ােনর মাধয্েম ৪ হাজার ৫ শত বািলকা িশশুর সামািজক sরkা িনি ত o pিশিkত মানবসmদ িহসােব 
তারা আtকমর্সংsান বা চাkরীর মাধয্েম সমােজ পুনঃeকিtত হেব। e সকল কাযর্kেম pিতবnী নারীর 
anভুর্িkেত agািধকার থাকায় তা তােদর িশkা, sাsয্, pিশkণ pািp o িনরাপদ বাসsান িনি ত হেব, যার 
ফেল তােদর সামািজক িনরাপtা বৃিd পােব eবং তােদর সmাবয্ kিত o ঝুিঁক hাস পােব।  

৩.১.২ সমsাgs জনেগা ীর জn সামািজক sরkা 

দািরdয্ িনরসেনর uপর pভাবঃ জনpিত মািসক ৩০০ টাকা হাের ৩৫ লk বয্িkেক বয়sভাতা, ১৮.৫০ লk 
জন িবধবা, sামী পিরতয্kা o ds মিহলােক ভাতা eবং ৬ লk বয্িkেক aসচ্ছল pিতবnী ভাতা pদােনর 
মাধয্েম eকিট কাযর্কর সামািজক িনরাপtা েব নী গেড় েতালার uেদয্াগ েনয়া হেব, যা aবেহিলত জনেগা ীর 
বাসsান, পিরধান, sাsয্, পুি , িচিকৎসা o দািরdয্ ঝুঁিক িনরসেন pতয্k ভূিমকা রাখেব। ১৬ শতিট 
িনবnনpাp েবসরকারী েsচ্ছােসবী সংsােক মানবসmদ unয়ন pিশkণ eবং িবিভn পযর্ােয়র ১৮ হাজার 
pিত ানেক anদান pদান কের তােদর মাধয্েম দিরd জনেগা ীর সামািজক িনরাপtা sসংহত o দািরdয্ 
িনরসন tরািnত করা হেব। 

নারী unয়েনর uপর pভাবঃ িবধবা, sামী পিরতয্kা o ds মিহলা ভাতা pদােনর েkেt শতকরা শতভাগ 
eবং বয়sভাতা o pিতবnী ভাতা pদােনর েkেt শতকরা নূয্নতম ৫০ ভাগ নারীর anর্ভুিk বাধয্তামূলক 



 310

থাকায় ৩৮.৫০ লk নারীর সামািজক িনরাপtা িনি ত হেব। ফেল নারীর সামািজক মযর্াদা o kমতায়ন বৃিd 
পােব eবং দািরdয্ ঝুিঁক hাস হেব। বয়s, িবধবা, sামী পিরতয্kা o ds মিহলা eবং pিতবnী নারীেদর 
বাসsান, পিরধান, sাsয্, পুি , িচিকৎসা pািpর sেযাগ বৃিd পােব। েsচ্ছােসবী pিত ােনর কাযর্kেমর সােথ 
নারী- পুrষ uভেয় সংি । সংি  সংsাসমহূ agািধকার িভিtেত নারী unয়ন কাযর্kম েজারদারকরেণর 
কাযর্kম gহণ করা হেব। েsচ্ছােসবী সংsাসমহূ নারীর kমতায়ন, িবিভn েফারােম নারীর aংশgহণ, নারীর 
সামািজক মযর্াদা বৃিd, নারীর আiনী সহায়তা, নারীর সরকারী সmদ o েসবা লাভ, িবচার pািp, নারী 
িনযর্াতন hাস, বালয্িববাহ েরাধ o েযৗতকু pথা hােস িবেশষ ভূিমকা রাখেব। 

৩.১.৩ সামািজক nায় িবচার o পনুঃeকtীকরণ 

দািরdয্ িনরসেনর uপর pভাবঃ আiেনর সােথ সংঘােত জিড়ত o আiেনর সংsেশর্ আসা িশশু o বয্িkেক 
খাদয্, বাসsান, িচিকৎসা sিবধা pদান করা হেব। তােদর েমৗিলক িশkা, বৃিtমূলক pিশkণ pদান o 
মানিবক unয়ন সাধন করা হেব। বািষর্ক গেড় ৯.৫০ হাজার িশশু o বয্িkেক sাভািবক জনেগা ী িহসােব 
সমােজ পুনঃeকিtকরণ o পুনবর্াসন করা হেব। েদশ েথেক িভkাবিৃt িনমরূ্ল করার লেkয্ বািষর্ক গেড় ২.৫০ 
হাজার িভkুকেক িবকl কমর্সংsােনর মাধয্েম পুনবর্াসন করা হেব। e ছাড়া, ৮৯িট হাসপাতােল 
হাসপাতাল/িচিকৎসা সমাজেসবা কাযর্kেমর আoতায় aসহায়, ds o সমsাgs েরাগীেদর িবনামেূলয্ sl o 
দীঘর্ েময়ািদ িচিকৎসা pদান করা হেব। সরকারী- েবসরকারী uেদয্ােগ িনিমর্ত ২২িট হাসপাতােলর েমাট 
েরাগীর শতকরা ৩০ ভাগ দিরd pিতবnী বয্িkর িবনামূেলয্ িচিকৎসা িনি ত করা হেব। pিতবnী েসবা o 
সাহাযয্ েকnd o াময্মাণ pিতবnী েসবা েকেndর মাধয্েম pিতবnী বয্িkেদর িবনামূেলয্ িচিকৎসা o েথরাপী 
েসবা pদান eবং pিতবিnতার ধরণ anযায়ী সহায়ক uপকরণ িবতরণ করা হেব। eেত বািষর্ক গেড় ৫৫ লk 
ds েরাগী o ৩ লk ৫০ হাজার pিতবnী বয্িkর িচিকৎসা pািpর aিধকার িনি তকরেণর মাধয্েম দািরdয্ 
িবেমাচন সmব হেব।  

নারী unয়েনর uপর pভাবঃ আiেনর সংsেশর্ আসা েমেয় িশশু o নারীেদর িশkা, pিশkণ বয্বsা gহেণর 
সােথ সােথ তােদর সামািজক িনরাপtা বৃিd o সmাবয্ kিত o ঝুঁিক hাসকরেণর লেkয্ িনরাপদ আ য় o 
ভরণেপাষণ sিবধা pদান করা হেব। ফেল নারীর oপর সিহংসতা o িনযর্াতন hাস পােব o বািষর্ক গেড় 
৪,৫০০ জন নারী uপকতৃ হেব। e ছাড়া, ৬০০ জন সামািজক- pিতবnী নারীর pিশkণ o পুনবর্াসন কাযর্kম 
eবং ৩৫০ জন িশশু- িকেশারী িনরাপদ েহফাজতীেদর আবাসন কাযর্kেমর মাধয্েম kিতgs নারীেদর 
সামািজক িনরাপtা, কমর্সংsান, পুনবর্াসন, আiনী সহায়তা o nায় িবচার pািp িনি ত করা হেব। িচিকৎসা 
সহায়তা pাp sিবধােভাগীেদর মেধয্ ৫০% নারীেক িবেবচনা করা হেব eবং গভর্বতী, দিরd নারী o িশশুেদর 
িচিকৎসা সহায়তা o পুনবর্াসেন agািধকার pদােনর মাধয্েম নারীর সmাবয্ kিত o ঝঁুিক hাস পােব, যা নারীর 
আথর্- সামািজক unয়েন iিতবাচক ভূিমকা রাখেব। 

৩.২ দািরdয্ িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত বরাd 

(aংকসমূহ হাজার টাকায়) 
িববরণ বােজট 

২০১৩- ১৪ 

pেkপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

দািরdর্য্ িনরসন 1080,21,56 1011,53,67 1028,74,50 1140,07,61 1254,37,90

নারী unয়ন 903,80,02 856,10,87 808,80,50 913,66,29 1009,19,92

৪.১ agািধকার বয্য় খাত/কমর্সিূচসমহূ (Priority Spending Areas/Programmes) 
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agািধকার বয্য় খাত/কমর্সিূচসমহূ 
সংি  মধয্েময়ািদ েকৗশলগত 

uেdশয্ 

১.  সামািজক sরkা 

 সমােজর aনgসর o িবপn জনেগা ী pবীণ, িবধবা, sামী পিরতয্kা, ds 
মিহলা o pিতবnী বয্িkেদর সামািজক sরkা o িনরাপtা pদােনর লেkয্ 
বয়sভাতা, িবধবা, sামী পিরতয্kা o ds মিহলা ভাতা, aসচ্ছল pিতবnী 
ভাতা o pিতবnী িশkাথর্ীেদর িশkা uপবিৃt িহেসেব নগদ aথর্ pদান o 
pবীণেদর িনরাপদ আবাসsল iতয্ািদ কাযর্kম সামিgকভােব েদেশর 
সামািজক sরkায় িবেশষ aবদান রাখেব e িবেবচনায় সামািজক sরkােক 
সেবর্াচ্চ agািধকার েদয়া হেয়েছ। 

 সমsাgs জনেগা ীর জn 
সামািজক sরkা 

২.  েসবামলূক sদমkু kdুঋণ কাযর্kম 

 েদশবয্াপী gাম o শহর eলাকার দিরd কমর্kম o pিতবnী বয্িkেদর 
সংগিঠত কের তােদর uপযkু pিশkণ o ঋণ pদানপূবর্ক দk জনশিk 
িহেসেব সমােজর মূল েsাতধারায় সm ৃkকরণ o দািরdয্ hােস e কাযর্kম 
িবেশষ aবদান রাখেব িবেবচনায় eিটেক িdতীয় সেবর্াচ্চ agািধকার েদয়া 
হেয়েছ। 

 আথর্-সামািজক aবsার 
unয়েনর লেkয্ সাময্তার 
িবধান 

৩.  সরকারী বয্বsাপনায় eিতম, ds o aসহায় িশশু sরkা 

 eিতম, ds o aসহায় িশশুেদর sরkা o aিধকার িনি ত করার লেkয্ 
তােদর আবাসন, খাদয্, পিরেধয়, িশkা, িচিকৎসা বয্বsা িনি ত করার 
মাধয্েম সমােজর e িবপnতম aংেশর aিধকার sরিkত হেব িবেবচনায় 
কাযর্kমিটেক ততৃীয় সেবর্াচ্চ grt েদয়া হেয়েছ। 

 সমsাgs জনেগা ীর জn 
সামািজক sরkা 

৪.  pিতবnী বয্িkেদর aিধকার সংরkণ, unয়ন o েসবা pদান 

 pিতবnী বয্িkেদর িবেশষ চািহদার pিত লkয্ েরেখ আবাসন sিবধা pদান, 
িবেশষ বয্বsাপনায় িশkা o pিশkণ pদান eবং সহায়ক uপকরণ 
সরবরােহর মাধয্েম তােদর দk জনশিk িহেসেব সমােজর মলূ েsাতধারায় 
সmৃkকরণ, pিতবnী বয্িkেদর aিধকার sরkা o েদেশর unয়েনর েkেt 
grtপূণর্ aবদান রাখেব িবেবচনায় কাযর্kমিটেক চতথুর্ সেবর্াচ্চ grt pদান 
করা হেয়েছ। 

 আথর্-সামািজক aবsার 
unয়েনর লেkয্ সাময্তার 
িবধান  

 সমsাgs জনেগা ীর জn 
সামািজক sরkা 

৫.  িভkাবিৃt িনরসন 

 িভkাবিৃtেত িনেয়ািজত জনেগা ীেক িভkাবৃিt েথেক িনবৃt করার লেkয্ 
িভk ুকেদর sিনিদ ভােব িচিhত কের তােদর কািরগির pিশkণ pদােনর 
মাধয্েম িবকl আয়বধর্ক কমর্কােN সmৃkকরণ, বাসsান, িচিকৎসা, খাদয্ 
iতয্ািদ সামািজক িনরাপtা িনি ত করার মাধয্েম সমাজ o রােTর কলয্াণ 
সাধন হেব িবেবচনায় e কাযর্kমিটেক পঞ্চম সেবর্াচ্চ grt pদান করা 
হেয়েছ। 

 সামািজক nায় িবচার o 
পুনঃeকtীকরণ 
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৪.২ মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন o pেkপণ (২০১৩ -১৪ হেত ২০১৭ -১৮)  

৪.২.১ দpর/সংsা/aপােরশন iuিনটoয়ারী বয্য় 
)aংকসমূহ হাজার টাকায়(  

িববরণ pাkলন pেkপণ 

বােজট 
২০১২- ১৩ 

সংেশািধত 
২০১২- ১৩ 

বােজট 
২০১৩- ১৪ 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

সিচবালয় 76,04,85 100,92,30 122,76,82 96,20,61 96,70,10 99,68,52 98,43,00

সমাজ েসবা aিধদপ্তর - সদর দপ্তর 191,96,50 190,86,57 146,67,24 436,56,89 646,40,75 650,63,94 705,79,94

েজলা কায র্ালয়সমূহ 95,42,66 97,90,00 109,96,79 118,76,98 131,28,05 144,94,29 160,09,51

uপেজলা কায র্ালয়সমূহ 114,24,07 113,52,00 120,82,77 141,66,75 154,32,95 169,17,84 186,19,55

জাতীয় সমাজ কলয্াণ পিরষদ 22,08,30 22,08,30 23,99,03 27,29,31 30,01,55 33,01,73 36,35,00

জাতীয় িতবন্ধী uন্নয়ন ফাuেন্ডশন 51,26,82 33,50,32 36,05,43 60,28,46 70,86,60 77,79,68 85,67,00

সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ কায র্কর্ম 50,00,00 50,00,00 50,00,00 70,00,00 0 0 0

িহজড়া জনেগাষ্ঠীর জীবনমান uন্নয়ন কায র্কর্ম  72,17 4,33,02 5,00,00 5,00,00 5,00,00 5,00,00

দিলত, হিরজন o েবেদ জনেগাষ্ঠীর জীবনমান uন্নযন 
কায র্কর্ম  1,32,83 7,96,98 10,00,00 15,00,00 20,00,00 25,00,00

েবসরকারী eিতমখানা 66,00,00 66,00,00 71,40,00 85,20,00 93,60,00 102,00,00 108,00,00

িতবন্ধী েসবা o সাহাযয্ েক  12,00,00 12,50,00 12,50,00 25,00,00 29,00,00 32,00,00 35,00,00

িভক্ষাবৃিত্তেত িনেয়ািজত জনেগািষ্ঠর পুনব র্াসন o িবকল্প 
কম র্সংস্থান 10,00,00 2,45,00 1,00,00 18,00,00 25,00,00 30,00 0

িতবিন্ধতা সনাক্তকরণ জিরপ 33,00,00 14,10,00 18,67,00 0 0 0 0

বয়স্ক ভাতা দান কায র্কর্ম 891,00,00 891,00,00 980,10,00 891,00,00 891,00,00 990,00,00 1012,00,00

দুস্থ তালাক াপ্তা/সব্ামী পিরতয্ক্তা o িবধবা মিহলােদর 
সহায়তা 331,20,00 331,20,00 364,32,00 331,20,00 331,20,00 425,88,00 554,00,00

eিসডদগ্ধ মিহলা o শািররীক িতবন্ধীেদর পূণব র্াসন 
তহিবল 1,00,00 1,00,00 1,00,00 2,00,00 2,00,00 2,00,00 2,00,00

aসচ্ছল িতবন্ধীেদর জনয্ ভাতা 102,96,00 102,96,00 132,13,20 138,96,00 174,96,00 210,96,00 250,20,00

িতবন্ধীেদর জনয্ িশক্ষা uপবৃিত্ত 8,80,00 8,80,00 9,70,00 25,00,00 34,00,00 40,00,00 40,00,00

সব র্েমাট : 2056,99,20 2040,85,49 2213,40,28 2482,15,00 2730,36,00 3003,40,00 3303,74,00

৪.২.২ aথৈনিতক grপ েকাড anযায়ী বয্য় 
)aংকসমূহ হাজার টাকায়(  

aথর্ৈনিত
ক 
grপ 
েকাড 

িববরণ pাkলন pেkপণ 
বােজট 

২০১২ -১৩ 
সংেশািধত 
২০১২ -১৩ 

বােজট 
২০১৩ -১৪ 

২০১৪- ১৫ ২০১৫ -১৬ ২০ ১৬ -১৭ ২০১৭ -১৮ 

 রাজসব্ বয্য়   

4500 aিফসারেদর েবতন                                  20,00,40 20,49,16 20,93,79 28,59,36 32,57,07 36,06,94 38,94,89

4600 িতষ্ঠান কম র্চািরেদর েবতন 74,51,07 73,51,76 78,24,97 95,63,97 105,51,57 123,54,45 135,79,11

4700 ভাতািদ                                                 71,07,71 68,24,68 74,29,24 94,43,19 103,24,55 114,88,19 125,05,40

4800 সরবরাহ o েসবা                                      85,22,16 83,85,11 70,43,98 161,11,56 133,10,74 134,36,88 139,08,24

4900 েমরামত o সংরক্ষণ                                 9,76,00 10,16,40 9,21,50 12,18,65 12,91,93 13,33,73 14,38,16

5900 সাহাযয্ মঞ্জুরী                                         1545,50,12 1521,56,62 1711,74,43 1672,85,47 1674,04,43 1894,94,43 2090,73,00

6300 aবসর ভাতা o আনুেতািষক                       24,65,00 54,55,00 65,41,87 67,79,23 70,32,21 74,98,77 77,10,30

6600 েথাক বরাদ্দ                                           30,69,97 19,00,00 12,96,00 20,24,91 17,97,80 15,97,98 12,33,00

6700 uন্নয়ন রাজসব্ - সাধারণ                             1,00 1,00 0 0 0 0 0

 েমাট : - রাজসব্ বয্য় 1861,43,43 1851,39,73 2043,25,78 2152,86,34 2149,70,30 2408,11,37 2633,42,10

 মূলধন বয্য়   

6800 সম্পদ সংগর্হ / কর্য়                                  40,42,71 74,68,07 29,94,50 103,35,66 135,88,70 225,54,81 218,76,90

6900 ভূিম o aনয্ানয্ সম্পিত্ত সংগর্হ                     0 5,35,00 0 2,25,00 13,48,00 31,65,32 5,85,50

7000 িনম র্াণ o পূতর্                                          141,59,45 106,61,69 64,83,00 221,13,00 428,74,00 335,53,50 443,14,50

7200 মূলধন মঞ্জুরী                                          0 0 47,57,00 0 0 0 0

7400 সরকাির কম র্চািরেদর জনয্ ঋণ o aিগর্ম         2,45,11 2,40,00 2,45,00 2,45,00 2,45,00 2,45,00 2,45,00

7900 uন্নয়ণ আমদানী শুল্ক o ভয্াট                       64,50 40,00 0 10,00 10,00 10,00 10,00

7980 মূলধন েথাক o িবিবধ মূলধন বয্য়                10,44,00 1,00 25,35,00 0 0 0 0

 েমাট : - মূলধন বয্য় 195,55,77 189,45,76 170,14,50 329,28,66 580,65,70 595,28,63 670,31,90

 সব র্েমাট : 2056,99,20 2040,85,49 2213,40,28 2482,15,00 2730,36,00 3003,40,00 3303,74,00
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৫.০ pধান কমর্কিৃত িনেদর্শকসমহূ  (Key Performance Indicators) 

িনেদর্শক সংি  

েকৗশলগত 
uেdশয্ 

পিরমােপর
eকক 

২০১১- ১২ ২০১২- ১৩ মধয্েময়ািদ লkয্মাtা 

সংেশািধত 
লkয্মাtা 

pকতৃ লkয্মাtা সংেশািধত 
লkয্মাtা 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. সামািজক িনরাপtার 
আoতাভুk sিবধােভাগীর 
হার/সংখয্া 

           

ক.  বয়sভাতা 

২ % 

৮২.৮৫ ৮২.৮৫ ৯১.৬৬ ৮২.৮৫ ৯৫.০০ ৯৭.০০ 
১০০.০
০ 

১০০.০০ ১০০.০০ 

খ.  িবধবা ভাতা  
৮৩.০০ ৮৩.০০ ৮৫.০০ ৮৩.০০ ৯৫.০০ ৯৭.০০ 

১০০.০
০ 

১০০.০০ ১০০.০০ 

গ.  pিতবnী সহায়তা 
১, ২ 

লk 
জন 

৩.২০ ৩.২০ ৪.৩০ ৩.৫০ ৫.২২ ৫.৭০ ৬.২২ ৭.০০ ৭.৫০ 

২.  েসবামূলক sদমুk kুd ঋণ 
আদােয়র হার 

১ (%) ৮৪.০০ ৮৪.৫০ ৮৬.০০ ৮৬.০০ ৮৮.০০ ৯০.০০ ৯২.০০ ৯৪.০০ ৯৫.০০ 

৩.  সামািজক nায় িবচােরর 
মাধয্েম পুনবর্ািসত বয্িkর 
সংখয্া 

৩ 
হাজার
জন 

১৪.৮০ ১৫.০০ ২১.০৫ ২১.০৫ ৩৮.২৫ ৪৩.৭০ 
৬৩.৯ 
৫ 

৭৪.৫৫ ৭৫.০০

৬.০ aিধদpর/সংsার সাmpিতক aজর্ন, কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক o লkয্মাtা eবং 
বয্য় pাkলন 

৬.১ সিচবালয় 

৬.১.২ কাযর্kমসমহূ,  ফলাফল িনেদর্শক eবং িনেদর্শেকর লkয্মাtা 

কাযর্kম ফলাফল 
িনেদর্শক 

সংিশ  
েকৗশলগ
ত uেdশয্

eর 
trিমক 

পিরমােপর 
eকক 

২০১১- ১২ ২০১২- ১৩ মধয্েময়ািদ লkয্মাtা 
সংেশািধত 
লkয্মাtা

pকতৃ 
aজর্ন 

লkয্মাtা সংেশািধত 
লkয্মাtা

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
             

৬.১.৩ aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং pকlিভিtক মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

( aংকসমূহ হাজার টাকায়) 
aপােরশন iuিনট,  কমর্সিূচ eবং 

pকেlর নাম 
সংি  
কাযর্kম

pকতৃ 
২০১১ -১২

বােজট 
২০১২ -১৩

সংেশািধত 
২০১২ -১৩

মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

২০১৩ -১৪ ২০১৪ -১৫ ২০১৫ -১৬ ২০১৬ -১৭ ২০১৭ -১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পিরচালন iuিনটসমূহ    

2901-0001 - সিচবালয় 2-32 88,95,07 48,25,32 73,05,08 80,59,82 83,91,70 86,68,30 91,66,54 92,10,00

2905-3093 - সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ কায র্কর্ম 2 25,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 70,00,00 0 0 0

2905-3451 - েবসরকারী eিতমখানা 5-6 62,58,43 66,00,00 66,00,00 71,40,00 85,20,00 93,60,00 102,00,00 108,00,00

2905-3490 - িতবন্ধী েসবা o সাহাযয্ েক  7,৯,21 7,00,00 12,00,00 12,50,00 12,50,00 25,00,00 29,00,00 32,00,00 35,00,00

2905-3495 - িভক্ষাবৃিত্তেত িনেয়ািজত 
জনেগািষ্ঠর পুনব র্াসন o িবকল্প কম র্সংস্থান 

32 1,59,12 10,00,00 2,45,00 1,00,00 18,00,00 25,00,00 30,00 0

2905-3496 - িতবিন্ধতা সনাক্তকরণ জিরপ 7,৯,21 97,01 33,00,00 14,10,00 18,67,00 0 0 0 0

2905-3960 - বয়স্ক ভাতা দান কায র্কর্ম 8 892,04,00 891,00,00 891,00,00 980,10,00 891,00,00 891,00,00 990,00,00 1012,00,00

2905-3965 - দুস্থ তালাক াপ্তা/সব্ামী পিরতয্ক্তা 
o িবধবা মিহলােদর সহায়তা 

9 331,20,00 331,20,00 331,20,00 364,32,00 331,20,00 331,20,00 425,88,00 554,00,00
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aপােরশন iuিনট,  কমর্সিূচ eবং 
pকেlর নাম 

সংি  
কাযর্kম

pকতৃ 
২০১১ -১২

বােজট 
২০১২ -১৩

সংেশািধত 
২০১২ -১৩

মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

২০১৩ -১৪ ২০১৪ -১৫ ২০১৫ -১৬ ২০১৬ -১৭ ২০১৭ -১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

2905-3967 - eিসডদগ্ধ মিহলা o শািররীক 
িতবন্ধীেদর পূণব র্াসন তহিবল 

3 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 2,00,00 2,00,00 2,00,00 2,00,00

2905-3970 - aসচ্ছল িতবন্ধীেদর জনয্ ভাতা ৯ 102,96,00 102,96,00 102,96,00 132,13,20 138,96,00 174,96,00 210,96,00 250,20,00

2905-4711 - িতবন্ধীেদর জনয্ িশক্ষা uপবৃিত্ত 21 8,80,00 8,80,00 8,80,00 9,70,00 25,00,00 34,00,00 40,00,00 40,00,00

েমাট : পিরচালন iuিনটসমূহ  1522,09,63 1554,21,32 1553,06,08 1721,42,02 1670,27,70 1667,44,30 1894,80,54 2093,30,00

েমাট : aনুন্নয়ন  1522,09,63 1554,21,32 1553,06,08 1721,42,02 1670,27,70 1667,44,30 1894,80,54 2093,30,00

aনুেমািদত কল্পসমূহ    

2901-5010 - aননুেমািদত নতুন কেল্পর জনয্ 
েথাক বরাদ্দ ** 

2-32 0 6,44,00 0 24,57,00 0 0 0 0

2901-5020 - eস্টািবলশেমন্ট aব িলভার 
ান্সপ্লােন্টশন iuিনট iন বাংলােদশ ডায়ােবিটক 

eেসািসেয়শন (িবeিডeস) (12/12/3123-
41/17/24) aনুেমািদত 

2-32 0 29,00 9,29,00 0 0 0 0 0

2901-5030 - eস্টািবলশেমন্ট aব েসানাiমুিড় 
aন্ধ কলয্াণ সিমিত আi হসিপটাল aনুেমািদত 
(12/18/3122-41/17/24) aনুেমািদত 

2-32 0 2,07,00 2,07,00 8,00,00 0 0 0 0

2901-5040 - চ পাiনবাবগঞ্জ চক্ষু হসিপটাল 
িনম র্াণ (12/18/3122-42/23/23) aনুেমািদত 

2-32 0 2,24,00 2,74,00 4,60,00 0 0 0 0

েমাট : aনুেমািদত কল্পসমূহ  0 11,04,00 14,10,00 37,17,00 0 0 0 0

েমাট : uন্নয়ন  0 11,04,00 14,10,00 37,17,00 0 0 0 0

েমাট :  1522,09,63 1565,25,32 1567,16,08 1758,59,02 1670,27,70 1667,44,30 1894,80,54 2093,30,00

৬.২ সমাজেসবা aিধদpর 

৬.২.১ সাmpিতক aজর্নঃ িবগত িতন বছের kুd ঋণ pদান o বৃিtমলূক pিশkেণর মাধয্েম ৪.৫০ লk দিরd o 
িবপn বয্িkর আt-কমর্সংsান, ৮০.২৫ হাজার জন িশশুেক pিতপালন কের তােদর aিধকার sিনি তকরণ 
eবং আiেনর সংsেশর্ আসা ৯২৫ িশশু o ১২.৪৫ হাজার বয্িkেক িবিভn unয়ন েকnd, েসফ েহাম, 
আ য়েকnd eবং pেবশন o আফটার েকয়ার pিkয়ার মাধয্েম সমােজ পুনঃeকিtত করা হেয়েছ। ২৪.৭৫ 
লk pবীণ, ২.৮৬ লk pিতবnী, ১৮,৬২০ জন pিতবnী িশkাথর্ীেক নগদ aথর্ pদান করা হেয়েছ। সরকারী 
৬৪িট দৃি  pিতবnী িবদয্ালেয়র মাধয্েম ৬৪০ জন pিতবnী িশশুর িবেশষ িশkা, ৯িট pিশkণ েকেndর 
মাধয্েম ১,৮১২ জন pিতবnী বয্িkর pিশkণ, খাদয্, বাসsান, িচিকৎসা o িনরাপtা pদান করা হেয়েছ। ৬ 
হাজার ২৫০িট েবসরকারী েsচ্ছােসবী সমাজকলয্াণ সংsা িনবnন pদােনর মাধয্েম েবসরকারী পযর্ােয় 
সমাজকেমর্র পিরিধ সmpসািরত হেয়েছ। 

৬.২.২ কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক eবং িনেদর্শেকর লkয্মাtা 

কাযর্kম ফলাফল 
িনেদর্শক 

সংিশ  
েকৗশলগ
ত uেdশয্

eর 
trিমক 

পিরমােপর 
eকক 

২০১১- ১২ ২০১২- ১৩ মধয্েময়ািদ লkয্মাtা 
সংেশািধত 
লkয্মাtা

pকতৃ 
aজর্ন 

লkয্মাtা সংেশািধত 
লkয্মাtা

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
1. sদমুk kুdঋণ িবতরণ আt 

কমর্সংsান ১ লk জন ১.৭৫ ১.৪৬ ১.৮৪ ১.৯০ ২.০৩ ২.২৫ ২.৩৫ ২.৫০ ২.৬০ 

2. বৃিtমূলক o দkতা unয়ন 
pিশkণ 

বিৃtমূলক 
pিশkণ ১ লk জন ১.৫৩ ১.২১ ১.৬৫ ১.৬৫ ১.৭৬ ১.৮৭ ১.৯৮ ২.০৮ ২.১০ 

3. সাkরতা, পিরবার 
পিরকlনা iতয্ািদ 
কাযর্kেমর মাধয্েম 
সামািজক udুdকরণ 

সাkরjান 

১ লk জন

২.৮০ ২.২০ ২.৯৮ ২.৩০ ৩.১০ ৩.২৪ ৩.৩৮ ৩.৬৩ ৩.৬৫ 

পিরবার 
পিরকlনা ২.০০ ১.৬৫ ২.২১ ২.৩০ ২.৪৩ ২.৬৪ ২.৮৪ ৩.৬৯ ৩.৭০ 

4. eিতম o ds িশশুেদর 
িশkা, িশkা eবং pিশkণ 

িশkা o 
pিতপালন ১ হাজার 

জন ১৫.৬০ ১৫.৫৫ ১৫.৭৫ ১৫.৮০ ১৬.২০ ১৬.৫০ ১৭.২০ ১৭.২০ ১৭.২০
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কাযর্kম ফলাফল 
িনেদর্শক 

সংিশ  
েকৗশলগ
ত uেdশয্

eর 
trিমক 

পিরমােপর 
eকক 

২০১১- ১২ ২০১২- ১৩ মধয্েময়ািদ লkয্মাtা 
সংেশািধত 
লkয্মাtা

pকতৃ 
aজর্ন 

লkয্মাtা সংেশািধত 
লkয্মাtা

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
pদান pিশkণ ৫.২০ ৫.১৫ ৫.৫৩ ৫.৫৫ ৬.৩৮ ৬.৮৮ ৭.৯৮ ৭.৯৮ ৭.৯৮ 

পুনঃeকিtকর
ণ ২.৭৫ ২.৭০ ২.৯৮ ৩.০০ ৩.৩০ ৩.৬১ ৪.৩৩ ৪.৪৫ ৪.৫০

5. েবসরকারী eিতমখানায় 
কয্ািপেটশন gান্ট pদান 

eিতমখানার 
সংখয্া 

১ 
সংখয্া ৩.৪০ ৩.৩২ ৩.৪৮ ৩.৫০ ৩.৫৯ ৩.৬৮ ৩.৮ ৪.০০ ৪.২০

িশশুর সংখয্া হাজার 
জন ৫৩.০০ ৫২.৭০ ৫৫.০০ ৫৬.০০ ৬০.০০ ৬৬.০০ ৭৩.০০ ৮০.০০ ৮৬.০০

6. pিতবnী বয্িkেদর িবেশষ 
িশkা eবং pিশkণ pদান িবেশষ িশkা 

১ 

হাজার 
জন ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১.২০ ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১.১৫ 

বিৃtমূলক 
pিশkণ 

শত জন 
১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬৫ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ 

পুনঃeকিtকর
ণ ১.২০ ১.২০ ১.২৩ ১.২৭ ১.৩২ ১.৪২ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ 

7. বয়s ভাতা pদান বয়s ভাতা 
uপকারেভাগী ২ লk জন ২৪.৭৫ ২৪.৭৫ ২৪.৭৫ ২৭.২৩ ২৫.৫০ ২৮.০০ ৩২.০০ ৩৩.০০ ৩৪.০০

8. িবধবা, sামী পিরতয্kা o 
ds মিহলা ভাতা pদান 

িবধবা ভাতা 
uপকারেভাগী ২ লk জন ৯.২০ ৯.২০ ৯.২০ ১০.৭২ ১০.১৫ ১২.৭৫ ১৩.৮৫ ১৭.০০ ১৮.৭০

9. aসচ্ছল pিতবnী ভাতা aসচ্ছল 
pিতবnী 
ভাতা 

uপকারেভাগী 

২ লk জন ২.৮৬ ২.৮৬ ২.৮৬ ৩.১৫ ৩.২৫ ৩.৭ ৪.১ ৫.২৮ ৬.০০ 

10. pিতবnী িশkাথর্ীেদর 
িশkা uপবিৃt 

pিতবnী 
িশkা uপবিৃt 
uপকারেভাগী 

২ হাজার 
জন ১৮.৬২ ১৮.৬২ ২৫.০০ ২৭.৫০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩২.০০ ৩৫.০০ ৩৯.০০

11. হাসপাতােল aবsানরত 
ds েরাগীেদর সহায়তা 

ds েরাগী 
সহায়তা ২ লk জন ৬.১০ ৪.৭২ ৬.৯৩ ৭.১০ ৭.৭৮ ৮.৬৩ ৯.৪৮ ৯.৫০ ১০.০০

12. ds, pিতবnী বয্িk o 
aিটিsক িশশুেদর জn 
িবেশষািয়ত হাসপাতাল 
িনমর্াণ 

হাসপাতাল 
িনমর্ােণর 
সংখয্া 

২ সংখয্া ৫.০০ ৫.০০ ৮.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৯.০০ ১০.০০ ১২.০০ ১৩.০০

িবনামূেলয্ 
িচিকৎসাpাp 
বয্িkর সংখয্া 

২ লk জন ২৫.০০ ২৫.০০ ২৮.০০ ২৯.০০ ৩০.০০ ৩৩.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৬.০০

13. েbiল েpেসর মাধয্েম 
পাঠয্বi ছাপােনা o 
িবনামূেলয্ িবতরণ 

িবনামূেলয্ 
েbiল পsুক 
িবতরণ 

২ শত জন ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ 

14. েsচ্ছােসবী সমাজকলয্াণ 
pিত ানসমূহ িনবnন, 
তttাবধান o সহায়তা 

সংsা িনবnন 
সংখয্া ২ হাজারিট

৩.০০ ২.৩৯ ৪.০০ ০.৫০ ৫.০০ ৬.০০ ৭.০০ ৮.০০ ৮.০০

তttাবধান ৫৮.৬৫ ৬২.৩৭ ৬২.৬৫ ৬২.৩৮ ৬৭.৬৫ ৭৩.৬৫ ৮০.৬৫ ৮৮.৬৫ ৮৮.৬৫
15. pিতবnী বয্িkেদর সহায়ক 

uপকরণ সরবরাহ 
sl মূেলয্ 
কৃিtম aঙ্গ 

pদান 
২ শত জন ১৬.২৫ ১৬.৫০ ২০.০০ ২১.০০ ২২.০০ ২৩.০০ ২৪.০০ ২৪.০০ ২৪.০০

16. আiেনর সােথ সংঘােত 
জিড়ত o আiেনর 
সংsেশর্ আসািকেশার-  
িকেশারীেদর pিশkণ o 
পুনঃeকtীকরণ 

সহায়তা pাp 
িকেশার-
িকেশারী 
সংখয্া ৩ শত জন 

১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০

পুনঃeকিtকর
ণ ১.২৫ ১.২৫ ১.৫০ ১.৬০ ১.৭৫ ২.০০ ২.৫০ ৩.০০ ৩.২৫ 

17. pেবশন o আফটার েকয়ার 
সািভর্স 

pেবশন 
সহায়তা 

৩ 

শত জন ৫.০০ ৭.০০ ৫.০০ ৮.৫০ ৫.৫০ ৬.০০ ৬.৫০ ৭.৫০ ৯.৫০ 

েজলমুk 
কেয়দী 
পুনবর্াসন 

হাজার 
জন ৪.০০ ৯.০০ ৪.২৫ ১০.৫০ ৪.৪০ ৪.৮০ ৫.০০ ৫.৫০ ১২.২০

18. ভবঘুের pিশkণ o 
পুনবর্াসন 

pিশkণ 
৩ হাজার 

জন 
১.৯০ ১.২০ ১.৯০ ১.২২ ১.৯০ ১.৯০ ১.৯০ ১.৯০ ১.৯১ 

পুনবর্াসন ০.৭৫ ০.১৩ ১.২৫ ০.১৩ ১.৩৫ ১.৪০ ১.৫০ ১.৫৫ ১.৫৬ 
19. সামািজক- pিতবnী pিশkণ ৩ শত জন ৬.০০ ১.৪০ ৬.০০ ১.৫০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০
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কাযর্kম ফলাফল 
িনেদর্শক 

সংিশ  
েকৗশলগ
ত uেdশয্

eর 
trিমক 

পিরমােপর 
eকক 

২০১১- ১২ ২০১২- ১৩ মধয্েময়ািদ লkয্মাtা 
সংেশািধত 
লkয্মাtা

pকতৃ 
aজর্ন 

লkয্মাtা সংেশািধত 
লkয্মাtা

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
েমেয়েদর pিশkণ o 
পুনবর্াসন পুনবর্াসন শত জন ১.২৫ ০.৭৭ ১.৫০ ০.৭৮ ১.৭৫ ২.০০ ২.২৫ ২.৫০ ২.৫১ 

20. মিহলা o িশশু িকেশারী 
েহফাজতীেদর িনরাপদ 
আবাসন (েসফ েহাম) 

সহায়তা pাp 
েহফাজতী 
সংখয্া 

৩ শত জন ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.২৫ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০

21. িভkাবৃিtেত িনেয়ািজত 
জনেগা ীর পুনবর্াসন o 
িবকl কমর্সংsান 

জিরেপর 
আoতাভুk 
িভkুক সংখয্া ৩ 

হাজার 
জন 

১০.০০ ১০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ০.০০

পুনবর্াসন o 
কমর্সংsান ২.০০ ০.০৪ ৮.০০ ৮.০০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ০.০০

৬.২.৩ aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং pকlিভিtক মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

(aংকসমহূ হাজার টাকায়) 
aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং 

pকেlর নাম 

সংি  
কাযর্kম

pকতৃ 

২০১১-১২ 

বােজট 

২০১২-১৩ 

সংেশািধত 

২০১২-১৩ 

মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পিরচালন iuিনটসমূহ    

2931-0000 - সমাজ েসবা aিধদপ্তর 2 15,10,00 17,77,50 16,99,57 17,29,24 21,89,40 24,94,75 27,92,94 30,79,94

2933-0000 - েজলা কায র্ালয়সমূহ 2 84,91,70 95,42,66 97,90,00 109,96,79 118,76,98 131,28,05 144,94,29 160,09,51

2935-0000 - uপেজলা কায র্ালয়সমূহ 2 108,63,15 114,24,07 113,52,00 120,82,77 141,66,75 154,32,95 169,17,84 186,19,55

েমাট : পিরচালন iuিনটসমূহ  208,64,85 227,44,23 228,41,57 248,08,80 282,33,13 310,55,75 342,05,07 377,09,00

aনুেমািদত কম র্সূিচসমূহ    

2996-0000 - েথাক বরাদ্দ 2-32 0 14,86,97 7,00,00 5,00,00 12,28,91 10,01,80 8,01,98 6,33,00

2996-4995 - েডেভলপেমন্ট aব কিক্লয়ার 
iমপ্লান্ট ে াগর্াম iন বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজব 
েমিডকয্াল িবশব্িবদয্ালয় 

2-32 4,86,51 1,88,56 2,91,40 0 0 0 0 0

েমাট : aনুেমািদত কম র্সূিচসমূহ  4,86,51 16,75,53 9,91,40 5,00,00 12,28,91 10,01,80 8,01,98 6,33,00

েমাট : aনুন্নয়ন  213,51,36 244,19,76 238,32,97 253,08,80 294,62,04 320,57,55 350,07,05 383,42,00

aনুেমািদত কল্পসমূহ    

2931-5019 - চাiল্ড েসনেসিটভ েসাসাল 
ে ােটকশন iন বাংলােদশ (12/12/3123-
42/23/3127) aনুেমািদত 

2-32 0 0 13,08,00 25,98,00 23,95,00 22,81,00 13,00,68 0

2931-5021 - iিপ্লেমেন্টশন aব iueন 
কনেভনশন aন দয্া রাiটস aব পারসন iuথ 
িডজািবিলিটস iueনিসআরিপিড (12/12/3123-
41/17/3124) aনুেমািদত  

2-32 0 0 84,00 0 0 0 0 0

2931-5022 - eস্টাবিলষ্টেমন্ট aব 61 েবেডড 
িকডিন ফাuেন্ডশন হাসপাতাল eন্ড িরসাচ র্ 
iন্সিটিটuট (12/18/3123-41/17/3125) 
aনুেমািদত 

2-32 0 0 50,00 7,83,00 0 0 0 0

2931-5330 - চ দপুর ডায়ােবিটক সিমিত 
হাসপাতাল িনম র্াণ (সংেশািধত) (12/18/3119-
42/23/22) aনুেমািদত 

2-32 1,19,25 60,00 1,00 0 0 0 0 0

2931-5500 - eস্টাবিলশেমন্ট aব হিবগঞ্জ 
ডায়ােবিটক হসিপটাল িনম র্াণ 

2-32 1,50,00 2,57,00 9,00,00 2,00,00 0 0 0 0

2931-5550 - কন াকশন aব বাংলােদশ 
মিহলা সিমিত কমেপ্লক্স িবিল্ডং ফর দয্া আন্ডার 
ি িভলাiজড oেমন iন দয্া েসাসাiিট 
(12/18/3122-41/17/3124) aনুেমািদত 

2-32 3,00,00 6,60,00 6,60,00 5,00,00 0 0 0 0

2931-5560 - সােপ র্াট সািভ র্স ফর ভালনােরবল 
গর্ূপ (12/23/3122-41/17/24) aনুেমািদত 

2-32 9,67,66 10,00,00 10,00,00 0 0 0 0 0

2931-5570 - eস্টাবিলশেমন্ট aব 
মািল্টপারপাস িরহয্ািবিলেটশন েসন্টার ফর 

2-32 1,76,00 8,00,00 8,00,00 5,24,00 3,10,00 0 0 0
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aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং 
pকেlর নাম 

সংি  
কাযর্kম

pকতৃ 

২০১১-১২ 

বােজট 

২০১২-১৩ 

সংেশািধত 

২০১২-১৩ 

মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

েডসিটিটuট eiজড oল্ড িপuিপল eন্ড েসাসািল 
িডজeবলড eেডােলেসন্ট গাল র্স (12/18/3122-
42/23/3125) aনুেমািদত 

2931-5580 - eক্সপানশন eন্ড েডভলপেমন্ট aব 
য়াস eয্াট ঢাকা কয্ান্টনেমন্ট (12/21/3122-

41/1৯/24) aনুেমািদত 
2-32 3,00,00 10,05,00 7,54,00 20,45,00 0 0 0 0

2931-7080 - েশখ ফিজলাতুেন্নসা মুিজব 
েমেমািরয়াল িবেশষািয়ত হাসপাতাল eবং নািস র্ং 
কেলজ িনম র্াণ (2ম পয র্ায়) (12/12/3121-
42/23/23) aনুেমািদত 

22 66,00,00 76,61,00 66,54,00 0 0 0 0 0

2931-7090 - সােপাট র্ সািভর্েসস ে াগর্াম ফর 
েসাসািল িডজeডভানেটiজড oেমন eন্ড গাল র্স 
(12/12/3121-42/23/23) aনুেমািদত 

7,৯,26 0 3,51,00 3,51,00 0 0 0 0 0

2931-7110 - eিতম o িতবন্ধী িশশুেদর জনয্ 
7িট িবভােগ 7িট কািরগির িশক্ষণ েক  স্থাপন 
(সংেশািধত) (12/12/3117-42/23/24) 
aনুেমািদত 

5-6 4,15,30 13,80,00 15,38,00 0 0 0 0 0

2931-7971 - আহছািনয়া িমশন কয্ান্সার o 
েজনােরল হাসপাতাল (12/12/311৯-
42/23/3123) aনুেমািদত 

32 0 15,62,00 7,82,00 22,43,00 0 0 0 0

2931-7973 - ঝুিঁকপূণ র্ িশশুেদর জনয্ েসবা 
দান কায র্কর্ম (12/12/311৯-42/23/25) 

aনুেমািদত 
27 1,19,75 8,71,00 8,71,00 12,00,00 26,05,00 0 0 0

2931-7983 - দৃিষ্ট িতবন্ধী িশশুেদর জনয্ 
েহােস্টল িনম র্াণ (48 iuিনট) (12/18/3122-
41/17/25) aনুেমািদত 

2৯-32 1,95,45 7,15,00 5,38,00 15,55,00 0 0 0 0

2931-7987 - কিমuিনিট েহলথ্ eন্ড হাট র্ 
হসিপটাল, পাবনা (2ম পব র্) (12/15/3122-
41/17/25) aনুেমািদত 

2-32 3,00,00 2,03,00 2,03,00 8,03,00 0 0 0 0

2931-7988 - iম ভড েমিডেকল সািভ র্েসস 
eন্ড িরহয্ািবলাiেটশন ফর িদ ডায়ােবিটকস, 
ডায়ােবিটক িরেলেটড eন্ড নন-ডায়ােবিটক পয্ােসন্ট 
(12/15/21-41/17/24) aনুেমািদত 

2-32 7,52,60 2,26,00 4,40,00 4,87,00 0 0 0 0

2931-7995 - দুঃস্থ o eিতম িশশুেদর িশক্ষণ 
o পুনব র্াসন েক , েমাছাঃ ছােবরা খাতুন 
iসলািময়া িশশু সদন (12/12/3121-41/17/23) 
aনুেমািদত 

2-32 6,21,07 1,00,00 1,00 0 0 0 0 0

2931-7999 - eস্টাবিলিশং aফ িডিবেকিপ 
কিমuিনিট হাসপাতাল eন্ড েভােকশনাল ে িনং 
েসন্টার ফর ভালনােরবল স্লাম ডুেয়লাস র্ 
(12/18/3122-41/17/24) aনুেমািদত 

2-32 7,41,73 5,68,00 4,52,00 0 0 0 0 0

েমাট : aনুেমািদত কল্পসমূহ  117,58,81 174,19,00 173,87,00 129,38,00 53,10,00 22,81,00 13,00,68 0

েমাট : uন্নয়ন  117,58,81 174,19,00 173,87,00 129,38,00 53,10,00 22,81,00 13,00,68 0

েমাট :  331,10,17 418,38,76 412,19,97 382,46,80 347,72,04 343,38,55 363,07,73 383,42,00

 

৬.৩ বাংলােদশ জাতীয় সমাজকলয্াণ পিরষদ 

৬.৩.১ সাmpিতক aজর্নঃ িবগত ৩ বছের বাংলােদশ জাতীয় সমাজকলয্াণ পিরষদ হেত ৮ হাজার ৮শত ৮৬িট 
সমাজকলয্াণমূলক pিত ানেক ১৪ েকািট ৭৬ লk ২৬ হাজার টাকা anদান pদান করা হেয়েছ। িবেশষ 
anদান িহেসেব ১২ হাজার ৬ শত ৪৩ জন দিরd, aসহায়, pিতবnী বয্িk o গরীব েমধাবী ছাt- ছাtীেক ৫ 
েকািট ২ লk ৫৩ হাজার টাকা ৯ শত টাকা eবং ৪ লk ৬৪ হাজার টাকা বয্েয় ৯৭ জন pিতবnী বয্িkেক 
hiল েচয়ার pদান করা হেয়েছ। e ছাড়াo ১ হাজার ৫ শত ৪০ জন সমাজকমর্ীেক সাংগঠিনক বয্বsাপনা o 
দkতা unয়ন pিশkণ pদান করা হেয়েছ। 
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৬.৩.২ কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক eবং িনেদর্শেকর লkয্মাtা 

কাযর্kম ফলাফল 

িনেদর্শক 

সংিশ  
েকৗশলগ
ত uেdশয্

eর 
trিমক 

পিরমােপর 
eকক 

২০১১- ১২ ২০১২- ১৩ মধয্েময়ািদ লkয্মাtা 

সংেশািধত 
লkয্মাtা

pকতৃ 
aজর্ন 

লkয্মাtা সংেশািধত 
লkয্মাtা

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

1. েsচ্ছােসবী pিত ান 
o বয্িkর সkমতা 
বিৃd 

anদান pদান 

২ 

pিত ােনর 
সংখয্া 

(হাজার) 
৬.০০ ৩.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১৩.০০ ১৪.০০ ১৫.০০ ১৭.০০ ১৮.০০

pিশkণ pদান জন ৭৫০ ৬৬০ ৯০০ ৭৫০ ১০৫০ ১২০০ ১৩৫০ ১৫০০ ১৫০০ 
সমাজকমর্ িবষয়ক 

udুdকরণ েসিমনার 
সংখয্া ৩ ০ ৪ ৪ ৪ ৫ ৫ ৬ ৬ 

সমsাgs বয্িkেক 
আিথর্ক সহায়তা 

জন (হাজার) ৫.০০ ৫.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১১.০০ ১২.০০ ১৩.০০ ১৫.০০ ১৫.০০

৬.৩.৩ aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং pকloয়াির মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

(aংকসমহূ হাজার টাকায়) 
aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং 

pকেlর নাম 

সংি  
কাযর্kম

pকতৃ 

২০১১-১২ 

বােজট 

২০১২-১৩ 

সংেশািধত 

২০১২-১৩ 

মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পিরচালন iuিনটসমূহ    

2905-3091 - জাতীয় সমাজ কলয্াণ পিরষদ 2 11,94,50 22,08,30 22,08,30 23,99,03 27,29,31 30,01,55 33,01,73 36,35,00

েমাট : পিরচালন iuিনটসমূহ  11,94,50 22,08,30 22,08,30 23,99,03 27,29,31 30,01,55 33,01,73 36,35,00

েমাট : aনুন্নয়ন  11,94,50 22,08,30 22,08,30 23,99,03 27,29,31 30,01,55 33,01,73 36,35,00

েমাট :  11,94,50 22,08,30 22,08,30 23,99,03 27,29,31 30,01,55 33,01,73 36,35,00

৬.৪ জাতীয় pিতবnী unয়ন ফাuেNশন 

৬.৪.১ সাmpিতক aজর্নঃ েদেশর েমাট ৩৫িট sােন pিতবnী েসবা o সাহাযয্ েকেndর মাধয্েম ১ লk ২৫ হাজার 
pিতবnী বয্িkেক িবনামূেলয্ িফিজoেথরািপ, akেপশনাল েথরািপ, িহয়ািরং েটs, িভজুয়য্াল েটs, 
কাuেnিলং, pিশkণ, সহায়ক uপকরণ eবং anাn সহায়তা pদান করা হেয়েছ। ৪৮ িট বুিd pিতবnী sুল 
eবং ৭ িট iনkিুসভ sুল eর েমাট ৫৩৮ জন িশkক o কমর্চারীর ১০০% েবতন ভাতা পিরেশাধ করা হেচ্ছ। 
eর মাধয্েম েমাট pায় ৯ হাজার pিতবnী িশkাথর্ীর িশkার পথ sগম হেয়েছ। ২০১০ েথেক েমাট ২০০ জন 
িবিভn কয্াটাগিরর কমর্জীবী pিতবnী মাnষেক িবনামূেলয্ েহােsেলর সািভর্স pদান করা হেয়েছ। ২০১০ 
সােল চালকুৃত aিটজম িরেসাসর্ েসন্টার েথেক e যাবৎ ৪৫০ জন aিটজেমর িশকার িশশু o বয্িkেক 
িবনামূেলয্ ময্াnয়াল o inTেুমন্টাল েথরািপ েসবা pদান করা হেয়েছ। েরিজিsTকতৃ aিটিsক িশশুেদরেক 
িনয়িমত েহামেবiজড iন্টারেভনশন েদয়া হেচ্ছ। ২০১১ সােল চালকুৃত সmণূর্ aৈবতিনক aিটিsক sুল হেত 
১৫ জন aিটজেমর িশকার দিরd িশশুেক িবেশষ পdিতেত িশkা pদান করা হেচ্ছ। িসডমািন হেত pিতবnী 
জনেগা ীর কলয্ােণ িনেয়ািজত ৩৮০িট েবসরকারী সংsােক ৪৭.০৫ লk টাকা ঋণ o ৮৯.৪৫ লk টাকা 
anদান িবতরণ করা হেয়েছ; যারমেধয্ ১০ হাজার pিতবnী বয্িk uপকতৃ হেয়েছ। াময্মাণ oয়ান sপ 
সািভর্স eর মাধয্েম েদেশর pতয্n aঞ্চেলর pিতবnী জনেগা ীেক িবনামেূলয্ িফিজoেথরািপ, akেপশনাল 
েথরািপ, িহয়ািরং েটs, িভজুয়য্াল েটs, কাuেnিলং, pিশkণ, সহায়ক uপকরণ pদােনর বয্বsা করা 
হেয়েছ। eেত ২০ হাজার pিতবnী বয্িk uপকতৃ হেয়েছ। pিতবিnতা িবষেয় সাধারণ মাnষেক সেচতন কের 
েতালার লেkয্ ৫০০ pিতবnী বয্িk eবং তােদর িপতা- মাতা/aিভভাবকেক pিশkণ pদান করা হেয়েছ।  

 



 319

 

৬.৪.২ কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক eবং িনেদর্শেকর লkয্মাtা 

কাযর্kম ফলাফল 

িনেদর্শক 

সংিশ  
েকৗশলগত 

uেdশয্ 

eর trিমক

পিরমােপর 
eকক 

২০১১- ১২ ২০১২- ১৩ মধয্েময়ািদ লkয্মাtা 

সংেশািধত 
লkয্মাtা

pকতৃ 
aজর্ন 

লkয্মাtা সংেশািধত 
লkয্মাtা

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

1. pিতবnী বয্িkেদর 
িবেশষ িশkা eবং 
pিশkণ pদান 

pিতবnী 
বয্িkেদর 
িবেশষ িশkা 
কাযর্kম 

১ 
হাজার 
জন 

৮.৭০ ৯.০০ ৯.২৫ ৯.২৫ ৯.২৫ ৯.২৫ ৯.২৫ ৯.২৫ ৯.২৫ 

2. কমর্জীবী pিতবnী বয্িk 
o aিটিsক িশশুেদর 
আবাসন বয্বsা 

কমর্জীবী 
pিতবnীেদর 
জn েহােsল 
sিবধা pদান ১ জন 

৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০

pিতবnী েড 
েকয়ার sিবধা 

pদান 
৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০

3. pিতবnী বয্িkেদর 
িচিকৎসা o েথরািপ 
েসবা pদান 

িবনামূেলয্ 
pিতবnীেদর 
িচিকৎসা েসবা ২ 

হাজার 
জন 

৭৫.০০ ১২৫.০০ ১০০.০০ ১৩০.০০ ১৫০.০০ ২০০.০০ ২৫০.০০ ৩০০.০০ ৩৫০.০০

াময্মাণ 
pিতবnী েসবা 

১২.৫০ ১৩.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ ৪৫.০০

4. aিটজম িরেসাসর্ 
েসন্টােরর মাধয্েম 
পরামশর্ েসবা pদান 

কাuেnিলং o 
পরামশর্ েসবা 

২ 
হাজার 
জন 

৬.০০ ৫.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৮.০০ ১০.০০ ১২.০০ ১৪.০০ ১৫.০০

5. pিতবnী বয্িkেদর 
সহায়ক uপকরণ 
সরবরাহ 

িবনামূেলয্ 
pিতবnীেদর 
সহায়ক 
uপকরণ 
সরবরাহ 

২ 
হাজার 
জন 

৭.৫০ ৭.৫০ ১০.০০ ১০.০০ ১৪.০০ ১৯.০০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০

৬.৪.৩ aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং pকlিভিtক মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

(aংকসমহূ হাজার টাকায়) 
aপােরশন iuিনট, কমর্সিূচ eবং 

pকেlর নাম 

সংি  
কাযর্kম

pকতৃ 

২০১১-১২ 

বােজট 

২০১২-১৩ 

সংেশািধত 

২০১২-১৩ 

মধয্েময়ািদ বয্য় pাkলন 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পিরচালন iuিনটসমূহ    

2905-3092 - জাতীয় িতবন্ধী uন্নয়ন 
ফাuেন্ডশন 

2-6 18,54,32 8,80,82 8,77,32 11,05,43 11,13,46 11,31,60 11,60,18 12,77,00

েমাট : পিরচালন iuিনটসমূহ  18,54,32 8,80,82 8,77,32 11,05,43 11,13,46 11,31,60 11,60,18 12,77,00

েমাট : aনুন্নয়ন  18,54,32 8,80,82 8,77,32 11,05,43 11,13,46 11,31,60 11,60,18 12,77,00

aনুেমািদত কল্পসমূহ    

2905-7015 - র্েমাশন aব সািভর্েসস eন্ড 
aপরচুিনিট টু দয্া িডজeবল্ড পারসন iন 
বাংলােদশ (12/18/3119 - 41/17/3125) 
aনুেমািদত 

2-6 1,51,69 42,46,00 24,73,00 25,00,00 28,33,00 0 0 0

েমাট : aনুেমািদত কল্পসমূহ  1,51,69 42,46,00 24,73,00 25,00,00 28,33,00 0 0 0

েমাট : uন্নয়ন  1,51,69 42,46,00 24,73,00 25,00,00 28,33,00 0 0 0

েমাট :  20,06,01 51,26,82 33,50,32 36,05,43 39,46,46 11,31,60 11,60,18 12,77,00

 


