
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়য়ি আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূয়েি ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়িি এরিরপ বিাদ্দ, নয়েম্বি ২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয়য়ি প্ররতয়বদন 

                                                                                                                                                                                                                      (লক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ওরপ/প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবায়নকাল) 

মমাট প্রাকরিত 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছয়িি 

এরিরপ বিাদ্দ 

২০১৯-২০ অর্ থ 

বছয়িি নয়েম্বি 

২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয় 

নয়েম্বি ২০১৯ পর্ থন্ত 

ক্রমপুরিত ব্যয় 
প্রধান প্রধান কার্ থক্রমসমূে 

বিায়দ্দি রবপিীয়ত 

(%) 

মমাট প্রকল্প ব্যয়য়ি 

রবপিীয়ত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ স্কাইয়সাওয়াম উইং    

১. দৃরি প্ররতবন্ধী রশশুয়দি জন্য 

মোয়েল রনম থাণ এবং সম্প্রসািণ 

(জুলাই/২০১৬-রিয়সম্বি/২০১৯ 

৬৭৮৮.৭৫ ৫৬৬.০০ 

 

২৮৩.০০ 

৫৫% 

৬১০৮.৯৭ 

৯৫% 

রনম থাণ কাজ-১২৩৮৬৯ বর্ থ রম. 

মমাটিসাইয়কল ক্রয়-১টি 

ভূরম উন্নয়ন-৭৬৬৬২ ঘন রম. 

আসবাবপত্র-২৪২৪টি 

২. 

 

জাতীয় সমাজয়সবা একায়িরমি 

সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃরি 

(জুলাই/১৭- রিয়সম্বি/২০) 

১০০৪.০০ ৩৮৮.৫৪ 

  

০.০০ 

০%  

৭৬৬.১৯৩  

৮১%  

প্ররশক্ষণ প্রদান। 

৩. 

সমাজদসবা অধিেফতদরর মানব 

সম্পে ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার  

২০৬৮.৯১ ১২৩৭.০০  ১৩.০৬ 

৬% 

৮৫৯.০৬২ 

৪৭% 

সমাজয়সবা অরধদপ্তয়িি জন্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা 

সফটওয়যাি রনম থাণ। 

  (জুলাই/১৭- জুন/২০)       

৪. 

বাাংলাদেশ প্রাধিক জনদগাষ্ঠীর 

জীবন-মান উন্নয়ন (১ম 

সাংদশািনী) 

৬০৬৯.৬১ ২৩০০.০০ 

 

১০৪৮.৪৬ 

৫১% 

 

২৮৪৩.৯০ 

৫২% 

Rxc-1wU 

gUimvB‡Kj-1wU 

Awdm hš¿cvwZ-28wU 

AvmevecÎ-61wU 

mdUIqvi I WvUv‡eBR 

bM` Aby`vb-23433 Rb-4201.82 jÿ UvKv   

(জুলাই/১৭- জুন/২০২২)       

৫. এস্টাবধলশদমন্ট অব স্যাসাল 

সাধভ িদসস কমদপস্নক্স  ইন ৬৪   

ধিসধিক্ট (১ম পর্ িায়, ২২টি 

স্জলায়) 

৩২৯২১.৮০ ৬০৪৭.০০ 

 

২৮০২.৬৯ 

৫১% 

 

৫৫৬৮.৪৭ 

২২% 

রনম থাণ কাজ-৬৪১২৯.১৮ বর্ থ রম. 

র্ানবােন ক্রয়-২টি 

আসবাবপত্র-৫৪৯৩টি 

র্ন্ত্রপারত-৫৪৫টি 

  (জুলাই/১৭-জুন/২০)       

৬. 

সিকারি রশশু পরিবাি এবং 

মছাটমরণ রনবাস রনম থাণ/পুন:রনম থাণ 

(জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১ 

২৯৬৭১.৯১ ২০০০.০০ 

 

২১.০০ 

৬% 

 

৯৩.৮৬ 

10% 

রনম থাণ কাজ-৬২৪৮১.৯৬ বর্ থ রম. 

র্ানবােন ক্রয়-১টি 

আসবাবপত্র-১৩৭৮১টি 

র্ন্ত্রপারত-২৪৩টি 

৭. দুস্থ রশশু প্ররশক্ষণ ও পুনব থাসন 

মকন্দ্র পুনঃরনম থাণ, মকানাবারি, 

র্াজীপুি 

৮১৬৫.৮৭ ০০.০০ 

 

০.০০ 

% 

 

০.০০ 

% 

 

feb wbg©vY-৫টি 



ক্রঃ 

নং 

ওরপ/প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবায়নকাল) 

মমাট প্রাকরিত 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছয়িি 

এরিরপ বিাদ্দ 

২০১৯-২০ অর্ থ 

বছয়িি নয়েম্বি 

২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয় 

নয়েম্বি ২০১৯ পর্ থন্ত 

ক্রমপুরিত ব্যয় 
প্রধান প্রধান কার্ থক্রমসমূে 

বিায়দ্দি রবপিীয়ত 

(%) 

মমাট প্রকল্প ব্যয়য়ি 

রবপিীয়ত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২) 

 ৮. 

আমাদের বাধ িঃ সমধিত প্রবীণ ও 

ধশশু ধনবাস (১ম সাংদশাধিত) 

(জুলাই/১৬- জুন/২০) 

২০১৮.০১ ২৮১.৯০ 

 

৪.৮০ 

৭% 

১১৬৭.৭৯ 

৬৩% 

 

রনম থাণ কাজ-৪৩৪৪ বর্ থ রম. 

মময়শনারি র্ন্ত্রপারত-১২০টি 

মক্রাকারিজ-৬০০টি  

আসবাবপত্র-৭৫৬টি 

অযামু্বয়লন্স-১টি 

রপকআপ-১টি 

রলফট-১টি 

 

৯. 

ওয়াদজো কুদ্দুস প্রবীণ ধনবাস 

এবাং পশ্চাৎপে ধকদশার-

ধকদশারীদের জন্য কাধরগরী 

প্রধশক্ষণ স্কন্দ্র স্থাপন (সাংদশাধিত) 

(জুলাই/১৭- জুন/২০) 

৫৩৮৯.৪৪ ৯৯৯.৩২ 

 

৮০.০০ 

১৩% 

 

৪০৪৯.০৮ 

৮০% 

 

প্রবীন,স্বাস্থয  ও প্ররশক্ষণ মকন্দ্র রনম থাণ কাজ-৩৪৮৬০.০০ বর্ থ রম. 

মরেলা মোয়েল-২০০০০ বর্ থফুট 

পুরুষ মোয়েল-২০০০০ বর্ থফুট 

মমরিকযাল র্ন্ত্রপারত-৫২টি 

মর্িারপ র্ন্ত্রপারত-৫৩টি 

প্ররশক্ষণ র্ন্ত্র-৭৬২টি 

আসবাবপত্র-১১৫৯টি 

১০. 

োজী নওয়াব আলী খান 

এরতমখানাি উন্নয়ন 

(জানুয়ারি/২০১৯ - 

রিয়সম্বি/২০২১) 

 ১৭৩০.২০  ৭০০.০০ 

 

৫৮.২৫ 

১৩% 

 

৪৭৫.৩৮ 

৩২% 

 

fywg Dbœqb-200 jÿ UvKv 

GwZgLvbv feb I ’̄vcbv-2278.04 eM©wg. 

AvmevecÎ-150wU 

১১. 

ধবদশষ ধশক্ষা, স্বাস্থয স্সবা  এবাং 

ধবধবি প্রধশক্ষণ কার্ িাবলীর 

মাধ্যদম সুধবিাবধিত ও োধরদ্র 

প্রধতবন্ধী এবাং অটিধস্টক 

ব্যধিদের স্টকসই আর্ ি-সামাধজক 

উন্নয়ন ও পুনব িাসন কম িসুরি 

৭৯৯.০২ ২৩৭.০০ 

 

৭১.৩৮ 

২৯% 

 

৪১৯.৯৩ 

৫৮% 

 

c~b©evmb †K›`ª 

¯^v ’̄¨ †mev Ila 

`ÿZvi cÖwkÿY 

KvwiMix cÖwkÿY 

mvgvwRK m‡PZbZv‡gwWK¨vj hš¿cvwZ-146wU 

Awdm hš¿cvwZ-197wU 

nvmcvZvj AvmevecÎ-825wU 

AvmevecÎ-‡_vK 

hš¿cvwZ-‡_vZ 

feb wbg©vY- 2879 eM© wg. 

f~wg Dbœqb-45 jÿ UvKv   

(জানুয়াধর/২০১৮ - ধিদসম্বর/ 

২০২০) 
      

১২. 

জাোংর্ীিাবাদ মসনারনবাস, বগুিা 

এি সম্প্রসািণ ও উন্নয়ন 

৩৮৯১.৫৪ ৫০০.০০ 

 

২১৭.৭৯ 

৪৭% 

 

১৪৮৩.৭৭ 

৪৩%  

 

hvbevnb-3wU 

wjdU-3wU 

‡Rbv‡iUi-3wU 

hš¿cvwZ-583wU 

 

(জানুয়ারি/২০১৮ েয়ত 

রিয়সম্বি/২০২১) 
      



ক্রঃ 

নং 

ওরপ/প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবায়নকাল) 

মমাট প্রাকরিত 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছয়িি 

এরিরপ বিাদ্দ 

২০১৯-২০ অর্ থ 

বছয়িি নয়েম্বি 

২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয় 

নয়েম্বি ২০১৯ পর্ থন্ত 

ক্রমপুরিত ব্যয় 
প্রধান প্রধান কার্ থক্রমসমূে 

বিায়দ্দি রবপিীয়ত 

(%) 

মমাট প্রকল্প ব্যয়য়ি 

রবপিীয়ত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Kw¤úDUvi I hš¿vsk-125wU 

১৩. 

৮টি ধবভাদগর ধিজ া জনদগাধষ্ঠর 

জীবনমান উন্নয়দনর লদক্ষয বহুমূধি 

প্রধশক্ষণ (জুলাই/২০১৮- 

ধিদসম্বর/২০২০) 

১৪৮৮.৫০ ৬৫৫.৫৩ 

 

০.০০ 

০% 

৩৭৮.৮৮ 

৩০% 

বহুমুখী প্ররশক্ষণ। 

১৪. 

মমােনর্ি সমাজকল্যাণ বারলকা 

এরতমখানা রনম থান - মনত্রয়কানা  

(জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১) 

৫৫৮.৮৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ GwZgLvbv feb I ’̄vcbv 

AvmevecÎ 

১৫. সমাজকল্যাণ েবন রনম থাণ। ৬৬০০.৮০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ভবন ননর্মাণ্ 

         

 
স্বাস্থয উইং      

১৬. 

এস্টাবধলশদমন্ট অব জামালপুর 

িায়াদবটিক িসধপটাল 

(জানুয়াধর,২০১৬- 

ধিদসম্বর/২০১৯) 

২৪৪৯.৪১ ৫০০.০০ 

 

০.০০ 

০% 

১০৭৫.২৭ 

৪৯% 

রনম থাণ কাজ-৪৬৮৮.১০ বর্ থ রম. 

মমরিকযাল র্ন্ত্রপারত-১৮৩.৫৮টি 

অরফস র্ন্ত্রপারত-৪০.০০ লক্ষ টাকাি 

মমরিকযাল আসবাবপত্র-৮২৫টি  

অরফস আসবাবপত্র-৮৮টি 

আন্ডািগ্রাউন্ড রিজথািোি-১টি 

রলফট-১টি 

   

       

১৭. 

এস্টাবধলশদমন্ট অব স্নত্রদকানা 

িায়াদবটিক িাসপাতাল স্থাপন 

(১ম সংয়শারধত) (জানুয়াধর/১৫- 

জুন/২০২০) 

১২৭১.১৫ ০.০০ ০.০০ 

০% 

৮২৯.৯০ 

৭০/% 

 

রনম থাণ কাজ-৭৮০২ বর্ থ রম. 

মমরিকযাল র্ন্ত্রপারত-২৩টি 

অরফস র্ন্ত্রপারত-৫৬টি 

মমরিকযাল আসবাবপত্র-৩০২টি 

অরফস আসবাবপত্র-১৫৫টি 

মিইন োিয়েে-১টি 

  

       



ক্রঃ 

নং 

ওরপ/প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবায়নকাল) 

মমাট প্রাকরিত 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছয়িি 

এরিরপ বিাদ্দ 

২০১৯-২০ অর্ থ 

বছয়িি নয়েম্বি 

২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয় 

নয়েম্বি ২০১৯ পর্ থন্ত 

ক্রমপুরিত ব্যয় 
প্রধান প্রধান কার্ থক্রমসমূে 

বিায়দ্দি রবপিীয়ত 

(%) 

মমাট প্রকল্প ব্যয়য়ি 

রবপিীয়ত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮. 

 

গাওসুল আর্ম ধবএনএসধব আই 

িসধপটাল, ধেনাজপুর-এ গ্লুদকামা, 

স্রটিনা ও কধণ িয়া সাব-

স্েধসয়ালটি ইউধনট স্থাপন               

(জানুয়াধর/১৮- জুন/২০) 

১৭৩৭.৩৫ ৪০০.০০ ০.০০ 

০% 

৫৬৭.০০ 

৩৮% 

 

wPwKrmv hš¿cvwZ-39wU 

nvmcvZvj I Awdm AvmevecÎ-380wU 

wjdU,Kw¤úDUvi,‡Rbv‡iUi,cÖ‡R±I,d«xR I Gwm-39wU 

feb wbg©vY-4500 eM©wg. 

১৯. 

ধবশ শয্যা ধবধশস্ট পীরগঞ্জ 

িায়াদবটিক িাসপাতাল 

ধনম িাণ,ঠাকুরগাঁও  (জুলাই/১৭- 

জুন/২০) 

১০২৫.৪৬ ২০০.০০ 

 

০.০০ 

০%  

২৯২.০৯ 

৩৩% 

রনম থাণ কাজ-১৯২৯.১০ বর্ থ রম. 

মমরিকযাল র্ন্ত্রপারত-৫২টি 

অরফস র্ন্ত্রপারত-১৩টি 

মমরিকযাল আসবাবপত্র-৮২টি 

অরফস আসবাবপত্র-৭০টি 

অযামু্বয়লন্স-১টি   

       

২০. 

জালালাউরদ্দন আেয়মদ 

ফাউয়ন্ডশন করমউরনটি রেরিক মা, 

রশশু ও িায়ায়বটিক োসপাতাল 

রনম থাণ  (জুলাই/২০১৭- 

জুন/২০২০) 

২৪৫৪.২১ ১০০০.০০ 

 

৫০০.০০ 

৪৮%  

 

১০৫৪.০০ 

৪৮% 

 

G¨vgey‡jÝ-1wU 

‡gwWK¨vj hš¿cvwZ-220wU 

‡mŠi we ỳ¨-01wU 

Awdm hš¿cvwZ-23wU 

nvmcvZvj AvmevecÎ-727wU 

Awdm AvmevecÎ-102wU 

feb wbg©vY- 4200 Nb wg.   

       

২১. কুধমল্লা ১০০শয্যা, ধবধশষ্ট 

ধবদশষাধয়ত িাসপাতাল স্থাপন 

(জুলাই/১৭- জুন/২০) 

৪৯৩৪.৪০ ২০০.০০ 

 

০.০০ 

০%  

৯৮৬.৯৪ 

২৫% 

 

AvmevecÎ-542wU 

hš¿cvwZ-585wU 

feb wbg©vY-6924 eM©wg. 

         

২২. 

কুরমিা মজলাি ৬টি উপয়জলায় 

রনিাপদ মাতৃত্ব কার্ থক্রম (২য় 

পর্ থায়)   

(অয়টাবি/২০১৮- জুন/২০২১) 

৯৮২.৪৫ ১০০.০০ 

 

৪০.২৫ 

৩০%  

 

৯৭.১৮ 

১৫% 

gUimvB‡Kj-2wU 

‡g‡kbvwiR-693wU 

gwnjv‡`i avÎxwe`¨vi Dci cÖwkÿY 

         

২৩. 

িাঁপাইনবাবর্ি মজলাি ৫টি 

উপয়জলায় রনিাপদ মাতৃত্ব  

১০১৪.৪৩ ৩৩৯.০০ 

 

৯৪.১৮৮ 

২৮% 

 

৬৯৩.০৬ 

৭৩% 

 

cÖwkÿY- 563 jÿ UvKv 

feb wbg©vY -5000 eM©wg. 

A¨vgvey‡jÝ I gUiMvox -6wU 

Kw¤úDUvi -5wU 

AvmevecÎ-54 wU   

(জুলাই/২০১৮ েয়ত জুন/২০২০)       



ক্রঃ 

নং 

ওরপ/প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবায়নকাল) 

মমাট প্রাকরিত 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছয়িি 

এরিরপ বিাদ্দ 

২০১৯-২০ অর্ থ 

বছয়িি নয়েম্বি 

২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয় 

নয়েম্বি ২০১৯ পর্ থন্ত 

ক্রমপুরিত ব্যয় 
প্রধান প্রধান কার্ থক্রমসমূে 

বিায়দ্দি রবপিীয়ত 

(%) 

মমাট প্রকল্প ব্যয়য়ি 

রবপিীয়ত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪. 
৫০ শয্যা বিবশষ্ট চাাঁপাইনিািগঞ্জ 

ডায়াবিটিক হাসপাতাল স্থাপন 

(এবিল /২০১৮ হবত জুন/২০২১) 

২৪৯৩.৩৬ ৪০০.০০ 

 

২০০.০০ 

৫৫% 

 

৩৯৯.৯৫ 

২১% 

 

A¨v¤^y‡jÝ-1wU 

Awdm hš¿-21wU 

Awdm dvwY©Pvi-152W 

‡gwW‡Kj hš¿-112wU 

‡gwWK¨vj dvwY©Pvi-150wU 

feb wbg©vY-5502.12 eM©wg.   

       

 

 

 

২৫. 

করিমপুি নুিজাোন সামসুন্নাোি 

মা ও রশশু রবয়শষারয়ত 

োসপাতাল স্থাপন 

(জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১) 

 

 

 

৪৪২৪.০০ 

 

 

 

১৫০০.০০ 

 

 

 

 

০.০০ 

০% 

 

 

 

০.০০ 

০% 

Awdm hš¿cvwZ-25wU 

Awdm AvmevecÎ-51wU 

‡gwWKvj hš¿-302wU 

‡gwWK¨vj AvmevecÎ-376wU 

feb wbg©vY-5634.35 eM©wg. 

         

২৬. 

আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ 

উল্লাহ- সাবলহ আহবেদ 

কবেউবনটি হাসপাতাল ও আর্ থ 

সাোবিক উন্নয়ন 

(মে/২০১৮ হবত বডবসম্বর/২০২০) 

৪৮৬১.৯৭ ৯০০.০০ 

 

৭৪.৭৫ 

১৩% 

 

১৯৫৮.৫৫ 

৪৭% 

 

A¨v¤^y‡jÝ-1wU 

wcKAvc-1wU 

gvB‡µv-1wU 

gUi mvB‡Kj-1wU 

evBmvB‡Kj-2wU 

‡gwWK¨vj hš¿-5383 

‡_ivwc hš¿-50wU 

cÖwkÿY hš¿-45wU 

AvbevecÎ-1790 

nvmcvZvj feb-23140 eM©dzU 

cÖexb wbevm-20000 eM©dzU 

Avidv‡bR feb-20000 eM©dzU 

       

২৭. 

এোবরলশয়মন্ট অব ন্যাশনাল োট থ 

ফাউয়ন্ডশন েসরপটাল, িাজশােী 

(জুলাই/২০১৮ েয়ত জুন/২০২১) 

৪৭৯৯.৮৯ ৫০০.০০ 

 

০.০০ 

০% 

৬৪০.৭৭ 

১৮% 

 

A¨v¤^y‡jÝ-1wU 

‡gwWK¨vj hš¿cvwZ-674wU 

AvbevecÎ-819wU 

Awdm miÄvg-90wU 

feb wbg©vY-3256.69 eM©wg. 

       

২৮. 

মাগুরা িায়াদবটিক িাসপাতাল 

স্থাপন 

(জুলাই/১৭- জুন/২০) 

২৪৯৭.১৭ ৮৪৫.০০ 

 

০.০০ ৩৮৮.৩২ 

২১% 

 

G¨vgey‡jÝ-1wU 

‡gwWK¨vj hš¿cvwZ-111wU 

Awdm hš¿cvwZ-25wU 

nvmcvZvj AvmevecÎ-825wU 

Awdm AvmevecÎ-302wU 

feb wbg©vY- 2879 Nb wg. 

 

      



ক্রঃ 

নং 

ওরপ/প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবায়নকাল) 

মমাট প্রাকরিত 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছয়িি 

এরিরপ বিাদ্দ 

২০১৯-২০ অর্ থ 

বছয়িি নয়েম্বি 

২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয় 

নয়েম্বি ২০১৯ পর্ থন্ত 

ক্রমপুরিত ব্যয় 
প্রধান প্রধান কার্ থক্রমসমূে 

বিায়দ্দি রবপিীয়ত 

(%) 

মমাট প্রকল্প ব্যয়য়ি 

রবপিীয়ত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

f~wg Dbœqb-45 jÿ UvKv 

২৯. 

সুনামর্ি িায়ায়বটিক োসপাতাল 

স্থাপন 

(জুলাই/২০১৮- রিয়সম্বি/২০২০) 

১৮৪৮.০৫ ৫০০.০০ 

 

০.০০ 

০% 

২১০.০০ 

 

১৬% 

A¨v¤^y‡jÝ-1wU 

‡gwWK¨vj hš¿-619wU 

Awdm hš¿-11wU 

AvmevecÎ-28wU 

feb wbg©vY-2350.76 eMwg. 

       

৩০. 

ঢাকা রশশু োসাপাতায়ল 

এযািেন্সি রশশু সাজথািী এন্ড মেম 

মসল মর্িারপ ইউরনট স্থাপন 

(জুলাই/২০১৮- রিয়সম্বি/২০২০) 

২৪৪৯.০০ ৪০০.০০ 

 

০.০০ 

০% 

১২৭৭.৯৯৯ 

৫৭% 

 

hš¿cvwZ I miÄvg-4wU 

AvmevecÎ-27wU 

cÖwkÿY-7wU e¨vP 

       

৩১. 

মফিয়দৌস মরজদ প্ররতবন্ধী 

মসবায়কন্দ্র এবং োসপাতাল স্থাপন 

(জুলাই, ২০১৯ মর্য়ক জুন ২০২১) 

২৭১৫.৬৯ ৫৪৮.০০ 

 

১৬৭.০৬ 

৩৫% 

 

১৬৭.০৬ 

১১% 

A¨v¤^y‡jÝ-1wU 

‡gwWK¨vj hš¿-wU 

থেরাপি hš¿-11wU 

feb wbg©vY-2750 eMwg.        

৩২. 

মাদািীপুি িায়ায়বটিক োসপাতাল 

স্থাপন  

(রিয়সম্বি ২০১৮ েয়ত নয়েম্বি 

২০২১) 

২১৫৩.৩১ ০.০০ ০.০০ 

০% 

০.০০ 

০% 

A¨v¤^y‡jÝ-1wU 

‡gwWK¨vj hš¿-619wU 

Awdm hš¿-11wU 

AvmevecÎ-28wU 

feb wbg©vY-2350.76 eMwg.        

৩৩. 

কন্সিাকশন অব ভদকশনাল স্িধনাং 

এন্ড ধরদিধবধলদটশন স্সন্টার ফর 

ধে ধিজএযাবলি এট ধসআরধপ, 

মাধনকগঞ্জ (সাংদশাধিত) 

(জানুয়াধর/২০১৭-ধিদসম্বর/২০১৯) 

 

১০৮৫.০০ ১০০.০০ ৬০.১৫০ 

৬০% 

 

৯৩২.০৮ 

৯১% 

 

 

অরফস র্ন্ত্রপারত-৪৪টি 

প্ররশক্ষণ েবন-২৩১৩.৬৩ বর্ থরম. 

৩৪. 

আমায়দি গ্রাম কযানসাি মকয়াি 

এন্ড রিসাস থ মসন্টাি। 

(জুলাই/২০১৯-জুন/২০২১ 

২২৮৯.৪৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ েবন স্থাপন-২৮০১ বর্ থ রমটাি। 

র্ন্ত্রপারত সংগ্রে-২৬টি 

  



কারির্িী সোয়তা প্রকল্প (ববয়দরশক সাোয্যপুি) 

৩৫. 

িাইল্ড মসনরসটিে মযাসাল 

প্রয়টকশন ইন বাংলায়দশ 

(রসএসরপরব) মফইজ-২ 

(জুলাই/২০১৭- জুন/২০২০) 

৪০৭৯.০০ ৪০.০০ 

 

৫০১.৯৬ 

৩০% 

 

১৭৮৯.০১ 

৪৯% 

 

প্রকয়ল্পি আওতায় ২,৭৫,৪০৫ জন রশশুয়দি (০-১৮ বছি) 

Conditional Cash Transfers কিা েয়ব। এছািা 

Child Help Line সিল িাখা এবং রশশুয়দি আবাসয়নি 

ব্যবস্থা কিা েয়ব।  

       

৩৬. 

Cash Transfar 

Modernization 

(CTM) 

(জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩) 

২১৪৪৩.৭৮ ৬০.০০ 

 

৬.৮৯ 

২% 

 

১০৭.৫০  

১% 

 

আধুরনক মসবাি মাধ্যয়ম সমাজয়সবা অরধদপ্তয়িি রবরেন্ন োতা 

েস্তান্তি প্ররক্রয়াি দক্ষতা ও স্বচ্ছতাি উন্নয়ন কিা। 

 

রবরেন্ন পিামশ থক ব্যবোি 

        

 


