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সামাজিক জিরাপত্তা কার্ যক্রম: অর্ যবছর ২০২1-২2  

পজরচালি খাদতর কার্ যক্রমসমূহ      

ক্রজমক 

িাং 
জববরণ 

বাস্তবায়িকারী  

মন্ত্রণালয়/ 

জবভাগ 

 উপকারদভাগী (লক্ষ িি) বাদিট বরাদ্দ (দকাটি টাকায়) 

বাদিট সাংদশাজিত বাদিট বাদিট সাংদশাজিত বাদিট 

(২০20-২1) (২০20-২1) (২০২1-২2) (২০20-২1) (২০20-২1) (২০21-২2) 

(ক) িগে প্রোি (জবজভন্ন ভাতা) 

1 বয়স্ক ভাতা কার্ যক্রম সমািকল্যাণ  49.00 49.00 57.01 2940.00 2940.00 3444.54 

2 জবিবা ও স্বামী জিগৃহীতা 

মজহলাদের িন্য ভাতা              
সমািকল্যাণ  20.50 20.50 24.75 1230.00 1230.00 1495.40 

3 অসচ্ছল প্রজতবন্ধীদের িন্য 

ভাতা 
সমািকল্যাণ  18.00 18.00 20.08 1620.00 1620.00 1820.00 

4 জহিড়া, ববদে ও অিগ্রসর 

িিদগাষ্ঠীর িীবিমাি উন্নয়দির 

িন্য ভাতা 

সমািকল্যাণ  0.86 0.86 0.86 46.31 46.31 46.31 

5 েজরদ্র মা'র িন্য মাতৃত্বকাল 

ভাতা 
মজহলা ও জশশু  7.70 7.70 7.70 763.27 753.97 764.39 

6 কম যিীবী ল্যাকদটটিাং মাোর 

সহায়তা 
মজহলা ও জশশু  2.75 2.75 2.75 274.28 270.79 276.65 

7 বীর মুজিদর্াদ্ধা সম্মািী ভাতা  মুজিযুদ্ধ জবষয়ক  2.00 2.00 2.00 3385.05 2880.00 4653.35 

8 শহীে পজরবার ও যুদ্ধাহত বীর 

মুজিদর্াদ্ধা-দের জচজকৎসা ও  

সম্মািী ভাতা  

মুজিযুদ্ধ জবষয়ক  0.15 0.13 0.13 480.40 450.08 446.66 

9 সরকাজর কম যচারীদের অবসর ও 

পাজরবাজরক অবসর ভাতা
1
 

অর্ য জবভাগ 6.30 6.30 7.53 23000.00 23000.00 26690.00 

  (ক) উপদমাট: জবজভন্ন ভাতা  107.26 107.24 122.81 33739.31 33191.15 39637.30 

(খ) খাদ্য জিরাপত্তা ও কম যসাংস্থািমূলক কার্ যক্রম2  

১ জভজিজি মজহলা ও জশশু  10.76 10.40 10.40 1756.93 1840.05 1840.05 

২ জভজিএফ দু:ব্যব:ও ত্রাণ 45.00 200.17 200.17 940.10 941.15 1455.54 

৩ জিআর (খাদ্য) দু:ব্যব:ও ত্রাণ 65.00 26.25 32.00 3062.58 242.64 590.75 

৪ খাদ্য সহায়তা                 

(পাব যতয চট্টগ্রাম) 

পাব যতয চট্টগ্রাম 

জবষয়ক  
2.81 2.78 2.81 322.49 318.20 337.31 

৫ কাদির জবজিমদয় খাদ্য 

(কাজবখা) 
দু:ব্যব:ও ত্রাণ 2.50 0.00 2.00 1043.04 0.00 809.30 

৬  কাদির জবজিমদয় 

টাকা(কাজবটা)  
দু:ব্যব:ও ত্রাণ 3.75 3.50 3.50 1500.00 2276.52 1500.00 

৭  টিআর (িগে)  দু:ব্যব:ও ত্রাণ 5.63 3.69 3.69 1530.00 2324.59 1450.00 

৮ অজতেজরদ্রদের িন্য কম যসাংস্থাি দু:ব্যব:ও ত্রাণ 6.63 19.18 19.18 1650.00 1650.00 1650.00 

৯ ওএমএস খাদ্য  21.68 20.00 23.00 972.90 948.97 1019.86 

১০ খাদ্য বান্ধব কম যসূজচ  খাদ্য  62.50 62.50 62.50 3844.26 2891.04 2945.73 

১১ খাদ্য ভর্তযকী (অন্যান্য) খাদ্য  - - - ১৩৫৮.৯৬ ১৩৮৯.৩২ ১৪৬১.১৮ 

(খ) উপদমাট: খাদ্য জিরাপত্তা ও কম যসাংস্থাি 226.25 348.46 359.25 17981.26 14822.48 15059.72 

                                                           
1
 Non-contributory transfer বিধায় সামাবিক বিরাপত্তা কার্ থক্রমমর আওতাভুক্ত;    

2
 খাদ্য বিরাপত্তা ও কম থসংস্থািমূলক কার্ থক্রমম উপকারমভাগীর সংখ্যা বিধ থারমণ পবরিামরর মমাট সদস্য সংখামক একক বিমসমি গণ্য কমর িময়মে;    

http://www.mof.gov.bd/
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ক্রজমক 

িাং 
জববরণ 

বাস্তবায়িকারী  

মন্ত্রণালয়/ 

জবভাগ 

 উপকারদভাগী (লক্ষ িি) বাদিট বরাদ্দ (দকাটি টাকায়) 

বাদিট সাংদশাজিত বাদিট বাদিট সাংদশাজিত বাদিট 

(২০20-২1) (২০20-২1) (২০২1-২2) (২০20-২1) (২০20-২1) (২০21-২2) 

(গ) উপবৃজত্ত কার্ যক্রম 

১ প্রার্জমক জশক্ষা স্তদরর ছাত্র-ছাত্রী 

উপবৃজত্ত  

প্রার্জমক ও 

গণজশক্ষা 
143.95 ১০০.০০ ১৪০.০০ 900.00 3712.00 1900.00 

২ মাধ্যজমক, উচ্চ মাধ্যজমক ও 

মাদ্রাসা জশক্ষা স্তদরর উপবৃজত্ত 
3
 

মাধ্যজমক ও 

উচ্চ জশক্ষা   
35.00 52.25 52.25 ৩৯৬৪.০৮ ২৮৩১.৭৭ 1841.14 

৩ স্নাতক ও স্নাতদকাত্তর স্তদরর 

জশক্ষার্ীদের িন্য উপবৃজত্ত  

 মাধ্যজমক ও 

উচ্চ জশক্ষা   
2.09 1.82 1.30 4.31 95.88 79.85 

৪ কাজরগজর জশক্ষা প্রজতষ্ঠাদির 

জশক্ষার্ীদের িন্য উপবৃজত্ত 

কাজরগজর ও 

মাদ্রাসা জশক্ষা    
 -  - 5.56    330.00 

৫ প্রজতবন্ধী জশক্ষার্ীদের উপবৃজত্ত সমািকল্যাণ  1.00 1.00 1.00 95.64 95.64 95.64 

৬ জহিড়া, ববদে ও অিগ্রসর 

িিদগাষ্ঠীর িীবিমাি উন্নয়দি 

উপবৃজত্ত 

সমািকল্যাণ  0.27 0.27 0.27 26.35 26.35 26.35 

  (গ) উপদমাট: উপবৃজত্ত কার্ যক্রম  182.31 155.34 200.38 4990.38
4
 6761.64 4272.98 

(ঘ) িগে/উপকরণ হস্তান্তর (জবদশষ কার্ যক্রম) 

১ ত্রাণ সামগ্রী
5
 দু: ব্যব:ও ত্রাণ 12.43 59.10 59.10 205.00 185.00 185.00 

২ দুদর্ যাগ অনুোি দু: ব্যব:ও ত্রাণ 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 100.00 

৩ ত্রাণ কার্ য (বন্যা,খরা, ঘূজণ যঝড় ও 

অন্যান্য) 
দু: ব্যব:ও ত্রাণ 0.00 36.00 36.00 81.00 91.00 81.00 

৪ গৃহহীি মানুদষর িন্য গৃহ 

জিম যাণ
6
/গৃহ মঞ্জুরী 

দু:ব্যব:ও ত্রাণ 255.45 2.65 - 2157.50 27.50 27.50 

৫ কদরািায় ক্ষজতগ্রস্ত ক্ষুদ্র (কুটির 

জশল্পসহ) জশল্প ও সাজভ যস বসক্টদরর 

প্রজতষ্ঠািসমূদহর িন্য সুে বাবে 

ভর্তযকী  

অর্ য জবভাগ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৪ ৩০০০ ৩০০০ ২৮০০ 

৬ কদরািার কারদণ রপ্তাজিমুখী ততরী 

বপাশাক ও পাদুকা জশদল্পর কম যহীি 

হদয় পড়া শ্রজমকদের িন্য 

সহায়তা  

শ্রম ও 

কম যসাংস্থাি 
- 0.61 0.55 - ৫০.০০ ৪৫.০০ 

৭ িেী ভাঙ্গি কবজলত এলাকার 

িিসািারদণর িন্য প্রিািমন্ত্রীর 

পুিব যাসি সহায়তা 

অর্ য জবভাগ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

৮ সঞ্চয়পদত্রর সুে বাবে সহায়তা 

(সামাজিক জিরাপত্তার অাংশ)
7
 

অর্ য জবভাগ 0.00 56.00 61.60 6625.00 6816.00 6909.00 

৯  কৃজষ ভর্তযকী
8
 কৃজষ   87.00 87.00 87.00 1900.00 1700.00 7970.00 

১০ কৃজষ পুিব যাসি  কৃজষ   0.00 60.00 60.00 2500.00 300.00 400.00 

১১ কযািসার, জকিিী ও জলভার 

জসদরাজসস বরাগীদের আজর্ যক 

সহায়তা  

সমািকল্যাণ  0.30 0.30 0.30 150.00 150.00 150.00 

১২ চা শ্রজমকদের িীবিমাি উন্নয়ি সমািকল্যাণ  0.50 0.50 0.50 25.00 25.00 25.00 

১৩ চাকুরীরত অবস্থায় মৃর্তযবরণকারী 

সরকাজর কম যচারীর পজরবাদরর 

িন্য অনুোি 

িিপ্রশাসি - 0.04৪ 0.04৪ 322.44 322.46 350.81 

                                                           
3
 মাধ্যজমক, উচ্চ মাধ্যজমক ও মাদ্রাসা স্তদরর উপবৃজত্ত কার্ যক্রমটি বতযমাদি স্নাতক ও স্নাতমকাত্তর জশক্ষার্ীদের িন্য উপবৃজত্ত কার্ যক্রদমর ন্যায়  প্রিািমন্ত্রীর জশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর মাধ্যদম বাস্তবাজয়ত হদচ্ছ; 

4
 প্রার্বমক োত্র-োত্রী উপবৃবত্ত উন্নয়ি উপখামতর পবরি থমত িতথমাি পবরচালি অংমের উপবৃবত্ত উপখামত মদখামিা িময়মে। ফমল, ২০২০-২১ অর্ থিেমরর িামিমট পবরচালি অংমে উপবৃবত্ত উপখামত িরাদ্দ বৃবি 

মপময়মে;  

5 জবজভন্ন ত্রাণ সামগ্রীর মদধ্য রদয়দছ পজরদিয় বস্ত্র, কম্বল, জবস্কুট, বেউটিি, তাবু, জশশু খাদ্য ইতযাজে; 

6
 এ কার্ থক্রম আশ্রয়ি প্রকল্পসি অন্যান্য প্রকমল্পও চলমাি রময়মে;  

7
 সঞ্চয় পদত্রর সুদের বক্ষদত্র সরকার কতৃযক প্রেত্ত ব্যাাংক হাদরর অজতজরি অাংশ এখাদি বেখাদিা হদয়দছ; 

8
 কৃজষ ভর্তযকীদত  ক্ষুদ্র ও প্রাজন্তক কৃষক সাংজিষ্ট অাংশ বেখাদিা হদয়দছ; 
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ক্রজমক 

িাং 
জববরণ 

বাস্তবায়িকারী  

মন্ত্রণালয়/ 

জবভাগ 

 উপকারদভাগী (লক্ষ িি) বাদিট বরাদ্দ (দকাটি টাকায়) 

বাদিট সাংদশাজিত বাদিট বাদিট সাংদশাজিত বাদিট 

(২০20-২1) (২০20-২1) (২০২1-২2) (২০20-২1) (২০20-২1) (২০21-২2) 

১৪ শহীে পজরবার ও যুদ্ধাহত 

মুজিদর্াদ্ধাদের িন্য বরশি  
মুজিযুদ্ধ জবষয়ক  0.30 0.34 0.34 65.00 65.00 70.00 

১৫ িাতীয় আইিগত সহায়তা আইি ও জবচার  0.92 0.9২ 0.9৫ 27.27 21.74 25.88 

১৬ জশক্ষা প্রজতষ্ঠাদির জশক্ষক এবাং 

ছাত্র-ছাত্রীদের িন্য জবদশষ 

অনুোি 

মাধ্যজমক ও উচ্চ 

জশক্ষা জবভাগ  
   1.30  1.30   11.00 13.00 

১৭ কদরািা মহামারী বমাকাদবলায় 

অর্ যনিজতক পুিরুদ্ধার ত্বরাজিত 

করার িন্য জসএমএসএমই ভূি 

৮টি প্রজতষ্ঠািদক অনুোি
9
 

অর্ য জবভাগ -   ১.২০  ২.৩০ -  570.00 930.00 

           (ঘ) উপদমাট: িগে/উপকরণ হস্তান্তর                  

(জবদশষ কার্ যক্রম) 
357.05 304.91 390.82 ১৯২৫৮.২১

10
 ১৩৪৯৪.৭০ ২০১৮২.১৯  

(ঙ) ঋণ সহায়তা কার্ যক্রম 

1 মজহলাদের আত্মকম যসাংস্থাদির 

িন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্ যক্রম  
মজহলা ও জশশু  0.34 0.34 0.34 6.00 6.00 6.00 

২ পল্লী ও শহর সমািদসবা ও 

পল্লী মাতৃদকদের িন্য সুেমুি 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 

 সমািকল্যাণ   1.00 0.58 0.30 158.00 108.00 60.82 

৩ পল্লী কম য-সহায়ক ফাউদেশি 

(জপদকএসএফ)  

আজর্ যক প্রজতষ্ঠাি 

জবভাগ 
201.19 ২০৫.০০ ২১০.০০ 589.17 850.00 900.00 

৪ বসাসাল বিভলপদমন্ট 

ফাউদেশি  

আজর্ যক প্রজতষ্ঠাি 

জবভাগ 
৪.২৪ ৪.২৪ ৫.৫০ 60.00 122.82 210.00 

  
(ঙ) উপদমাট: ঋণ সহায়তা কার্ যক্রম  

206.77 210.16 216.14 ৫813.17
11

 ৯২৮৬.৮২ 1176.82 

(চ) জবদশষ িিদগাষ্ঠীর িন্য সহায়তা 

১ জিউদরা-দিদভলপদমন্টাল 

প্রজতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট  
সমািকল্যাণ  0.00 ৩.13 ৩.15 29.15 27.69 30.89 

২ শারীজরক প্রজতবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট  সমািকল্যাণ  0.00 ০.০7 ০.০8 15.00 17.50 17.00 

৩ বশখ রাদসল জশশু প্রজশক্ষণ ও 

পুিব যাসি বকে  
সমািকল্যাণ   -  ০.০৩ ০.০৩  0.00 23.38 24.34 

৪ প্রজতবন্ধী বসবা ও সাহায্য বকে  সমািকল্যাণ  3.99 2.50 12.00 68.90 62.20 67.83 

৫ জভক্ষাবৃজত্তদত জিদয়াজিত 

িিদগাষ্ঠীর পুিব যাসি ও জবকল্প 

কম যসাংস্থাি সৃবি 

সমািকল্যাণ  0.10 ০.০3 ০.30 5.00 5.00 6.00 

৬ প্রজতবন্ধী জবদ্যালদয়র িন্য 

মঞ্জুরী  
সমািকল্যাণ  0.37 0.40 0.85 29.68 33.01 34.82 

৭ সরকাজর জশশু পজরবার ও 

অন্যান্য প্রজতষ্ঠািসমুদহ 

জিবাসীদের বখারাকী  

সমািকল্যাণ  0.21 0.18 0.19 73.31 75.35 80.39 

৮ ববসরকাজর এজতমখািায় 

কযাজপদটশি মঞ্জুরী  
সমািকল্যাণ  1.20 1.00 1.02 240.00 240.00 254.40 

৯ িজয়তা ফাউদেশি  মজহলা ও জশশু  - 0.01 0.01 6.91 6.86 7.21 

                                                           
9
 জসএমএসএমই ভুি ৮টি প্রজতষ্ঠাি:  িজয়তা ফাউদেশি, এিজিও ফাউদেশি, বসাশ্যাল বিদভলপদমন্ট ফাউদেশি, এসএমই ফাউদেশি, পল্লী োজরদ্র জবদমাচি ফাউদেশি, জবজসক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ি 

ফাউদেশি ও বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ি ববাি য;        

10
 কমরািা ঝুঁবক মমাকামিলায় লক্ষ্যবভবত্তক িিমগাষ্ঠীর মামে িগদ অর্ থ বিতরণ কার্ থক্রমটি ‘(ে) বিবিধ তিবিল ও কার্ থক্রম’ এ ‘কমরািা ভাইরামসর প্রাদুভ থাি মমাকামিলায় তিবিল’ অংমে মদখামিা িময়মে। 

উমেখ্য, ২০২০-২১ অর্ থিেমর মূল িামিমট িরাদ্দ বেল বকন্তু ২০২১-২২ অর্ থিেমর িরাদ্দ মিই এমি কার্ থক্রমমক পৃর্কভামি প্রদে থি করা িয়বি। তমি, এ িািদ িরাদ্দকৃত অর্ থ ২০২০-২১ অর্ থিেমরর মমাট 

িরামদ্দর মমে অন্তভুক্ত রময়মে;  

11
 ২০২০-২১ অর্ থিেমর মূল িামিমট িরাদ্দ বেল বকন্তু ২০২১-২২ অর্ থিেমর িরাদ্দ মিই এমি কার্ থক্রমমক পৃর্কভামি প্রদে থি করা িয়বি। তমি, এ িািদ িরাদ্দকৃত অর্ থ ২০২০-২১ অর্ থিেমরর মমাট িরামদ্দর 

মমে অন্তভুক্ত রময়মে; 
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ক্রজমক 

িাং 
জববরণ 

বাস্তবায়িকারী  

মন্ত্রণালয়/ 

জবভাগ 

 উপকারদভাগী (লক্ষ িি) বাদিট বরাদ্দ (দকাটি টাকায়) 

বাদিট সাংদশাজিত বাদিট বাদিট সাংদশাজিত বাদিট 

(২০20-২1) (২০20-২1) (২০২1-২2) (২০20-২1) (২০20-২1) (২০21-২2) 

১০ িীজবকায়দির িন্য মজহলাদের 

েক্ষতাজভজত্তক প্রজশক্ষণ  
মজহলা ও জশশু  0.00 0.26 0.26 7.99 7.99 7.99 

১১ পর্ জশশু পুিব যাসি এবাং জশশু 

জবকাশ কার্ যক্রম  
মজহলা ও জশশু  0.05 0.02 0.02 11.20 9.16 11.20 

১২ চর, হাওর ও পশ্চাৎপে 

এলাকার মানুদষর উন্নয়দি 

জবদশষ সাহায্য 

অর্ য জবভাগ 0.23 0.23 0.23 50.00 50.00 50.00 

(চ) উপদমাট: জবদশষ িিদগাষ্ঠীর িন্য সহায়তা  6.15 7.73 18.14 537.14 558.14 592.07 

(ছ) জবজবি তহজবল ও কার্ যক্রম 

১ কদরািা ভাইরাদসর প্রাদুভযাব 

বমাকাদবলায় তহজবল
12

  
অর্ য জবভাগ - 35.00 - ৫০০ 755.00 ৭৩00.00 

২ িলবায়ু পজরবতযি তহজবল 
পজরদবশ ও বি  

4.50 4.30 4.70 
100.00 100.00 100.00 

৩ িাতীয় সমািকল্যাণ পজরষে  সমািকল্যাণ  0.88 0.80 0.85 74.43 72.46 77.44 

৪ িারী উন্নয়ি ও উদদ্যািার িন্য 

জবদশষ সহায়তা তহজবল 
অর্ য জবভাগ 0.00 0.25 0.25 125.00 125.00 125.00 

৫ দুদর্ যাদগ ক্ষজতগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও 

বপালজট্র খামারীদের সহায়তা 

তহজবল  

অর্ য জবভাগ 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 50.00 

৬ জির্ যাজতত দুুঃস্থ মজহলা ও 

জশশুকল্যাণ তহজবল এবাং েগ্ধ 

ও প্রজতবন্ধীদের পুিব যাসি 

তহজবল  

মজহলা ও জশশু 

এবাং 

সমািকল্যাণ 

0.33 0.33 0.33 1.82 6.82 6.93 

৭ ন্যাশিাল সাজভ যস  যুব ও ক্রীড়া  1.07 ০.৭৫ ০.১৩ 576.85 249.52 95.25 

৮ েক্ষতা উন্নয়ি ও 

ভূজমকম্পিজিত ঝুঁজক 

ব্যবস্থাপিা তহজবল 

দু: ব্যব: ও ত্রাণ  ০.১৭ ০.১৭ ০.১৭ 400.00 400.00 150.00 

৯ অর্ যনিজতক ও প্রাকৃজতক 

অজভঘাত বমাকাদবলায় 

তহজবল
13

 

অর্ য জবভাগ  - 0.98 - -  24.53 5000.00 

  (ছ) উপদমাট:জবজবি তহজবল ও কার্ যক্রম  7.95 ৪৩.৫৮ 7.৪৩ 1৮78.10
14

 ১৮৩৩.৩৩ ১২৯০৪.৬২ 

 উন্নয়ি খাদতর কার্ যক্রমসমূহ 

  (ি) উন্নয়ি খাদতর কার্ যক্রমসমূহ (চলমাি উন্নয়ি প্রকল্প/কম যসূজচ): 

১ আশ্রয়ি-২ ও ৩ প্রকল্প  প্রিািমন্ত্রীর 

কার্ যালয় 
10.65 ০.৭৮ ২.০৭ 560.00 1479.92 645.00 

২ জবদশষ এলাকার িন্য উন্নয়ি 

সহায়তা (পাব যতয চট্টগ্রাম 

ব্যতীত) 

প্রিািমন্ত্রীর 

কার্ যালয় 
0.34 0.৫৭ 0.৭০ 80.00 80.00 100.00 

৩ স্কুল জফজিাং বপ্রাগ্রাম ও োজরদ্রয 

পীজড়ত এলাকায় স্কূল জফজিাং 

কার্ যক্রম  

প্রার্জমক ও 

গণজশক্ষা  
৪০.০০ ৪০.০০ ৪১.০০ 282.50 642.57 ৬৭৩.০০ 

৪ ন্যােিাল একামেমী ফর 

অটিিম এন্ড বিউমরা 

মেমভলপমমন্ট 

 

মাধ্যজমক ও উচ্চ 

জশক্ষা 
0.00 ০.১১ ০.২১ 12.00 8.56 150.00 
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 মূলত কদরািা প্রাদুভ যাব হদত লক্ষযজভজত্তক িিদগাষ্ঠীর সুরক্ষা, িগে সহায়তা প্রোি এবাং স্বাস্থয ঝুঁজক বমাকাদবলায় এ তহজবল সৃজষ্ট হদয়দছ। ২০২১-২২ অর্ যবছদর িন্য উপকারদভাগীর কাভাদরি জিি যারদণর 

কাি চলমাি রদয়দছ, প্রদয়ািদির জিরীদখ সাংখ্যা জিরুপণ করা হদব;     
13

 ক্ষজতগ্রস্থ জেি-মজুর, কৃষক, শ্রজমক, গৃহকমী এবাং প্রাকৃজতক দুদর্ যাগ, র্র্া: বন্যা, অকাল বন্যা, ঝদড়া হাওয়া, জশলাবৃজষ্ট ও ঘূজণ যঝদড় ক্ষজতগ্রস্থদের সহায়তার িন্য এ তিবিল সৃবি িময়মে। ২০২১-২২ 

অর্ থিেমর িন্য উপকারমভাগীর কাভামরি বিধ থারমণর কাি চলমাি রময়মে, প্রময়ািমির বিরীমখ সংখ্যা বিরুপণ করা িমি;     

14
 কমরািায় ক্ষ্বতগ্রস্থ িিমগাষ্ঠীর মামে িগদ অর্ থ বিতরণ কার্ থক্রমটি ‘কমরািা ভাইরামসর প্রাদুভ থাি মমাকামিলায় তিবিল’ অংমে প্রদে থমির কারমণ ‘বিবিধ তিবিল ও কার্ থক্রম’ উপখামত ২০২০-২১ অর্ থিেমর 

িরাদ্দ বৃবি মপময়মে;     
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ক্রজমক 

িাং 
জববরণ 

বাস্তবায়িকারী  

মন্ত্রণালয়/ 

জবভাগ 

 উপকারদভাগী (লক্ষ িি) বাদিট বরাদ্দ (দকাটি টাকায়) 

বাদিট সাংদশাজিত বাদিট বাদিট সাংদশাজিত বাদিট 

(২০20-২1) (২০20-২1) (২০২1-২2) (২০20-২1) (২০20-২1) (২০21-২2) 

৫ বিল ২১ এমপাওয়াবরং 

বসটিমিিস ফর ইিক্লুবসভ এন্ড 

সাসমটইমিিল মগ্রার্ 

কাজরগজর ও 

মাদ্রাসা জশক্ষা 
0.00 ০.০৩ ০.১৩ 80.00 60.00 

48.50 

৬ বাাংলাদেদশর প্রাজন্তক িিদগাষ্ঠীর 

িীবি মাি উন্নয়ি 
সমািকল্যাণ  0.00 ০.০৬ ০.৩০ 12.00 15.00 

7.27 

৭ সরকাজর জশশু পজরবার এবাং 

বছাটমজি জিবাস   
সমািকল্যাণ  0.00 ০.০২ ০.০৩ 40.00 0.73 

60.37 

৮ 

কযাশ ট্রান্সফার মি যািাইদিশি  সমািকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 47.87 47.96 94.64 

৯ তথ্য আপা: জিজিটাল 

বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষয তথ্য 

বর্াগাদর্াগ প্রযুজির মাধ্যদম 

মজহলাদের ক্ষমতায়ি 

মজহলা ও জশশু  0.00 0.২৯ ০.৩০ 120.00 90.00 92.09 

১০ িগরজভজত্তক প্রাজন্তক মজহলা 

উন্নয়ি  
মজহলা ও জশশু  0.53 0.১১ 0.১১ 20.64 15.85 22.50 

১১ জশশু সুরক্ষা ও জশশু কল্যাণ মজহলা ও জশশু  1.45 1.50 1.45 129.95 38.53 21.74 

১২ িারী জির্ যাতি প্রজতদরািকদল্প 

মাজিদসক্টরাল বপ্রাগ্রাম  
মজহলা ও জশশু  0.00 ১১.০৫ ১১.১০ 28.00 27.40 17.56 

১৩ িজয়তা ফাউদেশদির সক্ষমতা 

জবজিমাণ য এবাং টাওয়ার  
মজহলা ও জশশু  0.00 0.00 0.00 27.81 ১১.২৭ 79.61 

১৪ H
15

  ম্যাটারিাল, জিউদিটাল, 

চাইল্ড এে এদিাদলসদসন্ট 

বহলর্/ ন্যাশিাল জিউজট্রশি 

সাজভ যদসস 

স্বাস্থযদসবা   ৬৪০.৯৮ ৫৯৮.৩৪ ৬৮৮.২২ ৮৫৮.২৭ ৮৬১.৬৬ ১৪৫৭.১৬ 

১৫ H এদসিজসয়াল সাজভ যস 

বিজলভাজর ও কজমউজিটি 

ববইিি বহলর্ বকয়ার  

স্বাস্থযদসবা  1300.00 ১০০.00 1১00.00 1236.38 753.68 786.62 

১৬ H  টি,জব, বলদপ্রাজস, 

কজমউজিদকবল এে িি- 

কজমউজিদকবল জিজিি কদরাল 

স্বাস্থযদসবা   433.17 ৫০৫.৭০ ১৩১.১৮ 694.58 598.05 788.47 

১৭ H  বমটারিাল, চাইল্ড, 

জরদপ্রািাকটিভ এে 

এদিাদলদসন্ট বহলর্  

স্বাস্থয জশক্ষা ও 

পজরবার কল্যাণ 
746.00 ৩১৬.৮১ ৩৩২.১২ 235.00 264.00 264.80 

১৮ H  জিজিকযাল করাদসপশি 

সাজভ যদসস বিজলভাজর/ ফযাজমজল 

প্লাজিাং জফল্ড সাজভ যদসস 

বিজলভাজর 

স্বাস্থয জশক্ষা ও 

পজরবার কল্যাণ 
১৭৪.১৬ ১৭৭.৯৪ ১৮০.০০ ৮০৮.00 ৭৩৪.৩০ ৬০১.৪০ 

১৯ োকা জসটি কদপ যাদরশদির 

পজরচ্ছন্নতা কমী জিবাস জিম যাণ 
স্থািীয় সরকার  0.08 0.0৩ 0.০৩ 10.00 10.00 40.01 

২০ ইিকাম সাদপাট য বপ্রাগ্রাম ফর 

দ্যা পুওদরষ্ট (র্ত্ন+স্বপ্ন) 
স্থািীয় সরকার  6.13 ৫.৫৫ ৬.০৩ 441.01 626.00 571.99 

২১ পল্লী/গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ি 

(সামাজিক জিরাপত্তা অাংশ)
16

 
স্থািীয় সরকার  0.00 0.00 0.00 418.70 269.26 522.69 

২২ আরবাি বরজিজলয়ন্স প্রকল্প: 

(জিএিজসজস ও জিজিএম)
17

 

স্থািীয় সরকার 

ও দুদর্ যাগ 
0.00 ২০০.০০ ২০০.০০ 396.21 220.00 178.56 

  

                                                           
15

 H- জচজিত অাংদশ স্বাস্থয বসবা জবভাগ এবাং স্বাস্থয জশক্ষা ও পজরবার কল্যাণ জবভাদগর জস্কম/প্রকল্পসমূদহর অিীি উপকারদভাগীর কভাদরি এখামি বেখাদিা হদয়দছ। উমেখ্য, একিি বসবা গ্রহীতার একাজিক 

বসবা গ্রহদণর জহসাব এদক্ষদত্র জবদবচিায় বিয়া হদয়দছ।   

16
 পল্লী/গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ি এর বক্ষদত্র সমুেয় বরাদ্দ জবদবচিায় িা জিদয় শুধুমাত্র সামাজিক জিরাপত্তা সাংজিষ্ট অাংশ জবদবচিায় বিয়া হদয়দছ।  

17 শুধুমাত্র সামাবিক বিরাপত্তা কার্ থক্রমমর অংেটুকু এমক্ষ্মত্র বিমিচিায় মিয়া িময়মে। 
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ক্রজমক 

িাং 
জববরণ 

বাস্তবায়িকারী  

মন্ত্রণালয়/ 

জবভাগ 

 উপকারদভাগী (লক্ষ িি) বাদিট বরাদ্দ (দকাটি টাকায়) 

বাদিট সাংদশাজিত    বাদিট 

(২০20-২1) (২০20-২1) (২০২1-২2) (২০20-২1) (২০20-২1) (২০21-২2) 

২৩ বাাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার 

সাপ্লাই এে স্যাজিদটশি 
স্থািীয় সরকার  0.00 0.00 ২.২০ 100.00 100.00 

100.00 

২৪ বহুমুখী দুদর্ যাগ আশ্রয়দকে 

জিম যাণ 
স্থািীয় সরকার 0.91 ১.৯২ ১.৬৮ 560.00 560.00 

800.00 

২৫ জস্কলস ফর ইমপ্লয়দমন্ট 

ইিদভস্টদমন্ট বপ্রাগ্রাম 

 

অর্ য জবভাগ 3.16 2.00 ৪.০০ 585.19 370.00 668.75 

২৬ গুচ্ছগ্রাম (িাইদমট জভকটিমস 

জরহযাজবলাইদটশি) প্রদিক্ট 
ভূজম  0.89 0.03 1.06 115.00 74.54 140.00 

২৭ হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চদলর 

অবকাঠাদমা ও িীবিমাি উন্নয়ি 
স্থািীয় সরকার   0.54 ০.০৭ ০.০০৭ 209.13 319.00 207.61 

২৮ চর ও হাওড় অঞ্চদলর বন্যা 

ব্যবস্থাপিা ও িীবিমাি উন্নয়ি   
পাজি সম্পে  10.18 ০.১২ ০.১৩ 85.58 191.00 135.00 

২৯ বন্যা প্রবণ ও িেী ভাঙ্গি 

এলাকায় বন্যা আশ্রয়দকে 

জিম যাণ  

দু: ব্যব: ও ত্রাণ 2.67 5.17 6.42 160.00 310.00 385.00 

৩০ স্বল্প আদয়র মানুদষর িন্য উন্নত 

িীবি ব্যবস্থা 

গৃহায়ি ও 

গণপূতয 
0.0৫ 0.0৮ 0.0৯ 19.05 70.02 40.02 

৩১ ইিদভস্টদমন্ট কদম্পাদিন্ট ফর 

ভারিাদরবল গ্রুপ বিদভলপদমন্ট 

বপ্রাগ্রাম (আইজসজভজিজি)  

মজহলা ও জশশু  0.00 0.00 ১.০০ 52.67 19.59 159.19 

৩২ উপকুলীয় িিদগাষ্ঠীর, জবদশষত  

িারীদের িলবায়ু পজরবতযি 

িজিত লবিািতা বমাকাদবলায় 

অজভদর্ািি সক্ষমতা বৃজদ্ধ  

মজহলা ও জশশু  0.00 ০.২৯ ০.২৯ 110.60 44.70 107.11 

৩৩ িরুরী জভজত্তদত বরাজহঙ্গা সাংকট 

বমাকাদবলায় মাজি-দসক্টর প্রকল্প 
স্থািীয় সরকার 0.00 ১.৯০ ২.৩৪ 205.00 ২৭৭.২০ ৩৩০.০০ 

৩৪ তাঁজতদের আর্ য-সামাজিক 

অবস্থার উন্নয়দি চলজত মূলিি 

সরবরাহ ও তাঁদতর আধুজিকায়ি  

বস্ত্র ও পাট 0.00 ০.০১ ০.০১ 25.00 24.90 35.00 

৩৫ সমতল ভূজমদত বসবাসরত 

অিগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর আর্ য-

সামাজিক ও িীবি মাদিান্নয়দির 

লদক্ষয সমজিত প্রাজণসম্পে উন্নয়ি   

মৎস ও 

প্রাজণসম্পে 
0.00 0.0১ 0.0১ 46.25 41.46 32.00 

(ি) উপদমাট: চলমাি উন্নয়ি প্রকল্প/কম যসূজচ ৩৩৮৪.৮৪ ২৮৯০.55 2714.51 11376.01
18

 12৪৫২.৩৭ ১০৩৬৩.৬৬ 

(ঝ) উন্নয়ি খাদতর কার্ যক্রমসমূহ (ির্তি প্রকল্ল/কম যসূজচ)19 

১ খুরুশকুল জবদশষ আশ্রয়ণ প্রকল্প প্রিািমন্ত্রীর 

কার্ যালয় 
0.00 0.00 0.00 0.00 ২০.০০ ১২১.০০ 

২ চাইল্ড বসিজসটিভ বসাস্যাল 

বপ্রাদটকশি ইি বাাংলাদেশ  
সমািকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 14.43 

৩ কজমউজিটি হাসপাতাল/ 

সুজবিাবজঞ্চত মানুদষর িন্য 

জবদশষাজয়ত হাসপাতাল 

সমািকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 0.00 34.30 32.50 

৪ অজতেজরদ্র িিদগাষ্ঠীদক জবজভন্ন 

প্রজশক্ষদণর মাধ্যদম তাদের 

িীবিমাি উন্নয়ি  

সমািকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 0.00 ৩০.৯৫ ৭২.৪৪ 

৫ দুস্থ ও অবদহজলত িারী ও 

জশশুদের উন্নয়িমূলক কম যসূজচ 
মজহলা ও জশশু  0.00 0.00 0.00 0.00 53.47 43.51 

                                                           
18

 প্রার্বমক বেক্ষ্া স্তমরর োত্র-োত্রী উপবৃবত্ত খাতটি পূি থিতী ‘উপবৃবত্ত কার্ থক্রম’ অংমে মর্াগ করা িময়মে। এোড়া, ২০২০-২১ অর্ থিেমর মূল িামিমট িরাদ্দ বেল বকন্তু ২০২১-২২ অর্ থিেমর িরাদ্দ মিই এমি 

কার্ থক্রমমক পৃর্কভামি প্রদে থি করা িয়বি। তমি, এ িািদ িরাদ্দকৃত অর্ থ ২০২০-২১ অর্ থিেমরর মমাট িরামদ্দর মমে অন্তভুক্ত রময়মে;  

19
 ির্তি কার্ যক্রম/প্রকল্প জবিায় ২০২০-২১ অর্ থিেমর িন্য বকছু প্রকমল্প উপকারমভাগীর কাভামরি বিধ থারমণর কাি চলমাি রময়মে,   



পৃষ্ঠা-7 | সামাজিক জিরাপত্তা কার্ যক্রম: অর্ যবছর ২০২1-২2, অর্ থ বিভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয় 

 

ক্রজমক 

িাং 
জববরণ 

বাস্তবায়িকারী  

মন্ত্রণালয়/ 

জবভাগ 

 উপকারদভাগী (লক্ষ িি) বাদিট বরাদ্দ (দকাটি টাকায়) 

বাদিট সাংদশাজিত বাদিট বাদিট সাংদশাজিত বাদিট 

(২০20-২1) (২০20-২1) (২০২1-২2) (২০20-২1) (২০20-২1) (২০21-২2) 

৬  তৃণমূল পর্ যাদয় অর্ যনিজতক 

ক্ষমতায়দি িারী উদদ্যািাদের 

জবকাশ সািি  

 

মজহলা ও জশশু  0.00 0.00 ০.৪০ 0.00 2.27 79.29 

৭ ততজর বপাশাক খাদত কম যপজরদবশ 

উন্নয়ি/  বাাংলাদেদশ ঝুঁজকপূণ য জশশু 

শ্রম জিরসি এবাং শ্রজমকদের কল্যাণ 

সুজবিাজে ও েক্ষতা উন্নয়ি কার্ যক্রম  

 শ্রম ও 

কম যসাংস্থাি 
0.00 ০.১০ ০.১৮ 0.00 74.58 80.23 

৮ উপদিলার পাজি সরবরাহ ও 

স্যাজিদটশি কার্ যক্রদম িরুজর 

সহায়তা  

স্থািীয় সরকার 0.00 ৭.০৩ ৯.০৩ 0.00 ২১৩.০০ ২৯৬.০৭ 

৯ পল্লী কম যসাংস্থাি ও সড়ক 

রক্ষণাদবক্ষণ   
স্থািীয় সরকার 0.00 ০.৪৪ ০.৪৪ 0.00 412.23 428.30 

১০ প্রাজন্তক িিদগাষ্ঠীর োজরদ্রয 

হ্রাসকরণ ও উত্তরাঞ্চদলর 

অজতেজরদ্রদের কম যসাংস্থাি 

জিজশ্চতকরণ/ পুজষ্ট সমৃদ্ধ উচ্চ 

মূদল্যর অপ্রিাি শস্য উৎপােি 

ও বািারিাতকরণ কম যসূজচ 

পল্লী উন্নয়ি ও 

সমবায় 
0.00 ১.৩৮ ০.৮৯ 0.00 105.74 156.32 

১১ কম যসাংস্থাদির িন্য ড্রাইজভাং 

প্রজশক্ষণ প্রোি 

প্রবাসী কল্যাণ ও 

তবদেজশক 

কম যসাংস্থাি  

0.00 0.00 ০.১০ 0.00 20.00 58.00 

১২ কৃষক পর্ যাদয় উন্নতমাদির িাল, 

বতল ও মসলা বীি উৎপােি, 

সাংরক্ষণ ও জবতরণ/ উপদিলা 

পর্ যাদয় প্রযুজি হস্তান্তদরর িন্য 

কৃষক প্রজশক্ষণ 

কৃজষ   0.00 ০.০৫ ০.০৫ 0.00 119.78 98.87 

১৩ চর বিদভলপদমন্ট এে 

বসদটলদমন্ট প্রদিক্ট-জিজিাং 
পাজি সম্পে  

0 0.78 0.58 
0.00 130.57 76.69 

১৪ েজরদ্র, অিগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠী 

এবাং দুদর্ যাগপ্রবণ এলাকার 

িিদগাষ্ঠীর জিরাপে খাদ্য 

সাংরক্ষদণর িন্য হাউিদহাল্ড 

সাইদলা সরবরাহ  

খাদ্য 0.00 ০.০৩ ২.৯৭ 0.00 5.10 43.37 

১৫ গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ি 

(মাটির কাি) (এজিজপ বজহভূ যত) 
দু: ব্যব: ও ত্রাণ 0.00 0.00 0.00 0.00 1876.52 1500.00 

১৬ অসচ্ছল মুজিদর্াদ্ধাদের িন্য 

আবাসি জিমাণ য প্রকল্প 
মুজিযুদ্ধ জবষয়ক 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.59 

১৭ ইজলশ সম্পে উন্নয়ি ও 

ইউজিয়ি পর্ যাদয় মৎসচাষ/ 

বেশীয় প্রিাজতর মাছ, শামুক 

চাষ/ এজগ্রকালচার বটকদিালজি 

বপ্রাগ্রাম 

মৎস ও প্রাণী 

সম্পে 
0.00 0.00 ১.০৩ ১.০৪ ১৬৮.৩৯ ২২২.৭২ 

(ঝ) উপদমাট: ির্তি প্রকল্ল/কম যসূজচ ০.০০ ১০.৮৪ ১৫.৬৮ 0.00 ৩২৮২.৩০ ৩৪২৪.৩৩ 

সব যদমাট:সামাজিক জিরাপত্তা সাংক্রান্ত কার্ যক্রম (ক হদত ঝ পর্ যন্ত)    95574 ৯৫৬৮৩ ১০৭৬১৪ 

বমাট বাদিট = 568000 538982 603681 

বমাট বাদিদটর শতাাংশ = 16.83% 17.7৫% 17.৮৩% 

জিজিজপ = 3171800 3087333 3456040 

জিজিজপ’র শতাাংশ = 3.01% 3.10% 3.1১% 

 

 


