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মঞ্জুরি নং-২৬ 

১২৯ - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়ারি ব্যয় 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ িামজট 

২০২১-২২ 

প্রমেপণ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

পরিচালন ব্যয় 8606,35,00 8399,50,00 9239,45,00 

উন্নয়ন ব্যয় 519,12,00 571,03,00 628,13,00 

মমাট 9125,47,00 8970,53,00 9867,58,00 

 

আির্তক 8641,12,98 8397,47,15 9278,18,14 

মূলধন 484,17,02 572,86,85 589,18,86 

আরথ তক সম্পি 17,00 19,00 21,00 

িায় 0 0 0 

মমাট 9125,47,00 8970,53,00 9867,58,00 

১.০ রমশন মেটমমন্ট ও প্রধান কার্ তািরল  

১.১ রমশন মেটমমন্ট  

সামারজক সুিো প্রিান, েমর্ায়ন এিং উন্নয়মনি মাধ্যমম িরিদ্র, অসহায়, সুরিধািরির্ ও প্ররর্িন্ধী জনম াষ্ঠীি জীিনমামনি উন্নরর্ 

সাধন।  

১.২ প্রধান কার্ তািরল  

১.২.১. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীরর্ প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন;  

১.২.২. সমামজি অনগ্রসি জনম াষ্ঠীি জীিনমান উন্নয়ন;  

১.২.৩. মেচ্ছামসিী সমাজকল্যাণ প্ররর্ষ্ঠানসমূহমক রনিন্ধন ও সহায়র্া প্রিান;  

১.২.৪. সুরিধািরির্ রশশুমিি প্ররর্পালন, রশেণ, প্ররশেণ ও পুনি তাসন;  

১.২.৫. প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি রশেণ, প্ররশেণ ও পুনি তাসন; এিং  

১.২.৬. ভিঘুমি, আইমনি সংস্পমশ ত আসা রশশু িা আইমনি সরহর্ সংঘামর্ জরির্ রশশু ও সামারজক অপিাধপ্রিণ ব্যরিমিি উন্নয়ন, অিমেণ 

(প্রমিশন) ও অন্যান্য আফটাি মকয়াি সারভ তস িাস্তিায়ন।   

২.০ মধ্যমময়ারি মকৌশল র্ উমেশ্য ও কার্ তক্রমসমূহ 

মধ্যমময়ারি মকৌশল র্ উমেশ্য কার্ তক্রমসমূহ িাস্তিায়নকািী অরধিপ্তি/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. আথ ত-সামারজক অিস্থাি 

উন্নয়মনি লমেে সাম্যর্া 

রিধান 

 সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ রির্িণ  

 বৃরিমূলক ও িের্া উন্নয়ন প্ররশেণ  

 সােির্া, পরিিাি-পরিকল্পনা ইর্োরি কার্ তক্রমমি মাধ্যমম 

সামারজক উদ্বুদ্ধকিণ  

 সুরিধািরির্ রশশুমিি প্ররর্পালন, রশো এিং প্ররশেণ প্রিান  

 মিসিকারি এরর্মখানায় কোরপমটশন গ্রান্ট প্রিান 

 সমাজমসিা অরধিপ্তি 
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মধ্যমময়ারি মকৌশল র্ উমেশ্য কার্ তক্রমসমূহ িাস্তিায়নকািী অরধিপ্তি/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

 প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি রিমশষ রশো এিং প্ররশেণ প্রিান  সমাজমসিা অরধিপ্তি  

 জার্ীয় প্ররর্িন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন 

 কম তজীিী প্ররর্িন্ধী ব্যরি ও অটিরেক রশশুমিি আিাসন 

ব্যিস্থা 

 জার্ীয় প্ররর্িন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন 

2. সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীি জন্য 

সামারজক সুিো 

 িয়স্ক ভার্া প্রিান  

 রিধিা, োমী রনগৃহীর্া ও দুস্থ মরহলা ভার্া প্রিান  

 অসচ্ছল প্ররর্িন্ধী ভার্া প্রিান  

 প্ররর্িন্ধী রশোথীমিি রশো উপবৃরি প্রিান  

 রহজিা, মিমি ও অনগ্রসি জনম াষ্ঠীি জীিনমান উন্নয়ন  

 কোন্সাি, রকডনী, রলভাি রসমিারসস, মরামক প্যািালাইজড ও 

জন্ম র্ হৃিমিা ীমিি আরথ তক সহায়র্া প্রিান  

 চা-শ্ররমকমিি জীিনমান উন্নয়ন কার্ তক্রম  

 করিয়াি ইমপ্লান্ট কার্ তক্রম  

 হাসপার্ামল অিস্থানির্ দুস্থ মিা ীমিি সহায়র্া কার্ তক্রম  

 দুস্থ, প্ররর্িন্ধী ব্যরি ও অটিরেক রশশুমিি জন্য রিমশষারয়র্ 

হাসপার্াল রনম তাণ  

 মেইল মপ্রমসি মাধ্যমম পাঠ্যিই ছাপামনা ও রিনামূমল্য রির্িণ  

 মেচ্ছামসিী সমাজকল্যাণ প্ররর্ষ্ঠানসমূহ রনিন্ধন, র্ত্ত্বািধান ও 

সহায়র্া 

 সমাজমসিা অরধিপ্তি 

 প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি রচরকৎসা ও মথিারপ মসিা প্রিান  

 অটিজম রিমসাস ত মসন্টামিি মাধ্যমম পিামশ ত মসিা প্রিান 

 জার্ীয় প্ররর্িন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন 

 প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি সহায়ক উপকিণ সিিিাহ  সমাজমসিা অরধিপ্তি  

 জার্ীয় প্ররর্িন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন 

 মেচ্ছামসিী প্ররর্ষ্ঠান ও ব্যরিি সেমর্া বৃরদ্ধ  িাংলামিশ জার্ীয় সমাজকল্যাণ 

পরিষি 

3. সামারজক ন্যায় রিচাি ও 

পুনঃএকত্রীকিণ 

 আইমনি সংস্পমশ ত আসা রশশু িা আইমনি সরহর্ সংঘামর্ 

জরির্ রশশুমিি প্ররশেণ ও পুনঃএকত্রীকিণ  

 প্রমিশন ও আফটাি মকয়াি সারভ তস প্রিান  

 ভিঘুমি প্ররশেণ ও পুনি তাসন  

 সামারজক-প্ররর্িন্ধী মমময়মিি প্ররশেণ ও পুনি তাসন  

 মরহলা ও রশশু-রকমশািী মহফাজর্ীমিি রনিাপি আিাসন 

(মসফ মহাম)  

 রভোবৃরিমর্ রনময়ারজর্ জনম াষ্ঠীি পুনি তাসন ও রিকল্প 

কম তসংস্থান 

 সমাজমসিা অরধিপ্তি 

৩.০ িারিদ্রে রনিসন, নািী উন্নয়ন ও জলিায়ু সংক্রান্ত র্থ্য  

৩.১ িারিদ্রে রনিসন, নািী উন্নয়ন ও জলিায়ুি উপি মধ্যমময়ারি মকৌশল র্ উমেশ্যসমূমহি প্রভাি  

৩.১.১ আথ ত-সামারজক অিস্থাি উন্নয়মনি লমেে সাম্যর্া রিধান  

িারিদ্রে রনিসমনি উপি প্রভাি: উদ্বুদ্ধকিণ, বৃরিমূলক প্ররশেণ এিং মসিামূলক সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ (জনপ্ররর্ ৫,০০০ হমর্ ৩০,০০০ টাকা) 

প্রিামনি মাধ্যমম িারষ তক  মি ১.৯৫ লে রনম্ন আময়ি জনম াষ্ঠী ও প্ররর্িন্ধী ব্যরিি আত্মকম তসংস্থান, রনজে পু ুঁরজ সৃরি, িারিদ্রে হ্রাস 
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এিং েমর্ায়ন হমচ্ছ। সিকারি ব্যিস্থাপনায় ১৩ হাজাি ৫০০ এিং মিসিকারি ব্যিস্থাপনায় ১.১০ লে সুরিধািরির্ এরর্ম রশশুি 

ভরিষ্যমর্ি মর্াগ্য না রিক রহমসমি  মি মর্ালা হমি। সিকারি ও মিসিকারি ব্যিস্থাপনায় প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি রিমশষ রশো, উপবৃরি, 

প্ররশেণ, সহায়র্া প্রিান ও পুনি তাসন কার্ তক্রমমি মাধ্যমম িারষ তক  মি ১ লে ৩৫ হাজাি রশশুি রশো, ৭ হাজাি ৭০০ জমনি বৃরিমূলক 

প্ররশেণ রনরির্ হমি। এমর্ িরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যরিমিি িের্া বৃরদ্ধ পামি এিং কম তসংস্থামনি মাধ্যমম র্ািা রনমজমিি জীিনমান 

উন্নয়ন কিমর্ সেম হমি।  

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: সুিমুি ক্ষুদ্রঋমণি ৩টি কার্ তক্রমম ৫০ ভা  এিং ১টি কার্ তক্রমম ১০০ ভা  নািীি অন্তর্ভ তরি িাধ্যর্ামূলক 

থাকায় িারষ তক  মি ১ লে ৩৫ হাজাি নািীি েমর্ায়ন, সামারজক রনিাপিা বৃরদ্ধ, আত্মকম তসংস্থান, রশো ও প্ররশেণ প্রারপ্ত, আয়িধ তক 

কার্ তক্রমম অংশগ্রহণ, রনজে পু ুঁরজ এিং সিকারি সম্পি ও মসিা লামভি সুমর্া  সৃরিমর্ প্রর্েে ভূরমকা িাখমছ। সুরিধািরির্ িারলকা 

রশশুমিি কল্যাণ ও পুনি তাসমন অগ্রারধকাি মিয়াি ফমল িারষ তক  মি সিকারি প্ররর্ষ্ঠামনি মাধ্যমম ৮ হাজাি ও মিসিকারি প্ররর্ষ্ঠামনি 

মাধ্যমম ১৪ হাজাি ৫০০ িারলকা রশশুি সামারজক সুিো রনরির্ কিা হয়। ফমল, প্ররশরের্ মানিসম্পি রহমসমি র্ািা আত্মকম তসংস্থান 

িা চাকরিি মাধ্যমম সমামজ পুনঃএকরত্রর্ হমি। এ সকল কার্ তক্রমম প্ররর্িন্ধী নািীি অগ্রারধকাি থাকায় র্া র্ামিি রশো, োস্থে, 

প্ররশেণ প্রারপ্ত ও রনিাপি িাসস্থান রনরির্ কিমি, র্াি ফমল র্ামিি সামারজক রনিাপিা বৃরদ্ধ পামি এিং র্ামিি সম্ভাব্য েরর্ ও ঝুঁরক 

হ্রাস পামি।  

জলিায়ু অরভমর্াজন ও প্রশমমনি উপি প্রভাি: জলিায়ুি প্রভামি েরর্গ্রস্ত এলাকায় সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীি জন্য সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ 

িিামেি পরিমান বৃরদ্ধ ও িাংলামিশ জার্ীয় সমাজকল্যাণ পরিষমিি মাধ্যমম এককালীন অনুিান প্রিান কার্ তক্রমমি আওর্া বৃরদ্ধ কিা 

হময়মছ এিং জলিায়ু সহনশীল কম তসংস্থান সৃজমনি উমযা  মনয়া হমি।  

৩.১.২ সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীি জন্য সামারজক সুিো  

িারিদ্রে রনিসমনি উপি প্রভাি: জনপ্ররর্ মারসক ৫০০ টাকা হামি ৪৯.০০ লে ব্যরিমক িয়স্কভার্া, ২০.৫০ লে নািীমক রিধিা, োমী 

রনগৃহীর্া ও দুঃস্থ মরহলা ভার্া এিং জনপ্ররর্ মারসক ৭৫০ টাকা হামি ১৮ লে প্ররর্িন্ধী ব্যরিমক অসচ্ছল প্ররর্িন্ধী ভার্া প্রিামনি 

মাধ্যমম একটি কার্ তকি সামারজক রনিাপিা মিিনী  মি মর্ালাি উমযা  র্া অিমহরলর্ জনম াষ্ঠীি িাসস্থান, পরিমধয়, োস্থে, পুরি, 

রচরকৎসা ও িারিদ্রে ঝুঁরক রনিসমন প্রর্েে ইরর্িাচক ভূরমকা িাখমি। 16 হাজাি ৭০০ রনিন্ধনপ্রাপ্ত মিসিকারি মেচ্ছামসিী সংস্থা 

অনুিান প্রিান, ৪ হাজাি জনমক মানিসম্পি উন্নয়ন প্ররশেণ এিং ১ লে ১২ হাজাি িরিদ্র ব্যরিমক অনুিান প্রিান কমি র্ামিি 

মাধ্যমম িরিদ্র জনম াষ্ঠীি সামারজক রনিাপিা সুসংহর্ ও িারিদ্রে রনিসন ত্বিারির্ কিা হমি। সমামজি রিমশষ মশ্ররণি অনগ্রসি 

জনম াষ্ঠী রিমশষর্ঃ রহজিা ও মিমি জনম াষ্ঠীি জীিনমান উন্নয়মনি লমেে প্ররশেণ, ভার্া ও রিমশষ রশো বৃরি চালু কিাি ফমল ৮৭ 

হাজাি জন ব্যরিি জীিনমান উন্নয়ন হমি।  

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: রিধিা, োমী রনগৃহীর্া দুস্থ মরহলা ভার্া প্রিামনি মেমত্র শর্ ভা  এিং িয়স্কভার্া ও প্ররর্িন্ধী ভার্া 

প্রিামনি মেমত্র শর্কিা ন্যেনর্ম ৫০ ভা  নািীি অন্তর্ভ তরি িাধ্যর্ামূলক থাকায় ৫৪ লে নািীি সামারজক রনিাপিা রনরির্ হমি। ফমল 

নািীি সামারজক মর্ তািা ও েমর্ায়ন বৃরদ্ধ পামি এিং িারিদ্রে ঝুঁরক হ্রাস পামি। িয়স্ক, রিধিা, োমী রনগৃহীর্া মরহলা এিং প্ররর্িন্ধী 

নািীমিি িাসস্থান, পরিমধয়, োস্থে, পুরি, রচরকৎসা প্রারপ্তি সুমর্া  বৃরদ্ধ পামি। মেচ্ছামসিী প্ররর্ষ্ঠামনি কার্ তক্রমমি সামথ নািী-পুরুষ 

উভয়ই সম্পকতযুি রিধায় সংরিি সংস্থাসমূমহি মাধ্যমম অগ্রারধকাি রভরিমর্ নািী উন্নয়ন কার্ তক্রম মজািিািকিমণি কার্ তক্রম গ্রহণ কিা 

হমি। মেচ্ছামসিী সংস্থাসমূহ নািীি েমর্ায়ন, রিরভন্ন মফািামম নািীি অংশগ্রহণ, নািীি সামারজক মর্ তািা বৃরদ্ধ, নািীি আইনী সহায়র্া, 

নািীি সিকারি সম্পি ও মসিা লাভ, ন্যায়রিচাি প্রারপ্ত, নািী রনর্ তার্ন হ্রাস, িাল্যরিিাহ মিাধ ও মর্ৌতুক প্রথা হ্রামস রিমশষ ভূরমকা 

িাখমি।  

জলিায়ু অরভমর্াজন ও প্রশমমনি উপি প্রভাি: জলিায়ু পরিির্তমনি প্রভামি েরর্গ্রস্ত এলাকায় সামারজক রনিাপিা মিিনীি আওর্ায় 

সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীি জলিায়ুজরনর্ অরভমর্াজমনি রিষয়টি রিমিচনায় রনময় োভারিক মকাটা অরর্রিি রিরভন্ন ভার্াসহ অন্যান্য 

সহায়র্া কিা হমচ্ছ।  

৩.১.৩ সামারজক ন্যায় রিচাি ও পুনঃএকত্রীকিণ  

িারিদ্রে রনিসমনি উপি প্রভাি: আইমনি সামথ সংঘামর্ জরির্ ও আইমনি সংস্পমশ ত আসা রশশু ও িরিদ্র ব্যরিমক খায, পরিমধয়, 

িাসস্থান, রচরকৎসা সুরিধা প্রিান কিা হমি। র্ামিি মমৌরলক রশো, বৃরিমূলক প্ররশেণ প্রিান ও মানরিক উন্নয়ন সাধন কিা হমি। 

িারষ তক  মি ১ হাজাি ৭ শর্ রশশু ও ৩ হাজাি ৬৫৫ ব্যরিমক োভারিক জনম াষ্ঠী রহসামি সমামজ পুনঃএকত্রীকিণ ও পুনি তাসন কিা 

হমি। ১০৪টি হাসপার্ামল ‘হাসপার্াল সমাজমসিা কার্ তক্রম’ ও ৪১৯টি মিা ী কল্যাণ সরমরর্ি আওর্ায় অসহায়, দুঃস্থ ও সমস্যাগ্রস্ত 

মিা ী রিনামূমল্য েল্প ও িীঘ তমময়ারি রচরকৎসা সহায়র্া পামি। হাসপার্াল সমাজমসিা কার্ তক্রম উপমজলা পর্ তাময় মজািিাি কিা হমি। 
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সিকারি-মিসিকারি মর্ৌথ উমযাম  রনরম তর্ ৪০টি হাসপার্ামল মমাট মিা ীি শর্কিা ৩০ ভা  িরিদ্র, দুঃস্থ ও প্ররর্িন্ধী মিা ীমক সম্পূণ ত 

রিনামূমল্য রচরকৎসা প্রিান কিা হমি। প্ররর্িন্ধী মসিা ও সাহায্য মকন্দ্র এিং ভ্রাম্যমাণ প্ররর্িন্ধী মসিা মকমন্দ্রি মাধ্যমম প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি 

রিনামূমল্য রচরকৎসা ও মথিাপী মসিা প্রিান এিং প্ররর্িরন্ধর্াি ধিন অনুর্ায়ী সহায়ক উপকিণ রির্িণ কিা হমি। এমর্ িাৎসরিক  মি 

৪৫ লে দুস্থ মিা ী ও প্ররর্িন্ধী ব্যরিি রচরকৎসা প্রারপ্তি অরধকাি রনরির্ হমি।  

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: আইমনি সংস্পমশ ত আসা িারলকা রশশু ও নািীমিি রশো, প্ররশেণ ব্যিস্থা গ্রহমণি সামথ সামথ র্ামিি 

সামারজক রনিাপিা বৃরদ্ধ ও সম্ভাব্য েরর্ ও ঝুঁরক হ্রাসকিমণি লমেে রনিাপি আশ্রয় ও ভিণমপাষণ সুরিধা প্রিান কিা হমচ্ছ। ফমল 

নািীি উপি সরহংসর্া ও রনর্ তার্ন হ্রাস পামি এিং িারষ তক  মি ২০ হাজাি িারলকা ও নািী উপকৃর্ হমি। িারষ তক  মি ৬০০ জন 

সামারজক-প্ররর্িন্ধী নািীি প্ররশেণ ও পুনি তাসন কার্ তক্রম এিং ৬০০ নািী-রকমশািী রনিাপি মহফাজর্ীমিি আিাসন কার্ তক্রমমি মাধ্যমম 

েরর্গ্রস্ত নািীমিি সামারজক রনিাপিা, কম তসংস্থান, পুনি তাসন, আইনী সহায়র্া ও ন্যায় রিচাি প্রারপ্ত রনরির্ কিা হমি। রশশুি 

সহায়র্ায় ১০৯৮ মটাল-রি মহল্প লাইমনি মাধ্যমম িারষ তক  মি ৬৫০ জন িারলকা রশশুি রিিাহ প্ররর্মিাধ, রনর্ তার্মনি রশকাি ৯৫০ 

িারলকা রশশুমক উদ্ধাি, ২২০০ িারলকা রশশুমক কাউমন্সরলং মসিা প্রিান কিা সম্ভি হমি। হাসপার্ামল রচরকৎসা সহায়র্া 

সুরিধামভা ীমিি মমধ্য ৫০ ভা  নািী, র্া নািীি সামারজক রনিাপিা বৃরদ্ধমর্ ইরর্িাচক ভূরমকা িাখমি।  ভতির্ী, িরিদ্র নািী ও রশশুমিি 

রচরকৎসা সহায়র্া ও পুনি তাসমন অগ্রারধকাি থাকায় র্া নািীি সম্ভাব্য েরর্ ও ঝুঁরক হ্রামস রিমশষ ভূরমকা িাখমি। মিসিকারি 

হাসপার্ামল রিনামূমল্য রচরকৎসা প্রিানকৃর্ মিা ীি মমধ্য শর্কিা ৫০ ভা  দুস্থ ও প্ররর্িন্ধী নািীমক অন্তর্ভ তরি রনরির্ কিা হমি।  

জলিায়ু অরভমর্াজন ও প্রশমমনি উপি প্রভাি: সিাসরি মকান প্রভাি মনই।  

৩.২ িারিদ্রে রনিসন, নািী উন্নয়ন ও জলিায়ু পরিির্তন সম্পরকতর্ িিাে  

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ 
িামজট 

২০২১-২২ 

প্রমেপণ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

িারিদ্র্ে রনিসন 3040,89,95 3116,20,93 3486,23,73 

নািী উন্নয়ন 4493,96,97 4192,17,21 4435,81,17 

জলিায়ু পরিির্তন               804,400                884,840                973,324  

৪.১ অগ্রারধকাি ব্যয়খার্/কম তসূরচসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রারধকাি ব্যয় খার্/কম তসূরচসমূহ সংরিি মধ্যমময়ারি মকৌশল র্ উমেশ্য 

১. সামারজক সুিো  

 সমামজি অনগ্রসি ও রিপন্ন জনম াষ্ঠী, প্রিীণ, রিধিা, োমী রনগৃহীর্া দুস্থ নািী, প্ররর্িন্ধী ব্যরি ও 

প্রারন্তক জনম াষ্ঠীি সামারজক সুিো ও রনিাপিা প্রিামনি লমেে িয়স্ক ভার্া, রিধিা ও োমী 

রনগৃহীর্া মরহলা ভার্া, অসচ্ছল প্ররর্িন্ধী ভার্া, প্ররর্িন্ধী রশোথীমিি রশো উপবৃরি এিং রহজিা, 

মিমি ও অনগ্রসি জনম াষ্ঠীি জীিনমান উন্নয়ন কম তসূরচ রহমসমি ন ি অথ ত প্রিান কার্ তক্রম 

সামরগ্রকভামি মিমশি সামারজক সুিোয় রিমশষ অিিান িাখমি এ রিমিচনায় সামারজক সুিোমক 

সমি তাচ্চ অগ্রারধকাি মিয়া হময়মছ। 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীি জন্য 

সামারজক সুিো 

২. মসিামূলক সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ কার্ তক্রম  

 মিশব্যাপী গ্রাম ও শহি এলাকাি িরিদ্র কম তেম ও প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি সং ঠির্ কমি র্ামিি 

উপযুি প্ররশেণ ও ঋণ প্রিানপূি তক িে জনশরি রহমসমি সমামজি মূল মরার্ধািায় সম্পৃিকিণ ও 

িারিদ্রে হ্রামস এ কার্ তক্রম রিমশষ অিিান িাখমি রিমিচনায় এটিমক রদ্বর্ীয় সমি তাচ্চ অগ্রারধকাি মিয়া 

হময়মছ। 

 আথ ত-সামারজক অিস্থাি উন্নয়মনি 

লমেে সাম্যর্া রিধান 

৩. সিকারি ব্যিস্থাপনায় সুরিধািরির্ রশশু সুিো  

 সুরিধািরির্ রশশুমিি সুিো ও অরধকাি রনরির্ কিাি লমেে র্ামিি আিাসন, খায, পরিমধয়, 

রশো, রচরকৎসা ব্যিস্থা রনরির্ কিাি মাধ্যমম সমামজি এ রিপন্নর্ম অংমশি অরধকাি সুিরের্ 

হমি রিমিচনায় কার্ তক্রমটিমক তৃর্ীয় সমি তাচ্চ গুরুত্ব মিয়া হময়মছ। 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীি জন্য 

সামারজক সুিো 

৪. প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি অরধকাি সংিেণ, উন্নয়ন ও মসিা প্রিান  

 প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি রিমশষ চারহিাি প্ররর্ লেে মিমখ আিাসন সুরিধা প্রিান, রিমশষ ব্যিস্থাপনায় 

 আথ ত-সামারজক অিস্থাি উন্নয়মনি 

লমেে সাম্যর্া রিধান  
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অগ্রারধকাি ব্যয় খার্/কম তসূরচসমূহ সংরিি মধ্যমময়ারি মকৌশল র্ উমেশ্য 

রশো ও প্ররশেণ প্রিান এিং সহায়ক উপকিণ সিিিামহি মাধ্যমম র্ামিি িে জনশরি রহমসমি 

সমামজি মূল মরার্ধািায় সম্পৃিকিণ, প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি অরধকাি সুিো ও মিমশি উন্নয়মনি 

মেমত্র গুরুত্বপূণ ত অিিান িাখমি রিমিচনায় কার্ তক্রমটিমক চতুথ ত সমি তাচ্চ গুরুত্ব প্রিান কিা হময়মছ। 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীি জন্য 

সামারজক সুিো 

৪.২ মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০2১-2২ হমর্ ২০২৩-২৪)  

৪.২.১ িপ্তি/সংস্থা/প্রারর্ষ্ঠারনক ইউরনটওয়ািী ব্যয় 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ 

িামজট সংমশারধর্ িামজট িামজট 

২০২১-২২ 

প্রমেপণ 

২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

সচিবালয় 6876,00,00 6792,27,10 7869,54,00 7587,94,00 8346,72,00 

সমাজ সসবা অচিদপ্তর 378,41,00 493,28,32 536,68,00 590,32,00 649,36,00 

সজলা সমাজ সসবা কার্ যালয়সমূহ 57,73,00 54,70,68 60,59,00 66,65,00 73,31,00 

উপজজলা সমাজজসবা কার্ যালয়সমূহ 300,34,00 288,09,46 328,24,00 361,06,00 397,17,00 

থানা সমাজ সসবা কার্ যালয়সমূহ 1,43,00 1,40,79 1,56,00 1,72,00 1,89,00 

শহর সমাজজসবা কার্ যালয়সমূহ 39,85,00 32,65,95 41,73,00 45,90,00 50,49,00 

হাসপাতাল সমাজজসবা কার্ যালয়সমূহ 18,68,00 17,28,85 19,88,00 21,87,00 24,05,00 

প্রচশক্ষণ ও পুনব যাসন সকন্দ্রসমূহ 54,92,00 50,96,50 57,58,00 64,44,00 70,88,00 

চশশু উন্নয়ন সকন্দ্রসমূহ 16,73,00 16,61,40 17,88,00 19,67,00 21,63,00 

সরকাচর আশ্রয় সকন্দ্রসমূহ 10,20,00 10,54,93 11,28,00 12,41,00 13,65,00 

প্রজবশন কার্ যালয়সমূহ 10,67,00 9,39,95 12,40,00 13,64,00 15,00,00 

মচহলা ও চশশু চকজশারী সহফাজতীজদর চনরাপদ আবাসন 

সকন্দ্রসমূহ 
8,30,00 8,49,98 8,94,00 9,83,00 10,82,00 

সরকাচর চশশু পচরবার কার্ যালয়সমূহ 111,90,00 111,09,50 120,93,00 133,02,00 146,33,00 

সরকাচর প্রচতবন্ধী চবদ্যালয়সমুহ 6,43,00 6,41,10 6,91,00 7,60,00 8,36,00 

সমচিত দৃচি প্রচতবন্ধী চশক্ষা প্রচতষ্ঠানসমূহ 9,16,00 8,76,20 9,67,00 10,64,00 11,70,00 

স াট মচন চনবাসসমুহ 6,61,00 6,44,00 7,10,00 7,81,00 8,59,00 

চবভাগীয় কার্ যালয়সমূহ, সমাজজসবা অচিদপ্তর 13,77,00 12,65,50 14,56,00 16,01,00 17,63,00 

সব যজমাট : 7921,13,00 7921,10,21 9125,47,00 8970,53,00 9867,58,00 

৪.২.২ অথ তননরর্ক গ্রুপ মকাড অনুর্ায়ী ব্যয় 

 (হাজাি টাকায়) 

অথ তননরর্ক 

গ্রুপ মকাড 
রিিিণ 

িামজট সংমশারধর্ িামজট িামজট 

২০২১-২২ 

প্রমেপণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

 আবতযক ব্যয়      

3111 নগদ মজুচর ও সবতন 470,19,25 479,76,04 516,57,06 561,84,16 617,93,46 

3211 প্রশাসচনক ব্যয় 54,27,50 51,51,66 75,16,62 58,12,47 63,84,40 

3221 চফ, িাজয ও কচমশন 12,03,75 1,75,50 18,16,61 1,09,84 1,23,99 

3231 প্রচশক্ষণ 45,68,83 84,06,16 58,39,67 50,80,87 47,22,39 

3243 সপজরাল, ওজয়ল ও লুচিজকন্ট 5,44,17 4,72,84 5,64,60 5,61,12 6,14,59 

3244 ভ্রমণ ও বদচল 31,11,01 24,81,88 42,56,16 34,68,56 62,64,97 

3252 
চিচকৎসা ও শল্য চিচকৎসা সরঞ্জামাচদ 

সরবরাহ 
2,77,50 2,69,50 11,05,23 13,08,81 8,39,68 

3253 জনশৃঙ্খলা ও চনরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ 5,48,33 5,52,33 5,74,31 6,31,93 6,95,16 

3254 খাদ্য সরবরাহ 62,39,00 62,47,00 323,25,00 355,57,50 391,12,85 

3255 মুদ্রণ ও মচনহাচর 21,31,31 21,07,36 23,79,23 24,96,05 27,43,53 

3256 সািারণ সরবরাহ ও কাঁিামাল সামগ্রী 9,77,55 10,29,15 10,41,50 11,18,36 12,30,36 

3257 সপশাগত সসবা, সম্মানী ও চবজশষ ব্যয় 13,58,82 14,15,40 42,94,31 85,52,66 88,56,69 
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অথ তননরর্ক 

গ্রুপ মকাড 
রিিিণ 

িামজট সংমশারধর্ িামজট িামজট 

২০২১-২২ 

প্রমেপণ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

3258 সমরামত ও সংরক্ষণ 28,73,24 28,88,94 65,63,32 72,19,30 79,05,74 

3631 আবতযক অনুদান 565,58,05 614,83,88 302,30,86 329,61,19 407,42,88 

3632 মূলিন অনুদান 25,73,98 18,96,73 24,10,00 26,43,60 29,08,05 

3721 নগদ সামাচজক সহায়তা সুচবিাচদ 6098,21,70 6102,27,89 7068,49,46 6713,07,70 7380,72,20 

3821 আবতযক স্থানান্তর র্া অন্যত্র সশ্রচণবদ্ধ নয় 46,69,44 47,05,14 46,69,04 47,26,03 48,00,20 

3823 প্রকজের আবতযক স্থানান্তর 0 0 20,00 7,00 7,00 

3911 সংরচক্ষত 5,00 0 0 0 0 

 সম যাট : - আবতযক ব্যয় 7499,08,43 7574,87,40 8641,12,98 8397,47,15 9278,18,14 

 মূলিন ব্যয়      

4111 ভবন ও স্থাপনাসমূহ 205,38,39 237,17,53 262,56,29 396,25,00 399,84,00 

4112 র্ন্ত্রপাচত ও সরঞ্জামাচদ 86,85,37 87,43,70 100,83,95 43,96,21 42,53,22 

4113 অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ 10,04,58 16,60,58 7,87,58 5,31,91 5,69,75 

4114 উইপন চসজেম 0 0 7,00 0 0 

4141 ভূচম 43,48,23 0 73,38,20 83,78,73 93,21,89 

4211 প্রকে মূলিন ব্যয় 10,00,00 5,00,00 18,80,00 20,83,00 22,92,00 

4911 সংরচক্ষত 66,11,00 0 20,64,00 22,72,00 24,98,00 

 সম যাট : - মূলিন ব্যয় 421,87,57 346,21,81 484,17,02 572,86,85 589,18,86 

 সম্পদ      

7215 ঋণ 17,00 1,00 17,00 19,00 21,00 

 সম যাট : - সম্পদ 17,00 1,00 17,00 19,00 21,00 

 সব যজমাট : 7921,13,00 7921,10,21 9125,47,00 8970,53,00 9867,58,00 

৫.০ মন্ত্রণালয়/রিভাম ি প্রধান কম তকৃরর্ রনমি তশকসমূহ (Key Performance Indicators) 

রনমি তশক সংরিি 

মকৌশল র্ 

উমেশ্য 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

প্রকৃর্ অজতন লেেমাত্রা সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. সামারজক রনিাপিাি আওর্ার্ভি 

সুরিধামভা ীি হাি-সংখ্যা 

 

ক. িয়স্কভার্া (মিইজ লাইন 

১,১০,৯৬,৪০০ জন) 
২ % 

৩৯.৬৬ ৩৯.৬৬ ৪৪.১৬ ৪৪.১৬ ৪৯.৫৭ ৫৪.০৭ ৫৯.৪৮ 

খ. রিধিা ভার্া (মিইজ লাইন 

৫১,৩২,০৯৩ জন) 
৩৩.১২ ৩৩.১২ ৩৯.৯৪ ৩৯.৯৪ ৪৮.৭১ ৫৪.৫৬ ৬০.৪০ 

 . প্ররর্িন্ধী সহায়র্া (মিইজ লাইন 

২২,১৮,৮০৯ জন) 
১,২ % ৯১.৭২ ৬৯.৬৩ ১০৫.৬১ ৮১.১২ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২. মসিামূলক সুিমুি ক্ষুদ্র ঋণ আিাময়ি 

হাি 
১ % ৯৪.২০ ৯৪.২৫ ৯৪.৩০ ৮৯.৪৫ ৯২.০০ ৯৩.০০ ৯৪.০০ 

৩. সামারজক ন্যায় রিচামিি মাধ্যমম 

পুনি তারসর্ ব্যরিি সংখ্যা 
৩ হাজাি জন ৩৯.০০ ৩৯.৫০ ৪০.০০ ৪০.২৫ ৪১.০০ ৪২.০০ ৪৩.০০ 

১(ক)। িাংলামিশ পরিসংখ্যান ব্যেমিা এি Report on Bangladesh Sample Vital Statistics-২০১৬ অনুর্ায়ী হালনা ািকৃর্।  

১(খ)।িাংলামিশ পরিসংখ্যান ব্যেমিা এি Report on Bangladesh Sample Vital Statistics-২০১৬ অনুর্ায়ী হালনা ািকৃর্।  

১( )। সমাজমসিা অরধিফর্মিি Disability Information System-এ সনািকৃর্ প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি হালনা াি (১৫ মফব্রুয়ারি ২০২১) সংখ্যা অনুর্ায়ী, সনািকিণ চলমান 

২। মকারভড ১৯ এি কািমণ ক্ষুদ্রঋণ আিাময়ি হাি ২০২০-২১ অথ তিছমি হ্রাস মপময়মছ।  
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৬.০ অরধিপ্তি/সংস্থাি সাম্প্ররর্ক অজতন, কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি তশক ও লেেমাত্রা এিং ব্যয় প্রাক্কলন  

৬.১ সরচিালয়  

৬.১.১ সাম্প্ররর্ক অজতন: রশশু (সংমশাধন) আইন ২০১৮, মানরসক োস্থে আইন ২০১৮, িাংলামিশ রিহোরিরলমটশন কাউরন্সল আইন, ২০১৮ 

প্রণয়ন কিা হময়মছ। প্ররর্িন্ধী রিষয়ক জার্ীয় কম তপরিকল্পনা ২০১৯, রহজিা জনম াষ্ঠীমক ‘রহজিারলঙ্গ’ রহমসমি েীকৃরর্ প্রিান কিা 

হময়মছ। প্ররর্িন্ধী ব্যরিি র্থ্য উপাি ব্যিহাি নীরর্মালা, ২০১৯, প্ররর্িরন্ধর্া সম্পরকতর্ সমরির্ রিমশষ রশো নীরর্মালা ২০১৯, শহি 

সমাজ উন্নয়ন কার্ তক্রম িাস্তিায়ন নীরর্মালা ২০১৯ প্রণয়ন কিা হময়মছ। ৪৯.০০ লে িয়স্ক ভার্ামভা ী, ২০.৫০ লে রিধিা, োমী 

রনগৃহীর্া ও দুঃস্থ মরহলা ভার্ামভা ী এিং ১৮.০০ লে অসচ্ছল প্ররর্িন্ধী ভার্ামভা ী, ১.০০ প্ররর্িন্ধী রশোথী রশো উপবৃরিসহ 

সি তমমাট ৮৮.৫০ লে ভার্ামভা ী’ি নামম ব্যাংক রহসাি মখালা হময়মছ। ভার্ামভা ীমিি ডাটামিইজ সফটওয়াি তর্িী কিা হময়মছ, 

র্ামর্ ইমর্ামমধ্য ৭২.৫০ লে ভার্ামভা ীি র্থ্য সরন্নমিশ ও শুদ্ধর্া রনরির্ কিা হময়মছ। ১২.৩৭ লে ভার্ামভা ীি ব্যাংক রহমসমি ই-

মপমমমন্টি মাধ্যমম ভার্াি অথ ত মপ্রিণ কিা হময়মছ, অিরশি ৭৬.১৩ লে ভার্ামভা ীমক মমািাইল ফাইমনরন্সয়াল সারভ তস ন ি ও 

রিকামশি মাধ্যমম সিাসরি ভার্া প্রিান কার্ তক্রম চলমান িময়মছ। 

৬.১.২ কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি তশক এিং রনমি তশমকি লেেমাত্রা:  

কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমি তশক 

সংরশি 

মকৌশল র্ 

উমেশ্য এি 

ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেেমাত্রা  সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

প্রমর্াজে নয়           

৬.১.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পরভরিক মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন  
(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন কার্ যক্রম        

সািারণ কার্ যক্রম        

1290101 - সচিবালয়  39,54,33 81,00,00 26,51,12 108,27,00 119,10,00 131,01,00 

সমাট : সািারণ কার্ যক্রম  39,54,33 81,00,00 26,51,12 108,27,00 119,10,00 131,01,00 

চবজশষ কার্ যক্রম        

120000801 - সরকাচর কম যিারীজদর জন্য ঋণ - 0 17,00 1,00 17,00 19,00 21,00 

120001205 - প্রচতবন্ধীতা সনাক্তকরণ জচরপ - 1,49,87 3,50,00 3,50,00 3,50,00 3,85,00 4,24,00 

120001409 - প্রচতবন্ধী চশক্ষাথীজদর চশক্ষা উপবৃ্চত্ত কার্ যক্রম - 80,37,00 95,64,00 95,64,00 95,64,00 95,64,00 95,64,00 

120001801 - বয়স্ক ভাতা কার্ যক্রম - 2401,18,01 2940,00,00 2940,00,00 3444,54,00 3551,69,00 4226,17,00 

120001802 - অসচ্ছল প্রচতবন্ধী ভাতা কার্ যক্রম - 839,11,14 1620,00,00 1620,00,00 1820,00,00 1620,00,00 1620,00,00 

120001803 - চবিবা ও স্বামী চনগৃহীতা ভাতা - 835,35,76 1230,00,00 1230,00,00 1495,40,00 1230,00,00 1230,00,00 

120005800 - চভক্ষাবচত্তজত চনজয়াচজত জনজগাষ্ঠীর পুনব যাসন ও চবকে 

কম যসংস্থান 
- 3,00,00 5,00,00 5,00,00 6,00,00 6,60,00 7,26,00 

120005802 - িা-শ্রচমকজদর জীবনমান উন্নয়ন - 20,00,00 25,00,00 25,00,00 25,00,00 25,00,00 25,00,00 

120005803 - চহজড়া জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম - 11,40,00 5,56,00 5,56,00 5,56,00 5,56,00 5,56,00 

120005804 - সবজদ  জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম - 0 9,23,00 9,23,00 9,23,00 9,23,00 9,23,00 

120005805 - অনগ্রসর জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম - 0 57,87,00 57,87,00 57,87,00 57,87,00 57,87,00 

120008000 - কযান্সার, চকডনী, চলভার চসজরাচসস, সোজক প্যারালাইজড ও 

জন্মগত হৃদজরাগীজদর আচথ যক সহায়তা 
- 74,98,45 150,00,00 150,00,00 150,00,00 150,00,00 150,00,00 

120012701 - কচিয়ার ইমপ্লান্ট কার্ যক্রম  0 0 0 37,10,00 40,81,00 44,89,00 

120013001 - দগ্ধ ও প্রচতবন্ধীজদর পুনব যাসন তহচবল  0 0 0 1,93,00 2,12,00 2,33,00 

120013101 - পল্লী সমাজজসবা কার্ যক্রম  0 0 0 26,50,00 29,15,00 32,07,00 

120013201 - শহর সমাজজসবা কার্ যক্রম  0 0 0 11,66,00 12,83,00 14,11,00 

120013301 - পল্লী মাতৃজকন্দ্র কার্ যক্রম  0 0 0 23,32,00 25,65,00 28,22,00 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

120013401 - সবসরকাচর এচতমখানা  0 0 0 254,40,00 279,84,00 307,82,00 

সমাট : চবজশষ কার্ যক্রম  4266,90,23 6141,97,00 6141,81,00 7467,82,00 7146,03,00 7860,62,00 

সহায়তা কার্ যক্রম        

131007700 - শারীচরক প্রচতবন্ধী কল্যাণ রাে - 11,50,00 15,00,00 17,00,00 17,00,00 18,70,00 20,57,00 

131007800 - প্রচতবন্ধী সসবা ও সাহায্য সকন্দ্র - 62,93,19 68,90,00 62,20,01 67,83,00 74,61,00 82,07,00 

131014100 - বাংলাজদশ চরহযাচবচলজটশন কাউচন্সল  0 1,50,00 39,75 1,50,00 1,65,00 1,82,00 

132004500 - চনউজরা-সডজভলপজমন্টাল প্রচতবন্ধী সুরক্ষা রাে - 25,49,99 29,15,00 27,69,25 30,89,00 33,98,00 37,38,00 

132004600 - কচিয়ার ইমপ্লান্ট কার্ যক্রম - 25,24,78 35,00,00 33,00,00 0 0 0 

132004800 - দগ্ধ ও প্রচতবন্ধীজদর পুনব যাসন তহচবল - 1,50,00 1,82,00 1,82,00 0 0 0 

132004900 - পল্লী সমাজজসবা কার্ যক্রম: আবতযক ক্ষুদ্রঋণ  12,50,00 25,00,00 75,00,00 0 0 0 

132005000 - শহর সমাজজসবা কার্ যক্রম: আবতযক ক্ষুদ্রঋণ  10,00,00 11,00,00 11,00,00 0 0 0 

132005100 - পল্লী মাতৃজকন্দ্র কার্ যক্রম: আবতযক ক্ষুদ্ররঋণ  18,50,00 22,00,00 22,00,00 0 0 0 

135008900 - সবসরকাচর এচতমখানা - 104,19,50 240,00,00 240,00,00 0 0 0 

135009200 - সশখ রাজসল চশশু প্রচশক্ষণ ও পুনব যাসন সকন্দ্র - 17,79,83 23,44,00 23,37,50 24,34,00 26,77,00 29,45,00 

সমাট : সহায়তা কার্ যক্রম  289,67,29 472,81,00 513,48,51 141,56,00 155,71,00 171,29,00 

সমাট : পচরিালন কার্ যক্রম  4596,11,85 6695,78,00 6681,80,63 7717,65,00 7420,84,00 8162,92,00 

উন্নয়ন কার্ যক্রম        

বাচষ যক উন্নয়ন কম যসূচি        

221000129 - সমাজ কল্যাণমন্ত্রণালজয়র অননুজমাচদত প্রকজের জন্য সংরচক্ষত - 0 66,11,00 0 20,63,00 22,72,00 24,98,00 

সমাট : বাচষ যক উন্নয়ন কম যসূচি  0 66,11,00 0 20,63,00 22,72,00 24,98,00 

সমাট : উন্নয়ন কার্ যক্রম  0 66,11,00 0 20,63,00 22,72,00 24,98,00 

সমাট :   4596,11,85 6761,89,00 6681,80,63 7738,28,00 7443,56,00 8187,90,00 

৬.২ সমাজমসিা অরধিপ্তি  

৬.২.১ সাম্প্ররর্ক অজতন: রি র্ রর্ন িছমি ক্ষুদ্র ঋণ প্রিান ও বৃরিমূলক প্ররশেমণি মাধ্যমম ৫ লে ২৮ হাজাি িরিদ্র ও রিপন্ন ব্যরিি 

আত্মকম তসংস্থান, সিকারি ও মিসিকারি প্ররর্ষ্ঠামনি মাধ্যমম ১ লে ৩ হাজাি ৯০০ রশশুমক প্ররর্পালন কমি র্ামিি অরধকাি 

সুরনরির্কিণ এিং আইমনি সংস্পমশ ত আসা ৮ হাজাি ১৫০ জন রশশু ও ১৬ হাজাি ৯১৫ জন ব্যরিমক রিরভন্ন উন্নয়ন মকন্দ্র, মসফ 

মহাম, আশ্রয় মকন্দ্র এিং প্রমিশন ও আফটাি মকয়াি সারভ তমসি মাধ্যমম সমামজ পুনঃএকরত্রর্ কিা হময়মছ। ৪৪.০০ লে প্রিীণ, ১৭.০০ 

লে রিধিা, োমী রনগৃহীর্া দুঃস্থ নািী, ১৮.০০ লে প্ররর্িন্ধী ব্যরি এিং ১.০০ লে প্ররর্িন্ধী রশোথীমক ন ি অথ ত প্রিান কিা হময়মছ। 

সিকারি ৬৪টি দৃরি প্ররর্িন্ধী রিযালয়, ৭টি প্ররর্িন্ধী রশশুি রিমশষ রশোমকন্দ্র, ৯টি প্ররশেণ মকমন্দ্রি মাধ্যমম ১ হাজাি ৮২০ জন 

প্ররর্িন্ধী ব্যরিি প্ররশেণ, খায, িাসস্থান, রচরকৎসা ও রনিাপিা প্রিান কিা হময়মছ। 

৬.২.২ কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি তশক এিং রনমি তশমকি লেেমাত্রা 

কার্ তক্রম ফলাফল রনমি তশক সংরশি 

মকৌশল র্ 

উমেশ্য এি 

ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেেমাত্রা  সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. সুিমুি ক্ষুদ্রঋণ রির্িণ আত্ম কম তসংস্থান ১ লে জন ২.০০ ২.০০ ২.১০ ২.১০ ২.১৫ ২.২০ ২.২৫ 

২. বৃরিমূলক ও িের্া 

উন্নয়ন প্ররশেণ 
বৃরিমূলক প্ররশেণ ১ লে জন ০.৭০ ০.৭০ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৮০ ০.৮৫ ০.৯০ 

৩. সােির্া, পরিিাি 

পরিকল্পনা ইর্োরি 

কার্ তক্রমমি মাধ্যমম 

সামারজক উদ্বুদ্ধকিণ 

সােিজ্ঞান 

১ লে জন 

১.৮৫ ১.৮৫ ১.৯০ ১.৯০ ২.০০ ২.১০ ২.২৫ 

পরিিাি পরিকল্পনা ১.৬০ ১.৬০ ১.৭৫ ১.৭৫ ১.৮০ ২.০০ ২.০০ 
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কার্ তক্রম ফলাফল রনমি তশক সংরশি 

মকৌশল র্ 

উমেশ্য এি 

ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেেমাত্রা  সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৪. সুরিধািরির্ রশশুমিি 

প্ররর্পালন, রশো এিং 

প্ররশেণ প্রিান 

রশো ও প্ররর্পালন 

১ হাজাি জন 

১৭.৩০ ১৭.৩০ ১৭.৫০ ১৭.৫০ ১৭.৭৫ ১৮.০০ ১৮.২৫ 

প্ররশেণ ৭.৬০ ৭.৬০ ৭.৮০ ৭.৮০ ৭.৯০ ৮.০০ ৮.০০ 

পুনঃএকরত্রকিণ ৪.০০ ৪.০০ ৪.১০ ৪.১০ ৪.২৫ ৪.৩০ ৪.৪০ 

৫. মিসিকারি এরর্মখানায় 

কোরপমটশন গ্রান্ট প্রিান 

এরর্মখানাি সংখ্যা 

১ 

সংখ্যা ৪.০০ ৪.০০ ৪.১০ ৪.১০ ৪.২০ ৪.২৫ ৪.২৭ 

রশশুি সংখ্যা হাজাি জন ৯৫.০০ ৯৫.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১১০.০০ ১১৫.০০ ১১৭.০০ 

৬. প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি 

রিমশষ রশো এিং 

প্ররশেণ প্রিান 

রিমশষ রশো 

১ 

হাজাি জন ১.৭৫ ১.৭৫ ১.৮৫ ১.৮৫ ১.৯০ ২.০০ ২.০০ 

বৃরিমূলক প্ররশেণ 
শর্ জন 

১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬২ 

পুনঃএকরত্রকিণ ১.৭৫ ১.৭৫ ১.৮০ ১.৮০ ১.৮৫ ১.৯০ ১.৯৫ 

৭. িয়স্ক ভার্া প্রিান িয়স্ক ভার্া 

উপকািমভা ী 
২ লে জন ৪৪.০০ ৪৪.০০ ৪৯.০০ ৪৯.০০ ৫৫.০০ ৬০.০০ ৬৬.০০ 

৮. রিধিা, োমী রনগৃহীর্া ও 

দুস্থ মরহলা ভার্া প্রিান 

রিধিা ভার্া 

উপকািমভা ী 
২ লে জন ১৭.০০ ১৭.০০ ২০.৫০ ২০.৫০ ২৫.০০ ২৮.০০ ৩১.০০ 

৯. অসচ্ছল প্ররর্িন্ধী 

ভার্াপ্রিান 

অসচ্ছল প্ররর্িন্ধী 

ভার্া উপকািমভা ী 
২ লে জন ১৫.৪৫ ১৫.৪৫ ১৮.০০ ১৮.০০ ২৪.০০ ২৭.০০ ৩০.০০ 

১০. প্ররর্িন্ধী রশোথীমিি 

রশো উপবৃরি 

প্ররর্িন্ধী রশো 

উপবৃরি 

উপকািমভা ী 

২ হাজাি জন ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১১০.০০ ১২৫.০০ ১৩৫.০০ 

১১. রহজিা, মিমি ও অনগ্রসি 

জনম াষ্ঠীি জীিনমান 

উন্নয়ন 

ভার্ামভা ীি সংখ্যা 

২ হাজাি জন 

৫২.৬০ ৫২.৬০ ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ 

উপবৃরি প্রাপ্ত ছাত্র 

সংখ্যা 
২৭.১৪ ২৭.১৪ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ ৪৫.০০ 

প্ররশেণ প্রাপ্ত 

ব্যরিি সংখ্যা 
২ হাজাি জন ৫.০২ ৫.০২ ৫.৫০ ৫.৫০ ৬.৫০ ৭.০০ ৭.০০ 

১২. কোন্সাি, রকডনী, রলভাি 

রসমিারসস, মরামক 

প্যািালাইজড ও জন্ম র্ 

হৃিমিা ীমিি আরথ তক 

সহায়র্া প্রিান 

অথ ত সহায়র্া 

সুরিধামভা ী 
২ জন ৩০,০০০ ৩০,০০০ ৪০,০০০ 3০,০০০ 40,০০০ 5০,০০০ ৬0,০০০ 

১৩. চা-শ্ররমকমিি জীিনমান 

উন্নয়ন কার্ তক্রম 

অথ ত সহায়র্া 

সুরিধামভা ী 
২ জন ৫০,০০০ ৫০,০০০ ৫৫,০০০ ৫0,০০০ 55,০০০ 60,০০০ 65,০০০ 

১৪. করিয়াি ইমপ্লান্ট 

কার্ তক্রম 

করিয়াি ইমপ্লান্ট 

সুরিধামভা ী 
২ জন ২০০.০০ ২০০.০০ ২২৫.০০ 200.০০ 225.00 250.00 300.00 

১৫. হাসপার্ামল অিস্থানির্ 

দুস্থ মিা ীমিি সহায়র্া 

কার্ তক্রম  

দুস্থ মিা ী সহায়র্া ২ লে জন ৬.০০ ৬.০০ ৬.২৫ ৬.২৫ ৬.৫০ ৬.৭৫ ৭.০০ 

১৬. দুস্থ, প্ররর্িন্ধী ব্যরি ও 

অটিরেক রশশুমিি জন্য 

রিমশষারয়র্ হাসপার্াল 

রনম তাণ 

হাসপার্াল 

রনম তামণি সংখ্যা 

২ 

সংখ্যা ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.২৫ 

রিনামূমল্য 

রচরকৎসাপ্রাপ্ত 

ব্যরিি সংখ্যা 

লে জন ২১.৫০ ২১.৫০ ২২.০০ ২২.০০ ২৩.০০ ২৪.০০ ২৫.০০ 

১৭. মেইল মপ্রমসি মাধ্যমম 

পাঠ্যিই ছাপামনা ও 

রিনামূমল্য রির্িণ 

রিনামূমল্য মেইল 

পুস্তক রির্িণ 
২ শর্ জন ৬.০০ ৬.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৮.০০ ৯.০০ ৯.১৫ 

১৮. মেচ্ছামসিী সমাজকল্যাণ 

প্ররর্ষ্ঠানসমূহ রনিন্ধন, 

র্ত্ত্বািধান ও সহায়র্া 

সংস্থা রনিন্ধন 

সংখ্যা 
২ 

হাজাি টি ০.৬২ ০.৬২ ০.৬৩ ০.৬৩ ০.৬৪ ০.৬৫ ০.৬৬ 

র্ত্ত্বািধান হাজাি টি ৬২.৫০ ৬২.৫০ ৬৩.০০ ৬৩.০০ ৬৪.৫০ ৬৫.০০ ৬৬.০০ 
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কার্ তক্রম ফলাফল রনমি তশক সংরশি 

মকৌশল র্ 

উমেশ্য এি 

ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেেমাত্রা  সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১৯. প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি 

সহায়ক উপকিণ 

সিিিাহ 

েল্প মূমল্য কৃরত্রম 

অঙ্গ প্রিান 
২ শর্ জন ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৭৫ ৫.৭৫ ৬.০০ ৬.২৫ ৭.০০ 

২০. আইমনি সংস্পমশ ত আসা 

রশশু িা আইমনি সরহর্ 

সংঘামর্ জরির্ রশশুমিি 

প্ররশেণ ও 

পুনঃএকত্রীকিণ 

সহায়র্া প্রাপ্ত রশশুি 

সংখ্যা 

৩ শর্ জন 

২৯.০০ ২৯.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩২.০০ ৩৫.০০ ৩৭.০০ 

পুনঃএকরত্রকিণ ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.২৫ ১৮.২৫ ১৮.৫০ ১৯.০০ ২০.০০ 

২১. প্রমিশন ও আফটাি 

মকয়াি সারভ তস প্রিান 

প্রমিশন সহায়র্া 

৩ 

শর্ জন ৬.৭৫ ৬.৭৫ ৭.০০ ৭.০০ ৭.৫০ ৭.৭৫ ৮.০০ 

মজলমুি কময়িী 

পুনি তাসন 
হাজাি জন ২.৫০ ২.৫০ ২.৭৫ ২.৭৫ ৩.০০ ৩.২৫ ৩.৫০ 

২২. ভিঘুমি প্ররশেণ ও 

পুনি তাসন 

প্ররশেণ 

৩ হাজাি জন 

১.৫৫ ১.৫৫ ১.৬০ ১.৬০ ১.৭০ ১.৭৫ ১.৮০ 

পুনি তাসন ০.৪৫ ০.৪৫ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫৫ ০.৬০ ০.৬০ 

২৩. সামারজক-প্ররর্িন্ধী 

মমময়মিি প্ররশেণ ও 

পুনি তাসন 

প্ররশেণ 

৩ শর্ জন 

২.৭৫ ২.৭৫ ৩.০০ ৩.০০ ৩.২৫ ৩.৫০ ৩.৭৫ 

পুনি তাসন ০.৯০ ০.৯০ ১.০০ ১.০০ ১.১৫ ১.২০ ১.২৫ 

২৪. মরহলা ও রশশু-রকমশািী 

মহফাজর্ীমিি রনিাপি 

আিাসন (মসফ মহাম) 

সহায়র্া প্রাপ্ত 

মহফাজর্ী সংখ্যা 
৩ শর্ জন ৬.০০ ৬.০০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৭.০০ ৭.২৫ ৭.৩০ 

২৫. রভোবৃরিমর্ রনময়ারজর্ 

জনম াষ্ঠীি পুনি তাসন ও 

রিকল্প কম তসংস্থান 

পুনি তাসন ও 

কম তসংস্থান 
৩ 

হাজাি 

জন 
০.২৫ ০.২৫ ০.৩০ ০.৩০ ০.৩৫ ০.৪০ ০.৪৫ 

৬.২.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পরভরিক মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন  
(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন কার্ যক্রম        

সািারণ কার্ যক্রম        

1290201 - সমাজ সসবা অচিদপ্তর  37,66,79 52,51,00 53,37,32 57,19,00 62,91,00 69,20,00 

1290202 - সজলা সমাজ সসবা কার্ যালয়সমূহ  46,41,09 57,73,00 54,70,68 60,59,00 66,65,00 73,31,00 

1290203 - উপজজলা সমাজজসবা কার্ যালয়সমূহ  210,92,57 300,34,00 288,09,46 328,24,00 361,06,00 397,17,00 

1290204 - থানা সমাজ সসবা কার্ যালয়সমূহ  1,06,49 1,43,00 1,40,79 1,56,00 1,72,00 1,89,00 

1290205 - শহর সমাজজসবা কার্ যালয়সমূহ  23,49,68 39,85,00 32,65,95 41,73,00 45,90,00 50,49,00 

1290206 - হাসপাতাল সমাজজসবা কার্ যালয়সমূহ  14,11,91 18,68,00 17,28,85 19,88,00 21,87,00 24,05,00 

1290207 - প্রচশক্ষণ ও পুনব যাসন সকন্দ্রসমূহ  36,89,86 54,92,00 50,96,50 57,58,00 64,44,00 70,88,00 

1290208 - চশশু উন্নয়ন সকন্দ্রসমূহ  11,49,18 16,73,00 16,61,40 17,88,00 19,67,00 21,63,00 

1290209 - সরকাচর আশ্রয় সকন্দ্রসমূহ  7,29,76 10,20,00 10,54,93 11,28,00 12,41,00 13,65,00 

1290210 - প্রজবশন কার্ যালয়সমূহ  6,76,47 10,67,00 9,39,95 12,40,00 13,64,00 15,00,00 

1290211 - মচহলা ও চশশু চকজশারী সহফাজতীজদর চনরাপদ আবাসন সকন্দ্রসমূহ  5,31,46 8,30,00 8,49,98 8,94,00 9,83,00 10,82,00 

1290212 - সরকাচর চশশু পচরবার কার্ যালয়সমূহ  78,63,14 111,90,00 111,09,50 120,93,00 133,02,00 146,33,00 

1290213 - সরকাচর প্রচতবন্ধী চবদ্যালয়সমুহ  3,88,35 6,43,00 6,41,10 6,91,00 7,60,00 8,36,00 

1290214 - সমচিত দৃচি প্রচতবন্ধী চশক্ষা প্রচতষ্ঠানসমূহ  5,33,47 9,16,00 8,76,20 9,67,00 10,64,00 11,70,00 

1290215 - স াট মচন চনবাসসমুহ  4,24,81 6,61,00 6,44,00 7,10,00 7,81,00 8,59,00 

1290216 - চবভাগীয় কার্ যালয়সমূহ, সমাজজসবা অচিদপ্তর  10,29,02 13,77,00 12,65,50 14,56,00 16,01,00 17,63,00 

সমাট : সািারণ কার্ যক্রম  503,84,05 719,23,00 688,92,11 776,44,00 855,18,00 940,70,00 

সমাট : পচরিালন কার্ যক্রম  503,84,05 719,23,00 688,92,11 776,44,00 855,18,00 940,70,00 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

উন্নয়ন কার্ যক্রম        

বাচষ যক উন্নয়ন কম যসূচি        

224024200 - *এোবচলশজমন্ট অব সনত্রজকানা ডায়াজবটিক হাসপাতাল স্থাপন 

(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)  
 2,92,68 1,00 4,04,00 0 0 0 

224024800 - *জামালপুর ডায়াজবটিক হাসপাতাল চনম যাণ  (০১/০১/২০১৬-

৩১/১২/২০১৯) অনুজমাচদত 
১৬ 5,62,00 1,00 4,78,00 0 0 0 

224025100 - *আমাজদর বাচড়: সমচিত প্রবীণ ও চশশু চনবাস (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০২১) অনুজমাচদত 
৪ 5,05,93 1,00 4,64,00 0 0 0 

224025200 - *প্রচতবন্ধী ব্যচক্তজদর জন্য একটি কাচরগচর প্রচশক্ষণ এবং 

পুনব যাসন সকন্দ্র চনম যাণ-চসআরচপ, মাচনকগঞ্জ (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

অনুজমাচদত 

৬ 2,29,50 1,00 76,00 0 0 0 

224127800 - *জাতীয় সমাজজসবা একাজডচমর সক্ষমতা ও দক্ষতা বচদ্ধকরণ 

(০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২০) 
 7,13,04 1,00 3,00,00 1,00 0 0 

224127900 - *সমাজজসবা অচিদফতজরর জন্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা 

সফটওয়যার প্রকে (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 
 6,71,49 1,00 10,78,00 1,00 0 0 

224128000 - বাংলাজদজশর প্রাচন্তক জনজগাষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন প্রকে (১ম 

সংজশাচিত) (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২) 
 16,09,69 12,00,00 15,00,00 7,27,00 8,00,00 1,10,00 

224128100 - *২০ শয্যা চবচশি পীরগঞ্জ ডায়াজবটিক হাসপাতাল চনম যাণ, 

ঠাকুগাঁও (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 
 1,83,00 1,00 4,17,00 0 0 0 

224128200 - *ওয়াজজদা কুদ্দুস প্রবীণ চনবাস এবং পশ্চাৎপদ চকজশার-

চকজশারীজদর জন্য কাচরগচর প্রচশক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন (সংজশাচিত) (০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) 

 18,48,86 1,00 1,00 0 0 0 

224128300 - * জালালউচিন আহজমদ ফাউজেশন কচমউচনটি মা, চশশু ও 

 ডায়াজবটিক হাসপাতাল চনম যাণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 
 2,49,00 6,00,00 6,00,00 3,00,00 2,00,00 1,00,00 

224128400 - *মাগুরা ডায়াজবটিক হাসপাতাল স্থাপন প্রকে (০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) 
 0 7,00,00 9,73,00 6,75,00 0 0 

224128500 - *৬৪ সজলায় সজলা সমাজজসবা কমজপ্লক্স চনম যাণ (১ম পর্ যাজয় ২২ 

সজলা) (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 
 26,85,54 77,00,00 120,77,00 81,31,00 120,00,00 140,00,00 

224128600 - * িাইল্ড সসনচসটিভ সসাস্যাল সপ্রাজটকশন ইন বাংলাজদশ 

(চসএসচপচব)-সফইজ-২ (০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২০) 
 5,89 3,40,00 15,40,00 14,43,00 5,00,00 50,00,00 

224240100 - ৮টি চবভাজগ চহজড়া জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়জনর লজক্ষয 

বহুমুখী প্রচশক্ষণ (সংজশাচিত) (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) 
১১ 2,00,38 3,34,00 1,67,00 0 0 0 

224240200 - চবজশষ চশক্ষা, স্বাস্থয সসবা  এবং চবচবি প্রচশক্ষণ কার্ যাবলীর 

মাধ্যজম সুচবিাবচিত ও দচরদ্র প্রচতবন্ধী এবং অটিচিক ব্যচক্তজদর সটকসই আথ য-

সামাচজক উন্নয়ন ও পুনব যাসন কম যসূচি (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০)  

৬ 2,95,19 1,28,00 1,45,00 0 0 0 

224240300 - * আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লা-সাজলহ আহজমদ কচমউচনটি 

হাসপাতাল ও আথ য-সামাজজক উন্নয়ন (০১/০৫/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) 
১৬ 9,97,00 10,00,00 15,00,00 15,00,00 15,00,00 15,00,00 

224242200 - *৫০ শয্যা চবচশি িাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াজবটিক হাসপাতাল স্থাপন 

(০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 
১৬ 1,99,95 5,00,00 7,00,00 5,00,00 5,00,00 5,00,00 

224242300 - জাহাঙ্গীরাবাদ সসনাচনবাস, বগুড়া এ প্রয়াস এর সম্প্রসারণ ও 

উন্নয়ন (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 
৬ 6,68,98 9,00,00 10,01,00 8,49,00 0 0 

224244200 - *এোবচলশজমন্ট অব ন্যাশনাল হাট য ফাউজেশন হসচপটাল, 

রাজশাহী (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 
১৬ 1,65,00 9,00,00 6,61,00 7,00,00 5,26,46 0 

224244300 - *গাওসুল আর্ম চবএনএসচব আই হসচপটাল, চদনাজপুর-এ 

গ্লুজকামা, সরটিনা ও কচণ যয়া সাব-সেচশয়ালটি ইউচনট স্থাপন (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১)। 

১৬ 2,23,97 1,00 6,31,00 0 0 0 

224244400 - *কুচমল্লায় ১০০ শয্যা চবচশি চবজশষাচয়ত হাসপাতাল স্থাপন 

(০১/০১/২০১৭- ৩০/০৬/২০২১) 
১৬ 0 9,50,00 9,50,00 7,00,00 10,00,00 10,00,00 

224245000 - *ঢাকা চশশু হাসপাতাজল এযাডভান্সড চশশু সাজযারী এে সেম 

সসল সথরাচপ ইউচনট স্থাপন (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) 
১৬ 12,15,80 1,00,00 1,00,00 1,00 0 0 

224256600 - * সুনামগঞ্জ ডায়াজবটিক হাসপাতাল স্থাপন (০১/০৭/২০১৮-

৩১/১২/২০২০) 
১৬ 0 7,00,00 3,01,00 3,75,00 3,75,00 3,75,00 

224256700 - * সরকাচর চশশু পচরবার এবং স াটমচন চনবাস 

চনম যাণ/পুনঃচনম যাণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 
৬ 71,80 40,00,00 73,00 60,37,00 60,00,00 60,00,00 

224256800 - * কচরমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও চশশু চবজশষাচয়ত 

হাসপাতাল স্থাপন (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 
১৬ 0 20,00,00 10,00,00 8,00,00 0 0 

224258200 - কযাশ রান্সফার মড যানাইজজশন (চসটিএম) (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২৩) 
- 1,00,61 47,87,00 47,96,00 94,64,00 68,31,54 94,64,00 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224271900 - *কুচমল্লা সজলার ৬টি উপজজলায় চনরাপদ মাতৃত্ব কার্ যক্রম (২য় 

পর্ যায়) (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 
- 43,28 2,00,00 1,00,00 1,00 0 0 

224284300 - * 'হাজী নওয়াব আলী খান এচতমখানার চনম যাণ' (০১/০১/২০১৯ 

- ৩১/১২/২০২১) 
৫ 1,99,75 2,00,00 6,60,00 1,00 0 0 

224288000 - সফরজদৌস মচজদ প্রচতবন্ধী সসবাজকন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন 

(১ম সংজশাচিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনুজমাচদত 
 0 10,22,00 10,26,00 0 0 0 

224290200 - * মাদারীপুর ডায়াজবটিক হাসপাতাল স্থাপন (০১/১২/২০১৮-

৩০/১১/২০২১) অনুজমাচদত 
 0 3,00,00 5,00,00 5,00,00 5,00,00 5,00,00 

224290300 - দুস্থ চশশু প্রচশক্ষণ ও পুনব যাসন সকন্দ্র পুনঃচনম যাণ, সকানাবাচড়, 

গাজীপুর (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) 
 0 10,00,00 1,75,00 16,60,00 50,00,00 50,00,00 

224300800 - * ফচরদপুর ও রাজবাড়ী সজলার চবচভন্ন উপজজলার দুঃস্থ ও 

অসহায় নারীজদর আয় বি যক কার্ যক্রজমর উপর প্রচশক্ষণ (০১/০৭/২০১৯-

৩০/০৬/২০২১)  

 0 3,70,00 7,18,00 1,00 0 0 

224300900 - * সনত্রজকানা সজলায় সমাহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ এচতমখানা 

চনম যাণ (০১/০৭/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১) 
 0 1,50,00 50,00 4,50,00 4,50,00 4,50,00 

224301000 - *আমাজদর গ্রাম কযান্সার সকয়ার এে চরসাি য সসন্টার চনম যাণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনুজমাচদত 
 0 3,00,00 3,00,00 7,50,00 10,00,00 19,59,00 

224306300 - সদজশর ৫টি সজলার দুস্থ, চবিবা ও এচতম মচহলাজদর ড্রাইচভং 

প্রচশক্ষজণর মাধ্যজম আথ য-সামাচজক অবস্থার উন্নয়ন (০১/০১/২০২০-

৩০/০৬/২০২১) অনুজমাচদত 

 0 11,00,00 19,86,00 0 0 0 

224307000 - * দুস্থ -স জল সমজয়জদর আথ য-সামাচজক উন্নয়ন ও পুনব যাসজন 

সপশাচভচত্তক কচম্পউটার/আইটি প্রচশক্ষণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) 

অনুজমাচদত 

 0 1,00,00 1,00,00 1,07,00 0 0 

224307100 - * লালমচনরহাট সজলার অচতদচরদ্র জনজগাষ্ঠীজক চবচবি 

প্রচশক্ষজণর মাধ্যজম তাজদর জীবনমান উন্নয়ন  (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) 

অনুজমাচদত 

 0 9,00,00 12,03,00 7,62,00 7,62,00 7,62,00 

224314000 - *অনগ্রসর ও হতদচরদ্র জনজগাষ্ঠীর জন্য আত্মকম যসংস্থান মূলক 

কাজজর প্রচশক্ষজণর মাধ্যজম আত্মসামাচজক অবস্থার উন্নয়ন (০১/০২/২০২০ - 

৩০/০৬/২০২০) 

 0 1,00,00 16,99,00 12,00,00 0 0 

224317000 - স তারা  চফউল্লাহ চকডনী প্রচতবন্ধী ও সসবা সকন্দ্র স্থাপন, 

নরচসংদী’ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) 
 0 0 2,00,00 6,48,00 7,00,00 7,00,00 

224317100 - *চসরাজগঞ্জ সজলার শাহজাদপুজর ফজলুল হক প্রবীণ চনবাস 

(জথরাপী সসন্টারসহ) এবং অনগ্রসর চকজশার-চকজশারীজদর জন্য বচত্তমূলক 

প্রচশক্ষণ সকন্দ্র চনম যাণ’ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) 

 0 0 9,30,00 9,50,00 10,00,00 10,00,00 

224317200 - * ‘অবজহচলত, চবিবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনজগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নয়জনর জন্য কম যসংস্থনমূলক প্রচশক্ষণ প্রদান (০১/০১/২০২০ - 

৩১/১২/২০২১) 

 0 0 9,70,00 4,85,00 6,46,00 6,46,00 

224324600 - চকডচন হাসপাতাল স্থাপন, চসজলট  (০১/০৭/২০২০-

৩০/০৬/২০২৩) 
 0 0 1,00,00 4,00,00 20,00,00 10,00,00 

224325800 - প্রচতবন্ধী, চবিবা ও দুঃস্থজদর কল্যাজণ শামসুচিন সগাজলজান 

সরচনং কমজপ্লক্স এবং স্বাস্থযজসবা সকন্দ্র স্থাপন  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) 
 0 0 3,00,00 8,50,00 20,00,00 10,00,00 

224325900 - গাজীপুর ডায়াজবটিক হাসপাতাল স্থাপন  (০১/০৭/২০২০-

৩০/০৬/২০২৩) 
 0 0 1,79,00 3,00,00 10,00,00 10,00,00 

224326000 - ০৮টি সরকাচর চশশু পচরবাজর ২৫ শয্যাচবচশি শাচন্ত চনবাস 

স্থাপন  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) 
 0 0 95,00 20,00,00 20,00,00 20,00,00 

224329200 - দু:স্থ, চবিবা, সবকার, প্রচতবন্ধী, প্রাচন্তক ও সুচবিাবচিত 

জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়জন সটকসই প্রচশক্ষণ  (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২২) 
 0 0 2,00,00 7,50,00 10,00,00 5,00,00 

224329300 - এোবচলশজমন্ট অব হাট য ফাউজেশন হসচপটাল, িাঁপাইনবাবগঞ্জ  

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) 
 0 0 40,00 3,75,00 5,00,00 5,00,00 

224329400 - িরফযাশন উপজজলায় বাংলাজদশ দাচরদ্র চবজমািন সংস্থা স্বাস্থয 

সসবা সকন্দ্র স্থাপন  (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩) 
 0 0 40,00 3,75,00 5,00,00 5,00,00 

224329500 - সটকসই গ্রীন হাউজ প্রযুচক্ত ব্যবহার ও উন্নত কৃচষ উপকরণ 

সরবরাজহর মাধ্যজম কৃচষ উৎপাদন বচদ্ধ কজর কজরানা অথ যননচতক ক্ষচত প্রশমন  

(০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২২) 

 0 0 4,47,00 12,30,00 10,00,00 5,00,00 

224330300 - খান বাড়ী কচমউচনটি হাসপাতাল, পাঁিজখালা, মাদারীপুর স্থাপন  

(০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩) 
 0 0 40,00 5,00,00 10,00,00 5,00,00 

224333900 - প্রফুল্ল প্রচতভা প্রবীন চনবাস, এচতমখানা এবং চবজশষ িাচহদা 

সম্পন্ন ব্যচক্তজদর সাহায্য সকন্দ্র, মাগুরা (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২) 
 0 0 0 3,00,00 3,00,00 3,00,00 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224335300 - চ ন্নমূল, অনগ্রসর, এচতম ও সুচবিাবচিত জনজগাষ্ঠীর সমাচজক 

উন্নয়ন ও ক্ষমতায়জনর জন্য চবচভন্ন সরজড প্রচশক্ষণ প্রদান (০১/০১/২০২১-

৩১/১২/২০২২) 

 0 0 0 10,50,00 10,50,00 10,50,00 

224335400 - ইনক্লুচসভ আই সকয়ার ফযাচসচলটিস হাসপাতাল স্থাপন 

(০১/০১/২০২১ - ৩০/০৬/২০২৩) 
 0 0 0 1,00,00 1,00,00 1,00,00 

সমাট : বাচষ যক উন্নয়ন কম যসূচি  139,38,33 325,90,00 439,91,00 479,49,00 527,41,00 580,16,00 

সমাট : উন্নয়ন কার্ যক্রম  139,38,33 325,90,00 439,91,00 479,49,00 527,41,00 580,16,00 

সমাট :   643,22,38 1045,13,00 1128,83,11 1255,93,00 1382,59,00 1520,86,00 

৬.৩ িাংলামিশ জার্ীয় সমাজকল্যাণ পরিষি  

৬.৩.১ সাম্প্ররর্ক অজতন: রি র্ রর্ন িছমি িাংলামিশ জার্ীয় সমাজকল্যাণ পরিষি হমর্ ১৬ হাজাি ৯৩৪টি সমাজকল্যাণমূলক প্ররর্ষ্ঠানমক 

৯৬ মকাটি ৩৫লে ৮০ হাজাি টাকা অনুিান প্রিান কিা হময়মছ। রিমশষ অনুিান রহমসমি িরিদ্র, অসহায়, প্ররর্িন্ধী ব্যরি ও  িীি 

মমধািী ছাত্র-ছাত্রীসহ মমাট ৭৭ হাজাি ৬৫৫ জনমক ৩১ মকাটি ৫৬ লে ২০ হাজাি টাকা এিং ক্ষুদ্র জারর্সত্ত্বা, নৃ-ম াষ্ঠী সম্প্রিায়, নিী 

ভাঙ্গমন রভটািািী হািামনা পরিিাি, েরর্গ্রস্ত িরস্তিাসী, চা-িা ান শ্ররমকসহ িারিদ্রে সীমাি নীমচ িসিাসকািী জনম াষ্ঠীি আথ ত 

সামারজক উন্নয়মন ৪৪ হাজাি ২৫০ শর্ ব্যরিমক ২৯ মকাটি টাকা আরথ তক সহায়র্া প্রিান কিা হময়মছ। এ ছািাও ৩ হাজাি ২৫০ জন 

সমাজকমীমক সাং ঠরনক ব্যিস্থাপনা ও িের্া উন্নয়ন প্ররশেণ প্রিান কিা হময়মছ।  

৬.৩.২ কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি তশক এিং রনমি তশমকি লেেমাত্রা 

কার্ তক্রম ফলাফল রনমি তশক সংরশি 

মকৌশল র্ 

উমেশ্য এি 

ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেেমাত্রা  সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

মেচ্ছামসিী প্ররর্ষ্ঠান ও 

ব্যরিি সেমর্া বৃরদ্ধ 
অনুিান 

প্রিান 

২ 

প্ররর্ষ্ঠামনি 

সংখ্যা 

(হাজাি) 

৫.৪০ ৬.১২ ৫.৪০ ৫.৪০ ৫.৫০ ৫.৬০ ৫.৬০ 

প্ররশেণ প্রিান জন ১২০০ ১২৬৪ ১২২৫ ৮৭৫ ১২৫০ ১৩০০ ১৩৫০ 

সমাজকম ত রিষয়ক 

উদ্বুদ্ধকিণ মসরমনাি 
সংখ্যা ৩ ০ ৩ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সমস্যাগ্রস্ত ব্যরিমক 

আরথ তক সহায়র্া 

জন 

(হাজাি) 
৩০.০০ ৪০.৭০ ৩২.০০ ৩৪.০০ ৩৬.০০ ৩৮.০০ ৩৮.০০ 

৬.৩.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন  
(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন কার্ যক্রম        

সহায়তা কার্ যক্রম        

131007600 - বাংলাজদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পচরষদ ১ 59,99,99 74,43,00 72,46,00 77,44,00 85,18,00 93,70,00 

সমাট : সহায়তা কার্ যক্রম  59,99,99 74,43,00 72,46,00 77,44,00 85,18,00 93,70,00 

সমাট : পচরিালন কার্ যক্রম  59,99,99 74,43,00 72,46,00 77,44,00 85,18,00 93,70,00 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

উন্নয়ন কার্ যক্রম        

বাচষ যক উন্নয়ন কম যসূচি        

224307900 - *সমাজকলাণ ভবন চনম যাণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)  0 10,00,00 5,00,00 19,00,00 20,90,00 22,99,00 

সমাট : বাচষ যক উন্নয়ন কম যসূচি  0 10,00,00 5,00,00 19,00,00 20,90,00 22,99,00 

সমাট : উন্নয়ন কার্ যক্রম  0 10,00,00 5,00,00 19,00,00 20,90,00 22,99,00 

সমাট :   59,99,99 84,43,00 77,46,00 96,44,00 106,08,00 116,69,00 

৬.৪ জার্ীয় প্ররর্িন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন  

৬.৪.১ সাম্প্ররর্ক অজতন: মিমশি ৬৪টি মজলায় ১০৩টি প্ররর্িন্ধী মসিা ও সাহায্য মকমন্দ্রি মাধ্যমম ৩৬ লে প্ররর্িন্ধী ব্যরিমক রিনামূমল্য 

রচরকৎসা ও মথিারপ মসিা এিং প্রায় ৩০ হাজাি প্ররর্িন্ধী ব্যরিমক সহায়ক উপকিণ প্রিান কিা হময়মছ। ‘প্ররর্িরন্ধর্া সম্পরকতর্ 

সমরির্ রিমশষ রশো নীরর্মালা, ২০১৯’ এি আওর্ায় মিমশি ৭৪টি মিসিকারি ব্যরদ্ধ প্ররর্িন্ধী রিযালময়ি ৯৫০ জন রশেক-কম তচািীি 

১০০ ভা  মির্ন-ভার্া প্রিান কিা হমচ্ছ। মর্খামন ১০ হাজাি প্ররর্িন্ধী ছাত্র-ছাত্রীি রিমশষ রশো প্রিান কার্ তক্রম চলমান আমছ। 

কম তজীিী প্ররর্িন্ধীমিি জন্য মহামেমল ৪০ জন প্ররর্িন্ধী ব্যরিি আিাসন রনরির্ কিা হময়মছ। অটিজম রিমসাস ত মসন্টামিি মাধ্যমম প্রায় 

১৫.২৫ হাজাি জনমক কাউমন্সরলং মসিা প্রিান কিা হময়মছ।  র্ ৩ রডমসম্বি ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জার্ীয় প্ররর্িন্ধী কমমপ্লক্স শুভ 

উমদ্বাধন কমিমছন এিং প্ররর্িন্ধী ক্রীিারিিমিি জন্য একটি ক্রীিা কমমপ্লক্স রনম তামণি পিমেপ গ্রহণ কিা হময়মছ। 

৬.৪.২ কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি তশক এিং রনমি তশমকি লেেমাত্রা 

কার্ তক্রম ফলাফল রনমি তশক সংরশি 

মকৌশল র্ 

উমেশ্য এি 

ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেেমাত্রা  সংমশারধর্ 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি 

রিমশষ রশো এিং 

প্ররশেণ প্রিান 

প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি 

রিমশষ রশো 

কার্ তক্রম 

১ 
হাজাি 

জন 
১০ ১০ ১০.৫ ১০.০৫ ১১ ১২ ১২ 

২. কম তজীিী প্ররর্িন্ধী ব্যরি 

ও অটিরেক রশশুমিি 

আিাসন ব্যিস্থা 

কম তজীিী 

প্ররর্িন্ধীমিি জন্য 

মহামেল সুরিধা 

প্রিান 
১ জন 

৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 

প্ররর্িন্ধী 

মড মকয়াি সুরিধা 

প্রিান 

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

৩. প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি 

রচরকৎসা ও মথিারপ 

মসিা প্রিান 

রিনামূমল্য 

প্ররর্িন্ধীমিি 

রচরকৎসা মসিা 
২ 

হাজাি 

জন 

১২০০ ১২০০ ১২১০ ১২১০ ১২১৫ ১২২০ ১২৩০ 

ভ্রাম্যমাণ প্ররর্িন্ধী 

মসিা 
৪০০ ৪০০ ৪২৫ ৪২৫ ৪৫০ ৪৭৫ ৫০০ 

৪. অটিজম রিমসাস ত 

মসন্টামিি মাধ্যমম 

পিামশ ত মসিা প্রিান 

কাউমন্সরলং ও 

পিামশ ত মসিা 
২ 

হাজাি 

জন 
৫.০০ ৫.০০ ৫.২৫ ৫.২৫ ৫.৫০ ৬.০০ ৬.৫০ 

৫. প্ররর্িন্ধী ব্যরিমিি 

সহায়ক উপকিণ 

সিিিাহ 

রিনামূমল্য 

প্ররর্িন্ধীমিি 

সহায়ক উপকিণ 

সিিিাহ 

২ 
হাজাি 

জন 
৮.০০ ৮.০০ ৮.৫০ ৮.৫০ ৮.৭৫ ৯.০০ ৯.২৫ 
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৬.৪.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন  
(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৯-২০ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন কার্ যক্রম        

সহায়তা কার্ যক্রম        

135009000 - জাতীয় প্রচতবন্ধী উন্নয়ন ফাউজেশন ১-৫ 25,00,00 29,68,00 33,00,47 34,82,00 38,30,00 42,13,00 

সমাট : সহায়তা কার্ যক্রম  25,00,00 29,68,00 33,00,47 34,82,00 38,30,00 42,13,00 

সমাট : পচরিালন কার্ যক্রম  25,00,00 29,68,00 33,00,47 34,82,00 38,30,00 42,13,00 

সমাট :   25,00,00 29,68,00 33,00,47 34,82,00 38,30,00 42,13,00 

 


