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ভঞ্জুরয নং- ৫1 

৫৫-াফ বতয ঘট্টগ্রাভ রফলয়ও ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াচায টাওায়) 

রফফযণ 
ফামচট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অনুন্নয়ন 300,92,61 329,12,00 362,03,00 

উন্নয়ন 849,26,00 890,19,00 979,20,00 

মভাট 1150,18,61 1219,31,00 1341,23,00 

 

যাচস্ব 321,96,01 343,82,00 369,75,78 

মূরধন 828,22,60 875,49,00 971,47,22 

মভাট 1150,18,61 1219,31,00 1341,23,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট  প্রধান ওাম বাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট 

চনওল্যাণমুঔী উন্নয়ন ওভ বসূরঘ ফাস্তফায়মনয ভাধ্যমভ াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমর ফফাযত চনমকাষ্ঠীয যাচননরতও, াভারচও, রো 

 অথ বননরতও অরধওায রনরিতওযণ। 

১.২ প্রধান ওাম বাফরর 

1.2.1. াফ বতয ঘট্টগ্রাভ ারিচুরি ফাস্তফায়ন, াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমর ফফাযত চনভরিয নৃতারিও প্রথা, ংস্কৃরত এফং বালায বফরিয 

ফচায় মযমঔ আথ ব-াভারচও উন্নয়মনয রমেয ওভ বসূরঘ গ্রণ;  

1.2.2. ওর উন্নয়ন ওভ বসূরঘ ভন্বয়  তদাযরও ওযা, ICIMOD-এয ামথ মমাকামমাক, অন্যান্য আিচবারতও ংস্থা  উন্নয়ন 

অংীদাযমদয ামথ মমাকামমাক যো ওযা; 

1.2.3. াফ বতয অঞ্চমরয রযমফ  মবৌকররও বফরিয ংযেমণয রমেয অন্যান্য ংরিি ংস্থায ামথ ভন্বয় াধন ওযা; 

1.2.4. াভারচও রনযাত্তা মফিরন, ত্রাণ  পুনফ বান এফং আদওারীন ভয় রযঘাররত ওাম বক্রভ রযঘারনা এফং ভন্বয় াধন; 

1.2.5. াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয উন্নয়মনয রমেয কঠিত ওাউরন্পর ওরভটি এফং রফমল ওরভটি/ওরভনমও ারঘরফও ায়তা  মফা 

প্রদান; 

1.2.6. াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমর ওভ বযত এনরচমূময ওাম বক্রভ তদাযরও  রনয়ন্ত্রণ; 

1.2.7. চীফনফরঘত্র ফান্ধফ ংস্কৃরত ম বটমনয উন্নয়ন াধন; 

1.2.8. াফ বতয ঘট্টগ্রাভ ম্পরওবত আইন, রফরধ  রফধান প্রণয়ন। 

২.০  ভধ্যমভয়ারদ মওৌরকত উমেশ্য  ওাম বক্রভমূ 

ভধ্যমভয়ারদ মওৌরকত উমেশ্য ওাম বক্রভমূ ফাস্তফায়নওাযী অরধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. াফ বতয ঘট্টগ্রাভ এরাওায 

চনমকাষ্ঠীয ারফ বও চীফনভান 

উন্নয়ন 

 াফ বতয মচরামূম রনযাদ ারন যফযা  

ভৎস্য ম্পদ উন্নয়ন 

 মচরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি 

 মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 
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ভধ্যমভয়ারদ মওৌরকত উমেশ্য ওাম বক্রভমূ ফাস্তফায়নওাযী অরধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 স্বাস্থযমফায ভামনান্নয়ন  মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 ম বটন মেত্র উন্নয়ন 

 দারযদ্র্য রফমভাঘন, নাযী উন্নয়ন  আথ ব-

াভারচও উন্নয়ন 

 মৄফ  মৄফ ভররামদয ওারযকরয রো  

প্ররেণ দান 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 কৃরল অফওাঠামভা রনভ বাণ  উন্নয়ন  াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 

 মচরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি 

 মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 গ্রাভীণ অফওাঠামভা রনভ বাণ  উন্নয়ন  াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ আঞ্চররও রযলদ 

 মচরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি 

 মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 রো প্ররতষ্ঠান উন্নয়ন  ম্প্রাযণ  াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 

 মচরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি 

 মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 াফ বতয অঞ্চমরয কৃলওমদয ভমধ্য রফরবন্ন কৃরল 

উওযণ রফতযণ 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 

 মচরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি 

 মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 মফওাযত্ব দূযীওযমণ ক্ষুদ্র্রল্প, স্তরল্প ইতযারদ 

স্থান এফং কফারদশু ারন 

 মচরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি 

 মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

২. াফ বতয চনমকাষ্ঠীয রফরবন্ন 

ম্প্রদাময়য বালা  ংস্কৃরত 

ংযেণ 

 রফরবন্ন উচারত ম্প্রদাময়য রফমল রফমল 

রদফ  উৎমফ ায়তা প্রদান 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 

 মচরা রযলদ, যাঙ্গাভাটি 

 মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 
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ভধ্যমভয়ারদ মওৌরকত উমেশ্য ওাম বক্রভমূ ফাস্তফায়নওাযী অরধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 ক্রীড়া, াংস্কৃরতও এফং মবৌত অফওাঠামভা 

রনভ বাণ 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 ধভীয় প্ররতষ্ঠান রনভ বাণ  যেণামফেণ  মচরা রযলদ, ঔাকড়াঙরড় 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

 ভাচ ওল্যানমূরও  প্ররতষ্ঠান  স্থান  

উন্নয়ন 

 মচরা রযলদ, ফান্দযফান 

৩.০  দারযদ্র্য রনযন  নাযী উন্নয়ন ংক্রাি তথ্য  

৩.১ দারযদ্র্য রনযন  নাযী উন্নয়মনয উয মওৌরকত উমেশ্যমূময প্রবাফ 

৩.১.১ াফ বতয ঘট্টগ্রাভ এরাওায চনমকাষ্ঠীয ারফ বও চীফনভান উন্নয়ন  

দারযদ্র্য রনযমনয উয প্রবাফ: াফ বতয দুক বভ এরাওায় নরকু স্থান  মৌয এরাওায় ানীয় চর যফযা, স্বাস্থযমফা প্রদান 

এফং রযমফ  রযস্কায-রযচ্ছন্নতা ম্পমওব মঘতনতা সৃরিয পমর দরযদ্র্ চনমকাষ্ঠীয অথ বননরতও ওভ বওান্ড বৃরি ামচ্ছ। াফ বতয 

ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমর রশুমদয স্বাস্থযমফা, রফনামূমল্য ফই  রো উওযণ রফতযণ, টিওা প্রদান এফং অপুরিয রওায রশুমদয  

উমৄি মফা প্রদামনয পমর মঔামন রোয ায  ওভ বেভ চনমকাষ্ঠীয ংখ্যা বৃরি ামচ্ছ। াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমর মমাকামমাক  

রফদুযৎ অফওাঠামভা রনভ বাণ, াারড়  চনমকাষ্ঠীয ভমধ্য ক্ষুদ্র্ঋণ ওাম বক্রভ কৃরলণ্য ফাচাযচাতওযমণ ায়ও অফওাঠামভা 

রনভ বামণয পমর ংরিি চনমকাষ্ঠীয আয় বৃরি ামচ্ছ মা দারযদ্র্য রনযমন প্রতযে ভূরভওা যাঔমফ।  

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: দুক বভ াারড় এরাওায় মভাফাইর রিরনমওয ভাধ্যমভ স্বাস্থযমফা প্রদান এফং সুময় ারন যফযা 

রনরিত ওযায পমর রযফামযয নাযী দমস্যয  শ্রভ  ভয় াশ্রয় মচ্ছ। রশুমদয মভৌররও স্বাস্থযমফা প্রদামনয াাার ভাতৃ 

স্বাস্থয ংক্রাি মফা প্রদামনয পমর রশু মৃত্যযয ায হ্রা ামচ্ছ। এঙাড়া, মভময় রশুমদয রোয সুমমাক বৃরিয পমর 

রফদ্যারয়গুমরামত ছময ড়া ঙাত্রী ংখ্যা হ্রা ামচ্ছ এফং উচ্চ রোয় নাযীয  অং গ্রণ রনরিত মচ্ছ। াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয 

অফওাঠামভাকত উন্নয়মনয পমর শ্রভফাচায  আয়ফধ বও ওভ বওামন্ড নাযীয অং গ্রণ বৃরি ামচ্ছ। ক্ষুদ্র্ ঋণ ওাম বক্রমভ নাযীমদয 

রেযরবরত্তও ঋণ প্রদান (৪০%) ওযায় তাঁমদয আত্ম-ওভ বংস্থান এফং েভতায়ন বৃরি ামচ্ছ। ওারযকরয রো  রফরবন্ন বৃরত্তমূরও 

মায় প্ররেণ ওাম বক্রভ রেযরবরত্তও য়ায় (৫০%) াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমর অরধওংখ্যও নাযীয ওভ বংস্থান সৃরি মচ্ছ এফং 

তাঁমদয আয় বৃরি ামচ্ছ। 

৩.১.২ াফ বতয চনমকাষ্ঠীয রফরবন্ন ম্প্রদাময়য বালা  ংস্কৃরত ংযেণ 

দারযদ্র্য রনযমনয উয প্রবাফ: ফাংরা বালায াাার ১১টি রফরবন্ন উচাতীয় বালায় প্রাথরভও রফদ্যারয় ম বাময় াঠ্যক্রভ 

প্রণয়মনয পমর অরধও ংখ্যও ফাগারর উচারত রশু রোয সুমমাক রাব ওযমঙ। এঙাড়া, উচাতীয় ণ্যাভগ্রী  ব্যফাম ব 

উওযণ ফাচাযচাত ওযায পমর াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয চনমকাষ্ঠীয ওভ বংস্থান বৃরি ামচ্ছ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: ফহু বালাবালী াঠ্যক্রভ ঘালু ওযায পমর াফ বতয ঘট্টগ্রামভ ফফাযত ফাগারর এফং উচারত মঙমরমদয 

াাার মভময় রশুমদয রোয সুমমাক ম্প্রারযত মচ্ছ। এঙাড়া উচারত ম্প্রদাময়য ব্যফাম ব ণ্যাভগ্রী  উওযণ 

ংযেণ  ফাচাযচাতওযমণয পমর ফাগারী  উচারত নাযীমদয আয় বৃরি ামচ্ছ। 

৩.২ দারযদ্র্য রনযন  নাযী উন্নয়ন ম্পরওবত ফযাে 

রফফযণ 

ফামচট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

দারযদ্র্্য রনযন 1081,97,75 986,55,35 1018,81,12 

নাযী উন্নয়ন 855,51,77 790,09,87 830,30,39 
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৪.১ অগ্রারধওায ব্যয়ঔাত/ওভ বসূরঘমূ (Priority Spending Areas/ Programmes) 

অগ্রারধওায ব্যয়ঔাত/ওভ বসূরঘমূ 
ংরিি ভধ্যমভয়ারদ মওৌরকত 

উমেশ্য 

১. াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয অফওাঠামভা উন্নয়ন 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয মবৌকররও অফস্থামনয ওাযমণ াধাযণ মমাকামমাক ব্যফস্থা ভতর 

অঞ্চমরয ন্যায় ভসৃণ নয়। তাই ব্যরি, মকাত্র, অঞ্চমরয ভমধ্য রেযরবরত্তও মমাকামমাক ব্যফস্থা 

কমড় মতারা মর আথ ব-াভারচও অফস্থায প্রভূত উন্নরত মফ। এ রফমফঘনায় অফওাঠামভা 

উন্নয়ন ঔাতমও মফ বাচ্চ অগ্রারধওায মদয়া ময়মঙ। 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ এরাওায 

চনমকাষ্ঠীয ারফ বও  চীফনভান 

উন্নয়ন 

২. কৃরল  অকৃরলঔাত ম্প্রাযণ 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয মবৌকররও প্রকৃরত রফমফঘনায় ফফাযত চনমকাষ্ঠীয চন্য ব্যাও 

রেযরবরত্তও ওভ বসূরঘ ফাস্তফায়মনয াাার মগ্রাথ মন্টায রনভ বামণয পমর াভরগ্রও 

অথ বননরতও উন্নয়ন রনরিত ওযা ম্ভফ মফ। তাই রেয রবরত্তও ওভ বসূরঘ ফাস্তফায়নমও রিতীয় 

মফ বাচ্চ অগ্রারধওায মদয়া ময়মঙ। 

৩. প্রাথরভও রো  ওারযকরয রো 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয দরযদ্র্ চনমকাষ্ঠীয মঙমর-মভময়মদয মদময াভরগ্রও অথ বননরতও 

ওভ বওামন্ডয ামথ ম্পৃিতায রমেয প্রাথরভও রো  ওারযকরয রো প্রামযয 

প্রময়াচনীয়তা রফমফঘনায় এ ঔাতমও অগ্রারধওায মদয়া ময়মঙ। 

৪. মভৌররও স্বাস্থয মফা 

 াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয রযমফকত প্রকৃরতয ওাযমণ রফমল রফমল মযাক প্ররতমযাধওমল্প 

চনমকাষ্ঠীয চন্য স্বাস্থয মফা ওভ বসূরঘ গ্রণ চরুরয। রফমল ওময দুক বভ অঞ্চমর নাযী  

রশুমদয চন্য স্বাস্থযমফা মৌৌঁঙামনায রমেয এ ঔাতমও অগ্রারধওায মদয়া ময়মঙ। 

৫. উচাতীয় কৃরি  ংস্কৃরত ংযেণ 

 াংস্কৃরতও স্বওীয়তা এফং রফরবন্ন মকাষ্ঠীয রনচ রনচ ভাতৃবালা ংযেমণ াফ বতয ঘট্টগ্রাভ 

অঞ্চমর ফফাযত রফরবন্ন উচারত ম্প্রদাময়য বালা  ঐরতয ংযেণ। 

 াফ বতয চনমকাষ্ঠীয রফরবন্ন 

ম্প্রদাময়য বালা  ংস্কৃরত 

ংযেণ 

৪.২ ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন  প্রমেণ (২০১৭-১৮মত২০১৯-২০)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/অামযন ইউরনটয়াযী ব্যয় 

(াচায টাওায়) 

রফফযণ ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ফামচট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

াফ বতয ঘট্রগ্রাভ আঞ্চররও রযলদ 105,41,14 98,25,04 100,27,65 88,51,55 6,39,70 

স্থানীয় যওায রযলদ-ফান্দযফন 0 6,00,00 5,70,00 1,81,66 0 

স্থানীয় যওায রযলদ-ঔাকড়াঙরড় 4,88,00 9,48,00 9,60,00 0 0 

াফ বতয ঘট্রগ্রাভ স্থানীয় যওায রযলদ 50,00,00 55,00,00 80,00,00 85,00,00 100,00,00 

াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 168,31,59 225,18,46 256,53,90 193,79,91 198,15,57 

রঘফারয় 510,48,45 577,11,55 697,48,06 849,54,88 1035,99,73 

আিচবারতও প্ররতষ্ঠানমূ 54,00 47,00 59,00 63,00 68,00 

ফ বমভাট : 839,63,18 971,50,05 1150,18,61 1219,31,00 1341,23,00 
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৪.২.২ অথ বননরতও গ্রু মওাড অনুমায়ী ব্যয় 

 (াচায টাওায়) 

অথ বননরতও 

গ্রু মওাড 

রফফযণ ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ফামচট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 যাচস্ব ব্যয়      

4500 অরপাযমদয মফতন 4,13,13 4,43,76 3,41,90 3,13,75 2,77,06 

4600 প্ররতষ্ঠান ওভ বঘারযমদয মফতন 4,46,19 4,57,21 2,06,99 1,33,10 1,40,10 

4700 বাতারদ 6,98,70 7,30,43 4,97,84 3,23,74 2,68,81 

4800 যফযা  মফা 14,28,84 14,31,43 17,53,68 15,01,48 8,50,08 

4900 মভযাভত  ংযেণ 1,82,60 96,00 68,10 41,72 33,94 

5900 াায্য ভঞ্জুরয 269,90,86 282,17,22 292,68,50 319,98,21 352,48,94 

6100 আিচবারতও প্ররতষ্ঠামনয ঘাঁদা 54,00 47,00 59,00 63,00 68,00 

6300 অফয বাতা  আনুমতারলও 1,86,20 0 0 7,00 88,85 

6700 উন্নয়ন যাচস্ব - াধাযণ 17,00,00 17,00,00 0 0 0 

 মভাট : - যাচস্ব ব্যয় 321,00,52 331,23,05 321,96,01 343,82,00 369,75,78 

 মূরধন ব্যয়      

6800 ম্পদ ংগ্র/ক্রয় 25,92,31 25,96,58 15,46,54 3,60,80 3,73,77 

6900 ভূরভ  অন্যান্য ম্পরত্ত ংগ্র 20,07,00 22,32,00 0 0 0 

7000 রনভ বাণ  পূতব 305,42,00 392,20,10 660,53,87 716,76,36 784,67,35 

7200 মূরধন ভঞ্জুযী 34,17,71 45,21,71 12,95,29 0 0 

7400 যওারয ওভ বঘারযমদয চন্য ঋণ  অরগ্রভ 9,70 5,00 6,10 6,10 6,10 

7900 উন্নয়ন আভদারন শুল্ক  বযাট 67,00 0 0 0 0 

7980 মূরধন মথাও  রফরফধ মূরধন ব্যয় 132,26,94 154,51,61 139,20,80 155,05,74 183,00,00 

 মভাট : - মূরধন ব্যয় 518,62,66 640,27,00 828,22,60 875,49,00 971,47,22 

 ফ বমভাট : 839,63,18 971,50,05 1150,18,61 1219,31,00 1341,23,00 

৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামকয  প্রধান ওভ বকৃরত রনমদ বওমূ (Key Performance Indicators) 

রনমদ বও ংরিি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৭ ৭ ৮ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ােযতায ায ১,২ % ৬০ ৫৮  ৬১ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ 

2. প্রাথরভও রফদ্যারময় রশুমদয 

অধ্যয়মনয সুমমাক 
১ %াড়া ৪৭ ৬০ ৪৮ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ 

3. ওরভউরনটি রিরনমওয ওবামযচ ১ %াড়া ১২ ১২ ১৩ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

4. যাস্তা রনভ বাণ  

ও) ভাটিয যাস্তা 

১ রও.রভ. 

১৩ ১২  ১৪ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

ঔ) াওা যাস্তা ৬০ ৫৮  ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

৬.০ অরধদপ্তয/ ংস্থায াম্প্ররতও অচবন, ওাম বক্রভমূ, পরাপর রনমদ বও  রেযভাত্রা এফং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ রঘফারয় 

৬.১.১ াম্প্ররতও অচবন: স্থানীয় যওাযমও অরধওতয রিারী  ওাম বওয ওযায চন্য যাঙ্গাভাটিমত ৩০টি, ফান্দযফামন ২৮টি, 

ঔাকড়াঙরড়মত ৩০টি যওারযদপ্তয-রফবাকমও ইমতাভমধ্য াফ বতয মচরা রযলদমূম ন্যস্ত ওযা ময়মঙ এফং অফরি রফবাকমূ 

রযলমদয অধীমন ন্যস্ত ওযায ওাম বক্রভ অব্যাত যময়মঙ। াফ বতয ারি চুরিয পর ফাস্তফায়মনয ধাযাফারওতায় াফ বতয অঞ্চমরয 

িাৎদ চনমকাষ্ঠীয আথ ব-াভারচও উন্নয়মন ভন্ত্রণারয় গুরুত্বপূণ ব ভূরভওা ারন ওযমঙ। পমর এ অঞ্চমরয দীখ বরদমনয ংখাতভয় 

রযরস্থরতয অফান খমটমঙ এফং াফ বতয এরাওায ওর ভানুল াম্প্রদারয়ও ম্প্রীরত ফচায় মযমঔ ারিপূণ ববামফ ফফা ওযমঙ। 
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৬.১.২ ওাম বক্রভমূ, পরাপর রনমদ বও এফং রনমদ বমওয রেযভাত্রাাঃ প্রমমাচয নয়। 

৬.১.৩ অামযন ইউরনট,ওভ বসূরঘ এফং প্রওল্প য়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াচায টাওায়) 

অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওমল্পয নাভ ংরিি 

ওাম বক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযঘারন ইউরনটমূ        

5501-0001 - রঘফারয় - 5,20,83 23,97,65 22,20,10 8,27,77 7,62,01 7,93,40 

5501-0003 - াফ বতয মচরামূম পুনফ বান ওভ বসূরঘ - 248,74,98 253,92,13 260,78,72 272,10,45 299,97,86 331,70,14 

5501-0011 - বাযত প্রতযাকত উচাতীয় যণাথী প্রতযাফান  পুনফ বান 

এফং অবযিযীণ উিাস্তু রনরদ বিওযণ  পুনফ বান ম্পরওবত টাস্কমপা ব 
- 75,50 97,71 1,12,73 1,18,84 1,22,28 1,26,16 

5506-4411 - াফ বতয উন্নয়ন রফলয়ও আিচবারতও মওন্দ্র (ইরভড) - 42,20 54,00 47,00 59,00 63,00 68,00 

মভাট : রযঘারন ইউরনটমূ  255,13,51 279,41,49 284,58,55 282,16,06 309,45,15 341,57,70 

মভাট : অনুন্নয়ন  255,13,51 279,41,49 284,58,55 282,16,06 309,45,15 341,57,70 

অনুমভারদত প্রওল্পমূ        

5501-5000 - ঢাওায মফইরী মযামড াফ বতয ঘট্টগ্রাভ ওভমেক্স রনভ বাণ 

০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমভারদত 
 0 5,59,00 10,00,00 100,00,00 0 0 

5501-5010 - াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন ায়তা - 184,87,95 135,00,00 195,00,00 260,00,00 270,00,00 325,00,00 

5501-5030 - প্রমভান অফ মডমবরমভন্ট এন্ড ওনরপমডন্প রফরডং ইনদা 

রঘটাকাং ররট্রাক্টস্ (০১/০৪/২০০৩-৩০/০৯/২০১৬) অনুমভারদত 
- 59,58,27 20,00,00 20,00,00 0 0 0 

5501-5050 - অননুমভারদত নত্যন প্রওমল্পয চন্য মথাও ফযাে ** - 0 12,74,00 0 15,91,00 210,72,73 300,10,03 

5501-5060 - উন্নয়ন ওভ বসূরঘয চন্য ংমৄি তরফর মত অথ ব স্থানািয 

(এ.রড.র. ফরভূ বত) 
 0 58,27,96 68,00,00 40,00,00 60,00,00 70,00,00 

5505-5012 - াফ বতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চমরয অনগ্রয চনমকারষ্ঠয আয়ফধ বও 

ওভ বসূরঘ রামফ উন্নত চামতয ফাঁ উৎাদন (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনুমভারদত 

৩ 0 0 0 4,28,00 7,47,00 7,48,47 

5505-7020 - াফ বতয ঘট্টগ্রামভয স্থানীয় যওায উন্নয়ন ায়তা - 45,00,00 50,00,00 55,00,00 80,00,00 85,00,00 100,00,00 

মভাট : অনুমভারদত প্রওল্পমূ  289,46,22 281,60,96 348,00,00 500,19,00 633,19,73 802,58,50 

মভাট : উন্নয়ন  289,46,22 281,60,96 348,00,00 500,19,00 633,19,73 802,58,50 

মভাট :   544,59,73 561,02,45 632,58,55 782,35,06 942,64,88 1144,16,20 

৬.২ াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব 

৬.২.১ াম্প্ররতও অচবন:  াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব রফকত রতন ফঙময (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬) ৩,৬১০.৯৯ রভটায 

মঘনারা  ৪,১০০ রভটায ফাঁধ/চরাধায, ১৩১.৬২রও.রভ. যাস্তা, ৩,৩১৩.০৮রভটায ব্রীচ/ফুটব্রীচ, ৭৬৮.২৬রভটায ওারবাট ব, 

১৩,৫০২.৬৫ রভটায প্ররতমযাধও ওাচ (এর/ইউ/ক্র/ধাযও মদয়ার), ৯,১৬০.৮১ ফক বরভটায মশ্রনীওে/রোবফন, ১,৬১৫.০৫ 

ফক বরভটায ঙাত্রাফা/অনাথারয়, ১৭,৪০১.৬১ ফক বরভটায  ধভীয়/ ভাচওল্যাণমূরও প্ররতষ্ঠান রনভ বাণ, ২,৮৭১ চন মভধাফী  

অনগ্রয রোথীমও রোবৃরত্ত প্রদান  ওযা ময়মঙ। এঙাড়া, ৪০৬টি মারায রমেমভয ভাধ্যমভ রফদুযৎ যফযা, ক্রীড়া  

াংস্কৃরতয রফওাম ২৮টি স্কীভ, মাত্রীঙাউনী/ফাচাযমড/ররড়খাট/াফররও টয়মরট রনভ বামণ ৬৭টি স্কীভ, ম বটন রমল্পয রফওাম 

২৪টি রস্কভ, ানীয় চমরয অবাফ দূযীওযমণ ৩৩টি স্কীভ ফাস্তফায়ন ওযা ময়মঙ। এঔামন ২৪২৫ এওয যাফায, ওভরা  রভশ্র পরচ 

ফাকান সৃচন, ৭১০ চন উওাযমবাকী কৃলওমও প্ররেণ, ৯১০ চন কৃলও রযফামযয ভামছ ায, ঘাযা-ওরভ  কৃরল যঞ্জাভারদ, 

১৪০টি রযফাযমও কাবী  ১২০টি রযফামযয ভামছ মরাই মভরন রফতযণ ওযা ময়মঙ। াফ বতয উন্নয়ন মফাড ব ৪০০০ াড়ামওমন্দ্রয 

ভাধ্যমভ  ১,৭২,০০০টি রযফামযয ভা  রশু এফং তরুনীমদয রো, স্বাস্থয, পুরি, য়-ব্যফস্থা রফলয়ও মভৌরমফা প্রদান ওযা 

ময়মঙ এফং ২০০ চন মফওায তরুণ-তরুণীমও ওরম্পউটায  আইটি রফলময় মভৌররও  উচ্চতয প্ররেণ প্রদান ওযা ময়মঙ।  

  



 739 

৬.২.২ ওাম বক্রভমূ,পরাপর রনমদ বও এফং রনমদ বমওয রেযভাত্রা 

ওাম বক্রভ পরাপর 

রনমদ বও 

ংরি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভও 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. কৃরল অফওাঠামভা রনভ বাণ 

 উন্নয়ন 

মঘ অফওাঠামভা 

১ 

রভ. 1007.40 934.93 1108.13 500 550 600 660 

চরাধায রনভ বাণ রভটায ৪ ৩৬০.৯৭ 7 ৪৩০ ৭২০ ৭৯০ ৮৭০ 

2. গ্রাভীণ অফওাঠামভা 

রনভ বাণ  উন্নয়ন 

এইঘ  রফরফ যাস্তা 

রনভ বাণ 

১ 

রও.রভ. ১12 26.62 ১২০ 26.97 28.31 29.73 32 

মত্য  ওারবাট ব ফ.রভ. 1095 251.34 ১২41 268.86 295.75 325.31 358 

প্ররতমযাধও ওাচ রভ. 14270 3750 15700 4903 5390 5925 6518 

3. রো প্ররতষ্ঠান উন্নয়ন  

ম্প্রাযণ 

নত্যন মশ্ররণওে 

রনভ বাণ 
১ ফক ব.রভ. 5305 1887 ৬5০০ 3325.24 3087 3396 3735 

4. ক্রীড়া, াংস্কৃরতও এফং 

মবৌত অফওাঠামভা রনভ বাণ 

প্ররতষ্ঠানউন্নয়ন 

২ 
স্কীভ 

ংখ্যা 

150 2 210 16 17 18 19 

ক্রীড়া, 

াংস্কৃরতও 

াভগ্রী রফতযণ 

০6 ৩ 10 ৪ ৫ ৬ ৭ 

অফওাঠামভা ১২  12 ০১ 11 14 15 15 

5. রফরবন্ন উচারত 

ম্প্রদাময়য রফমল 

রফমল রদফ  উৎমফ 

ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদামন 

প্রওল্প/রস্কভ গ্রণ 
২ 

স্কীভ 

ংখ্যা 
৫০ 1 ৫০ 1 1 1 1 

6. াফ বতয অঞ্চমরয 

কৃলওমদয ভমধ্য রফরবন্ন 

কৃরল উওযণ রফতযণ 

ায, ফীচ, ঘাযা-

ওরভ 
১,৩ 

চন 

(াচায) 
650 650 2070 2070 1300 1380 1100 

৬.২.৩ অামযন  ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওল্প য়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াচায টাওায়) 

অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওমল্পয নাভ ংরিি 

ওাম বক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযঘারন ইউরনটমূ        

5505-3888 - াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাড ব ১-৬ 9,15,19 10,76,59 11,17,46 13,40,90 13,80,65 14,05,60 

মভাট : রযঘারন ইউরনটমূ  9,15,19 10,76,59 11,17,46 13,40,90 13,80,65 14,05,60 

মভাট : অনুন্নয়ন  9,15,19 10,76,59 11,17,46 13,40,90 13,80,65 14,05,60 

অনুমভারদত প্রওল্পমূ        

5505-5000 - াফ বতয ঘট্টগ্রামভয প্রতযি এরাওায় রভশ্র পর ঘাল (০১/০৭/১৫ - 

৩০/০৬/২০) অনুমভারদত 
২ 97,00 11,35,00 11,35,00 12,66,00 7,00,00 4,85,00 

5505-5001 - াফ বতয ঘট্টগ্রামভয প্রতযি এরাওায় মারায প্যামনর স্থামনয 

ভাধ্যমভ রফদুযৎ যফযা (০১/০৭/১৫ - ৩০/০৬/১৮) অনুমভারদত 
১,২ 2,00,00 24,44,00 24,44,00 13,56,00 0 0 

5505-5010 - *াফ বতয ঘট্রগ্রাভ এরাওায় ভরিত ভাচ উন্নয়ন প্রওল্প (৩য় 

ম বায়) (০১/০৭/১২ - ৩০/০৬/১৭) ংমারধত অননুমভারদত 
১-৬ 47,62,00 46,76,00 61,78,00 14,81,00 0 0 

5505-7030 - াফ বতয ঘট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফামড বয চন্য উন্নয়ন ায়তা ১-৬ 70,00,00 75,00,00 82,00,00 110,00,00 115,00,00 140,00,00 

মভাট : অনুমভারদত প্রওল্পমূ  120,59,00 157,55,00 179,57,00 151,03,00 122,00,00 144,85,00 

মভাট : উন্নয়ন  120,59,00 157,55,00 179,57,00 151,03,00 122,00,00 144,85,00 

মভাট :   129,74,19 168,31,59 190,74,46 164,43,90 135,80,65 158,90,60 
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৬.৩ াফ বতয ঘট্টগ্রাভ আঞ্চররও রযলদ 

৬.৩.১ াম্প্ররতও অচবন: রফকত রতন ফঙময (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬) রতন াফ বতয মচরায় ৩২.২৮ রও:রভ: এইঘরফরফ মযাড 

রনভ বাণ, ২,২৮৯.৪৬রভ: ররড় রনভ বাণ, ১২,৪৬১ রভ: মঘনারা রনভ বাণ, ৪৯০ টি নরকূ স্থান, ৪৭টি রযংময়র, ারন ংযেণওাযী 

ট্াংও রনভ বাণ ৬টি, ফাঁধ রনভ বাণ ১৮ রভ: রচএপএ/আইএরচ রনভ বাণ ৮টি, য়াটাযমড রনভ বাণ ২টি, ফুটব্রীচ রনভ বাণ ২১৬ রভ., 

ওারবাট ব রনভ বাণ ১৪ রভ:, ৫৩৬টি ায়ায টিরায  ায়ায াম্প যফযা ওযা ময়মঙ। ঔাকড়াঙরড় াফ বতয মচরায় ভারঙরড় 

উমচরাধীন রন্দুওঙরড় ইউরনয়ন মডমওায়াট বায মত দুইল্যাতরী মযাড বায়া ঘাইল্যাতরী যাস্তা রনভ বাণ এয আতাধীন ৭৫টি 

রযফামযয ভমধ্য ভূরভ অরধগ্রমণয েরতপূযণ ফাফদ মভাট ৪৪.৪৭ রে প্রদান ওযা য়। তাঙাড়া, রতন াফ বতয মচরায গুরুত্বপূণ ব 

প্ররতষ্ঠানগুমরামও মমথামামৄি রিারীওযমণয রমেয ৬৫টি ওভ বারা/ প্ররেণ,  উওাযমবাকীমদয ায়তায় ৩৩৯টি রবমরচ 

ম্যারং মট্ররনং এফং মূল্যফান স্যারদ/পরারদ/উৎাদমন উৎা প্রদামনয রনরভমত্ত এয আতায় ৭৮টি প্ররেণ প্রদান ওযা 

ময়মঙ।  

৬.৩.২ ওাম বক্রভমূ,পরাপর রনমদ বও এফং রনমদ বমওয রেযভাত্রা 

ওাম বক্রভ পরাপর 

রনমদ বও 

ংরি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভও 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. গ্রাভীণ অফওাঠামভা 

রনভ বাণ  উন্নয়ন 

ড়ও রনভ বাণ 

(ংমমাক, যাস্তা, 

মত্য, ফুটাত 

ইতযারদ) 

১ 

রও.রভ. ৫৫ 30 ৪০ 40 ২5 ২0 - 

গ্রাভীণ অফওাঠামভা 

(মঘনারা,রযং 

ময়র, 

টিউফময়র) 

রভ. ১৬০ ১২৫ ১৬০ 1৬০ ১২৫ ১৩০ - 

৬.৩.৩ অামযন  ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওল্প য়ারয ভধ্য-মভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াচায টাওায়) 

অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওমল্পয নাভ ংরিি 

ওাম বক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযঘারন ইউরনটমূ        

5505-3880 - াফ বতয ঘট্রগ্রাভ আঞ্চররও রযলদ ১ 4,17,05 4,79,14 4,88,04 5,35,65 5,86,20 6,39,70 

মভাট : রযঘারন ইউরনটমূ  4,17,05 4,79,14 4,88,04 5,35,65 5,86,20 6,39,70 

মভাট : অনুন্নয়ন  4,17,05 4,79,14 4,88,04 5,35,65 5,86,20 6,39,70 

অনুমভারদত প্রওল্পমূ        

5505-7100 - াফ বতয ঘট্টগ্রাভ ল্লী উন্নয়ন প্রওল্প (২য় ম বায়) (ংমারধত) 

(রএভইউ অং) (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৮) অনুমভারদত 
১ 41,53,77 50,62,00 53,37,00 25,12,00 0 0 

5505-7110 - াফ বতয ঘট্টগ্রাভ ল্লী উন্নয়ন প্রওল্প (২য় ম বায়) (ংমারধত) 

(এররচইরড অং) (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৮) অনুমভারদত 
১ 21,35,47 50,00,00 40,00,00 69,80,00 82,65,35 0 

মভাট : অনুমভারদত প্রওল্পমূ  62,89,24 100,62,00 93,37,00 94,92,00 82,65,35 0 

মভাট : উন্নয়ন  62,89,24 100,62,00 93,37,00 94,92,00 82,65,35 0 

মভাট :   67,06,29 105,41,14 98,25,04 100,27,65 88,51,55 6,39,70 

৬.৪ যাঙ্গাভাটি াফ বতয মচরা রযলদ 

৬.৪.১ াম্প্ররতও অচবন: রফকত রতন ফঙময(২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬) যাঙ্গাভাটি াফ বতয মচরা রযলমদয রনচস্ব তরফর 

এফং াফ বতয ঘট্টগ্রাভ রফলয়ও ভন্ত্রণারয় এয আরথ বও ায়তায় ৩৫.৬৭ মওাটি টাওা ব্যময় মভাট ২৭৪ টি প্রওল্প/স্কীভ ফাস্তফায়ন 

ওমযমঙ। এয ভমধ্য উমল্লঔমমাগ্য মচ্ছ প্রতযি অঞ্চমরয সুরফধা ফরঞ্চত রশুমদয চন্য ভাধ্যরভও রো উন্নয়ন প্রওল্প, ৫০৪ ফক ব রভ: 

আফারও ঙাত্রাফা রনভ বাণ, ১৩৮ রও.রভ মমাকামমাক ব্যফস্থায উন্নয়ন, ৬৪৩ ফক ব রভ.ধভীয় প্ররতষ্ঠান  ১৫ াভারচও প্ররতষ্ঠান 

উন্নয়ন, মুরিমৄমিয স্মৃরত যোমথ ব চারতয চনমওয স্মৃরত স্তম্ভ (মুয যার) রনভ বাণ, স্বাস্থয ব্যফস্থায উন্নয়ন, সুময় ারনয ফমন্দাফস্তওযণ, 



 741 

ক্রীড়া   াংস্কৃরতও উন্নয়ন, আথ বাভারচও অফস্থায উন্নয়মনয রমেয কৃরল, ভৎ  প্রাণী ম্পদ উন্নয়ন ইতযারদ। এ ওর 

প্রওল্প/স্কীভ ফাস্তফায়মনয পমর মচরাফাীয আথ ব াভারচও অফস্থায অমনও উন্নয়ন ারধত ময়মঙ। 

৬.৪.২ ওাম বক্রভমূ, পরাপর রনমদ বও এফং রনমদ বমওয রেযভাত্রা 

ওাম বক্রভ পরাপর 

রনমদ বও 

ংরি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভও 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. রো প্ররতষ্ঠান উন্নয়ন  

ম্প্রাযণ 

রনভ বাণ 

১ ংখ্যা 

60 56  ৬০ 60 60 61 65 

যেণামফেণ 55 5৪  ৫৫ 55 ৫৫ 55 58 

রনভ বাণ  

যেণামফেণ 
50 ৪৮  ৫০ 50 ৫০ 51 55 

2. কৃরল অফওাঠামভা রনভ বাণ 

 উন্নয়ন 

মঘ মেন রনভ বাণ 

১ 
রভটায 

(াচায) 

6.5 ৫.৬  ৭.০ 7.0 ৭.০ 7.0 7.2 

ঔার  নারাঔনন 2.2 2.2 ২.৫ 2.5 ২.৫ 2.6 2.7 

3. গ্রাভীণ অফওাঠামভা 

রনভ বাণ  উন্নয়ন 

ওাঁঘা যাস্তা 

রনভ বাণ 

১ রও.রভ. 

12 ১০  ১৩ 13 ১৪ 15 16 

াওা-এইঘরফরফ 

যাস্তারনভ বাণ 
10 ৯  ১১ 11 ১২ 13 15 

4. াফ বতয মচরা মূম 

রনযাদ ারন যফযা  

ভৎস্য ম্পদ উন্নয়ন 

টিউফময়র 

স্থান(কবীয) 

১ 

ংখ্যা 50 ৪৭  ৫০ 50 ৫০ 50 50 

টিউফময়র 

স্থান 

(অকবীয) 

ংখ্যা 10 ৮  ১২ 12 ১২ 13 13 

সুরফধামবাকী 
চন 

(াচায) 
2.0 ১.৮৮  ২.০ 2.0 ২.০ 2.0 2.1 

5. রফরবন্ন উচারত 

ম্প্রদাময়য রফমল 

রফমল রদফ  উৎমফ 

ায়তা প্রদান 

সুরফধামবাকী ২ 
চন 

(াচায) 
৫০ ৪৭  ৫০ 50 ৫৫ 60 60 

6. াফ বতয অঞ্চমরয 

কৃলওমদয ভমধ্য রফরবন্ন 

কৃরল উওযণ রফতযণ 

সুরফধামবাকী 

কৃলও 
১ 

চন 

(াচায) 
3.0 3.0 ৩.০ 3.0 ৩.০ 3.0 3.0 

7. মফওাযত্ব দূযীওযমণ ক্ষুদ্র্ 

রল্প, স্তরল্প ইতযারদ 

স্থান এফং কফারদশু 

ারন 

ক্ষুদ্র্ রল্প স্থান 

১ 

ংখ্যা 100 ৯৮  ১০০ 100 ১০০ 110 110 

কফারদ শুারমন 

আরথ বও ায়তা 
রেটাওা 2.0 2.0 ২.০ 2.0 ৫.০ 6.0 6.0 

৬.৪.৩ অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওল্প য়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

 (াচায টাওায়) 

অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওমল্পয নাভ ংরিি 

ওাম বক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমভারদত প্রওল্পমূ        

5505-5008 - যাংকাভাটি াফ বতয মচরায উমচরা দমযয ামথ মমাকামমাক 

উন্নয়মনয রমেয গ্রাভীণ ড়ও অফওাঠামভা রনভ বাণ প্রওল্প (০১/০৭/১৬-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমভারদত 

৩ 0 0 3,94,00 13,81,00 14,15,76 0 

মভাট : অনুমভারদত প্রওল্পমূ  0 0 3,94,00 13,81,00 14,15,76 0 

মভাট : উন্নয়ন  0 0 3,94,00 13,81,00 14,15,76 0 

মভাট :   0 0 3,94,00 13,81,00 14,15,76 0 
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৬.৫ ঔাকড়াঙরড় াফ বতয মচরা রযলদ 

৬.৫.১ াম্প্ররতও অচবন: রফকত রতন ফঙময (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬) বফববন্ন উন্নয়ন ায়তা, বনজস্ব তবফর ও দাতা 

ংস্থায ায়তায় যমাগাযমাগ খাযত ১,২৫৪ বি:বভ: যাস্তা, ২,০৫০ বভ: যেন ও ৪৮৫ বভ: ব্রীজ বনভ মাণ, বক্ষা ব্যফস্থায উন্নয়যন ৩৭টি 

স্কুর বফন বনভ মাণ/যভযাভত/িক্ষ ম্প্রাযণ (৫,১০৮ ফ:বভ:) ও ৯৫০ জন ছাত্র/ছাত্রীযি বক্ষা বৃবি প্রদান, ধভীয় ও াভাবজি 

প্রবতষ্ঠান উন্নয়যন ৩,৩২৮ফ:বভ: বফন বনভ মাণ, কৃবল ব্যফস্থায উন্নয়যন ৩,১৪০বভ: যচ যেন বনভ মাণ ও ৯টি াওয়ায টিরায যফযা 

এফং বফববন্ন ম্প্রদাযয়য ংস্কৃবত রারন ও ংযক্ষণিযে ২০টি িভ মসূবচী গ্রণ িযা যয়যছ। দাতা ংস্থায যমাবগতায় কৃবল 

যক্ষযত্র ৯৬০০ জন কৃলিযি উন্নত চালাফাদ দ্ধবত ম্পযিম প্রবক্ষণ, ৩০০০ বভ: যচ যেন বনভ মাণ, প্রতযন্ত এরািায় ৬০,০০০ 

জনযি প্রাথবভি স্বাস্থয যফা প্রদান এফং ২০০ জন যফিায মৄফ পুরুল ও ভবরাযি আত্মিভ মংস্থান মূরি প্রবক্ষণ প্রদান িযা 

যয়যছ। সু-যয় ানীয় জযরয সুবফধাযথ ম যজরাব্যাব বফববন্ন প্রতযন্ত অঞ্চযর বজএপএ দ্ধবতযত াবনয াই রাইন স্থান 

াবন যফযাযয ব্যফস্থা িযা যয়যছ। পযর বক্ষা, স্বাস্থয ও কৃবল ব্যফস্থায উন্নবত অথ মবতি উন্নয়যনয ায বৃবদ্ধ যযয়যছ। 

আত্মিভ মংস্থান বৃবদ্ধ ভানফ ম্পযদয উন্নয়ন যয়যছ এফং ভা ও বশু মৃত্যযয ায ও অপুবি হ্রা যযয়যছ। 

৬.৫.২ ওাম বক্রভমূ, পরাপর রনমদ বও এফং রনমদ বমওয রেযভাত্রা 

ওাম বক্রভ পরাপর 

রনমদ বও 

ংরি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভও 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. কৃরল অফওাঠামভা রনভ বাণ 

 উন্নয়ন 
ফাঁধ রনভ বাণ ১ 

রভ. 

(াচায) 
২৫ ২৪  ২৭.৬০ 27.8 ৩০.২5 ৩৩.২৮ 33.22 

2. াফ বতয মচরামূম 

রনযাদ ারন যফযা  

ভৎস্যম্পদ উন্নয়ন 

নরকূ স্থান ১ টি ৫৫০ ৫৪৫  ৬০০ 600 ৬০০ ৬৬০ 680 

3. স্বাস্থয মফায ভামনান্নয়ন রঘরওৎা প্রদান, 

লধ  ঔাদ্য 

যফযা 

১ 
চন 

(াচায) 
১.০০ ০.৯৯   ১.১ 1.1 ১.1 ১.৩ 1.3 

4. রো প্ররতষ্ঠান উন্নয়ন  

ম্প্রাযণ 
স্কুর ংস্কায ১ টি ৩৮০ ৩৭৬  ৩৯০ 400 ৪25 ৪30 425 

5. ধভীয় প্ররতষ্ঠান রনভ বাণ  

যেণামফেণ 
ংস্কায ২ টি ১৬৫ ১৬০  ১৭০ 170 ১৬০ ১৬৫ 170 

6. গ্রাভীণ অফওাঠামভা 

রনভ বাণ  উন্নয়ন 

যাস্তা রনভ বাণ  

উন্নয়ন 

১ 

রও:রভ ১৬০ ১৫৮  ১৬০ 165 ১৭০ ১৭৫ 180 

ব্রীচ-

ওারবাট বরনভ বাণ 
রভ. ৮০০ ৭৮০  ৮০০ 810 ৮১৫ ৮৩০ 860 

7. রফরবন্ন উচারত 

ম্প্রদাময়য রফমল 

রফমলরদফ  উৎমফ 

ায়তা প্রদান 

সুরফধামবাকী ২ 
চন 

(াচায) 
১০ ৯  ১১ 11 ১২ ১৩ 14 

8. াফ বতয অঞ্চমরয 

কৃলওমদয ভমধ্য রফরবন্ন 

কৃরল উওযণ রফতযণ 

সুরফধামবাকী 

কৃলও 
১ চন ৮০০ ৭৯৬  ৯০০ 900 ১০০০ ১০০০ 2000 

9. মফওাযত্ব দূযীওযমণ 

ক্ষুদ্র্রল্প, স্তরল্প ইতযারদ 

স্থান এফং কফারদশু 

ারন 

ক্ষুদ্র্ রল্পস্থান ১ ংখ্যা ১৫ ১৩  ২০ 25 ৩০ ৩০ 30 
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৬.৫.৩ অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াচায টাওায়) 

অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওমল্পয নাভ ংরিি 

ওাম বক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমভারদত প্রওল্পমূ        

5505-5002 - ঔাকড়াঙরড় মচরায গুরুত্বপূণ ব ফাচায ার্শ্বফতী চনফরতমত 

রনযাদ ারন যফযা  স্যারনমটন ব্যফস্থায উন্নয়ন প্রওল্প ( ০১/০১/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমভারদত 

 3,11,40 4,88,00 9,48,00 9,60,00 0 0 

5505-5005 - াফ বতয ঘট্টগ্রামভয অনগ্রয চনমকারষ্ঠয আথ ব-াভারচও 

উন্নয়মনয রমেয ঔাকড়াঙরড় মচরায উমচরা দয মত প্রতযি অঞ্চমর ংমমাক 

ড়ও রনভ বাণ প্রওল্প (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমভারদত 

৬ 0 0 5,00,00 19,98,00 0 0 

5505-5006 - াফ বতয ঘট্টগ্রামভয ঔাকড়াঙরড় মচরায দয উমচরায 

চনকমণয চীফনমাত্রায ভান উন্নয়মনয রমেয নয়নপুয ভরচদ মত ফটতরী 

ম বি ভািায মেইন রনভ বাণ প্রওল্প (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমভারদত 

৬ 0 0 10,13,00 9,85,00 0 0 

5505-5009 - ফান্দযফান াফ বতয মচরায় ল্লী অফওাঠামভা উন্নয়ন প্রওল্প 

(০১/১০/১৬-৩০/০৬/২০২১) অনুমভারদত 
২ 0 0 4,95,00 11,88,00 14,16,16 8,77,70 

5505-5011 - ঔাকড়াঙরড় াফ বতয মচরায় রফরবন্ন উমচরায প্রতযি চনমদয 

ামথ উমচরা দমযয মমাকামমাক মনট্য়াওব কমড় মতারায রমেয গ্রাভীণ ড়ও 

অফওাঠামভা রনভ বাণ প্রওল্প (০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০১৯) অনুমভারদত 

৬ 0 0 2,00,00 20,00,00 10,00,00 15,00,00 

মভাট : অনুমভারদত প্রওল্পমূ  3,11,40 4,88,00 31,56,00 71,31,00 24,16,16 23,77,70 

মভাট : উন্নয়ন  3,11,40 4,88,00 31,56,00 71,31,00 24,16,16 23,77,70 

মভাট :   3,11,40 4,88,00 31,56,00 71,31,00 24,16,16 23,77,70 

৬.৬ ফান্দযফান াফ বতয মচরা রযলদ 

৬.৬.১ াম্প্ররতও অচবন: রফকত রতন ফঙময (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬) ফান্দযফান াফ বতয মচরায াভরগ্রও রোয উন্নয়মন 

প্রাথরভও, ভাধ্যরভও  উচ্চ ভাধ্যরভও ম বাময় এ ম বি ৪৬টি ঙাত্র  ঙাত্রী রনফা স্কুর  ওমরচ বফন রনভ বাণ ওযা ময়মঙ। মায 

পমর ররঙময় ড়া চনমকাষ্ঠী রওছুটা মর রোয আমরামত আমরারওত মত াযমঙ। মায পমর ঙাত্র-ঙাত্রী ছময ড়ায ায হ্রা 

ামচ্ছ এফং উচ্চ রো রামবয সুমমাক ামচ্ছ। ফান্দযফামন ম বটন রল্প উন্নয়মনয দারয়ত্ব ফান্দযফান াফ বতয মচরা রযলমদয উয 

ন্যস্ত ওযায় ভ্রভন রাসু ম বটওমদয ারফ বও সুরফধায রমেয রফরবন্ন উমচরায় এওটি ওময মযি াউচ রনভ বাণ নীরাঘর  

মভখরায় মযিুমযন্ট স্থান ওযায পমর দূক বভ অঞ্চমরয ম বটওকমণয থাওা ঔায়া ারফ বও সুরফধা সৃরি ময়মঙ। কৃরল মণ্যয এফং 

ভৎ ম্পদ উন্নয়মনয রমে রফরবন্ন উমচরায় ফাঁধ রনভ বাণ ওযা ময়মঙ। উচাতীয় ম্প্রদাময়য লুপ্তপ্রায় াংস্কৃরতও ওভ বওান্ডমও 

যোয তারকমদ রফরবন্ন প্রওায প্রওল্প গ্রণ ওযা ময়মঙ। এমত বরফষ্যত প্রচন্ তা মথমও রো গ্রমণয সুমমাক ামফ। স্থানীয় চনকণ 

ওতৃবও উৎারদত ণ্য াভগ্রী ফাচাযচাত ওযায চন্য রফরবন্ন উমচরায় ফাচাযমড রনভ বাণ ওযা ময়মঙ। দূক বভ এরাওায চনকমণয 

সু-ময় ানীয় চমরয সুরফধামথ ব রফরবন্ন প্রতযি অঞ্চমর রচএপএ িরতমত ারনয াই রাইন স্থান ওযা ময়মঙ। রফরবন্ন উন্নয়ন 

প্রওল্প ফাস্তফায়ন  গ্রণ ওময অত্র াফ বতয অঞ্চমরয চনকমণয আথ ব াভারচও অফস্থায উন্নয়মন ফান্দযফান াফ বতয মচরা রযলদ 

ফ বদা ওাচ ওময মামচ্ছ। 

৬.৬.২ ওাম বক্রভমূ, পরাপর রনমদ বও এফং রনমদ বমওয রেযভাত্রা 

ওাম বক্রভ পরাপর 

রনমদ বও 

ংরি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভও 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. কৃরল অফওাঠামভা 

রনভ বাণ  উন্নয়ন 

ফাঁধরনভ বাণ 

১ 

ংখ্যা 12 10 ১৪ 17 ১8 20 25 

ায়ায টিরায  

মঘ াম্প 

যফযা 

ংখ্যা 20 ১৮  ২৫ 4 3০ 35 40 

ওভ বংস্থান সৃরি চন 450 ৪৪০  500 500 525 550 650 

পুকুয ঔনন  

ংস্কায, 
ংখ্যা 10 ৮  ৮ 8 ৬ 6 20 
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ওাম বক্রভ পরাপর 

রনমদ বও 

ংরি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভও 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ারনয াইরাইন 

স্থান 

রভ. 

(াচায) 
4 4 ৫ 5 ৮ 6 25 

মঘ অফওাঠামভা 

রনভ বাণ 

রভ. 

(াচায) 
1.80 ১.৭০  ১.৮ 2.00 ৩.0০ 2.50 4 

2. গ্রাভীণ অফওাঠামভা 

রনভ বাণ  উন্নয়ন 

যাস্তা রনভ বাণ  

ংস্কায 

১ 

রও.রভ. 26 ২৪  ২০ 20 ১৫ 25 35 

রযমটইরনং-কাইড 

য়ার রনভ বাণ 
রভটায 145 ১৪২  ১৫০ 250 ২০০ 230 450 

রিঁরড় রনভ বাণ ংখ্যা 15 ১৪  15 4 ২০ 20 25 

3. রো প্ররতষ্ঠান উন্নয়ন 

 ম্প্রাযণ 

স্কুর, ঙাত্রাফা 

রনভ বাণ  উন্নয়ন-

মভযাভত 

১ ংখ্যা 12 12 ১৫ 12 ১০ 18 20 

4. ভাচ ওল্যাণমূরও 

প্ররতষ্ঠান স্থান  

উন্নয়ন 

িাফ খয রনভ বাণ  

উন্নয়ন 
২ ংখ্যা 13 13 ২০ 6 ১৫ 22 30 

5. ধভীয় প্ররতষ্ঠান রনভ বাণ 

 যেণামফেণ 

ভরচদ, ভরন্দয, 

রওয়াং, 

কীচারনভ বাণ  

উন্নয়ন-মভযাভত 

২ ংখ্যা 19 ১০  ১৫ 12 2৭ 20 45 

6. ক্রীড়া, াংস্কৃরতও এফং 

মবৌত অফওাঠামভা 

রনভ বাণ 

মঔরাধুরায াভগ্রী 

 ংকীমতয মন্ত্র 

রফতযণ এফং 

মঔমরায়াড়মদয 

প্ররেণ প্রদান 

১ ংখ্যা 20 ১৮  ২৫ 25 ২০ 25 50 

7. ম বটন মেত্র উন্নয়ন অফওাঠামভা 

রনভ বাণ-উন্নয়ন 
১ ংখ্যা ১০  ৯  ৫ 5 ৬ 12 30 

8. মৄফ  মৄফ ভররামদয 

ওারযকরয রো  

প্ররেণ প্রদান 

মৄফ  মৄফ 

ভররামদযমও 

ওারযকরয প্ররেণ 

প্রদান 

১ চন 345 ৩৪৩  ৪২০ 420 ৩৬০ 400 550 

9. দারযদ্র্য রফমভাঘন, নাযী 

উন্নয়ন  আথ ব-

াভারচও উন্নয়ন 

ফাকান সৃচন, 

প্ররেণ  

প্রময়াচনীয় 

মন্ত্রারত যফযা 

১ 

চন 80 ৭৭  ১০০ 250 ৭৫ 80 90 

অায়, দুস্থ  

রফধফা নাযীমদয 

আফান  

প্ররেণ মওন্দ্র 

রনভ বাণ 

ংখ্যা ৪৫  ৪২  ১২ 50 ১৫ 20 35 

অায়, দুস্থ  

রফধফামদয আত্ম-

ওভ বংস্থান 

ওাম বক্রভ 

চন 160 ১৫৮  ১৭৫ 350 ১২৫ 170 240 

10. রফরবন্ন উচারত 

ম্প্রদাময়য রফমল 

রফমল রদফ  উৎমফ 

ায়তা প্রদান 

সুরফধামবাকী ২ 
চন 

(াচায) 
6 5 ১৫ 15 ৯ 8 6 

11. াফ বতয অঞ্চমরয 

কৃলওমদয ভমধ্য রফরবন্ন 

কৃরল উওযণ রফতযণ 

সুরফধামবাকী কৃলও ১ চন 800 ৭৯০  ৯০০ 900 ১০০০ 960 1200 
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ওাম বক্রভ পরাপর 

রনমদ বও 

ংরি 

মওৌরকত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভও 

রযভাময 

এওও 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅচবন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

12. মফওাযত্ব দূযীওযমণ 

ক্ষুদ্র্রল্প, স্তরল্প 

ইতযারদ স্থান এফং 

কফারদশু ারন 

ক্ষুদ্র্ রল্প স্থান ১ ংখ্যা 18 ১৭  ১৫ 15 ৩০ 25 35 

13. স্বাস্থয মফায ভামনান্নয়ন রঘরওৎা প্রদান, 

লধ  ঔাদ্য 

যফযা 

1 াচায ১.১  ১.০  ১.১ ১.১ ১.১ ১.২ ১.৩ 

14. াফ বতয মচরামূম 

রনযাদ ারন যফযা 

 ভৎস্য ম্পদ উন্নয়ন 

রনরভ বত রযমটনন 

ওামচয ংখ্যা 
১ টি ০ ০ ২০ ২০ ৮ ২ ২ 

৬.৬.৩ অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

 (াচায টাওায়) 

অামযন ইউরনট, ওভ বসূরঘ এফং প্রওমল্পয নাভ ংরিি 

ওাম বক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামচট ংমারধত 

ফামচট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমভারদত প্রওল্পমূ        

5505-5004 - ফান্দযফান াফ বতয মচরায রফরবন্ন গুরুত্বপূণ ব ফাচায ার্শ্ফতী 

চনফরতমত রনযাদ ারন যফযা  স্যারনমটন ব্যফস্থায উন্নয়ন প্রওল্প 

(০১/০৪/১৬-৩১/১২/২০১৮) অনুমভারদত 

১৪ 0 0 6,00,00 5,70,00 1,81,66 0 

5505-5007 - ফান্দযফান াফ বতয  মচরায রফরবন্ন উমচরায় গ্রাভীণ ড়ও 

অফওাঠামভা রনভ বাণ (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২১) অনুমভারদত 
২ 0 0 8,42,00 12,30,00 12,20,34 7,98,80 

মভাট : অনুমভারদত প্রওল্পমূ  0 0 14,42,00 18,00,00 14,02,00 7,98,80 

মভাট : উন্নয়ন  0 0 14,42,00 18,00,00 14,02,00 7,98,80 

মভাট :   0 0 14,42,00 18,00,00 14,02,00 7,98,80 

 


