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াভাজজক জনযাত্তা কাম যক্রভ: অথ যফছয ২০২1-২2  

জযচারন খাততয কাম যক্রভমূ: 

ক্রজভক 

নং 

জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয়/ 

জফবাগ 

 উকাযতবাগী (রক্ষ জন) ফাতজট ফযাদ্দ (তকাটি টাকায়) 

ফাতজট ংতাজধত ফাতজট ফাতজট ংতাজধত ফাতজট 

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

(ক) নগদ প্রদান (জফজবন্ন বাতা) 

1 ফয়স্ক বাতা কাম যক্রভ ভাজকল্যাণ  49.00 49.00 57.01 2940.00 2940.00 3444.54 

2 জফধফা ও স্বাভী জনগৃীতা 

ভজরাতদয জন্য বাতা              

ভাজকল্যাণ  20.50 20.50 24.75 1230.00 1230.00 1495.40 

3 অচ্ছর প্রজতফন্ধীতদয জন্য 

বাতা 

ভাজকল্যাণ  18.00 18.00 20.08 1620.00 1620.00 1820.00 

4 জজড়া, বফতদ ও অনগ্রয 

জনতগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়তনয 

জন্য বাতা 

ভাজকল্যাণ  0.86 0.86 0.86 46.31 46.31 46.31 

5 দজযদ্র ভা'য জন্য ভাতৃত্বকার 

বাতা 

ভজরা ও জশু  7.70 7.70 7.70 763.27 753.97 764.39 

6 কভ যজীফী ল্যাকতটটিং ভাদায 

ায়তা 

ভজরা ও জশু  2.75 2.75 2.75 274.28 270.79 276.65 

7 ফীয মুজিতমাদ্ধা ম্মানী বাতা  মুজিমৄদ্ধ জফলয়ক  2.00 2.00 2.00 3385.05 2880.00 4653.35 

8 ীদ জযফায ও মৄদ্ধাত ফীয 

মুজিতমাদ্ধা-বদয জচজকৎা ও  

ম্মানী বাতা  

মুজিমৄদ্ধ জফলয়ক  0.15 0.13 0.13 480.40 450.08 446.66 

9 যকাজয কভ যচাযীতদয অফয ও 

াজযফাজযক অফয বাতা
1
 

অথ য জফবাগ 6.30 6.30 7.53 23000.00 23000.00 26690.00 

  (ক) উতভাট: জফজবন্ন বাতা  107.26 107.24 122.81 33739.31 33191.15 39637.30 

(খ) খাদ্য জনযাত্তা ও কভ যংস্থানমূরক কাম যক্রভ
2
  

১ জবজজজড ভজরা ও জশু  10.76 10.40 10.40 1756.93 1840.05 1840.05 

২ জবজজএপ দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 45.00 200.17 200.17 940.10 941.15 1455.54 

৩ জজআয (খাদ্য) দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 65.00 26.25 32.00 3062.58 242.64 590.75 

৪ খাদ্য ায়তা                 

(াফ যতয চট্টগ্রাভ) 

াফ যতয চট্টগ্রাভ 

জফলয়ক  

2.81 2.78 2.81 322.49 318.20 337.31 

৫ কাতজয জফজনভতয় খাদ্য 

(কাজফখা) 

দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 2.50 0.00 2.00 1043.04 0.00 809.30 

৬  কাতজয জফজনভতয় 

টাকা(কাজফটা)  

দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 3.75 3.50 3.50 1500.00 2276.52 1500.00 

৭  টিআয (নগদ)  দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 5.63 3.69 3.69 1530.00 2324.59 1450.00 

৮ অজতদজযদ্রতদয জন্য কভ যংস্থান দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 6.63 19.18 19.18 1650.00 1650.00 1650.00 

৯ ওএভএ খাদ্য  21.68 20.00 23.00 972.90 948.97 1019.86 

১০ খাদ্য ফান্ধফ কভ যসূজচ  খাদ্য  62.50 62.50 62.50 3844.26 2891.04 2945.73 

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

(খ) উতভাট: খাদ্য জনযাত্তা ও কভ যংস্থান 226.25 348.46 359.25 17981.26 14822.48 15059.72 

 

 

 

 

                                                           
1
 Non-contributory transfer জফধায় াভাজজক জনযাত্তা কাম যক্রতভয আওতাভুি;    

2
 খাদ্য জনযাত্তা ও কভ যংস্থানমূরক কাম যক্রতভ উকাযতবাগীয ংখ্যা জনধ যাযতণ জযফাতযয বভাট দস্য ংখাতক একক জততফ গণ্য কতয তয়তছ;    
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ক্রজভক 

নং 

জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয়/ 

জফবাগ 

 উকাযতবাগী (রক্ষ জন) ফাতজট ফযাদ্দ (তকাটি টাকায়) 

ফাতজট ংতাজধত ফাতজট ফাতজট ংতাজধত ফাতজট 

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

(গ) উবৃজত্ত কাম যক্রভ 

১ প্রাথজভক জক্ষা স্ততযয ছাত্র-ছাত্রী 

উবৃজত্ত  

প্রাথজভক ও 

গণজক্ষা 

143.95 ১০০.০০ ১৪০.০০ 900.00 3712.00 1900.00 

২ ভাধ্যজভক, উচ্চ ভাধ্যজভক ও 

ভাদ্রাা জক্ষা স্ততযয উবৃজত্ত 
3
 

ভাধ্যজভক ও 

উচ্চ জক্ষা   

35.00 52.25 52.25 ৩৯৬৪.০৮ ২৮৩১.৭৭ 1841.14 

৩ স্দাতক ও স্দাততকাত্তয স্ততযয 

জক্ষাথীতদয জন্য উবৃজত্ত  

 ভাধ্যজভক ও 

উচ্চ জক্ষা   

2.09 1.82 1.30 4.31 95.88 79.85 

৪ কাজযগজয জক্ষা প্রজতষ্ঠাতনয 

জক্ষাথীতদয জন্য উবৃজত্ত 

কাজযগজয ও 

ভাদ্রাা জক্ষা    

 -  - 5.56    330.00 

৫ প্রজতফন্ধী জক্ষাথীতদয উবৃজত্ত ভাজকল্যাণ  1.00 1.00 1.00 95.64 95.64 95.64 

৬ জজড়া, বফতদ ও অনগ্রয 

জনতগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়তন 

উবৃজত্ত 

ভাজকল্যাণ  0.27 0.27 0.27 26.35 26.35 26.35 

  (গ) উতভাট: উবৃজত্ত কাম যক্রভ  182.31 155.34 200.38 4990.38
4
 6761.64 4272.98 

(ঘ) নগদ/উকযণ স্তান্তয (জফতল কাম যক্রভ) 

১ ত্রাণ াভগ্রী
5
 দু: ব্যফ:ও ত্রাণ 12.43 59.10 59.10 205.00 185.00 185.00 

২ দুতম যাগ অনুদান দু: ব্যফ:ও ত্রাণ 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 100.00 

৩ ত্রাণ কাম য (ফন্যা,খযা, ঘূজণ যঝড় ও 

অন্যান্য) 

দু: ব্যফ:ও ত্রাণ 0.00 36.00 36.00 81.00 91.00 81.00 

৪ গৃীন ভানুতলয জন্য গৃ 

জনভ যাণ
6
/গৃ ভঞ্জুযী 

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

৫ কতযানায় ক্ষজতগ্রস্ত ক্ষুদ্র (কুটিয 

জল্প) জল্প ও াজব য বক্টতযয 

প্রজতষ্ঠানমূতয জন্য সুদ ফাফদ 

বর্তযকী  

অথ য জফবাগ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৪ ৩০০০ ৩০০০ ২৮০০ 

৬ কতযানায কাযতণ যপ্তাজনমুখী ততযী 

বাাক ও াদুকা জতল্পয কভ যীন 

তয় ড়া শ্রজভকতদয জন্য 

ায়তা  

শ্রভ ও 

কভ যংস্থান 

- 0.61 0.55 - ৫০.০০ ৪৫.০০ 

৭ নদী বাঙ্গন কফজরত এরাকায 

জনাধাযতণয জন্য প্রধানভন্ত্রীয 

পুনফ যান ায়তা 

অথ য জফবাগ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

৮ ঞ্চয়তত্রয সুদ ফাফদ ায়তা 

(াভাজজক জনযাত্তায অং)
7
 

অথ য জফবাগ 0.00 56.00 61.60 6625.00 6816.00 6909.00 

৯  কৃজল বর্তযকী
8
 কৃজল   87.00 87.00 87.00 1900.00 1700.00 7970.00 

১০ কৃজল পুনফ যান  কৃজল   0.00 60.00 60.00 2500.00 300.00 400.00 

১১ কযানায, জকডনী ও জরবায 

জতযাজ বযাগীতদয আজথ যক 

ায়তা  

ভাজকল্যাণ  0.30 0.30 0.30 150.00 150.00 150.00 

১২ চা শ্রজভকতদয জীফনভান উন্নয়ন ভাজকল্যাণ  0.50 0.50 0.50 25.00 25.00 25.00 

১৩ চাকুযীযত অফস্থায় মৃর্তযফযণকাযী 

যকাজয কভ যচাযীয জযফাতযয 

জন্য অনুদান 

জনপ্রান - 0.0403 0.04385 322.44 322.46 350.81 

  

                                                           
3
 ভাধ্যজভক, উচ্চ ভাধ্যজভক ও ভাদ্রাা স্ততযয উবৃজত্ত কাম যক্রভটি ফতযভাতন স্দাতক ও স্দাততকাত্তয জক্ষাথীতদয জন্য উবৃজত্ত কাম যক্রতভয ন্যায়  প্রধানভন্ত্রীয জক্ষা ায়তা ট্রাস্ট-এয ভাধ্যতভ ফাস্তফাজয়ত তচ্ছ; 

4
 প্রাথজভক ছাত্র-ছাত্রী উবৃজত্ত উন্নয়ন উখাততয জযফ যতত ফতযভান জযচারন অংতয উবৃজত্ত উখাতত বদখাতনা তয়তছ। পতর, ২০২০-২১ অথ যফছতযয ফাতজতট জযচারন অংত উবৃজত্ত উখাতত ফযাদ্দ বৃজদ্ধ 

বতয়তছ;  

5 জফজবন্ন ত্রাণ াভগ্রীয ভতধ্য যতয়তছ জযতধয় ফস্ত্র, কম্বর, জফস্কুট, বঢউটিন, তাবু, জশু খাদ্য ইতযাজদ; 
6
 এ কাম যক্রভ আশ্রয়ন প্রকল্প অন্যান্য প্রকতল্পও চরভান যতয়তছ;  

7
 ঞ্চয় তত্রয সুতদয বক্ষতত্র যকায কতৃযক প্রদত্ত ব্যাংক াতযয অজতজযি অং এখাতন বদখাতনা তয়তছ; 

8
 কৃজল বর্তযকীতত  ক্ষুদ্র ও প্রাজন্তক কৃলক ংজিষ্ট অং বদখাতনা তয়তছ; 
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ক্রজভক 

নং 

জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয়/ 

জফবাগ 

 উকাযতবাগী (রক্ষ জন) ফাতজট ফযাদ্দ (তকাটি টাকায়) 

ফাতজট ংতাজধত ফাতজট ফাতজট ংতাজধত ফাতজট 

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

১৪ ীদ জযফায ও মৄদ্ধাত 

মুজিতমাদ্ধাতদয জন্য বযন  

মুজিমৄদ্ধ জফলয়ক  0.30 0.34 0.34 65.00 65.00 70.00 

১৫ জাতীয় আইনগত ায়তা আইন ও জফচায  0.92 0.9২ 0.9৫ 27.27 21.74 25.88 

১৬ জক্ষা প্রজতষ্ঠাতনয জক্ষক এফং 

ছাত্র-ছাত্রীতদয জন্য জফতল 

অনুদান 

ভাধ্যজভক ও উচ্চ 

জক্ষা জফবাগ  

   1.30  1.30   11.00 13.00 

১৭ কতযানা ভাভাযী বভাকাতফরায় 

অথ যননজতক পুনরুদ্ধায ত্বযাজিত 

কযায জন্য জএভএএভই ভূি 

৮টি প্রজতষ্ঠানতক অনুদান
9
 

অথ য জফবাগ -   ১.২০  ২.৩০ -  570.00 930.00 

           (ঘ) উতভাট: নগদ/উকযণ স্তান্তয                  

(জফতল কাম যক্রভ) 

357.05 304.91 390.82 ১৯২৫৮.২১
10

 ১৩৪৯৪.৭০ ২০১৮২.১৯  

(ঙ) ঋণ ায়তা কাম যক্রভ 

1 ভজরাতদয আত্মকভ যংস্থাতনয 

জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কাম যক্রভ  

ভজরা ও জশু  0.34 0.34 0.34 6.00 6.00 6.00 

২ ল্লী ও য ভাজতফা ও 

ল্লী ভাতৃতকতেয জন্য সুদমুি 

ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ 

 ভাজকল্যাণ   1.00 0.58 0.30 158.00 108.00 60.82 

৩ ল্লী কভ য-ায়ক পাউতেন 

(জতকএএপ)  

আজথ যক প্রজতষ্ঠান 

জফবাগ 

201.19 ২০৫.০০ ২১০.০০ 589.17 850.00 900.00 

৪ বাার বডবরতভন্ট 

পাউতেন  

আজথ যক প্রজতষ্ঠান 

জফবাগ 

৪.২৪ ৪.২৪ ৫.৫০ 60.00 122.82 210.00 

  (ঙ) উতভাট: ঋণ ায়তা কাম যক্রভ  206.77 210.16 216.14 ৫813.17
11

 ৯২৮৬.৮২ 1176.82 

(চ) জফতল জনতগাষ্ঠীয জন্য ায়তা 

১ জনউতযা-বডতবরতভন্টার 

প্রজতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট  

ভাজকল্যাণ  0.00 ৩.13 ৩.15 29.15 27.69 30.89 

২ াযীজযক প্রজতফন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট  ভাজকল্যাণ  0.00 ০.০7 ০.০8 15.00 17.50 17.00 

৩ বখ যাতর জশু প্রজক্ষণ ও 

পুনফ যান বকে  

ভাজকল্যাণ   -  ০.০৩ ০.০৩  0.00 23.38 24.34 

৪ প্রজতফন্ধী বফা ও াায্য বকে  ভাজকল্যাণ  3.99 2.50 12.00 68.90 62.20 67.83 

৫ জবক্ষাবৃজত্ততত জনতয়াজজত 

জনতগাষ্ঠীয পুনফ যান ও জফকল্প 

কভ যংস্থান সৃজষ্ট 

ভাজকল্যাণ  0.10 ০.০3 ০.30 5.00 5.00 6.00 

৬ প্রজতফন্ধী জফদ্যারতয়য জন্য 

ভঞ্জুযী  

ভাজকল্যাণ  0.37 0.40 0.85 29.68 33.01 34.82 

৭ যকাজয জশু জযফায ও 

অন্যান্য প্রজতষ্ঠানমুত 

জনফাীতদয বখাযাকী  

ভাজকল্যাণ  0.21 0.18 0.19 73.31 75.35 80.39 

৮ বফযকাজয এজতভখানায় 

কযাজতটন ভঞ্জুযী  

ভাজকল্যাণ  1.20 1.00 1.02 240.00 240.00 254.40 

৯ জজয়তা পাউতেন  ভজরা ও জশু  - 0.01 0.01 6.91 6.86 7.21 

 

 

        

                                                           
9
 জএভএএভই ভুি ৮টি প্রজতষ্ঠান:  জজয়তা পাউতেন, এনজজও পাউতেন, বাশ্যার বডতবরতভন্ট পাউতেন, এএভই পাউতেন, ল্লী দাজযদ্র জফতভাচন পাউতেন, জফজক, ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন 

পাউতেন ও ফাংরাতদ ল্লী উন্নয়ন বফাড য;        

10
 কতযানা ঝুঁজক বভাকাতফরায় রক্ষযজবজত্তক জনতগাষ্ঠীয ভাতঝ নগদ অথ য জফতযণ কাম যক্রভটি ‘(ছ) জফজফধ তজফর ও কাম যক্রভ’ এ ‘কতযানা বাইযাতয প্রাদুব যাফ বভাকাতফরায় তজফর’ অংত বদখাতনা তয়তছ। 

উতল্লখ্য, ২০২০-২১ অথ যফছতয মূর ফাতজতট ফযাদ্দ জছর জকন্তু ২০২১-২২ অথ যফছতয ফযাদ্দ বনই এভন কাম যক্রভতক পৃথকবাতফ প্রদ যন কযা য়জন। ততফ, এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অথ য ২০২০-২১ অথ যফছতযয বভাট 

ফযাতদ্দয ভতধ্য অন্তভুি যতয়তছ;  
11

 ২০২০-২১ অথ যফছতয মূর ফাতজতট ফযাদ্দ জছর জকন্তু ২০২১-২২ অথ যফছতয ফযাদ্দ বনই এভন কাম যক্রভতক পৃথকবাতফ প্রদ যন কযা য়জন। ততফ, এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অথ য ২০২০-২১ অথ যফছতযয বভাট ফযাতদ্দয 

ভতধ্য অন্তভুি যতয়তছ; 
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ক্রজভক 

নং 

জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয়/ 

জফবাগ 

 উকাযতবাগী (রক্ষ জন) ফাতজট ফযাদ্দ (তকাটি টাকায়) 

ফাতজট ংতাজধত ফাতজট ফাতজট ংতাজধত ফাতজট 

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

১০ জীজফকায়তনয জন্য ভজরাতদয 

দক্ষতাজবজত্তক প্রজক্ষণ  

ভজরা ও জশু  0.00 0.26 0.26 7.99 7.99 7.99 

১১ থ জশু পুনফ যান এফং জশু 

জফকা কাম যক্রভ  

ভজরা ও জশু  0.05 0.02 0.02 11.20 9.16 11.20 

১২ চয, াওয ও শ্চাৎদ 

এরাকায ভানুতলয উন্নয়তন 

জফতল াায্য 

অথ য জফবাগ 0.23 0.23 0.23 50.00 50.00 50.00 

(চ) উতভাট: জফতল জনতগাষ্ঠীয জন্য ায়তা  6.15 7.73 18.14 537.14 558.14 592.07 

(ছ) জফজফধ তজফর ও কাম যক্রভ 

১ কতযানা বাইযাতয প্রাদুবযাফ 

বভাকাতফরায় তজফর
12

  

অথ য জফবাগ - 35.00 - ৫০০ 755.00 ৭৩00.00 

২ জরফায়ু জযফতযন তজফর জযতফ ও ফন  4.50 4.30 4.70 100.00 100.00 100.00 

৩ জাতীয় ভাজকল্যাণ জযলদ  ভাজকল্যাণ  0.88 0.80 0.85 74.43 72.46 77.44 

৪ নাযী উন্নয়ন ও উতদ্যািায জন্য 

জফতল ায়তা তজফর 

অথ য জফবাগ 0.00 0.25 0.25 125.00 125.00 125.00 

৫ দুতম যাতগ ক্ষজতগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃলক ও 

বারজট্র খাভাযীতদয ায়তা 

তজফর  

অথ য জফবাগ 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 50.00 

৬ জনম যাজতত দুুঃস্থ ভজরা ও 

জশুকল্যাণ তজফর এফং দগ্ধ 

ও প্রজতফন্ধীতদয পুনফ যান 

তজফর  

ভজরা ও জশু 

এফং 

ভাজকল্যাণ 

0.33 0.33 0.33 1.82 6.82 6.93 

৭ ন্যানার াজব য  মৄফ ও ক্রীড়া  1.07 ০.৭৫ ০.১৩ 576.85 249.52 95.25 

৮ দক্ষতা উন্নয়ন ও 

ভূজভকম্পজজনত ঝুঁজক 

ব্যফস্থানা তজফর 

দু: ব্যফ: ও ত্রাণ  ০.১৭ ০.১৭ ০.১৭ 400.00 400.00 150.00 

৯ অথ যননজতক ও প্রাকৃজতক 

অজবঘাত বভাকাতফরায় 

তজফর
13

 

অথ য জফবাগ  - 0.98 - -  24.53 5000.00 

  (ছ) উতভাট:জফজফধ তজফর ও কাম যক্রভ  7.95 ৪৩.৫৮ 7.৪৩ 1৮78.10
14

 ১৮৩৩.৩৩ ১২৯০৪.৬২ 

 উন্নয়ন খাততয কাম যক্রভমূ 

  (জ) উন্নয়ন খাততয কাম যক্রভমূ (চরভান উন্নয়ন প্রকল্প/কভ যসূজচ): 

১ আশ্রয়ন-২ ও ৩ প্রকল্প  প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয় 

10.65 ০.৭৮ ২.০৭ 560.00 1479.92 645.00 

২ জফতল এরাকায জন্য উন্নয়ন 

ায়তা (াফ যতয চট্টগ্রাভ 

ব্যতীত) 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয় 

0.34 0.৫৭ 0.৭০ 80.00 80.00 100.00 

৩ স্কুর জপজডং বপ্রাগ্রাভ ও দাজযদ্রয 

ীজড়ত এরাকায় স্কূর জপজডং 

কাম যক্রভ  

প্রাথজভক ও 

গণজক্ষা  

৪০.০০ ৪০.০০ ৪১.০০ 282.50 642.57 ৬৭৩.০০ 

৪ ন্যানার একাতডভী পয 

অটিজভ এে জনউতযা 

বডতবরতভন্ট 

 

ভাধ্যজভক ও উচ্চ 

জক্ষা 

0.00 ০.১১ ০.২১ 12.00 8.56 150.00 

 

         

                                                           
12

 মূরত কতযানা প্রাদুব যাফ তত রক্ষযজবজত্তক জনতগাষ্ঠীয সুযক্ষা, নগদ ায়তা প্রদান এফং স্বাস্থয ঝুঁজক বভাকাতফরায় এ তজফর সৃজষ্ট তয়তছ। ২০২১-২২ অথ যফছতয জন্য উকাযতবাগীয কাবাতযজ জনধ যাযতণয 

কাজ চরভান যতয়তছ, প্রতয়াজতনয জনযীতখ ংখ্যা জনরুণ কযা তফ;     
13

 ক্ষজতগ্রস্থ জদন-ভজুয, কৃলক, শ্রজভক, গৃকভী এফং প্রাকৃজতক দুতম যাগ, মথা: ফন্যা, অকার ফন্যা, ঝতড়া াওয়া, জরাবৃজষ্ট ও ঘূজণ যঝতড় ক্ষজতগ্রস্থতদয ায়তায জন্য এ তজফর সৃজষ্ট তয়তছ। ২০২১-২২ 

অথ যফছতয জন্য উকাযতবাগীয কাবাতযজ জনধ যাযতণয কাজ চরভান যতয়তছ, প্রতয়াজতনয জনযীতখ ংখ্যা জনরুণ কযা তফ;     
14

 কতযানায় ক্ষজতগ্রস্থ জনতগাষ্ঠীয ভাতঝ নগদ অথ য জফতযণ কাম যক্রভটি ‘কতযানা বাইযাতয প্রাদুব যাফ বভাকাতফরায় তজফর’ অংত প্রদ যতনয কাযতণ ‘জফজফধ তজফর ও কাম যক্রভ’ উখাতত ২০২০-২১ অথ যফছতয 

ফযাদ্দ বৃজদ্ধ বতয়তছ;     
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ক্রজভক 

নং 

জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয়/ 

জফবাগ 

 উকাযতবাগী (রক্ষ জন) ফাতজট ফযাদ্দ (তকাটি টাকায়) 

ফাতজট ংতাজধত ফাতজট ফাতজট ংতাজধত ফাতজট 

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

৫ জস্কর ২১ এভাওয়াজযং 

জটিতজন পয ইনক্লুজব এে 

াতটইতনফর বগ্রাথ 

কাজযগজয ও 

ভাদ্রাা জক্ষা 

0.00 ০.০৩ ০.১৩ 80.00 60.00 48.50 

৬ ফাংরাতদতয প্রাজন্তক জনতগাষ্ঠীয 

জীফন ভান উন্নয়ন 

ভাজকল্যাণ  0.00 ০.০৬ ০.৩০ 12.00 15.00 7.27 

৭ যকাজয জশু জযফায এফং 

বছাটভজন জনফা   

ভাজকল্যাণ  0.00 ০.০২ ০.০৩ 40.00 0.73 60.37 

৮ কযা ট্রান্সপায ভড যানাইতজন  ভাজকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 47.87 47.96 94.64 

৯ তথ্য আা: জডজজটার 

ফাংরাতদ গড়ায রতক্ষয তথ্য 

বমাগাতমাগ প্রমৄজিয ভাধ্যতভ 

ভজরাতদয ক্ষভতায়ন 

ভজরা ও জশু  0.00 0.২৯ ০.৩০ 120.00 90.00 92.09 

১০ নগযজবজত্তক প্রাজন্তক ভজরা 

উন্নয়ন  

ভজরা ও জশু  0.53 0.১১ 0.১১ 20.64 15.85 22.50 

১১ জশু সুযক্ষা ও জশু কল্যাণ ভজরা ও জশু  1.45 1.50 1.45 129.95 38.53 21.74 

১২ নাযী জনম যাতন প্রজততযাধকতল্প 

ভাজিতক্টযার বপ্রাগ্রাভ  

ভজরা ও জশু  0.00 ১১.০৫ ১১.১০ 28.00 27.40 17.56 

১৩ জজয়তা পাউতেতনয ক্ষভতা 

জফজনভাণ য এফং টাওয়ায  

ভজরা ও জশু  0.00 0.00 0.00 27.81 ১১.২৭ 79.61 

১৪ H
15

  ম্যাটাযনার, জনউতনটার, 

চাইল্ড এে এতডাতরতন্ট 

বরথ/ ন্যানার জনউজট্রন 

াজব যত 

স্বাস্থযতফা   ৬৪০.৯৮ ৫৯৮.৩৪ ৬৮৮.২২ ৮৫৮.২৭ ৮৬১.৬৬ ১৪৫৭.১৬ 

১৫ H এতনজয়ার াজব য 

বডজরবাজয ও কজভউজনটি 

বফইজড বরথ বকয়ায  

স্বাস্থযতফা  1300.00 ১০০.00 1১00.00 1236.38 753.68 786.62 

১৬ H  টি,জফ, বরতপ্রাজ, 

কজভউজনতকফর এে নন- 

কজভউজনতকফর জডজজজ কতরার 

স্বাস্থযতফা   433.17 ৫০৫.৭০ ১৩১.১৮ 694.58 598.05 788.47 

১৭ H  বভটাযনার, চাইল্ড, 

জযতপ্রাডাকটিব এে 

এতডাতরতন্ট বরথ  

স্বাস্থয জক্ষা ও 

জযফায কল্যাণ 

746.00 ৩১৬.৮১ ৩৩২.১২ 235.00 264.00 264.80 

১৮ H  জিজনকযার করাতন 

াজব যত বডজরবাজয/ পযাজভজর 

প্লাজনং জপল্ড াজব যত 

বডজরবাজয 

স্বাস্থয জক্ষা ও 

জযফায কল্যাণ 

১৭৪.১৬ ১৭৭.৯৪ ১৮০.০০ ৮০৮.00 ৭৩৪.৩০ ৬০১.৪০ 

১৯ ঢাকা জটি কত যাতযতনয 

জযচ্ছন্নতা কভী জনফা জনভ যাণ 

স্থানীয় যকায  0.08 0.0৩ 0.০৩ 10.00 10.00 40.01 

২০ ইনকাভ াতাট য বপ্রাগ্রাভ পয 

দ্যা পুওতযষ্ট (মত্ন+স্বপ্ন) 

স্থানীয় যকায  6.13 ৫.৫৫ ৬.০৩ 441.01 626.00 571.99 

২১ ল্লী/গ্রাভীণ অফকাঠাতভা উন্নয়ন 

(াভাজজক জনযাত্তা অং)
16

 

স্থানীয় যকায  0.00 0.00 0.00 418.70 269.26 522.69 

২২ আযফান বযজজজরয়ন্স প্রকল্প: 

(জডএনজজ ও জডজডএভ)
17

 

স্থানীয় যকায 

ও দুতম যাগ 

0.00 ২০০.০০ ২০০.০০ 396.21 220.00 178.56 

  

                                                           
15

 H- জচজিত অংত স্বাস্থয বফা জফবাগ এফং স্বাস্থয জক্ষা ও জযফায কল্যাণ জফবাতগয জস্কভ/প্রকল্পমূতয অধীন উকাযতবাগীয কবাতযজ এখাতন বদখাতনা তয়তছ। উতল্লখ্য, একজন বফা গ্রীতায একাজধক 

বফা গ্রতণয জাফ এতক্ষতত্র জফতফচনায় বনয়া তয়তছ।   
16

 ল্লী/গ্রাভীণ অফকাঠাতভা উন্নয়ন এয বক্ষতত্র মুদয় ফযাদ্দ জফতফচনায় না জনতয় শুধুভাত্র াভাজজক জনযাত্তা ংজিষ্ট অং জফতফচনায় বনয়া তয়তছ।  

17 শুধুভাত্র াভাজজক জনযাত্তা কাম যক্রতভয অংটুকু এতক্ষতত্র জফতফচনায় বনয়া তয়তছ। 
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ক্রজভক 

নং 

জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয়/ 

জফবাগ 

 উকাযতবাগী (রক্ষ জন) ফাতজট ফযাদ্দ (তকাটি টাকায়) 

ফাতজট ংতাজধত    ফাতজট 

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

২৩ ফাংরাতদ রুযার ওয়াটায 

াপ্লাই এে স্যাজনতটন 

স্থানীয় যকায  0.00 0.00 ২.২০ 100.00 100.00 100.00 

২৪ ফহুমুখী দুতম যাগ আশ্রয়তকে 

জনভ যাণ 

স্থানীয় যকায 0.91 ১.৯২ ১.৬৮ 560.00 560.00 800.00 

২৫ জস্কর পয ইভপ্লয়তভন্ট 

ইনতবস্টতভন্ট বপ্রাগ্রাভ 

 

অথ য জফবাগ 3.16 2.00 ৪.০০ 585.19 370.00 668.75 

২৬ গুচ্ছগ্রাভ (িাইতভট জবকটিভ 

জযযাজফরাইতটন) প্রতজক্ট 

ভূজভ  0.89 0.03 1.06 115.00 74.54 140.00 

২৭ াওয ও উকূরীয় অঞ্চতরয 

অফকাঠাতভা ও জীফনভান উন্নয়ন 

স্থানীয় যকায   0.54 ০.০৭ ০.০০৭ 209.13 319.00 207.61 

২৮ চয ও াওড় অঞ্চতরয ফন্যা 

ব্যফস্থানা ও জীফনভান উন্নয়ন   

াজন ম্পদ  10.18 ০.১২ ০.১৩ 85.58 191.00 135.00 

২৯ ফন্যা প্রফণ ও নদী বাঙ্গন 

এরাকায় ফন্যা আশ্রয়তকে 

জনভ যাণ  

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

৩০ স্বল্প আতয়য ভানুতলয জন্য উন্নত 

জীফন ব্যফস্থা 

গৃায়ন ও 

গণপূতয 

0.0৫ 0.0৮ 0.0৯ 19.05 70.02 40.02 

৩১ ইনতবস্টতভন্ট কতম্পাতনন্ট পয 

বাযনাতযফর গ্রু বডতবরতভন্ট 

বপ্রাগ্রাভ (আইজজবজজজড)  

ভজরা ও জশু  0.00 0.00 ১.০০ 52.67 19.59 159.19 

৩২ উকুরীয় জনতগাষ্ঠীয, জফতলত  

নাযীতদয জরফায়ু জযফতযন 

জজনত রফনািতা বভাকাতফরায় 

অজবতমাজন ক্ষভতা বৃজদ্ধ  

ভজরা ও জশু  0.00 ০.২৯ ০.২৯ 110.60 44.70 107.11 

৩৩ জরুযী জবজত্ততত বযাজঙ্গা ংকট 

বভাকাতফরায় ভাজি-বক্টয প্রকল্প 

স্থানীয় যকায 0.00 ১.৯০ ২.৩৪ 205.00 ২৭৭.২০ ৩৩০.০০ 

৩৪ তাঁজততদয আথ য-াভাজজক 

অফস্থায উন্নয়তন চরজত মূরধন 

যফযা ও তাঁততয আধুজনকায়ন  

ফস্ত্র ও াট 0.00 ০.০১ ০.০১ 25.00 24.90 35.00 

৩৫ ভতর ভূজভতত ফফাযত 

অনগ্রয ক্ষুদ্র নৃ-বগাষ্ঠীয আথ য-

াভাজজক ও জীফন ভাতনান্নয়তনয 

রতক্ষয ভজিত প্রাজণম্পদ উন্নয়ন   

ভৎ ও 

প্রাজণম্পদ 

0.00 0.0১ 0.0১ 46.25 41.46 32.00 

(জ) উতভাট: চরভান উন্নয়ন প্রকল্প/কভ যসূজচ ৩৩৮৪.৮৪ ২৮৯০.55 2714.51 11376.01
18

 12৪৫২.৩৭ ১০৩৬৩.৬৬ 

(ঝ) উন্নয়ন খাততয কাম যক্রভমূ (নর্তন প্রকল্ল/কভ যসূজচ)
19

 

১ খুরুকুর জফতল আশ্রয়ণ প্রকল্প প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয় 

0.00 0.00 0.00 0.00 ২০.০০ ১২১.০০ 

২ চাইল্ড বনজটিব বাস্যার 

বপ্রাতটকন ইন ফাংরাতদ  

ভাজকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 14.43 

৩ কজভউজনটি াাতার/ 

সুজফধাফজঞ্চত ভানুতলয জন্য 

জফতলাজয়ত াাতার 

ভাজকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 0.00 34.30 32.50 

৪ অজতদজযদ্র জনতগাষ্ঠীতক জফজবন্ন 

প্রজক্ষতণয ভাধ্যতভ তাতদয 

জীফনভান উন্নয়ন  

ভাজকল্যাণ  0.00 0.00 0.00 0.00 ৩০.৯৫ ৭২.৪৪ 

৫ দুস্থ ও অফতজরত নাযী ও 

জশুতদয উন্নয়নমূরক কভ যসূজচ 

ভজরা ও জশু  0.00 0.00 0.00 0.00 53.47 43.51 

                                                           
18

 প্রাথজভক জক্ষা স্ততযয ছাত্র-ছাত্রী উবৃজত্ত খাতটি পূফ যফতী ‘উবৃজত্ত কাম যক্রভ’ অংত বমাগ কযা তয়তছ। এছাড়া, ২০২০-২১ অথ যফছতয মূর ফাতজতট ফযাদ্দ জছর জকন্তু ২০২১-২২ অথ যফছতয ফযাদ্দ বনই এভন 

কাম যক্রভতক পৃথকবাতফ প্রদ যন কযা য়জন। ততফ, এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত অথ য ২০২০-২১ অথ যফছতযয বভাট ফযাতদ্দয ভতধ্য অন্তভুি যতয়তছ;  
19

 নর্তন কাম যক্রভ/প্রকল্প জফধায় ২০২০-২১ অথ যফছতয জন্য জকছু প্রকতল্প উকাযতবাগীয কাবাতযজ জনধ যাযতণয কাজ চরভান যতয়তছ,   
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ক্রজভক 

নং 

জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয়/ 

জফবাগ 

 উকাযতবাগী (রক্ষ জন) ফাতজট ফযাদ্দ (তকাটি টাকায়) 

ফাতজট ংতাজধত ফাতজট ফাতজট ংতাজধত ফাতজট 

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

৬  তৃণমূর ম যাতয় অথ যননজতক 

ক্ষভতায়তন নাযী উতদ্যািাতদয 

জফকা াধন  

 

ভজরা ও জশু  0.00 0.00 ০.৪০ 0.00 2.27 79.29 

৭ ততজয বাাক খাতত কভ যজযতফ 

উন্নয়ন/  ফাংরাতদত ঝুঁজকপূণ য জশু 

শ্রভ জনযন এফং শ্রজভকতদয কল্যাণ 

সুজফধাজদ ও দক্ষতা উন্নয়ন কাম যক্রভ  

 শ্রভ ও 

কভ যংস্থান 

0.00 ০.১০ ০.১৮ 0.00 74.58 80.23 

৮ উতজরায াজন যফযা ও 

স্যাজনতটন কাম যক্রতভ জরুজয 

ায়তা  

স্থানীয় যকায 0.00 ৭.০৩ ৯.০৩ 0.00 ২১৩.০০ ২৯৬.০৭ 

৯ ল্লী কভ যংস্থান ও ড়ক 

যক্ষণাতফক্ষণ   

স্থানীয় যকায 0.00 ০.৪৪ ০.৪৪ 0.00 412.23 428.30 

১০ প্রাজন্তক জনতগাষ্ঠীয দাজযদ্রয 

হ্রাকযণ ও উত্তযাঞ্চতরয 

অজতদজযদ্রতদয কভ যংস্থান 

জনজশ্চতকযণ/ পুজষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ 

মূতল্যয অপ্রধান স্য উৎাদন 

ও ফাজাযজাতকযণ কভ যসূজচ 

ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় 

0.00 ১.৩৮ ০.৮৯ 0.00 105.74 156.32 

১১ কভ যংস্থাতনয জন্য ড্রাইজবং 

প্রজক্ষণ প্রদান 

প্রফাী কল্যাণ ও 

তফতদজক 

কভ যংস্থান  

0.00 0.00 ০.১০ 0.00 20.00 58.00 

১২ কৃলক ম যাতয় উন্নতভাতনয ডার, 

বতর ও ভরা ফীজ উৎাদন, 

ংযক্ষণ ও জফতযণ/ উতজরা 

ম যাতয় প্রমৄজি স্তান্ততযয জন্য 

কৃলক প্রজক্ষণ 

কৃজল   0.00 ০.০৫ ০.০৫ 0.00 119.78 98.87 

১৩ চয বডতবরতভন্ট এে 

বতটরতভন্ট প্রতজক্ট-জিজজং 

াজন ম্পদ  0 0.78 0.58 0.00 130.57 76.69 

১৪ দজযদ্র, অনগ্রয ক্ষুদ্র নৃ-বগাষ্ঠী 

এফং দুতম যাগপ্রফণ এরাকায 

জনতগাষ্ঠীয জনযাদ খাদ্য 

ংযক্ষতণয জন্য াউজতাল্ড 

াইতরা যফযা  

খাদ্য 0.00 ০.০৩ ২.৯৭ 0.00 5.10 43.37 

১৫ গ্রাভীণ অফকাঠাতভা উন্নয়ন 

(ভাটিয কাজ) (এজডজ ফজভূ যত) 

দু: ব্যফ: ও ত্রাণ 0.00 0.00 0.00 0.00 1876.52 1500.00 

১৬ অচ্ছর মুজিতমাদ্ধাতদয জন্য 

আফান জনভাণ য প্রকল্প 

মুজিমৄদ্ধ জফলয়ক 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.59 

১৭ ইজর ম্পদ উন্নয়ন ও 

ইউজনয়ন ম যাতয় ভৎচাল/ 

বদীয় প্রজাজতয ভাছ, ামুক 

চাল/ এজগ্রকারচায বটকতনারজজ 

বপ্রাগ্রাভ 

ভৎ ও প্রাণী 

ম্পদ 

0.00 0.00 ১.০৩ ১.০৪ ১৬৮.৩৯ ২২২.৭২ 

(ঝ) উতভাট: নর্তন প্রকল্ল/কভ যসূজচ ০.০০ ১০.৮৪ ১৫.৬৮ 0.00 ৩২৮২.৩০ ৩৪২৪.৩৩ 

ফ যতভাট:াভাজজক জনযাত্তা ংক্রান্ত কাম যক্রভ (ক তত ঝ ম যন্ত)    95574 ৯৫৬৮৩ ১০৭৬১৪ 

বভাট ফাতজট = 568000 538982 603681 

বভাট ফাতজতটয তাং = 16.83% 17.7৫% 17.৮৩% 

জজজডজ = 3171800 3087333 3456040 

জজজডজ’য তাং = 3.01% 3.10% 3.1১% 

 

 


