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                 দার্যদ্র্য দূযীকযণ ও াভার্জক     

                               র্নযাত্তা কভ িসূর্চ  
 

      যকায দার্যদ্র্য র্ফবভাচবন াী, দৃঢ়, জনবকর্িক এফং অন্তর্ভ ির্িমূরক নীর্ত গ্রণ ও তা ফাস্তফাবন র্নযরবাবফ কাজ 

কবয মাবে। াধাযণ জনাধাযবণয জীফনভান উন্নন তথা দার্যদ্র্য র্নযবন যকায াভার্জক র্নযাত্তা কাম িক্রভ র্যচারনা 

কযবছ। াভার্জক র্নযাত্তা র্ফলক জীফনচক্র দ্ধর্তবক র্বর্ত্ত ধবয ফাংরাবদ যকায এ কাম িক্রভ ফাস্তফান কযবছ। দার্যদ্র্য 

র্ফবভাচবন এফং বফলম্য হ্রাকযবণ জাতী াভার্জক র্নযাত্তা ককৌরত্র, ২০১৫ প্রণন কযা । ফাংরাবদব ফাস্তফার্ত 

াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চমূবক াভার্জক র্নযাত্তা র্ফলক জীফনচক্র দ্ধর্তয র্বর্ত্তবত াঁচটি কের্ণবত র্ফন্যস্ত কযা 

ববছ। মূর কের্ণর্বর্ত্তক কভ িসূর্চমূ বরা: (ক) র্শুবদয জন্য কভ িসূর্চ, (খ) কভ ি উবমাগী নাগর্যকবদয জন্য কভ িসূর্চ, (গ) 

ফস্কবদয জন্য কনন ্যবফ্া, (ঘ) প্রর্তফর্ধিবদয জন্য কভ িসূর্চ এফং (ঙ) ক্ষুদ্র্ ও র্ফবল কভ িসূর্চ। জনগবণয খাদ্য র্নযাত্তা, 

অর্ত দর্যদ্র্ ও দুঃ্বদয জন্য র্ফনামূবে খাদ্য র্ফতযণ, কাবজয র্ফর্নভব খাদ্য ও কেস্ট র্যর্রপ ছাড়াও কফ র্কছু কাম িক্রভ 

যকায র্যচারনা কযবছ। এবদয ভবে ফস্ক বাতা, দুঃ্ ভর্রা বাতা, র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রা বাতা, প্রর্তফর্ধি 

বাতা প্রদাবনয ভােবভ যকায কদবয দর্যদ্র্ জনবগাষ্ঠীয াভার্জক র্নযাত্তা র্ফধাবন কাজ কযবছ।  

     দার্যদ্র্য দূযীকযবণয রবযয যকাবযয নীর্তগত র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবন অথ ি র্ফবাগ ধাযাফার্কবাবফ াভার্জক র্নযাত্তা 

কভ িসূর্চ খাবত ফর্ধ িত াবয ফযাদ্দ প্রদান কবয আবছ। এ খাবতয কাম িক্রভমূবয বাতায ায ও উকাযববাগীয ংখ্যা 

ক্রভান্বব বৃর্দ্ধ কযা বে। পবর প্রর্ত ফছয ফাবজবে এ ফাফদ ফযাবদ্দয র্যভাণও বৃর্দ্ধ াবে। ২০২০-২১ অথ িফছবয ংবার্ধত 

ফাবজবে াভার্জক র্নযাত্তা খাবত ফযাবদ্দয র্যভাণ র্ছর ৯৫,৬৮৩.০০ ককাটি োকা, মা চরর্ত ২০২১-২২ অথ িফছবয ১২.৪৭ 

তাং বৃৃ্র্দ্ধ কব ১,০৭,৬১৪.০০ ককাটি োকা উন্নীত ববছ। এ ফযাদ্দ কভাে ফাবজবেয ১৭.৮৩ তাং এফং র্জর্ির্'য 

৩.১১ তাং। যকাবযয র্যকল্পনা যববছ আগাভী ২০২৩-২০২৪ অথ িফছবযয ভবে দার্যবদ্র্যয ায ১২.৩ তাংব এফং 

অর্ত দার্যবদ্র্যয ায ৪.৫ তাংব নার্ভব আনা। াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চয আওতা নগদ অথ ি াতা প্রদান র্ফলক 

গুরুত্বপূণ ি র্কছু কভ িকাবেয ংর্যপ্ত র্ফফযণ র্নবে উ্ান কযা বরাুঃ 
 

ফস্ক বাতা কভ িসূর্চ  

অফবর্রত ফস্ক জনবগাষ্ঠীয আথ ি-াভার্জক অফ্ায উন্নর্ত কবল্প ১৯৯৮-৯৯ অথ িফছয কথবক যকায ফস্ক বাতা কাম িক্রভ 

চালু কবয। ভাজকোণ ভন্ত্রণারবয অর্ধর্ভি ফস্ক বাতা কভ িসূর্চয আওতা ২০২০-২১ অথ িফছবয ২,৯৪০ ককাটি োকা 

ফযাদ্দ প্রদান কযা । ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছয বত ‘ফস্ক বাতা ’কাম িক্রবভ উকাযববাগীয কবাবযজ র্ফদ্যভান 

নীর্তভারা অগমাী প্রাত তবাগ ফস্ক ভাগলবক অর্ত উঅ ও উঅ দার্যদ্র্যর্ভি গ্রুবয আযও ১৫০টি উবজরা ম্প্রাযণ 

কযা ববছ। এবত কবয ৮ রয জন নতুন উকাযববাগী কমাগ ববছ এফং এ খাবত ৪৮১ ককাটি োকা অর্তর্যি ফযাদ্দ প্রদান 

কযা ববছ। ২০২১-২২ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ বৃর্দ্ধ কবয ৩,৪৪৪.৫৪ ককাটি োকা কযা ববছ। ১৯৯৮-৯৯ াবরয ফযাদ্দ 

বত ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবযয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ২০.৩৬ তাং। জনপ্রর্ত ভার্ক ৫০০ োকা কবয  এ বাতা 

প্রদান কযা বে। ফস্ক বাতা কাম িক্রবভয আওতা র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয ংখ্যা এফং ফযাবদ্দয 

র্যভাণ র্নবে তুবর ধযা  বরা: 

অথ িফছয বাতায ায 

(োকা) 

উকাযববাগীয ংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকা) 

১৯৯৮-৯৯ ১০০/- ৪.০৪ ৪৮.৫০ 

২০০১-০২ ১০০/- ৪.১৭ ৫০.০০ 

২০০৬-০৭ ২০০/- ১৬.০০ ৩৮৪.০০ 

২০০৯-১০ ৩০০/- ২২.৫০ ৮১০.০০ 

২০১৮-১৯ ৫০০/- ৪০.০০ ২৪০০.০০ 

২০১৯-২০ ৫০০/- ৪৪.০০ ২৬৪০.০০ 

২০২০-২১ ৫০০/- ৪৯.০০ ২৯৪০.০০ 

২০২১-২২ ৫০০/- ৫৭.০১ ৩৪৪৪.৫৪ 
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র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রা বাতা কাম িক্রভ  

চরর্ত অথ িফছবয র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা দুঃ্ ভর্রা বাতা কাম িক্রভ অর্ত উঅ ও উঅ দার্যদ্র্র্ভি গ্রুবয আযও ১৫০টি 

উবজরা ম্প্রাযণ কযা ববছ। এবত কবয  কভাে ২৪.৭৫ রয র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা দুঃ্ ভর্রাবক বাতা প্রদান কযা 

বে। র্ফগত অথ িফছবয এ ংখ্যা র্ছর ২০.৫০ রয জন। এ খাবত ফযাবদ্দয র্যভাণও আবগয অথ িফছবযয তুরনা ২৬৫.৪ 

ককাটি োকা বৃর্দ্ধ কবয ২০২১-২২ অথ িফছবয কভাে ফযাদ্দ ১,৪৯৫.৪০ ককাটি োকা কযা ববছ, মা র্ফগত ২০২০-২১ অথ িফছবয 

র্ছর ১,২৩০ ককাটি োকা। ১৯৯৯-০০ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ২০.৪৪ 

তাং। প্রর্ত দুঃ্  ভর্রাবক ভার্ক ৫০০ োকা াবয এ বাতা  প্রদান কযা । র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রাবদয জন্য 

বাতা কাম িক্রবভয আওতা র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয ংখ্যা এফং ফযাবদ্দয র্যভাণ র্নবে তুবর ধযা 

বরা: 

অথ িফছয বাতায ায 

(োকা) 

উকাযববাগীয ংখ্যা 

 (রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকা) 

১৯৯৯-০০ ১০০/- ২.০৮ ২৫.০০ 

২০০২-০৩ ১২৫/- ২.৬৭ ৪০.০০ 

২০০৬-০৭ ২০০/- ৬.৫০ ১৫৬.০০ 

২০০৯-১০ ৩০০/- ৯.২০ ৩৩১.২০ 

২০১৪-১৫ ৪০০/- ১০.১২ ৪৮৫.৭৬ 

২০১৮-১৯ ৫০০/- ১৪.০০ ৮৪০.০০ 

২০১৯-২০ ৫০০/- ১৭.০০ ১০২০.০০ 

২০২০-২১ ৫০০/- ২০.৫০ ১২৩০.০০ 

২০২১-২২ ৫০০/- ২৪.৭৫ ১৪৯৫.৪০ 

দর্যদ্র্ ভা’কদয ভাতৃত্বকারীন বাতা  

২০০৭-০৮ অথ িফছবয প্রথভফাবযয ভত ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রদান চালু কযা । এয আওতা মূরতুঃ ল্লী এরাকায দর্যদ্র্ 

ভা’কদয আর্থ িক াতা প্রদান কযা ব থাবক। এ কাম িক্রবভয আওতা দর্যদ্র্ গব িফতী ভর্রাবদয বাতা প্রদাবনয াাার্ 

স্বা্য ও পুর্ি র্ফলক প্রর্যণ কদা ব থাবক। আবগ ভার্ক ৫০০ োকা াবয এ বাতা প্রদান কযা বতা। ২০১৮-১৯ 

অথ িফছয কথবক দর্যদ্র্ ভাববদয ভাতৃত্বকারীন ভার্ক বাতা ৮০০ োকা কযা ববছ। এছাড়া, বাতা প্রদাবনয কভাদও ২৪ 

ভা কথবক বৃর্দ্ধ কবয ৩৬ ভা কযা ববছ। ফতিভাবন বাতাগ্রীতায ংখ্যা ৭.৭০ রয। ২০২০-২১ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ 

র্ছর ৭৫৩.৯৭ ককাটি োকা, ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ ৭৬৪.৩৯ ককাটি োকা যাখা ববছ। ২০০৭-০৮ 

াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ৩১.২৪ তাং। ভাতৃত্বকারীন বাতা কাম িক্রবভয 

আওতা  র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয ংখ্যা এফং ফযাবদ্দয র্যভাণ র্নবে তুবর ধযা বরা: 

অথ িফছয 
বাতায ায 

(োকা) 

উকাযববাগীয ংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকা) 

২০০৭-০৮ ৩০০/- ০.৪৫ ১৭.০০ 

২০০৯-১০ ৩৫০/- ০.৮০ ৩৩.৬০ 

২০১৪-১৫ ৫০০/- ২.২০ ১৩২.০০ 

২০১৮-১৯ ৮০০/- ৭.০০ ৬৯৩.০০ 

২০১৯-২০ ৮০০/- ৭.৭০ ৭৬৩.২৭ 

২০২০-২১ ৮০০/- ৭.৭০ ৭৫৩.৯৭ 

২০২১-২২ ৮০০/- ৭.৭০ ৭৬৪.৩৯ 
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কভ িজীফী ও োকবেটিং ভাদায াতা তর্ফর  

২০১০-১১ অথ িফছয  কথবক এ কাম িক্রভ শুরু । যাঞ্চবর কভ িজীফী দর্যদ্র্ ভাববদয ভাতৃত্বকারীন স্বা্য ও তাবদয গব ি্  

ন্তান ফা নফজাত র্শুয র্যপূণ ি র্ফকাব াতায উবদ্দবে এই বাতা প্রদান কযা । ঢাকা, নাযাণগঞ্জ ও গাজীপুয 

গাবভ িন্ট র্ল্প এরাকা এফং কদবয কর র্টি কব িাবযন/বৌযবাবক এই কাম িক্রবভয অন্তর্ভ িি যাখা ববছ। ইতুঃপূবফ ি 

একজন ভা ভাব ৫০০ োকা কবয ২৪ ভা ম িন্ত এ াতা কবতন। ২০১৮-১৯ অথ িফছয বত বাতায র্যভাণ ও কভাদ 

দবোই বৃর্দ্ধ কযা ববছ। একজন ভা ভাব ৮০০ োকা কবয ৩৬ ভা ম িন্ত এ াতা ান। ২০২০-২১ অথ িফছবয এ খাবত 

২৭০.৭৯ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা । ফতিভাবন বাতাববাগীয ংখ্যা ২.৭৫ রয। চরর্ত ২০২১-২২ অথ িফছবয এ খাবত 

২৭৬.৬৫ ককাটি  োকা ফযাদ্দ যাখা ববছ। ২০১০-১১ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান অথ িফছবয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ২২.৩৮ 

তাং। কভ িজীফী ও োকবেটিং ভাদায াতা কাম িক্রবভয আওতা র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয ংখ্যা 

এফং ফযাবদ্দয র্যভান র্নবে তুবর ধযা বরা: 

 

অথ িফছয 
বাতায ায 

(োকা) 

উকাযববাগীয ংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকা) 

২০১০-১১ ৩৫০/- ০.৬৮ ৩০.০০ 

২০১৪-১৫ ৫০০/- ১.০০ ৬০.০০ 

২০১৮-১৯ ৮০০/- ২.৫০ ২৪৮.৫০ 

২০১৯-২০ ৮০০/- ২.৭৫ ২৭৩.১১ 

২০২০-২১ ৮০০/- ২.৭৫ ২৭০.৭৯ 

২০২১-২২ ৮০০/- ২.৭৫ ২৭৬.৭৫ 

 

মুর্িবমাদ্ধা ম্মানী বাতা 

জার্তয কেষ্ঠ ন্তান মুর্িবমাদ্ধাবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নবন যকায র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। ২০২১-২২ অথ িফছয 

কথবক মুর্িবমাদ্ধাবদয ম্মানী বাতা ভার্ক ১২ াজায োকা থাবক ২০ াজায োকা কযা ববছ।  পবর এ খাবত ২০২১-২২ 

অথ িফছবয ১ াজায ৯২০ ককাটি োকা অর্তর্যি ফযাদ্দ প্রদান কযা ববছ। ফীয মুর্িবমাদ্ধাবদয পূণ িাঙ্গ তথ্য ম্বর্রত 

Management Information System প্রস্তুত কবয G2P প্রর্ক্রা কর ফীয মুর্িবমাদ্ধায ম্মানী ও অন্যান্য বাতা 

ফাংরাবদ ্যবাংক বত যার্য বাতাববাগীয ্যবাংক র্াবফ প্রদান কাম িক্রভ ভাননী প্রধানভন্ত্রী র্ফগত ১৫ কপব্রুার্য ২০২১ 

তার্যবখ শুব উববাধন কবযন। ফতিভাবন কদবয কর কজরা ফ মুর্িবমাদ্ধাবদয G2P দ্ধর্তবত ম্মানী বাতা প্রদান কযা 

বে। এছাড়া, একই াবয ফছবয দটি উৎফ বাতাও কদা বে। ২০১৮-১৯ অথ িফছয কথবক মুর্িবমাদ্ধাবদয ম্মানী বাতা ও 

উৎফ বাতায াাার্ ২ াজায োকা কবয ফাংরা নফফল ি বাতা কদা বে। এছাড়াও, কর জীর্ফত মুর্িবমাদ্ধাবদয  

জনপ্রর্ত ৫ াজায োকা কবয র্ফজ র্দফ উরবযয র্ফবল ম্মানী বাতা প্রদান কযা বে। ২০২০-২১ অথ িফছবয মুর্িবমাদ্ধা 

ম্মানী বাতা ফাফদ ২,৮৮০.০০ ককাটি োকা ফযাদ্দ র্ছর। চরর্ত ২০২১-২২ অথ িফছবয এ ফযাদ্দ কফবড় ৪,৬৫৩.৩৫ ককাটি োকা 

ববছ। ২০০১-০২ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান অথ িফছবয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ৩৩.২২ তাং। এ কভ িসূর্চটি 

মুর্িবমাদ্ধাবদয াভার্জক ভম িাদা বৃর্দ্ধবত ভূর্ভকা যাখবছ। মুর্িবমাদ্ধা ম্মানী বাতা কাম িক্রবভয আওতা র্ফর্বন্ন অথ িফছবয 

বাতায ায, উকাযববাগীয ংখ্যা এফং ফযাবদ্দয র্যভাণ র্নবে তুবর ধযা বরা: 

 

 

 

 ׀১৮৫׀
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অথ িফছয 
বাতায ায 

(োকা) 

উকাযববাগীয ংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকা) 

২০০১-০২ ৩০০/- ০.৪২ ১৫.০০ 

২০০৬-০৭ ৫০০/- ১.০০ ৬০.০০ 

২০০৮-০৯ ৯০০/- ১.০০ ১০৮.০০ 

২০০৯-১০ ১৫০০/- ১.২৫ ২২৫.০০ 

২০১০-১১ ২০০০/- ১.৫০ ৩৬০.০০ 

২০১৩-১৪ ৩০০০/- ২.০০ ৭২০.০০ 

২০১৪-১৫ ৫০০০/- ২.০০ ১২০০.০০ 

২০১৮-১৯ ১০০০০ /- ২.০০ ৩৩০৫.০০ 

২০১৯-২০ ১২০০০/- ২.০০ ৩৩৮৫.০৫ 

২০২০-২১ ১২০০০/- ২.০০ ২৮৮০.০০ 

২০২১-২২ ২০০০০/- ২.০০ ৪৬৫৩.৩৫ 

                                                                                                              

অের প্রর্তফর্ধি বাতা কাম িক্রভ  

ফাংরাবদবয প্রর্তফর্ধিবদয অনগ্রযতা, অাত্ব, কফকাযত্ব ইতযার্দয কথা র্ফবফচনা কবয অের প্রর্তফর্ধি বাতা কাম িক্রভ 

প্রফতিন কযা । ফ িবল প্রর্তফর্ধিতা নািকযণ জর্য অগমার্ ২ রয ৮ াজায জন নতুন বাতাববাগী যুি কবয ২০২১-

২২ অথ িফছবয অের প্রর্তফর্ধি বাতা কবাগীয ংখ্যা ২০ রয ৮ াজায জবন উন্নীত কবয এ ফাফদ ২০০ ককাটি োকা 

অর্তর্যি ফযাদ্দ প্রদান কযা ববছ। অস্বচছর প্রর্তফর্ধিবদয বাতা কাম িক্রবভয আওতা র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, 

উকাযববাগীয ংখ্যা এফং ফযাদ্দ র্নবে তুবর ধযা বরা:   

অথ িফছয 
বাতায ায  

(োকা) 

উকাযববাগীয ংখ্যা  

(রয জবন) 

ফযাদ্দ  

(বকাটি োকা) 

২০০৫-০৬ ২০০/- ১.০৪ ২৫.০০ 

২০০৬-০৭ ২০০/- ১.৬৭ ৪০.০০ 

২০০৭-০৮ ২২০/- ২.০০ ৫২.৮০ 

২০০৮-০৯ ২৫০/- ২.০০ ৬০.০০ 

২০০৯-১০ ৩০০/- ২.৬০ ৯৩.৬০ 

২০১০-১১ ৩০০/- ২.৮৬ ১০২.৯৬ 

২০১১-১২ ৩০০/- ২.৮৬ ১০২.৯৬ 

২০১২-১৩ ৩০০/- ২.৮৬ ১০২.৯৬ 

২০১৩-১৪ ৩০০/- ৩.১৫ ১৩২.১৩ 

২০১৪-১৫ ৫০০/- ৪.০০ ২৪০.০০ 

২০১৫-১৬ ৫০০/- 
৬.০০ ৩৬০.০০ 

২০১৬-১৭ ৬০০/- ৭.৫০ ৫৪০.০০ 

২০১৭-১৮ ৭০০/- ৮.২৫ ৬৯৩.০০ 

২০১৮-১৯ ৭০০/- ১০.০০ ৮৪০.০০ 

২০১৯-২০ ৭৫০/- ১৮.০০ ১৪২৮.৭৫ 

২০২০-২১ ৭৫০/- ১৮.০০ ১৬২০.০০ 

২০২১-২২ ৭৫০/- ২০.০৮ ১৮২০.০০ 
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অের প্রর্তফর্ধি বাতা কাম িক্রবভয কযবত্র বাতায ায, উকাযববাগীয ংখ্যা এফং কভাে ফযাদ্দ ধাফযাফার্কবাবফ বৃর্দ্ধ কযা 

ববছ। ১.০৪ রয প্রর্তফর্ধিবক ২০০.০০ োকা াবয ২০০৫-০৬ াবর বাতা প্রদাবনয জন্য ২৫.০০ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা 

। ২০০৯-১০ াবর উি বাতা বৃর্দ্ধপূফ িক ৩০০.০০ োকা কযা  এফং ২.৬০ রয প্রর্তফর্ধিবক প্রদাবনয জন্য ফযাদ্দ 

বৃর্দ্ধপূফ িক ৯৩.৬০ ককাটি োকা উন্নীত কযা । ২০১৪-১৫ াবর বাতায ায বৃর্দ্ধপূফ িক ৫০০.০০ োকা এফং বাতাববাগীয 

ংখ্যা  ৪.০০ রয ও কভাে ফযাদ্দ ২৪০.০০ ককাটি োকা কযা । ২০১৯-২০ অথ িফছবয জনপ্রর্ত বাতায ায ৭৫০.০০ োকা 

কযা  এফং একইাবথ উকাযববাগীয ংখ্যা ১৮.০০ রবয উন্নীত কযা । ২০২০-২১ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ র্ছর 

১,৬২০ রয োকা এফং উকাযববাগীয ংখ্যা র্ছর ১৮.০০ রয জন। ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয এ কাম িক্রবভয আওতা 

উকাযববাগীয ংখ্যা বৃর্দ্ধ কবয  ২০.০৮ রয কযা ববছ এফং কভাে ফযাদ্দ কযা ববছ ১,৮২০.০০ ককাটি োকা। ২০০৫-

০৬ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ৩০.৭৩ তাং। 

ীদ র্যফায ও যুদ্ধাত মুর্িবমাদ্ধাবদয র্চর্কৎা ও ম্মানী বাতা  

মুর্িযুবদ্ধ ীদবদয র্যফাযফগ ি ও যুদ্ধাত মুর্িবমাদ্ধাবদয কোবণও ফতিভান যকায কাজ কযবছ। ীদ র্যফায ও যুদ্ধাত 

মুর্িবমাদ্ধাবদয র্চর্কৎা ও ম্মানী বাতায জবন্য পৃথক কভ িসূর্চ চালু কযা ববছ। এ কভ িসূর্চয আওতা ২০২০-২১ 

অথ িফছবয ০.১৩ রয উকাযববাগীয জন্য ৪৫০.০৮ ককাটি োকা ফযাদ্দ প্রদান কযা । ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয ০.১৩ 

রয উকাযববাগীবক ৪৪৬.৬৬ ককাটি োকা ফযাদ্দ কদা ববছ। কভ িসূর্চটি মুর্িবমাদ্ধাবদয জীফনমাত্রায ভান উন্নন এফং 

সুস্বা্য যযা ভূর্ভকা যাখবছ।                                                                                            

                                                                                                                                              

প্রর্তফর্ধি র্যাথেবদয জন্য র্যা উবৃর্ত্ত  

প্রর্তফর্ধি কছবরবভব মাবত করখাড়ায প্রর্ত আগ্রী  এফং উঅর্যা গ্রণ কবয জাতী উন্নবন অংগ্রণ কযবত াবয 

কর্দবক রযয কযবখ যকায ভাজকোণ ভন্ত্রণারবয ভােবভ ২০০৭-০৮ অথ িফছবয ‘প্রর্তফর্ধি র্যাথেবদয জন্য র্যা 

উবৃর্ত্ত কভ িসুর্চ’ চালু কবয। শুরুবত এ কভ িসূর্চয আওতা উকাযববাগীয ংখ্যা র্ছর ১২,২০৯ জন। ২০১৯-২০ অথ িফছবয 

উবৃর্ত্ত গ্রণকাযীয ংখ্যা ৯০ াজায জন বত বৃর্দ্ধ কবয ১ রয জবন উন্নীত কযা  । ২০২০-২১ অথ িফছবয এ কভ িসূর্চয 

আওতা প্রাথর্ভক, ভাের্ভক, উঅভাের্ভক ও উঅতয স্তবয মথাক্রবভ ভার্ক ৭৫০ োকা, ৮০০ োকা, ৯০০ োকা ও ১,৩০০ 

োকা াবয ১ রয উকাযববাগীবক উবৃর্ত্ত প্রদান কযা  এফং কভাে ফযাদ্দ কযা  ৯৫.৬৪ ককাটি োকা। ফতিভান ২০২১-

২২ অথ িফছবযও উকাযববাগীয ংখ্যা ১.০০ রয এফং কভাে ফযাদ্দ ৯৫.৬৪ ককাটি োকা। 

কফযকার্য এর্তভখানায কযার্বেন গ্রযান্ট  

যকার্য এর্তভখানায াাার্ কফযকার্যবাবফ প্রর্তর্ষ্ঠত এর্তভখানা ফফাযত এর্তভ র্শুবদয কোবণ যকায 

াতা কবয আবছ। কযার্বেন গ্রযান্ট র্ববফ এ অগদান প্রদান কযা । ভাজবফা অর্ধদপতয কতৃিক র্নফধিীকৃত 

কফযকার্য এর্তভখানা ন্যযনতভ ১০ জন এর্তভ অফ্ানকৃত প্রর্তষ্ঠাবন বফ িাঅ ৫০ তাং এর্তবভয রারন ারবনয জন্য 

কযার্বেন গ্রযান্ট প্রদান কযা । ২০২০-২১ অথ িফছবয ৪,০০৩টি কফযকার্য এর্তভখানা ১ রয জন র্নফাীবক 

বযণবালবণয জন্য জনপ্রর্ত ২,০০০ োকা র্ববফ ২৪০.০০ ককাটি োকা অগদান (কযার্বেন গ্রযান্ট) প্রদান কযা ববছ। 

চরর্ত ২০২১-২২ অথ িফছবয ১.০২ রয এর্তভখানা র্নফাীবক ২৫৪.৪০ ককাটি োকা র্ফতযণ কযা বফ। 

প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্ননমূরক কভ িসূর্চ 

র্জড়া, কফবদ ও অনগ্রয জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নবনয জন্য বাতা 

‘র্জড়া, কফবদ ও অনগ্রয জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নবনয জন্য বাতা’ ীল িক কভ িসূর্চটি  ভাজকোণ ভন্ত্রণারবয অধীবন 

ফাস্তফার্ত বে। কর্ত অর্যাম ি কায বঙ্গ ম্পৃি দর্রত, র্যজন ও কফবদ ম্প্রদা, র্জড়া এফং কদবয অনগ্রয 

জনবগাষ্ঠীবক ভাবজয মূরবরাতধাযা র্নব আবত এ কাম িক্রভ চালু কযা ববছ। ২০২০-২১ অথ িফছবয এই খাবত ফযাদ্দ র্ছর 
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৪৬.৩১ ককাটি োকা এফং বাতাববাগীয ংখ্যা র্ছর ০.৮৬ রয। ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয বাতাববাগীয ংখ্যা এফং 

ফযাদ্দ অর্যফর্তিত আবছ 

 

র্জড়া, কফবদ ও অনগ্রয জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নবন উবৃর্ত্ত 

‘র্জড়া, কফবদ ও অনগ্রয জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নবন উবৃর্ত্ত’ ীল িক কভ িসূর্চটি  ভাজকোণ ভন্ত্রণারবয অধীবন 

ফাস্তফার্ত বে। ২০২০-২১ অথ িফছবয এই খাবত ফযাদ্দ র্ছর ২৬.৩৫ ককাটি োকা এফং বাতাববাগীয ংখ্যা র্ছর ০.২৭ রয। 

ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয বাতাববাগীয ংখ্যা ও এ খাবত ফযাদ্দ অর্যফর্তিত আবছ। এছাড়া, এফ ম্প্রদাবয 

র্যাথেবদয যকায উবৃর্ত্ত প্রদান কযবছ। ফতিভাবন জনপ্রর্ত প্রাথর্ভক স্তবয ৭০০ োকা, ভাের্ভক স্তবয ৮০০ োকা এফং 

উঅতয স্তবয ১,২০০ োকা কবয ভার্ক উবৃর্ত্ত প্রদান কযা বে।  

 

চা-ের্ভকবদয জীফনভান উন্নন কভ িসূর্চ   

কদবয চা ফাগানমূব কভ িযত ের্ভকযা ফছবয প্রা ৩-৪ ভা কফকায থাবক। এ ভ তাবদয ককান কাজ না থাকা তাযা 

অতযন্ত ংকোন্ন অফ্া র্দনমান কবয থাবক। এ অফ্া কথবক উত্তযবণয রবযয আর্থ িক াতা র্ববফ ২০১২-১৩ 

অথ িফছবয যকায ভাজকোণ ভন্ত্রণারবয ভােবভ গুরুত্বপূণ ি এ কভ িসূর্চটি চালু কবয। ফতিভাবন এ কভ িসূর্চয আওতা ৫০ 

াজায ের্ভকবক ফছবয একফায এককারীন ৫ াজায োকা র্ববফ আর্থ িক াতা প্রদান কযা বে। পূবফ ি এই কভ িসুর্চয 

আওতা ৫ াজায োকায খাদ্য াতা প্রদান কযা ত। ২০২০-২১ অথ িফছবযয ফাবজবে এ খাবত ০.৫০ রয ের্ভবকয জন্য 

২৫ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা , মা ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয  অর্যফর্তিত আবছ। 

 

ফাংরাবদবয প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন প্রকল্প 
 

ফাংরাবদবয প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন প্রকল্প ৬টি আর্দ কা কমভন: কাভায, কুভায, নার্ত, মুর্চ, ফাশঁ-কফত 

ণ্য প্রস্তুতকাযী ও কাঁা-র্তর ণ্য প্রস্তুতকাযীবদয র্নব কাজ কবয। এই প্রকবল্পয রযয ও উবদ্দে বরা প্রার্ন্তক কাজীফী 

কগাষ্ঠীয উযুি প্রর্যণ ও আফধ িক কাবজ অন্তর্ভ িিকযবণয ভােবভ কফকাযত্ব দূয কযা। এই প্রকবল্পয আওতা দই ধযবণয 

প্রর্যণ প্রদান কযা ুঃ পের্স্কর (উবদ্যািা প্রর্যণ) ও এবপ্রবন্টী প্রর্যণ। ংবার্ধত প্রকল্প দর্রর অগমাী 

প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীয ২৩,৩৪৩ জনবক প্রর্যণ প্রদান কযা বফ। ইবতাভবে জাগার্য ২০২১ ম িন্ত ২০টি কজরায ১০২টি 

উবজরা/কৌযবা ২৩,৩৪৩ জবনয প্রর্যবণয ফযাদ্দ প্রদান কযা ববছ। প্রর্যণ ভানাবন্ত ১৮,০০০ োকা াবয অগদান 

প্রদান কযা বফ। এ প্রকবল্প ২০২০-২১ অথ িফছবয ০.০৬ রয উকাযববাগীয জন্য ফযাদ্দ র্ছর ১৫.০০ ককাটি োকা। ফতিভান 

২০২১-২২ অথ িফছবয এ ফযাদ্দ কবভ ববছ ৭.২৭ ককাটি োকা র্কন্তু উকাযববাগীয ংখ্যা কফবড় ববছ ০.৩০ রয জন। 

খাদ্য াায্য কভ িসূর্চয আওতা চরভান র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চয অগ্রগর্ত 

ওএভএ কভ িসূর্চুঃ র্নে আবয ভাগবলয খাদ্য র্নযাত্তা র্নর্িত কযায রবযয যকায কখারা ফাজাবয র্ফক্র (ওএভএ) 

কভ িসূর্চ চালু কবয। এ কভ িসূর্চয আওতা র্ফবল বতুির্কয ভােবভ ফাজায মূবেয কচব কভ দাবভ খাদ্য াভগ্রী (চার ও 

আো) র্ফক্র কযা । ২০২০-২১ অথ িফছবযয কপব্রুার্য ২০২১ ম িন্ত এ কভ িসূর্চবত ০.৭৯ রাখ কভ. েন চার ও ২.১৬ রাখ কভ. 

েন গবভয পর্রত আো র্ফতযণ কযা ববছ। ২০২০-২১ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ যাখা  ৯৪৮.৯৭ ককাটি োকা এফং 

ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয এ ফযাদ্দ বৃর্দ্ধ কব ১,০১৯.৮৬ ককাটি োকা ববছ।                                                                                                                                                    

কাবজয র্ফর্নভব খাদ্য (কার্ফখা) ও কাবজয র্ফর্নভব োকা (কার্ফো) কভ িসূর্চুঃ গ্রাভীণ অফকাঠাবভা ংস্কাবযয জন্য দবম িাগ 

্যবফ্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারাধীন কাবজয র্ফর্নভব খাদ্য (কার্ফখা) ও কাবজয র্ফর্নভব োকা (কার্ফো) কভ িসূর্চয আওতা 

২০২০-২১ অথ িফছবযয ফাবজবে ২,২৭৬.৫২ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা । চরর্ত ২০২১-২২ অথ িফছবয কার্ফখা’কত এ ফযাদ্দ 

৮০৯.৩০ ককাটি োকা এফং কার্ফো’কত এ ফযাদ্দ ১,৫০০ ককাটি োকা যাখা ববছ। 

খাদ্যফাধিফ কভ িসূর্চুঃ ২০১৬ াবর ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ব্র্যার্ডং ‘খাদ্যফাধিফ কভ িসূর্চ’ চালু কযা । এ কভ িসূর্চবত ইউর্নন 

ম িাব ফফাযত ৫০ রাখ ত দর্যদ্র্ র্যফাযবক (র্ফধফা, ফস্কা, র্যফায প্রধান নাযী, র্নে আবয দুঃ্ র্যফায প্রধানবক 
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অগ্রার্ধকায র্বর্ত্তবত) তার্রকার্ভি কযা । প্রর্ত ফছয কভ িাবাফকারীন ৫ ভা ১০ োকা ককর্জ দবয এ কভ িসূর্চয তার্রকার্ভি 

র্যফায প্রর্ত ভাব ৩০ ককর্জ চার র্ফতযণ কযা । চরর্ত ২০২০-২১ অথ িফছবয কপব্রুার্য ,২০২১ ম িন্ত এ কভ িসূর্চবত ৪.৮৭ 

রাখ কভ.েন চার র্ফতযণ কযা ববছ। ২০২০-২১ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ র্ছর ২,৮৯১.০৪ ককাটি োকা আয উকাযববাগী 

র্ছর ৬২.৫০ রয জন। ২০২১-২২ অথ িফছবয এ খাবত ৬২.৫০ রয উকাযববাগীয জন্য ২,৯৪৫.৭৩ ককাটি োকা ফযাদ্দ কযা 

ববছ।     

র্বর্জএপুঃ াধাযণত দবম িাগ যফতে ভব দর্যদ্র্ ভাগবলয জীর্ফকা পুনফ িার না ওা ম িন্ত যর্তগ্রস্ত র্যফাযমূবক এই 

াতা প্রদান কযা । প্রর্ত র্যফাযবক ভার্ক ২০-৪০ ককর্জ কবয ২ কথবক ৫ ভা ম িন্ত এ াতা কদা ।  এছাড়া, 

ভা ইর্র ও জােকা আযবণ র্ফযত থাকা কজবরযাও র্বর্জএপ াতা কব থাবকন। র্ফর্বন্ন ধভে উৎবফ দর্যদ্র্ জনগণও 

র্বর্জএপ াতা ান। এয আওতা ২০২০-২১ অথ িফছবয ১,০০,০৬৮.৬৯ কভুঃ েন খাদ্যস্য র্ফতযণ কযা ববছ। ২০২০-

২১ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ র্ছর ৯৪১.১৫ ককাটি োকা এফং ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয এ ফযাদ্দ ববছ ১,৪৫৫.৫৪ ককাটি 

োকা। 

টিআযুঃ দবম িাগকাবর দর্যদ্র্ ভাগলবক জরুর্য নগদ অথ ি র্ববফ টিআয াতা প্রদান কযা । এই কভ িসূর্চয আওতা 

২০২০-২১ অথ িফছবযয ফাবজবে ফযাদ্দ র্ছর ২,৩২৪.৫৯ ককাটি োকা। ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয এ ফযাদ্দ  ববছ 

১,৪৫০.০০ ককাটি োকা এফং বাতাববাগীয ংখ্যা ৩.৬৯ রয জন। 

র্জআযুঃ দবম িাগকাবর দর্যদ্র্ ভাগলবক জরুর্য খাদ্য র্ববফ র্জআয াতা প্রদান কযা । ২০২০-২১ অথ িফছবয র্জআয 

র্ববফ ২৪২.৬৪ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা  এফং ফতিভান ২০২১-২২ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ যাখা ববছ ৫৯০.৭৫ ককাটি 

োকা।  

অর্ত দর্যদ্র্বদয জন্য কভ িং্ান কভ িসূর্চুঃ ল্লী অঞ্চবর অর্ত দর্যদ্র্ ও কভ িযভ কফকায জনবগাষ্ঠীবক প্রাধান্য র্দব   ২০০৯-

১০ অথ িফছয বত াযাবদব এ কাম িক্রভ আযম্ভ । এ কভ িসূর্চয উবদ্দে বরা (ক) ফাংরাবদবয অর্ত দর্যদ্র্ কফকায 

জনবগাষ্ঠীয জন্য  কভ িং্ান ও ক্রযভতা বৃর্দ্ধ; (খ) ার্ফ িকবাবফ জনবগাষ্ঠী ও কদবয জন্য ম্পদ সৃর্ি কযা; এফং (গ) 

গ্রাভীণ এরাকা ক্ষুদ্র্ র্যবয অফকাঠাবভা ও কমাগাবমাগ উন্নন, মথামথ যযণাবফযণ ও র্যবফ উন্নন। ২০২০-২১ 

অথ িফছবয অর্ত দর্যদ্র্বদয (১৯.১৮ রয জন) কভ িং্াবনয জন্য ১,৬৫০.০০ ককাটি োকা ফযাদ্দ কদা । ফতিভান ২০২১-২২ 

অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ ও উকাযববাগীয ংখ্যা অর্যফর্তিত আবছ। 

কবযানাবাইযা কভাকাবফরা কাম িক্রভুঃ 

কবযানাবাইযাবয পবর অথ িননর্তক ্র্ফযতাজর্নত কাযবণ াভর্ক দার্যদ্র্য দূর্যকযবণ যকার্য প্রবণাদনা কাম িক্রবভয অং 

র্ববফ াভার্জক র্নযাত্তা ফরবয আওতা বৃর্দ্ধ কযা ববছ এফং ফস্ক বাতা, র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃর্তা বাতা এফং 

প্রর্তফর্ধি বাতায সুর্ফধাববাগীয ংখ্যা ২০২১-২২ অথ িফছবয ১৫ রয ০৫ াজায জন বৃর্দ্ধ কযা ববছ। অর্ত উঅ ও উঅ 

দার্যদ্র্র্ভি গ্রুবয আযও ১৫০টি উবজরা ফস্ক বাতা, র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃর্তা বাতা ম্প্রাযণ কযা ববছ। র্ফগত ২০২০ 

াবর কবযানা ভাভার্যয কাযবণ কম কর র্নে আবয ভাগল আর্থ িকবাবফ যর্তগ্রস্ত এফং কভ িীন ব বড় তাবদযবক 

াতায জন্য ‘নগদ আর্থ িক াতা প্রদান’ কভ িসূর্চ চালু কযা । কবযানা ভাভার্যবত যর্তগ্রস্ত ৩৫ রয র্নে আবয 

র্যফাযবক র্যফায প্রর্ত ২ াজায ৫০০ োকা কবয কভাে ৮৮০ ককাটি োকায আর্থ িক াতা প্রদান কযা । কবযানায 

তীব্রতা বৃর্দ্ধ াওা র্নে আবয েভজীফী ভাগল মাবত আর্থ িকবাবফ কি না া, ক জন্য এফছয ঈদর র্পতবযয আবগ 

একইবাবফ ৩৫ রয যর্তগ্রস্ত র্যফাযবক নগদ ২ াজায ৫০০ োকা কবয আর্থ িক াতা প্রদান কযা । বাইযা 

প্রাদূব িাবফয কাযবন ঠাৎ কভ িীন ব ড়া দর্যদ্র্ ভাগবলয জন্য জরুর্য খাদ্য াতা র্ববফ চাউর, ত্রান (নগদ) ও র্শু 

খাদ্য র্ফতযবণয ্যবফ্া কযা ববছ। এ রবযয ভানর্ফক াতা র্ববফ কদ্যবাী কভাে ৫ রয কভর্িক েন চার ও ১ রয 

কভর্িক েন গভ র্ফনামূবে র্ফতযণ কযা ববছ। াাার্, র্নে আবয জনবগাষ্ঠীয ভাবঝ ভাত্র ১০ োকা ককর্জ দবয চার 

র্ফক্র কযা ববছ। গৃীন ভাগবলয জন্য াযাবদব ৮১,৬৪৩টি গৃ র্নভ িাবণয উবদ্যাগ কনা ববছ, মায ভবে এর্প্রর, ২০২১ 

ম িন্ত কভাে ৬৬,৮৯৮টি গৃ র্নভ িাণ ম্পন্ন ববছ। কৃর্ল মার্ন্ত্রকীকযবণয জন্য ৩,২২০ ককাটি োকা ফযাদ্দ কযা ববছ। 

যর্তগ্রস্ত কৃলকবদয ভাবঝ ফীজ ও চাযা র্ফতযণ, ায ও কবচ বতুির্কয জন্য ৯,০০০ ককাটি োকা ফযাদ্দ কযা ববছ। 
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কবযানাকারীন ভব যকার্য াতা 
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