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                 দার্যদ্র্য দূযীকযণ ও াভার্জক     

                               র্নযাত্তা কভ িসূর্চ  
 

          াধাযণ জনাধাযবণয জীফনভান উন্নয়ন তথা দার্যদ্র্য র্নযবন যকায াভার্জক র্নযাত্তা কাম িক্রভ র্যচারনা 

কবয। াভার্জক র্নযাত্তা র্ফলয়ক জীফনচক্র দ্ধর্তবক র্বর্ত্ত ধবয ফাাংরাবদ যকায এ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযবছ। দার্যদ্র্য 

র্ফবভাচবন এফাং বফলম্য হ্রাকযবণ জাতীয় াভার্জক র্নযাত্তা ককৌরত্র, ২০১৫ প্রণয়ন কযা য়। ফাাংরাবদব ফাস্তফার্য়ত 

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

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

ফয়স্কবদয জন্য কনন ্যবফ্া, (ঘ) প্রর্তফর্িবদয জন্য কভ িসূর্চ এফাং (ঙ) ক্ষুদ্র্ ও র্ফবল কভ িসূর্চ। জনগবণয খাদ্য র্নযাত্তা, 

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

যকায র্যচারনা কযবছ। এবদয ভবে ফয়স্ক বাতা, দুঃ্ ভর্রা বাতা, র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রা বাতা, প্রর্তফর্ি 

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

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

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

ক্রভান্ববয় বৃর্দ্ধ কযা বে। পবর প্রর্ত ফছয ফাবজবে এ ফাফদ ফযাবদ্দয র্যভাণও বৃর্দ্ধ াবে। ২০১৯-২০ অথ িফছবয াভার্জক 

র্নযাত্তা খাবত ফযাবদ্দয র্যভাণ র্ছর ৭৪,৩৬৭.০০ ককাটি োকা, মা চরর্ত ২০২০-২১ অথ িফছবয ২৮.৫ তাাং বৃৃ্র্দ্ধ কবয় 

৯৫,৫৭৪.০০ ককাটি োকায় উন্নীত বয়বছ। এ ফযাদ্দ কভাে ফাবজবেয ১৬.৮৩ তাাং এফাং র্জর্ির্'য ৩.০১ তাাং। 

াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চয আওতায় নগদ অথ ি ায়তা প্রদান র্ফলয়ক গুরুত্বপূণ ি র্কছু কভ িকাবেয াংর্যপ্ত র্ফফযণ র্নবে 

উ্ান কযা বরাুঃ 

 

ফয়স্ক বাতা কভ িসূর্চুঃ  

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

চালু কবয। ভাজকোণ ভন্ত্রণারবয়য অর্ধভুক্ত ফয়স্ক বাতা কভ িসূর্চয আওতায় ২০১৯-২০ অথ িফছবয ২,৬৪০ ককাটি োকা 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবয ফয়স্ক বাতাববাগীয াংখ্যা ৫ রয বৃর্দ্ধ কবয ৪৯ রয কযা বয়বছ এফাং 

এ খাবত ফযাদ্দ বৃর্দ্ধ কবয ২,৯৪০ ককাটি োকা কযা বয়বছ। ১৯৯৮-৯৯ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবযয 

ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ২০.৫১%। জনপ্রর্ত ভার্ক ৫০০ োকা কবয  এ বাতা প্রদান কযা বে। ফয়স্ক বাতা কাম িক্রবভয 

আওতায় র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয াংখ্যা এফাং ফযাবদ্দয র্যভাণ র্নবে তুবর ধযা  বরা: 

অথ িফছয 
বাতায ায 

(োকায়) 

উকাযববাগীয াংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকায়) 

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 

                                                                                                                                   ।৮৯। 
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র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রা বাতা কাম িক্রভুঃ  

চরর্ত অথ িফছবয কভাে ২০.৫০ রয র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা দুঃ্ ভর্রাবক বাতা প্রদান কযা বে। র্ফগত অথ িফছবয এ 

াংখ্যা র্ছর ১৭ রয জন। এ খাবত ফযাবদ্দয র্যভাণও আবগয অথ িফছবযয তুরনায় ২১০ ককাটি োকা বৃর্দ্ধ কবয ২০২০-২১ 

অথ িফছবয কভাে ফযাদ্দ ১,২৩০ ককাটি োকা কযা বয়বছ, মা র্ফগত ২০১৯-২০ অথ িফছবয র্ছর ১,০২০ ককাটি োকা। । ১৯৯৯-

২০০০ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবযয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ২০.৩৮%। প্রর্ত দুঃ্  ভর্রাবক ভার্ক 

৫০০ োকা াবয এ বাতা  প্রদান কযা য়। র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রাবদয জন্য বাতা কাম িক্রবভয আওতায়  র্ফর্বন্ন 

অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয াংখ্যা এফাং ফযাবদ্দয র্যভাণ র্নবে তুবর ধযা বরা: 

অথ িফছয বাতায ায 

(োকায়) 

উকাযববাগীয াংখ্যা 

 (রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকায়) 

১৯৯৯-২০০০ 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 

 

দর্যদ্র্ ভা’কদয ভাতৃত্বকারীন বাতাুঃ  

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

ভা’কদয আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বয় থাবক। এ কাম িক্রবভয আওতায় দর্যদ্র্ গব িফতী ভর্রাবদয বাতা প্রদাবনয াাার্ 

স্বা্য ও পুর্ি র্ফলয়ক প্রর্যণ কদয়া বয় থাবক। আবগ ভার্ক ৫০০ োকা াবয এ বাতা প্রদান কযা বতা। ২০১৮-১৯ 

অথ িফছয কথবক দর্যদ্র্ ভাবয়বদয ভাতৃত্বকারীন ভার্ক বাতা ৮০০ োকা কযা বয়বছ। এছাড়া, বাতা প্রদাবনয কভয়াদও ২৪ 

ভা কথবক বৃর্দ্ধ কবয ৩৬ ভা কযা বয়বছ। ফতিভাবন বাতাগ্রীতায াংখ্যা ৭.৭০ রয। ২০১৯-২০ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ 

র্ছর ৭৬৩.২৭ ককাটি োকা, ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবযও এ খাবত ৭৬৩.২৭ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ। ২০০৭-০৮ 

াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবযয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ৩৪%।  ভাতৃত্বকারীন বাতা কাম িক্রবভয আওতায়  

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

অথ িফছয 
বাতায ায 

(োকায়) 

উকাযববাগীয াংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকায়) 

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/- ৭.৭০ ৭৬৩.২৭ 

 

কভ িজীফী ও োকবেটিাং ভাদায ায়তা তর্ফরুঃ  

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

ন্তান ফা নফজাত র্শুয র্যপূণ ি র্ফকাব ায়তায উবদ্দবে এই বাতা প্রদান কযা য়।  

                                                                                                                                               ।৯০।  
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ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ ও গাজীপুয গাবভ িন্ট র্ে এরাকা এফাং কদবয কর র্টি কব িাবযন/বৌযবাবক এই কাম িক্রবভয 

অন্তভু িক্ত যাখা বয়বছ। ইতুঃপূবফ ি একজন ভা ভাব ৫০০ োকা কবয ২৪ ভা ম িন্ত এ ায়তা কবতন। ২০১৮-১৯ অথ িফছয 

বত বাতায র্যভাণ ও কভয়াদ দবোই বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ। একজন ভা ভাব ৮০০ োকা কবয ৩৬ ভা ম িন্ত এ ায়তা ান। 

২০১৯-২০ অথ িফছবয এ খাবত ২৭৩.১১ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা য়। ফতিভাবন বাতাববাগীয াংখ্যা ২.৭৫ রয। চরর্ত ২০২০-

২১ অথ িফছবয এ খাবত ২৭৪.২৮ ককাটি  োকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ। ২০১০-১১ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান অথ িফছবযয ফযাবদ্দয 

গড় বৃর্দ্ধয ায ২৪.৭৭%। কভ িজীফী ও োকবেটিাং ভাদায ায়তা” কাম িক্রবভয আওতায় র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, 

উকাযববাগীয াংখ্যা এফাং ফযাবদ্দয র্যভান র্নবে তুবর ধযা বরা: 

অথ িফছয 
বাতায ায 

(োকায়) 

উকাযববাগীয াংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকায়) 

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/- ২.৭৫ ২৭৪.২৮ 

 

মুর্ক্তবমাদ্ধা ম্মানী বাতাুঃ 

জার্তয কেষ্ঠ ন্তান মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বন যকায র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। ফতিভাবন মুর্ক্তবমাদ্ধাযা 

ভার্ক ১২ াজায োকা কবয ম্মানী াবেন। এছাড়া, একই াবয ফছবয দটি উৎফ বাতাও কদয়া বে। কখতাফ প্রাপ্ত 

মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয ম্মানীও বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ। ফতিভাবন ফীযবেষ্ঠবদয ৩৫ াজায োকা, ফীয উত্তভবদয ২৫ াজায োকা, ফীয 

র্ফক্রভবদয ২০ াজায োকা এফাং ফীয প্রর্তকবদয ১৫ াজায োকা কবয ভার্ক ম্মানী প্রদান কযা য়। ২০১৮-১৯ অথ িফছয 

কথবক মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয ম্মানী বাতা ও উৎফ বাতায াাার্ ২ াজায োকা কবয ফাাংরা নফফল ি বাতা কদয়া বে। 

এছাড়াও, কর জীর্ফত মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয  জনপ্রর্ত ৫ াজায োকা কবয র্ফজয় র্দফ উরবযয র্ফবল ম্মানী বাতা প্রদান 

কযা বে। ২০১৯-২০ অথ িফছবয মুর্ক্তবমাদ্ধা ম্মানী বাতা ফাফদ ৩,৩৮৫.০৫ ককাটি োকা ফযাদ্দ র্ছর। চরর্ত ২০২০-২১ 

অথ িফছবযও ৩,৩৮৫.০৫ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ। ২০০১-০২ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান অথ িফছবযয ফযাবদ্দয গড় 

বৃর্দ্ধয ায ৩৩%। এ কভ িসূর্চটি মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয াভার্জক ভম িাদা বৃর্দ্ধবত ভূর্ভকা যাখবছ।  

মুর্ক্তবমাদ্ধা ম্মানী বাতা কাম িক্রবভয আওতায় র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয াংখ্যা এফাং ফযাবদ্দয র্যভাণ 

র্নবে তুবর ধযা বরা: 

অথ িফছয 
বাতায ায 

(োকায়) 

উকাযববাগীয াংখ্যা 

(রয/ জবন) 

ফযাদ্দ 

(বকাটি োকায়) 

২০০১-০২ ৩০০/- ০.৪২ ১৫.০০ 

২০০৬-০৭ ৫০০/- ১.০০ ৬০.০০ 

২০০৮-০৯ ৯০০/- ১.০০ ১০৮.০০ 

২০০৯-১০ ১,৫০০/- ১.২৫ ২২৫.০০ 

২০১০-১১ ২,০০০/- ১.৫০ ৩৬০.০০ 

২০১৩-১৪ ৩,০০০/- ২.০০ ৭২০.০০ 

২০১৪-১৫ ৫,০০০/- ২.০০ ১২০০.০০ 

২০১৮-১৯ ১ ০,০ ০০/- ২.০০ ৩৩০৫.০০ 

২০১৯-২০ ১২,০০০/- ২.০০ ৩৩৮৫.০৫ 

২০২০-২১ ১২,০০০ ২.০০ ৩৩৮৫.০৫ 

                                                                                                              

                                                                                                                                               ।৯১। 

 ׀১৮৫׀



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯-২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অের প্রর্তফর্ি বাতা কাম িক্রভ  

ফাাংরাবদবয প্রর্তফর্িবদয অনগ্রযতা, অায়ত্ব, কফকাযত্ব ইতযার্দয কথা র্ফবফচনা কবয অের প্রর্তফর্ি বাতা কাম িক্রভ 

প্রফতিন কযা য়। ২০০৫-০৬ াবরয ফযাদ্দ বত ফতিভান অথ িফছবযয ফযাবদ্দয গড় বৃর্দ্ধয ায ৩২.০৬%। অস্বচছর 

প্রর্তফর্িবদয বাতা কাম িক্রবভয আওতায় র্ফর্বন্ন অথ িফছবয বাতায ায, উকাযববাগীয াংখ্যা এফাং ফযাদ্দ র্নবে তুবর ধযা 

বরা:   

অথ িফছয 
বাতায ায  

(োকায়) 

উকাযববাগীয াংখ্যা  

(রয জবন) 

ফযাদ্দ  

(বকাটি োকায়) 

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 

 

অের প্রর্তফর্ি বাতা কাম িক্রবভয কযবত্র বাতায ায, উকাযববাগীয াংখ্যা এফাং কভাে ফযাদ্দ ধাফযাফার্কবাবফ বৃর্দ্ধ কযা 

বয়বছ এফাং ১.০৪ রয প্রর্তফর্িবক ২০০.০০ োকা াবয ২০০৫-০৬ াবর বাতা প্রদাবনয জন্য ২৫.০০ ককাটি োকা ফযাদ্দ 

যাখা য়। ২০০৯-১০ াবর উক্ত বাতা বৃর্দ্ধপূফ িক ৩০০.০০ োকা কযা য় এফাং ২.৬০ রয প্রর্তফর্িবক প্রদাবনয জন্য ফযাদ্দ 

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

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

কযা য় এফাং একইাবথ উকাযববাগীয াংখ্যা ১৮.০০ রবয এফাং কভাে ফযাদ্দ ১,৪২৮.৭৫ ককাটি োকায় উন্নীত কযা য়। 

ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবয এ কাম িক্রবভয আওতায় উকাযববাগীয াংখ্যা ১৮.০০ রয এফাং কভাে ফযাদ্দ ১,৬২০.০০ ককাটি 

োকা। 

ীদ র্যফায ও যুদ্ধাত মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয র্চর্কৎা ও ম্মানী বাতাুঃ  

মুর্ক্তযুবদ্ধ ীদবদয র্যফাযফগ ি ও যুদ্ধাত মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয কোবণও ফতিভান যকায কাজ কযবছ। ীদ র্যফায ও যুদ্ধাত 

মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয র্চর্কৎা ও ম্মানী বাতায জবন্য পৃথক কভ িসূর্চ চালু কযা বয়বছ। এ কভ িসূর্চয আওতায় ২০১৯-২০ 

অথ িফছবয ০.১৫ রয উকাযববাগীয জন্য ৪৮০.১৫ ককাটি োকা ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবয ০.১৫ 

রয উকাযববাগীবক ৪৮০.৪০ ককাটি োকা ফযাদ্দ কদয়া বয়বছ। কভ িসূর্চটি মুর্ক্তবমাদ্ধাবদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন এফাং 

সুস্বা্য যযায় ভূর্ভকা যাখবছ।                                                                                            

                                                                                                                                               ।৯২। 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯-২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মুর্ক্তবমাদ্ধা ও তাঁবদয কাষ্যবদয জন্য প্রর্যণ এফাং আত্মকভ িাং্াবনয জন্য ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ িসূর্চুঃ 

 মুর্ক্তবমাদ্ধা ও তাঁবদয কাষ্যবদয আত্মর্নবিযীর কযায রবযয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় দযতা উন্নয়বন প্রর্যণ প্রদাবনয উবদ্দবে এ 

কভ িসূর্চ গ্রণ কযা বয়বছ। প্রর্র্যতবদয আত্মকভ িাং্াবনয রবযয ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান কযা য়। ২০০৩-০৪ অথ িফছয কথবক 

২০১৯-২০ অথ িফছয ম িন্ত ঘূণ িায়ভান তর্ফর র্ববফ ৩৯.০০ ককাটি োকা এ কভ িসূর্চয অনুকূবর ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ। 

এছাড়া, ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৯ ককাটি োকা ঋণ র্ফতযণ এফাং ১০ ককাটি োকা ঋণ আদাবয়য রযযভাত্রা র্নধ িাযণ কযা বয়বছ।  

প্রর্তফর্ি র্যাথীবদয জন্য র্যা উবৃর্ত্ত :  

প্রর্তফর্ি কছবরবভবয় মাবত করখাড়ায প্রর্ত আগ্রী য় এফাং উচ্চর্যা গ্রণ কবয জাতীয় উন্নয়বন অাংগ্রণ কযবত াবয 

কর্দবক রযয কযবখ যকায ভাজকোণ ভন্ত্রণারবয়য ভােবভ ২০০৭-০৮ অথ িফছবয ‘প্রর্তফর্ি র্যাথীবদয জন্য র্যা 

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

কভ িসূর্চয আওতায় প্রাথর্ভক, ভাের্ভক, উচ্চভাের্ভক ও উচ্চতয স্তবয মথাক্রবভ ভার্ক ৭৫০ োকা, ৮০০ োকা, ৯০০ োকা 

ও ১,৩০০ োকা াবয উবৃর্ত্ত প্রদান কযা বে। ২০১৯-২০ অথ িফছবয উবৃর্ত্ত গ্রণকাযীয াংখ্যা ৯০ াজায জন বত বৃর্দ্ধ 

কবয ১ রয জবন উন্নীত কযা য় এফাং কভাে ফযাদ্দ কযা য় ৯৫.৬৪ ককাটি োকা। ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবযও 

উকাযববাগীয াংখ্যা ১.০০ রয এফাং কভাে ফযাদ্দ ৯৫.৬৪ ককাটি োকা। 

কফযকার্য এর্তভখানায কযার্বেন গ্রযান্টুঃ  

যকার্য এর্তভখানায াাার্ কফযকার্যবাবফ প্রর্তর্ষ্ঠত এর্তভখানায় ফফাযত এর্তভ র্শুবদয কোবণ যকায 

ায়তা কবয আবছ। কযার্বেন গ্রযান্ট র্ববফ এ অনুদান প্রদান কযা য়। ভাজবফা অর্ধদপতয কতৃিক র্নফিীকৃত 

কফযকার্য এর্তভখানায় ন্যযনতভ ১০ জন এর্তভ অফ্ানকৃত প্রর্তষ্ঠাবন বফ িাচ্চ ৫০ তাাং এর্তবভয রারন ারবনয জন্য 

কযার্বেন গ্রযান্ট প্রদান কযা য়। ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৩,৮৮৬টি কফযকার্য এর্তভখানায় ৯৬,২৫০ জন র্নফাীবক 

বযণবালবণয জন্য জনপ্রর্ত ২,০০০ োকা র্ববফ (জুরাই ২০১৯ কথবক র্িবম্বয ২০১৯ ম িন্ত) ২৩২.৫০ ককাটি োকা অনুদান 

(কযার্বেন গ্রযান্ট) প্রদান কযা বয়বছ। চরর্ত ২০২০-২১ অথ িফছবয ১.২০ রয এর্তভখানা র্নফাীবক ২৪০.০০ ককাটি োকা 

র্ফতযণ কযা বফ। 

র্জড়া, কফবদ ও অনগ্রয জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়বনয জন্য বাতাুঃ 

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

ফাস্তফার্য়ত বে। কর্তয় অর্যাম ি কায বে ম্পৃক্ত দর্রত, র্যজন ও কফবদ ্প্রদদায়, র্জড়া এফাং কদবয অনগ্রয 

জনবগাষ্ঠীবক ভাবজয মূরবরাতধাযায় র্নবয় আবত এ কাম িক্রভ চালু কযা বয়বছ। ২০১৯-২০ অথ িফছবয এই খাবত ফযাদ্দ 

র্ছর ৪৬.৩১ ককাটি োকা এফাং বাতাববাগীয াংখ্যা র্ছর ০.৬০ রয। ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবয বাতাববাগীয াংখ্যা বৃর্দ্ধ 

কবয ০.৮৬ রয কযা বয়বছ এফাং এ খাবত ফযাদ্দ ৪৬.৩১ ককাটি োকাই র্ফদ্যভান আবছ। এছাড়া, এফ ্প্রদদাবয়য 

র্যাথীবদয যকায উবৃর্ত্ত প্রদান কযবছ। ফতিভাবন জনপ্রর্ত প্রাথর্ভক স্তবয ৭০০ োকা, ভাের্ভক স্তবয ৮০০ োকা এফাং 

উচ্চতয স্তবয ১,২০০ োকা কবয ভার্ক উবৃর্ত্ত প্রদান কযা বে। ২০১৯-২০ অথ িফছবয ০.২৭ রয র্যাথীয জন্য ২৬.৩৫ 

ককাটি োকা ফযাদ্দ কযা য় মা ফতিভান অথ িফছবয অর্যফর্তিত আবছ। 

খাদ্য াায্য কভ িসূর্চয আওতায় চরভান র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চয অগ্রগর্তুঃ 

ওএভএ কভ িসূর্চুঃ র্নে আবয়য ভানুবলয খাদ্য র্নযাত্তা র্নর্িত কযায রবযয যকায কখারা ফাজাবয র্ফক্রয় (ওএভএ) 

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

আো) র্ফক্রয় কযা য়। ২০১৯-২০ অথ িফছবয (বপব্রুয়ার্য/২০২০ ম িন্ত) এ কভ িসূর্চবত ০.০৮ রাখ কভ. েন চার ও ২.০৩ রাখ 

কভ. েন গবভয পর্রত আো র্ফতযণ কযা বয়বছ। ২০১৯-২০ অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ যাখা য় ৮৭৬.২৩ ককাটি োকা এফাং 

ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবয এ ফযাদ্দ বৃর্দ্ধ কবয় ৯৭২.৯০ ককাটি োকা বয়বছ।                                                ।৯৩।                                                                                                       



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯-২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

্যবফ্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়াধীন কাবজয র্ফর্নভবয় খাদ্য (কার্ফখা) ও কাবজয র্ফর্নভবয় োকা (কার্ফো) কভ িসূর্চয আওতায় 

২০১৯-২০ অথ িফছবয ফাবজবে ১,৯৫৪.০৮ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা য়। চরর্ত ২০২০-২১ অথ িফছবয কার্ফখা’কত এ ফযাদ্দ 

১,০৪৩.০৪ ককাটি োকা এফাং কার্ফো’কত এ ফযাদ্দ ১,৫০০ ককাটি োকা যাখা বয়বছ। 

র্বর্জএপুঃ াধাযণত দবম িাগ যফতী ভবয় দর্যদ্র্ ভানুবলয জীর্ফকা পুনফ িার না ওয়া ম িন্ত যর্তগ্রস্ত র্যফাযমূবক এই 

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

ভা ইর্র ও জােকা আযবণ র্ফযত থাকা কজবরযাও র্বর্জএপ ায়তা কবয় থাবকন। র্ফর্বন্ন ধভীয় উৎবফ দর্যদ্র্ জনগণও 

র্বর্জএপ ায়তা ান। ২০১৯-২০ অথ িফছবয ১,৪৯,৯৮০.৯০ কভুঃ েন খাদ্যস্য র্ফতযণ কযা বয়বছ। ২০১৯-২০ অথ িফছবয এ 

খাবত ফযাদ্দ র্ছর ১,১১৬.২৯ ককাটি োকা এফাং ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবয এ ফযাদ্দ ৯৪০.১০ োকা। 

টি আযুঃ এই কভ িসূর্চয আওতায় ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফাবজবে ১,৫৩০ ককাটি  োকা ফযাদ্দ যবয়বছ। এয ভবে বত ১ভ 

ম িাবয় কভাে ৮৮১.৫৭ ককাটি োকা এফাং ২য় ম িাবয় ৫১৮.০৫ ককাটি োকা ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ। ফতিভান ২০২০-২১ 

অথ িফছবয এ ফযাদ্দ অর্যফর্তিত আবছ। র্কন্তু বাতাববাগীয াংখ্যা ২০.৪০ রয কথবক বৃর্দ্ধ কবয ২২.৫০ রয কযা বয়বছ। 

র্জআযুঃ দবম িাগকাবর দর্যদ্র্ ভানুলবক জরুর্য নগদ অথ ি র্ববফ র্জআয ায়তা প্রদান কযা য়। ২০১৯-২০ অথ িফছবয র্জআয 

র্ববফ ১,৪১৬.৫৪ ককাটি োকা ফযাদ্দ যাখা য় এফাং এয ভবে ৯৮.৯৫ ককাটি োকা র্ফতযণ কযা বয়বছ। ফতিভান ২০২০-২১ 

অথ িফছবয এ খাবত ফযাদ্দ ৩,০৬২.৫৮ ককাটি োকা।  

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

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

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

গ্রাভীণ এরাকায় ক্ষুদ্র্ র্যবয অফকাঠাবভা ও কমাগাবমাগ উন্নয়ন, মথামথ যযণাবফযণ ও র্যবফ উন্নয়ন। ২০১৯-২০ 

অথ িফছবয অর্ত দর্যদ্র্বদয কভ িাং্াবনয জন্য ১,৬৫০.০০ ককাটি োকা ফযাদ্দ কদয়া য়। ফতিভান ২০২০-২১ অথ িফছবয এ খাবত 

ফযাদ্দ অর্যফর্তিত আবছ। 

কবযানাবাইযা কভাকাবফরায় কাম িক্রভুঃ 

কবযানাবাইযাবয পবর অথ িননর্তক ্র্ফযতাজর্নত কাযবণ াভর্য়ক দার্যদ্র্য দূর্যকযবণ যকার্য প্রবণাদনা কাম িক্রবভয অাং 

র্ববফ াভার্জক র্নযাত্তা ফরবয়য আওতা বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ এফাং ফয়স্ক বাতা, র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃর্তা বাতা এফাং 

প্রর্তফর্ি বাতায সুর্ফধাববাগীয াংখ্যা ১১ রয ৫ াজায জন বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ। এছাড়াও কবযানাবাইযাবয কাযবণ 

কভ িীনতা ও আবয়য সুবমাগ হ্রা বত অর্ত দর্যদ্র্ জনবগাষ্ঠীবক সুযযা র্দবত াযাবদব ৫০ রয উকাযববাগী র্যফাবযয 

প্রবতযকবক ২,৫০০ োকা কবয নগদ অথ ি র্ফতযণ কভ িসূর্চ গ্রন কযা বয়বছ। এয আওতায় অদ্যাফর্ধ কভাে ৩৪,৯৭,৩৫৩ জন 

উকাযববাগী ফযাফয ২,৫০০ োকা াবয কভাে ৮৭৯ ককাটি ৫৮ রয ৪২ াজায োকা প্রদান কযা বয়বছ। বাইযা প্রাদূব িাবফয 

কাযবন ঠাৎ কভ িীন বয় ড়া দর্যদ্র্ ভানুবলয জন্য জরুর্য খাদ্য ায়তা র্ববফ চাউর, ত্রান (নগদ) ও র্শু খাদ্য র্ফতযবণয 

্যবফ্া কযা বয়বছ। ২০২০ াবরয এর্প্রর, কভ ও জুন এই র্তন ভাব এই প্যাবকবজয কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত য়। ৩০ কবেম্বয 

২০২০ ম িন্ত ১,০৬৭ ককাটি োকায জরুর্য খাদ্য ায়তা র্ফতযণ কযা বয়বছ। এই প্যাবকজটি দই বাবগ ফাস্তফার্য়ত বে,মথা 

(ক) াযাবদব র্নে আবয়য জনবগাষ্ঠীয ভাবঝ ভাত্র ১০ োকা ককর্জ দবয চার র্ফক্রবয়য চরভান কাম িক্রভ কফগভান কযা মা 

২০২০ াবরয এর্প্রর এ কভ ভাব ফাস্তফায়ত য়, (খ) র্টি কব িাবয কৌযবা ও কজরা যমূব কাবি িয ভােবভ ১০/- 

োকা ককর্জ দবয র্ফবল ওএভএ চার র্ফর্ক্র কযা মা ২০২০ াবরয এর্প্রর, কভ ও জুন- র্তন ভাব ফাস্তফার্য়ত য়। এবযবত্র, 

াযাবদব কর ইউর্নয়বন ৫২৯ ককাটি োকায ১.৫০ রয কভ. েন চার র্ফতযণ কযা বয়বছ। অন্যর্দবক, াযাঞ্চবর কাবি িয 

ভােবভ র্ফবল ওএভএ এয আওতায় ২৪১ ককাটি োকায ৬৮ াজায কভ. েন চার র্ফতযণ কযা বয়বছ।   

 

                                                                                                                                               ।৯৪। 

 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯-২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কতৃিক ফন্যাতিবদয ভাবঝ ত্রাণ র্ফতযণ                                        

             

                                                    র্বর্জএপ এয ত্রাণ র্ফতযণ               

                                           

                                     সামাজিক দূরত্ব বিায় ররখে প্রজিবজি ও বয়স্কখের মাখে ত্রাণ জবিরণ  

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                             ।৯৫। 


