
ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

1 ফয়স্ক বাতা কাম যক্রভ ভাজকল্যাণ 44.00 44.00 49.00 2640.00 2640.00 2940.00

2 ধফধফা ও স্বাভী ধনগৃীতা 

ভধরাজদয জন্য বাতা

ভাজকল্যাণ 17.00 17.00 20.50 1020.00 1020.00 1230.00

3 চ্ছর প্রধতফন্ধীজদয জন্য বাতা ভাজকল্যাণ 15.45 18.00 18.00 1390.50 1428.75 1620.00

4 ধজড়া, বফজদ ও নগ্রয 

জনজগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়জনয 

জন্য বাতা

ভাজকল্যাণ 0.60 0.60 0.86 46.31 46.31 46.31

5 দধযদ্র ভা'য জন্য ভাতৃত্বকার 

বাতা

ভধরা ও ধশু 7.70 7.70 7.70 763.27 763.27 763.27

6 কভ যজীফী ল্যাকজটটং ভাদায 

ায়তা

ভধরা ও ধশু 2.75 2.75 2.75 273.11 274.28 274.28

7 মুধিজমাদ্ধা ম্মানী বাতা মুধিমৄদ্ধ ধফলয়ক 2.00 2.00 2.00 3385.05 3385.05 3385.05

8 ীদ ধযফায ও মৄদ্ধাত 

মুধিজমাদ্ধা-বদয ধচধকৎা ও  

ম্মানী বাতা

মুধিমৄদ্ধ ধফলয়ক 0.15 0.15 0.15 480.15 480.15 480.40

9 যকাধয কভ যচাযীজদয ফয ও 

াধযফাধযক ফয বাতা

থ য ধফবাগ 6.30 6.30 6.30 23010.00 23010.00 23000.00

95.95 98.50 107.26 33008.39 33047.81 33739.31

১ ধবধজধড ভধরা ও ধশু 10.40 10.40 10.76 1698.91 1719.84 1756.93

২ ধবধজএপ দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 180.00 180.00 180.00 1956.91 1116.29 940.10

৩ ধজঅয (খাদ্য) দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 255.00 255.00 260.00 543.59 1416.54 3062.58

৪ খাদ্য ায়তা (াফ যতয চট্টগ্রাভ) দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 11.10 11.16 11.25 311.57 313.12 322.49

৫ কাজজয ধফধনভজয় খাদ্য (কাধফখা) দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 10.00 10.00 10.00 1204.08 1105.71 1043.04

৬  কাজজয ধফধনভজয় টাকা(কাধফটা) দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 8.64 12.50 15.00 750.00 1380.56 1500.00

৭  টঅয (নগদ) দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 20.20 20.40 22.50 1530.00 1530.00 1530.00

৮ ধতদধযদ্রজদয জন্য কভ যংস্থান দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 26.50 26.50 26.50 1650.00 1650.00 1650.00

৯ ওএভএ খাদ্য ভন্ত্রণারয় 65.62 64.60 86.70 949.52 876.23 972.90

১০ খাদ্য ফান্ধফ কভ যসূধচ খাদ্য ভন্ত্রণারয় 250.00 250.00 250.00 2624.00 3129.67 3844.26

১১ খাদ্য বর্তযকী (ন্যান্য) খাদ্য ভন্ত্রণারয় 0.00 0.00 0.00 ১৩১০.১৭ ১৩২৬.১৫ ১৩৫৮.৯৬

837.46 840.56 872.71 14528.75 15564.11 17981.26

াভাধজক ধনযাত্তা বফষ্টনী:  2019-20 এফং ২০২০-২১ থ যফছয

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন)

ধযচারন খাজতয কাম যক্রভমূ:

ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

(ক) উজভাট : ধফধবন্ন বাতা

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

(খ) উজভাট : খাদ্য ধনযাত্তা ও কভ যংস্থান

(ক) নগদ প্রদান (ধফধবন্ন বাতা)

(খ) খাদ্য ধনযাত্তা ও কভ যংস্থানমূরক কভ যসূধচ



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

১ ভাধ্যধভক ও উচ্চ ভাধ্যধভক 

উবৃধত্ত

ভাধ্যধভক ও উচ্চ 

ধক্ষা

35.00 42.91 70.87 ১৯৫৭.৭৪ 2400.00 3964.08

২ প্রধানভন্ত্রীয ধক্ষা ায়তা ট্রাস্ট ভাধ্যধভক ও উচ্চ 

ধক্ষা

2.09 2.09 2.09 4.27 4.09 4.31

৩ প্রধতফন্ধী ধক্ষাথীজদয উবৃধত্ত ভাজকল্যাণ 1.00 1.00 1.00 95.64 95.64 95.64

৪ ধজড়া, বফজদ ও নগ্রয 

জনজগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়জন 

উবৃধত্ত

ভাজকল্যাণ 0.27 0.27 0.27 26.35 26.35 26.35

38.36 46.27 74.23 2084.00 2526.08 4090.38

১ ধফধবন্ন ত্রাণ াভগ্রী (ধযজধয় 

ফস্ত্র, কম্বর, ধফস্কুট, বঢউটন, তাবু, 

ধশু খাদ্য, বগা-খাদ্য আতযাধদ)

দু: ব্যফ:ও ত্রাণ 14.73 12.43 12.43 242.95 205.00 205.00

২ দুজম যাগ নুদান দু: ব্যফ:ও ত্রাণ 0.00 0.00 0.00 369.64 100.00 100.00

৩ ফাঙাধর পুনফ যান দু: ব্যফ:ও ত্রাণ 0.15 0.15 0.00 10.00 10.00 0.00

৪ ধফধফধ ত্রাণ কাম য (ফন্যা,খযা, 

ঘূধণ যঝড়, ন্যান্য)

দু: ব্যফ:ও ত্রাণ 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00 81.00

৫ গৃীন ভানুজলয জন্য গৃ ধনভ যাণ দু:ব্যফ:ও ত্রাণ 2.96 2.96 255.45 25.00 25.00 2157.50

৬ কজযানায় ক্ষধতগ্রস্ত ক্ষুদ্র (কুটয 

ধল্প) ধল্প ও াধব য বক্টজযয 

প্রধতষ্ঠানমূজয জন্য সুদ বর্তযকী

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ৩০০০

৭ কজযানায কাযজণ ফাধনধজযক 

ব্যাংকমূজয স্ধগতকৃত 

ঋজণয অংধক সুদ ভওকুপ 

ফাফদ ায়তা

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ২০০০

৮ কজযানা ঝুঁধক বভাকাজফরায 

জন্য রক্ষয ধবধত্তক জনজগাষ্ঠীয 

ভাজঝ নগদ থ য ধফতযণ 

(২৫০০/- ধজজফ ৫০ রক্ষ 

ধযফায)

থ য ধফবাগ 0.00 250.00 0.00 0.00 1258.00 500.00

৯ নদী বাঙ্গন কফধরত এরাকায 

জনাধাযজণয জন্য প্রধানভন্ত্রীয 

পুনফ যান ায়তা

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

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

(গ) উজভাট : উবৃধত্ত কাম যক্রভ

(গ) উবৃধত্ত কাম যক্রভ



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

১০ # ঞ্চয়জত্রয সুদ ফাফদ 

ায়তা (াভাধজক ধনযাত্তায 

ং)

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 0.00 6766.00 6625.00

১১ ## কৃধল বর্তযকী কৃধল ভন্ত্রণারয় 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 1900.00

১২ কৃধল পুনফ যান কৃধল ভন্ত্রণারয় 0.00 0.00 0.00 160.85 131.00 2500.00

১৩ কযানায, ধকডনী ও ধরবায 

ধজযাধ এফং ন্যান্য 

বযাগীজদয অধথ যক ায়তা

ভাজকল্যাণ 0.30 0.30 0.30 150.00 150.00 150.00

১৪ চা শ্রধভকজদয জীফনভান উন্নয়ন ভাজকল্যাণ 0.50 0.50 0.50 25.00 25.00 25.00

১৫ চাকুযীযত ফস্থায় 

মৃর্তযফযণকাযী যকাধয 

কভ যচাযীজদয ধযফাজযয জন্য 

নুদান

জনপ্রান 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 322.44

১৬ ীদ ধযফায ও মৄদ্ধাত 

মুধিজমাদ্ধাজদয জন্য বযন

মুধিমৄদ্ধ ধফলয়ক 0.30 0.30 0.30 51.00 62.00 65.00

১৭ জাতীয় অআনগত ায়তা অআন ও ধফচায 0.81 0.90 0.92 20.50 21.40 27.27

19.75 267.54 356.90 1235.94 9154.40 19758.21

1 ভধরাজদয অত্ম কভ যংস্থাজনয 

ক্ষুদ্র ঋণ

ভধরা ও ধশু 0.34 0.34 0.34 6.00 6.00 6.00

২ ল্লী ও য ভাজজফা ও 

ল্লী ভাতৃজকজেয জন্য সুদমুি 

ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ

 ভাজকল্যাণ     

       ও          

থ য ধফবাগ

0.29 0.25 1.00 58.00 45.50 158.00

3 ধনম্ন অজয়য বাজীফী কৃলক/ 

ক্ষুদ্র ব্যফায়ীজদয জন্য 

পুনঃথ যায়ন স্কীভ

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00

4 কভ যসৃজন কাম যক্রভ (ল্লী ঞ্চয় 

ব্যাংক,কভ যংস্থান ব্যাংক, 

প্রফাীকল্যাণ ব্যাংক এফং 

ধজকএএপ এয ভাধ্যজভ)

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00

5 ল্লী কভ য-ায়ক পাউজেন 

(ধজকএএপ)

অধথ যক প্রধতষ্ঠান 

ধফবাগ

268.06 273.18 201.19 785.00 800.00 589.17

৬ বাার বডবরজভন্ট পাউজেন অধথ যক প্রধতষ্ঠান 

ধফবাগ

0.00 0.00 0.00 235.00 235.00 60.00

268.69 273.77 202.53 1084.00 1086.50 5813.17(ঙ) উজভাট : ঋণ ায়তা কাম যক্রভ

#  ঞ্চয় জত্রয সুদ: ব্যাংক াজযয ধতধযি ং বদখাজনা জয়জছ।

##  কৃধল বর্তযকী: ক্ষুদ্র ও প্রাধন্তক কৃলকজদয জন্য প্রদত্ত ং বদখাজনা জয়জছ।

           (ঘ) উজভাট : নগদ/উকযণ স্তান্তয                 

 (ধফজল কাম যক্রভ)

(ঙ) ঋণ ায়তা কাম যক্রভ



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

১ ধনউজযা-বডজবরজভন্টার 

প্রধতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট

ভাজকল্যাণ 0.00 0.00 0.00 27.50 25.30 29.15

২ াযীধযক প্রধতফন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট ভাজকল্যাণ 0.00 0.00 0.00 15.00 17.50 15.00

৩ প্রধতফন্ধী বফা ও াায্য বকে ভাজকল্যাণ 3.76 3.47 3.99 65.00 60.00 68.90

৪ ধবক্ষাবৃধত্তজত ধনজয়াধজত 

জনজগাষ্ঠীয পুনফ যান ও ধফকল্প 

কভ যংস্থান

ভাজকল্যাণ ০.০৮ ০.০৮ ০.১ 4.00 4.00 5.00

৫ প্রধতফন্ধী ধফদ্যারজয়য জন্য ভঞ্জুযী ভাজকল্যাণ 0.35 0.33 0.37 28.00 26.00 29.68

৬ যকাধয ধশু ধযফায ও 

ন্যান্য প্রধতষ্ঠানমুজ 

ধনফাীজদয বখাযাকী

ভাজকল্যাণ 0.21 0.21 0.21 63.63 73.31 73.31

৭ বফযকাধয এধতভখানায় 

কযাধজটন ভঞ্জুযী

ভাজকল্যাণ 1.00 1.16 1.20 120.00 232.80 240.00

৮ জধয়তা পাউজেন ভধরা ও ধশু 0.10 0.10 0.10 3.30 6.20 6.91

৯ জীধফকায়জনয জন্য ভধরাজদয 

দক্ষতাধবধত্তক প্রধক্ষণ কভ যসূধচ

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 6.80 9.49 7.99

১০ ধশু ধফকা বকে ভধরা ও ধশু 0.03 0.03 0.03 6.30 6.30 6.80

১১ থ ধশু পুনফ যা কাম যক্রভ ভধরা ও ধশু 0.02 0.02 0.02 4.00 4.00 4.40

১২ চয, াওয ও শ্চাৎদ 

এরাকায উন্নয়জন ধফজল াায্য

থ য ধফবাগ 0.23 0.23 0.23 50.00 50.00 50.00

5.78 5.63 6.25 393.53 514.90 537.14

(চ) ধফজল জনজগাষ্ঠীয জন্য ায়তা

(চ) উজভাট : ধফজল জনজগাষ্ঠীয জন্য ায়তা



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

১ জরফায়ু ধযফতযন তধফর ধযজফ ও ফন 4.50 4.50 4.50 300.00 300.00 100.00

২ দগ্ধ ও প্রধতফন্ধীজদয পুনফ যান 

তধফর

ভাজকল্যাণ 0.33 0.33 0.33 1.65 1.65 1.82

৩ জাতীয় ভাজকল্যাণ ধযলদ ভাজকল্যাণ 0.79 0.79 0.88 70.00 70.00 74.43

৪ নাযী উন্নয়ন ও উজদ্যািায জন্য 

ধফজল ায়তা তধফর

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 125.00

৫ দুজম যাজগ ক্ষধতগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃলক ও 

বারধট্র খাভাযীজদয ায়তা 

তধফর

থ য ধফবাগ 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00

৬ ধনম যাধতত দুঃস্থ ভধরা ও 

ধশুকল্যাণ তধফর

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

৭ বনন ফীভা থ য ধফবাগ 0.02 0.02 ০.০০ 12.00 12.00 0.00

৮ * ধফধবন্ন কভ যসূধচয জন্য বথাক 

ফযাদ্দ

থ য ধফবাগ 0.09 0.09 0.00 1463.00 1463.00 0.00

৯ ন্যানার াধব য মৄফ ও ক্রীড়া 1.52 1.07 1.07 681.91 576.85 576.85

১০ দক্ষতা উন্নয়ন ও 

ভূধভকম্পজধনত ঝুঁধক 

ব্যফস্থানা তধফর

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

8.42 7.97 7.95 3203.56 3098.50 1378.10

* ধফধবন্ন কভ যসূধচয জন্য বথাক ফযাদ্দ ২০২০-২১ থ যফছজয ধফজফচনায় বনয়া য়ধন।

(ছ) ধফধফধ তধফর ও কাম যক্রভ

(ছ) উজভাট :ধফধফধ তধফর ও কাম যক্রভ



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

১ অশ্রয়ন-২ ও ৩ প্রকল্প প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয়

10.65 10.65 10.65 450.01 660.00 560.00

২ ধফজল এরাকায জন্য উন্নয়ন 

ায়তা (াফ যতয চট্টগ্রাভ 

ব্যতীত)

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয়

0.21 0.21 0.34 50.00 50.00 80.00

3 প্রাথধভক ছাত্র-ছাত্রী উবৃধত্ত প্রাথধভক ও 

গণধক্ষা

143.95 232.22 179.35 722.36 1165.31 900.00

৪ ধযধচং অউট ব্ স্কুর ধচরজেন প্রাথধভক ও 

গণধক্ষা

5.60 7.61 4.42 156.26 212.36 123.38

৫ স্কুর ধপধডং বপ্রাগ্রাভ ও দাধযদ্রয 

ীধড়ত এরাকায় স্কূর ধপধডং 

কাম যক্রভ

প্রাথধভক ও 

গণধক্ষা

0.00 0.00 0.00 474.59 465.00 282.50

৬ ফাংরাজদ টধস্টক একাজডভী 

স্থান

ভাধ্যধভক ও উচ্চ 

ধক্ষা

0.00 0.00 0.00 60.00 12.00 12.00

৭ বজনাজযন বেক থ্রু ভাধ্যধভক ও উচ্চ 

ধক্ষা

0.10 0.01 0.08 3.00 4.79 2.37

8 ধস্কর  এে আভপ্লয়জভন্ট বপ্রাগ্রাভ 

আন ফাংরাজদ

কাধযগধয ও 

ভাদ্রাা ধক্ষা

0.00 0.00 0.00 371.54 98.00 80.00

৯ ফাংরাজদজয প্রাধন্তক 

জনজগাষ্ঠীয জীফন ভান উন্নয়ন

ভাজকল্যাণ 0.00 0.00 0.00 182.70 22.85 12.00

১০ সুধফধাফধঞ্চত,দধযদ্র, প্রফীন, 

এধতভ এফং প্রধতফন্ধী ব্যধিজদয 

জন্য প্রধক্ষজণয ভাধ্যজভ অথ য-

াভাধজক ফস্থায উন্নয়ন ও 

পুনফ যান

ভাজকল্যাণ 0.04 0.04 0.02 13.22 18.60 4.96

11 যকাধয ধশু ধযফায এফং 

বছাটভধন ধনফা 

ধনভ যাণ/পুন:ধনভ যাণ

ভাজকল্যাণ 0.00 0.00 0.00 20.00 1.00 40.00

১২ কযা ট্রান্সপায ভড যানাআজজন ভাজকল্যাণ 0.00 0.00 0.00 31.32 12.63 47.87

(জ) উন্নয়ন খাজতয কাম যক্রভমূ (চরভান উন্নয়ন প্রকল্প/কভ যসূধচ):



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

১৩ তথ্য অা: ধডধজটার 

ফাংরাজদ গড়ায রজক্ষয তথ্য 

বমাগাজমাগ প্রমৄধিয ভাধ্যজভ 

ভধরাজদয ক্ষভতায়ন

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 130.00 100.00 120.00

১৪ ধফলুপ্ত ধছটভরফাীজদয 

জীফনভান উন্নয়ন

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 4.01 3.92 3.56

১৫ নগযধবধত্তক প্রাধন্তক ভধরা 

উন্নয়ন

ভধরা ও ধশু 0.53 0.48 0.53 20.64 18.65 20.64

১৬ ধশু সুযক্ষা ও ধশু কল্যাণ ভধরা ও ধশু 1.56 1.50 1.45 220.76 188.94 129.95

17 উজজরা ম যাজয় ভধরাজদয 

জন্য অয়ফধ যক প্রধক্ষণ

ভধরা ও ধশু 0.30 0.36 0.23 90.72 109.72 68.80

১৮ নাযী ধনম যাতন প্রধতজযাধকজল্প 

ভাধিজক্টযার বপ্রাগ্রাভ (৪থ য 

ফ য)

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 27.38 21.65 28.00

১৯ ২১ট বজরায সুধফধাফধঞ্চত নাযী 

ও ধশুয প্রাথধভক স্বাস্থয, 

প্রজনন স্বাস্থয ও পুধষ্ট বফা 

প্রদান

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 19.70 19.00 12.55

২০ জধয়তা পাউজেজনয ক্ষভতা 

ধফধনভাণ য এফং টাওয়ায ধনভ যান

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 ৫১.৭৭ ১৬.৩৫ 27.81

২১ H  ম্যাটাযনার, ধনউজনটার, 

চাআল্ড এে এজডাজরজন্ট বরথ

স্বাস্থযজফা ধফবাগ 638.88 614.87 638.88 1036.59 1116.85 715.77

২২ H এজনধয়ার াধব য 

বডধরবাধয ও কধভউধনট 

বফআজড বরথ বকয়ায

স্বাস্থযজফা ধফবাগ 952.00 960.00 1300.00 987.53 996.03 1236.38

২৩ H  ন্যানার ধনউধট্রন 

াধব যজ

স্বাস্থযজফা ধফবাগ 2.10 2.10 2.10 96.00 115.73 142.50

২৪ H  ট,ধফ, বরজপ্রাধ, 

কধভউধনজকফর এে নন- 

কধভউধনজকফর ধডধজজ কজরার

স্বাস্থযজফা ধফবাগ 498.95 438.25 433.17 752.83 661.25 694.58

২৫ H  বভটাযনার, চাআল্ড, 

ধযজপ্রাডাকটব এে 

এজডাজরজন্ট বরথ

স্বাস্থয ধক্ষা ও 

ধযফায কল্যাণ

746.00 685.69 746.00 235.00 216.00 235.00

২৬ H  ধিধনকযার করাজন 

াধব যজ বডধরবাধয

স্বাস্থয ধক্ষা ও 

ধযফায কল্যাণ

1050.00 803.50 1086.41 286.08 218.92 296.00

২৭ H  পযাধভধর প্লাধনং ধপল্ড 

াধব যজ বডধরবাধয

স্বাস্থয ধক্ষা ও 

ধযফায কল্যাণ

330.96 325.78 546.62 310.00 305.15 512.00



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

২৮ ঢাকা ধট কজ যাজযজনয 

ধযচ্ছন্নতা কভী ধনফা ধনভ যাণ

স্থানীয় যকায 0.58 0.41 0.08 70.00 50.00 10.00

২৯ গ্রাধধকাযমূরক গ্রাভীণ াধন 

যফযা

স্থানীয় যকায 0.00 0.00 0.00 502.17 430.00 74.00

৩০ আনকাভ াজাট য বপ্রাগ্রাভ পয 

দ্যা পুওজযষ্ট (মত্ন+স্বপ্ন)

স্থানীয় যকায 10.81 6.09 6.13 824.45 458.13 441.01

৩১ ** ল্লী/গ্রাভীণ ফকাঠাজভা 

উন্নয়ন

স্থানীয় যকায 0.00 0.00 0.00 4536.30 4187.00 418.70

৩২ অযফান াফধরক 

এনবায়যনজভন্টার বরথ 

বন্টায বডজবরজভন্ট বপ্রাগ্রাভ

স্থানীয় যকায 0.00 0.00 0.00 103.80 90.50 90.50

৩৩ অযফান বযধজধরয়ন্স প্রকল্প: 

(ধডএনধধ ও ধডধডএভ)

স্থানীয় যকায 0.00 0.00 0.00 683.41 373.75 396.21

৩৪ ফাংরাজদ রুযার ওয়াটায 

াপ্লাআ এে স্যাধনজটন

স্থানীয় যকায 0.00 0.00 0.00 200.00 150.00 100.00

৩৫ ফহুমুখী দুজম যাগ অশ্রয়জকে 

ধনভ যাণ

স্থানীয় যকায 0.34 0.57 0.91 210.00 351.30 560.00

৩৬ বপ্রাবাট য ধযডাকন থ্রু আনক্লুধব 

এে াজটআজনফর ভাজকযট 

এে এনধওয এভপ্লয়জভন্ট ফ 

অল্ট্রা পুওয ধর ফ নদ যান 

এধযয়া

ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায়

0.10 0.10 0.06 68.19 67.43 40.82

৩৭ অভায ফাধড় অভায খাভায ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায়

9.00 8.47 8.07 1143.50 1076.38 1025.50

৩৮ ধস্কর পয আভপ্লয়জভন্ট 

আনজবস্টজভন্ট বপ্রাগ্রাভ

থ য ধফবাগ 2.34 2.74 3.16 433.20 508.00 585.19

৩৯ বরংজদধনং াফধরক 

পাআন্যাধন্সয়ার ম্যাজজজভন্ট পয 

বাস্যার বপ্রাজটকন

থ য ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 17.08 18.48 13.00

৪০ গুচ্ছগ্রাভ (িাআজভট ধবকটভ 

ধযযাধফরাআজটন) প্রজজক্ট

ধযজফ ও ফন 1.28 0.29 0.89 164.56 37.00 115.00

৪১ াওয ও উকূরীয় ঞ্চজরয 

ফকাঠাজভা ও জীফনভান উন্নয়ন

ধযজফ ও ফন 2.12 0.39 0.54 1023.23 114.51 209.13

৪২ চয ও াওড় ঞ্চজরয ফন্যা 

ব্যফস্থানা ও জীফনভান উন্নয়ন 

প্রকল্প

াধন ম্পদ 10.18 10.18 10.18 779.23 200.00 85.58



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

৪৩ ফন্যা প্রফণ ও নদী বাঙ্গন 

এরাকায় ফন্যা অশ্রয়জকে 

ধনভ যাণ (৩য় ম যায়)

দু: ব্যফ: ও ত্রাণ 2.59 1.34 2.67 155.12 80.00 160.00

৪৪ প্রধত বজরা/উজজরায় স্বচ্ছর 

মুধিজমাদ্ধাজদয জন্য ফহুতর 

বফন ধনভ যাণ

মুধিমৄদ্ধ ধফলয়ক 0.00 0.00 0.00 ১০০.০০ ১০০.০০ ৫০.০০

৪৫ স্বল্প অজয়য ভানুজলয জন্য উন্নত 

জীফন ব্যফস্থা

গৃায়ন ও গণপূতয 0.00 0.00 0.00 42.20 31.10 19.05

৪৬ বপ্রাজভাটং ধনউধট্রন বনজটব 

বাশ্যার ধধকউধযট এফং ধরধ 

াজাট য বপ্রাগ্রাভ

ভধন্ত্রধযলদ 

ধফবাগ

0.00 0.00 0.00 6.32 5.87 1.36

৪৭ ধফজল প্রজয়াজজন উন্নয়ন 

ায়তা

ধযকল্পনা ধফবাগ 0.00 0.00 0.00 961.99 1423.82 1000.00

4421.17 4113.85 4982.94 18828.76 16583.97 11783.67

H- ধচজে স্বাস্থয বফা ধফবাগ এফং স্বাস্থয ধক্ষা ও ধযফায কল্যাণ ধফবাজগয প্রকল্পমূজয বক্ষজত্র বফা গ্রজণয ংখ্যা উকাযজবাগীয 

কবাজযজ ধজজফ বদখাজনা জয়জছ;

(জ) উজভাট : চরভান উন্নয়ন প্রকল্প/কভ যসূধচ

** ল্লী/গ্রাভীণ ফকাঠাজভা উন্নয়ন এয বক্ষজত্র মূদয় ফযাদ্দ ধফজফচনায় বনয়া য়ধন। াভাধজক ধনযাত্তা ংধিষ্ট ফযাদ্দ  ২০২০-২১ 

থ যফছজয ধফজফচনায় বনয়া জয়জছ।



ফাজজট ংজাধধত ফাজজট ফাজজট ংজাধধত ফাজজট

(২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০২০-২১) (২০১৯-২০) (২০১৯-২০) (২০20-২1)

ধফফযণ
ক্রধভক 

নং

 উকাযজবাগী (রক্ষ জজন) ফাজজট ফযাদ্দ (বকাট টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী  

ভন্ত্রণারয় / ধফবাগ

১ প্রধতফন্ধী, ধফধফা, এধতভ (দুস্থ, 

ায়, নগ্রয) ও 

ধতদধযদ্র জনজগাষ্ঠীয প্রধক্ষণ 

ও পুনফ যান

ভাজকল্যাণ 0.00 0.00 0.00 0.00 14.18 45.92

২ ‘‘আনজবস্টজভন্ট কজম্পাজনন্ট পয 

বাযনাজযফর গ্রু বডজবরজভন্ট 

বপ্রাগ্রাভ(অআধধবধজধড) (২য় 

ম যায়)

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 0.00 22.19 52.67

৩ উকুরীয় জনজগাষ্ঠীয, ধফজলত 

 নাযীজদয জরফায়ু 

ধযফতযনজধনত রফনািতা 

বভাকাজফরায় ধবজমাজন 

ক্ষভতা বৃধদ্ধ (গ্রীণ িাআজভট  

পাে) ীল যক প্রকল্প

ভধরা ও ধশু 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 110.60

৪ জরুযী ধবধত্তজত বযাধঙ্গা ংকট 

বভাকাজফরায় ভাধি-বক্টয 

প্রকল্প

স্থানীয় যকায 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 205.00

৫ তাঁধতজদয অথ য-াভাধজক ফস্থায 

উন্নয়জন চরধত মূরধন যফযা ও 

তাঁজতয অধুধনকায়ন

ফস্ত্র ও াট 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 25.00

৬ ভতর ভূধভজত ফফাযত 

নগ্রয ক্ষুদ্র নৃ-বগাষ্ঠীয অথ য-

াভাধজক ও জীফন ভাজনান্নয়জনয 

রজক্ষয ভধিত প্রাধণম্পদ উন্নয়ন

ভৎ ও 

প্রাধণম্পদ

0.00 0.00 0.00 0.00 6.02 46.25

৭ াফ যতয চট্টগ্রাজভ র্তরা চাল বৃধদ্ধ ও 

কৃলকজদয দাধযদ্র ধফজভাচন

াফ যতয চট্টগ্রাভ 

ধফলয়ক

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90

0.00 0.00 0.00 0.00 288.39 492.34

5696 5654 6611 74367 81865 95574

523,190 501,577 568,000

14.21% 16.32% 16.83%

2,885,872 2,805,700 3,171,800

2.58% 2.92% 3.01%

নর্তন গৃীত কাম যক্রভ/প্রকল্পমূজয বক্ষজত্র উকাযজবাগীয কবাজযজ ধনধ যাযণ প্রধক্রয়াধীন থাকায় তা প্রদধত য়ধন।

বভাট ফাজজট =

ফাজজজটয তাং =

ধজধডধ =

ধজধডধয তাং =

ধফজল দ্রষ্টব্য: H- ধচজে স্বাস্থয বফা ধফবাগ এফং স্বাস্থয ধক্ষা ও ধযফায কল্যাণ ধফবাজগয প্রকল্পমূজয বক্ষজত্র বফা গ্রজণয ংখ্যা 

উকাযজবাগীয কবাজযজ ধজজফ বদখাজনা জয়জছ;

 চরভান ন্যান্য কাম যক্রভ/প্রকজল্পয বক্ষজত্র উকাযজবাগীয ংখ্যা কবাজযজ ধজজফ প্রদধত জয়জছ; 

(ঝ) উজভাট : নর্তন প্রকল্ল/কভ যসূধচ

ফ যজভাট :াভাধজক ধনযাত্তা বফষ্টনী(ক জত ঝ ম যন্ত)

(ঝ) উন্নয়ন খাজতয কাম যক্রভমূ (নর্তন প্রকল্ল/কভ যসূধচ):


