
 1 

ভঞ্জুযী নং-৩১ 

৩৫-ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

বফফযণ 
ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

নুন্নয়ন    

ঈন্নয়ন    

মভাট    

 

যাজস্ব    

মূরধন    

মভাট    

১.০ বভনমেটমভন্টওপ্রধানকাম মাফবর 

১.১ বভনমেটমভন্ট 

ধভীয় মূল্যমফাধ ও ননবতকতা বফকাময ভাধ্যমভ ঈদায ও াম্প্রদাবয়ক ম্প্রীবতয াফ মজনীন ভাজ প্রবতষ্ঠা 

১.২ প্রধানকাম মাফবর 

1.2.1. আরাবভক পাঈমেন, ফাংরামদ ওয়াক প প্রান, বন্দু, মফৌদ্ধ ও বিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রামেয কাম মক্রভ ংক্রান্ত গমফলণা ও 

তত্ত্বাফধান, ঈন্নয়ন কাম মক্রভ ফাস্তফায়মনয াবফ মক মমাবগতা ও নুদান প্রদান এফং থ ম ংস্থামনয ঈমযাগ গ্রণ;  

1.2.2. জনীবত, জ প্যামকজ মঘালণা, বি-াবেক জ চুবি ম্পাদন ও জমাত্রীমদয অফান ব্যফস্থানা জ ও ওভযাহ  গভন 

ংক্রান্ত মাফতীয় কাম মক্রভ এফং তীথ ম ভ্রভণ, বফমদম গভনকাযী এফং বফমদ মথমক অগত ধভীয় প্রবতবনবধদর ংক্রান্ত কাম মক্রভ 

গ্রণ; 

1.2.3. ওয়াক প ও মদমফাত্তয ম্পবত্তয যেণামফেণ এফং বযচারনায় ায়তা প্রদান; 

1.2.4. ধভীয় মেমত্র বফববন্ন গমফলণা ও প্রকানায মেমত্র ঈন্নয়ন াধন এফং পৃষ্ঠমালকতা প্রদান দাতব্য প্রবতষ্ঠানমূময 

ব্যফস্থানায়মমাবগতা প্রদান; 

1.2.5. ধভ ম এফং ধভীয় বফলয় ংবিষ্ট অন্তজমাবতক মেরন, মবভনায ও ংরাময অময়াজন এফং ংগ্রণ, বফববন্ন মদ ও 

অন্তজমাবতক ংস্থা ও ংগঠনমূময ামথ মমাগামমাগ, ম্পকম স্থান, ম্পমকময ঈন্নয়ন, চুবি ও দবরর ম্পাদন, ভম াতা এফং 

কনমবনন ংক্রান্ত কাম মক্রভ; 

1.2.6. ধভীয় ও বো প্রবতষ্ঠামন বফববন্ন কাম মক্রমভয ভাধ্যমভ াভাবজক ঈন্নয়ন, গমফলণা বযচারনা, দুনীবত ও ন্ত্রাফাদ প্রবতমযাধ, ধভীয় 

মূল্যমফাধ, ননবতকতা, ভ্রাতৃত্বমফাধ ও াম্প্রদাবয়ক ম্প্রীবত মজাযদাযকযণ; 

1.2.7. বফববন্ন ধভীয় প্রবতষ্ঠান ও ধভীয় ংগঠমনয ংস্কায, নুদান প্রদান, চাঁদ মদখা বফববন্ন ধভীয় ঈরেয এফং ঈৎফ ঈদ মান 

ংক্রান্ত কাম মক্রভ; 

1.2.8. দুস্থ পুনফ মামনয জন্য অবথ মক ায়তা প্রদান। 
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২ .০  ভধ্যমভয়াবদ মকৌরগত ঈমেশ্য এফং কাম মক্রভমূ 

ভধ্যমভয়াবদ মকৌরগতঈমেশ্য কাম মক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী বধদপ্তয /ংস্থা  

১ ২ ৩ 

১.  ধভীয় ও ননবতকতামফাধ ম্পন্ন 

ভাজবফবনভ মাণ 

 বডবজটাআমজমনয ভাধ্যমভ মকাযঅন প্রচায-প্রকা  বচফারয় 

 বশুমদয প্রাক-প্রাথবভক ও ধভীয় বো প্রদান  আরাবভক পাঈমেন 

 বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 বকমায-বকমাযীমদয কুযঅন বো প্রদান  আরাবভক পাঈমেন 

 বেক ও ংবিষ্টমদয মভৌবরক প্রবেণ প্রদান  আরাবভক পাঈমেন 

 বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 ফয়স্কমদযস্বােযজ্ঞানধভীয়বোপ্রদান 

 জীফনব্যাী বো (রাআমেবয) কভ মসূবচবযচারনা 

 বফনামূমল্য াঠ্যপুস্তক ও বো ঈকযণযফযাকযা  আরাবভক পাঈমেন  

 বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে  ধভীয় ব্যবিত্বমক অথ ম-াভাবজক বফলময় প্রবেণ 

 অন্তঃধভীয় ংরা, ওয়াকম, মবভনায ও 

অমরাচনা বা অময়াজন 

 আরাবভক পাঈমেন 

 বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 গমফলণা ও ধভীয় পুস্তক প্রকানা  আরাবভক পাঈমেন 

 বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

২.  দে জ্জ্ব ব্যফস্থানা   জ্জ্ব ও ওভযা ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন এফং বচবকৎক 

দরন্যান্য প্রবতবনবধ দর মপ্রযণ 

 বচফারয় 

 জ্জ্ব বপ ( ঢাকা এফং ভক্কা) 

 জ্জ্ব ও ওভযা এমজন্সীমক রাআমন্স প্রদানওনফায়ন 

 জ্জ্ব গাআডমদয প্রবেণ 

 বচফারয় 

৩. ধভীয় প্রবতষ্ঠান ও ংস্থায 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন এফং 

ব্যফস্থানায ভামনান্নয়ন 

 ওয়াক প এমেট এফং মদমফাত্তয ম্পবত্ত বচবিতকযণ, 

যেণামফেণ ও ডাটামফআজ প্রস্ত্ত্ততকযণ 

 ওয়াকপ এমেটমূময কাম মক্রভ বডটকযণ 

 ফাংরামদ ওয়াক প প্রান 

 আরাবভক পাঈমেমনয কাম মক্রভ বডবজটাআজডকযণ  আরাবভক পাঈমেন 

৪.  ধভীয় ব্যবি/প্রবতষ্ঠান ও দুঃস্থ 

ব্যবিমদয অথ ম-

াভাবজকফস্থায ঈন্নয়ন 

 ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূমক নুদান প্রদান  বচফারয়  

 ফাংরামদ ওয়াকপ প্রান  

 বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 
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১ ২ ৩ 

 বিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 দবযদ্র ও দুঃস্থ ব্যবিমদযঅত্মবনবমযীরতায় নুদান 

প্রদান 

  বচফারয় 

 বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 বিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 দুগ মা পূজা ও ধভীয় ঈৎমফ অবথ মক ায়তা প্রদান 

 মাকাত ংগ্র এফং দবযদ্র ও দুঃস্থ 

ব্যবিমদযঅত্মবনবমযীরতায় নুদান প্রদান 

 আরাবভক পাঈমেন 

 প্রতযন্ত ঞ্চমর আরাবভক বভমনযভাধ্যমভ বচবকৎা 

মফা প্রদান 

৩.০  দাবযদ্রয বনযন ও নাযী ঈন্নয়ন ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দাবযদ্রয বনযন ও নাযী ঈন্নয়মনয ঈয ভধ্যমভয়াবদ মকৌরগত ঈমেশ্যমূময প্রবাফ  

৩.১.১ ধভীয় ও ননবতকতা মফাধ ম্পন্ন ভাজ বফবনভ মাণ  

দাবযদ্রয বনযমনয ঈয প্রবাফঃ বশুমদয প্রাক-প্রাথবভক ও ধভীয় বো প্রদামনয জন্য প্রায় ৭৯, ২৫০ জন বেক বনময়া মগয 

ভাধ্যমভপ্রায় ১ মকাটি ২ রে বশু (মেমর ও মভময়) ঈন্নতভামনয বোয সুমমাগ া মফ, মা ববফষ্যমত দেতা বৃবদ্ধ ও কভ মংস্থামনয 

ভাধ্যমভ দাবযদ্র বনযমন ায়ক মফ। 
নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফঃ প্রাক-প্রাথবভক বো মকন্দ্র চালুয পমর মভময়বশুমদয ংগ্রণ বধকতয বৃবদ্ধ ামফ । াভাবজক 
বনযাত্তা বফলময় তাঁমদয মচতনতা এফং াভাবজক কভ মকামে ংগ্রণ বৃবদ্ধ য পমর নাযীমদয কভ মংস্থামনয সুমমাগ সৃবষ্ট মফ । 
ােযতা-ঈত্তয ও ব্যাত বো মকাম ম নাযীমদয গ্রাবধকায প্রদান কময নাযীয ংগ্রণ বনবিত কযা মফ, মা াভবগ্রকবামফ 

নাযী ঈন্নয়মন প্রতযে প্রবাফ মপরমফ। 
৩.১.২ দে জ্জ্ব ব্যফস্থানা 

দাবযদ্রয বনযমনয ঈয প্রবাফঃপ্রতযে মকান প্রবাফ মনআ । তমফ জ্জ্ব ব্যফস্থানা ও অআ.টি. াবব মময ঈন্নয়মনয পমর জনমগাষ্ঠীয 

াভবয়কবামফ কভ মংস্থামনয সুমমাগ সৃবষ্ট মফ। এয পমর মদময মমাগ্যতাম্পন্ন দবযদ্রমদয কমভ ময সুমমাগ বৃবদ্ধ ামফ। 
নাযী ঈন্নয়মনয ঈয 

প্রবাফঃভবরাজ্জমাত্রীযংখ্যাক্রভান্বময়বৃবদ্ধযপমরতামদযমফাবনবিতকযমণযরমেযবফববন্নপ্রবতবনবধদমরভবরাদস্যমদযন্তর্ভ মিক

যায়নাযীঈন্নয়মনপ্রতযেপ্রবাফড়মে। 
৩.১.৩ ধভীয় প্রবতষ্ঠান ও ংস্থায ফকাঠামভা ঈন্নয়ন এফং ব্যফস্থানায ভামনান্নয়ন 

দাবযদ্রয বনযমনয ঈয প্রবাফঃওয়াক প ও মদমফাত্তয ম্পবত্ত সুষু্ঠবামফ যেণামফেমণয পমর দবযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভ মংস্থা ন ও অয় 

বৃবদ্ধয সুমমাগ সৃবষ্ট মফ। যকাবযবামফ ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূময ংস্কায ও মভযাভমতয জন্য অবথ মক নুদান প্রদামনয পমর এরাকায 
জনগমণয ধভীয় অচায নুষ্ঠান ারমনয সুমমাগ বৃবদ্ধ  ধভীয় প্রবতষ্ঠামনয মভযাভত ও ংস্কামযয জন্য স্থানীয় জনগমণয ঈয 

অবথ মক ায়তায চা কভমফ। 
নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফঃ ওয়াক প ও মদমফাত্তয ম্পবত্ত ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন কাম মক্রমভয পমর ীবভত অকাময নাযীয 

কভ মংস্থামনয সুমমাগ সৃবষ্ট মফ, তামদয অয় বৃবদ্ধমত ায়ক ভূবভকা যাখমফ। তমফ ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূময ঈন্নয়মনয পমর নাযীযাও 
মযােবামফ ঈকৃত মফ। 
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৩.১.৪  ধভীয় ব্যবি-প্রবতষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যবিমদয অথ ম-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন 

দাবযদ্রয বনযমনয ঈয প্রবাফঃমাকাত পামেয ংগৃ ীত থ ম ও নুদান চযভ দবযদ্র এফং দুঃস্থ ব্যবিমদযমক অবথ মক ায়তা 

বমমফ প্রদান কময তামদযমক অত্ম-বনবমযীর ও থ মননবতকবামফ স্বাফরম্বী মত ায়তা কযা মফ । পমর স্ব-কভ মংস্থামনয 

ভাধ্যমভ দবযদ্র জনমগাষ্ঠীয স্থায়ীবামফ দাবযদ্রয বনযন মফ ,এমত দাবযদ্রযমুি ভাজ প্রবতষ্ঠা ম্ভফ মফ। 
নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফঃ দুঃস্থ ব্যবিমদয অত্মবনবমযীরতায রমেয প্রদত্ত নুদান ও মাকামতয থ ম চযভ দবযদ্র ও দুঃস্থ 

ভবরামদয অবথ মকবামফ স্বাফরম্বী কযমত যাবয ভূবভকা যাখমফ । অয় বৃবদ্ধয পমর াবযফাবযক ও াভাবজক মেমত্র নাযীয ভম মাদা 

বৃবদ্ধ ামফ। 

৩.২ দাবযদ্রয বনযন ও নাযী ঈন্নয়ন ম্পবকমত ফযাে 

(াজায টাকায়) 

বফফযণ 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

দাবযদ্র্য বনযন    

নাযী ঈন্নয়ন    

৪.১ গ্রাবধকায খাত/কভ মসূবচমূ(Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রাবধকায ব্যয় খাত /কভ মসূবচমূ  ংবিষ্ট ভধ্যমভয়াবদ মকৌরগত ঈমেশ্য 

১.  বশুমদয প্রাক-প্রাথবভক ও ধভীয় বো প্রদান 

 প্রাক-প্রাথবভক ও ধভীয় বো প্রদামনয ভাধ্যমভ বশুমদয ঈমৄি কময গমড় তুমর 

প্রাথবভক বফযারময় ববতম ওয়ায ঈমমাগী কযায জন্য এ কাম মক্রভ খুফআ মৄমগামমাগী । 
এ বফমফচনায় এ খাতমক ভন্ত্রণারময়য মফ মাচ্চ গ্রাবধকায ম্পন্ন খাত বামফ ন্তর্ভ মি 

কযা ময়মে। 

 ধভীয় ও ননবতকতা মফাধম্পন্ন ভাজ 

বফবনভ মাণ 

২.  ধভীয় ব্যবিত্বমকঅথ ম-াভাবজক বফলময় প্রবেণ প্রদান 

 ধভীয় ব্যবিত্বমদযমক অয়ফধ মক ও ঈৎাদনীর প্রবেণ প্রদামনয পমর অথ ম-াভাবজক 

কভ মকামে তাঁমদয ম্পৃিতা ফাড়মফ । প্রবেণপ্রাপ্ত ধভীয় ব্যবিত্ব বৃন্দ জবি ও 

ন্ত্রাবফমযাধী কাম মক্রভ অথ ম-াভাবজক ঈন্নয়মন ফদান যাখমত েভ মফন । এ 
বফমফচনায় এ খাতমক ভন্ত্রণারময়য গ্রাবধকায খাত বমমফ বফমফচনা কযা ময়মে। 

 ধভীয় ও ননবতকতা মফাধম্পন্ন ভাজ 

বফবনভ মাণ 

৩.জ্জ ও ওভযা ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন এফং বচবকৎক দর ন্যান্য প্রবতবনবধ দর মপ্রযণ 

অধুবনক প্রমৄবি ও নরাআন মযবজমেন এফং ববা রজমভমন্টয ভাধ্যমভ জ্জমাত্রীমদয মফা 

প্রদান সুষু্ঠবামফ জ্জ ম্পাদন বনবিত কযা মফ।জ্জকারীন ভময় জ্জ গাআড , 

এমজন্সী প্রবতবনবধ ও জ্জমাত্রীমদয প্রবেণ প্রদান এফং মমাগ্যতা ম্পন্ন বচবকৎক 

দর বফববন্ন প্রবতবনবধ দর মপ্রযণ কময জ্জ কাম মক্রমভ গবতীরতা অনমত এখাতমক 

গুরুত্ব মদয়া ময়মে। 

 দে জ্জ ব্যফস্থানা 

৪.  গমফলণা ও ধভীয় পুস্তক প্রকানা 

 জনগমণয ননবতকতা ও মূল্যমফামধয ঈন্নয়মন ধভীয় পুস্তকাবদয প্রকানা এফং গমফলণায 

সুমমাগ সৃবষ্ট কযায জন্য এ খাতমক গ্রাবধকায প্রদান কযা ময়মে। 

 ধভীয় ও ননবতকতা মফাধম্পন্ন ভাজ 

বফবনভ মাণ 

৫.  ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূমক নুদান প্রদান 

 নুদান প্রদামনয ভাধ্যমভ ধভীয় প্রবতষ্ঠান মভযাভত ও ংস্কাযপূফ মক ফকাঠামভায 

ভামনান্নয়ন কযা মফ। এোড়া অথ ম-াভাবজক ও ননবতক তা ঈন্নয়মন ধভীয় 

প্রবতষ্ঠানবববত্তক াঠাগায এফং ব্যাত বো কাম মক্রমভয ভাধ্যমভ াঠ্যবযা গমড় তুমর 

ঈি কাম মক্রমভ গবতীরতা অনমত এ খাতমক গুরুত্ব মদয়া ময়মে। 

 ধভীয় ব্যবি-প্রবতষ্ঠান ও দুঃস্থ 

ব্যবিমদয অথ ম-াভাবজক ফস্থায 

ঈন্নয়ন 
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গ্রাবধকায ব্যয় খাত /কভ মসূবচমূ  ংবিষ্ট ভধ্যমভয়াবদ মকৌরগত ঈমেশ্য 

৬. দবযদ্র ও দুঃস্থ ব্যবিমদয অত্মবনবমযীরতায় নুদান প্রদান 

 তথ্যপ্রমৄবি, কাবযগবয ও বৃবত্তমূরক বো প্রদানপূফ মক ধভীয় এফং দুঃস্থ ব্যবিমদযমক 

দে জনবিমত রূান্তয কময শ্রভ ফাজাময তামদয ংগ্রণ বৃবদ্ধয রমেয কাম মক্রভ 

গ্রমণয প্রময়াজন যময়মে । াাাব মদময প্রতযন্ত ঞ্চমর যদবযদ্র জনমগাষ্ঠীমক 

বচবকৎা মফা প্রদামনয ভাধ্যমভদুঃস্থজনমগাষ্ঠীযঅথ ম-াভাবজকঈন্নয়নাধনকযা মফ। 

 ধভীয় ব্যবি-প্রবতষ্ঠান ও দুঃস্থ 

ব্যবিমদয অথ ম-াভাবজক 

ফস্থাযঈন্নয়ন 

৪.২ ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন ও প্রমেণ (২০১ ৭-১৮ মত ২০১৯-২০)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/ামযন আঈবনটওয়াযী ব্যয়  

(াজায টাকায়) 

বফফযণ ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

      

৪.২.২ থ মননবতক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ মননবতক 

গ্রু মকাড 

বফফযণ ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

       

৫.০ ভন্ত্রণারয়/বফবামগয প্রধান কভ মকৃবত বনমদ মকমূ (Key Performance Indicators) 

বনমদ মক ংবিষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. *প্রাক প্রাথবভক ও ধভীয় বোয 
কবামযজ 

১ তাং ১১.০০  ১১.৭৮  ১২.০০ 12.00  

2. **প্রবেণ প্রদামনয ভাধ্যমভ 

ধভীয় ব্যবিত্বমদয অথ ম-াভাবজক 

কভ মকামে মৃ্পিকযণ 

১ তাং ২.৬৬  ২.৮০  ৩.০০ 3.00  

3. ধভীয় প্রবতষ্ঠামনয ভামনান্নয়ন ৩ তাং ৩.৩৩  ৩.৬৭  ৩.৯০ 3.90  

4. জ্জ্ব মফায ভান ঈন্নয়ন 

২ 

জ্জ্ব মাত্রীয 

ংখ্যা 

(াজাযজন) 

১০৬  113  118 123  

*  ৩-৬ ফেমযয বশুয ংখ্যা ১,২৭,২৯,৪৯৯ জন। 
** মদমমভাটধভীয়ব্যবিত্ব-আভাভএযংখ্যা২.৫০ রেজনজবযনুমায়ী। 

৬.০ বধদপ্তয/ংস্থায াম্প্রবতক জমন, কাম মক্রভমূ এফং পরাপর  বনমদ মক ও রেযভাত্রা এফং ব্যয় 

প্রাক্করন 

৬.১ বচফারয়  

৬.১.১ াম্প্রবতক জমনঃ জ্জ্ব ব্যফস্থানায ঈন্নয়মনয রমেয ংমাবধত জাতীয় জ্জ্ব  ও ওভযা নীবত ২০১৪ প্রণয়ন এফং সুষু্ঠবামফ জ্জ্ব 

ম্পাদমনয রমেয জ্জ্ব ব্যফস্থানায়  তথ্য প্রমৄবিয মফাচ্চম ব্যফাযনরাআন জ্জমাত্রী মযবজ মেন শুরু কযা ময়মে । াযা 
মদময প্রায় ৩০ ,৪৫০টি ভবজদ, ভবন্দয, ভঠ, অশ্রভ, প্যামগাডা ও মফৌদ্ধ ভবন্দয, কফযস্থান, ইদগা ভয়দান,  শ্মান এফং বমভবট্র 

আতযাবদ ংস্কায ও মভযাভমতয রমেয বফগত ৩ ফেময প্রায়৩৪.২০  মকাটি টাকা অবথ মক নুদান প্রদান কযা ময়মে । ভানফম্পদ 

ঈন্নয়মন গণমচতনতা নতবযয রমেয প্রায় ১২ ,৮০০ জন ধভীয় ব্যবিত্বমক প্রবেণ মদয়া ময়মে । এ োড়া ৫ ,৭৪০ জন দুঃমস্থয 

অত্ম-কভ মংস্থামনয রমেয অবথ মক নুদান প্রদান কযা ময়মে। 
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৬.১.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর বনমদ মক এফং বনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. বডবজটাআমজমনয 

ভাধ্যমভ মকাযঅন প্রচায-

প্রকা 

সুবফধামবাগী 

াঠক 

(ওময়ফাআমটবব

বজটমযয ংখ্যা 

বমমফ) 

১ াজায জন ৭০০  ৯০০  ৯৫০ 950  

2. জ্জ্ব ও ওভযা 

ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন এফং 

বচবকৎক দর ন্যান্য 

প্রবতবনবধ দর মপ্রযণ 

জ্জ্ব ম্পাদন 

২ 

াজায জন ১০৬  113  118 123  

প্রবতবনবধ জন ৩৭০  ৩৪০  ৩৫০ 360  

3. জ্জ্ব ও ওভযা এমজন্সীমক 

রাআমন্স প্রদান ও নফায়ন 

আসুকৃত/নফায়নকৃ

ত রাআমন্স 
২ ংখ্যা ১১৬০  ১১৬০  ১১৬০ 1160  

4. জ্জ্ব গাআডমদয প্রবেণ প্রবেণপ্রাপ্ত 

গাআড 
২ ংখ্যা ১০৫  ১২০  ১২৫ ১২৫  

5. জ্জ বফলয়ক প্রবেণ প্রবেণপ্রাপ্ত 

এমজন্সী প্রবতবনবধ 

ও জ্জমাত্রী 

২ ংখ্যা ৩৫০০  ৩৬০০  ৩৮০০ ৪০০০  

6. ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূমক 

নুদান প্রদান 

নুদান প্রাপ্ত 

ধভীয় প্রবতষ্ঠান 
4 

ংখ্যা 

(াজায) 
12.00  13.00  14.00 14.50  

৬.১.৩ ামযন আঈবনট , কভ মসূবচ এফং প্রকল্পওয়াবয ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈবনট, কভ মসূবচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংবিষ্ট 

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.২ আরাবভক পাঈমেন  

৬.২.১ াম্প্রবতক জমনঃ বফগত ৩ ফেময ৩৮ রে ৫৭ াজায বশুমক প্রাক-প্রাথবভক ও ধভীয় বো প্রদান কযা ময়মে । ১৫,১৮০ ধভীয় 

ব্যবিত্বমক অথ ম-াভাবজক বফলময় প্রবেণ প্রদান কযা ময়মে।এোড়া৩৮৭৬কভ মকতমা-
কভ মচাবযওধভীয়ব্যবিত্বমককবম্পঈটাযপ্রবেণপ্রদানকযাময়মে।জনগমণয ননবতক মূল্যমফাধ ঈন্নয় মন২৮৫টি গমফলণামূরক ও 

আরাবভক পুস্তক প্রকা কযা ময়মে । দাবযদ্রয বফমভাচমন  ৩৪৩০ জন আভাভ মুয়াবজ্জনমক সুদমুি ঋণ ও ৩৯২০ জনমক অবথ মক 
াায্য প্রদান এফং মাকাত পাে মত১০৯৭৩  জনমকঅবথ মকাায্যপ্রদান  কযা ময়মে।৪০৮০  জন ভবরামক মরাআ প্রবেণ 

প্রদানপূফ মক ৫৭৬টি মরাআ মভবন বফতযণ কময কভ মংস্থামনয সুমমাগ সৃবষ্ট, ২৫৬টি ভাদক ও মমৌতুকবফীন বফফা ম্পবকমত 

মবভনায বফত্রইদ-এ বভরাদুন্নফী (াঃ) ঈরমেয ৫৯৭টি নুষ্ঠান, ২,২৩৬টি মকাযঅমনয তাপবয ভাবপর এফং বোমূরক 

১০,০১৪টি কভ মসূবচ-প্রবতমমাবগতায অময়াজন কযা ময়মে । মদময প্রতযন্ত ঞ্চমরয ১৫রে০৭াজায জন ধভ মপ্রাণ মুরভানমক স্ব-

স্ব ভল্লায ভবজমদ বফত্র কুযঅন বো মদয়া ময়মে। 
৬.২.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর বনমদ মক এফং বনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  বশুমদয প্রাক-প্রাথবভক ও 

ধভীয় বো প্রদান 

ধভীয় ও ননবতক 

বোপ্রাপ্ত বশু 
১ াজাযজন ৭৮০  ৯০০  ৯৩০ ৯৬০  
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কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২.  বকমায-বকমাযীমদয 

কুযঅন বো প্রদান 

কুযঅন বো 

প্রদান 
১ াজাযজন ৭৯৮  ১০২২  ১০৪৬ ১৪৩৫  

৩.  বেক ও ংবিষ্টমদয 

মভৌবরক প্রবেণ প্রদান 
প্রবেণ ১ াজায জন ৫১  ৬০  ৬৭ ৭৪  

৪. ফয়স্কমদয স্বােয জ্ঞান 

ধভীয় বো প্রদান 
ফয়স্ক বোথী ১ 

ংখ্যা 

(াজায) 
১৯  ১৯  ১৯ ১৯  

৫.  জীফন ব্যাী বো 

(রাআমেবয) কভ মসূবচ 

বযচারনা  

ঈকাযমবাগী ১ রে জন ৩৪  ৪০  ৪৫ ৫০  

৬.  বফনামূমল্য াঠ্য পুস্তক ও 

বমোকযণ যফযা 

কযা  

বোথী ১ রে জন ১৬.৫৭  ১৯.৪১  ২১.৯৫ ২৪.১৪  

৭.  ধভীয় ব্যবিত্বমক অথ ম-

াভাবজক বফলময় প্রবেণ  

প্রবেণ প্রাপ্ত 

আভাভ 
১ াজায জন ৫.৬০  ৬.০০  ৬.২০ ৬.৫০  

৮. অন্তঃধভীয় ংরা, 

ওয়াকম, মবভনায ও 

অমরাচনা বা অময়াজন 

অময়াবজত 

ওয়াকম/ 

মবভনায 

১ ংখ্যা ৫৬৩  ৫৭৫  ৫৮০ ৫৮৫  

৯. গমফলণা ও ধভীয় পুস্তক 

প্রকানা  

প্রকাবত 

পুস্তক 
১ ংখ্যা ২৩০  ২৫০  ২৬৫ ২৭৫  

১০. আরাবভক পাঈমেমনয 

কাম মক্রভ বডবজটাআজডকযণ 

বডবজটাআজকৃত 

বপ 
৩ ংখ্যা ১০৩  ১০৩  ১০৩ ১০৩  

১১.  মাকাত ংগ্র এফং দবযদ্র 

ও দুঃস্থ ব্যবিমদযঅত্ম-

বনব মযীরতায় নুদান 

প্রদান 

ংগৃীত 

মাকামতয 

বযভান ৪ 

মকাটিটাকা

য় 
২.৪০  ৩.০০  ৩.২০ ৩.৪০  

নুদান প্রাপ্ত 

ব্যবি 
াজায জন ১৪  ২০  ২৫ ৩০  

১২.  প্রতযন্ত ঞ্চমর আরাবভক 

বভমনয  ভাধ্যমভ 

বচবকৎা মফা প্রদান 

ঈকাযমবাগী ৪ 

ংখ্যা 

(াজায 

জন) 

৯৫০  ১০০০  ১১০০ ১২০০  

৬.২.৩ ামযন আঈবনট , কভ মসূবচ এফং প্রকল্পওয়াবয ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈবনট, কভ মসূবচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংবিষ্ট 

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৩ জ্জ্ব বপমূ (ঢাকা এফং ভক্কা)  

৬.৩.১ াম্প্রবতক জমনঃ বফগত বতন ফেময 2রে 91 াজায জ্জ্বমাত্রী এফং ৪৫াজাযব্যবিমকওভযাহ সুষু্ঠবামফ ম্পাদমনয জন্য াবফ মক 

মফা প্রদান কযা ময়মে। জ্জ ব্যফস্থানায় তথ্য প্রমৄবিয মফাচ্চম প্রময়াগ বনবিত কযায র মেযwww.hajj.gov.bdওময়ফাআট 
ও smsাবব মময ভাধ্যমভ মজ্জয মাফতীয় কাম মাফরী তযন্ত দ্রুত এফং সুষু্ঠবামফ ম্পন্ন কযা ময়মে। এ দ্ধবতমত মৌবদ দূতাফা 

ও মৌবদ জ্জ ভন্ত্রণারময়য চাবদা মভাতামফক কর জ্জমাত্রীয তথ্য ডাটামফমজ ংযেণ কযা মে। তযাধুবনক তথ্য প্রমৄবিয 

ভাধ্যমভ নরাআমন ববা রজমভন্ট কময মজ্জয অনুলবিক তথ্যাফরী ংবিষ্ট কর ংস্থামক যফযা োড়াওজ্জ্বভওসুমভ 

প্রবতবদন একটি কময বুমরটিন প্রচায বনবিত কযা ময়মে। জ্জ কযামম্প জ্জ মাত্রীমদয সুময় াবন যফযাময জন্য গবীয নরকূ 

স্থান এফং ভবজমদয াঈে বমেভ অধুবনক কযা ময়মে। ২০১৩ ার মত ভক্কা ও 

http://www.hajj.gov.bd/
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ভবদনায়জ্জ্বভওসুমভঅধুবনকতথ্যপ্রমৄবিমৃদ্ধKIOSKমভবমনযভাধ্যমভএ মাফত প্রায় ১.৭৩রে জ্জমাত্রীমক বচবকৎা মফা প্রদান 

কযা ময়মে। 
৬.৩.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর বনমদ মক এফং বনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  জ্জ্ব ও ওভযা ব্যফস্থানায 

ঈন্নয়ন এফং বচবকৎক 

দর ন্যান্য প্রবতবনবধ দর 

মপ্রযণ 

জ্জ্ব মফা 

প্রদান 

২ 

ংখ্যা 

(াজায 

জন) 

১০৬  ১১৩  ১১৮ ১২৩  

ওভযা মফা 

প্রদান 
১৫  ১৭  ১৮ ২০  

৬.৩.৩ ামযন আঈবনট , কভ মসূবচ এফং প্রকল্পওয়াবয ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈবনট, কভ মসূবচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংবিষ্ট 

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৪ ফাংরামদ ওয়াক প প্রান 

৬.৪.১ াম্প্রবতক জমনঃ ১৯৬২ ামরয ওয়াক প ধ্যামদময ৭১ ধাযাভমত ওয়াক প প্রামন তাবরকার্ভি ২১৪৬৪টি ওয়াক প এমেমটয 

নীট অময়য তকযা ৫% বাগ ওয়াক প চাঁদা বমমফ  ধাম ম কময বফগত বতন ফেময প্রায় ১৬ মকাটিটাকা অদায় কযা ময়মে। নতুন 
১২৩২টি ওয়াক প এমেট তাবরকার্ভি কযা ময়মে । ভবজদ ংস্কায-মভযাভত কামজ ১৯.০০ রে টাকা নুদান প্রদান কযা 

ময়মে। 
৬.৪.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর বনমদ মক এফং বনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  ওয়াক প এমেট এফং 

মদমফাত্তয ম্পবত্ত 

বচবিতকযণ, যেণামফেণ 

ও ডাটামফআজ প্রস্ত্ত্ততকযণ 

নতুন 

তাবরকার্ভিএমে

ট 

৩ ংখ্যা ২১৫  ২২০  ২২৫ ২৩০  

২.  ওয়াকপ এমেটমূময 

কাম মক্রভ বডটকযণ 

বনযীোকৃত 

এমেট 
৩ 

ংখ্যা 

(াজায) 
২.৫০  ২.৭০  ২.৮০ ৩.০০  

৩. ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূমক  

নুদান প্রদান 

ংস্কাযকৃত 

প্রবতষ্ঠান 
৪ ংখ্যা ৫০  ৫২  ৫৪ ৫৫  

৬.৪.৩ ামযন আঈবনট , কভ মসূবচ এফং প্রকল্পওয়াবয ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈবনট, কভ মসূবচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংবিষ্ট 

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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৬.৫ বন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে  

৬.৫.১  াম্প্রবতক জমনঃ বফগত৩ফেময৩৮৮৬টি ধভীয় প্রবতষ্ঠামনয ংস্কায -মভযাভত-ঈন্নয়ন এফং ২২০৫জন দুঃ মস্থয ভাম  অবথ মক 

নুদান বমমফ ৫ মকাটি২৩ রে টাকা বফতযণ কযা ময়মে । দুগ মাপূজা ঈরমে ৪ মকাটি ৫০ রে টাকা মদময প্রায়  ৪৫ ,০০০ 

পূজাভেম বফতযণ কযা ময়মে । ট্রাে কতৃমক ফাস্তফায়নাধীন ভবন্দযবববত্তক বশু ও গণবো কাম মক্রভ-৩য় ম মায় ীল মক প্রকমল্পয 

ধীন ৬৪ মজরায় স্থাবত ৫ ,২৫০টি বো প্রবতষ্ঠামনয ভাধ্যমভ ৫১৩৭৫০ জন বশুওফয়স্কব্যবিমকাঠদান ম্পন্ন কযা 

ময়মে।এোড়াজাতীয়ওধভীয়বদফঈদমানঈরমে১৯৫টিনুষ্ঠামনযঅময়াজনকযাময়মে। 
৬.৫.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর বনমদ মক এফং বনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  বশুমদয প্রাক-প্রাথবভক ও 

ধভীয় বো প্রদান 

প্রাক প্রাথবভক 

ও বন্দু ধভীয় 

বোথী 

১ াজায জন ১৫৬  ১৬৫  ১৬৫ ১৬৫  

২. বফনামূমল্য াঠ্যপুস্তক ও বো 

ঈকযণ যফযা কযা 
ঈকাযমবাগী ১ 

ংখ্যা 

(াজায) 
১৭৭  ১৭৭  ১৭৭ ১৭৭  

৩. ধভীয় ব্যবিত্বমক অথ ম-

াভাবজক বফলময় প্রবেণ 

প্রববেত 

পুমযাবত 
১ 

ংখ্যা 

(াজায) 
৫.০০  ৭.০০  ৯.০০ ৮.৫০  

৪. অন্তঃধভীয় ংরা, 

ওয়াকম, মবভনায ও 

অমরাচনা বা অময়াজন 

অময়াবজত 

ওয়াকম/ 

মবভনায 

১ ংখ্যা ১৩৫  ১৪০  ১৪০ ১৫০  

৫. গমফলণা ও ধভীয় পুস্তক 

প্রকানা 

প্রকাবত 

পুস্তক 
১ ংখ্যা ১  ৫  ৫ ৫  

৬.  ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূমকনুদান 

প্রদান 

ংস্কাযকৃতভঠ-

ভবন্দয-অশ্রভ 
৪ ংখ্যা ১৬৫০  ১৭৫০  ২০০০ ২১০০  

৭.  দবযদ্রদুঃস্থব্যবিমদযঅত্ম-

বনব মযীরতায়নুদানপ্রদান 

নুদানপ্রাপ্ত 

ব্যবি 
৪ 

ংখ্যা 

(জন) 
৯৫০  ১০০০  ১১০০ ১১৫০  

৮. দুগ মাপূজায়অবথ মকয়তাপ্রদান নুদানপ্রাপ্ত  

পুজাভে 
৪ 

ংখ্যা 

(াজায) 
২০  ২১  ২১.৫ ২২.০  

৬.৫.৩ ামযন আঈবনট , কভ মসূবচ এফং প্রকল্পওয়াবয ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈবনট, কভ মসূবচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংবিষ্ট 

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৬ মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

৬.৬.১ াম্প্রবতক জমনঃ বফগত বতনথ মফেময ১৪৬৫ টি মফৌদ্ধ ঈানারয়  এফং প্যামগাডা  মভযাভত, ংস্কায ও ংযেমণয জন্য 

১মকাটি৩৮ রে টাকা নুদান প্রদান কযা ময়মে । এোড়া ২০০০ জন বশুমক প্রাক -প্রাথবভক ও ধভীয় বো প্রদান কযা 

ময়মে।১৮০ জন ধভীয় ব্যবিত্বমকভানফম্পদ ঈন্নয়ন বফলয়ক প্রবেণ প্রদান কযা ময়মে। 
৬.৬.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর বনমদ মক এফং বনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. বশুমদয প্রাক-প্রাথবভক ও প্রাক প্রাথবভক ১ ংখ্যা ২০০০  ২০০০  ২০০০ ২০০০  
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কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ধভীয় বো প্রদান ওমফৌদ্ধ ধভীয় 

বোথী 

(জন) 

2. বফনামূমল্য াঠ্যপুস্তক ও 

বো ঈকযণ যফযা কযা 

প্রাক প্রাথবভক 

ওমফৌদ্ধ ধভীয় 

বোথী 

১ ংখ্যা ২০০০  ২০০০  ২০০০ ২০০০  

3. ধভীয় ব্যবিত্বমক অথ ম-

াভাবজক বফলময় প্রবেণ 

প্রবেণ প্রাপ্ত 

মফৌদ্ধ ববক্ষু 
১ ংখ্যা ৬০  ৬০  - -  

4. ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূমক 

নুদান প্রদান 

নুদানপ্রাপ্ত 

প্রবতষ্ঠান 
৪ ংখ্যা ৩০০  ৩১০  ৩২০ ৩৩০  

৬.৬.৩ ামযন আঈবনট , কভ মসূবচ এফং প্রকল্পওয়াবয ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈবনট, কভ মসূবচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংবিষ্ট 

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৭ বিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

৬.৭.১  াম্প্রবতক জমনঃবিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে এযট্রাবেমফাড ম২০১১ ামর গঠনকযা য় এফং ২০১২ ার মথমক এয কাম মক্রভ শুরু 

য়।বফগত বতনথ মফেময ১৯১টিবগজমা-ঈানারয়মকমভযাভতওংস্কামযযজন্য১মকাটি ৩৫ রেটাকানুদানপ্রদানকযাময়মে। 
৬.৭.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর বনমদ মক এফং বনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

বনমদ মক 

ংবষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্রবভক 

বযভাময 

একক 

ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতজমন রেযভাত্রা ংমাবধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়াবদ রেযভাত্রা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. ধভীয় প্রবতষ্ঠানমূমক 

নুদান প্রদান 

নুদানপ্রাপ্ত 

প্রবতষ্ঠান 
৪ ংখ্যা ৮০  ৯০  ১০০ ১৫০  

৬.৭.৩ ামযন আঈবনট , কভ মসূবচ এফং প্রকল্পওয়াবয ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈবনট, কভ মসূবচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংবিষ্ট 

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমাবধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়াবদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

 


