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ভঞ্জুরয নং-৩2 

৩৫-ধভ ম রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১8-১9 

প্রমেণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অনুন্নয়ন    

উন্নয়ন    

মভাট    

 

যাজস্ব    

মূরধন    

মভাট    

১.০ রভনমেটমভন্টওপ্রধানকাম মাফরর 

১.১ রভনমেটমভন্ট 

ধভীয় মূল্যমফাধ ও ননরতকতা রফকাময ভাধ্যমভ উদায ও াম্প্রদারয়ক ম্প্রীরতয াফ মজনীন ভাজ প্ররতষ্ঠা। 

১.২ প্রধানকাম মাফরর 

1.2.1. ইরারভক পাউমেন, ফাংরামদ ওয়াক প প্রান, রন্দু, মফৌদ্ধ ও রিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রামেয কাম মক্রভ ংক্রান্ত গমফলণা ও 

তত্ত্বাফধান, উন্নয়ন কাম মক্রভ ফাস্তফায়মন ারফ মক মমারগতা ও অনুদান প্রদান এফং অথ ম ংস্থামনয উমযাগ গ্রণ; 

1.2.2. জ্বনীরত, জ্ব প্যামকজ মঘালণা, রি-ারেক জ্ব চুরি ম্পাদন ও জ্বমাত্রীমদয আফান ব্যফস্থানা জ্ব ও ওভযাহ  গভন 

ংক্রান্ত মাফতীয় কাম মক্রভ এফং তীথ ম ভ্রভণ, রফমদম গভনকাযী এফং রফমদ মথমক আগত ধভীয় প্ররতরনরধদর ংক্রান্ত কাম মক্রভ 

গ্রণ; 

1.2.3. ওয়াক প ও মদমফাত্তয ম্পরত্তয যেণামফেণ এফং রযচারনায় ায়তা প্রদান; 

1.2.4. ধভীয় মেমত্র রফরবন্ন গমফলণা ও প্রকানায মেমত্র উন্নয়ন াধন এফং পৃষ্ঠমালকতা প্রদান দাতব্য প্ররতষ্ঠানমূময 

ব্যফস্থানায়মমারগতা প্রদান; 

1.2.5. ধভ ম এফং ধভীয় রফলয় ংরিষ্ট আন্তজমারতক মেরন, মরভনায ও ংরাময আময়াজন এফং অংগ্রণ, রফরবন্ন মদ ও 

আন্তজমারতক ংস্থা ও ংগঠনমূময ামথ মমাগামমাগ, ম্পকম স্থান, ম্পমকময উন্নয়ন, চুরি ও দররর ম্পাদন, ভম াতা এফং 

কনমবনন ংক্রান্ত কাম মক্রভ; 

1.2.6. ধভীয় ও রো প্ররতষ্ঠামন রফরবন্ন কাম মক্রমভয ভাধ্যমভ াভারজক উন্নয়ন, গমফলণা রযচারনা, দুনীরত ও ন্ত্রাফাদ প্ররতমযাধ, ধভীয় 

মূল্যমফাধ, ননরতকতা, ভ্রাতৃত্বমফাধ ও াম্প্রদারয়ক ম্প্রীরত মজাযদাযকযণ; 

1.2.7. রফরবন্ন ধভীয় প্ররতষ্ঠান ও ধভীয় ংগঠমনয ংস্কায, অনুদান প্রদান, চাঁদ মদখা রফরবন্ন ধভীয় উরে এফং উৎফ উদ মান 

ংক্রান্ত কাম মক্রভ; 

1.2.8. দুুঃস্থ পুনফ মামনয জন্য আরথ মক ায়তা প্রদান। 
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২.০ ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য এফং কাম মক্রভমূ  

ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগতউমেশ্য কাম মক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযীঅরধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

১.  ধভীয় ও ননরতকতামফাধ ম্পন্ন 

ভাজরফরনভ মাণ 

 রডরজটাইমজমনয ভাধ্যমভ মকাযআন প্রচায-প্রকা  রচফারয় 

 রশুমদয প্রাক-প্রাথরভক ও ধভীয় রো প্রদান  ইরারভক পাউমেন 

 রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 রকমায-রকমাযীমদয কুযআন রো প্রদান  ইরারভক পাউমেন 

 রেক ও ংরিষ্টমদয মভৌররক প্ররেণ প্রদান  ইরারভক পাউমেন 

 রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 ফয়স্কমদযােযজ্ঞানধভীয়রোপ্রদান 

 জীফনব্যাী রো (রাইমেরয) কভমসূরচরযচারনা 

 রফনামূমল্য াঠ্যপুস্তক ও রো উকযণযফযাকযা  ইরারভক পাউমেন  

 রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে  ধভীয় ব্যরিত্বমক আথ ম-াভারজক রফলময় প্ররেণ 

 আন্তুঃধভীয় ংরা, ওয়াকম, মরভনায ও 

আমরাচনা বা আময়াজন 

 ইরারভক পাউমেন 

 রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 গমফলণামূরক ও ধভীয় পুস্তক প্রকানা  ইরারভক পাউমেন 

 রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

২.  জ্ব ব্যফস্থানায উন্নয়ন  জ্বও ওভযা ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফং রচরকৎক 

দরঅন্যান্য প্ররতরনরধ দর মপ্রযণ 

 রচফারয় 

 জ্ব অরপ ( ঢাকা এফং ভক্কা) 

 জ্ব ও ওভযা এমজরিমক রাইমি প্রদানওনফায়ন 

 জ্ব গাইডমদয প্ররেণ 

 রচফারয় 

৩. ধভীয় প্ররতষ্ঠান ও ংস্থায 

অফকাঠামভা উন্নয়ন এফং 

ব্যফস্থানায ভামনান্নয়ন 

 ওয়াক প এমেটএফং মদমফাত্তয ম্পরত্ত রচরিতকযণ, 

তাররকাভুিকযণ, যেণামফেণ ও ডাটামফইজ 

প্রস্ত্ত্ততকযণ 

 ওয়াকপ এমেটমূময কাম মক্রভ অরডটকযণ 

 ফাংরামদ ওয়াক প প্রান 

 ইরারভক পাউমেমনয কাম মক্রভ রডরজটাইজডকযণ  ইরারভক পাউমেন 

৪.  ধভীয় প্ররতষ্ঠান ও দুুঃস্থ 

ব্যরিমদয আথ ম-

 ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূও দুুঃস্থ ব্যরিগণমক  অনুদান 

প্রদান 

 রচফারয়  

 ইরারভক পাউমেন 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগতউমেশ্য কাম মক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযীঅরধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

াভারজকঅফস্থায উন্নয়ন  ফাংরামদ ওয়াকপ প্রান  

 রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 রিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 দরযদ্র ও দুুঃস্থ ব্যরিমদযআত্মরনবমযীরতায় অনুদান 

প্রদান 

  রচফারয় 

 রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 রিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

 দুগ মা পূজা ও ধভীয় উৎমফ আরথ মক ায়তা প্রদান 

 মাকাত ংগ্র এফং দরযদ্র ও দুুঃস্থ 

ব্যরিমদযআত্মরনবমযীরতায় অনুদান প্রদান 

 ধভীয় ব্যরিমদয (ইভাভ ও মুয়ারিন) 

আত্মরনবমযীরতায় অনুদান ও ঋণ প্রদান 

 ইরারভক পাউমেন 

 প্রতযন্ত অঞ্চমর ইরারভক রভমনযভাধ্যমভ রচরকৎা 

মফা প্রদান 

৩.০  দারযদ্রয রনযন ও নাযী উন্নয়ন ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্রয রনযন ও নাযী উন্নয়মনয উয ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্যমূময প্রবাফ  

৩.১.১ ধভীয় ও ননরতকতা মফাধ ম্পন্ন ভাজ রফরনভ মাণ  

দারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ:রশুমদয প্রাক-প্রাথরভক ও ধভীয় রো প্রদামনয জন্য প্রায় ৫৭৩১০ জন রেক রনময়া মগয 

ভাধ্যমভপ্রায় 18 রে 27 াজায ৯৫০ জন রশু (মেমর ও মভময়) ও ফয়স্ক ব্যরি  উন্নতভামনয রোয সুমমাগ ামফ, মা বরফষ্যমত 

দেতা বৃরদ্ধ ও কভ মংস্থামনয ভাধ্যমভ দারযদ্র রনযমন ায়ক মফ। 
নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ:প্রাক-প্রাথরভক রো মকন্দ্র চালুয পমর মভময়রশুমদয অংগ্রণ অরধকতয বৃরদ্ধ ামফ । াভারজক 
রনযাত্তা রফলময় তাঁমদয মচতনতা এফং াভারজক কভ মকামে অংগ্রণ বৃরদ্ধ য পমর নাযীমদয কভ মংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ । 
ােযতা-উত্তয ও অব্যাত রো মকাম ম নাযীমদয অগ্রারধকায প্রদান কময নাযীয অংগ্রণ রনরিত কযা মফ, মা াভরগ্রকবামফ 

নাযী উন্নয়মন প্রতযে প্রবাফ মপরমফ। 
৩.১.২ দে জ্জ্ব ব্যফস্থানা 

দারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ:প্রতযে মকান প্রবাফ মনই । তমফ জ্ব ব্যফস্থানা ও আই.টি. ারবমময উন্নয়মনয পমর জনমগাষ্ঠীয 

াভরয়কবামফ কভ মংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। এয পমর মদময মমাগ্যতাম্পন্ন দরযদ্রমদয কমভ ময সুমমাগ বৃরদ্ধ ামফ। 
নাযী উন্নয়মনয উয 

প্রবাফ:ভররাজ্বমাত্রীযংখ্যাক্রভান্বময়বৃরদ্ধযপমরতামদযমফারনরিতকযমণযরমেযরফরবন্নপ্ররতরনরধদমরভররাদস্যমদযঅন্তভু মিকযা

য়নাযীউন্নয়মনপ্রতযেপ্রবাফড়মফ। 
৩.১.৩ ধভীয় প্ররতষ্ঠান ও ংস্থায অফকাঠামভা উন্নয়ন এফং ব্যফস্থানায ভামনান্নয়ন 

দারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ:ওয়াক প এমেট সুষু্ঠবামফ যেণামফেমণয পমর দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভ মংস্থান ও আয় বৃরদ্ধয সুমমাগ 

সৃরষ্ট মফ। যকারযবামফ ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূময ংস্কায ও মভযাভমতয জন্য আরথ মক অনুদান প্রদামনয পমর এরাকায জনগমণয 
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ধভীয় আচায অনুষ্ঠান ারমনয সুমমাগ বৃরদ্ধ  ধভীয় প্ররতষ্ঠামনয মভযাভত ও ংস্কামযয জন্য স্থানীয় জনগমণয উয আরথ মক 

ায়তায চা কভমফ। 
নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ:ওয়াক পএমেট ব্যফস্থানায উন্নয়ন কাম মক্রমভয পমর ীরভত আকাময নাযীয কভ মংস্থামনয সুমমাগ 

সৃরষ্ট মফ , তামদয আয় বৃরদ্ধমত ায়ক ভূরভকা যাখমফ । ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূময উন্নয়মনয পমর নাযীযাও মযােবামফ উকৃত 
মফ। 

৩.১.৪  ধভীয় ব্যরি-প্ররতষ্ঠান ও দুুঃস্থ ব্যরিমদয আথ ম-াভারজক অফস্থায উন্নয়ন 

দারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ:মাকাত পামেয ংগৃীত অথ ম ও অনুদান চযভ দরযদ্র এফং দুুঃস্থ ব্যরিমদযমক আরথ মক ায়তা 

রমমফ প্রদান কময তামদযমক আত্ম-রনবমযীর ও অথ মননরতকবামফ স্বাফরম্বী মত ায়তা কযা মফ । পমর স্ব-কভমংস্থামনয 

ভাধ্যমভ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয স্থায়ীবামফ দারযদ্রয রনযন মফ,এমত দারযদ্রযমুি ভাজ প্ররতষ্ঠা ম্ভফ মফ। 
নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ:দুুঃস্থ ব্যরিমদয আত্মরনবমযীরতায রমেয প্রদত্ত অনুদান ও মাকামতয অথ ম চযভ দরযদ্র ও দুুঃস্থ 

ভররামদয আরথ মকবামফ স্বাফরম্বী কযমত যারয ভূরভকা যাখমফ। আয় বৃরদ্ধয পমর ারযফারযক ও াভারজকমেমত্র নাযীয ভম মাদা 
বৃরদ্ধ ামফ। 

৩.২ দারযদ্রয রনযন ও নাযী উন্নয়ন ম্পরকমত ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১8-১9 

প্রমেণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

দারযদ্র্য রনযন    

নাযী উন্নয়ন    

৪.১ অগ্রারধকায খাত/কভ মসূরচমূ(Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রারধকায ব্যয় খাত /কভ মসূরচমূ  ংরিষ্ট ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য 

১.  রশুমদয প্রাক-প্রাথরভক ও ধভীয় রো প্রদান 

 প্রাক-প্রাথরভক ও ধভীয় রো প্রদামনয ভাধ্যমভ রশুমদয উমৄি কময গমড় তুমর 

প্রাথরভক রফযারময় বরতম ওয়ায উমমাগী কযায জন্য এ কাম মক্রভ খুফই মৄমগামমাগী । 
এ রফমফচনায় এ খাতমক ভন্ত্রণারময়য মফ মাচ্চ অগ্রারধকায ম্পন্ন খাত রামফ অন্তভু মি 

কযা ময়মে। 

 ধভীয় ও ননরতকতা মফাধম্পন্ন ভাজ 

রফরনভ মাণ 

২.  ধভীয় ব্যরিত্বমকআথ ম-াভারজক রফলময় প্ররেণ প্রদান 

 ধভীয় ব্যরিত্বমদযমক আয়ফধ মক ও উৎাদনীর প্ররেণ প্রদামনয পমর আথ ম-াভারজক 

কভ মকামে তাঁমদয মৃ্পিতা ফাড়মফ । প্ররেণপ্রাপ্ত ধভীয় ব্যরিত্ব বৃন্দ জরি ও 

ন্ত্রারফমযাধী কাম মক্রভ আথ ম-াভারজক উন্নয়মন অফদান যাখমত েভ মফন । এ 
রফমফচনায় এ খাতমক ভন্ত্রণারময়য অগ্রারধকায খাত রমমফ রফমফচনা কযা ময়মে। 

 ধভীয় ও ননরতকতা মফাধম্পন্ন ভাজ 

রফরনভ মাণ 

৩.জ্ব ও ওভযা ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফং রচরকৎক দর অন্যান্য প্ররতরনরধ দর মপ্রযণ 

 অনরাইমন জ্বমাত্রীমদয প্রাক -রনফন্ধন, রনফন্ধন এফং রবা রজমভমন্টয ভাধ্যমভ 

জ্বমাত্রীমদয মফা প্রদান সুষু্ঠবামফ জ্ব ম্পাদন রনরিত কযা মফ।জ্বকারীন ভময় 

জ্ব গাইড , এমজরি প্ররতরনরধ ও জ্বমাত্রীমদয প্ররেণ প্রদান এফং  জাতীয় জ্ব  ও 

ওভযা নীরত  অনুমায়ী রচরকৎক দর অন্যান্য প্ররতরনরধ দর মপ্রযণ কময 

জ্বকাম মক্রমভ গরতীরতা আনমত এখাতমক গুরুত্ব মদয়া ময়মে। 

 জ্ব ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪.  গমফলণা ও ধভীয় পুস্তক প্রকানা 

 জনগমণয ননরতকতা ও মূল্যমফামধয উন্নয়মন ধভীয় পুস্তকারদয প্রকানা এফং গমফলণায 

 ধভীয় ও ননরতকতা মফাধম্পন্ন ভাজ 

রফরনভ মাণ 
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অগ্রারধকায ব্যয় খাত /কভ মসূরচমূ  ংরিষ্ট ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য 

সুমমাগ সৃরষ্ট কযায জন্য এ খাতমক অগ্রারধকায প্রদান কযা ময়মে। 
৫.  ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূ এফং দুুঃস্থ ব্যরিগণমক আত্মরনবমযীরতায়  অনুদান প্রদান 

 অনুদান প্রদামনয ভাধ্যমভ ধভীয় প্ররতষ্ঠান মভযাভত ও ংস্কাযপূফ মক অফকাঠামভায 

ভামনান্নয়ন কযা  মফ। এোড়া, দরযদ্র ও দুুঃস্থ ব্যরিগণমক তথ্যপ্রমৄরি, কারযগরয ও 

বৃরত্তমূরক রো প্রদা মনয ভাধ্যমভদে জনরিমত রূান্তয কময শ্রভ ফাজাময তামদয 

অংগ্রণ বৃরদ্ধয রমেয কাম মক্রভ গ্র মণয প্রময়াজন যময়মে রফধায় উি কাম মক্রমভ 

গরতীরতা আনমত এ খাতমক গুরুত্ব মদয়া ময়মে। 

 ধভীয় ব্যরি-প্ররতষ্ঠান ও দুুঃস্থ 

ব্যরিমদয আথ ম-াভারজক অফস্থায 

উন্নয়ন 

৬. দরযদ্র ও দুুঃস্থ ব্যরিমদয রচরকৎা মফা প্রদান 

  মদময প্রতযন্ত অঞ্চমর যদরযদ্র ও দুুঃস্থ ব্যরিগণমক রচরকৎা মফা প্রদামনয 

ভাধ্যমভতামদযআথ ম-াভারজকউন্নয়নাধনকযা মফ। এ রফমফচনায় এ খাতমক গুরুত্ব মদয়া 
মফ। 

 ধভীয় ব্যরি-প্ররতষ্ঠান ও দুুঃস্থ 

ব্যরিমদয আথ ম-াভারজক 

অফস্থাযউন্নয়ন 

৪.২ ভধ্যমভয়ারদব্যয়প্রাক্করনওপ্রমেণ (২০১8-১9মত২০20-২1)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/অামযনইউরনটওয়াযীব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৮-১৯ 

প্রমেণ 

২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

      

৪.২.২ অথ মননরতক গ্রু মকাড অনুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

অথ মননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৮-১৯ 

প্রমেণ 

২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

       

৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ মকৃরত রনমদ মকমূ (Key Performance Indicators) 

রনমদ মক ংরিষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. *প্রাক প্রাথরভক ও ধভীয় রোয 

কবামযজ 
১ তাং ১১.৭৮  ১২.০০  12.00 ১২.১০  

2. **প্ররেণ প্রদামনয ভাধ্যমভ 

ধভীয় ব্যরিত্বমদয আথ ম-াভারজক 

কভ মকামে ম্পৃিকযণ 

১ তাং ২.৮০  ৩.০০  3.00 ৩.১০  

3. ধভীয় প্ররতষ্ঠামনয ংস্কায 
৩ 

ংখ্যা 

(াজাযজন) 
৮.৩০  ৮.৫০  ৮.৭০ ৯.০০  

4. জ্বও ওভযাহ  ারনকাযীমদয 

মফা প্রদান 
২ 

ংখ্যা 

(াজাযজন) 
১১৭  11৮  ১২০ ১২২  

*  ৩-৬ ফেমযয রশুয ংখ্যা ১,২৭,২৯,৪৯৯ জন। 
** মদমমভাটধভীয়ব্যরিত্বইভাভএযংখ্যা২.৫০ রেজনজরযঅনুমায়ী। 

৬.০ অরধদপ্তয/ংস্থায াম্প্ররতক অজমন, কাম মক্রভমূ এফং পরাপর  রনমদ মক ও রেযভাত্রা এফং ব্যয় 

প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয়  
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৬.১.১ াম্প্ররতক অজমন: জ্ব ব্যফস্থানায উন্নয়মনয রমেয জাতীয় জ্ব  ও ওভযা নীরত ২০১৭ রি :/১৪৩৮ রজযী প্রণয়ন 

এফংজ্বব্যফস্থানায় তথ্য প্রমৄরিয মফাচ্চম ব্যফায অনরাইমনজ্বমাত্রীয প্রাক-রনফন্ধন ও রনফন্ধন কাম মক্রভ শুরু কযা ময়মে। 
াযা মদময প্রায় ২৩,৫২৬টি ভরজদ, ভরন্দয, ভঠ, আশ্রভ, প্যামগাডা ও মফৌদ্ধ ভরন্দয, কফযস্থান, ঈদগা ,  শ্মান এফং রমভরট্র 

ইতযারদ ংস্কায ও মভযাভমতয রমেয রফগত ৩ ফেময প্রায়  ৪৭ .৪৮ মকাটি টাকা আরথ মক অনুদান প্রদান কযা ময়মে । এোড়া , 
৫,১১৮ জন দুুঃমস্থয আত্ম-কভমংস্থামনয রমেয আরথ মক অনুদান প্রদান কযা ময়মে। 

৬.১.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমদ মক এফং রনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমদ মক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. রডরজটাইমজমনয ভাধ্যমভ 

মকাযআন প্রচায-প্রকা 

সুরফধামবাগী 

াঠক 

(ওময়ফাইমটরব

রজটমযয ংখ্যা 

রমমফ) 

১ াজায জন ৯৫০  ১০০০  ১০50 1050  

২.  জ্ব ও ওভযা ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন এফং রচরকৎক 

দর অন্যান্য প্ররতরনরধ 

দর মপ্রযণ। 

জ্ব ম্পাদন 

২ 

াজায জন ১১৭  ১১৮  12০ ১২২  

প্ররতরনরধয ংখ্যা জন ৩৫০  ৩৫০  360 ৩৭০  

৩.  জ্ব ও ওভযাহ  এমজরিমক 

রাইমি প্রদান ও নফায়ন 

ইসু/নফায়নকৃত 

রাইমি 
২ ংখ্যা ১২০০  ১২৫০  ১৩০০ ১৩৫০  

৪.  জ্ব গাইডমদয প্ররেণ প্ররেণপ্রাপ্ত 

গাইড 
২ ংখ্যা ১১৭  ১২৫  ১৫০ ১৭৫  

৫.  জ্ব রফলয়ক প্ররেণ প্ররেণপ্রাপ্ত 

এমজিী, 

প্ররতরনরধ ও 

জ্বমাত্রী 

২ ংখ্যা ৩০০০  ৩৮০০  ৩৮০০ ৪০০০  

৬.  ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূমক 

অনুদান প্রদান 

অনুদান প্রাপ্ত 

ধভীয় প্ররতষ্ঠান 
4 

ংখ্যা 

(াজায) 
৮.৫০  ৯.00  ৯.৫ ১০.০০  

৬.১.৩ অামযন ইউরনট , কভমসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

অামযন ইউরনট , কভ মসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ  ংরিষ্ট  

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৬-১৭ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.২ ইরারভক পাউমেন  

৬.২.১ াম্প্ররতক অজমন: রফগত ৩ ফেময ২৩ রে ৪৩াজায রশুমক প্রাক-প্রাথরভক এফং ২০ রে ১৮ াজায জন রশুমক ননরতক ও 

কুযআন রো প্রদান কযা ময়মে । ১৬৫৬৭ জন  ধভীয় ব্যরিত্বমক আথ ম-াভারজক উন্নয়নমূরক প্ররেণ প্রদান কযা 

ময়মে।এোড়া,১০৩৬জনকভ মকতমা-কভমচারযওধভীয়ব্যরিত্বমককরম্পউটাযপ্ররেণপ্রদানকযাময়মে।জনগমণয ননরতক মূল্যমফাধ 
উন্নয়মন৪৭৪টি গমফলণামূরক ও ইরারভক পুস্তক প্রকা কযা ময়মে । দারযদ্রয রফমভাচমন২৯৪০ জন ইভাভ-মুয়ারিনমক সুদমুি 

ঋণ ও ৩৪৩০ জনমক আরথ মক াা য্য প্রদান এফং মাকাত পাে মত৬০৪৮  জন পুরুল ও ৫৮৯১ জন ভররামক আরথ মক াায্য 

প্রদান কযা ময়মে। ৩৪১৬ জন ভররামক মরাই প্ররেণ প্রদানপূফ মক ৫৭৬টি মরাই মভরন রফতযণ কময কভ মংস্থামনয সুমমাগ 

সৃরষ্ট,৩০৯টি ভাদক ও মমৌতুকরফীন রফফা ম্পরকমত মরভনায  রফত্র ঈদ-এ-রভরাদুন্নফী (াুঃ) উর মে৭১৩টি অনুষ্ঠান, 

৩২১৬টি মকাযআমনয তাপরয ভারপর এফং রোমূরক  ১২৫৪৩টি কভ মসূরচ-প্ররতমমারগতায আময়াজন কযা ময়মে । এোড়া, 
মদময প্রতযন্ত অঞ্চমর ৩০ রে ৪৯ াজায জন দরযদ্র পুরুল ও ভররামক রচরকৎা মফা প্রদান কযা ময়মে। 
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৬.২.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমদ মক এফং রনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমদ মক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  রশুমদয প্রাক-প্রাথরভক ও 

ধভীয় রো প্রদান 

ধভীয় ও ননরতক 

রোপ্রাপ্ত রশু 
১ াজাযজন ৯১০  ৯৩০  ৯৬০ ১০২০  

২.  রকমায-রকমাযীমদয 

কুযআন রো প্রদান 

কুযআন রো 

প্রদান 
১ াজাযজন ১০২২  ১২৪৬  ১৪৩৫ ১৬২৪  

৩.  রেক ও ংরিষ্টমদয 

মভৌররক প্ররেণ প্রদান 
প্ররেণ ১ াজায জন ৬০  ৬৭  ৭৪ ৮০  

৪. ফয়স্কমদয ােয জ্ঞান 

ধভীয় রো প্রদান 
ফয়স্ক রোথী ১ 

ংখ্যা 

(াজায) 
১৯  ১৯  ১৯ ১৯  

৫.  জীফন ব্যাী রো 

(রাইমেরয) কভ মসূরচ 

রযচারনা  

উকাযমবাগী ১ রে জন ৪০  ৪২  ৪৩ ৪৪  

৬.  রফনামূমল্য াঠ্য পুস্তক ও 

রমোকযণ যফযা 

কযা  

রোথী ১ রে জন ১৭.০৯  ২০.০১  ২০.৬২ ২৪.৮৮  

৭.  ধভীয় ব্যরিত্ব/ইভাভগণমক 

আথ ম-াভারজক রফলময় 

প্ররেণ  

প্ররেণ প্রাপ্ত 

ইভাভ 
১ াজায জন ৬.০০  ৬.৭০  ৬.৭০ ৬.৭০  

৮. আন্তুঃধভীয় ংরা, 

ওয়াকম, মরভনায ও 

আমরাচনা বা আময়াজন 

আময়ারজত 

ওয়াকম/ 

মরভনায 

১ ংখ্যা ৫৬৩  ৫৭৫  ৫৮০ ৫৮৫  

৯. গমফলণামূরক ও ধভীয় 

পুস্তক প্রকানা  

প্রকারত 

পুস্তক 
১ ংখ্যা ২৩০  ২৫০  ২৬৫ 2৭৫  

১০. ইরারভক পাউমেমনয 

কাম মক্রভ রডরজটাইজডকযণ 

রডরজটাইজকৃত 

অরপ 
৩ ংখ্যা ১০৩  ১১৩  ১১৩ ১১৩  

১১.  মাকাত ংগ্র এফং দরযদ্র 

ও দুুঃস্থ ব্যরিমদযআত্ম-

রনব মযীরতায় অনুদান 

প্রদান 

ংগৃীত 

মাকামতয 

রযভান ৪ 

মকাটিটাকা

য় 
২.৪০  ৩.০০  ৩.২০ ৩.৪০  

অনুদান প্রাপ্ত 

ব্যরি 
াজায জন ১৪  ২০  ২৫ ৩০  

১২.  প্রতযন্ত অঞ্চমর ইরারভক 

রভমনয  ভাধ্যমভ 

রচরকৎা মফা প্রদান 

উকাযমবাগী ৪ 

ংখ্যা 

(াজায 

জন) 

১০০০  ১১৮০  ১২২০ ১২৫০  

13. ধভীয় ব্যরিমদয (ইভাভ ও 

মুয়ারিন) 

আত্মরনবমযীরতায় অনুদান 

ও ঋণ প্রদান 

প্রদানকৃত অথ ম 

৪ 

মকাটি 

টাকায় 
১.৮০  ২.২৫  ৩.৫০ ৪.২৫  

সুরফধামবাগীয 

ংখ্যা 

ংখ্যা 

াজায 

জন) 

২.৫  ২.৫  ৪.০ ৪.৫  

৬.২.৩ অামযন ইউরনট , কভমসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

অামযন ইউরনট , কভ মসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ  ংরিষ্ট  

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৬-১৭ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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৬.৩ জ্জ্ব অরপমূ (ঢাকা এফং ভক্কা)  

৬.৩.১ াম্প্ররতক অজমন: রফগত রতন ফেময ৩রে ০6াজায জ্বমাত্রী এফং ৪৫ াজায ব্যরিমক ওভযা সুষু্ঠবামফ ম্পাদমনয জন্য 

ারফ মক মফা প্রদান কযা ময়মে । জ্ব ব্যফস্থানায় তথ্য প্রমৄরিয মফাচ্চম প্রময়াগ রনরিত কযায 

রমেযwww.hajj.gov.bdওময়ফাইট এয ভাধ্যমভ মজয মাফতীয় কাম মাফরর অতযন্ত দ্রুত এফং সুষু্ঠবামফ ম্পন্ন কযা ময়মে। এ 

দ্ধরতমত মৌরদ দূতাফা ও মৌরদ জ্ব ভন্ত্রণারময়য চারদা মভাতামফক কর জ্বমাত্রীয তথ্য ডাটামফমজ ংযেণপূফ মক ংরিষ্ট 

কর ংস্থামক যফযা এফং জ্বমভৌসুমভ প্ররতরদন একটি কময বুমরটিন প্রচায রনরিত কযা ময়মে । ভক্কা ও 
ভরদনায়জ্বমভৌসুমভআধুরনকতথ্যপ্রমৄরিমৃদ্ধKIOSKমভরমনযভাধ্যমভএ মাফত প্রায় ২.০০রে জ্বমাত্রীমক রচরকৎা মফা প্রদান 

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

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমদ মক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জ্ব ও ওভযাহ  ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন এফং রচরকৎক 

দর অন্যান্য প্ররতরনরধ 

দর মপ্রযণ 

জ্ব মফা 

প্রদান 

২ 

ংখ্যা 

(াজায 

জন) 

১০৩  ১১৮  ১২৩ ১২৫  

ওভযা মফা 

প্রদান 
১৭  ১৮  ১৯ ২০  

৬.৩.৩ অামযন ইউরনট , কভমসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

অামযন ইউরনট , কভ মসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ  ংরিষ্ট  

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৬-১৭ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৪ ফাংরামদ ওয়াক প প্রান 

৬.৪.১ াম্প্ররতক অজমন: ১৯৬২ ামরয ওয়াক প অধ্যামদময ৭১ ধাযাভমত ওয়াক প প্রামন তাররকাভুি ২১,৮৩১টি ওয়াক প এমেমটয 

রনট আময়য তকযা ৫% বাগ ওয়াক প চাঁদা রমমফ ধাম ম কময রফগত রতন ফেময প্রায় ১ ৭মকাটিটাকা আদায় কযা ময়মে। নতুন 
১,২৯৯টি ওয়াক প এমেট তাররকাভুি কযা ময়মে । ভরজদ ংস্কায-মভযাভত কামজ ১০.০০ রে টাকা অনুদান প্রদান কযা 

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

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমদ মক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  ওয়াক প 

এমেটরচরিতকযণ, 

তাররকাভুিকযণ, 

যেণামফেণ ও ডাটামফইজ 

প্রস্ত্ত্ততকযণ 

নতুন 

তাররকাভুিএমে

ট 

৩ ংখ্যা ৩১৫  ৩৩০  ৩৫০ ৩৬০  

২.  ওয়াকপ এমেটমূময 

কাম মক্রভ অরডটকযণ 

রনযীোকৃত 

এমেট 
৩ 

ংখ্যা 

(াজায) 
২.৩৪  ২.৩৬  ২.৩৮ ২.৪০  

৩. ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূমক  

অনুদান প্রদান 

ংস্কাযকৃত 

প্ররতষ্ঠান 
৪ ংখ্যা ৫২  ৫৪  ৫৫ ৫৬  

http://www.hajj.gov.bd/
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৬.৪.৩ অামযন ইউরনট , কভমসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

অামযন ইউরনট , কভ মসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ  ংরিষ্ট  

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৬-১৭ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৫ রন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাে  

৬.৫.১  াম্প্ররতক অজমন:রফগত৩ফেময ৪,১৫৩টি ধভীয় প্ররতষ্ঠান ংস্কাময ৪ মকাটি ৭২ রে টাকা এফং ২,১৭০ জন দুুঃমস্থয ভাম  ১ মকাটি 

১০ রে টাকা আরথ মক অনুদান রফতযণ ক যা ময়মে। দুগ মাপূজা উরমে মদময প্রায়৩৭,০০০ টি পূজাভেম ৪ মকাটি ৫০ রে 
টাকা রফতযণ কযা ময়মে । ট্রাে কতৃমক ফাস্তফায়নাধীন ‘ভরন্দযরবরত্তক রশু ও গণরো কাম মক্রভ- ৪থ ম ম মায় ’ ীল মক প্রকমল্পয  

আওতায় াযা মদম ৫,৭৫০ টি রো প্ররতষ্ঠামনয ভাধ্যমভ ৫,১২,৭৫০ জন রশুওফয়স্কব্যরিমকাঠদান ম্পন্ন কযা 

ময়মে।এোড়া,জাতীয়ওধভীয়রদফউদমানউরমে ৩৯৬টিঅনুষ্ঠামনযআময়াজনকযাময়মে। 
৬.৫.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমদ মক এফং রনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমদ মক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  রশুমদয প্রাক-প্রাথরভক ও 

ধভীয় রো প্রদান 

প্রাক প্রাথরভক 

ও রন্দু ধভীয় 

রোথী 

১ াজায জন ১৬৫  ১৯৫  ১৯৫ ১৯৫  

২. রফনামূমল্য াঠ্যপুস্তক ও রো 

উকযণ যফযা কযা 
উকাযমবাগী ১ 

ংখ্যা 

(াজায) 
১৭৭  ২০৮  ২০৮ ২০৮  

৩. ধভীয় ব্যরিত্বমক আথ ম-

াভারজক রফলময় প্ররেণ 

প্রররেত 

পুমযারত 
১ 

ংখ্যা 

(াজায) 
৬.৫০  ১২.০০  ৬.৬০ ৬.৬০  

৪. জাতীয় ও ধভীয় রদফম 

আমরাচনা বা ও প্রাথ মনায 

আময়াজন 

আময়ারজত 

ওয়াকম/ 

মরভনায 

১ ংখ্যা ১৪০  ১৪০  ১৫০ ১৫০  

৫. ধভীয় পুস্তক প্রকানা প্রকারত 

পুস্তক 
১ ংখ্যা ১  ১  ১ ১  

৬.  ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূমকঅনুদান 

প্রদান 

ংস্কাযকৃতভঠ-

ভরন্দয-আশ্রভ 
৪ ংখ্যা ১৭০০  ১৭৫০  ১৮০০ ১৯০০  

৭.  দরযদ্রদুুঃস্থব্যরিমদযআত্ম-

রনব মযীরতায়অনুদানপ্রদান 

অনুদানপ্রাপ্ত 

ব্যরি 
৪ 

ংখ্যা 

(জন) 
১০০০  ১১০০  ১১৫০ ১২৫০  

৮.

 দুগ মাপূজায়আরথ মক

ায়তাপ্রদান 

অনুদানপ্রাপ্ত  

পুজাভে 
৪ 

ংখ্যা 

(াজায) 
৫.০০  ৭.০০  ৮.০০ ৯.০০  

৬.৫.৩ অামযন ইউরনট , কভমসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

অামযন ইউরনট , কভ মসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ  ংরিষ্ট  

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৬-১৭ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৬ মফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 
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৬.৬.১ াম্প্ররতক অজমন:রফগত রতনঅথ মফেময1621 টি মফৌদ্ধ উানারয়  এফং প্যামগাডা  মভযাভত, ংস্কায , ংযেণ ও ধভীয়উৎফ 

উদমামনয জন্য ২ মকাটি ২৫ রে টাকা অনুদান প্রদান কযা ময়মে । এোড়া, ২০০০ জন রশুমক প্রাক-প্রাথরভক ও ধভীয় রো 

প্রদান কযা ময়মে। 

৬.৬.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমদ মক এফং রনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমদ মক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. রশুমদয প্রাক-প্রাথরভক ও 

ধভীয় রো প্রদান 

প্রাক প্রাথরভক 

ওমফৌদ্ধ ধভীয় 

রোথী 

১ 

ংখ্যা 

(জন) 
২০০০  ২০০০  ২০০০ 2000  

2. রফনামূমল্য াঠ্যপুস্তক ও 

রো উকযণ যফযা কযা 

প্রাক প্রাথরভক 

ওমফৌদ্ধ ধভীয় 

রোথী 

১ ংখ্যা ২০০০  ২০০০  ২০০০ ২০০০  

3. ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূমক 

অনুদান প্রদান 

অনুদানপ্রাপ্ত 

প্ররতষ্ঠান 
৪ ংখ্যা ২৫০  ২৫০  ২৫০ ২৫০  

৬.৬.৩ অামযন ইউরনট , কভমসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

অামযন ইউরনট , কভ মসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ  ংরিষ্ট  

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৬-১৭ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৭ রিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে 

৬.৭.১  াম্প্ররতক অজমন:রিোন ধভীয় কল্যাণ ট্রাে এযট্রারেমফাড ম২০১১ ামর গঠনকযা য় এফং ২০১২ ার মথমক এয কাম মক্রভ শুরু 

য়।রফগত রতনঅথ মফেময ১৯২টিরগজমা-উানারয়মভযাভতওংস্কামযযজন্য১মকাটি ৩৫ রে টাকাঅনুদানপ্রদানকযাময়মে। রফগত 
অথ মফেময ধভীয় ও মৄফ মনতৃবৃমন্দয াভারজক মচতনতা বৃরদ্ধয রমেয াঁচটি কভ মারায আময়াজন কযা ময়মে। 

৬.৭.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমদ মক এফং রনমদ মমকয রেযভাত্রা 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমদ মক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃতঅজমন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূমক 

অনুদান প্রদান 

অনুদানপ্রাপ্ত 

প্ররতষ্ঠান 
৪ ংখ্যা ৯০  ১০০  ১৫০ ১৭০  

২.ধভীয় ও মৄফ মনতৃবৃমন্দয 

াভারজক মচতনতা বৃরদ্ধয 

রমেয প্ররেণ প্রদান 

প্ররেণ প্রাপ্ত 

রিোন 

ারক/মৄফ 

মনতৃবৃন্দ 

৩ ংখ্যা ৫  ৬  ৭ ৮  

৬.৭.৩ অামযন ইউরনট , কভমসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

অামযন ইউরনট , কভ মসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ  ংরিষ্ট  

কাম মক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৬-১৭ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

 


