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মঞ্জরুী নং -২৫ 

২৯ -  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল্য় 

মধ্যমময়াদি ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

দব্ব্রণ 
ব্ামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

অনুন্নয়ন 3057,37,07 3150,73,00 3257,86,00 

উন্নয়ন 200,14,00 421,12,00 531,00,00 

মমাট 3257,51,07 3571,85,00 3788,86,00 

 

রাজস্ব 3102,16,07 3182,63,70 3252,67,88 

মূল্ধ্ন 155,35,00 389,21,30 536,18,12 

মমাট 3257,51,07 3571,85,00 3788,86,00 

১.০ দমশন মেটমমন্ট ও প্রধ্ান কার্যাব্দল্ 

১.১ দমশন মেটমমন্ট 

সামাদজক সুরো প্রিান,  েমতায়ন এব্ং উন্নয়মনর মাধ্যমম িদরদ্র,  অসহায়,  সুদব্ধ্াব্দিত ও প্রদতব্ন্ধী 

জনম াষ্ঠীর জীব্নমামনর উন্নদত সাধ্ন। 

১.২ প্রধ্ান কার্যাব্দল্ 

1.2.1. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীদত প্রণয়ন ও ব্াস্তব্ায়ন; 

1.2.2. সমামজর অনগ্রসর জনম াষ্ঠীর জীব্নমান উন্নয়ন; 

1.2.3. মস্বচ্ছামসব্ী সমাজকল্যাণ প্রদতষ্ঠানসমূহমক দনব্ন্ধন ও সহায়তা প্রিান; 

1.2.4. সুদব্ধ্াব্দিত দশশুমির প্রদতপাল্ন, দশেণ, প্রদশেণ ও পুনব্যাসন; 

1.2.5. প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির দশেণ, প্রদশেণ ও পুনব্যাসন; 

1.2.6. ভব্ঘুমর, আইমনর সংস্পমশয আসা দশশু ব্া আইমনর সদহত সংঘাত জদিত দশশু ও সামাদজক অপরাধ্প্রব্ণ 

ব্যদিমির উন্নয়ন, অব্মেণ (প্রমব্শন) ও অন্যান্য আফটার মকয়ার সাদভযস ব্াস্তব্ায়ন। 

২.০  মধ্যমময়াদি মকৌশল্ ত উমেশ্য ও কার্যক্রমসমহূ 

মধ্যমময়াদি মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

কার্যক্রমসমহূ ব্াস্তব্ায়নকারী 
অদধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. আর্য-সামাদজক অব্স্থার 

উন্নয়মনর ল্মেয সামযতার 

 সুিমুি েুদ্রঋণ দব্তরণ 

 ব্দৃিমূল্ক ও িেতা উন্নয়ন প্রদশেণ 

 সমাজমসব্া অদধ্িপ্তর 
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মধ্যমময়াদি মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

কার্যক্রমসমহূ ব্াস্তব্ায়নকারী 
অদধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

দব্ধ্ান  সােরতা, পদরব্ার- পদরকল্পনা ইতযাদি কার্যক্রমমর 

মাধ্যমম সামাদজক উদু্বদ্ধকরণ 

 সুদব্ধ্া ব্দিত দশশুমির প্রদতপাল্ন, দশো এব্ং 
প্রদশেণ প্রিান 

 মব্সরকাদর এদতমখানায় কযাদপমটশন গ্রান্ট প্রিান 

 প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির দব্মশষ দশো এব্ং প্রদশেণ 

প্রিান 

 সমাজমসব্া অদধ্িপ্তর 

 জাতীয় প্রদতব্ন্ধী 

উন্নয়ন ফাউমেশন 

 কমযজীব্ী প্রদতব্ন্ধী ব্যদি ও অদটদেক দশশুমির 

আব্াসন ব্যব্স্থা 

 জাতীয় প্রদতব্ন্ধী 

উন্নয়ন ফাউমেশন 

2. সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর 

জন্য সামাদজক সুরো 

 ব্য়স্ক ভাতা প্রিান 

 দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা ও দুস্থ মদহল্া ভাতা প্রিান 

 অসচ্ছল্ প্রদতব্ন্ধী ভাতা প্রদান 

 প্রদতব্ন্ধী দশোর্যীমির দশো উপব্দৃি 

 কযান্সার, দকডনী ও দল্ভার দসমরাদসমস আক্রান্ত 
মরা ীমির আদর্যক সহায়তা 

 হাসপাতামল্ অব্স্থানরত দুস্থ মরা ীমির সহায়তা 

 দুস্থ, প্রদতব্ন্ধী ব্যদি ও অদটদেক দশশুমির জন্য 

দব্মশষাদয়ত হাসপাতাল্ দনমযাণ 

 মেইল্ মপ্রমসর মাধ্যমম পাঠ্যব্ই ছাপামনা ও 

দব্নামূমল্য দব্তরণ 

 মস্বচ্ছামসব্ী সমাজকল্যাণ প্রদতষ্ঠানসমূহ দনব্ন্ধন, 

তত্ত্বাব্ধ্ান ও সহায়তা 

 সমাজমসব্া অদধ্িপ্তর 

 প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির দিদকৎসা ও মর্রাদপ মসব্া 

প্রিান 

 অদটজম দরমসাসয মসন্টামরর মাধ্যমম পরামশয মসব্া 

প্রিান 

 জাতীয় প্রদতব্ন্ধী 

উন্নয়ন ফাউমেশন 

 প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির সহায়ক উপকরণ সরব্রাহ  সমাজমসব্া অদধ্িপ্তর 

 জাতীয় প্রদতব্ন্ধী 

উন্নয়ন ফাউমেশন 

 মস্বচ্ছামসব্ী প্রদতষ্ঠান ও ব্যদির সেমতা বৃ্দদ্ধ  ব্াংল্ামিশ জাতীয় 
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মধ্যমময়াদি মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

কার্যক্রমসমহূ ব্াস্তব্ায়নকারী 
অদধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

সমাজকল্যাণ পদরষি 

3. সামাদজক ন্যায় দব্িার ও 

পুনঃএকত্রীকরণ 

  আইমনর সংস্পমশয আসা দশশু ব্া আইমনর সদহত 

সংঘামত জদিত দশশুমির প্রদশেণ ও 

পুনঃএকত্রীকরণ 

 প্রমব্শন ও আফটার মকয়ার সাদভযস প্রদান 

 ভব্ঘুমর প্রদশেণ ও পুনব্যাসন 

 সামাদজক- প্রদতব্ন্ধী মমময়মির প্রদশেণ ও 

পুনব্যাসন 

 মদহল্া ও দশশু- দকমশারী মহফাজতীমির দনরাপি 

আব্াসন (মসফ মহাম) 

 দভোবৃ্দিমত দনময়াদজত জনম াষ্ঠীর পুনব্যাসন ও 

দব্কল্প কমযসংস্থান 

 সমাজমসব্া অদধ্িপ্তর 

৩.০  িাদরদ্রয দনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তর্য  

৩.১ িাদরদ্রয দনরসন ও নারী উন্নয়মনর উপর মকৌশল্ ত উমেশ্যসমমূহর প্রভাব্ 

৩.১.১ আর্য- সামাদজক অব্স্থার উন্নয়মনর ল্মেয সামযতার দব্ধ্ান 

িাদরদ্রয দনরসমনর উপর প্রভাব্ঃ উদু্বদ্ধকরণ, ব্দৃিমূল্ক প্রদশেণ এব্ং মসব্ামূল্ক সুিমুি েুদ্রঋণ (জনপ্রদত 

৫,০০০ হমত ৩০,০০০ টাকা) প্রিামনর মাধ্যমম ব্াদষযক  মি ৭. ৫৫ ল্ে দনম্ন আময়র জনম াষ্ঠী ও প্রদতব্ন্ধী 

ব্যদির আত্মকমযসংস্থান, দনজস্ব পুুঁদজ সৃদি, িাদরদ্রয হ্রাস এব্ং েমতায়ন হমচ্ছ। সরকাদর ব্যব্স্থাপনায় ১৭.২০ 

হাজার এব্ং মব্সরকাদর ব্যব্স্থাপনায় ৭১. ৬৬ হাজার সুদব্ধ্াব্দিত দশশুমির  ভদব্ষ্যমতর মর্া য না দরক 

দহমসমব্  মি মতাল্া হমব্। সরকাদর ও মব্সরকাদর ব্যব্স্থাপনায় প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির দব্মশষ দশো, উপব্দৃি, 

প্রদশেণ, সহায়তা প্রিান ও পুনব্যাসন কার্যক্রমমর মাধ্যমম ব্াদষযক  মি ৭০ হাজার দশশুর দশো, ৪ হাজার ৮ 

শত জমনর ব্দৃিমূল্ক প্রদশেণ দনদিত হমব্। এমত িদরদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যদিমির িেতা ব্দৃদ্ধ পামব্ এব্ং 

কমযসংস্থামনর মাধ্যমম তারা দনমজমির জীব্নমান উন্নয়ন করমত সেম হমব্। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাব্ঃ সুিমিু েুদ্রঋমণর ৩দট কার্যক্রমম শতকরা ৫০ ভা  এব্ং ১দট কার্যক্রমম ১০০ 

ভা  নারীর অন্তভুযদি ব্াধ্যতামূল্ক র্াকায় ব্াদষযক  মি ১.৩৫ ল্ে নারীর েমতায়ন, সামাদজক দনরাপিা ব্দৃদ্ধ, 

আত্মকমযসংস্থান, দশো ও প্রদশেণ প্রাদপ্ত, আয়ব্ধ্যক কার্যক্রমম অংশগ্রহণ, দনজস্ব পুুঁদজ এব্ং সরকাদর সম্পি ও 

মসব্া ল্ামভর সুমর্া  সৃদিমত প্রতযে ভদূমকা রাখমছ। সুদব্ধ্াব্দিত ব্াদল্কা দশশুমির কল্যাণ ও পুনব্যাসমন 

অগ্রাদধ্কার মিয়ার ফমল্ ব্াদষযক  মি সরকাদর প্রদতষ্ঠামনর মাধ্যমম ৮ হাজার ও মব্সরকাদর প্রদতষ্ঠামনর মাধ্যমম 

৫ হাজার ৯ শত ব্াদল্কা দশশুর সামাদজক সুরো দনদিত করা হয়। ফমল্, প্রদশদেত মানব্সম্পি দহসামব্ তারা 

আত্মকমযসংস্থান ব্া িাকদরর মাধ্যমম সমামজ পুনঃএকদত্রত হমব্। এ সকল্ কার্যক্রমম প্রদতব্ন্ধী নারীর 

অগ্রাদধ্কার র্াকায় তা তামির দশো, স্বাস্থয, প্রদশেণ প্রাদপ্ত ও দনরাপি ব্াসস্থান দনদিত করমব্, র্ার ফমল্ 

তামির সামাদজক দনরাপিা বৃ্দদ্ধ পামব্ এব্ং তামির সম্ভাব্য েদত ও ঝুুঁদক হ্রাস পামব্। 
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৩.১.২ সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য সামাদজক সুরো 

িাদরদ্রয দনরসমনর উপর প্রভাব্ঃ  জনপ্রদত মাদসক ৪০০ টাকা হামর ৩০. ০০ ল্ে ব্যদিমক ব্য়স্কভাতা, ১১. ১৩ 

ল্ে নারীমক দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা ও দুঃস্থ মদহল্া ভাতা এব্ং জনপ্রদত মাদসক ৫০০ টাকা হামর ৬. ০০ ল্ে 

ব্যদিমক অসচ্ছল্ প্রদতব্ন্ধী ভাতা প্রিামনর মাধ্যমম একদট কার্যকর সামাদজক দনরাপিা মব্িনী  মি মতাল্ার 

উমিযা  র্া অব্মহদল্ত জনম াষ্ঠীর ব্াসস্থান, পদরমধ্য়, স্বাস্থয, পুদি, দিদকৎসা ও িাদরদ্রয ঝুুঁদক দনরসমন প্রতযে 

ইদতব্ািক ভদূমকা রাখমব্। ৩ হাজার ৩৯০ দনব্ন্ধনপ্রাপ্ত মব্সরকাদর মস্বচ্ছামসব্ী সংস্থামক মানব্সম্পি উন্নয়ন 

প্রদশেণ এব্ং দব্দভন্ন পর্যাময়র ২৪ হাজার প্রদতষ্ঠানমক অনুিান প্রিান কমর তামির মাধ্যমম িদরদ্র জনম াষ্ঠীর 

সামাদজক দনরাপিা সুসংহত ও িাদরদ্রয দনরসন ত্বরাদিত করা হমব্। সমামজর দব্মশষ মেদণর অনগ্রসর 

জনম াষ্ঠী দব্মশষতঃ দহজিা, মব্মি, িদল্ত ও হদরজন সম্প্রিাময়র জীব্নমান উন্নয়মনর ল্মেয প্রদশেণ, ভাতা 

ও দব্মশষ দশো ব্দৃি িালু্ করার ফমল্ ৪৫ হাজার ব্যদির জীব্নমান উন্নয়ন হমব্। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাব্ঃ দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা ও দুঃস্থ মদহল্া ভাতা প্রিামনর মেমত্র শতকরা শতভা  

এব্ং ব্য়স্কভাতা ও প্রদতব্ন্ধী ভাতা প্রিামনর মেমত্র শতকরা নূযনতম ৫০ ভা  নারীর অন্তভুযদি ব্াধ্যতামূল্ক 

র্াকায় ২৮. ৫০ ল্ে নারীর সামাদজক দনরাপিা দনদিত হমব্। ফমল্ নারীর সামাদজক মর্যািা ও েমতায়ন 

ব্দৃদ্ধ পামব্ এব্ং িাদরদ্রয ঝুুঁদক হ্রাস পামব্। ব্য়স্ক, দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা ও দুঃস্থ মদহল্া এব্ং প্রদতব্ন্ধী 

নারীমির ব্াসস্থান, পদরমধ্য়, স্বাস্থয, পুদি, দিদকৎসা প্রাদপ্তর সুমর্া  ব্দৃদ্ধ পামব্। মস্বচ্ছামসব্ী প্রদতষ্ঠামনর 

কার্যক্রমমর সামর্ নারী- পুরুষ উভয়ই সম্পকযরু্ি দব্ধ্ায় সংদিি সংস্থাসমূমহর মাধ্যমম অগ্রাদধ্কার দভদিমত নারী 

উন্নয়ন কার্যক্রম মজারিারকরমণর কার্যক্রম গ্রহণ করা হমব্। মস্বচ্ছামসব্ী সংস্থাসমূহ নারীর েমতায়ন, দব্দভন্ন 

মফারামম নারীর অংশগ্রহণ, নারীর সামাদজক মর্যািা ব্দৃদ্ধ, নারীর আইনী সহায়তা, নারীর সরকাদর সম্পি ও 

মসব্া ল্াভ, ন্যায়দব্িার প্রাদপ্ত, নারী দনর্যাতন হ্রাস, ব্াল্যদব্ব্াহ মরাধ্ ও মর্ৌতুক প্রর্া হ্রামস দব্মশষ ভদূমকা 

রাখমব্। 

৩.১.৩ সামাদজক ন্যায় দব্িার ও পনুঃএকত্রীকরণ 

িাদরদ্রয দনরসমনর উপর প্রভাব্ঃ আইমনর সামর্ সংঘামত জদিত ও আইমনর সংস্পমশয আসা দশশু ও ব্যদিমক 

খািয, পদরমধ্য়, ব্াসস্থান, দিদকৎসা সুদব্ধ্া প্রিান করা হমব্। তামির মমৌদল্ক দশো, ব্দৃিমূল্ক প্রদশেণ প্রিান 

ও মানদব্ক উন্নয়ন সাধ্ন করা হমব্। ব্াদষযক  মি ৮.০০ হাজার দশশু ও ব্যদিমক স্বাভাদব্ক জনম াষ্ঠী দহসামব্ 

সমামজ পুনঃএকত্রীকরণ ও পুনব্যাসন করা হমব্। ৮৯দট হাসপাতামল্ " হাসপাতাল্ সমাজমসব্া কার্যক্রম"  ও 

৪৮৫দট মরা ী কল্যাণ সদমদতর আওতায় অসহায়, দুঃস্থ ও সমস্যাগ্রস্ত মরা ী দব্নামূমল্য স্বল্প ও িীঘযমময়াদি 

দিদকৎসা সহায়তা পামব্। হাসপাতাল্ সমাজমসব্া কার্যক্রম উপমজল্া পর্যাময় মজারিার করা হমব্। সরকাদর-

মব্সরকাদর মর্ৌর্ উমিযাম  দনদমযত ২৫দট হাসপাতামল্র মমাট মরা ীর শতকরা ৩০ ভা  িদরদ্র, দুঃস্থ ও প্রদতব্ন্ধী 

মরা ীমক সম্পূণয দব্নামূমল্য দিদকৎসা প্রিান করা হমব্। প্রদতব্ন্ধী মসব্া ও সাহার্য মকন্দ্র ও ভ্রামযমাণ প্রদতব্ন্ধী 

মসব্া মকমন্দ্রর মাধ্যমম প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির দব্নামূমল্য দিদকৎসা ও মর্রাপী মসব্া প্রিান এব্ং প্রদতব্দন্ধতার ধ্রণ 

অনুর্ায়ী সহায়ক উপকরণ দব্তরণ করা হমব্। এমত ব্াৎসদরক  মি ৪৬ ল্ে দুঃস্থ মরা ী ও ২ ল্ে ৫০ হাজার 

প্রদতব্ন্ধী ব্যদির দিদকৎসা প্রাদপ্তর অদধ্কার দনদিত হমব্। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাব্ঃ আইমনর সংস্পমশয আসা মমময় দশশু ও নারীমির দশো, প্রদশেণ ব্যব্স্থা গ্রহমণর 

সামর্ সামর্ তামির সামাদজক দনরাপিা ব্দৃদ্ধ ও সম্ভাব্য েদত ও ঝুুঁদক হ্রাসকরমণর ল্মেয দনরাপি আেয় ও 

ভরণমপাষণ সুদব্ধ্া প্রিান করা হমচ্ছ। ফমল্ নারীর উপর সদহংসতা ও দনর্যাতন হ্রাস পামব্ ও ব্াদষযক  মি ৪ 

হাজার ৮০০ জন নারী উপকৃত হমব্। ব্াদষযক  মি ৬০০ জন সামাদজক- প্রদতব্ন্ধী নারীর প্রদশেণ ও পুনব্যাসন 

কার্যক্রম এব্ং ৩৫৫ নারী- দকমশারী দনরাপি মহফাজতীমির আব্াসন কার্যক্রমমর মাধ্যমম েদতগ্রস্ত নারীমির 
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সামাদজক দনরাপিা, কমযসংস্থান, পুনব্যাসন, আইনী সহায়তা ও ন্যায় দব্িার প্রাদপ্ত দনদিত করা হমব্। 

হাসপাতামল্ দিদকৎসা সহায়তা সুদব্ধ্ামভা ীমির মমধ্য ৫০% নারী, র্া নারীর সামাদজক দনরাপিা ব্দৃদ্ধমত 

ইদতব্ািক ভদূমকা রাখমব্।  ভযব্তী, িদরদ্র্ নারী ও দশশুমির দিদকৎসা সহায়তা ও পুনব্যাসমন অগ্রাদধ্কার 

র্াকায় তা নারীর সম্ভাব্য েদত ও ঝুুঁদক হ্রামস দব্মশষ ভদূমকা রাখমব্। মব্সরকাদর হাসপাতামল্ দব্নামূমল্য 

দিদকৎসা প্রিানকৃত মরা ীর মমধ্য শতকরা ৫০ ভা  দুঃস্থ ও প্রদতব্ন্ধী নারীমক অন্তভুযদি দনদিত করা হমব্। 

৩.২ িাদরদ্রয দনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পদকযত ব্রাে 

(হাজার টাকায়) 

দব্ব্রণ 
ব্ামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

িাদরদ্্রয দনরসন 1586,84,04 1337,84,90 1466,17,71 

নারী উন্নয়ন 1337,74,90 1168,62,78 1240,79,08 

৪.১ অগ্রাদধ্কার ব্যয় খাত/কমযসদূিসমহূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রাদধ্কার ব্যয় খাত/কমযসদূিসমহূ 
সংদিি মধ্যমময়াদি মকৌশল্ ত 

উমেশ্য 

১.  সামাদজক সুরো 

 সমামজর অনগ্রসর ও দব্পন্ন জনম াষ্ঠী, প্রব্ীণ, দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা, দুস্থ 

নারী,  প্রদতব্ন্ধী ব্যদি ও প্রাদন্তক জনম াষ্ঠীর সামাদজক সুরো ও দনরাপিা 

প্রিামনর ল্মেয ব্য়স্কভাতা, দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা ও দুস্থ মদহল্া ভাতা, 

অসচ্ছল্ প্রদতব্ন্ধী ভাতা,  প্রদতব্ন্ধী দশোর্যীমির দশো উপব্দৃি এব্ং দহজিা,  

িদল্ত,  হদরজন,  মব্মি জনম াষ্ঠীর জীব্নমান উন্নয়ন কমযসূদি দহমসমব্ 

ন ি অর্য প্রিান কার্যক্রম সামদগ্রকভামব্ মিমশর সামাদজক সুরোয় দব্মশষ 

অব্িান রাখমব্ এ দব্মব্িনায় সামাদজক সুরোমক সমব্যাচ্চ অগ্রাদধ্কার মিয়া 

হময়মছ। 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য 

সামাদজক সুরো 

২.  মসব্ামূল্ক সুিমিু েুদ্রঋণ কার্যক্রম 

 মিশব্যাপী গ্রাম ও শহর এল্াকার িদরদ্র কমযেম ও প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির 

সং দঠ্ত কমর তামির উপরু্ি প্রদশেণ ও ঋণ প্রিানপূব্যক িে জনশদি 

দহমসমব্ সমামজর মূল্ মরাতধ্ারায় সম্পৃিকরণ ও িাদরদ্রয হ্রামস এ কার্যক্রম 

দব্মশষ অব্িান রাখমব্ দব্মব্িনায় এদটমক দদ্বতীয় সমব্যাচ্চ অগ্রাদধ্কার মিয়া 

হময়মছ। 

 আর্য-সামাদজক অব্স্থার 

উন্নয়মনর ল্মেয সামযতার 

দব্ধ্ান 

৩.  সরকাদর ব্যব্স্থাপনায় সুদব্ধ্াব্দিত দশশু সুরো 

 সুদব্ধ্া ব্দিত দশশুমির সুরো ও অদধ্কার দনদিত করার ল্মেয তামির 

আব্াসন, খািয, পদরমধ্য়, দশো, দিদকৎসা ব্যব্স্থা দনদিত করার মাধ্যমম 

সমামজর এ দব্পন্নতম অংমশর অদধ্কার সুরদেত হমব্ দব্মব্িনায় কার্যক্রমদটমক 

তৃতীয় সমব্যাচ্চ গুরুত্ব মিয়া হময়মছ। 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য 

সামাদজক সুরো 



 384 

অগ্রাদধ্কার ব্যয় খাত/কমযসদূিসমহূ 
সংদিি মধ্যমময়াদি মকৌশল্ ত 

উমেশ্য 

৪.  প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির অদধ্কার সংরেণ, উন্নয়ন ও মসব্া প্রিান 

 প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির দব্মশষ িাদহিার প্রদত ল্েয মরমখ আব্াসন সুদব্ধ্া প্রিান, 

দব্মশষ ব্যব্স্থাপনায় দশো ও প্রদশেণ প্রিান এব্ং সহায়ক উপকরণ 

সরব্রামহর মাধ্যমম তামির িে জনশদি দহমসমব্ সমামজর মূল্ মরাতধ্ারায় 

সম্পৃিকরণ, প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির অদধ্কার সুরো ও মিমশর উন্নয়মনর মেমত্র 

গুরুত্বপণূয অব্িান রাখমব্ দব্মব্িনায় কার্যক্রমদটমক িতুর্য সমব্যাচ্চ গুরুত্ব প্রিান 

করা হময়মছ। 

 আর্য-সামাদজক অব্স্থার 

উন্নয়মনর ল্মেয সামযতার 

দব্ধ্ান 

 সমস্যাগ্রস্ত জনম াষ্ঠীর জন্য 

সামাদজক সুরো 

৪.২ মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন ও প্রমেপণ (২০১৫- ১৬ হমত ২০১৭- ১৮)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউদনটওয়ারী ব্যয় 
(হাজার টাকায়) 

দব্ব্রণ ব্ামজট সংমশাদধ্ত 

ব্ামজট 

ব্ামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

সচিবালয় 151,04,62 100,22,67 105,00,62 122,61,00 139,50,00 

সমাজ সসবা অচিদপ্তর 140,09,30 85,11,00 173,83,95 378,00,96 480,95,46 

সজলা কার্ যালয়সমূহ 140,29,32 141,05,43 140,04,00 149,12,04 156,93,15 

উপজজলা কার্ যালয়সমূহ 137,53,90 135,18,62 143,32,00 150,80,00 160,91,39 

জাতীয় সমাজ কল্যাণ পচরষদ 28,39,50 28,39,50 35,00,00 43,35,00 47,72,00 

জাতীয় প্রচতবন্ধী উন্নয়ন ফাউজেশন 51,40,18 45,93,18 64,88,50 89,12,00 101,00,00 

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 50,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 

চহজড়া জনজ াষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্ যক্রম  4,58,72 4,58,72 8,00,00 8,00,00 8,00,00 

দচলত, হচরজন ও সবজদ জনজ াষ্ঠীর জীবনমান উন্নর্ন 

কার্ যক্রম  
9,22,94 9,22,94 18,00,00 25,00,00 35,00,00 

িা শ্রচমকজদর জীবনামান উন্নয়ন 5,00,00 5,00,00 10,00,00 15,00,00 20,00,00 

কযান্সার, চকডনী ও চলভার চসজরাচসস সরা ীজদর আচথ যক 

সহয়তা 
10,00,00 10,00,00 20,00,00 20,00,00 20,00,00 

চনউজরা-সডজভলপজমন্টাল প্রচতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 20,00,00 20,00,00 10,00,00 5,00,00 5,00,00 

শারীচরক প্রচতবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট 5,00,00 5,00,00  0 0 

সবসরকারী এচতমখানা 74,40,00 75,60,00 79,20,00 81,00,00 85,00,00 

প্রচতবন্ধী সসবা ও সাহায্য সকন্দ্র 13,00,00 13,00,00 18,00,00 22,00,00 40,00,00 

চভক্ষাবৃচিজত চনজয়াচজত জনজ াচষ্ঠর পুনব যাসন ও চবকল্প 

কম যসংস্থান 
50,00 25,00 50,00 50,00 50,00 

প্রচতবচন্ধতা সনাক্তকরণ জচরপ 5,00,00 5,00,00 2,50,00 2,00,00 2,00,00 

বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্ যক্রম 1306,80,00 1306,80,00 1440,00,00 1440,00,00 1440,00,00 

দুস্থ তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পচরতযক্তা ও চবিবা মচহলাজদর 

সহায়তা 
485,76,00 485,76,00 534,34,00 534,34,00 534,34,00 

এচসডদগ্ধ মচহলা ও শাচররীক প্রচতবন্ধীজদর পূণব যাসন 

তহচবল 
1,00,00 1,00,00 3,00,00 2,00,00 2,00,00 

অসচ্ছল প্রচতবন্ধীজদর জন্য ভাতা 240,00,00 240,00,00 360,00,00 360,00,00 360,00,00 

প্রচতবন্ধীজদর জন্য চশক্ষা উপবৃচি 25,56,00 25,56,00 41,88,00 74,00,00 100,00,00 

সব যজমাট : 2904,60,48 2792,69,06 3257,51,07 3571,85,00 3788,86,00 
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৪.২.২ অর্যননদতক গ্রুপ মকাড অনুর্ায়ী ব্যয় 
(হাজার টাকায়) 

অর্যননদতক 
গ্রুপ মকাড 

দব্ব্রণ ব্ামজট সংমশাদধ্ত 

ব্ামজট 

ব্ামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

 রাজস্ব ব্যয়      

4500 অচফসারজদর সবতন                                                                                                                                                                                                                                             21,19,25 24,15,59 25,97,67 27,45,01 27,87,53 

4600 প্রচতষ্ঠান কম যিারীজদর  সবতন  83,33,55 85,10,26 89,49,68 94,87,60 97,80,64 

4700 ভাতাচদ                                                                                                                                                                                                                                                     99,46,52 99,69,25 107,85,13 112,39,29 117,57,88 

4800 সরবরাহ ও সসবা                                                                                                                                                                                                                                              110,71,85 110,58,61 146,31,84 122,67,31 94,71,53 

4900 সমরামত ও সংরক্ষণ                                                                                                                                                                                                                                             12,78,00 14,29,76 10,08,25 12,22,35 15,76,51 

5900 সাহায্য মঞ্জুরী                                                                                                                                                                                                                                               2318,70,21 2297,49,34 2644,30,50 2700,19,00 2769,56,00 

6300 অবসর ভাতা ও আনুজতাচষক                                                                                                                                                                                                                                     82,23,90 71,21,85 72,05,00 78,47,14 84,97,79 

6600 সথাক বরাদ্দ                                                                                                                                                                                                                                                  19,60,00 6,16,30 6,08,00 34,36,00 44,40,00 

 সমাট : - রাজস্ব ব্যয় 2748,03,28 2708,70,96 3102,16,07 3182,63,70 3252,67,88 

 মূলিন ব্যয়      

6800 সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়                                                                                                                                                                                                                                            53,79,78 48,04,90 48,24,20 74,36,50 112,27,47 

6900 ভূচম ও অন্যান্য সম্পচি সংগ্রহ                                                                                                                                                                                                                                  2,42,22 2,77,00 5,86,00 40,09,00 46,90,00 

7000 চনম যাণ ও পূতয                                                                                                                                                                                                                                              73,79,00 31,75,00 99,80,00 243,31,00 287,19,85 

7400 সরকাচর কম যিারীজদর জন্য ঋণ ও অচগ্রম 1,41,20 1,41,20 1,44,80 1,44,80 1,44,80 

7980 মূলিন সথাক ও চবচবি মূলিন ব্যয়                                                                                                                                                                                                                               25,15,00 0 0 30,00,00 88,36,00 

 সমাট : - মূলিন ব্যয় 156,57,20 83,98,10 155,35,00 389,21,30 536,18,12 

 সব যজমাট : 2904,60,48 2792,69,06 3257,51,07 3571,85,00 3788,86,00 

৫.০ মন্ত্রণাল্য়/দব্ভাম র প্রধ্ান কমযকদৃত দনমিযশকসমহূ (Key Performance Indicators) 

দনমিযশক সংদিি 

মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

প্রকতৃ 

অজযন 

ল্েযমাত্রা সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

মধ্যমময়াদি ল্েযমাত্রা 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. সামাদজক দনরাপিার 
আওতাভুি সুদব্ধ্ামভা ীর 
হার- সংখযা 

 

ক.  ব্য়স্কভাতা 
২ % 

৯৬. ০০ ৯৬. ০০ ৯৭.০০ ৯৬. ০০ ৯৭. ০০ ৯৮. ০০ ৯৯. ০০ 

খ.  দব্ধ্ব্া ভাতা  ৯৬. ০০ ৯৬. ০০ ৯৭.০০ ৯৬. ০০ ৯৭. ০০ ৯৮. ০০ ৯৯. ০০ 

 .  প্রদতব্ন্ধী সহায়তা ১,২ ল্ে জন ৪. ৭৩ ৪. ৭৩ ৫.৭০ ৭. ৫৭ ৯. ৫০ ১১. ০০ ১৫. ০০ 

২.  মসব্ামূল্ক সুিমুি েুদ্র ঋণ 
আিাময়র হার 

১ % ৮৮. ০০ ৮৯. ০০ ৯০.০০ ৯০. ০০ ৯২. ০০ ৯৩. ০০ ৯৪. ০০ 

৩.  সামাদজক ন্যায় দব্িামরর 
মাধ্যমম পুনব্যাদসত ব্যদির 
সংখযা 

৩ হাজার জন ৩৫. ০০ ৩৫. ০০ ৪৩.৭০ ৪০. ০০ ৪২. ০০ ৪৫. ০০ ৪৭. ০০ 
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৬.০ অদধ্িপ্তর/সংস্থার সাম্প্রদতক অজযন, কার্যক্রমসমহূ, ফল্াফল্ দনমিযশক ও ল্েযমাত্রা এব্ং ব্যয় 
প্রাক্কল্ন 

৬.১ সদিব্াল্য় 

৬.১.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ ‘প্রদতব্ন্ধী ব্যদির অদধ্কার ও সুরো আইন,  ২০১৩ ’ ,  ‘দপতা- মাতার ভরণ- মপাষণ 

আইন,  ২০১৩ ’ ,  ‘দনউমরা- মডমভল্পমমন্টাল্ প্রদতব্ন্ধী সুরো ট্রাে আইন,  ২০১৩’ এব্ং ‘জাতীয় প্রব্ীণ 

নীদতমাল্া ২০১৩’ প্রণয়ন করা হময়মছ। ‘সমাজমসব্া অদধ্িফতর (ম মজমটড কমযকতযা এব্ং ননম মজমটড 

কমযিাদর) দনময়া  দব্দধ্মাল্া,  ২০১৩’  প্রণয়ন করা হময়মছ। দহজিা জনম াষ্ঠীমক ‘দহজিা দল্ঙ্গ’ দহমসমব্ 

স্বীকৃদত প্রিান করা হময়মছ। ২৭.২৩ ল্ে ব্য়স্কভাতামভা ী, ১০.১২ ল্ে দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা ও দুঃস্থ 

মদহল্া ভাতামভা ী এব্ং ৪.০০ ল্ে অসচ্ছল্ প্রদতব্ন্ধী ভাতামভা ী, সব্যমমাট ৪১.৩৫ ল্ে ভাতামভা ী’র নামম 

ব্যাংক দহসাব্ মখাল্া হময়মছ এব্ং সকল্ ভাতামভা ীর ব্যাংক দহমসমব্ সরাসদর ভাতার অর্য পদরমশাধ্ করা 

হমচ্ছ। 

৬.১.২ কার্যক্রমসমহূ,  ফল্াফল্ দনমিযশক এব্ং দনমিযশমকর ল্েযমাত্রাঃ প্রমর্াজয নয়। 

৬.১.৩ অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকল্পদভদিক মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ত 
ব্ামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

2901-0001 - সচিবালয় ১-২২ 50,76,04 104,64,60 88,72,65 90,27,00 97,61,00 104,50,00 

2905-3093 - সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম ১ 40,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 

2905-3451 - সবসরকারী এচতমখানা ৪-৫ 71,16,00 74,40,00 75,60,00 79,20,00 81,00,00 85,00,00 

2905-3490 - প্রচতবন্ধী সসবা ও সাহায্য সকন্দ্র ৬,৯,১০ 13,50,00 13,00,00 13,00,00 18,00,00 22,00,00 40,00,00 

2905-3495 - চভক্ষাবৃচিজত চনজয়াচজত জনজ াচষ্ঠর পুনব যাসন ও চবকল্প 

কম যসংস্থান 
২২ 42 50,00 25,00 50,00 50,00 50,00 

2905-3496 - প্রচতবচন্ধতা সনাক্তকরণ জচরপ ৬,৯,১০ 15,39,02 5,00,00 5,00,00 2,50,00 2,00,00 2,00,00 

2905-3960 - বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্ যক্রম ৭ 980,10,00 1306,80,00 1306,80,00 1440,00,00 1440,00,00 1440,00,00 

2905-3965 - দুস্থ তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পচরতযক্তা ও চবিবা মচহলাজদর 

সহায়তা 
৮ 364,32,00 485,76,00 485,76,00 534,34,00 534,34,00 534,34,00 

2905-3967 - এচসডদগ্ধ মচহলা ও শাচররীক প্রচতবন্ধীজদর পূণব যাসন 

তহচবল 
৯ 1,00,00 1,00,00 1,00,00 3,00,00 2,00,00 2,00,00 

2905-3970 - অসচ্ছল প্রচতবন্ধীজদর জন্য ভাতা ৯ 132,13,20 240,00,00 240,00,00 360,00,00 360,00,00 360,00,00 

2905-4711 - প্রচতবন্ধীজদর জন্য চশক্ষা উপবৃচি ১০ 9,70,00 25,56,00 25,56,00 41,88,00 74,00,00 100,00,00 

সমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  1678,06,68 2306,66,60 2291,69,65 2619,69,00 2663,45,00 2718,34,00 

অনুজমাচদত কম যসূচিসমূহ        

2996-4312 - সডজভলপজমন্ট অব কচিয়ার ইমপ্লান্ট সপ্রাগ্রাম ইন বঙ্গবন্ধু 

সশখ মুচজবুর রহমান সমচডজকল চবশ্বচবদ্যালয় (২য় পর্ যায়) 
- 0 4,83,02 4,83,02 4,77,62 0 0 

2996-4320 - ন্যাশনাল হাট য ফাউজেশন হাসপাতাল, চসজলট এর 

র্ন্ত্রপাচত/আসবাবপত্র ক্রয় (২০১৫-১৬অথ য বছর) 
১২-১৩ 0 0 0 8,54,95 0 0 

সমাট : অনুজমাচদত কম যসূচিসমূহ  0 4,83,02 4,83,02 13,32,57 0 0 

সমাট : অনুন্নয়ন  1678,06,68 2311,49,62 2296,52,67 2633,01,57 2663,45,00 2718,34,00 
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অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ত 
ব্ামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুজমাচদত প্রকল্পসমূহ        

2901-5010 - অননুজমাচদত নতুন প্রকজল্পর জন্য সথাক বরাদ্দ ** ১-২২ 0 25,13,00 0 9,63,00 0 0 

2901-5030 - এস্টাচবলশজমন্ট অব সসানাইমুচড় অন্ধ কল্যাণ সচমচত আই 

হসচপটাল  (01/07/2011-30/06/2015) অনুজমাচদত 
১-২১ 3,24,00 6,44,00 5,67,00 33,00 0 0 

2901-5040 - িাঁপাইনবাব ঞ্জ িক্ষু হসচপটাল চনম যাণ (০১/০৭/২০১১-

৩০/০৬/২০১৪) সংজশাচিত অনুজমাচদত 
১-২১ 4,51,26 0 0 0 0 0 

সমাট : অনুজমাচদত প্রকল্পসমূহ  7,75,26 31,57,00 5,67,00 9,96,00 0 0 

সমাট : উন্নয়ন  7,75,26 31,57,00 5,67,00 9,96,00 0 0 

সমাট :   1685,81,94 2343,06,62 2302,19,67 2642,97,57 2663,45,00 2718,34,00 

৬.২ সমাজমসব্া অদধ্িপ্তর 

৬.২.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ দব্ ত দতন ব্ছমর েুদ্র ঋণ প্রিান ও ব্দৃিমূল্ক প্রদশেমণর মাধ্যমম ৭.৬৮ ল্ে িদরদ্র ও 

দব্পন্ন ব্যদির আত্মকমযসংস্থান, ৮৫ হাজার জন দশশুমক প্রদতপাল্ন কমর তামির অদধ্কার সুদনদিতকরণ এব্ং 

আইমনর সংস্পমশয আসা ২ হাজার ৮০০ জন দশশু ও ৭ হাজার ৩৩০ জন ব্যদিমক দব্দভন্ন উন্নয়ন মকন্দ্র, 

মসফ মহাম, আেয় মকন্দ্র এব্ং প্রমব্শন ও আফটার মকয়ার সাদভযমসর মাধ্যমম সমামজ পুনঃএকদত্রত করা 

হময়মছ। ২৭.২৩ ল্ে প্রব্ীণ, ১০.১২ ল্ে দব্ধ্ব্া, স্বামী পদরতযিা দুঃস্থ নারী, ৪ ল্ে প্রদতব্ন্ধী ব্যদি ও ৫০ 

হাজার প্রদতব্ন্ধী দশোর্যীমক ন ি অর্য প্রিান করা হময়মছ। সরকাদর ৬৪দট িৃদি প্রদতব্ন্ধী দব্িযাল্ময়র মাধ্যমম 

৬৪০ জন প্রদতব্ন্ধী দশশুর দব্মশষ দশো, ৯দট প্রদশেণ মকমন্দ্রর মাধ্যমম ১,৩২৫ জন প্রদতব্ন্ধী ব্যদির প্রদশেণ, 

খািয, ব্াসস্থান, দিদকৎসা ও দনরাপিা প্রিান করা হময়মছ। িার হাজার মব্সরকাদর মস্বচ্ছামসব্ী সমাজকল্যাণ 

সংস্থা দনব্ন্ধন প্রিামনর মাধ্যমম মব্সরকাদর পর্যাময় সমাজকমমযর আওতা সম্প্রসাদরত হময়মছ। 

৬.২.২ কার্যক্রমসমহূ, ফল্াফল্ দনমিযশক এব্ং দনমিযশমকর ল্েযমাত্রা 

কার্যক্রম ফল্াফল্ 
দনমিযশক 

সংদশি 
মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

প্রকতৃ 
অজযন 

ল্েযমাত্রা  সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

মধ্যমময়াদি ল্েযমাত্রা 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. সুিমুি েুদ্রঋণ 
দব্তরণ 

আত্ম কমযসংস্থান ১ ল্ে জন ২. ২৫ ২. ২৪ ২.২৫ ২. ৩০ ২.৩৫ ২.৫০ ২. ৭০ 

2. ব্ৃদিমূল্ক ও িেতা 
উন্নয়ন প্রদশেণ 

ব্ৃদিমূল্ক 
প্রদশেণ 

১ ল্ে জন ১. ৭৫ ১. ৮০ ১.৮৭ ১. ৮৫ ১.৯৮ ২.০৮ ২. ১০ 

3. সােরতা, পদরব্ার 
পদরকল্পনা ইতযাদি 
কার্যক্রমমর মাধ্যমম 
সামাদজক উদ্বুদ্ধকরণ 

সােরজ্ঞান 

১ ল্ে জন 

২. ৯৫ ৩. ০০ ৩.২৪ ৩. ২০ ৩.৩৮ ৩.৬৩ ৩. ৭০ 

পদরব্ার 
পদরকল্পনা 

২. ১০ ২. ০০ ২.৬৪ ২. ২৫ ২.৮৪ ৩.৬৯ ৩. ৭৫ 

4. সুদব্ধ্াব্দিত দশশুমির 
দশো, দশো এব্ং 
প্রদশেণ প্রিান 

দশো ও 
প্রদতপাল্ন 

১ হাজার জন 

১৬. ৩০ ১৬. ৩০ ১৬.৫০ ১৬. ৪০ ১৭.২০ ১৭.২০ ১৭. ২০ 

প্রদশেণ ৬. ৫০ ৬. ৫০ ৬.৮৮ ৬. ৭৫ ৭.৯৮ ৭.৯৮ ৮. ০০ 

পুনঃএকদত্রকরণ ৩. ৪৫ ৩. ৪৫ ৩.৬১ ৩. ৫০ ৪.৩৩ ৪.৪৫ ৪. ৫০ 

5. মব্সরকাদর 
এদতমখানায় 

এদতমখানার 
সংখযা 

১ সংখযা ৩. ৫০ ৩. ৪৫ ৩.৬৮ ৩. ৫০ ৩.৮০ ৪.০০ ৪. ১০ 
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কার্যক্রম ফল্াফল্ 
দনমিযশক 

সংদশি 
মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

প্রকতৃ 
অজযন 

ল্েযমাত্রা  সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

মধ্যমময়াদি ল্েযমাত্রা 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
কযাদপমটশন গ্রান্ট 
প্রিান দশশুর সংখযা হাজার জন ৫৯. ৫০ ৫৯. ৫০ ৬২.০০ ৬৩. ০০ ৬৫.০০ ৬৮. ৩৩ ৭১. ৬৬ 

6. প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির 
দব্মশষ দশো এব্ং 
প্রদশেণ প্রিান 

দব্মশষ দশো 

১ 

হাজার জন ১. ১৫ ১. ১৫ ১.১৫ ১. ১৫ ১.১৫ ১.১৫ ১. ১৫ 

ব্ৃদিমূল্ক 
প্রদশেণ শত জন 

১. ৬০ ১. ৬০ ১.৬০ ১. ৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১. ৬০ 

পুনঃএকদত্রকরণ ১. ৩৬ ১. ৪০ ১.৪২ ১. ৪২ ১.৪৫ ১.৫০ ১. ৬০ 

7. ব্য়স্ক ভাতা প্রিান ব্য়স্ক ভাতা 
উপকারমভা ী 

২ ল্ে জন ২৭. ২৩ ২৭. ২৩ ২৭. ২৩ ২৭. ২৩ ৩০. ০০ ৩০. ০০ ৩০. ০০ 

8. দব্ধ্ব্া, স্বামী 
পদরতযিা ও দুস্থ 
মদহল্া ভাতা প্রিান 

দব্ধ্ব্া ভাতা 
উপকারমভা ী 

২ ল্ে জন ১০. ১২ ১০. ১২ ১০. ১২ ১০. ১২ ১১. ১৩ ১১. ১৩ ১১. ১৩ 

9. অসচ্ছল্ প্রদতব্ন্ধী 
ভাতা প্রিান 

অসচ্ছল্ প্রদতব্ন্ধী 
ভাতা 

উপকারমভা ী 

২ ল্ে জন ৩. ১৫ ৩. ১৫ ৪. ০০ ৪. ০০ ৬. ০০ ৬. ০০ ৬. ০০ 

10. প্রদতব্ন্ধী 
দশোর্যীমির দশো 
উপব্ৃদি 

প্রদতব্ন্ধী দশো 
উপব্ৃদি 

উপকারমভা ী 

২ হাজার জন ২০. ৪৮ ২০. ৪৮ ৫০. ০০ ৫০. ০০ ৬০. ০০ ৬০. ০০ ৬০. ০০ 

11. দহজিা, মব্মি, 
িদল্ত ও হদরজন 
সম্প্রিাময়র 
জীব্নমান উন্নয়ন 

ভাতামভা ীর 
সংখযা 

২ হাজার জন 

১১. ৫৮ ১১. ৫৮ ১৯. ২৮ ১৯. ২৮ ২৫. ০০ ৩০. ০০ ৩৫. ০০ 

উপব্ৃদি প্রাপ্ত ছাত্র 
সংখযা 

৩. ৬৫ ৩. ৬৫ ৬. ৪০ ৬. ৪০ ১০. ০০ ১২. ০০ ১৪. ০০ 

প্রদশেণ প্রাপ্ত 
ব্যদির সংখযা 

২ হাজার জন ২. ১০ ২. ১০ ১. ৪০ ২. ১০ ২. ৫০ ৩. ০০ ৩. ৫০ 

12. হাসপাতামল্ 
অব্স্থানরত দুস্থ 
মরা ীমির সহায়তা 

দুস্থ মরা ী 
সহায়তা 

২ ল্ে জন ৭. ৭৫ ৭. ৫০ ৮.৬৩ ৮. ৫০ ৯.২৫ ৯.৫০ ৯. ৭৫ 

13. দুস্থ, প্রদতব্ন্ধী ব্যদি 
ও অদটদেক 
দশশুমির জন্য 
দব্মশষাদয়ত 
হাসপাতাল্ দনমযাণ 

হাসপাতাল্ 
দনমযামণর সংখযা 

২ 

সংখযা ৮. ০০ ৮. ৫০ ৯.০০ ৯. ৫০ ১০.০০ ১২.০০ ১৩. ০০ 

দব্নামূমল্য 
দিদকৎসাপ্রাপ্ত 
ব্যদির সংখযা 

ল্ে জন ৩০. ০০ ৩১. ০০ ৩৩.০০ ৩৩. ০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৬. ০০ 

14. মেইল্ মপ্রমসর 
মাধ্যমম পাঠ্যব্ই 
ছাপামনা ও 
দব্নামূমল্য দব্তরণ 

দব্নামূমল্য মেইল্ 
পসু্তক দব্তরণ 

২ শত জন ৬. ৪০ ৬. ৪০ ৬.৪০ ৬. ৪০ ৬.৪০ ৬.৪০ ৬. ৪ 

15. মস্বচ্ছামসব্ী 
সমাজকল্যাণ 
প্রদতষ্ঠানসমূহ 
দনব্ন্ধন, তত্ত্বাব্ধ্ান 
ও সহায়তা 

সংস্থা দনব্ন্ধন 
সংখযা 

২ 

হাজারদট ৫. ০০ ৪. ৫০ ৬.০০ ৫. ০০ ৬.০০ ৭.০০ ৮. ০০ 

তত্ত্বাব্ধ্ান হাজারদট ৬৭. ৬৫ ৬৭. ৬৫ ৭৩.৬৫ ৭৩. ১৫ ৭৮.১৫ ৮৪.১৫ ৯২. ১৫ 

16. প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির 
সহায়ক উপকরণ 
সরব্রাহ 

স্বল্প মূমল্য কৃদত্রম 
অঙ্গ প্রিান 

২ শত জন ৫. ০০ ৫. ০০ ৬.০০ ৬. ০০ ৭.০০ ৮.০০ ৮. ৫০ 
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কার্যক্রম ফল্াফল্ 
দনমিযশক 

সংদশি 
মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

প্রকতৃ 
অজযন 

ল্েযমাত্রা  সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

মধ্যমময়াদি ল্েযমাত্রা 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

17. আইমনর সংস্পমশয 
আসা দশশু ব্া 
আইমনর সদহত 
সংঘাত জদিত 
দশশুমির প্রদশেণ ও 
পুনঃএকত্রীকরণ 

সহায়তা প্রাপ্ত 
দশশুর সংখযা 

৩ শত জন 

১০. ০০ ১০. ০০ ১০.০০ ১০. ০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০. ০০ 

পুনঃএকদত্রকরণ ১. ৯০ ১. ৪৫ ২.০০ ১. ৮০ ২.০০ ২.২০ ২. ৫০ 

18. প্রমব্শন ও আফটার 
মকয়ার সাদভযস 
প্রিান 

প্রমব্শন সহায়তা 

৩ 

শত জন ৫. ৫০ ৫. ৪০ ৬.০০ ৫. ৫০ ৬.০০ ৬.৫০ ৭. ০০ 

মজল্মুি কময়িী 
পুনব্যাসন 

হাজার জন ৪. ৪০ ৪. ২০ ৪.৮০ ৫. ০০ ৫.১০ ৫.৪০ ৫. ৫০ 

19. ভব্ঘুমর প্রদশেণ ও 
পুনব্যাসন 

প্রদশেণ 
৩ হাজার জন 

১. ৯০ ১. ৯০ ১.৯০ ১. ৯০ ১.৯০ ১.৯০ ১. ৯০ 

পুনব্যাসন ১. ৩৫ ১. ২৫ ১.৪০ ১. ৪০ ১.৫০ ১.৫৫ ১. ৬০ 

20. সামাদজক- প্রদতব্ন্ধী 
মমময়মির প্রদশেণ 
ও পুনব্যাসন 

প্রদশেণ 
৩ শত জন 

৬. ০০ ৬. ০০ ৬.০০ ৬. ০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬. ০০ 

পুনব্যাসন ১. ৯০ ১. ৬০ ২.০০ ১. ৭৫ ২.০০ ২.২৫ ২. ৫০ 

21. মদহল্া ও দশশু-
দকমশারী 
মহফাজতীমির 
দনরাপি আব্াসন 
(মসফ মহাম) 

সহায়তা প্রাপ্ত 
মহফাজতী সংখযা 

৩ শত জন ৩. ০০ ৩. ০০ ৩.০০ ৩. ০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩. ০০ 

22. দভোব্ৃদিমত 
দনময়াদজত 
জনম াষ্ঠীর 
পুনব্যাসন ও দব্কল্প 
কমযসংস্থান 

জদরমপর 
আওতাভুি 
দভেুক সংখযা ৩ 

হাজার 

জন 

০. ০০ ০. ০০ ০০.০০ ০. ০০ ০০.০০ ০.০০ ০. ০০ 

পুনব্যাসন ও 
কমযসংস্থান 

১. ০০ ০. ০৪ ২.০০ ০. ১০ ০.১২ ০.১৫ ০. ১৬ 

৬.২.৩ অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকল্পদভদিক মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ত 
ব্ামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

2931-0000 - সমাজ সসবা অচিদপ্তর ১-২২ 17,98,91 20,52,30 24,70,00 26,11,00 28,00,96 30,95,46 

2933-0000 - সজলা কার্ যালয়সমূহ ১ 108,95,50 140,29,32 141,05,43 140,04,00 149,12,04 156,93,15 

2935-0000 - উপজজলা কার্ যালয়সমূহ ১ 126,54,58 137,53,90 135,18,62 143,32,00 150,80,00 160,91,39 

সমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  253,48,99 298,35,52 300,94,05 309,47,00 327,93,00 348,80,00 

অনুজমাচদত কম যসূচিসমূহ        

2996-0000 - সথাক বরাদ্দ ১-২২ 4,98 10,00,00 1,00,00 0 25,00,00 35,00,00 

সমাট : অনুজমাচদত কম যসূচিসমূহ  4,98 10,00,00 1,00,00 0 25,00,00 35,00,00 

সমাট : অনুন্নয়ন  253,53,97 308,35,52 301,94,05 309,47,00 352,93,00 383,80,00 

অনুজমাচদত প্রকল্পসমূহ        

2931-5019 - িাইল্ড সসনজসটিভ সসাসাল সপ্রাজটকশন ইন বাংলাজদশ 

(চসএসচপচব) (০১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৬) িলচত প্রকল্প 
১-২১ 16,06,79 23,97,00 18,08,00 20,10,00 36,18,00 0 
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অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ত 
ব্ামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2931-5022 - এস্টাবচলষ্টজমন্ট অব ৫০ সবজডড চকডচন ফাউজেশন 

হাসপাতাল এে চরসাি য ইন্সটিটিউট (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৫) 

অনুজমাচদত 

১-২১ 4,53,00 3,84,00 3,00,00 0 0 0 

2931-5027 - এক্সপানশন এে সডজভলপজমন্ট অব নীলফামারী 

ডায়াজবটিক হসচপটাল (০১/০৭/২০১৩-৩১/১২/২০১৫) 
১-২১ 0 11,32,00 6,00,00 9,78,00 0 0 

2931-5035 - চসজলট ডায়াজবটিকস হাসপাতাজলর উর্দ্যমুখী সম্প্রসারণ 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৫) অনুজমাচদত 
১-২১ 50,00 2,04,00 2,04,00 0 0 0 

2931-5036 - কনস্ট্রাকশন অব ৫ সষ্টাজরড চট্রজবল ওজয়লজফয়ার 

এযাজসাচসজয়শন সসন্টার অচফস কাম কচমউচনটি হল এযাট বালাসপুর, 

ময়মনচসংহ (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) 

১-২১ 0 3,24,00 81,00 3,69,00 0 0 

2931-5049 - এক্সজটনশন এে মডানাইজজশন অব িম যরাচজকা বুর্দ্ 

মহাচবহার অচডটচরয়াম কমজপ্লক্স ফর দ্যা অরফান্স এে আোর চপচভজলজড 

কচমউচনটি সমম্বারস অফ চদ সসাসাইটি (০১/১১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬) 

িলচত প্রকল্প  

১২-১৩ 0 0 1,00 11,63,00 0 0 

2931-5051 - এস্টাবচলস্টজমন্ট অব মুচন্স ঞ্জ ডায়াজবটিকস হাসপাতাল 

(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) নতুন প্রকল্প 
১২-১৩ 0 0 0 10,00,00 9,00,00 0 

2931-5500 - এস্টাবচলশজমন্ট অব হচব ঞ্জ ডায়াজবটিক হসচপটাল চনম যাণ 

(০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪) সংজশাচিত অনুজমাচদত 
১-২১ 7,60,20 0 0 0 0 0 

2931-5550 - কনস্ট্রাকশন অব বাংলাজদশ মচহলা সচমচত কমজপ্লক্স 

চবচল্ডং ফর দ্যা আোর চপ্রচভলাইজড ওজমন ইন দ্যা সসাসাইটি 

(01/07/2011-30/06/2014) অনুজমাচদত 

১-২১ 6,85,82 0 0 0 0 0 

2931-5570 - এস্টাবচলশজমন্ট অব মাচিপারপাস চরহযাচবচলজটশন 

সসন্টার ফর সডসটিটিউট এইজড ওল্ড চপউচপল এে সসাসাচল চডজএবলড 

এজডাজলজসন্ট  াল যস (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৪) অনুজমাচদত 

১-২১ 4,22,50 86,00 54,00 0 0 0 

2931-5580 - এক্সপানশন এে সডভলপজমন্ট অব প্রয়াস এযাট ঢাকা 

কযান্টনজমন্ট (০১/১০/২০১১-৩০/০৬/২০১৪) অনুজমাচদত 
১-২১ 12,55,84 0 0 0 0 0 

2931-7971 - আহছাচনয়া চমশন কযান্সার ও সজনাজরল হাসপাতাল 

(০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৪) অনুজমাচদত 
১২-১৩ 11,21,50 0 0 0 0 0 

2931-7973 - ঝুঁচকপূণ য চশশুজদর জন্য সসবা প্রদান কার্ যক্রম 

(০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৬) অনুজমাচদত 
২০ 5,75,87 29,01,00 13,37,00 27,70,00 0 0 

2931-7983 - দৃচষ্ট প্রচতবন্ধী চশশুজদর জন্য সহাজস্টল চনম যাণ (৩৭ ইউচনট) 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) সংজশাচিত 
২০ 13,39,91 18,54,00 12,00,00 20,28,00 0 0 

2931-7987 - কচমউচনটি সহলথ্ এে হাট য হসচপটাল, পাবনা (১ম পব য) 

(০১/০৪/২০১১-৩০/০৬/১5) অনুজমাচদত 
১-২০ 4,76,41 1,75,00 1,13,00 0 0 0 

2931-7988 - ইমপ্রুভড সমচডজকল সাচভ যজসস এে চরহযাচবলাইজটশন ফর 

চদ ডায়াজবটিকস, ডায়াজবটিক চরজলজটড এে নন-ডায়াজবটিক প্যাজসন্ট 

(01/04/2010-31/12/2013) অনুজমাচদত 

১-২১ 2,43,46 0 0 0 0 0 

2931-8015 - কন্সট্রাকশন অব সহাজস্টল ফর চদ সরকাচর চশশু পচরবার 

(৮ ইউচনট) (০১/০৭/২০১৩-৩১/০৬/২০১৭) 
৪ 0 25,00,00 2,33,00 25,00,00 15,00,00 0 

2931-8021 - টু এস্টাবচলশ মডান য সমচডকযাল সাচভ যস এে 

চরহযাচবচলজটশন ফর ডায়াজবটিক, ডায়াজবটিক চরজলজটড এে নন-

ডায়াজবটিক সপজসন্টস এট রাজবাড়ী (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) 

১২-১৩ 0 0 1,00,00 3,50,00 3,00,00 0 

সমাট : অনুজমাচদত প্রকল্পসমূহ  89,91,30 119,57,00 60,31,00 131,68,00 63,18,00 0 

সমাট : অননুজমাচদত প্রকল্পসমূহ  0 0 10,00 7,50,00 258,06,00 437,95,00 

সমাট : উন্নয়ন  89,91,30 119,57,00 60,41,00 139,18,00 321,24,00 437,95,00 

সমাট :   343,45,27 427,92,52 362,35,05 448,65,00 674,17,00 821,75,00 

৬.৩ ব্াংল্ামিশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পদরষি 

৬.৩.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ দব্ ত দতন ব্ছমর ব্াংল্ামিশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পদরষি হমত ১১ হাজার ৪৭৪দট 

সমাজকল্যাণমূল্ক প্রদতষ্ঠানমক ৩৩ মকাদট ৩৩ ল্ে ৫ হাজার টাকা অনুিান প্রিান করা হময়মছ। দব্মশষ 
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অনুিান দহমসমব্ িদরদ্র, অসহায়, প্রদতব্ন্ধী ব্যদি ও  রীব্ মমধ্াব্ী ছাত্র- ছাত্রীসহ মমাট ১৪ হাজার ৫২১ জনমক 

৬ মকাদট ৬ ল্ে ৭৮ হাজার টাকা এব্ং েুদ্র জাদতসত্ত্বা, নৃ- ম াষ্ঠী, সম্প্রিায়, নিী ভাঙ্গমন দভটাব্ািী হারামনা 

পদরব্ার, েদতগ্রস্ত ব্দস্তব্াসী, িাব্া ান েদমকসহ িাদরদ্রয সীমার নীমি ব্সব্াসকারী জনম াষ্ঠীর আর্য- সামাদজক 

উন্নয়মন ২৪ হাজার ব্যদিমক ১২ মকাদট টাকা আদর্যক সহায়তা প্রিান করা হময়মছ। এ ছািাও ২ হাজার ১৪৪ 

জন সমাজকমযীমক সাং ঠ্দনক ব্যব্স্থাপনা ও িেতা উন্নয়ন প্রদশেণ প্রিান করা হময়মছ। 

৬.৩.২ কার্যক্রমসমহূ, ফল্াফল্ দনমিযশক এব্ং দনমিযশমকর ল্েযমাত্রা 

কার্যক্রম ফল্াফল্ 
দনমিযশক 

সংদশি 
মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

প্রকতৃ 
অজযন 

ল্েযমাত্রা  সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

মধ্যমময়াদি ল্েযমাত্রা 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মস্বচ্ছামসব্ী 
প্রদতষ্ঠান ও 
ব্যদির সেমতা 
ব্ৃদদ্ধ 

অনুিান 

প্রিান 

২ 

প্রদতষ্ঠামনর 
সংখযা 
(হাজার) 

৬. ০০ ৪. ৪ ৮.০০ ৫. ০০ ৬.০০ ৮.০০ ১০. ০০ 

প্রদশেণ প্রিান জন ৭৫০ ৭৬৭ ৯০০ ৯০০ ১০৫০ ১১৪০ ১২০০ 

সমাজকময দব্ষয়ক 
উদ্বুদ্ধকরণ 
মসদমনার 

সংখযা ১ ১ ২ ২ ৩ ৪ ৫ 

সমস্যাগ্রস্ত 
ব্যদিমক আদর্যক 

সহায়তা 

জন 
(হাজার) 

৬. ০০ ১২. ০০ ৭.০০ ১৪. ০০ ১৫. ০০ ১৬. ০০ ১৭. ০০ 

৬.৩.৩ অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ত 
ব্ামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

2905-3091 - জাতীয় সমাজ কল্যাণ পচরষদ ১ 23,99,03 28,39,50 28,39,50 35,00,00 43,35,00 47,72,00 

সমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  23,99,03 28,39,50 28,39,50 35,00,00 43,35,00 47,72,00 

সমাট : অনুন্নয়ন  23,99,03 28,39,50 28,39,50 35,00,00 43,35,00 47,72,00 

সমাট :   23,99,03 28,39,50 28,39,50 35,00,00 43,35,00 47,72,00 

৬.৪ জাতীয় প্রদতব্ন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন 

৬.৪.১ সাম্প্রদতক অজযনঃ মিমশর ৬৪দট মজল্ায় ১০৩দট প্রদতব্ন্ধী মসব্া ও সাহার্য মকমন্দ্রর মাধ্যমম ৫ ল্ে ৫০ হাজার 

জন প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমক দব্নামূমল্য দিদকৎসা ও মর্রাদপ মসব্া এব্ং প্রায় ৪০ হাজার প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমক সহায়ক 

উপকরণ প্রিান করা হময়মছ। ‘প্রদতব্দন্ধতা সম্পদকযত সমদিত দব্মশষ দশো নীদতমাল্া  ,২০০৯’  এর আওতায় 

মিমশর ৫৬দট মব্সরকাদর ব্দুদ্ধ প্রদতব্ন্ধী দব্িযাল্ময়র ৬০০ দশেক- কমযিাদরর ১০০ ভা  মব্তন- ভাতা প্রিান 

করা হমচ্ছ। মর্খামন ৯ হাজার ১ শত ৫০ জন প্রদতব্ন্ধী ছাত্র- ছাত্রীর দব্মশষ দশো প্রিান কার্যক্রম িল্মান 

আমছ। কমযজীব্ী প্রদতব্ন্ধীমির জন্য মহামেমল্ ৩০ জন প্রদতব্ন্ধী ব্যদির আব্াসন দনদিত করা হময়মছ। 

অদটজম দরমসাসয মসন্টামরর মাধ্যমম প্রায় ১৬ হাজার জনমক কাউমন্সদল্ং মসব্া প্রিান করা হময়মছ। এ ছািাও 

জাতীয় প্রদতব্ন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশনমক প্রদতব্ন্ধী উন্নয়ন অদধ্িপ্তমর রূপান্তমরর কাজ প্রায় সমাদপ্তর পর্যাময় 
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রময়মছ। জাতীয় প্রদতব্ন্ধী  কমমেক্স দনমযামণর কাজ শুরু করা হময়মছ এব্ং প্রদতব্ন্ধী ক্রীিাদব্িমির জন্য একদট 

ক্রীিা কমমেক্স দনমযামণর পিমেপ গ্রহণ করা হময়মছ। 

৬.৪.২ কার্যক্রমসমহূ, ফল্াফল্ দনমিযশক এব্ং দনমিযশমকর ল্েযমাত্রা 

কার্যক্রম ফল্াফল্ 
দনমিযশক 

সংদশি 
মকৌশল্ ত 
উমেশ্য 

এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

প্রকতৃ 
অজযন 

ল্েযমাত্রা  সংমশাদধ্ত 
ল্েযমাত্রা 

মধ্যমময়াদি ল্েযমাত্রা 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির 
দব্মশষ দশো এব্ং 
প্রদশেণ প্রিান 

প্রদতব্ন্ধী 
ব্যদিমির 
দব্মশষ দশো 
কার্যক্রম 

১ 
হাজার 

জন 
৯. ২৫ ৯. ১৫ ৯.২৫ ৯. ২৫ ৯.২৫ ৯.২৫ ৯. ২৫ 

2. কমযজীব্ী প্রদতব্ন্ধী 
ব্যদি ও অদটদেক 
দশশুমির আব্াসন 
ব্যব্স্থা 

কমযজীব্ী 
প্রদতব্ন্ধীমির 
জন্য মহামেল্ 
সুদব্ধ্া প্রিান ১ জন 

৩০. ০০ ৩০. ০০ ৬০.০০ ৩০. ০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০. ০০ 

প্রদতব্ন্ধী  

মড মকয়ার 
সুদব্ধ্া প্রিান 

৪০. ০০ ৪০. ০০ ৪০.০০ ৪০. ০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ 

3. প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির 
দিদকৎসা ও মর্রাদপ 
মসব্া প্রিান 

দব্নামূমল্য 
প্রদতব্ন্ধীমির 
দিদকৎসা মসব্া ২ 

হাজার 

জন 

১৭০. ০০ ১৭৫. ০০ ২০০.০০ ২০০. ০০ ২৫০.০০ ৩০০.০০ ৩৫০. ০০ 

ভ্রামযমাণ 
প্রদতব্ন্ধী মসব্া 

২০. ০০ ২০. ০০ ৩০.০০ ৩০. ০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ ৪৫. ০০ 

4. অদটজম দরমসাসয 
মসন্টামরর মাধ্যমম 
পরামশয মসব্া প্রিান 

কাউমন্সদল্ং ও 
পরামশয মসব্া 

২ 
হাজার 

জন 
৮. ০০ ৮. ৫০ ১০.০০ ১০. ০০ ১২.০০ ১৪.০০ ১৫. ০০ 

5. প্রদতব্ন্ধী ব্যদিমির 
সহায়ক উপকরণ 
সরব্রাহ 

দব্নামূমল্য 
প্রদতব্ন্ধীমির 
সহায়ক 
উপকরণ 
সরব্রাহ 

২ 
হাজার 

জন 
১৪. ০০ ১৪. ০০ ১৯.০০ ২০. ০০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৩৫. ০০ 

৬.৪.৩ অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকল্পদভদিক মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ত 
ব্ামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

2905-3092 - জাতীয় প্রচতবন্ধী উন্নয়ন ফাউজেশন ১-৫ 11,36,16 11,81,18 12,31,18 13,88,50 18,00,00 20,00,00 

সমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  11,36,16 11,81,18 12,31,18 13,88,50 18,00,00 20,00,00 

সমাট : অনুন্নয়ন  11,36,16 11,81,18 12,31,18 13,88,50 18,00,00 20,00,00 

অনুজমাচদত প্রকল্পসমূহ        

2905-5010 - জাতীয় প্রচতবন্ধী কমজপ্লক্স চনম যাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৮) অনুজমাচদত 
১-৫ 18,98 12,39,00 6,42,00 13,58,00 15,57,09 16,97,94 
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অপামরশন ইউদনট, কমযসদূি এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ত 
ব্ামজট 

মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কল্ন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2905-7015 - প্ররজমাশন অব সাচভ যজসস এে অপরচুচনটি টু দ্যা চডজএবল্ড 

পারসন ইন বাংলাজদশ (০১/০৭/২০০৮ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুজমাচদত 
১-৫ 11,93,57 27,20,00 27,20,00 37,42,00 0 0 

সমাট : অনুজমাচদত প্রকল্পসমূহ  12,12,55 39,59,00 33,62,00 51,00,00 15,57,09 16,97,94 

সমাট : অননুজমাচদত প্রকল্পসমূহ  0 0 0 0 55,54,91 64,02,06 

সমাট : উন্নয়ন  12,12,55 39,59,00 33,62,00 51,00,00 71,12,00 81,00,00 

সমাট :   23,48,71 51,40,18 45,93,18 64,88,50 89,12,00 101,00,00 

 


