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ভঞ্জুরয নং-35 

১৩৮-ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

ভধ্যমভয়ারি ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

রযচারন ব্যয় 584,69,00 619,77,00 656,96,00 

উন্নয়ন ব্যয় 1864,78,00 1976,66,00 2095,26,00 

মভাট 2449,47,00 2596,43,00 2752,22,00 

 

অফর্তক 1931,54,22 2092,62,72 1907,28,80 

মূরধন 452,46,75 472,11,23 843,67,20 

অরথ তক ম্পি 65,46,03 31,69,05 1,26,00 

িায় 0 0 0 

মভাট 2449,47,00 2596,43,00 2752,22,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট ও প্রধান কাম তাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট 

ল্লী উন্নয়মন ভফায়রবরিক কাম তক্রভ রযচারনা এফং ব্যার্ গমফলণায ভাধ্যমভ ল্লী ঞ্চমর সুভরির্ উন্নয়ন কভ তসূরচ 

ফাস্তফায়ন ও মিময িরযদ্র জনমগারিয অথ ত-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন। 

১.২ প্রধান কাম তাফরর 

1.2.1. অনুিারনক ও নানুিারনক রভরর্ গঠন এফং প্রময়াজনীয় কভ তসূরচ/প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

1.2.2. ল্লী উন্নয়নরবরিক নীরর্ভারা, ভফায় অআন ও রফরধ এফং র্ৎংরিষ্ট নীরর্ভারা প্রণয়ন; 

1.2.3. ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র ঞ্চয়, ভফায়রবরিক ক্ষুদ্র ও কুটিয রল্প স্থান, ভফায় ব্যাংরকং, ভফায় ফীভা, ভফায়ী কৃরল খাভায সৃরষ্ট ও 

উৎারির্ ণ্য ফাজাযজার্কযণ, দুগ্ধ ও ন্যান্য ভফায়রবরিক ব্যফা প্ররর্িান গমে মর্ারায ভাধ্যমভ উমযাক্তা সৃরষ্ট; 

1.2.4. ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়রবরিক ভানফম্পি উন্নয়ন কভ তসূরচ গ্রণ, ল্লী উন্নয়মন প্ররেণ প্ররর্িান তর্যী, ম্প্রাযণ ও ফকাঠামভা 

রনভ তাণ এফং িে ভানফম্পি তর্যীয ভাধ্যমভ কভ তংস্থান বৃরিকযণ; 

1.2.5. ল্লী উন্নয়নরবরিক কাম তক্রভ ফাস্তফায়ন, এআ ংক্রান্ত রফরবন্ন অন্ততজারর্ক ংস্থায ংমগ ভিয় াধন; 

1.2.6. প্রাময়ারগক গমফলণায ভাধ্যমভ ল্লী উন্নয়ন মকৌর ও ভমডর উদ্ভাফন এফং ম্প্রাযণ; 

1.2.7. ভফায়রবরিক কভ তসূরচয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ ভররামিয েভর্ায়ন ও অথ ত-াভারজক উন্নয়ন; 

1.2.8. ল্লী উন্নয়ন কভ তসূরচমর্ জনাধাযমণয ম্পৃক্তর্া রনরির্কযণ। 

২.০  ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্য ও কাম তক্রভমূ 

ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধিপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. ল্লীয িরযদ্র ও সুরফধাফরঞ্চর্ 

জনমগািীয অয়-ফধ তক কভ তকাণ্ড 

  ভফায় রভরর্/নানুিারনক রভরর্য ভাধ্যমভ 

জনগণমক ংগঠির্ কযা 

 রচফারয় 
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ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধিপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

বৃরিয ভাধ্যমভ জীরফকায়ন 

রনরির্কযণ 

 ভফায় রধিপ্তয 

 রফঅযরডরফ 

 ররডরফএপ 

 এএপরডএপ 

 ভফায় রভরর্/নানুিারনক রভরর্য িস্যমিয 

রর্রযক্ত কভ তংস্থান সৃজন কযা 

 রচফারয় 

 ভফায় রধিপ্তয 

 রফঅযরডরফ 

 অযরডএ 

 ররডরফএপ 

 এএপরডএপ 

 ল্লীয জনমগািীয অয়ফধ তনমূরক কাম তক্রভ গ্রণ কযা  রচফারয় 

 রফঅযরডরফ 

 ফাড ত 

 ররডরফএপ 

 এএপরডএপ 

 রভরর্য িস্যমিয জন্য ময়ায/ঞ্চময়য ভাধ্যমভ  

মূরধন গঠন কযা 

 রচফারয় 

 রফঅযরডরফ 

 ররডরফএপ 

 এএপরডএপ 

 থ ত রফরনময়াগ/ঋণ রফর্যণ কযা  রচফারয় 

 ভফায় রধিপ্তয 

 রফঅযরডরফ 

 অযরডএ 

 ররডরফএপ 

 এএপরডএপ 

 রভল্করবটা 

 র্যর দুধ এফং দুগ্ধজার্ ণ্য ংগ্র ও ফাজাযজার্কযণ  রভল্করবটা 

২. প্রারর্িারনক েভর্া বৃরি ও 

িে ভানফ ম্পি তর্রযয 

ভাধ্যমভ নতুন কভ তংস্থামনয 

সুমমাগ সৃরষ্ট 

 ভফায় রভরর্/নানুিারনক রভরর্য িস্যমিয ভমধ্য 

উদ্বুিকযণ/অয়ফধ তনমূরক প্ররেণ প্রিান কযা 

 রচফারয় 

 ভফায় রধিপ্তয 

 রফঅযরডরফ 

 উকাযমবাগী িস্য এফং ল্লী উন্নয়মন রনময়ারজর্ 

কভ তকর্তা, জনপ্ররর্রনরধ এফং এনরজও কভীমিয প্ররেণ 

প্রিান কযা 

 অযরডএ 

 ফাড ত 
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ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধিপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 ফাাড ত 

 ররডরফএপ 

 এএপরডএপ 

৩. ল্লী উন্নয়মন মৄমগামমারগ 

মকৌর উদ্ভাফন ও রফস্তৃর্কযণ 

 ল্লী উন্নয়মন গমফলণা ও প্রাময়ারগক গমফলণা ম্পািন, 

প্রকানায ভাধ্যমভ গমফলণারব্ধ পরাপর প্রচায/ 

রফস্তাযকযণ 

 ফাড ত 

 অযরডএ 

 ফাাড ত 

 ল্লী উন্নয়ন রফলয়ক মরভনায/কভ তারা অময়াজন কযা  ফাড ত 

 অযরডএ 

 ফাাড ত 

 যাভ তক মফা প্রিান কযা  অযরডএ 

৩.০  িারযদ্রয রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ু ংক্রান্ত র্থ্য  

৩.১ িারযদ্রয রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ুয উয ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্যমূময প্রবাফ 

৩.১.১ ল্লীয িরযদ্র ও সুরফধাফরঞ্চর্ জনমগািীয অয়-ফধ তক কভ তকাণ্ড বৃরিয ভাধ্যমভ জীরফকায়ন রনরির্কযণ 

িারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ: ভফায় রধিপ্তমযয ভাধ্যমভ াযামিম ১৮,০০০ নতুন ংগঠন সৃরষ্ট এফং অভায ফারে অভায 

খাভায (একটি ফারে একটি খাভায) প্রকমল্পয অওর্ায় ৭৫,০০০ জনমক, ারফ তক গ্রাভ উন্নয়ন কভ তসূরচ-৩য় ম তায় প্রকমল্পয অওর্ায় 

২৪,৬০০ জনমক, উিযাঞ্চমরয িরযদ্রমিয কভ তংস্থান রনরির্কযণ প্রকমল্পয-২য় ম তাময় ৩৩,৬০০ জনমক, ংীিারযত্বমূরক ল্লী 

উন্নয়ন প্রকল্প (রঅযরডর-৩) এয অওর্ায় 1,62,000 জনমক, গাআফান্ধা ভরির্ ল্লী িারযদ্রয দূযীকযণ প্রকমল্পয অওর্ায় 

15,800 জনমক এফং অযরডএ, ফগুোয ভাধ্যমভ ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূময অওর্ায় মভাট ৩,৯৫২ জনমক কভ তংস্থান ও 

অয়ফধ তনমূরক রফরবন্ন মেমড প্ররেণ প্রিান কযা মফ। এ কর প্ররেণ কভ তসূরচয ভাধ্যমভ িরযদ্র জনমগািীমক কভ তমুখী কময 

মর্ারা মফ, মা র্ামিয কভ তংস্থান অয় বৃরি ও িারযদ্রয রনযমন ায়র্া কযমফ। পমর িরযদ্র জনগমণয িারযদ্রয রনযন কযা 

ম্ভফ মফ। 

নাযী উন্নয়মনয  উয প্রবাফ: ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবামগয রফরবন্ন প্রকমল্পয সুরফধামবাগীমিয প্রায় ৭০ বাগ িস্যআ নাযী। 

রফরবন্ন কভ তসূরচ/ প্রকমল্পয অওর্ায় প্রায় ২৭ রে িরযদ্র নাযীমক কভ তংস্থান/অত্ম-কভ তংস্থামনয রমেয রফরবন্ন মেমড প্ররেণ 

প্রিান কযা মফ। ল্লী িারযদ্রয রফমভাচন পাউমেমনয কাম তক্রভ ফাস্তফায়মনয ভাধ্যমভ ২.০৫ রে গ্রাভীণ রযফায এফং ক্ষুদ্র কৃলক 

উন্নয়ন পাউমেমনয ভাধ্যমভ ৬9,0০০ জন িরযদ্র নাযীমক ম্পৃক্ত কময র্ামিয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন কযা মফ। এ ভয় ক্ষুদ্র 

কৃলক উন্নয়ন পাউমেমনয ভাধ্যমভ প্রায় 7,000 জন নাযীমক রফরবন্ন অয় ফধ তনমূরক কাম তক্রমভয উয প্ররেণ প্রিান কযা মফ। 

এয পমর নাযীয াভারজক ভম তািা বৃরি ামফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয উয প্রবাফ: অনুিারনক ও নানুিারনক ির গঠন, উৎািনমুখী খামর্ রঞ্চর্ পুরিঁ 

রফরনময়ামগয ভাধ্যমভ রর্রযক্ত কভ তংস্থান সৃরষ্ট, ল্লীয নাযীমিয জন্য অয়ফধ তক কভ তসূরচ গ্রণ, ঞ্চময়য াামে মূরধন গঠন 

এফং ক্ষুদ্র ঋণ রযচারনায ভাধ্যমভ জরফায়ু রষ্ণু জীরফকায়ন রনরির্ মফ 

৩.১.২ প্রারর্িারনক েভর্া বৃরি ও িে ভানফ ম্পি তর্রযয ভাধ্যমভ নতুন কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট 

িারযদ্রয  রনযমনয  উয প্রবাফ: রফরবন্ন প্ররেণ কভ তসূরচয ভাধ্যমভ িরযদ্র জনমগািীমক অয়ফধ তনমূরক রফরবন্ন মেমড প্ররেণ 

প্রিান কময র্ামিযমক কভ তমুখী কময মর্ারা মফ, মা র্ামিয কভ তংস্থান অয় বৃরি ও িারযদ্রয রনযমন ায়র্া কযমফ। এছাো 

কৃরল ও রযমফ উন্নয়ন, র্থ্য প্রমৄরক্তয প্রায, স্থানীয় যকায, মজোয, স্বাস্থয, পুরষ্ট আর্যারি রফলময় মরভনায ও কভ তারা 

অময়াজমনয ভাধ্যমভ ল্লীয িরযদ্র জনমগািীমক উদ্বুিকযণ, মচর্নর্া বৃরি কযা মফ মা িারযদ্রয রনযমন ায়ক ভূরভকা যাখমফ। 
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নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: ল্লী এরাকায় নাযীমিযমক অয়ফধ তনমূরক রফরবন্ন মেড মমভনঃ মরাআ, াঁ-মুযগী, গফারি শু ও 

ভৎস্য ারন আর্যারি রফলময় প্ররেণ প্রিান এফং িারযদ্রয রফমভাচনমূরক কভ তকাে মথাঃ স্বাস্থয, রো, পুরষ্ট, রযমফ যো ও 

উন্নয়ন আর্যারি রফলময় মরভনায ও কভ তারা অময়াজন নাযীয উন্নয়মন ায়র্া কযমফ। প্রকল্পভুক্ত এরাকায় উকাযমবাগীমিয 

অথ ত-াভারজক ফস্থা, মচর্নর্া বৃরি, ঞ্চয় বৃরি, পু ুঁরজ গঠন, কভ তংস্থান সৃরষ্ট, অয়ফধ তণমূরক কভ তকাে বৃরি, ক্ষুদ্র ব্যফায 

প্রায, স্বাফররির্া জতন, স্বচ্ছরর্া বৃরি, াভারজক ম্মান বৃরি, িারযদ্রয রফমভাচন এফং নাযীয েভর্ায়ন আর্যারি উমল্লখমমাগ্য। 

জুন,2017 ভময় রযকল্পনা ভন্ত্রণারময়য অআএভআরড কর্ততক রনময়াগকৃর্ রউম্যান মডমবরমভন্ট রযাচ ত মন্টায প্রণীর্ রনরফয 

রযফীেণ ভীো প্ররর্মফিন নুমায়ী প্রকল্পভুক্ত উকাযমবাগীমিয উয অথ ত-াভারজক ফস্থায় প্রকমল্পয গুণগর্ প্রবাফ 

রযররের্ ময়মছ। খানায জরভয ভাররকানা বৃরি মময়মছ 31.4%, অময়য ফস্থা বৃরি মময়মছ 74.2% এফং 65.3% খানায 

খায ঘাটরর্ য়রন। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ:ভফায়ী জনপ্ররর্রনরধ ও এনরজও, ল্লী উন্নয়ন কভ তকামে ম্পৃক্ত কভ তকর্তা ও 

কভীমিয জরফায়ু রষ্ণু ও অয় ফধ তনমূরক জীরফকায়মনয প্ররেণ প্রিান এফং উদু্বিকযমণয ভাধ্যমভ জরফায়ু রযফর্তমনয প্রবাফ 

মভাকামফরায় েভ ভানফ ম্পি সৃরষ্ট মফ। 

৩.১.৩ ল্লী উন্নয়মন মৄমগামমাগী  মকৌর উদ্ভাফন ও রফস্তৃর্কযণ 

িারযদ্রয  রনযমনয  উয প্রবাফ: ফাংরামি ল্লী উন্নয়ন একামডরভ কুরভল্লা, ল্লী উন্নয়ন একামডরভ ফগুো, ফঙ্গফন্ধু িারযদ্রয 

রফমভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একামডরভ কর্ততক রযচাররর্ ল্লী উন্নয়ন রফলয়ক গমফলণা, প্রাময়ারগক গমফলণায ভাধ্যমভ ল্লী এরাকায 

িারযদ্রয রফমভাচন, উৎািন বৃরি এফং ভানফ ম্পি উন্নয়ন কযা ম্ভফ মফ। 

নাযী  উন্নয়মনয  উয  প্রবাফ:  গমফলণা এফং প্রাময়ারগক গমফলণায পমর ল্লী এরাকায নাযীমিয কভ তংস্থান সৃরষ্ট, মচর্নর্া 

সৃরষ্ট, উদ্বুিকযণ রফলময় নাযীমিয ম্পৃক্তর্া বৃরি নফ ম্পি উন্নয়মনয ভাধ্যমভ ল্লীয িরযদ্র নাযীমিয িারযদ্রয রফমভাচন ম্ভফ মফ। 

পমর র্ামিয াভারজক ভম তািা বৃরি ামফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয উয প্রবাফ: ফাংরামি উন্নয়ন একামডভী, কুরভল্লা, ল্লী উন্নয়ন একামডভী, ফগুো, ফঙ্গফন্ধু 

িারযদ্রয রফমভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একামডভী, মগাারগঞ্জ কর্ততক রযচাররর্ ল্লী উন্নয়ন রফলয়ক প্রাময়ারগক গমফলণায দ্বাযা জরফায়ু 

ণীরর্ প্রণয়মনয ভাধ্যমভ জরফায়ু রযফর্তমনয রবঘার্ মভাকামফরায েভর্া সৃরষ্ট মফ । 

৩.২ িারযদ্রয রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ু রযফর্তন ম্পরকতর্ ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

িারযদ্র্য রনযন 1801,56,31 2150,81,50 2445,85,60 

নাযী উন্নয়ন 614,94,96 925,04,41 2210,40,29 

জরফায়ু রযফর্তন 414,61,87 439,94,59 455,13,19 

৪.১ গ্রারধকায ব্যয় খার্/কভ তসূরচমূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রারধকায ব্যয় খার্/কভ তসূরচমূ 
ংরিে ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

১.  ল্লী জনগমণয অথ ত-াভারজক উন্নয়ন 

 ভফাময়য ভাধ্যমভ ঋণ কাম তক্রভ রযচারনা ল্লীয িরযদ্র জনমগািীয অথ ত-াভারজক ফস্থায 

উন্নয়মন কাম তকয ভূরভকা ারন কময রফধায় অত্ম-কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট য়। এজন্য এ 

কাম তক্রভমক গ্রারধকায রামফ রফমফচনা কযা ময়মছ। 

  ল্লীয িরযদ্র ও সুরফধাফরঞ্চর্ 

জনমগারিয অয়-ফধ তক কভ তকাণ্ড 

বৃরিয ভাধ্যমভ জীরফকায়ন 

রনরির্কযণ 

২.  িে ভানফ ম্পি সৃরষ্ট 

 প্ররেণ কাম তক্রমভয ভাধ্যমভ িে ভানফ ম্পি এফং কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট কময িারযদ্রয 

রফমভাচন কযা ম্ভফ রফধায় এ কাম তক্রভমক গ্রারধকায রামফ রফমফচনা কযা ময়মছ। 

 প্রারর্িারনক েভর্া বৃরি ও 

িে ভানফ ম্পি তর্রযয 

ভাধ্যমভ নতুন কভ তংস্থামনয 
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গ্রারধকায ব্যয় খার্/কভ তসূরচমূ 
ংরিে ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

সুমমাগ সৃরষ্ট 

৩.  ল্লী উন্নয়ন ংক্রান্ত গমফলণা, প্রাময়ারগক গমফলণা রযচারনা 

 ল্লী উন্নয়ন ংক্রান্ত গমফলণা, প্রাময়ারগক গমফলণা রযচারনায ভাধ্যমভ ল্লী ঞ্চমরয 

রফরবন্নমুখী ভস্যা ও র্ায ভাধান রচরির্ কময উদ্ভাফনী ধাযণা/ভমডর এফং পরাপর 

ফাস্তফায়নকাযী কর্ততমেয রনকট স্তান্তয কযা য়। এজন্য এ কাম তক্রভমক গ্রারধকায খার্ 

রামফ রচরির্ কযা ময়মছ। 

 ল্লী উন্নয়মন মৄমগামমাগী 

মকৌর উদ্ভাফন ও রফস্তৃর্কযণ 

৪.২ ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন ও প্রমেণ (২০১9-20 মর্ ২০২1-২2)  

৪.২.১ িপ্তয/ংস্থা/প্রারর্িারনক আউরনটওয়াযী ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধর্ 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

রচফারয়, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 1921,44,57 1957,80,72 2132,83,00 2294,92,00 2466,22,00 

প্রধান কাম তারয়, ভফায় রধিপ্তয 84,11,01 103,39,11 78,97,83 53,65,56 30,35,73 

রফবাগীয় ভফায় কাম তারয়মূ 14,13,36 14,49,01 17,63,98 18,31,95 19,48,02 

মজরা ভফায় কাম তারয়মূ 71,49,40 72,31,02 92,64,56 90,63,80 90,01,07 

উমজরা ভফায় কাম তারয়মূ 102,30,79 102,27,40 109,67,89 118,98,73 124,39,64 

মভমো থানা ভফায় কাম তারয়মূ 2,59,09 2,67,54 2,80,28 3,08,78 3,32,09 

ভফায় প্ররেণ ও রো আনরেটিউটমূ 12,92,35 13,61,92 14,89,46 16,82,18 18,43,45 

ফ তমভাট : 2209,00,57 2266,56,72 2449,47,00 2596,43,00 2752,22,00 

৪.২.২ থ তননরর্ক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ তননরর্ক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধর্ 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

 অফর্তক ব্যয়      

3111 নগি ভজুরয ও মফর্ন 543,64,68 474,37,25 277,41,66 321,16,64 259,65,57 

3211 প্রারনক ব্যয় 20,39,45 20,60,18 290,42,89 292,46,79 13,37,15 

3221 রপ, চাজত ও করভন 5,07,81 3,18,07 1,99,10 2,06,49 47,97 

3231 প্ররেণ 66,35,46 67,37,87 72,08,25 82,59,31 52,09,11 

3241 বযন্তযীণ  ভ্রভণ ও ফিরর 0 25,93 0 0 0 

3243 মমোর, ওময়র ও লুরিমকন্ট 7,06,07 5,72,65 5,46,00 5,64,85 3,89,60 

3244 ভ্রভণ ও ফিরর 23,05,27 23,74,12 23,41,64 25,98,93 23,85,15 

3251 কৃরলজ যফযা 1,76,26 2,97,00 2,51,00 1,40,00 0 

3252 রচরকৎা ও ল্য রচরকৎা যঞ্জাভারি 

যফযা 

43,71 2,27,34 1,20,20 1,19,00 12,00 

3254 খায যফযা 50,50 20,50 1,00,00 75,00 0 

3255 মুদ্রণ ও ভরনারয 12,03,75 13,67,97 11,71,27 11,31,74 6,97,55 

3256 াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী 1,22,48 1,31,56 1,35,18 1,44,75 1,07,37 

3257 মাগর্ মফা, ম্মানী ও রফমল ব্যয় 11,09,16 8,34,74 8,06,45 4,66,22 2,71,75 

3258 মভযাভর্ ও ংযেণ 7,32,81 7,51,48 7,23,30 7,17,69 6,04,54 

3631 অফর্তক নুিান 672,16,37 893,83,32 660,30,08 623,75,57 346,90,46 
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থ তননরর্ক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধর্ 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

3632 মূরধন নুিান 11,50,00 0 73,11,20 239,21,57 1163,22,43 

3721 নগি াভারজক ায়র্া সুরফধারি 0 200,30,00 378,78,00 413,21,00 0 

3731 চাকরয ম্পকীয় নগি াভারজক সুরফধারি 0 5,00 5,00 1,50,00 0 

3821 অফর্তক স্থানান্তয মা ন্যত্র মেরণফি নয় 49,50 44,78 44,00 42,20 44,95 

3823 প্রকমল্পয অফর্তক স্থানান্তয 0 0 114,73,80 56,64,97 26,43,20 

3911 ংযরের্ 204,08,79 47,96 25,20 0 0 

 মভ তাট : - অফর্তক ব্যয় 1588,22,07 1726,67,72 1931,54,22 2092,62,72 1907,28,80 

 মূরধন ব্যয়      

4111 বফন ও স্থানামূ 264,59,45 232,84,87 36,66,00 11,10,00 0 

4112 মন্ত্রারর্ ও যঞ্জাভারি 207,44,70 145,23,63 30,82,00 16,86,80 10,51,29 

4113 ন্যান্য স্থায়ী ম্পি 16,94,83 16,76,50 3,00,00 1,87,00 83,00 

4141 ভূরভ 4,71,27 1,25,00 0 0 0 

4211 প্রকল্প মূরধন ব্যয় 0 0 284,40,97 128,49,32 37,01,90 

4911 ংযরের্ 48,53,00 99,00 97,57,78 313,78,11 795,31,01 

 মভ তাট : - মূরধন ব্যয় 542,23,25 397,09,00 452,46,75 472,11,23 843,67,20 

 ম্পি      

7215 ঋণ 78,55,25 142,80,00 65,46,03 31,69,05 1,26,00 

 মভ তাট : - ম্পি 78,55,25 142,80,00 65,46,03 31,69,05 1,26,00 

 ফ তমভাট : 2209,00,57 2266,56,72 2449,47,00 2596,43,00 2752,22,00 

৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ তকৃরর্ রনমি তকমূ (Key Performance Indicators) 

রনমি তক ংরিষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. ভফায় রভরর্  ও নানুিারনক 

রভরর্  গঠন 
১ ংখ্যা 25,300 ২৪,৫২৩ ২৩৫৬১ 2৩,56১ ১৪,৬৭৪ ১১,৩০০ ৮,৭৭৫ 

2. ভফায় রভরর্ ও  নানুিারনক 

রভরর্য  িস্যমিয ঋণ রফর্যণ  
১ 

 মকাটি 

টাকা 
২৭০৫.১৮ ১৯৪৪.৮৩ ৩৩৬৬.৩৮ ৩৩৬৬.৩৮ ৩৪৩০.০০ ৩০৭৬.৪৬ ২৭২৩.৪৫ 

3. ভফায়  রভরর্ ও নানুিারনক 

রভরর্য  িমস্যয রর্রযক্ত 

কভ তংস্থান  সৃজন 

২  রে জন ৭.৫০ ১০.৮৩ ১১.১৭ ১1.17 ১১.১৪ ৭.২৭ ৫.৩৪ 

4.  ল্লী উন্নয়মন গমফলণা ও 

প্রাময়ারগক গমফলণা ম্পািন, 

প্রকানায ভাধ্যমভ গমফলণারব্ধ 

পরাপর প্রচায/রফস্তায 

৩ ংখ্যা ৭৯ ৭৭ ৮০ ৮০ ৮২ ৮৫ ৮৯ 

5. ল্লীয নাযী জনমগািীয অয় 

উৎাযী কাম তক্রভ 
১ রে জন ৫.৬১৭ ৫.৭৩৮ ৬.১৯৩ 6.19৩ ৭.৯৪২ ৭.১৯৪ ৪.২৫৪ 

6. ল্লীয পূরুল ও নৃ-মগারিয অয় 

উৎাযী কাম তক্রভ 
১ রে জন ১.৬৩ ১.৬৩ ১.৭৮ ১.৭৮ ৪.১৩ ৩.৬৯ ১.৬৫ 

7. িে জনফর সৃরষ্ট ২ রে জন ৩.০২ ৩.৩২ ২.৯০ ২.৯০ ২.৬৩ ২.৬৪ ২.৭৯ 
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৬.০ রধিপ্তয/ংস্থায াম্প্ররর্ক জতন, কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক, রেযভাত্রা এফং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয়  

৬.১.১ াম্প্ররর্ক জতন: রফগর্ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এফং ২০১৭-১৮ এআ রর্ন থ ত ফছময অভায ফারে অভায খাভায (একটি ফারে 

একটি খাভায) প্রকমল্পয ভাধ্যমভ মিময ৬৪টি মজরায় ৪90 টি উমজরায 4,550 টি আউরনয়মন 35,799 টি গ্রাভ উন্নয়ন রভরর্ 

গঠন কময 15.08 রে উকাযমবাগী রযফাযমক ন্ততভুক্ত কযা ময়মছ। প্রকমল্পয িস্যমিয রনজস্ব ঞ্চয় জভা 584 মকাটি টাকায 

ামথ কল্যাণ নুিান (উৎা মফানা) প্রিান কযা ময়মছ 449 মকাটি টাকা এফং রভরর্মর্ অফর্তক ঋণ র্রফর প্রিান কযা 

ময়মছ 1,080 মকাটি টাকা। গ্রাভীণ থ তনীরর্মর্ ক্রভপুরঞ্জর্ রফরনময়াগ ময়মছ 5,678.68 মকাটি টাকা এফং 11 রোরধক প্রকৃর্ 

ক্ষুদ্র অয়ফধ তক খাভায গমে উমঠমছ। প্রকল্পভুক্ত উকাযমবাগীমিয ভধ্য মর্ 75,750 জনমক কৃরলজ রফলয় মেমড এফং 24,250 

জনমক ক্ষুদ্র উমযাক্তা রমমফ ফাছাআ কযা ময়মছ এফং ৭১,৪১০ জনমক প্ররেণ প্রিান কযা ময়মছ। প্রকমল্পয কাম তক্রভমক স্থায়ী 

রুিান এফং িরযদ্র ভানুমলয থ ত ংযেণ ও ব্যাফস্থানায জন্য     "ল্লী ঞ্চয় ব্যাংক" নামভ একটি ব্যাংক প্ররর্িা কযা ময়মছ 

এফংগর্ ০৫-৭-২০১৭ র্ারযখ মর্ ব্যাংক এয কাম তক্রভ চালু ময়মছ। 

৬.১.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ভফায় রভরর্/নানুিারনক 

রভরর্য ভাধ্যমভ জনগণমক 

ংগঠির্ কযা  

ংগঠন সৃরষ্ট ১ ংখ্যা  ১৬০০০ ১৬১০০ ১৬০০০ ১৬০০০ ৭০০০ ৩০০০ * 

2. ভফায়  রভরর্ /নানুিারনক 

রভরর্য  িমস্যয রর্রযক্ত 

কভ তংস্থান  সৃজন কযা  

কভ তংস্থান 

সৃরষ্ট 
১ াজায জন ২৫০ ৫৭০ ৬০০ ৬০০ ৬০0 ২০০ * 

3. রভরর্য িস্যমিয জন্য 

ময়ায/ঞ্চময়য ভাধ্যমভ 

মূরধন গঠন কযা 

মূরধন গঠন ১ মকাটি টাকা ৫০০.০০ ৫৫৮.৮৪ ৭১০.০০ ৭১০.০০ ৭৯১.০০ ৪১১.০০ ১৪৬.৯৪ 

4. থ ত রফরনময়াগ/ঋণ রফর্যণ 

কযা 

র্রফর 

ায়র্া 
১ 

মকাটি 

টাকায় 
২৫০.০০ ৫০৪.০৯ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৪০০ * 

5. উকাযমবাগী িস্য এফং 

ল্লী উন্নয়মন রনময়ারজর্  

কভ তকর্তা, জনপ্ররর্রনরধ ও 

এনরজও কভীমিয প্ররেণ 

প্রিান কযা 

িে জনরক্ত 

সৃরষ্ট 
২ াজায জন 55.00 27.28 ৫৭.০০ ৫৭.০০ ১৭.০০ ১০.০০ ১৯.০০ 

6. ল্লী জনমগািীয অয় 

ফধ তনমূরক কাম তক্রভ গ্রণ কযা 

অয়-

ফধ তনমূরক  

কভ তকামে 

রনময়ারজর্ 

ভররা 

১ জন (রে) 

১.৫০ ১.৫৬ ২.০০ ২.০০ ৩.৭৫ ৩.০০ * 

অয়-

ফধ তনমূরক 

কভ তকামে 

রনময়ারজর্ 

পূরুল ও ক্ষুদ্র 

নৃ-মগারি 

- - ০.১৫ ০.১৫ ২.৪3 ২.০৯ * 

* ২০২১-২২ থ তফছময কাম তক্রভমূ মল ময় মামফ  
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৬.১.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1380101 - রচফারয়, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ  32,44,49 11,74,40 13,21,40 13,43,00 14,85,00 15,28,00 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  32,44,49 11,74,40 13,21,40 13,43,00 14,85,00 15,28,00 

রফমল কাম তক্রভ        

120000801 - যকারয কভ তচাযীমিয জন্য ঋণ  0 0 0 30,00 30,00 30,00 

127000101 - অমরা-এরমান রুযার মডমবরামভন্ট গ তানাআমজন 

(এ.এ.অয.রড.ও.) 
 0 0 0 12,00 12,00 12,00 

127003001 - এরয়া প্রান্ত ভাাগযীয় ঞ্চর ভরির্ ল্লী উন্নয়ন মকন্দ্র  0 0 0 51,00 51,00 51,00 

127012301 - মনডাক  0 0 0 3,00 3,00 3,00 

মভাট : রফমল কাম তক্রভ  0 0 0 96,00 96,00 96,00 

ায়র্া কাম তক্রভ        

131012600 - ফাংরামি জার্ীয় ল্লী উন্নয়ন ভফায় মপডামযন ১-৪ 95,00 91,70 91,70 95,00 97,00 98,00 

136000100 - অমরা-এরমান রুযার মডমবরামভন্ট গ তানাআমজন 

(এ.এ.অয.রড.ও.) 
১-৪ 9,58 10,20 10,20 0 0 0 

136003000 - এরয়া প্রান্ত ভাাগযীয় ঞ্চর ভরির্ ল্লী উন্নয়ন মকন্দ্র ১-৪ 48,72 51,72 51,72 0 0 0 

136012300 - মনডাক ১-৪ 4,03 2,55 4,35 0 0 0 

মভাট : ায়র্া কাম তক্রভ  1,57,33 1,56,17 1,57,97 95,00 97,00 98,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  34,01,82 13,30,57 14,79,37 15,34,00 16,78,00 17,22,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

221000138 - ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবামগয ননুমভারির্ প্রকমল্পয জন্য 

ংযরের্ 
১-৪ 0 20,00,00 0 106,63,00 429,38,00 1854,54,00 

224054700 - অভায ফারে অভায খাভায (৩য় ংমারধর্) (০১/০৭/২০০৯ - 

৩০/০৬/২০২০) নুমভারির্ 
১-৪ 699,63,78 1050,79,00 1150,79,00 1143,50,00 1078,00,00 0 

224199700 - ারফ তক গ্রাভ উন্নয়ন কভ তসূরচ (ররবরডর)- ৩য় 

ম তায়(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)নুমভারির্ 
 0 40,62,00 15,00,00 80,00,00 125,00,00 80,00,00 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  699,63,78 1111,41,00 1165,79,00 1330,13,00 1632,38,00 1934,54,00 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  699,63,78 1111,41,00 1165,79,00 1330,13,00 1632,38,00 1934,54,00 

মভাট :   733,65,60 1124,71,57 1180,58,37 1345,47,00 1649,16,00 1951,76,00 

৬.২ ভফায় রধিপ্তয 

৬.২.১ াম্প্ররর্ক জতন: ভফায় মক্টময রফগর্ রর্ন ফছময মভাট ২৭,৬৪২ টি নতুন ভফায় রভরর্ গঠন এফং 36.70 রে জন নতুন 

ভফায়ীমক িস্যভুক্ত কযা ময়মছ। এ ভময় ৩,৫4,790 টি ভফায় রভরর্য রনযীো ম্পন্ন কযা ময়মছ। এ ছাো 30,889 জন 

ভফায়ীয িের্া উন্নয়মন প্রারর্িারনক প্ররেণ প্রিান কযা ময়মছ এফং 3,35,041 জমনয কভ তংস্থামনয ব্যফস্থা কযা ময়মছ। 

রফগর্ রর্ন ফছময ১5,145 জনমক অয়ফধ তনমূরক প্ররেণ প্রিান এফং ২,৫০০ জমনয ভমধ্য ম্পি স্তান্তয কযা ময়মছ।  

৬.২.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ভফায় রভরর্ /নানুিারনক 

রভরর্য ভাধ্যমভ জনগণমক 

ংগঠির্ কযা 

নতুন ভফায় 

রভরর্ গঠন 
১ ংখ্যা ৫,৮১০ ৫,৬৭২ ৫,৮১০ ৫,৮১০ ৬,০০০ ৬,৬০০ ৭,০০০ 

2. ভফায়  রভরর্ / নানুিারনক 

রভরর্য  িমস্যয রর্রযক্ত 

কভ তংস্থান  সৃজন কযা 

কভ তংস্থান 

সৃরষ্ট 
১  জন ১,৩৯৫ ৭,৯৩০ ১০,০০০   ১০,০০০ ৬,৩৮০ ৭,০০০ ৮,০০০ 



 529 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

3. ভফায় রভরর্/ নানুিারনক 

রভরর্য িস্যমিয ভমধ্য 

উদ্বুিকযণ/ অয়ফধ তনমূরক 

প্ররেণ প্রিান কযা 

িে জনরক্ত 

সৃরে 
২ জন ৮,৫৯৫ ৪,৮৯৫ ১৪,১৭৫ ১৪,১৭৫ ১২,৮০০ ১৩,৭০০ ১৪,৯০০ 

4. থ ত রফরনমমাগ/ ঋণ রফর্যণ কযা ঋণ ায়র্া ১ মকাটি টাকা ৬৪.৬৮ ৩৬.৭৯ ৭৪.৬৩ ৭৪.৬৩ ৪৩.৭০ ৫০.০০ ৫৫.০০ 

৬.২.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1380201 - প্রধান কাম তারয়, ভফায় রধিপ্তয  31,10,32 21,43,01 20,61,01 25,81,83 27,77,06 30,00,23 

1380202 - রফবাগীয় ভফায় কাম তারয়মূ  0 14,13,36 14,49,01 17,63,98 18,31,95 19,48,02 

1380203 - মজরা ভফায় কাম তারয়মূ  67,37,57 71,49,40 72,31,02 92,64,56 90,63,80 90,01,07 

1380204 - উমজরা ভফায় কাম তারয়মূ  90,43,00 102,30,79 102,27,40 109,67,89 118,98,73 124,39,64 

1380205 - মভমো থানা ভফায় কাম তারয়মূ  0 2,59,09 2,67,54 2,80,28 3,08,78 3,32,09 

1380206 - ভফায় প্ররেণ ও রো আনরেটিউটমূ  10,57,79 12,92,35 13,61,92 14,89,46 16,82,18 18,43,45 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  199,48,68 224,88,00 225,97,90 263,48,00 275,62,50 285,64,50 

রফমল কাম তক্রভ        

120006501 - মারন্ত্রক চালাফাি রিভ ১-৩ 13,00 14,50 14,50 15,50 18,00 20,00 

120006502 - গবীয নরকূ রিভ ১-৩ 9,99 11,50 11,50 12,50 14,50 15,50 

120007600 - যীো ব্যয়ব্যফস্থানা  0 90,00 10 0 0 0 

মভাট : রফমল কাম তক্রভ  22,99 1,16,00 26,10 28,00 32,50 35,50 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  199,71,67 226,04,00 226,24,00 263,76,00 275,95,00 286,00,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224054500 - উন্নর্ জামর্য গাবী ারমনয ভাধ্যমভ সুরফধাফরঞ্চর্ ভররামিয 

জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) নুমভারির্ 
২ 82,00 50,92,00 72,42,00 40,00,00 15,79,00 0 

224054600 - *কভ তংস্থান সৃরষ্ট, দুগ্ধ ও ভাং উৎািমনয রমেয গঙ্গাচো 

উমজরায় মডআযী ভফায় কাম তক্রভ ম্প্রাযণ (০১/০৭/ ২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

ংমারধর্ ননুমভারির্। 

২ 0 10,60,00 10,10,00 12,88,00 9,77,00 0 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  82,00 61,52,00 82,52,00 52,88,00 25,56,00 0 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  82,00 61,52,00 82,52,00 52,88,00 25,56,00 0 

মভাট :   200,53,67 287,56,00 308,76,00 316,64,00 301,51,00 286,00,00 

৬.৩ ফাংরামি ল্লী উন্নয়ন মফাড ত (রফঅযরডরফ) 

৬.৩.১ াম্প্ররর্ক জতন: রফগর্ রর্ন থ তফছময ১২,৪৬০টি ংগঠন সৃরষ্টয ভাধ্যমভ ল্লীয জনগণমক ংগঠির্ কযা ময়মছ। ৩.৩২ রে 

সুপরমবাগী ন্ততভুরক্ত, উকাযমবাগীমিয ৯৪.০৪ মকাটি টাকা রনজস্ব মূরধন গঠন, ৬.১৩ রে সুপরমবাগীমক রফরবন্ন উৎািনমূখী 

ও অয় উৎাযী কাম তক্রমভয ওয প্ররেণ প্রিান, মূরধন ায়র্া রমমফ ২,৯৯৯.৮২ মকাটি টাকা ঋণ রফর্যণ এফং অিায়মমাগ্য 

ঋণ মর্ ২,৮৫০.০২ মকাটি টাকা ঋণ অিায় কযা ময়মছ। এছাো প্রকমল্পয অওর্ায় ৩,৮৭২ টি ক্ষুদ্র ফকাঠামভা রনভ তাণ কযা 

ময়মছ। 
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৬.৩.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. ভফায় রভরর্/ 

নানুিারনক রভরর্য 

ভাধ্যমভ জনগণমক ংগঠির্ 

কযা 

ংগঠন সৃরষ্ট ১ ংখ্যা ৭৯০ 501 ৫০১ ৫০১ ৬৫০ ৭০০ ৭৫০ 

2. ল্লী জনমগািীয অয় 

ফধ তনমূরক কাম তক্রভ গ্রণ 

কযা 

অয়-ফধ তনমূরক  

কভ তকামে 

রনময়ারজর্ 

ভররা 

১ 

জন(রে) ২.১৫ ২.15 ২.১৫ ২.১৫ ২.২০ ২.২১ ২.২২ 

অয়-ফধ তনমূরক 

কভ তকামে 

রনময়ারজর্ 

পূরুল 

জন(রে) ১.৬৩ ১.৬3 ১.৬৩ ১.৬৩ ১.৭০ ১.৬০ ১.৬৫ 

3. রভরর্য িস্যমিয  ময়ায  

ও ঞ্চময়য ভাধ্যমভ  মূরধন 

গঠন কযা 

মূরধন গঠন ১ মকাটি টাকা ৩৩.২০ ৩৩.2০ ৩৩.২০ ৩৩.২০ ৩৬.৫০ ৩৭.৫২ ৩৮.৫৫ 

4. থ ত রফরনমমাগ/ঋণ রফর্যণ 

কযা 

র্রফর 

ায়র্া  
১ মকাটি টাকা ১০১৫ ১০১৫ ১০৬৫ ১০৬৫ ১১০০ ১১১০ ১১২০ 

5. ভফায় রভরর্/ নানুিারনক 

রভরর্য িস্যমিয ভমধ্য 

উদু্বিকযণ/ অয়ফধ তনমূরক 

প্ররেণ প্রিান কযা 

িে জনরক্ত 

সৃরে 
২ রে জন ১.৮৪ ১.৮4 ১.৭২ ১.৭২ ১.৭৬ ১.৭৮ ১.৮০ 

৬.৩.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়র্া কাম তক্রভ        

131012800 - ফাংরামি ল্লী উন্নয়ন মফাড ত ১-৫ 193,22,00 225,00,00 227,27,00 250,00,00 267,52,00 292,70,00 

মভাট : ায়র্া কাম তক্রভ  193,22,00 225,00,00 227,27,00 250,00,00 267,52,00 292,70,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  193,22,00 225,00,00 227,27,00 250,00,00 267,52,00 292,70,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224054900 - @ংীিারযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় ম তায় 

(রঅযরডর-৩) (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২০) নুমভারির্ 
৫ 16,50,00 50,40,00 30,00,00 51,74,00 0 0 

224055600 - উিযাঞ্চমরয রর্িরযদ্রমিয কভ তংস্থান রনরির্কযণ কভ তসূরচ 

(২য় ম তায়) (১ভ ংমারধর্)  (০১/০৪/২০১৪-৩০/০৬/২০২০)  নুমভারির্ 
১-৫ 21,00,00 23,28,00 23,28,00 18,74,00 0 0 

224133100 - গাআফান্ধা ভরির্ ল্লী িারযদ্রয দূযীকযণ(০১/০১/২০১৮-

৩১/১২/২০২০)নুমভারির্ 
 0 20,82,00 15,63,00 13,50,00 10,64,00 0 

224283800 - পুরষ্ট মৃি উচ্চ মূমল্যয স্য উৎািন ও ফাজাযজার্কযণ 

কভ তসূরচ (০১/০১/২০১৯-৩০/১২/২০২৩) নুমভারির্। 
 0 0 0 54,18,00 60,39,00 48,18,00 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  37,50,00 94,50,00 68,91,00 138,16,00 71,03,00 48,18,00 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  37,50,00 94,50,00 68,91,00 138,16,00 71,03,00 48,18,00 

মভাট :   230,72,00 319,50,00 296,18,00 388,16,00 338,55,00 340,88,00 

৬.৪ ফাংরামি ল্লী  উন্নয়ন একামডরভ (ফাড ত) 

৬.৪.১ াম্প্ররর্ক জতন: রফগর্ ৩ থ ত ফছময ফাড ত, কুরভল্লা ৪৯৫ টি প্ররেণ মকাম তয ভাধ্যমভ ফ তমভাট ২০,৮৭৩ জনমক প্ররেণ প্রিান এফং 

ল্লী উন্নয়মনয ামথ ম্পৃক্ত ৩৭টি গমফলণা ম্পন্ন কমযমছ। 
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৬.৪.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. উকাযমবাগী িস্য এফং 

ল্লী উন্নয়মন রনময়ারজর্  

কভ তকর্তা, জনপ্ররর্রনরধ ও 

এনরজও কভীমিয 

প্ররেণ প্রিান কযা 

িে জনরক্ত 

সৃরে 
২ াজায জন ৫.৫৮ ৫.৮৮ ৫.৬০ ৫.৬০ ৪.৬৫ ৪.৬৫ ৪.৬৫ 

2. ল্লী উন্নয়মন গমফলণা ও 

প্রাময়ারগক গমফলণা 

ম্পািন, প্রকানায ভাধ্যমভ 

গমফলণারব্ধ পরাপর 

প্রচায/রফস্তাযকযণ 

ল্লী উন্নয়মনয 

ভস্যা 

রচরির্কযণ ও  

ভাধামনয উায় 

রনধ তাযণ  

৩ ংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ ১৭ ১৭ ১৮ 

3. ল্লী উন্নয়ন রফলয়ক 

মরভনায/কভ তারা  

অময়াজন কযা 

উদ্ভারফর্ ভমডর 

ম্প্রাযণ ও 

প্রচায 

৩ ংখ্যা ৩ 6 6 6 6 6 6 

4. ল্লী জনমগািীয অয় 

ফধ তনমূরক কাম তক্রভ গ্রণ 

কযা 

অয়-ফধ তনমূরক  

কভ তকামে 

রনময়ারজর্ 

ভররা 

১  াজায জন 

০.৩০ ০.৩০ ০.৩১ ০.৩১ ০.৩৫ ০.৩৫ ০.৩৫ 

অয়-ফধ তনমূরক 

কভ তকামে 

রনময়ারজর্ পূরুল 

ও ক্ষুদ্র নৃ-মগারঠঠ  

০.১৩৫ ০.১৩৫ ০.১৪৫ ০.১৪৫ ০.১৮ ০.১৮ ০.২০ 

৬.৪.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়র্া কাম তক্রভ        

131012700 - ফাংরামি ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (ফাড ত), কুরভল্লা  ১-৪ 21,25,52 23,50,00 25,00,00 28,02,00 31,65,00 33,25,00 

মভাট : ায়র্া কাম তক্রভ  21,25,52 23,50,00 25,00,00 28,02,00 31,65,00 33,25,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  21,25,52 23,50,00 25,00,00 28,02,00 31,65,00 33,25,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224054300 - ফামড তয মবৌর্ সুরফধারি উন্নয়ন (১ভ ংমারধর্) (০১/০১/২০১৭ 

- ৩১/১২/২০২০) নুমভারির্ 
৪ 1,55,00 15,00,00 15,91,00 16,00,00 6,35,00 0 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  1,55,00 15,00,00 15,91,00 16,00,00 6,35,00 0 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  1,55,00 15,00,00 15,91,00 16,00,00 6,35,00 0 

মভাট :   22,80,52 38,50,00 40,91,00 44,02,00 38,00,00 33,25,00 

৬.৫ ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (অযরডএ) 

৬.৫.১  াম্প্ররর্ক জতন: রফগর্ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ থ তফছময রনজস্ব, মমৌথ ও ফর:প্ররর্িামনয উমযামগ 158, 394 ও 

৩২৫টি ৮৭৭ টি প্ররেণ, মরভনায ও কভ তারায অময়াজন কযা ময়মছ। উরল্লরখর্ থ ত ফছযমূম মভাট ৮৯টি গমফলণা ম্পন্ন কযা 

ময়মছ। একআ ভময় প্রাময়ারগক গমফলণা কভ তসূরচয অওর্ায় মভাট ১৬ টি প্রকল্প রযচাররর্ ময়মছ। পরস্বরূ রনমন্াক্ত কাম তক্রভ 

ম্পারির্ ময়মছ: (১) স্বল্প ব্যময়য গবীয নরকূময ফহুমুখী ব্যফায ভূ-রযস্থ ারন ব্যফামযয ভাধ্যমভ মচ এরাকা বৃরি,  (২) কাম তকয 

মিজ িরর্ প্রময়াগ কময গ্রাভীণ ভররামিয ভাধ্যমভ ফীজ ংযেণ ভমডর (ভারযয়া ভমডর) উদ্ভাফন । 
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৬.৫.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1.  উকাযমবাগী িস্য 

এফং ল্লী উন্নয়ন 

কভ তকামে মৃ্পক্ত 

কভ তকর্তা, জনপ্ররর্রনরধ ও 

এনরজও কভীমিয 

প্ররেণ প্রিান কযা 

িে জনরক্ত সৃরষ্ট 2 াজায জন ৯.৯০ ১4.4২ 10.50 ১০.৫০ 11.08 ১১.২০ ১১.৪১ 

2. ল্লী উন্নয়মন গমফলণা ও 

প্রাময়ারগক গমফলণা 

ম্পািন, প্রকানায ভাধ্যমভ 

গমফলণারব্ধ পরাপর 

প্রচায/রফস্তাযকযণ 

ল্লী উন্নয়মনয 

ভস্যা 

রচরির্কযণ,  

ভাধামনয উায় 

রনধ তাযণ  

৩ ংখ্যা ৬৯ ৬৯ ৬৯ ৬৯ ৬২ ৬৫ ৬৬ 

3. ল্লী উন্নয়ন রফলয়ক 

মরভনায/কভ তারা 

অময়াজন কযা 

উদ্ভারফর্ ভমডর 

ম্প্রাযণ 
3 ংখ্যা ১৮ ৩৬ ২০ ২০ ২১ ২২ ২৩ 

4.  ভফায় 

রভরর্/নানুিারনক 

রভরর্য িস্যমিয 

রর্রযক্ত-কভ তংস্থান 

সৃজন কযা 

কভ তংস্থান সৃজন ১ াজায জন ১.৯০ ১.৪০ ১.৯০ ১.৯০ ১.৯৫ ২.০০ ২.০৫ 

5. যাভ তক মফা প্রিান 

কযা 

উদ্ভারফর্ ভমডর 

রফস্তায 
- - ২৬ ২৬ ২৬ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ 

6. থ ত রফরনময়াগ/ঋণ 

রফর্যণ কযা 
র্রফর ায়র্া ১ মকাটি টাকা ১৪.২৫ ১১.৭০ ১৪.২৫ ১৪.২৫ ১৪.২৫ ১৪.৪০ ১৪.৮০ 

৬.৫.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়র্া কাম তক্রভ        

131012900 - ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (অযরডএ), ফগুো ১-৪ 19,73,46 23,20,00 24,07,91 23,26,00 23,27,00 23,04,00 

মভাট : ায়র্া কাম তক্রভ  19,73,46 23,20,00 24,07,91 23,26,00 23,27,00 23,04,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  19,73,46 23,20,00 24,07,91 23,26,00 23,27,00 23,04,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

223006200 - মভরকং ভামকতট ওয়াকত পয যা মমুনা, দ্মা এে রর্স্তা চয  

(এভ৪র) (০১/০৫/২০১৩- ৩১/১২/২০১৯) (২য় ংমারধর্) নুমভারির্ 
১-৪ 1,99,88 11,66,00 12,21,00 3,50,00 0 0 

224041300 - মৌযরক্ত রনবতয মচ িরর্ ও এয ফহুমুখী ব্যফামযয ভাধ্যমভ 

রদ্ব-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত ম্প্রাযণ ীল তক প্রময়ারগক গমফলণা (০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০২২) নুমভারির্ 

 0 12,97,00 10,00,00 8,00,00 9,03,00 7,54,00 

224054100 - ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (অযরডএ), জাভারপুয স্থান 

(০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২০) নুমভারির্ 
৪ 35,00,00 50,00,00 30,00,00 32,10,00 0 0 

224054800 - ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (অযরডএ), যংপুয স্থান প্রকল্প  

(০১/১০/২০১৪ - ৩০/০৯/২০১৯) নুমভারির্ 
- 10,00,00 50,53,00 50,53,00 20,32,00 0 0 

224055100 - ারন ােয়ী অধুরনক প্রমৄরক্তয ম্প্রাযণ ও রফস্তায এফং 

ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ পমরয উৎািন বৃরি ীল তক প্রাময়ারগক গমফলণা  (রফমল 

ংমারধর্) (০১/০৪/২০১৫-৩১/১২/২০১৯) নুমভারির্ 

৪ 5,00,00 8,00,00 8,00,00 7,87,00 0 0 

224055400 - #*গ্রাভীণ জনমগািীয জীফনভান উন্নয়ন এফং অধুরনক 

নাগরযক সুমমাগ সুরফধা িররর্ ভফায়রবরিক ফহুর্র বফন রফরষ্ট 'ল্লী 

জনি' রনভ তাণ ( ০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) ংমারধর্ ননুমভারির্ 

১-৪ 50,00,00 50,80,00 25,40,00 25,40,00 0 0 

224117400 - ফগুো মজরায ারযয়াকারি ও মানার্রা উমজরা চয 

এরাকায় ফফাযর্ িারযদ্রয জনমগািীয জীফনভান উন্নয়ন(০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০২০)নুমভারির্ 

 0 16,60,00 16,60,00 10,08,00 0 0 
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ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224279000 - কুরেগ্রাভ ও জাভারপুয মজরায প্রারন্তক জনমগািীয িারযদ্রয 

হ্রাকযণ ীল তক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারির্ 
 0 0 1,00,00 35,00,00 82,31,00 0 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  101,99,88 200,56,00 153,74,00 142,27,00 91,34,00 7,54,00 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  101,99,88 200,56,00 153,74,00 142,27,00 91,34,00 7,54,00 

মভাট :   121,73,34 223,76,00 177,81,91 165,53,00 114,61,00 30,58,00 

৬.৬ ফঙ্গফন্ধু িারযদ্রয রফমভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (ফাাড ত) 

৬.৬.১  াম্প্ররর্ক জতন: ফঙ্গফন্ধু িারযদ্রয রফমভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (ফাাড ত) কর্ততক ২০১৫-১৬ থ ত ফছয মর্ 201৭-1৮ থ ত 

ফছয ম তন্ত ৩ ফছময 163টি ব্যামচ মভাট 6,509 জন সুপরমবাগীমক অয়ফধ তনমূরক এফং 31টি ব্যামচ 2,432 জন 

যকারয/মফযকারয কভ তকর্তা-কভ তচাযী’মক িের্া উন্নয়নমূরক প্ররেণ প্রিান কযা ময়মছ। এছাো রফরবন্ন যকারয/মফযকারয 

ংস্থায 1,797 জন কভ তকর্তা-কভ তচাযীয ভিময় 30টি ব্যামচয মরভনায/কভ তারায অময়াজন কযা ময়মছ।  

৬.৬.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. উকাযমবাগী িস্য এফং ল্লী 

উন্নয়ন কভ তকামে মৃ্পক্ত 

কভ তকর্তা, জনপ্ররর্রনরধ ও 

এনরজও কভীমিয প্ররেণ 

প্রিান কযা 

িে জনরক্ত 

সৃরষ্ট 
২ াজায জন ২.৭৮ ৩.৭৮ ২.৮৬ ২.৮৬ ৩.২৭ ৩..৬৭ ৪.০০ 

2. ল্লী উন্নয়মন গমফলণা ও প্রাময়ারগক 

গমফলণা ম্পািন, প্রকানায 

ভাধ্যমভ গমফলণারব্ধ পরাপর 

প্রচায/রফস্তাযকযণ 

ল্লী 

উন্নয়মনয 

ভস্যা 

রচরির্কযণ 

৩ ংখ্যা ২ - ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ 

3. ল্লী উন্নয়ন রফলয়ক মরভনায/ 

কভ তারা অময়াজন কযা  

উদ্ভারফর্ 

ভমডর 

ম্প্রাযণ 

ও প্রচায 

৩ ংখ্যা ১ ১ ১ ১ ২ ২ 3 

৬.৬.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়র্া কাম তক্রভ        

131012500 - ফঙ্গফন্ধু িারযদ্রয রফমভাচন ও ল্লী উন্নয়ন একামডরভ (ফাাড ত) ১ 2,44,24 2,85,00 3,90,44 4,31,00 4,60,00 4,75,00 

মভাট : ায়র্া কাম তক্রভ  2,44,24 2,85,00 3,90,44 4,31,00 4,60,00 4,75,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  2,44,24 2,85,00 3,90,44 4,31,00 4,60,00 4,75,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224055900 - ফঙ্গফন্ধু িারযদ্রয রফমভাচন প্ররেণ কভমেক্স,  মকাটারীাো 

এয ম্প্রাযণ (ফর্তভামন ফাাড ত), ংিায ও অধুরনকায়ন (ংমারধর্) 

(০১/০৩/২০১০ - ৩০/০৬/২০২০) নুমভারির্ 

১ 50,00,00 60,00,00 60,00,00 71,00,00 0 0 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  50,00,00 60,00,00 60,00,00 71,00,00 0 0 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  50,00,00 60,00,00 60,00,00 71,00,00 0 0 

মভাট :   52,44,24 62,85,00 63,90,44 75,31,00 4,60,00 4,75,00 
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৬.৭ ল্লী িারযদ্রয রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) 

৬.৭.১  াম্প্ররর্ক জতন: ল্লী িারযদ্রয রফমভাচন পাউমেন (ররডরফএপ) কর্ততক গর্ ২০১৫-১৬ থ তফছয মর্ ২০১৭-১৮ থ তফছয ম তন্ত 

৪,৭৮০ টি নানুিারনক রভরর্ গঠন কযা ময়মছ। ৪ রে ২২ াজায সুপরমবাগী িস্য বরর্ত কযা ময়মছ। উকাযমবাগী 

িস্যমিয ভামঝ ৩,৩০৩ মকাটি ৮৫ রে টাকা ক্ষুদ্র ঋণ রফর্যণ, ক্ষুদ্র ঞ্চময়য ভাধ্যমভ ৬১ মকাটি ১০ রে টাকা উকাযমবাগী 

িস্যমিয মূরধন গঠন; রভরর্য ৪৭ াজায ৬০০ জন িস্যমিয অয়-ফধ তনমূরক কভ তকামে প্ররেণ প্রিান এফং ১ রে ১ াজায 

জন সুপরমবাগী িস্যমক উদ্বুিকযণ প্ররেণ প্রিান কযা ময়মছ। 

৬.৭.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1.  ভফায় রভরর্/ 

নানুিারনক রভরর্য 

ভাধ্যমভ জনগণমক ংগঠির্ 

কযা 

ংগঠন সৃরষ্ট ১ ংখ্যা  ১৭০০ ৮৫০ ৭৫০ ৭৫০ 924 ৯৫০ 975 

2. ভফায় 

রভরর্/নানুিারনক 

রভরর্য িস্যমিয 

রর্রযক্ত-কভ তংস্থান সৃজন 

কযা 

অত্ম-

কভ তংস্থান 

সৃরষ্ট 

১ রে জন ৪.৭৫ ৪.৭৫ ৪.৯০ ৪.৯০ ৫.০০ ৫.15 ৫.২0 

3. ল্লীয  জনমগািীয (নাযী) 

জন্য অয়ফধ তক কভ তসূরচ 

গ্রণ কযা 

নাযীয 

েভর্ায়ন 
১ রে জন ১.৭৫ ১.৭৫ ১.৯০ ১.৯০ 1.93 1.95 ২.00 

4. রভরর্য িস্যমিয ময়ায/ 

ঞ্চময়য ভাধ্যমভ মূরধন 

গঠন কযা 

মূরধন গঠন ১ মকাটি টাকা ২৩.০০ ২২.৫০ ২৩.২৫ ২৩.২৫ 28.00 30.০০ 35.00 

5. থ ত রফরনময়াগ/ঋণ রফর্যণ 

কযা 

র্রফর 

ায়র্া 
১ মকাটি টাকা ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২৩০.০০ ১২৩০.০০ ১২৫০.০০ ১275.০০ ১৩0০.০০ 

6. উকাযমবাগী িস্য এফং 

ল্লী উন্নয়ন কভ তকামে 

মৃ্পক্ত কভ তকর্তা, জন 

প্ররর্রনরধ ও এনরজও 

কভীমিয প্ররেণ প্রিান 

কযা 

িে জনরক্ত 

সৃরষ্ট 
২ াজায জন ৩৩.৩০ ৮৫.৩৫ ১৯.৪২ ১৯.৪২ 28.65 31.৫০ 33.55 

৬.৭.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224054000 - ## াজাভজা/রর্র্ পুকুয পুন:খনমনয ভাধ্যমভ ংগঠির্ 

জনমগািীয াট পঁচামনা যফর্ী ভাছ চামলয ভাধ্যমভ িারযদ্রয  রফমভাচন প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) নুমভারির্ 

 0 5,04,00 5,04,00 10,00,00 10,00,00 0 

224054200 - #প্রারন্তক এফং ক্ষুদ্র কৃলকমিয স্য ংগ্র যফর্ী 

মমারগর্ায ভাধ্যমভ িারযদ্রয দূযীকযণ (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) 

নুমভারির্ 

 5,10,00 10,55,00 13,05,00 15,00,00 20,00,00 0 

224235100 - @ফাংরামিময রফদুযৎ রফীন প্রর্যন্ত এফং চয এরাকায় মৌয 

রক্তয উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারির্ 
 0 0 10,00,00 16,20,00 0 0 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  5,10,00 15,59,00 28,09,00 41,20,00 30,00,00 0 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  5,10,00 15,59,00 28,09,00 41,20,00 30,00,00 0 

মভাট :   5,10,00 15,59,00 28,09,00 41,20,00 30,00,00 0 
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৬.৮ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউমেন (এএপরডএপ) 

৬.৮.১  াম্প্ররর্ক জতন: ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউমেমনয অওর্ায় রফগর্ ৩ ফছময ২,৫৮০টি মকন্দ্র গঠমনয ভাধ্যমভ ৭৬ াজায 

নাযী/পুরুলমক িস্যভূক্ত কময র্াঁমিযমক কৃরল উৎািন বৃরি, অত্ম-কভ তংস্থান ও অয় বৃরিমূরক কাম তক্রমভ মভাট ৩৮৭ মকাটি ৯ 

রে টাকা জাভানর্রফীন ক্ষুদ্রঋণ/ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ রফর্যণ ও াপ্তারক রকরস্তয ভাধ্যমভ মভাট ৩৩৬ মকাটি ৪৭ রে টাকা ঋণ 

অিায় কযা ময়মছ।। অিায়মমাগ্য ঋণ অিাময়য ায র্কযা ৯৫ বাগ। িস্যগণ একআ ভময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যমভ 

মভাট ৩১ মকাটি ৯০ রে টাকা ‘রনজস্ব পু ুঁরজ’ গঠন, ১,২১৩ জন কভ তকর্তা/কভ তচাযীমক িের্া উন্নয়ন এফং ১১,০১০ জন 

সুপরমবাগীমক অয় ফধ তনমূরক কাম তক্রভ/উদু্বিকযণ প্ররেণ প্রিান কযা ময়মছ। 

৬.৮.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. ভফায় রভরর্/ 

নানুিারনক রভরর্য 

ভাধ্যমভ জনগণমক ংগঠির্ 

কযা 

ংগঠন সৃরষ্ট ১ ংখ্যা ১০০০ ১৪০০ ৫০০ ৫০০ ১০০ ৫০ ৫০ 

2. ভফায় রভরর্/ 

নানুিারনক রভরর্য 

িস্যমিয রর্রযক্ত 

কভ তংস্থান সৃজন কযা 

অত্ম-

কভ তংস্থান 

সৃরষ্ট 

১ রে জন ০.২২ ০.২৯ ০.১৫ ০.১৫ ০.০৬ ০.০৩ ০.০৩ 

3. ল্লীয জনমগািীয জন্য 

অয়ফধ তক কভ তসূরচ গ্রণ 

কযা 

নাযীয 

েভর্ায়ন 
১ রে জন ০.২1৪ ০.২৭৫ ০.১৪ ০.১৪ ০.০৫8 ০.০৩ ০.০৩ 

4. রভরর্য িস্যমিয জন্য 

ময়ায/ঞ্চময়য ভাধ্যমভ  

মূরধন গঠন কযা 

মূরধন গঠন ১ মকাটি টাকা ১২.০০ ১৩.৫০ ১৪.০০ ১৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ 

5. থ ত রফরনময়াগ/ঋণ রফর্যণ 

কযা 

র্রফর 

ায়র্া 
১ মকাটি টাকা ১৬০.০০ ১৭৬.০০ ১৮০.০০ ১৮০.০০ ১৮৫.০০ ১9০.০০ ১9৫.০০ 

6. উকাযমবাগী িস্য এফং 

ল্লী উন্নয়ন কভ তকামে 

মৃ্পক্ত কভ তকর্তা, 

জনপ্ররর্রনরধ ও এনরজও 

কভীমিয প্ররেণ প্রিান 

কযা 

িে জনরক্ত 

সৃরষ্ট 
২ জন ৩১২৫ ৬৫০০ ৮২০০ ৮২০০ 9৮০০ 1135০ 11350 

৬.৮.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224055000 - ক্ষুদ্র  কৃলক উন্নয়ন পাউমেন (এ.এপ.রড.এপ) উন্নয়ন 

ায়র্া (২য় ম তায়) ২য় ংমারধর্ (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৯) নুমভারির্ 
 26,00,00 7,66,00 22,92,00 7,84,00 0 0 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  26,00,00 7,66,00 22,92,00 7,84,00 0 0 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  26,00,00 7,66,00 22,92,00 7,84,00 0 0 

মভাট :   26,00,00 7,66,00 22,92,00 7,84,00 0 0 

৬.৯ ফাংরামি দুগ্ধ উৎািনকাযী ভফায় আউরনয়ন রররভমটড (রভল্করবটা) 

৬.৯.১  াম্প্ররর্ক জতন: ফাংরামি দুগ্ধ উৎািনকাযী ভফায় আউরনয়ন রররভমটড কর্ততক গর্ ২০১৫-১৬ থ ত ফছয মর্ 201৭-1৮ থ ত 

ফছয ম তন্ত ভময় দুগ্ধ উৎািনকাযী ভফায় কৃলকমিয ভামঝ ৩০০.৪০ রে টাকা গাবী ঋণ প্রিান, ২০১৭-১৮ থ ত ফছময 
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রফনামূমল্য ১৯৯.০০ রে টাকায গফািী শুয ঔলধ রফর্যণ এফং ১৩০.০০ রে মডাজ উন্নর্ জামর্য রমভন রফর্যণ কযা ময়মছ। 

এ ভময় রভল্করবটা কর্ততক প্রায় ১৯২৪.০০ রে টাকা নীট মুনাপা জতন কমযমছ। 

৬.৯.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমি তক এফং রনমি তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমি তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

প্রকৃর্ 

জতন 

রেযভাত্রা  ংমারধর্ 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারি রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. থ ত রফরনময়াগ/ঋণ রফর্যণ 

কযা 

র্রফর 

ায়র্া 
১  রে টাকা ১২৫.00 ১২৫.০০ 250.00 ২৫০.০০ ৩৭০৫.০০ ৩৭০৬.০০ ৩৮৬৫.০০ 

2. র্যর দুধ ও দুগ্ধজার্ ণ্য 

ংগ্র এফং 

ফাজাযজার্কযণ 

র্যর দুধ 

ংগ্রময 

রযভাণ 

১ 
 রে   

ররটায 
৬৩২.০০ ৪৭৩.৫০ 480.00 ৪৮০.০০ 50৫.০০ 51০.০০ 520.00 

দুগ্ধজার্ ণ্য 

ফাজাযজার্কয

মণয রযভাণ 

১ রে ররটায ৫৫০.০০ ৪২২.০০ 420.00 ৪২০.০০ 440.০০ 45০.00 460.00 

ফাজাযজার্কৃর্ 

মণ্যয মূল্য 
১ মকাটি টকা ৬৫.০০ ৬৫.০০ 65.00 ৬৫.০০ 68.00 70.00 72.00 

৬.৯.৩ ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধর্ 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224054400 - *##দুগ্ধ উৎািন বৃরিয  রমেয চট্টগ্রামভয  টিয়ায় দুগ্ধ 

কাযখানা স্থান  (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারির্ 
 0 20,00,00 19,60,00 4,32,00 0 0 

224055500 - @রযাজগমঞ্জয ফাঘাফারে ঘামট গুুঁমো দুগ্ধ কাযখানা স্থান 

(১ভ ংমারধর্)  (০১/০৭/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৯) নুমভারির্ 
 12,50,00 64,00,00 71,56,00 98,00 0 0 

224201200 - #বৃিয পরযিপুমযয চযাঞ্চমরয এফং ার্শ্তফর্ী এরাকায় 

গফারিশুয জার্ উন্নয়ন ও দুমগ্ধয ফহুমূখী ব্যফায রনরির্কযণ কাযখানা স্থান 

প্রকল্প(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)নুমভারির্ 

 0 44,87,00 56,24,00 60,00,00 120,00,00 105,00,00 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  12,50,00 128,87,00 147,40,00 65,30,00 120,00,00 105,00,00 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  12,50,00 128,87,00 147,40,00 65,30,00 120,00,00 105,00,00 

মভাট :   12,50,00 128,87,00 147,40,00 65,30,00 120,00,00 105,00,00 

 


