
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ 
ফাদজট াখা- ২ 

 

ববয়: এক নজরর পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ববভারের ২০09-১0 অর্ থবছর রে ২০১৮-১৯ অর্ থ বছর পয থন্ত উন্নয়ন বারজট এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্ থ বছররর উন্নয়ন বারজট প্ররেপণ  

 

(ে টাকা) 

দপ্তর/ংস্থার নাম 
উন্নয়ন বারজট বারজট প্ররেপণ  

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

বিবায় অংল ২১০৪৮.৫৫ 31679.38 73517.00 83445.00 ৭৮৯৮৭.০০ 94466.00 66837.00 ৭২১৪৬.০০ ১১৮৪০২.০০ ৮২১০০.০০ ৮৪২০০.০০ ৮৬১২৯.০০ 

মবায় অবিদপ্তর ৫৬০.০০ ৫৭৪.০০ 1159.00 1723.00 ২২৪৫.৬০ 2267.30 ২৮৩০.০০ ২২৬৯.০০ ৪১4৮.০০ 6152.00 ১২০০০.০০ ১৬০০০.০০ 

ববআরবিবব ১৯২৫.৫০ ২০৩২.০০ ২৭৯০.৪৮ 4723.13 ৮৪৫৪.০০ ১২১৬৬.০০ 10698.00 ১১১৪৫.০০ 19958.00 9450.00 ২১০০০.০০ ২৫০০০.০০ 

বাি থ, কুবমল্লা ১৬৯২.০০ ১৩৩৩.০০ ১৬০.০০ - - - - ১৫৫.০০ 500.০০ ১৫০০.০০ ৫০০০.০০ ৩০০০.০০ 

আরবিএ, বগুড়া ১১৬৩.০০ ১৭৮১.০০ 2484.97 3666.04 ৫৩৮৯.৩০ 9246.00 8895.00 ১২১২৫.০০ ১০২৪৭.০০ ২০০56.০০ ৩০০০০.০০ ৩৫০০০.০০ 

বাপাি থ - - - ৬০.০০ ১৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

এএফবিএফ ৫০০.০০ ১০০০.০০ ৯৩৯.০০ ৮.০০ ১৬৯১.০০ 1725.00 ২৪০০.০০ ৩৬৯৫.১৪ ৩২২৯.০০ ৭৬৬.০০ ১৪৯৫০.০০ ১২৫০০.০০ 

বপবিববএফ - - - 1019.87 ৩২৫০.০০ ৪৩০০.০০ ৬৮০০.০০ ৭৯০৬.২৫ ৭৭০৯.০০ ১৫৫৯.০০ ৪০০০.০০ ৫০০০.০০ 

বমল্কবভটা - - ৯২.০০ ৮০০.০০ ১২৪৬.০০ ২৫০.০০ ৭৮০.০০ ৭৫০.০০ ১৩৩৫.০০ ১২৮৮৭.০০ ৭৫০০.০০ ১৫০০০.০০ 

ব থরমাট(পউবব) 26৭89.05 38399.38 81142.45 95445.04 111762.90 126920.30 104240.00 ১১৫১৯১.৩৯ ১৭১৫২৮.০০ ১৬৯৫১১.০০ ১৭৮৬৫০.০০ ১৯৭৬২৯.০০ 

 

 

 

পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ববভারের ২০১৮-১৯ অর্ থ বছররর এবিবপভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূরর োবকা ও বরাদ্দ 

(ককাটি টাকায়) 

ক্রবভক নাং প্রকদেয নাভ ও মভয়াদকার ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয 

ফযাদ্দ  মভাট বজওবফ প্র: াায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
একটি ফাবি একটি খাভায প্রকে-৩য় াংদাবধত (জুরাই/২০০৯-

জুন/২০২০) 
উবফ 8010.27 8010.27 0.00 ১০৫০.৭৯ 



ক্রবভক নাং প্রকদেয নাভ ও মভয়াদকার ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয 

ফযাদ্দ  মভাট বজওবফ প্র: াায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২ 
াবফ থক গ্রাভ উন্নয়ন কভ থসূবি-৩য় ম থায় (জুরাই/২০১৭-

বডদম্বয/২০২১) 
উবফ 301.05 301.05 0.00 ৪০.৬২ 

৩ 

উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ ুববফধাফবচিতত ভবরাদদয 

জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন (জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০২১) ভফায় অবধদপ্তয 151.57 151.57 0.00 ৫০.৯২ 

৪ 

কভ থাংস্থান সৃবি, দুগ্ধ ও ভাাং উৎাদদনয রদযে গঙ্গািিা উদজরায় 

মডইযী ভফাদয়য কাম থক্রভ ম্প্রাযণ (জুরাই, ২০১৬ দত জুন, 

২০১৯) 

ভফায় অবধদপ্তয 23.89 23.89 0.00 10.৬0 

৫ 

ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্ে বফদভািন প্রবযণ কভদেক্স (ফতথভাদন ফাাড থ), 

মকাটারীািা, মগাারগঞ্জ এয ম্প্রাযণ, াংস্কায ও আধুবনকায়ন 

(াংদাবধত) প্রকে (ভাি থ/২০১০ দত জুন/১৮) 

ফাাড থ 326.85 326.85 0.00 60.00 

৬ 
উত্তযাচিতদরয অবতদবযদ্র্দদয কভ থাংস্থান বনবিতকযণ কভ থসূিী (২য় 

ম থায়) (এবপ্রর/২০১৪ দত ভাি থ/২০১৯) 
বফআযবডবফ 94.88 94.88 0.00 23.28 

৭ 
অাংীদাবযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকে-৩য় ম থায় (বআযবডব-৩) 

(জুরাই, ২০১৫-জুন,২০২০) 
বফআযবডবফ 231.67 231.67 0.00 ৫০.৪০ 

৮ 
গাইফান্ধা ভবিত ল্লী দাবযদ্র্ রীযীকযণ প্রকে (জানুয়াবয,২০১৭ -

বডদম্বয,২০২০) 
বফআযবডবফ 41.78 41.78 0.00 20.৮২ 

৯ 
ফাদড থয মবৌত ুববফধাবদ উন্নয়ন (জানুয়াবয, ২০১৭ দত বডদম্বয, 

২০১৯) 

ফাড থ, কুবভল্লা 
34.39 

34.39   15.00 

১০ 
মমুনা, দ্মা এফাং বতস্তা িযাচিতদরয ভাদকথট িোদনর উন্নয়ন প্রকে  

(মভ/২০১৩-বডদম্বয/২০১৯) 
আযবডএ, ফগুিা 100.91 15.13 85.78 ১১.৬৬ 



ক্রবভক নাং প্রকদেয নাভ ও মভয়াদকার ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয 

ফযাদ্দ  মভাট বজওবফ প্র: াায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১ 

গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফাং আধুবনক নাগবযক ুবদমাগ 

ুববফধা ম্ববরত ভফায়বববত্তক ফহুতর বফন বফবি ল্লী জনদ 

বনভ থাণ (জুরাই/২০১৪ জুন/২০১৮) 

আযবডএ, ফগুিা 424.34 424.34 0.00 ৫০.৮০ 

১২ 

াবন াশ্রয়ী আধুবনক প্রযুবিয ম্প্রাযণ ও বফস্তায এফাং ব্যফস্থানায 

ভাধ্যদভ ধাদনয পরন বৃবি ীল থক প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকে (এবপ্রর, 

২০১৫-বডদম্বয,২০১৯) 

আযবডএ, ফগুিা 39.02 39.02 0.00 8.00 

১৩ 
ল্লী উন্নয়ন একাদডভী(আযবডএ) যাংপুয স্থান প্রকে (অদটাফয, 

২০১৪ দত মদেম্বয, ২০১৮) 
আযবডএ, ফগুিা 111.32 111.32 0.00 ৫০.৫৩ 

১৪ 

ল্লী উন্নয়ন একাদডভী(আযবডএ) জাভারপুয স্থান প্রকে (জুরাই, 

২০১৬ দত জুন, ২০২০) 
আযবডএ, ফগুিা 124.50 

124.50 0.00 ৫০.০০ 

১৫ 

ফগুিা মজরায াবযয়াকাবি ও মানাতরা উদজরায িয এরাকায় 

ফফাযত দবযদ্র্ জনদগাবষ্ঠয জীফনভান উন্নয়ন (জুরাই ২০১৭ দত 

জুন ২০২০) 
আযবডএ, ফগুিা 30.56 

30.56 0.00 ১৬.৬০ 

১৬ 

মৌযবি বনব থয মি িবত ও এয ফহুমূখী ব্যফাদযয ভাধ্যদভ বিস্তয 

কৃবল প্রযুবি ম্প্রাযন ীল থক প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকে আযবডএ, ফগুিা 39.89 

39.89 0.00 ১২.৯৭ 

১৭ 
বযাজগদঞ্জয ফাঘাফািীঘাদট গুুঁদিা দুগ্ধ কাযখানা প্রকে (জুরাই,২০১৫ 

দত জুন, ২০১৮) 
বভল্ক ববটা 74.80 56.10 0.00 64.00 

১৮ 
দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রদযে িট্টগ্রাদভয টিয়ায় দুগ্ধ কাযখানা স্থান 

প্রকে (জানুয়াবয/২০১৭- জুন/২০১৯) 
বভল্ক ববটা 37.61 27.63 9.98 20.00 



ক্রবভক নাং প্রকদেয নাভ ও মভয়াদকার ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয 

ফযাদ্দ  মভাট বজওবফ প্র: াায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৯ 

বৃত্তয পবযদপুদযয িযাচিতদর গফাবদশুয জাত উন্নয়ন, িাযণভূবভ 

সৃজনও দুদগ্ধয ফহুমূখী ব্যফায বনবিতকযদণ দুগ্ধ কাযখানা স্থান 

প্রকে (জানুয়াবয, ২০১৮ - বডদম্বয ২০২১) 

বভল্ক ববটা 344.19 329.19 0.00 ৪৪.৮৭ 

২০ 
ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পাউদেন ায়তা প্রকে (২য় ম থায়) (জানু,১৬- 

বডদম্বয,১৮) 
এএপবডএপ 64.10 64.10 0.00 7.66 

২১ 

প্রাবিক এফাং ক্ষুদ্র্ কৃলকদদয ষ্য াংগ্র যফতী দমাবগতায 

ভাধ্যদভ দাবযদ্র্ে রীযীকযণ( জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০২১) ববডবফএপ 61.00 

52.00 0.00 ১০.৫৫ 

২২ 

াজাভজা/বতত পুকুয পুনঃখনদনয ভাধ্যদভ াংগঠিত জনদগাষ্ঠীয 

াট িঁদনা যফতী ভাছ িাদলয ভাধ্যদভ দাবযদ্র্ে বফদভািন (জুরাই, 

২০১৬ দত জুন, ২০২১) 

ববডবফএপ 39.67 

34.07 0.00 ৫.০৪ 

  অননুদভাবদত প্রকদেয জন্য মথাক   -  - -  -  ২০.00 

ফ থদভাট 10708.2৬ 10564.২০ 95.76 1695.11 

 

 

 



2018-19 A_© eQ‡ii GwWwc‡Z eivÏ wenxbfv‡e mshy³ Abby‡gvw`Z bZzb cÖKímg~nt 

µ: bs 
cÖK‡íi bvg `ßi/ms ’̄v 

1.  `y» NvUwZ 50wU Dc‡Rjvq ỳ» mgev‡qi Kvh©µg m¤úªvmviY cÖKí mgevq 

2.  Mgevq c‡Y¨i evRviRvZKiY I cÖ‡gvkb cÖKí H 

3.  evsjv‡`k mgevq GKv‡Wgx I AvÂwjK mgevq Bbw÷wUDUmg~‡ni m¤cÖmvib, AvaywbKvqb I my‡hvM myweav e„w×KiY cÖKí| H 

4.  ‡UKmB K„wli Rb¨ B‡KvjwRK¨vj dvwg©s cªKí evW© 

5.  গ্রাভীণ ভাইদক্রা এন্টাযপ্রাইজ উন্নয়দনয ভাধ্যদভ জীবফকা উন্নয়ন H 

6.  জবায়ু পবরবেথন বষ্ণু কৃব পদ্ধবের মাধ্যরম উপকূীয় জনরোষ্ঠীর জীববকার মান উন্নয়ন H 

7.  স্থানীয় পয থারয় বররা থ কন্টার প্রবেষ্ঠার মাধ্যরম নারী উরকাক্তা উন্নয়ন প্রকল্প H 

8.  বিবজটা গ্রাম প্রবেষ্ঠার মাধ্যরম বাংারদরলর উন্নয়ন প্রদল থন H 

9.  পল্লী উৎপাদন বৃবদ্ধকরল্প ববআরবিবব’র নবজােরণ প্রকল্প weAviwWwe 

10.  `vwi`ª¨ we‡gvP‡bi j‡ÿ¨ cywó mg„× D”P g~‡j¨i AcÖavb km¨ Drcv`b I evRviKiY Kg©m~wP H 

11.  weAviwWwe †Rvi`viKiY I K¨vcvwmwU wewìs cÖKí H 

12.  jvjgwbinvU, bxjdvgvix, KzwoMÖvg I cÂMo †Rjvi `wi ª̀‡`i Rxebgvb Dbœqb cÖKí H 

13.  gwnjv cÖwkÿY Bbw÷wUDU, Uv½vBj Gi m¤úªmviY, ms¯‹vi I AvaywbKvqb cÖKí H 

14.  `wi ª̀ gwnjv‡`i Rb¨ mgwš̂Z cjøx Kg©ms¯’v mnvqZv cÖKí-B‡im‡cv-2q ch©vq H 

15.  cjøx RxweKvqb cÖKí-3q ch©vq H 

16.  cðvrc` KzwoMÖvg I Rvgvjcyi †Rjv‡K `vwi`ª¨gy³ kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elYv cÖKí AviwWG, e¸ov 

17.  KwgDwbwUwfwËK Mevw`cï cvjb I eR© e¨e¯’vcbvi gva¨‡g RxweKv Dbœqb kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elbv cÖKí H 

18.  আযবডএ, ফগুিা’য অভাপ্ত অফকাঠাদভা এফাং আইবটি উন্নয়দনয ভাধ্যদভ একাদডভীয কাম থক্রভমূ মজাযদাযকযণ প্রকে H 

19.  আযবডএ, ফগুিা’য আওতায় কোদটর গদফলণা ও উন্নয়ন মকদেয মজাযদাযকযণ ও ম্প্রাযণ ীল থক প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকে H 

20.  গ্রীন প্রযুবি ব্যফায কদয ভৎস্য উৎাদন, প্রবক্রয়াজাতকযণ, াংযযণ ও বফণদনয ভাধ্যদভ  গ্রাভীণ জীফনভাদনয মটকই উন্নয়ন” ীল থক প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকে H 

21.  wcwWweGd Gi Kvh©µg kw³kvjxKiY cÖKí wcwWweGd 

22.  `vwi`ª¨ ~̀ixKiY I AvZ¥-Kg©ms¯’vb m„wói Rb¨ cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb dvD‡Ûkb (wcwWweGd) Gi Kvh©µg m¤cÖmviY-2q ch©vq H 

23.  cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb dvD‡Ûkb Gi AvBwmwU Kvh©µg I B-‡mev kw³kvjxKiY-2q ch©vq H 

24.  ÿz ª̀ D‡`¨v³v m„wói gva¨‡g cwievi Dbœqb cÖKí H 

25.  wcwWweGd mydj‡fvMx m`m¨‡`i Drcvw`Z cb¨ wecbY kw³kvjxKiY H 

26.  ‡MvcvjM‡Äi Uzw½cvovq wgéwfUvÕi Mevw`cïi Jl` Drcv`b KviLvbv ¯’vcb cÖKí wgéwfUv 



27.  5wU wefv‡M `y» cªwµqvRvZKiY KviLvbv 32wU `y» kxZjxKiY †K›`ª, 114wU weµq †K› ª̀ Ges 1wU K…wÎg cÖRbb †K›`ª ¯’vcb cÖKí H 

28.  iæcKí 2021t `vwi ª̀¨ we‡gvP‡b ÿz ª̀ mÂq †hvRb cÖKí GmGdwWGd 

29.  Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³wfwËK cÖwkÿY Kg‡cø· Kvg-Awdm, cÖ`kbx I weµq †K› ª̀ cÖwZôvi gva¨‡g ÿz ª̀ K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb (GmGdwWGd) ‡K kw³kvjxKiY cÖKí H 

 

 

 


