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ভঞ্জুরয নং-২৮ 

১৩১ - শ্রভ  কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়ারি ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

রযচারন ব্যয়    

উন্নয়ন ব্যয়    

মভাট    

 

অফর্মক    

মূরধন    

অরথ মক ম্পি    

িায়    

মভাট    

১.০ রভন মেটমভন্ট  প্রধান কাম মাফরর  

১.১ রভন মেটমভন্ট  

রল্প-প্ররর্ষ্ঠামন রনযাি কভ মরযমফ সৃজন,ারিপূণ মরল্প ম্পকম ফজায়যাখা ,রশুশ্রভ রনযনএফং িেশ্রভরিসৃরিযভাধ্যমভ 

উৎািনীরর্াবৃরি। 

১.২ প্রধান কাম মাফরর  

1.2.1. শ্ররভকমিযরো, কল্যাণাধনাভারজকরনযাত্তারফধান; 

1.2.2. শ্রভপ্রান, প্ররেমণযভাধ্যমভপ্রররের্জনরিতর্রযকভ মংস্থামনযসুমমাগসৃরি; 

1.2.3. মেড আউরনয়ন রনফন্ধন, রল্প  শ্রভ রফমযাধ রনষ্পরত্ত,ন্যূনর্ভ ভজুরয রনধ মাযণ  ফাস্তফায়ন এফং রল্প কাযখানা রনফন্ধন কাম মক্রভ; 

1.2.4. শ্রভ অআন প্রণয়ন, প্রময়াগ এফং রশুশ্রভ রনযন; 

1.2.5. শ্রভ  জনরি ব্যফস্থানায মেমে অআ.এর.- ন্যান্য অিজমারর্ক ংস্থামূময মেভন্বয়চুরিম্পািন; 

1.2.6. মিম যকারয  মফযকারয ম মাময় ভানফ ম্পমিয িের্া উন্নয়ন  কভ মমুরখ প্ররেণ কাম মক্রমভয ভন্বয়; 

1.2.7. কাযখানা  প্ররর্ষ্ঠামন কভপ্লাময়ন্স রনরির্কযণ। 

২.০  ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্য  কাম মক্রভমূ 

ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্য কাম মক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধিপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. শ্ররভকমিযকল্যাণমজাযিাযকযণ     

 মফযকারযরল্পমক্টমযকভ মযর্শ্ররভক-

কভ মচাযীমিযন্যূনর্ভভজুরযরনধ মাযণকযা 

 রনম্নর্ভভজুযীমফাড ম 

 শ্রভরফমযাধভাভরাদ্রুর্রনষ্পরত্তকযণ  শ্রভআদারত 
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ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ উমেশ্য কাম মক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধিপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

  

২. 

কাযখানাপ্ররর্ষ্ঠামনকভ মরযমফ

উন্নয়ন 

 মেড আউরনয়ন রনফন্ধনকযা 

 ররফএ রনফ মাচনরযচারনাকযা 

 াররী কাম মক্রমভয ভাধ্যমভ শ্রভ রফমযাধ রনষ্পরত্তকযণ 

 শ্ররভক-কভ মচাযী, 

ভাররকএফংশ্রভপ্রামনযামথংরিিকভ মকর্মা-

কভ মচাযীমিযপ্ররেণপ্রিানকযা 

 শ্ররভকমিয রফনামূমল্য প্রাথরভক স্বাস্থূ মফা প্রিান এফং 

রযফায রযকল্পনায যাভ ম  মফা প্রিান 

 শ্রভরধিপ্তয 

৩. শ্রভম্পরকমর্কভপ্লাময়ন্সউন্নয়ন  মফযকারযমক্টমযকভ মযর্শ্ররভকমিযমাগর্স্বাস্থূ, 

রনযাত্তাএফংকল্যাণরনরির্কযণ 

 কাযখানাপ্ররর্ষ্ঠারনকরযি মমনযভাধ্যমভশ্রভপ্ররর্মযাধরনষ্প

রত্তকযণ 

 শ্রভঅআনবংগকাযীকাযখানাপ্ররর্ষ্ঠামনযরফরুমিভাভরািাময়য

কযা 

 কাযখানাপ্ররর্ষ্ঠামনযরাআমন্সপ্রিাননফায়নকযা 

 করকাযখানাপ্ররর্ষ্ঠানরযি

 মনরধিপ্তয 

৪. ঝুঁরকপূণ মরশুশ্রভরনযন  ঝুঁরকপূণ মশ্রমভরনময়ারজর্রশুমিযজন্যউানুষ্ঠারনকরোিান 

 কারযগরযপ্ররেণপ্রিানকযা 

 উবৃরত্তপ্রিানকযা 

 রচফারয় 

৩.০  িারযদ্র্ূ রনযন  নাযী উন্নয়ন ংক্রাি র্থ্য   

৩.১ িারযদ্র্ূ রনযন  নাযী উন্নয়মনয উয মকৌরগর্ উমেশ্যমূময প্রবাফ  

৩.১.১  রল্প কাযখানায় কভ মযর্ শ্ররভকমিয কল্যাণ াধন কভ মরযমফ উন্নয়ন 

িারযদ্র্ূরনযমনয উয প্রবাফঃ মিময ২৯টি শ্রভকল্যাণ মকমেয ভাধ্যমভ রফনামূমল্য াধাযণ  প্রজনন স্বাস্থূ মফা, রচত্ত রফমনািন 

 শ্ররভক রো মকাম ময ভাধ্যমভ প্ররর্ফছয প্রায় রোরধক শ্ররভক মফা গ্রণ কযমছ। এয পমর শ্ররভকমিয কভ মেভর্া বৃরি ামে , 

মািারযদ্র্ূরনযমনায়কভূরভকা যাখমছ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফঃমিময রল্পঘন এরাকায় শ্রভ কল্যাণ মকেগুমরায ফস্থান য়ায়  রফরবন্ন কাযখানা  রল্প প্ররর্ষ্ঠামন 

কভ মযর্নাযী শ্ররভকযা প্ররেণ  স্বাস্থূমফা ামে, মাযারযনাযীউন্নয়মনপ্রর্ূেপ্রবাফযাখমছ। 

৩.১.২  িে শ্রভরি সৃরিয ভাধ্যমভ ফরধ মর্ কভ মংস্থান  

িারযদ্র্ূ রনযমনয উয প্রবাফঃ কারযগরয প্ররেণ মকেমূম প্ররেণাথীমিয মিীয়  অিজমারর্ক ফাজামযয চারিা নুমায়ী 

রফরবন্ন মেমড প্ররেণ প্রিামনয পমর মিীয় রল্প কাযখানা রফমিী প্ররর্ষ্ঠামন কভ মংস্থামনয সুমমাগ সৃরি মে , মা িারযদ্র্ূ 

রনযমন ায়ক ভূরভকা ারন কযমছ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফঃ প্ররেণ মকেমূম প্ররেণ গ্রমণয মেমে নাযীমিয ভান সুমমাগ যময়মছ , পমর কভ মংস্থামনয 

ভাধ্যমভ নাযীমিয েভর্ায়ন  রিাি গ্রমণয েভর্া বৃরি ামে। 

৩.১.৩   রশু শ্রভ রনযন  

িারযদ্র্ূ রনযমনয উয প্রবাফঃ িের্া উন্নয়ন প্ররেণ গ্রণ   সুিমুি ঋণ গ্রমণয ভাধ্যমভ ঝুঁরকপূণ ম কামজ রনময়ারজর্ রশু 

শ্ররভকমিয প্রর্ূাায কময রফকল্প কভ মংস্থান সৃরেয ভাধ্যমভ ঝুঁরকমুি কযা মে এফং এয পমর বরফষ্যমর্ র্াযা িে জনরি 

রমমফ গমে ঠায সুমমাগ ামফ। 
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নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফঃঝুঁরকপূণ ম কামজ রনময়ারজর্ রশুমিয ভমধ্য মভময় রশু ির্ভ মি যময়মছ।উানুষ্ঠারনক রো  িের্া 

উন্নয়ন প্ররেমণয ভাধ্যমভ উি মভময় রশুযা বরফষ্যমর্ ভানফম্পি রমমফ গমে ঠায সুমমাগ ামফ।  

 

৩.২ িারযদ্র্ূ রনযন  নাযী উন্নয়ন ম্পরকমর্ ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

িারযদ্র্্ূ রনযন    

নাযী উন্নয়ন    

৪.১ গ্রারধকায খার্/কভ মসূ রচমূ(Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রারধকায খার্/কভ মসূরচমূ 
ংরিি ভধ্যমভয়ারি মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

১.  শ্ররভমকয কল্যাণ াধন  রমল্প কভপ্লাময়ন্স ফজায়যাখা 

 রল্প কাযখানায উৎািন বৃরিয স্বামথ ম শ্ররভকমিয মাগর্ রনযাত্তা  স্বাস্থূ মফা 

মাফর্ীয় কল্যাণ র্থা মাবনকভ মরযমফরনরির্ কযা অফশ্যক। মকননা রল্প উৎািন বৃরি 

জার্ীয় থ মতনরর্ক প্রবৃরিমর্ গুরুত্বপূণ ম ফিান যামখ। 

 শ্ররভকমিযকল্যাণমজাযিাযকযণ 

 কাযখানাপ্ররর্ষ্ঠামনকভ মরযমফ

উন্নয়ন 

২ . িে শ্রভরি সৃরি  

কভ মমুরখ প্ররেমণয ভাধ্যমভ মফকায জনরি িে শ্রভরি রমমফ গমে ঠাযসুমমাগ 

ামফ। 

 শ্রভম্পরকমর্কভপ্লাময়ন্সউন্নয়ন 

৩ . রশু শ্রভ রনযন 

িের্া উন্নয়ন প্ররেণ গ্রমণয ভাধ্যমভ প্রারর্ষ্ঠারনক খামর্ ঝুঁরকপূণ ম কামজরনময়ারজর্ রশু 

শ্ররভকযারফকল্প কভ মংস্থামনয সুমমাগ মময় ঝুঁরকমুি  মে এফং বরফষ্যমর্ ভানফম্পি 

রমমফ গমে ঠায সুমমাগ ামফ। 

 ঝুঁরকপূণ মরশুশ্রভরনযন 

৪.২ ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন  প্রমেণ (২০১9-20মর্২০২1-২2)  

৪.২.১ িপ্তয/ংস্থা/প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনটয়াযী ব্যয়  

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধর্ 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

      

৪.২.২ থ মতনরর্ক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ মতনরর্ক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধর্ 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

       

৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ মকৃরর্ রনমি মকমূ (Key Performance Indicators) 

রনমি মক ংরিি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. করকাযখানায কভ ম রযমফ ২ প্ররর্ষ্ঠামনয ৬২০০ 2700 65০০ 2000 2100 22০০ 2300 
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রনমি মক ংরিি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ম্পরকমর্ compliance ংখ্যা 

২. িের্া উন্নয়নংক্রািকাম মক্রভ*  ংখ্যা ৪৪০০ 3220 460০ 600 - - - 

৩. রশু শ্রভ রনযন** 
৪ 

ংখ্যা(া

জায) 
০০ - 10000 10000 45000 4৫০০০ - 

* মভাট কভ মেভ শ্রভ রিয ংখ্যা ৭৭.০০ রভররয়ন 

** মিম ঝুঁরকপূণ ম রশু শ্ররভমকয ংখ্যা-১.2 রভররয়ন। 

৬.০ রধিপ্তয/ংস্থায াম্প্ররর্ক জমন, কাম মক্রভমূ এফং পরাপর  রনমি মক  রেূভাো এফং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয় 

৬.১.১ াম্প্ররর্ক জমন: ফাাংরাদদ শ্রভ আইন, ২০০৬ (াংদাধধত ২০১৮) প্রণয়ন কযা 

দয়দে।মকেীয়র্রফরমথমকরফগর্৩ফছমযমভাট২৬৩৯জনমৃর্এফংঅর্শ্ররভকএফংর্ামিযারযফাযফগ মমকফ মমভাট৫২,৮৪,৯৫,০০০/- 

(ফায়ান্নমকাটিচুযাররেপঁচানব্বআাজায) টাকাঅরথ মকায়র্াপ্রিানকযাময়মছ।রফরজএভআএ-

এযিস্যর্ভি২টিফন্ধগামভ মন্টকাযখানাযশ্ররভকমিযফমকয়ামফর্নরযমাধফাফিরফরজএভআএ-মক১০,৩৬,৬৩৯/- 

(িরেছরোজাযছয়র্উনচরি) 

টাকাপ্রিানকযাময়মছ।র্বাগযপ্তারনমুখীগামভ মন্টকাযখানায়কভ মযর্৫৭জনসুস্থশ্ররভকমকরচরকৎাায়র্াফাফি২৬,০৫,০০০/- 

(ছারব্বরোঁচাজায) টাকাপ্রিানকযাময়মছ। এফশ্ররভকমিয৭৭জনমভধাফীিানমকরোবৃরত্তরমমফ১৫,৪০,০০০/- (মনযরেচরিাজায) 

টাকাপ্রিানকযাময়মছ।ধনযাদ ও স্বাস্থ্য ম্মত কভ মধযদফ ধনধিত কযদত কাযখানামূ ধযদ মদনয একটি ভধিত চেকধরস্ট প্রস্তুত কযা 

দয়দে। ‘গৃকভী সুযো  কল্যাণ নীরর্ -২০১৫’ প্রণয়নকযাময়মছ। “নি মান এরযয়া ম রযডাকন ফ মাবাটি আরনরময়টিব (NARI)” 

প্রকদেয ভাধ্যদভ উত্তযাঞ্চদরয ৫টি চেরায় (যাংপুয, গাইফান্ধা, রারভধনযাট, নীরপাভাযী ও কুধিগ্রাভ) দত দধযদ্র স্বে ধধিত যুফ ভধরাদদয 

প্রধিণ ধদদয় চাাক ধদে কভ মাংস্থ্াদনয সুদমাগ সৃধি কযা দয়দে। 

৬.১.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমি মক এফং রনমি মমকয রেূভাো 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ঝুঁরকপূণ মশ্রমভরনময়ারজর্রশু

মিযজন্যউানুষ্ঠারনকরো

িান 

রোথী 

৪ 

জন 

(াজায) 

- - ৩০ 10 45 4৫ - 

 - - ৩০    - 

 - - ৩০    - 

1. কারযগরযপ্ররেণপ্রিানকযা প্ররেণাথী - - ৩০ ১০ ৪৫ ৪৫ - 

2. উবৃরত্তপ্রিান কযা 

উবৃরত্ত প্রারপ্ত ৪ 

জন 

(াজায) 

- - ৩০ ১০ ৪৫ ৪৫ - 

৬.১.৩ প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনট, রিভ  এফং প্রকল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ  
ংরিি 

কাম মক্রভ 

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 

        

৬.২ শ্রভ রধিপ্তয 

৬.২.১ াম্প্ররর্ক জমন : চেড ইউধনয়ন কাম মক্রদভয আওতায় ধফগত ধতন অথ ম -ফেদয প্রাপ্ত আদফদদনয চপ্রধিদত ৬৯৬টি চেড ইউধনয়দনয 

চযধেদেন প্রদান কযা দয়দে এফাং ধনফ মােদনয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত আদফদদনয ৭২টি প্রধতষ্ঠাদন ধধফএ (চমৌথ দযকলাকধল প্রধতধনধধ) 

ধনধ মাযণ কযা দয়দে।াধরী কাম মক্রদভয ভাধ্যদভ ২২০টি ধে ধফদযাধ ধনষ্পধত্ত কযা দয়দে। ৪টি ধে ম্পকম ধিায়তদনয 

ভাধ্যদভ ধফগত ধতন অথ ম ফেদয ৩৬২টি চকাদ ময ভাধ্যদভ ১২,৬৩১ েন চেড ইউধনয়ন চনতৃবৃন্দ, াধাযন শ্রধভক, ব্যফস্থ্ানা 

কভ মকতমা এফাং ধফধবন্ন যকাধয ও চফযকাধয প্রধতষ্ঠাদনয কভ মকতমাদদয শ্রভ প্রান, শ্রভ ব্যফস্থ্ানা, শ্রভ আইন, শ্রভ ভান, শ্রভ 
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কল্যাণ, ভানফীয় ম্পকম, াভাধেক ধনযাত্তা ইতযাধদ ধফলদয় প্রধিণ প্রদান কযা দয়দে। ২৯টি শ্রভ কল্যাণ চকদেয ভাধ্যদভ 

৪৬৭টি ‘শ্রধভক ধিা চকাদ ময’ দ্বাযা ১৬,৩৪৮েন শ্রধভকদক শ্রভ আইন, শ্রভ স্বাস্থ্যওঅন্যান্য ধফলদয় প্রধিণ প্রদান কযা দয়দে।  

৬.২.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমি মক এফং রনমি মমকয রেূভাো 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মেডআউরনয়নরনফন্ধন কযা 

রনফন্ধন ২ % 

প্রাপ্ত 

অমফিমনয 

১০০% 

রনষ্পরত্ত কযা 

মফ 

100%  

প্রাপ্ত 

অমফিমনয 

১০০% 

রনষ্পরত্ত কযা 

মফ 

প্রাপ্ত 

অমফিমনয 

১০০% 

রনষ্পরত্ত কযা 

মফ 

 ১০০% ১০০% ১০০% 

2. ররফএরনফ মাচন রযচারনা 

কযা 

ররফএরনফ মাচন ২ % ঐ 100%  ঐ 

প্রাপ্ত 

অমফিমনয 

১০০% 

রনষ্পরত্ত কযা 

মফ 

ঐ ঐ  ঐ 

3. শ্ররভকমিয রফনামূমল্য 

প্রাথরভক স্বাস্থূ 

মফাপ্রিানএফংরযফায 

রযকল্পনায যাভ ম  

মফাপ্রিান 

স্বাস্থূ মফা 

২  ংখ্যা 

৪৫০০০ 69617 ৪৪৫০০ 68000 50০০০ ৫5০০০ 60000 

রযফায 

রযকল্পনায 

মফা 

২১০০০ 28500 ২১৫০০ 27000 33০০০ 3৫০০০ 37000 

রচত্ত রফমনািন ১১৬০০০ 115000 ১১৬০০০ 117000 ১১65০০ ১17০০০ 117500 

4. শ্ররভক-কভ মচাযী, 

ভাররকএফংশ্রভপ্রামনযা

মথংরিিকভ মকর্মা-

কভ মচাযীমিযপ্ররেণপ্রিান 

শ্রভ অআন 

রফলময় 

প্রররের্ 

শ্ররভক, কভ মচারয 

 কভ মকর্মা 

২ ংখ্যা ৯৫০০ 11029 ৭৮০০ 11500 11০০০ 12০০০ 13000 

5. াররী কামক্রমভয ভাধ্যমভ 

শ্রভ রফমযাধ রনষ্পরত্ত 

রল্প রফমযাধ 

রনষ্পরত্ত 
২ % 

প্রাপ্ত 

অমফিমনয 

১০০% 

রনষ্পরত্ত কযা 

মফ 

100%  

প্রাপ্ত 

অমফিমনয 

১০০% 

রনষ্পরত্ত কযা 

মফ 

প্রাপ্ত 

অমফিমনয 

১০০% 

রনষ্পরত্ত কযা 

মফ 

১০০% ১০০% ১০০% 

6.            

৬.২.৩ প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনট, রিভ  এফং প্রকল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ  
ংরিি 

কাম মক্রভ 

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 

        

৬.৩ করকাযখানা  প্ররর্ষ্ঠান রযি মন রধিপ্তয  

৬.৩.১ াম্প্ররর্ক জমন : ধফগত৩ফেদযএঅধধদপ্তযকতৃমক 

১,০৮,০১৯টিকাযখানাধযদ মনওআইনঅভান্যকাযীদদযধফরুদে৩,১২৬টিভাভরাদাদয়যকযা 

দয়দেএফাং৬৮,২৬০টিকাযখানাওপ্রধতষ্ঠানদকদযধেদেনপ্রদানওনফায়নকযা দয়দে ।এোিাএফকামক্রদভযভাধ্যদভ১৩,২৮,০৮,০০০/- 

(চতযদকাটিআটারিআটাোয) টাকাযােস্বআদায়কযাদয়দে।Accord, Allianceওবুদয়ট-

এযদমাধগতায়৩,৭৮০টিপ্রধতষ্ঠাচনযAssessmentম্পন্নকযা দয়দে। 

৬.৩.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমি মক এফং রনমি মমকয রেূভাো 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. কাযখানাপ্ররর্ষ্ঠারনকরযি কাযখানা ৩ ংখ্যা ৩৮০৪ 42639 ২৫৫০০  ৩6০০০ 37000 38000 
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কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 মমনযভাধ্যমভশ্রভপ্ররর্মযাধ

রনষ্পরত্তকযণ 

রযি মনকৃর্ 

রুজুকৃর্ভাভরা ংখ্যা ৯৬২ 1722 ১৮৫০০ - ১2০০ 13০০ 1400 

2. শ্রভঅআনবংগকাযীকাযখা

নাপ্ররর্ষ্ঠামনযরফরুমিভাভ

রািাময়য কযা 

3. মফযকারযমক্টমযকভ মযর্শ্র

রভকমিযমাগর্স্বাস্থূ, 

রনযাত্তাএফংকল্যাণরনরির্

কযণ 

কভপ্লাময়ন্স 

রনরির্কৃর্ 
৩ জন ৫৬৯৭ 2700 ৬৬০০ - 21০০ 22০০ 2300 

4. কাযখানা  

প্ররর্ষ্ঠামনযরাআমন্সপ্রিান 

 নফায়ন কযা 

প্রিান  

নফায়নকৃর্ 

রাআমন্স 

৩ ংখ্যা ১9000 32360 26000 - 2৮০০০ 300০০ 32000 

৬.৩.৩ প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন  

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ  
ংরিি 

কাম মক্রভ 

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 

        

৬.৪ শ্রভ অিারর্  

৬.৪.১  াম্প্ররর্ক জমন : রফগর্ রর্ন থ ম-ফছময শ্রভ অিারর্  শ্রভ অীর অিারমর্ ২৩,১২০টি ভাভরা রফচামযয জন্য 

গ্রণ কযা য়।শ্রভ অিারর্  শ্রভ অীর অিারর্মূম ২২,৩৫৯টি ভাভরা রনষ্পরত্ত কযা য়। 

৬.৪.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমি মক এফং রনমি মমকয রেূভাো 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. শ্রভ রফমযাধ ভাভরাদ্রুর্ 

রনষ্পরত্তকযণ 

ভাভরা রনষ্পরত্তয 

ায 
১ % ৯৫ 86 ৯৮ 90 ৯2 ৯4 96 

৬.৪.৩ প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন  

(াজায টাকায়) 

প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ  
ংরিি 

কাম মক্রভ 

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 

        

৬.৫ রন ম্নর্ভ ভজুযী মফাড ম 

৬.৫.১ াম্প্ররর্ক জমন:ধফগতধতনঅথ ম-

ফেদযফ মদভাট১৮টিধেদক্টদযন্যযনতভভজুধযপুনঃধনধ মাযণকযাদয়দে।ভজুধযধনধ মাযদণযদিদেনতুন০৭টিধেদক্টযধেধিতকযাদয়দে।২০১৮াদর

গাদভ মন্টধেদক্টদযন্যযনতভভজুধয৮,০০০/- (আটাোয) টাকাপুনঃধনধ মাযণকযাদয়দে। 
 

 

 

৬.৫.২ কাম মক্রভমূ , পরাপর রনমি মক এফং রনমি মমকয রেূভাো 
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কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

মফযকারযরল্পমক্টমযকভ মযর্শ্র

রভক-

কভ মচাযীমিযন্যূনর্ভভজুরযরনধ মায

ণ কযা 

রনম্নর্ভ ভজুযী 

রনধ মাযণকৃর্ 
১ ংখ্যা ০৪ 07 ০3 03 ০3 ০3 03 

৬.৫.৩ প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন  

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ  
ংরিি 

কাম মক্রভ 

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 

        

৬.৬ জার্ীয়িের্াউন্নয়নকাউরন্সর (এনএরডর) 

৬.৬.১ াম্প্ররর্ক জমন:  

৬.৬.২ কাম মক্রভমূ ,পরাপর রনমি মক এফং রনমি মমকয রেূভাো 

কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. শ্রভ ম্পমিয িের্া 

উন্নয়ন  কভ মমুরখ 

প্ররেণ প্রিান এফং 

রফরবন্ন রেণকভ মসূরচয 

উন্নয়ন  ভন্বয় কযা 

িের্া উন্নয়ন 

ংক্রাি 

কভ মারায় 

ংগ্রণকাযী 

২ জন ২০০০  ২৯০০  ৩০০০ ৩১০০  

2. াফররকপ্রাআমবটাট মনায

ীভমডমরিের্াউন্নয়মন

রল্পখামর্যভূরভকামজাযিা

যকযণ 

Industry 

Skills 

Councilগঠন 

 কামকযীকযণ 

২ ংখ্যা 2  1  1 1  

3. মক্টযরবরত্তকরডভান্ডা

প্লাআরিরএযম্যারচংম্প

মকমর্থ্যঅযণ 

১। টিরবআটি 

মক্টময রফদ্যভান 

ভস্যা 

রচরির্কযণ  

এয াভধানকমল্প 

গমফলণা কামক্রভ 

প্রণয়ন। 

২ ংখ্যা ১৪  ১০  ১২ ১৪  

২। মরফায 

ভামকমট 

আনপযমভন 

ম্পমকম ামব ম 

২ ংখ্যা ০  ২  ৪ ৬  

4. ‘মপ্রামভানফমজন্ডাযআ

ক্যূয়াররটিআনফাংরামি’ 

এফং 

‘ন্যানারস্ট্র্ূামটরজপযআন

ক্লুানফাযনউআথরড

জএূারফররটিআনরিরমডমব

রমভন্ট২০১৭’ 

ফরর্কযণ 

কভ মারায় 

ংগ্রণকাযী 

২ ংখ্যা ১৬০  ১৫০  ১০০ ৫০  

5. জার্ীয়অিজমারর্কশ্রভ

ফাজামযযচারিানুমায়ীি

েকভীগমেমর্ারা 

রফরবন্ন মেমড 

অঞ্চররক ম মাময় 

করম্পটিন 

অময়াজন। 

২ ংখ্যা ৮  ৮  - ৮  

রফরবন্ন মেমড 

জার্ীয় ম মাময় 
২ ংখ্যা ০  ০  ১ ০  
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কাম মক্রভ পরাপর 

রনমি মক 

ংরি 

মকৌরগর্ 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধর্ 

রেূভাো 

প্রকৃর্ 

জমন 

রেূভাো  ংমারধর্ 

রেূভাো 

ভধ্যমভয়ারি রেূভাো 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

করম্পটিন 

অময়াজন। 

6. মারবরত্তকিের্াপ্ররে

ণেূান্ডাড মতর্যী 

জার্ীয় রবরত্তক 

একক প্ররেণ 

কারযক্যরাভ তর্যী 

২ ংখ্যা ৪  ১২  ২০ ৪০  

৬.৬.৩ প্রারর্ষ্ঠারনক আউরনট, রিভ এফং প্রকল্পয়ারয ভধ্যমভয়ারি ব্যয় প্রাক্করন  

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রিভ এফং প্রকমল্পয নাভ  
ংরিি 

কাম মক্রভ 

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 

        

 


