
 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য় অতায় হিফারয়, ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয, জাতীয় ভহরা ংস্থা, ফাংরায়দ হশু এয়কয়ডভী এফং জহয়তা 

পাউয়েন এয ২০১৭-১৮ থ থ ফছয়যয ফায়জট হফহফযণী: 

ক্রহভক নং হফফযণ ২০১৭-১৮ থ থ ফছয়য ফযাদ্দ 

(ককাটি টাকা) 

 হিফারয় (ংস্থান ব্যয়) ১৩.১১২৪ 

 কাম থক্রভ:  

০১ হব হজ হড ১৪৬৫.২১৯৫ 

০২ থহশু পুনফ থান  ৩.৫৩০০ 

 কভ থসূহি:  

০১ প্রাযহিক কভধা হফকাক দক্ষতা বৃহি ১.৪৫৭২ 

০২ গ্রাভীণ নাযী উয়যাক্তায়দয দক্ষতা হফকা প্রহক্ষণ (উয়জরা ম থায়) ১.৮৮০০ 

০৩ সুহফধাফহিত হশুয়দয হক্ষা  স্বাস্থয কাম থক্রভ ১.২৬০০ 

০৪ হকয়ায-হকয়াযী সুযক্ষা ক্লাফ গঠন  টিহব নুষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ ফাল্যহফফা ফন্ধ, ফয়ঃহন্ধ স্বাস্থয 

এফং হধকায প্রহতষ্ঠা কয়য বহফষ্যৎ প্রজন্য়ক সুগঠিত কযা 

০.৯৪৫০ 

০৫ নাযী অআহটি হি-ল্যান্পায এফং উয়যাক্তা উন্নয়ন ৪.৫৪০০ 

০৬ হযজন কেহণয ভহরা  হশুয়দয স্বাস্থয য়িতনতা বৃহি,স্বাস্থয কফা প্রদান এফং হশুয়দয 

করখাড়া হনহিতকযন 

০.৩৪০০ 

০৭ গবথ য়ত  ৫ ফছয ম থন্ত হশুয হফকায় জীফন দক্ষতা প্রহক্ষণ ১.৬৩৩৮ 

০৮ এপহহফ’য হযফায উন্নয়ন ককয়েয ভাধ্যয়ভ দক্ষতা উন্নয়ন প্রহক্ষণ প্রদান  নাযী উয়যাক্তা 

সৃহি এফং কভ থংস্থান 

২.৩১৪০ 

০৯ গাজীপুয হটি কয় থায়যয়নয দহযদ্র ভহরা  হশুয়দয স্বাস্থয  পুহি কফা প্রদান ১.৯৯৪৪ 

 প্রকল্প:  

০১ নাযী হনম থাতন প্রহতয়যায়ধ ভাহিয়য়টাযার কপ্রাগ্রাভ (৪থ থ ম থায়) ২৬.৮০০০ 

০২ আনয়বিয়ভন্ট কয়পায়নন্ট পয বারনায়যফর গ্রু কডয়বরয়ভন্ট কপ্রাগ্রাভ ১.৪৩০০ 

 কথাক ফযাদ্দ: ১৩.৯৬০০ 

                                                                                                   উয়ভাট ১৫৪০.৪১৬৩ 

 ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয (ংস্থান ব্যয়) ১৯৪.০১০০ 

 কাম থক্রভ:  

০১ দহযদ্র ভা’য জন্য ভাতৃত্বকার বাতা ৩৮০.০০০০ 

০২ কভ থজীফী ল্যাকয়টটিং ভাদায ায়তা তহফর ১২৮.০০০০ 

০৩ ভহরা কস্বচ্ছায়ফী ভাজ কল্যাণ ককে ৯.০০০০ 

০৪ ভহরায়দয অত্ম কভ থংস্থায়নয জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহফর ২.০০০০ 

০৫ জীহফকায়য়নয জন্য ভহরায়দয দক্ষতাহবহিক প্রহক্ষণ ৪.৪৮০০ 

০৬ জহয়তা য়েলয়ণ ফাংরায়দ ১.২০০০ 

 কভ থসূহিঃ  

০১ হনফন্ধনকৃত ভহরা ভহতহবহিক ব্যহতক্রভী ব্যফায়ী উয়যাগ (জহয়তা-ফান্দযফান) ৩.৫১০০ 

০২ হফগঞ্জ কজরায সুহফধা ফহিত নাযীয জীফন দক্ষতা উন্নয়য়নয জন্য য়িতনতা বৃহি ০.৬০০০ 

০৩ পযান হডজাআন আউহনট (যাহজতা) স্থায়নয ভাধ্যয়ভ নাযী উয়যাক্তায়দয উৎাহদত ণ্য 

অধুহনকীকযণ 

২.৫৯৫০ 

০৪ কাহযগহয প্রহক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ এহতভ  ায় হকয়াযীয়দয উন্নয়য়নয রয়ক্ষয একায়ডহভক এফং 

অফাহক বফন হনভ থাণ, সুনাভগঞ্জ 

৪.৭৬০০ 

 প্রকল্পঃ  

০১ গাজীপুয কজরায কারীগঞ্জ উয়জরায় কভ থজীফী ভহরা কায়ের হনভ থাণ  হশু হদফামত্ন ককে ৮.১২০০ 

০২ হভযপুয  হখরগাঁ কভ থজীফী ভহরা কায়ের উিথমুখী ম্প্রাযণ ১৮.৩৭০০ 

০৩ নাহরতাফাড়ী উয়জরায় কভ থজীফী ভহরা কায়ের কাভ কেহনং কন্টায স্থান (ংয়াহধত) ০.৩৩০০ 

০৪ ন্যানার াট থ পাউয়েয়ন নায় থ কায়ের স্থান  ৪.৫৬০০ 

০৫ ২০টি হশু হদফামত্ন ককে স্থান ১২.১০০০ 

০৬ কজনায়যন কেক থ্রু এ ভাহি প্রংড এয়প্রাি টু হফহডং করহদ হযয়রনী পয প্রাআভাযী 

হপ্রয়বনন প কজোয কফআজড বায়য়ায়রন্প এে হভটিং এ অয এআি অয হনড প 

এয়ডায়রয়জন্প আন ফাংরায়দ 

১.৪৯০০ 

০৭ উিযা এয়োক্রীন  কভটাফহরক াাতার স্থান ১.৫১০০ 

০৮ কানাআমুহড়,কারীগঞ্জ,অড়াআাজায  ভঠফাড়ীয়া কেহনং কন্টায  কায়ের হনভ থাণ ১৬.৯৯০০ 

০৯ উয়জরা ম থায়য় ভহরায়দয জন্য অয়ফধ থক প্রহক্ষণ ৮৫.৯৫০০ 



 উয়ভাট ৮৭৯.৫৭৫০ 

 জাতীয় ভহরা ংস্থা (ংস্থান ব্যয়) ৩১.৪০০০ 

 কাম থক্রভ:  

০১ ভহরায়দয অত্ম কভ থংস্থায়নয জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহফর ২.০০০০ 

 কভ থসূহি:  

০১ অভায আন্টাযয়নট অভায অয় ৪.৪০০০ 

০২ গায়ভ থন্ট কাযখানায নাযী েহভকয়দয ন্তায়নয জন্য কড-ককয়ায কন্টায ০.৯১০৯ 

০৩ জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫টি কজরা কভয়েক্স বফন  প্রধান কাম থারয় হক্তারীকযণ ১.৪৯০০ 

 প্রকল্পঃ  

০১ কজরাহবহিক ভহরা কহপউটায প্রহক্ষণ (৬৪ কজরা) ১২.৭৩০০ 

০২ থ থননহতক ক্ষভতায়য়ন নাযী উয়যাক্তায়দয হফকা াধন (৩য় ম থায়) ২৩.৭৯০০ 

০৩ নগযহবহিক ভহরা উন্নয়ন (২য় ম থায়) ২১.৩৩০০ 

 উয়ভাট ৯৮.০৫০৯ 

 ফাংরায়দ হশু একায়ডভী (ংস্থান ব্যয়): ৩০.৬১০০ 

 কাম থক্রভ:  

০১ হশু হফকা ককে. ৫.২৫০০ 

০২ হশু পুযস্কায ১.৫৫০০ 

০৩ জাতীয় হশু হদফ ১.১৫০০ 

 কভ থসূহি:  

০১ ফাংরায়দ হশু একায়ডভীয রাআয়েযী হক্তারীকযয়ণয জন্য য়টায়ভন  হডহজটারাআয়জন 

(ককেীয় কাম থারয়  ৬৪ কজরা) 

১.৩৩০৪ 

০২ হশু হফশ্বয়কাল ংস্কযণ, হবধা ন, হিযায়ত াহতয  ঐহতয হযহিহতমূরক গ্রন্থ প্রকানা ১.৮০০০ 

 প্রকল্পঃ  

০১ হশুয হফকায় প্রাযহিক হক্ষা (২য় ম থায়) ৮.৫২০০ 

                                                                                                   উয়ভাট ৫০.২১০৪ 

 জহয়তা পাউয়েন (াধাযণ ভঞ্জুযী) ১.২৫০০ 

 কভ থসূহি:  

০১ জহয়তা হেহজং কভ থসূহি (২য় ম থায়) ২.৩২৫০ 

০২ জহয়তায খাযজাত ব্যফা হক্তারীকযণ ১.৬০০০ 

০৩ জহয়তায য়ণ্যয বফহিত্রকযণ   ভায়নান্নয়ন ংক্রান্ত প্রহক্ষণ ২.৪২২৪ 

                                                                                                         উয়ভাট ৭.৫৯৭৪ 

 ফ থয়ভাট ফায়জট ২৫৭৫.৮৫০০ 

 

 ২০১৭-১৮ থ থ ফছয়যয জাতীয় ফায়জটঃ ৪০০২৬৬ (৪ রক্ষ ২৬৬) ককাটি টাকা। এয ভয়ধ্য ভহরায়দয কয়ায ১১২০১৯ (১ রক্ষ ১২ াজায 

১৯) ককাটি টাকা (২৭.৯৯%) । 

 ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ফায়জটঃ ২৫৭৫.৮৫ ককাটি টাকা (জাতীয় ফায়জয়টয ০.৬৪%) এয ভয়ধ্য হশু ংহিি ং ৯২৪ ককাটি 

টাকা (৩৫.৮৭%)। 

 হশু ফায়জটঃ ১৩টি ভন্ত্রণারয়/হফবাগ এয কভাট ফায়জট ১৩৩১৮১ (১ রক্ষ ৩৩ াজায ১৮১) ককাটি টাকায ভয়ধ্য হশু ংহিি ং ৫৫৮৫৮ 

(৫৫ াজায ৮৫৮) ককাটি টাকা ( কভাট ফায়জয়টয ৪১.৯৪% এফং জাতীয় ফায়জয়টয ১৩.৯৫%)। 

  


