
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্ থ িছরর  

িারেট িরাদ্দ ও  ২০১৭-১৮ অর্ থিছররর মূল িরাদ্দ ও সংরিাহধত িরারদ্দর এর সংহিপ্ত হিিরণ  

              অংকসমূি  িাোর টাকায়  

হিিরণ িারেট সংরিাহধত িরাদ্দ িারেট  

  ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৭-১৮  

২ ৩ ৪ ৫  

পহরচালনা কার্ থক্রম        

সাধারণ কর্ থক্রম        

সহচিালয়        

সহচিালয়, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৪৬,০০০ ১২৯,৪৩৪ ১৩১,১২৪  

হিরিষ কার্ থক্রম        

সহচিালয়        

দহরদ্র মা’র েন্য মাতৃত্বকাল ভাতা ৬,৯৩০,০০০ ৩,৭৭০,৯০০ ৩,৮০০,০০০  

হভ, হে, হি ১৬,৮৫০,৭১০ ১৬,০৫৬,৯৭৯ ১৪,৬৫২,১৯৫  

               ১২,৫০০ ১১,৫০০ ১১,৫০০  

          ২৪,৫০০ ২২,৫০০ ১৫,৫০০  

                      ১৩,০০০ ১২,০০০ ১২,০০০  

সিায়তা কার্ থক্রম        

সহচিালয়        

িাংলারদি হিশু একারিমী ৩৬২,০০০ ২৯৯,১০০ ৩০৬,১০০  

পর্হিশু পূনি থাসন কার্ থ   ৪০,০০০ ৩৫,৩০০ ৩৫,৩০০  

হনর্ থাহতত দুঃস্থ মহিলা ও হিশু কল্যাণ তিহিল ১০০,০০০ ০ ০  

মহিলারদর  আত্মকম থসংস্থারনর েন্য ক্ষুদ্র ঋণ তিহিল ৫০,০০০ ৪০,০০০ ৪০,০০০  

                                   ২,৪৮৫,০০৮ ১,২৮০,০০০ ১,২৮০,০০০  

িাংলারদি োতীয়  মহিলা  সংসিা ৪২৭,৫০০ ৩৬০,৬০০ ৩১৪,০০০  

                            ১০০,০০০ ৯০,০০০ ৯০,০০০  

েহয়তা ফাউরেিন ২৪,০০০ ৩৫,১৭১ ১২,৫০০  

হিশু  হিকাি  ককন্দ্র ৫৮,০০০ ৫২,৫০০ ৫২,৫০০  

কমাট, সহচিালয় = ২৭,৬২৩,২১৮ ২২,১৯৫,৯৮৪ ২০,৭৫২,৭১৯  

পহরচালনা কার্ থক্রম        

সাধারণ কর্ থক্রম        

প্রধান কায়থালয়, মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর        

প্রধান কায়থালয়, মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর ৩০৪,৪০০ ১,৮৪৮,৫৬৬ ১,৯৪০,১০০  

কেলা মহিলা হিষয়ক কম থকতথার কার্ থালয়সমুি        

কেলা মহিলা হিষয়ক কম থকতথার কার্ থালয়সমুি ৪৫০,০০০ ০ ০  

উপরেলা মহিলা হিষয়ক কার্ থালয়সমুি        

উপরেলা মহিলা হিষয়ক কার্ থালয়সমুি ৯৪৭,৯০০ ০ ০  

প্রহিিণ ককন্দ্রসমুি        

প্রহিিণ ককন্দ্রসমুি ৯৮,৩০০ ০ ০  



মহিলা সিয়তা ককন্দ্রসমুি        

মহিলা সিয়তা ককন্দ্রসমুি ৫৯,৫০০ ০ ০  

কম থেীহি মহিলা কিারেল        

কম থেীহি মহিলা কিারেল ৩৪,৫০০ ০ ০  

হদিার্ত্ন  ককন্দ্রসমুি        

হদিার্ত্ন  ককন্দ্রসমুি ২১৬,৬০০ ০ ০  

হিশু, হকরিার ও মহিলা হনরাপদরিফােতী ককন্দ্র        

হিশু, হকরিার ও মহিলা হনরাপদরিফােতী ককন্দ্র, গােীপুর ৮,৯০০ ০ ০  

হিরিষ কার্ থক্রম        

প্রধান কায়থালয়, মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর        

                                       ৬৮,০০০ ৪৪,৮০০ ৪৪,৮০০  

কমাট , মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর = ২,১৮৮,১০০ ১,৮৯৩,৩৬৬ ১,৯৮৪,৯০০  

কমাট, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় = ২৯,৮১১,৩১৮ ২৪,০৮৯,৩৫০ ২২,৭৩৭,৬১৯  

উন্নয়ন ব্যয় ( নন-এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট)        

সহচিালয়        

এফহপএহির পহরিার উন্নয়ন ককরন্দ্রর (এফহিহস) ১৬,৮৪০ ২৩,১৪০ ২৩,১৪০  

মাধ্যরম দিতা উন্নয়রন প্রহিিণ প্রদান ও নারী        

 উরযাক্তা সৃহে এিং কম থসংস্থান        

                                                           

     ১৮,৮৬৭ ১৯,৯৪৪ ১৯,৯৪৪  

‘‘লাইরেরী িহক্তিালীকররণর েন্য অরটারমিন ও হিহেটাইরেিন (ককন্দ্রীয় 

কার্ থালয় ও ৬৪ কেলা)’’ িীষ থক ০ ১৩,৩০৪ ১৩,৩০৪  

‘‘হিশু হিশ্বরকাষ সংস্করণ, অহভধান, হচরায়ত সাহিতয ও ঐহতিয 

পহরহচহতমূলক গ্রন্থ প্রকাি’’ ০ ১৮,০০০ ১৮,০০০  

গারম থন্টস কারখানায় নারী শ্রহমকরদও সন্তানরদর ০ ৯,১০৯ ৯,১০৯  

 েন্য কি-ককয়ার কসন্টার        

 প্রারহিক কমধা হিকারি দিতা বৃহি কম থসুহচ ১০,৯৪৭ ১৪,৫৭২ ১৪,৫৭২  

োতীয় মহিলা সংস্থার ৫টি কেলা (কগাপালগঞ্জ, নড়াইল, ০ ১৪,৯০০ ১৪,৯০০  

হদনােপুর, হকরিারগঞ্জ ও কমৌলভীিাোর) কমরপক্স ভিন        

ও প্রধান কর্ থালয় িহক্তিালীকরণ        

আমহর ইন্টাররনট আমার আয় ২৮,০০০ ৪৪,০০০ ৪৪,০০০  

েহয়তার খাযোত ব্যিসা িহক্তিালীকরণ ১২,৮০০ ১৬,০০০ ১৬,০০০  

‘‘গভথ িরত ৫ িছর পর্ থন্ত হিশুর হিকারি েীিন দিতা প্রহিিণ’’ ১৬,৩৩৮ ১৬,৩৩৮ ১৬,৩৩৮  

সুহিধা িহিত হিশুরদর হিিা ও সাস্থথ কার্ থক্রম ১০,৮৪৩ ১২,৬০০ ১২,৬০০  

েহয়তা হেহেং কম থসুহচ (২য় পর্ থায়) ২৩,২৫০ ২৩,২৫০ ২৩,২৫০  

েহয়তার পরের বিহচত্রকরণ ও মারনান্নয়ন সংক্রান্ত প্রহিিণ িীষক কম থসুহচ ৩৩,৯৫৪ ২৪,২২৪ ২৪,২২৪  

গারম থন্টস কারখানায় নারী শ্রহমকরদও সন্তানরদর ২৯,৬১৫ ১৪,৮৫২ ০  

েন্য কি-ককয়ার কসন্টার কম থসূহচ ( ২য় পর্ থায়)        

উপরেলা পর্ থারয় তৃণমুল নারী উরযাক্তারদর দিতা ২৫,৩৫০ ৪৯,৬৫০ ০  

উন্নয়ন প্রহিিণ        

হিশুর েীিন সুরিায় সাঁতার প্রহিিণ ২২,৮৮০ ১৪,২৫০ ০  



অধুনালুপ্ত হছটমিরলর নারীরদও েন্য ইউহনয়ন পর্ থারয়  ২০,৫৩৬ ১৩,৪৬৮ ০  

করহসক আইটি/আইহসটি হলটাররহস এিং নারীর েীিন         

র্াত্রার মান উন্নয়ন হিষরয় প্রহিিণ        

  কিারী স্বাস্থয সুরিায় ও নারীর অর্ থননহতক িমতা  ৫৫,৫৩০ ০ ০  

সৃহেরত স্যারনটরী টাওরয়ল প্রস্ত্ততকরণ ও হিতরণ        

কমাট উন্নয়ন ব্যয় ( নন-এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট) = ৩২৫,৭৫০ ৩৪১,৬০১ ২৪৯,৩৮১  

উন্নয়ন ব্যয় (এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট)        

সহচিালয়        

হিশু অহধকার প্রহতষ্ঠার সুরর্াগ সৃহে ০ ৬৫,৪০০ ৮৫,২০০  

কেংরদহনং কেহার করসপনহসপ িারেটিং ইন িাংলারদি ২১,৮০০ ১,৯০০ ০  

এরসলারটিং কপারটিিন ফল হচ     ৪১৬,৩০০ ০ ০  

ইনরভেরমন্ট কমরপারনন্ট ফর ভালনাররিল গ্রপ কিরভলপরমন্ট কপ্রাগ্রাম ০ ১৬,৭০০ ১৪,৩০০  

কেলাহভহততক মহিলা কহিউটার প্রহিিণ প্রকল্প ১৩২,৫০০ ১২৫,৮০০ ১২৭,৩০০  

অর্ননহতক িমতায়রন নারী উরযাক্তারদর হিকাি সাধন প্রকল্প ২৩৭,৯০০ ২৩৭,৯০০ ২৩৭,৯০০  

নারী হনর্ থাতন প্রহতররারধ মাহিরসক্টারাল কপ্রাগ্রাম ৪র্ থ পর্ থায় ২৩৫,৪০০ ২৩০,০০০ ২৬৮,০০০  

নগরহভহতক প্রাহন্তক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প  ১৯৬,০০০ ২০৪,০০০ ২১৩,৩০০  

তথ্য আপা; হিহেটাল িাংলারদি গড়ার লরি তথ্য প্রযুহক্তর ১,৪৫৮,৪০০ ৫০,০০০ ০  

মাধ্যরম মহিলারদর িমতায়ান প্রকল্প (২য় পর্ থায়)        

েহয়তা টাওয়ার হনম থাণ ২০০,০০০ ০ ০  

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রুঃ অননুরমাহদত প্রকরল্পর েন্য কর্াক ২০১,২০০ ০ ১৩৯,৬০০  

কমাট উন্নয়ন (এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট) = ৩,০৯৯,৫০০ ৯৩১,৭০০ ১,০৮৫,৬০০  

কমাট উন্নয়ন  ( সহচিালয়) = ৩,৪২৫,২৫০ ১,২৭৩,৩০১ ১,৩৩৪,৯৮১  

কমাট উন্নয়ন ( নন-এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট)        

প্রধান কায়থালয়, মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর        

হনিন্ধনকৃত মহিলা সহমহত হভহতক ব্যহতক্রমী ৩২,৬০০ ৩৫,১০০ ৩৫,১০০  

ব্যিসয়য়ী উরযাগ (েহয়তা-িান্দরিন)        

ফযািন হিোইন ইউহনসট (অপরাহেতা) স্থাপরনর ১৯,৫০০ ১৩,৩৫০ ২৫,৯৫০  

মাধ্যরম নারী উরযাক্তারদর উৎপাহদত পেসামগ্রী        

আধুহনহকরণ        

গ্রাহমন নারী উরযাক্তারদর দিতা হিকাি প্রহিিণ ০ ১৮,৮০০ ১৮,৮০০  

নারী আইহসটি ফ্রী-ল্যান্সার এিং উরযাক্তা প্রহিিণ ০ ৪৫,৪০০ ৪৫,৪০০  

িহরেন কশ্রণীর মহিলা ও হিশুরদর স্বাস্থয সরচতনতা বৃহি, ০ ৩,৪০০ ৩,৪০০  

স্বাস্থয কসিা প্রদান ও হিশুরদর কলখাপড়া হনহিতকরণ        

িহিগঞ্জ কেলার সুহিধা িহিত নারীর েীিন ০ ৬,০০০ ৬,০০০  

দিতা উন্নয়রনর েন্য সরচতনতা বৃহি        

হকরিার-হকরিারী সুরিা ক্লাি গঠন ও টিহভ অনুষ্ঠারনর  ০ ৯,৪৫০ ৯,৪৫০  

মাধ্যরম িাল্যহিিাি িন্ধ, িয়ুঃসহন্ধ স্বাস্থয এিং অহধকার        

প্রহতষ্ঠা করর ভহিষ্যৎ প্রেম্মরক সুগঠিত করা        

কাহরগহর প্রহিিরণর মাধ্যরম এহতম ও অসিায় ৫৭,০০০ ৩৬,০১২ ৪৭,৬০০  

হকরিারীরদর উন্নয়রনর লরি একারিহমক এিং        



আিাহসক ভিন হনম থাণ সুনামগঞ্জ িীষক কম থসুহচ        

গােীপুর কেলার কাহলগঞ্জ উপরেলায়নারী উরযাক্তারদর  ৪২,১৫০ ১০,২০০ ০  

পহরচালনায় মহিলা হিপনী ককন্দ্র (েহয়তা কাহলগঞ্জ)        

কমাট উন্নয়ন  ( নন-এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট) = ১৫১,২৫০ ১৭৭,৭১২ ১৯১,৭০০  

উন্নয়ন  (এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট)        

প্রধান কায়থালয়, মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর        

কেনাররিন কেক থ্রু এ মাহি প্রররগ্রি এরপ্রাচ টু হিহডং কিলহদ ০ ৮,৭০০ ১৪,৯০০  

হররলিনহিপ ফর প্রাইমারী হপ্ররভনিন অি কেহার কিইেি        

ভারয়ারলন্স এে হমটিং এসআরএইচআর হনিল অি         

এরিারলরেন্স  ইন িাংলারদি        

নাহলতািাড়ী উপরেলায় কম থেীিী মহিলা কিারেল ৭৬,০০০ ৪৪,০০০ ৩,৩০০  

কাম কেহনং কসন্টার স্থাপন        

৫০ িয্যা হিহিে উতরা এরোক্রীন ও কমটারিাহলক ০ ১৩,২০০ ১৫,১০০  

িায়ারিটিক িাসপাতাল স্থাপন        

কসানাইমুড়ী, কালীগঞ্জ,আড়াইিাোর,মঠিাড়ীয়া ও পার্র - ৭৮,৩০০ ১৩৪,৬০০ ১৬৯,৯০০  

ঘাটা কম থেীিী মহিলা কিারেল কাম কেহনং কসন্টার স্থাপন        

ন্যািনাল িাট থ ফাউরেিরন নারসস থ কিারেল স্থাপন ০ ৩৪,২০০ ৪৫,৬০০  

গােীপুর কেলার কালীগঞ্জ উপরেলায় কম থেীহি মহিলা হনম থাণ  ৯,৫০০ ৮০,৯০০ ৮১,২০০  

ও হিশু হদিার্ত্ন ককন্দ্র স্থাপন        

হমরপুর ও হখলগাঁও কম থেীিী মহিলা কিারেল উিমুখী  ২০৪,১০০ ১২৭,৮০০ ১৮৩,৭০০  

সম্প্রসারণ        

২০টি হিশু হদিার্ত্ন ককন্দ্র স্থাপন ১১৭,৪০০ ৬৪,১০০ ১২১,০০০  

উপরেলা পর্ থারয় মহিলারদর েন্য আয়িধ থক প্রহিিন ৬১১,৬০০ ২৬১,৭০০ ৮৫৯,৫০০  

নীলরিত কম থেীহি মহিলা কিারেল স থংলগ্ন  নতুন ১০তলা ১৫১,৮০০ ৬,১০০ ০  

ভিন হনম থাণ ও হযমান কিারেলসমূরির কভৌত অিকাঠারমা        

হনম থান ও সংস্কার        

এিভযাসরমন্ট অফ উইরমন রাইটস ৩৬,৭০০ ১,৩০০ ০  

একরসলারটিং একযািন টু চাইড কমররে ইন িাংলারদি ২৮,৪০০ ১৫,০০০ ০  

হকরিার হকরিারী ক্লাি স্থাপন ২০০,০০০ ০ ০  

কমাট উন্নয়ন  (এযনুয়াল হিভরলপরমন্ট) = ১,৫১৩,৮০০ ৭৯১,৬০০ ১,৪৯৪,২০০  

কমাট উন্নয়ন  (মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর) = ১,৬৬৫,০৫০ ৯৬৯,৩১২ ১,৬৮৫,৯০০  

পহরচালনা কমাট  (মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়) = ২৯,৮১১,৩১৮ ২৪,০৮৯,৩৫০ ২২,৭৩৭,৬১৯  

উন্নয়ন কমাট  (মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়) = ৫,০৯০,৩০০ ২,২৪২,৬১৩ ৩,০২০,৮৮১  

কমাট  (মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়) = ৩৪,৯০১,৬১৮ ২৬,৩৩১,৯৬৩ ২৫,৭৫৮,৫০০  

 


