
 

 

  

বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষে 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

ট্ররপকযাল এনএমরজ টাওয়াি (১২-১৩ তলা) 

২২৪/১ রনউ ইস্কাটন রিাড, ঢাকা-১০০০  
 

 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছদিি উদেখদ াগ্য কা থক্রম 
 
 

ক্রমিক

নং 

কার্ যক্রমির মিিরণ উপকরণ/প্রমিষ্ঠান/ 

ব্যমির সংখ্যা 

অমথ যর পমরিান 

(টাকায়) 

1. সিন্বয় পমরষদ, শহর সিাজ সসিার িাধ্যমি (UCD) 80টি 2,40,০০,000/- 

2. গমিষণা কার্ যক্রি 1টি ১৫,০0,000/- 

3. জািীয় পর্ যাময়র প্রমিষ্ঠানমক অনুদান 1৭টি 1,২০,00,000/- 

৪. মনিমিি সাধারণ সেচ্ছামসিী সংগঠনমক অনুদান 4৪৪৫টি ১১,00,00,000/- 

৫. 

জািীয় সিাজকল্যাণ পমরষদ, সজলা ও উপমজলা সিাজকল্যাণ কমিটি :   

ক. িাংলামদশ জািীয় সিাজকল্যাণ পমরষদ ১টি ১,00,00,000/- 

খ. সজলা সিাজকল্যাণ কমিটি ৬৪টি ৪,৫0,00,000/- 

গ. উপমজলা সিাজকল্যাণ কমিটি ৪৯২টি ২,৪৬,00,000/- 

৬. 
দুঃস্থ, অসহায় সরাগীমদর মিমকৎসা সসিা ও উপকরণ প্রদান (সরাগীকল্যাণ 

সমিমির িাধ্যমি) 

৫২৪টি 1৪,৩৯,00,000/- 

৭. 
সাজাপ্রাপ্ত আসািীমদর দক্ষিা উন্নয়নমূলক (অপরাধী সংমশাধন ও পুনি যাসন 

সমিমির িাধ্যমি) প্রমশক্ষণ 
৬৪টি 1,00,00,000/- 

   ৮.   

 

অন্যান্য মিমশষ 

অনুদান কার্ যক্রি 

ক. ক্ষুদ্র জামিসত্তা, নৃ-সগাষ্ঠী ও সম্প্রদাময়র  

     জীিনিান উন্নয়ন 

৫০০০ জন 2,০0,00,000/- 

খ. নদীভাঙ্গমন মভটািাটিহীন/ক্ষমিগ্রস্থ ও  

    িমিিাসীমদর পুনি যাসন 

৪৫৭ টি পমরিার ৮,০0,00,000/- 

গ. িা-িাগান শ্রমিকমদর জীিনিান উন্নয়ন ও  

    সটকসই আিাসন মনি যাণ 

৭৫টি পমরিার     ৩,00,00,000/- 

ঘ. প্রাকৃমিক দমর্ যামগ ক্ষমিগ্রস্থমদর পুনি যাসন ৬৪টি ১,৫৮,১৯,৫০০/- 

ঙ. মভক্ষাবৃমত্ত মনরসন ও পুনি যাসন ৪৯টি 5৪,00,000/- 

চ. প্রতিবন্ধী, গরীব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য  

    আতথ িক অনদান/সহায়িা 

১৩৩৯ জন ৬৭,৩৫,০০০/- 

ছ. ক োভিড-১৯ সুরক্ষোয় কেশের ৬৪ কজলোয়  োপশের  

    মোস্ক ভিতরণ 

৩৩০০০০টি ৪৯,৫০,০০০/- 

জ. ভিশেষ অনুেোন ১০৭৬৩ (ব্যভি/প্রভতষ্ঠোন) ৯,০০,২৫,০00/- 

                                           সি যমিাট   = ৩৫৩৪৩৫ ৬৩,৩৯,২৯,৫০০/- 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষে 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

ট্ররপকযাল এনএমরজ টাওয়াি (১২-১৩ তলা) 

২২৪/১ রনউ ইস্কাটন রিাড, ঢাকা-১০০০  
 

 

 

 

২০১৯-২০২০ অর্ থবছদিি উদেখদ াগ্য কা থক্রম 
 
 

ক্রমিক

নং 

কার্ যক্রমির মিিরণ উপকরণ/প্রমিষ্ঠান/ 

ব্যমির সংখ্যা 

অমথ যর পমরিান 

(টাকায়) 

1. 
িানিসম্পদ উন্নয়ন 

ক. মনিমিি সািামজক সেচ্ছামসিী সংগঠমনর  

     মনি যাহীমদর দক্ষিা উন্নয়নমূলক প্রমশক্ষণ 

৮৫৮ জন 1,২৩,৫৯,৬২৮/- 

 খ. সিন্বয় পমরষদ, শহর সিাজ সসিার িাধ্যমি (UCD) 80টি 2,40,০০,000/- 

2. গমিষণা ও জমরপ কার্ যক্রি 1টি 2,৯0,000/- 

3. জািীয় পর্ যাময়র প্রমিষ্ঠানমক অনুদান 1৪টি 1,২০,00,000/- 

৪. মনিমিি সাধারণ সেচ্ছামসিী সংগঠনমক অনুদান 4৩১৪টি ১০,00,00,000/- 

৫. 

জািীয় সিাজকল্যাণ পমরষদ, সজলা ও উপমজলা সিাজকল্যাণ কমিটি :   

ক. িাংলামদশ জািীয় সিাজকল্যাণ পমরষদ ১টি ১,00,00,000/- 

খ. সজলা সিাজকল্যাণ কমিটি ৬৪টি ৪,৫0,00,000/- 

গ. উপমজলা সিাজকল্যাণ কমিটি ৪৯২টি ২,৪৬,00,000/- 

৬. 
দুঃস্থ, অসহায় সরাগীমদর মিমকৎসা সসিা ও উপকরণ প্রদান (সরাগীকল্যাণ 

সমিমির িাধ্যমি) 

৫২৪টি 1৩,50,00,000/- 

৭. 
সাজাপ্রাপ্ত আসািীমদর দক্ষিা উন্নয়নমূলক (অপরাধী সংমশাধন ও পুনি যাসন 

সমিমির িাধ্যমি) প্রমশক্ষণ 
৬৪টি 1,00,00,000/- 

   ৮.   

 

অন্যান্য মিমশষ 

অনুদান কার্ যক্রি 

ক. ক্ষুদ্র জামিসত্তা, নৃ-সগাষ্ঠী ও সম্প্রদাময়র  

     জীিনিান উন্নয়ন 

৫০০০জন 2,৫0,00,000/- 

খ. নদীভাঙ্গমন মভটািাটিহীন/ক্ষমিগ্রস্থ ও  

    িমিিাসীমদর পুনি যাসন 

৫০০০জন 2,০0,00,000/- 

গ. িা-িাগান শ্রমিকমদর জীিনিান উন্নয়ন ও  

    সটকসই আিাসন মনি যাণ 

২০0টি পমরিার     ৮,00,00,000/- 

ঘ. প্রাকৃমিক দমর্ যামগ ক্ষমিগ্রস্থমদর পুনি যাসন ৫৩২০জন ২,০0,0০,০০০/- 

ঙ. মভক্ষাবৃমত্ত মনরসন ও পুনি যাসন ১০০০জন 50,00,000/- 

চ. প্রতিবন্ধী, গরীব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য  

    আতথ িক অনদান/সহায়িা 

৭৮৪জন ২৪,০০,০০০/- 

ছ. হাসপািামল সনজাল হাইমলা কযামনালা মিভাইজ  

     প্রদান 

৫টি ৭৪,৮০,০০০/- 

জ. ভিশেষ অনুেোন ২৯৭৭৩ (ব্যভি/প্রভতষ্ঠোন) ৯,০১,২০,০00/- 

                                           সি যমিাট   = ৫৩৪৯৪ (ব্যভি/প্রভতষ্ঠোন) ৬২,৩২,৪৯,৬২৮/- 

 

 

 


