
2022-2023 অর্ থ বছরেে এডিডিরে অননুর োডিে নতুন প্রকরেে েোডিকো 

 

(অংকসমূহ িক্ষ টোকোয়) 

সসক্টে: স্বোস্থ্য  

সোব-সসক্টে: স্বোস্থ্য সসবো (৫টি প্রকে) 

ক্র  প্রকরেে নো  প্রোক্কডিে ব্যয় অগ্রোডিকোে 

1.  সেফ মাদারহুড সরা লাইভললহুড ইমপ্রুভমমন্ট ফযালেললটি (মেফ লাইফ) 

(জীবন যাত্রার মান উন্নয়সনর মাধ্যমম লনরাপদ মাতৃত্ব প্রকল্প)  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫) 

5627.93 উচ্চ 

2.  ঢাকার লমরপুরস্থ দারুে োলামম ইব্রালিম কালড িয়াক িেলপটাল এন্ড লরচাচ ি 

ইনলিটিউট এর ইউলনট-২ (কালড িয়োক ও স ারালেক) স্থাপন, মীরপুর, ঢাকা  

(জানুয়োলর ২০২২-জুন ২০২৪) 

2498.00 উচ্চ 

3.  এস্টাবললশমমন্ট অব ন্যাশনাল িাট ি ফাউমন্ডশন িােপাতাল, জামালপুর  

(জানুয়োলর ২০২২-জুন ২০২৩) 
4992.27 উচ্চ 

4.  50 শয্যা লবলশি িাললমা নলজর ডায়োসবটিক িােপাতাল  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫) 
2499.79 উচ্চ 

5.  ভাষা সেলনক শিীদ োলাম সমমমালরয়োল প্রলতবন্ধী সেবা সকন্দ্র অযান্ড 

কলমউলনটি িােপাতাল লনম িাণ, দাগনভূয়ো, সফনী  

(জুন ২০২২-জুন ২০২৪) 

4391.47  ধ্য  

 

 

সসক্টে: সো োডিক সুেক্ষো  

সোব-সসক্টে: স োিকল্যোণ (১৪টি প্রকে) 

ক্র  প্রকরেে নো  প্রোক্কডিে ব্যয় অগ্রোডিকোে 

1.  প্রাকৃলতক ও োমালজক কারমন অনগ্রের ও প্রালিক জনমগাষ্ঠীর েক্ষমতা, 

কম িেংস্থান এবং োমালজক উন্নয়মনর সটকেই ব্যবস্থাপনা সতলর 

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৪) 

1392.65 উচ্চ 

2.  লবদ্যমান লশশু উন্নয়ন সকন্দ্র (৩টি) এর েক্ষমতা বৃলি  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫) 
3929.57 উচ্চ 

3.  লশশু উন্নয়ন সকন্দ্র, বালজতপুর ও জয়পুরিাট স্থাপন  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫) 
31562.98 উচ্চ 

4.  সবলিক মিামারীর এই সপ্রক্ষাপমট সগাপালগঞ্জ সজলার অবমিললত, 

সুলবধাবলিত এবং লবধবা ও স্বামী লনগৃিীতা মলিলামদর লবলবধ প্রলশক্ষমণর 

মাধ্যমম জীবনমান উন্নয়ন  

(জানুয়ালর ২০২২-লডমেম্বর ২০২৩) 

1969.30 উচ্চ 

5.  উন্নয়মনর মিােড়মক জয়রম  লবজময়র জয়ধ্বলন  

(জুলাই ২০২১-লডমেম্বর ২০২৩) 
1198.04 উচ্চ 

6.  মানলেক ও স্নায়লবক প্রলতবন্ধী ব্যলিমদর প্রলতষ্ঠান (৭টি) স্থাপন  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫) 
44722.00 উচ্চ 

7.  ৬৪ সজলায় সজলা েমাজমেবা কমমেক্স লনম িাণ (২য় পয িাময় ৩২ সজলা) 

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫) 
68979.24 উচ্চ 



সসক্টে: সো োডিক সুেক্ষো  

সোব-সসক্টে: স োিকল্যোণ (১৪টি প্রকে) 

ক্র  প্রকরেে নো  প্রোক্কডিে ব্যয় অগ্রোডিকোে 

8.  টাঙ্গাইল ও লেরাজগঞ্জ সজলার নদী ভাঙ্গন কবললত দুঃস্থ ও অেিায় 

সবকার নারী পুরুষমদর আয়বধ িনমূলক কায িক্রমমর উপর প্রলশক্ষণ  

(জুলাই ২০২১-জুন ২০২৩) 

2320.00 উচ্চ 

9.  লপমরাজপুর ও বামগরিাট সজলার সবকার ও যুবক/ যুব মলিলামদর 

কম িেংস্থামনর জন্য কালরগরী প্রলশক্ষণ  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩) 

2480.80 উচ্চ 

10.  বামগরিাট সজলার লবলভন্ন উপমজলায় সবকার যুবক যুবতীমদর কালরগরী 

প্রলশক্ষণ প্রদান 

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩) 

1590.90 উচ্চ 

11.  ৬১৫ চা বাগান শ্রলমক/মপাষ্য ও এলাকার অেচ্ছল সেমল সমময়মদর 

জীবনমান উন্নয়মনর জন্য প্রলশক্ষণ  

(জানুয়ালর ২০২২-লডমেম্বর ২০২৩) 

4901.89 উচ্চ 

12.  লপএইচটি সেন্টার এর উন্নয়ন ও েম্প্রোররণ (চট্টগ্রাম এবং খুলনা)  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫) 
9948.50 উচ্চ 

13.  ট্রানলজট সশল্টার সিাম  

(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৪) 
985.19 উচ্চ 

14.  এলতম, সুলবধাবলিত, লেন্নমুল ও অনগ্রের জনমগাষ্ঠীর োমালজক উন্নয়মন 

প্রলশক্ষমণর মাধ্যমম দক্ষতা বৃলি ও োমালজক ক্ষমতায়ন  

(জুলাই ২০২১-জুন ২০২৩) 

1926.00 ডনম্ন 

 


