
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 

ফার্ল মক প্রর্তদফদন ২০২০-২০২১ 

 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময ২০২০-২০২১ অথ ম ফছদযয কাম মাফর্র র্নম্নরূ: 

(ক) ভার্ক কল্যাণ বাতা: যকার্য ও তার্রকাভূক্ত স্বায়ত্বার্ত াংস্থায অক্ষভ ও কভ মযত অফস্ায় বকান কভ মকতমা কভ মচাযী 

মৃতুফযণ কযদর তায র্যফাযদক অনর্ধক ১৫ (দনয) ফছয এফাং কভ মকতমা কভ মচাযী অফয প্রার্িয য ১০ ফছয অর্তক্রান্ত ওয়ায পূদফ ম মৃতুুফযণ 

কযদর মৃতুুয তার্যখ দত ১০ ফছদযয অফর্ষ্ট ভয় ম মন্ত দফ মাচ্চ টা:২,০০০/- (   াজায) াদয ধাযাফার্কবাদফ ভার্ক কল্যাণ বাতা প্রদান 

কযা য়। ০১ জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৬৫,৩০,০০,০০০/-/- ৫৪,৩২,১৬,১৬৯/- ৪,১৮২ এফাং পূফ ম দত চরভান ৩৩,৭৯৭ জন 

বভাট ৩৭,৯৭৯ জন, চরর্ত ফছয ৬,১০৫ টি 

কাদড ময বভয়াদ বল দয়দছ। 

 

(খ) র্ফদল াায্য [র্চর্কৎা, র্ক্ষাবৃর্ি ও দাপন/অদন্তুর্ষ্টর্ক্রয়া (অফযপ্রাি অক্ষভ ও মৃত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগদণয)] : 

 

র্চর্কৎা, র্ক্ষাবৃর্ি এফাং দাপন/অদন্তুর্ষ্টর্ক্রয়া: যকার্য ও তার্রকাভূক্ত স্বায়ত্বার্ত াংস্থায় কভ মযত, অফযপ্রাি, মৃত কভ মকতমা 

কভ মচাযীয র্নজ ও র্যফাদযয দস্যদদয জন্য প্রর্ত অথ ম ফছদয একফায র্চর্কৎা াায্য বদয়া য়। যকার্য ও তার্রকাভূক্ত 

স্বায়ত্বার্ত াংস্থায মৃত, অক্ষভ ও অফযপ্রাি কভ মকতমা কভ মচাযীয অনর্ধক দু’ন্তানদক নফভ বের্ণ বথদক দফ মাচ্চ ম মাদয় অধ্যয়দনয 

জন্য ফছদয একফায র্নর্দ মষ্ট াদয র্ক্ষাবৃর্ি প্রদান কযা য়। যকার্য ও তার্রকাভূক্ত স্বায়ত্বার্ত াংস্থায মৃত, অক্ষভ ও অফযপ্রাি 

কভ মকতমা কভ মচাযীয ও তাদদয র্যফাদযয বকান দদস্যয মৃতুুয বক্ষদে ফ মাকুদল্য টা:১০,০০০/- দাপন/অদন্তুর্ষ্টর্ক্রয়ায াায্য ফাফদ 

প্রদান কযা দে।  

০১ জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা: 

 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ২৫,৫৭,৭০,০০০/- ২২,৯৯,৬০,৫০০/- ১৬,৪১৯ জন 

 

 

(গ) বদদ ও র্ফদদদ জটির ও ব্যয়ফহুর বযাদগয র্চর্কৎা াায্য: স্বল্প আদয়য কভ মযত যকার্য কভ মকতমা, কভ মচাযীয 

র্নদজয বদদ/র্ফদদদ জটির ও ব্যয়ফহুর বযাদগয র্চর্কৎায় চাকুযী জীফদন এক ফা একার্ধক ফাদয দফ মাচ্চ ২ (দুই) রাখ টাকা আর্থ মক 

াায্য প্রদান কযা য়। যকার্য কভ মকতমা কভ মচাযীদদয অায় অফস্থায় এ াায্য প্রদান যকাদযয একটি ভৎ উদযাগ। ০১রা 

জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা: 

 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৪০,০০,০০,০০০/- ৩৯,০৩,৩৯,৫৪০/- ২,৩১২ জন 

 



(ঘ)  বমৌথফীভায এককারীন াায্য:  যকার্য ও তার্রকাভূক্ত স্বায়ত্বার্ত াংস্থায় চাকুযীযত অফস্থায় বকান কভ মকতমা কভ মচাযীয 

মৃতুু দর তাঁয র্যফাযদক উক্ত কভ মচাযীয ফ মদল প্রাি ভার্ক মূরদফতদনয ২৪ (চর্ি) ভাদয ভর্যভাণ অথ ম ফা অনূধ ম ২ (দুই) রাখ টাকা 

বমৌথফীভায এককারীন াায্য র্দদফ প্রদান কযা য়। ০১রা জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগীয 

াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা:  

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৫৫,০০,০০,০০০/- ৫৩,৭০,৬৪,৬৪৫/- ৩,২৩২ জন 

 

(ঙ) র্ক্ষাবৃর্ি: প্রজাতদন্ত্রয ৩য় ও ৪থ ম বেণীয কভ মযত যকার্য কভ মচাযীদদয অনর্ধক দু’ন্তানদক ৬ষ্ঠ বের্ণ বথদক দফ মাচ্চ ম মাদয় 

অধ্যয়দনয জন্য ফছদয একফায র্ক্ষাবৃর্ি বদয়া য়। এ কভ মসূচী ৩য় ও ৪থ ম বেণীয কভ মচাযীদদয বছদর বভদয়দদয র্ক্ষায় র্ফদল অফদান যাখদছ। 

০১রা জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা. ২০,৭৫,০০,০০০/- - কদযানা বাইযাদয জন্য বা 

কযা ম্ভফ য়র্ন 
 

(চ) স্টাপফা কভ মসূর্চ: স্টাপফাদ মাতায়াদতয জন্য ফাফাদ প্রর্ত র্কদরার্ভটাদয ৫০ য়া ও র্ভর্নফাদ ১০০ য়া াদয বাাা 

আদায় কযা য়। এ কভ মসূচীয অধীদন ফতমভাদন চরভান ৭৬টি ফাদয ভদধ্য ৫০টি যকাদযয এফাং ২৬ টি র্ফআযটির্ দত বাাাকৃত ফা যদয়দছ। 

উকাযদবাগীয াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা: 

 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ ১১,৯৭,৪২,৫০০/- ৭,৯১,০২,৩০২/- ৭,০৪৫ জন 

 

 

(ছ) াধাযণ র্চর্কৎা ও দাপন/অদন্তুর্ষ্টর্ক্রয়া: যকার্য কভ মচাযীয র্নদজয মৃতুুয বক্ষদে ০১/০৭/২০১৬ র্ি. তার্যখ দত 

৩০,০০০/- (র্ে াজায) টাকা এফাং র্যফাদযয দস্যদদয মৃতুুয বক্ষদে রা দাপদনয জন্য ১০,০০০/- (দ াজায) দাপন/অদন্তুর্ষ্টর্ক্রয়ায 

াায্য ফাফদ প্রদান কযা দে। ০১রা জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা  র্নদম্ন বদয়া দরা: 

 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৮,০০,০০,০০০/- ৭,৫৫,০০,০০০/- ৩,০২৮ জন 

 

 

(জ) ক্লাফ/কর্ভউর্নটি বন্টায: যকার্য কভ মকতমা কভ মচাযীদদয আফার্ক এরাকায় তাদদয দ্বাযা র্যচার্রত ক্লাফ/কর্ভউর্নটি বন্টাযদক 

এফাং নতুন ক্লাফ/কর্ভউর্নটি বন্টায স্থাদনয জন্য প্রর্ত ফছয আর্থ মক অনুদান ফযাদ্দ বদয়া য়। ০১রা জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত 

আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগী ক্লাফ/কর্ভউর্নটি বন্টাদযয াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা: 

 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম উকাযদবাগী ক্লাফ/কর্ভউর্নটি বন্টাদযয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ৫৪,০০,০০০/- - কদযানা বাইযাদয জন্য এখনও      বা য়র্ন 

 

 
 



(ঝ) ফার্ল মক ক্রীাা প্রর্তদমার্গতা: ঢাকা ভানগযী ও র্ফবাগীয় ম মাদয় ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফর্যার, র্দরট ও যাংপুদয 

কভ মযত যকার্য কভ মকতমা কভ মচাযী ও তাদদয ন্তানদদয জন্য প্রর্ত ফছয ক্রীাা প্রর্তদমার্গতায আদয়াজন কযা দয় থাদক। ০১রা জুরাই ২০২০ 

বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও ক্রীাা প্রর্তদমার্গতায় অাংগ্রণকাযীদদয াংখ্যা র্নদম্ন বদয়া দরা: 

 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম প্রর্তদমাগীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: 

১,০৩,০০,০০০/- 

- কদযানা বাইযাদয জন্য াংর্িষ্ট অথ মফছদয বকান ক্রীাা 

প্রর্তদমার্গতা অনুর্ষ্ঠত য়র্ন। 

 

 

(ঞ) ভর্রা কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র: যকার্য কভ মকতমা কভ মচাযীদদয ওয র্নব মযীর ভর্রাদদযদক কভ মমূখী র্ক্ষায় র্র্ক্ষত কদয 

আত্মর্নবমযীর কযায রদক্ষু ঢাকা ভানগযী, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা ও ফর্যাদর ভর্রা কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ বকদন্দ্র কর্িউটায, গ্রার্পক্স 

র্ডজাইন, বদক্রটার্যদয়র াইন্স, বরাই, এভব্রয়ডাযী, উরবুনন বকা ম চালু আদছ। প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রমূদ যকার্য কভ মকতমা কভ মচাযীদদয স্ত্রী ও 

কন্যাগণ প্রর্ক্ষণ গ্রণ কদয র্ফর্বন্ন যকার্য/আধাযকার্য ও স্বায়ত্বার্ত প্রর্তষ্ঠাদন চাকুর্য র্নদয় এফাং র্নদজ আত্মকভ মাংস্থাদনয ভাধ্যদভ তাযা 

াভার্জকবাদফ প্রর্তষ্ঠা রাব কযদছ বতভর্ন র্যফাদয আর্থ মক স্বেরতা আনয়দন ভূর্ভকা যাখদছ। বকন্দ্রগুর্র র্যচারনায় ৪৭টি দ যদয়দছ। ০১রা 

জুরাই ২০২০ বথদক ৩০ জুন ২০২১ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য র্াফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা  র্নদম্ন বদয়া দরা: 

 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যর্য়ত অথ ম প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা 

২০২০-২০২১ টা: ২,৭২,৪৯,৫০০/- ২,১৮,০৪,১২৮/- ৯৮৫ জন 

 

০২। ২০২০-২১ অথ মফছদয গৃীতব্য কভ মর্যকল্পনা;  

 র্ফবাগীয় কাম মারদয় বফা দ্ধর্ত (াধাযণ র্চর্কৎা অনুদান, র্ক্ষাবৃর্ি, কল্যাণবাতা, বমৌথফীভায এককারীন অনুদান ও 

দাপন/অদন্তুর্ষ্টর্ক্রয়া) র্জকযণ ও দ্রুত র্নষ্পর্ি; 

 প্রধান কাম মারদয়য কল্যাণবাতা, বমৌথফীভায এককারীন অনুদান ও দাপন/অদন্তুর্ষ্টর্ক্রয়ায  কাম মক্রভ অন-রাইদন িাদন; 

 ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময (কভ মকতমা ও কভ মচাযী) চাকর্য প্রর্ফধানারা, ২০১৩ াংদাধন; 

০৩। SDG – এয রক্ষুমূ অজমদন গৃীত কভ মর্যকল্পনা (মর্দ থাদক); প্রদমাজু নয়। 

০৪। আন্তজমার্তক াংস্থামূদয দে র্দ্বার্ক্ষক আদরাচনা/ভদঝাতা স্মাযক/চুর্ক্ত এফাং বফদদর্ক পদয 

অর্জমত পরতায র্ফফযণ (মর্দ থাদক); প্রদমাজু নয়। 

০৫। দিয/াংস্থামূদয উন্নয়দনয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা ও কাম মক্রদভয র্ফফযণ (মর্দ থাদক); প্রদমাজু নয়। 



 এছাাা  KPIDC প্রস্তার্ফত    ন    ন ২৭     ২০২১     খ   ন          ন    ন এ   ১৭  ন  ২০২১     খ 

                           ন      ন  

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময র্ফবাগীয় কাম মারয়, চট্টগ্রাভ কর্ভউর্নটি বন্টায র্নভ মাণ: ফাাংরাদদ কভ মচাযী 

কল্যাণ বফাদড ময র্ফবাগীয় কাম মারয় চট্টগ্রাদভ পুযাতন কর্ভউর্নটি বন্টাদযয স্থাদন ২০ তরা ফহুতর বফন র্নভ মাণ কযা দফ। 

 ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময র্ফবাগীয় কাম মারয়, খুরনা কর্ভউর্নটি বন্টায র্নভ মাণ: ফাাংরাদদ 

কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময র্ফবাগীয় কাম মারয় খুরনায পুযাতন কর্ভউর্নটি বন্টাযটি াংস্কাদযয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

০৬। শৃঙ্খরাজর্নত ও দূনীর্ত প্রর্তদযাদধ গৃীত কাম মক্রভ (মর্দ থাদক):  

 র্টিদজন চাট মায-এ র্নধ মার্যত ভদয়য ভদধ্য কাম মক্রভ িাদন কযা দে। 

 বফাপ্রাথীয নাদভ বমৌথফীভায এককারীন অনুদান, জটির ও ব্যয়ফহুর বযাদগয র্চর্কৎা অনুদান, াধাযণ র্চর্কৎা, র্ক্ষাবৃর্ি, 

দাপন অনুদান এয ভঞ্জুর্যকৃত অথ ম বফাপ্রাথীয ব্যাাংক র্াদফ EFT এয ভাধ্যদভ যার্য বৌৌঁদছ বদয়া দে।  

 GRS এফাং NCS এয ফাস্তফায়ন। 

 আদফদনকাযীদক অর্পদ visit শূদন্যয বকাঠায় নার্ভদয় আনা দয়দছ।  

০৭। ই-গবদন মন্স/ইদনাদবন র্ফলদয় গৃীত কাম মক্রভ: “কল্যাণবাতা, বমৌথফীভা ও দাপন অনুদান একীভুতকযণ” াংক্রান্ত 

ইদনাদবন উদযাগ ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময ৩টি অনুদাদনয জন্য ১টি পযদভ আদফদন গ্রণ এফাং ১জন 

র্যচারদকয অধীদন একাদথ অনুাদভাদন প্রদাদনয জন্য এ উদযাগ গৃীত দয়দছ। 

০৮। কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয কল্যাদণ গৃীত কাম মক্রভ: ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময প্রধান কাম মারয় দত 

আদফদনকাযীগণদক আদফদন গ্রদণয ডাদয়র্য নম্বয ও তার্যখ, আদফদদন আর্ি/ত্রুটি থাকদর তা জার্নদয় এফাং আদফদন অনুদভাদদনয 

র্ফলয়টি তাঁদদয (বফাপ্রাথীয) বভাফাইর বপাদন SMS এয ভাধ্যদভ জানাদনা দে। বফাপ্রাথীয নাদভ বমৌথফীভায এককারীন অনুদান, জটির 

ও ব্যয়ফহুর বযাদগয র্চর্কৎা অনুদান, াধাযণ র্চর্কৎা, র্ক্ষাবৃর্ি, দাপন অনুদান এয ভঞ্জুর্যকৃত অথ ম বফাপ্রাথীয ব্যাাংক র্াদফ EFT 

এয ভাধ্যদভ যার্য বৌৌঁদছ বদয়া দে। 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময র্দরকুাস্থ র্জস্ব জায়গায় ৩০ তরা বফন র্নভ মাণ: ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নদদ মনা অনুমায়ী 

        ৬ন          ৩      ১৫              ৩০তরা কল্যাণ বফাদড ময  ফার্ণর্জুক বফদনয নক্সা ১০/০৩/২০১৯ তার্যদখ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নকট উস্থান কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কক কমক র্কির র্নদদ মনা বফনটি দৃর্ষ্টন, আন, আকল মনীয় ও ফহুর্ফধ 

সুর্ফধািন্ন ৩০তরা বফন র্নভ মাদণয যাভ ম বদয়া য়।  

 KPIDC প্রস্তার্ফত ৩০ তরা বফদনয স্থদর ১২ তরা বফন র্নভ মাদণয অনুভর্ত প্রদান কযায় এ র্ফলদয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

র্নদদ মনায জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয় বথদক ায-াংদক্ষ বপ্রযণ কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ায-াংদক্ষদ ‘বমবাদফ অনুদভাদন 

বদয়া দয়র্ছর ববাদফ ফাস্তফায়ন করুন’ ভদভ ম র্নদদ মনা প্রদান কযায় প্রস্তার্ফত ৩০তরা র্ফর্ষ্ট কল্যাণ বফন র্নভ মাদণয রদক্ষু গণপূতম 

র্ফবাগ কক কমক র্ডর্র্ প্রণয়দনয কাজ চরভান যদয়দছ। ত্বয জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ কযা ম্ভফ দফ।  



০৯। তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯-এয আদরাদক গৃীত কাম মক্রভ (তথ্য যফযাদয বভাট আদফদদনয াংখ্যা, 

যফযাকৃত তদথ্যয াংখ্যা এফাং তথ্য কর্ভন ফযাফয দাদয়যকৃত আর্দরয াংখ্যা ইতুার্দ); ২০২০-২০২১ অথ মফছদয 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ম  তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ এয আদরাদক তথ্য যফযাদয জন্য ০৪ (   ) টি আদফদন াওয়া বগদছ 

এফাং ০৪ (   ) টি আদফদদনয জফাফ প্রদান কযা দয়দছ। 

 ১০। ভাঠ ম মাদয়য ফাস্তফার্য়ত উদেখদমাগ্য কাম মক্রভ (গণপূতম র্ফবাগ/স্থানীয় যকায র্ফবাগ, দুদম মাগ ব্যস্থানা ও োণ 

ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফাস্তফার্য়ত প্রকল্প ব্যতীত): র্নজস্ব অথ মায়দন ঢাকা ও যাজাী র্ফবাদগয কর্ভউর্নটি বন্টাদযয উন্নয়ন ও 

আদৄর্নকায়দনয কাজ িন্ন কযা দয়দছ।  

 

১১। প্রর্তদফদদন উদেখ কযায ভদতা অন্য বকান র্ফলয়:  

“কল্যাণবাতা, বমৌথফীভা ও দাপন অনুদান একীভুত কদয ১টি পযদভয আদফদন গ্রণ এফাং ১জন র্যচারদকয অধীদন 

একাদথ অনরাইদন আদফদন গ্রণ ও অনুদভাদন।   

১২। ফার্ল মক প্রর্তদফদদন মুদ্রদণয জন্য ছর্ফ (মর্দ থাদক): 
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