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মঞ্জরুী নং- ৫০ 

৬৩ -  মকু্তিযদু্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়াক্তি িযয় 

(হাজার টাকায়) 

ক্তিিরণ 
িামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

অনুন্নয়ন 2235,66,00 2105,09,38 2094,12,60 

উন্নয়ন 443,10,00 723,79,30 896,87,3৭ 

মমাট 2678,76,00 2828,88,68 2990,99,9৭ 

 

রাজস্ব 2231,36,05 2108,98,16 2098,65,02 

মূলধ্ন 447,39,95 719,90,52 892,34,9৫ 

মমাট 2678,76,00 2828,88,68 2990,99,9৭ 

১.০ ক্তমশন মেটমমন্ট ও প্রধ্ান কাযযািক্তল 

১.১ ক্তমশন মেটমমন্ট 

মুক্তিমযাদ্ধা,  যুদ্ধাহত মুক্তিমযাদ্ধা ও মুক্তিযুমদ্ধ শহীি পক্তরিামরর সিস্যমির সাক্তিযক কলযাণ এিং মুক্তিযুমদ্ধর 
ইক্ততহাস ও স্মৃক্তত সংরেমণর মাধ্যমম মহান মুক্তিযুমদ্ধর আিশযমক রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীিমন সুপ্রক্ততক্তিত করা। 

১.২ প্রধ্ান কাযযািক্তল 

1.2.1. মুক্তিমযাদ্ধামির তাক্তলকা প্রণয়ন,  মেমজট প্রকাশ ও ম াক্তষত তাক্তলকা সংরেণ;  

1.2.2. মুক্তিমযাদ্ধামির অক্তধ্কার ও সুমযাে সুক্তিধ্া সংক্রান্ত নীক্ততমালা ও ক্তিক্তধ্ প্রণয়ন;  

1.2.3. মুক্তিমযাদ্ধামির ভাতা প্রিান এিং মুক্তিমযাদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধক্তভক্তিক সংেঠনসমূহমক মঞ্জুরী প্রিান;  

1.2.4. স্বাধ্ীনতাযুমদ্ধর ইক্ততহাস সংরেমণর জন্য নীক্তত প্রণয়ন ও যুমদ্ধর িক্তললাক্তি সংরেণ;  

1.2.5. মুক্তিযুমদ্ধর সক্তঠক ইক্ততহাস িতযমান ও আোমী প্রজমের ক্তনকট তুমল ধ্রার লমেয ক্তিক্তভন্ন কাযযক্রম গ্রহণ;  

1.2.6. মুক্তিমযাদ্ধামির কলযামণ ক্তিক্তভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিায়ন;  

1.2.7. সরকাক্তর,  স্বায়ত্বশাক্তসত এিং আধ্া- স্বায়ত্বশাক্তসত সংস্থায় মুক্তিমযাদ্ধা ও তাাঁমির সন্তান এিং নাক্তত নাতক্তনমির 

চাকুক্তরর মকাটা সংরেণ;  

1.2.8. স্বাধ্ীনতা যুমদ্ধর স্মৃক্ততস্তম্ভ ক্তনমযাণ,  মুক্তিযুমদ্ধর িধ্যভকূ্তম/েণকির,  সমু্মখ সমমরর স্থানসমূহ সংরেণ ও 

রেণামিেমণর জন্য প্রকল্প গ্রহণ এিং িাস্তিায়ন;  

1.2.9. যথামযােয মযযািায় মহান স্বাধ্ীনতা ও জাতীয় ক্তিিস;  মহান ক্তিজয় ক্তিিস,  শহীি িকু্তদ্ধজীিী ক্তিিস এিং 

মুক্তজিনের ক্তিিস পালন। 

 

 



884 

২.০  মধ্যমময়াক্তি মকৌশলেত উমেশ্য ও কাযযক্রমসমহূ 

মধ্যমময়াক্তি মকৌশলেত 
উমেশ্য 

কাযযক্রমসমহূ িাস্তিায়নকারী 
অক্তধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

১.  মুক্তিমযাদ্ধামির সাক্তিযক 
কলযাণ ক্তনক্তিত করা   

 মুক্তিমযাদ্ধামির সম্মানী ভাতা প্রিানসহ যদু্ধাহত 
মুক্তিমযাদ্ধা,  মখতািপ্রাপ্ত মুক্তিমযাদ্ধা ও শহীি 
মুক্তিমযাদ্ধা পক্তরিারমক ক্তিক্তভন্ন সুমযাে -সুক্তিধ্া 
প্রিান 

 সক্তচিালয় 

 িাংলামিশ মুক্তিমযাদ্ধা 
কলযাণ ট্রাে 

 মুক্তিমযাদ্ধা ও তাাঁমির মপাষ্যমির জন্য আত্ম-
কমযসংস্থানমূলক প্রক্তশেণ প্রিান এিং েুক ঋণ 
প্রিান 

 সক্তচিালয় 

 মুক্তিমযাদ্ধামির পনুযিাসমনর লমেয ক্তিক্তভন্ন 
কমযসূক্তচ /প্রকল্প গ্রহন এিং ক্তশল্প প্রক্ততিান 
পক্তরচালনা 

 মুক্তিমযাদ্ধামির জন্য িাক্তণক্তজযক ও আিাক্তসক 
অিকাঠামমা ক্তনমযাণ, মমরামত ও সংরেণ 

 িাংলামিশ মুক্তিমযাদ্ধা 
কলযাণ ট্রাে 

২.  িতযমান এিং ভক্তিষ্যৎ 
প্রজমের মমধ্য মুক্তিযুমদ্ধর 
আিশয ও মচতনার জােরণ 
এিং মিশাত্বমিাধ্ 
শক্তিশালীকরণ 

 নতুন প্রজমের কামে  মুক্তিযুমদ্ধর ইক্ততহাস তুমল 
ধ্রার জন্য মুক্তিযুদ্ধক্তভক্তিক ডকুমমন্টাক্তর ক্তিল্ম 
ক্তনমযাণ ও প্রিশযন 

 মুক্তিযুদ্ধ জাদু র 

 মুক্তিযুদ্ধক্তভক্তিক সংেঠনসমূমহর ক্তনিন্ধন,  
পক্তরিীেণ ও অনুিান প্রিান 

 জাতীয় মুক্তিমযাদ্ধা 
কাউক্তিল 

 মুক্তিমযাদ্ধামির সনিপত্র প্রস্তুত ও ক্তিতরণ  সক্তচিালয়  

৩.  মুক্তিযুমদ্ধর ইক্ততহাস ও 
স্মৃক্তত সংরেণ এিং উন্নয়ন 

 েণকির  /িধ্যভকূ্তমসমূমহর উন্নয়ন  ও সংরেণ  

 মুক্তিযুমদ্ধ স্মৃক্তত /স্মারক জাদু মর সংরেণ ও 
প্রিশযন 

 মুক্তিযুদ্ধ জাদু র  

 স্মৃক্ততস্তম্ভ, স্মৃক্ততমসৌধ্ ইতযাক্তি ক্তনমযাণ  সক্তচিালয়  

৩.০  িাক্তরকয ক্তনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথয  

৩.১ িাক্তরকয ক্তনরসন ও নারী উন্নয়মনর ওপর মধ্যমময়াক্তি মকৌশলেত উমেশ্যসমমূহর প্রভাি 

৩. ১. ১ মকু্তিমযাদ্ধামির সাক্তিযক কলযাণ ক্তনক্তিতকরা 

িাক্তরকয ক্তনরসমনর উপর প্রভািঃ ৩৪, ৯১৪ জন অসচ্ছল মুক্তিমযাদ্ধা ও তাাঁমির মপাষ্যমির জন্য ক্তিক্তভন্ন 

আত্মকমযসংস্থানমূলক প্রক্তশেণ, মুক্তিমযাদ্ধা কমমেক্স িান্ড এিং েুক ঋণ প্রিামনর মাধ্যমম প্রায় ২৭, ০০০ জন 

অসচ্ছল মুক্তিমযাদ্ধা ও তাাঁমির মপাষ্যমির কমযসংস্থামনর সুমযাে সৃক্তি হমি। ২, ০৭, ৮৩৮ জন মুক্তিমযাদ্ধামক 

ভাতা প্রিান এিং ক্তিক্তভন্ন অিকাঠামমা ক্তনমযামণর িমল তাাঁমির জীিন যাত্রার মান উন্নত হমি। যুদ্ধাহত ও শহীি 
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মুক্তিমযাদ্ধা পক্তরিামরর সিস্যমির মরশন প্রিামনর মাধ্যমম তাাঁমির িাক্তরকয ক্তনরসন এিং জীিন যাত্রার মান 

উন্নত হমি। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভািঃ ক্তিক্তভন্ন আত্মকমযসংস্থানমূলক প্রক্তশেণ, েুক ঋণ প্রিান ইতযাক্তি কাযযক্রমমর 

মাধ্যমম মুক্তিমযাদ্ধা পক্তরিামরর নারী সিস্যমির স্বািলম্বী হওয়ার সুমযাে সৃক্তি করমি। এমত তাাঁমির আথয 

সামাক্তজক ক্তনরাপিা িকৃ্তদ্ধ পামি এিং নারীর েমতায়ন হমি। যা িাক্তরকয ক্তনরসমন এিং নারী উন্নয়মন িযাপক 

ভকূ্তমকা রাখমি। 

৩. ১. ২ িতযমান এিং ভক্তিষ্যৎ প্রজমের মমধ্য মকু্তিযুমদ্ধর আিশয ও মচতনার জােরণ এিং মিশাত্বমিাধ্ 

শক্তিশালীকরণ  

িাক্তরকয ক্তনরসমনর উপর প্রভািঃ িাক্তরকয ক্তনরসমনর উপর এর প্রতযে মকান প্রভাি মনই। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভািঃ নারী উন্নয়মনর উপর এর প্রতযে মকান প্রভাি মনই। 

৩. ১. ৩ মকু্তিযমুদ্ধর আিশয ও মকু্তিমযাদ্ধামির মযযািা সমনু্নত রাখা  

িাক্তরকয ক্তনরসমনর উপর প্রভািঃ িাক্তরকয ক্তনরসমনর উপর এর প্রতযে মকান প্রভাি মনই। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভািঃ নারী উন্নয়মনর উপর এর প্রতযে মকান প্রভাি মনই। 

৩.২ িাক্তরকয ক্তনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পক্তকযত িরাে 

(হাজার টাকায়) 

ক্তিিরণ 
িামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

িাক্তরক্য ক্তনরসন 2321,21,12 1687,63,92 1793,09,73 

নারী উন্নয়ন 1159,30,32 849,20,02 899,85,91 

৪.১ অগ্রাক্তধ্কার িযয় খাত/কমযসকূ্তচসমহূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রাক্তধ্কার িযয় খাত/কমযসকূ্তচসমহূ 
সংক্তিি মধ্যমময়াক্তি মকৌশলেত  

উমেশ্য 

১  . যুদ্ধাহত মকু্তিমযাদ্ধা,  শহীি ও মতৃ মকু্তিমযাদ্ধা পক্তরিামরর সিস্যেমণর জন্য 

রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা,  মরশন এিং মখতািপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মকু্তিমযাদ্ধামির 

ক্তচক্তকৎসা ভাতাঃ 

 মুক্তিমযাদ্ধামির আথয-সামাক্তজক অিস্থা উন্নয়মনর জন্য সম্মানী ও ক্তচক্তকৎসা 

ভাতা প্রিান কাযযক্রম চালু করা হময়মে। ময সকল যুদ্ধাহত এিং শহীি 

পক্তরিার ও মৃত যুদ্ধাহত পক্তরিার আক্তথযকভামি ক্তপক্তেময় আমেন তাাঁমির 

আক্তথযক স্বচ্ছলতা এিং জীিন যাত্রার মান উন্নয়মন কাযযক্রমক্তটর গুরুত্বপণূয 

ভকূ্তমকা থাকায় এ খাতমক সমিযাচ্চ অগ্রাক্তধ্কার প্রিান করা হময়মে। 

 মুক্তিমযাদ্ধামির সাক্তিযক কলযাণ 

ক্তনক্তিত করণ   

২.  মিমশর ক্তিক্তভন্ন স্থামন মকু্তিযদু্ধক্তভক্তিক স্মকৃ্ততস্তম্ভ এিং সকল মজলা,  

উপমজলায় মকু্তিমযাদ্ধা কমমেক্স ভিন ক্তনমযাণঃ 

 মহান স্বাধ্ীনতা যুমদ্ধ মিমশর ক্তিক্তভন্ন স্থামন মুক্তিযুমদ্ধর স্মৃক্তত সংরেমণর 

ক্তনক্তমমি স্মৃক্ততস্তম্ভ ক্তনমযাণ কাযযক্রমমক অগ্রাক্তধ্কার ক্তহমসমি ক্তিমিচনা করা 

 মুক্তিযুমদ্ধর ইক্ততহাস ও স্মৃক্তত 

সংরেণ এিং মভৌত উন্নয়মন  

 মুক্তিমযাদ্ধামির সাক্তিযক কলযাণ 

ক্তনক্তিত করণ  
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অগ্রাক্তধ্কার িযয় খাত/কমযসকূ্তচসমহূ 
সংক্তিি মধ্যমময়াক্তি মকৌশলেত  

উমেশ্য 

হময়মে। মুক্তিমযাদ্ধামির পুনিযাসমনর লমেয সকল মজলা /উপমজলায় 

মুক্তিমযাদ্ধা কমমেক্স ভিন ক্তনমযাণ প্রকল্প হামত মনয়া হময়মে। এ সকল 

ভিন িাক্তণক্তজযকক্তভক্তিমত ভাড়া প্রিান করা হমি এিং ভাড়া হমত অক্তজযত অথয 

মুক্তিমযাদ্ধামির কলযামণ িযয় করা হমি। কাযযক্রমক্তট অগ্রাক্তধ্কার খাত 

ক্তহমসমি ক্তিমিচনা করা হময়মে।  

৩. উমেখমযােয সম্মুখ সমমরর স্থানসমহূ, িধ্যভকূ্তমসমহূ,  শহীি মকু্তিমযাদ্ধামির 

সমাক্তধ্স্থল ও মকু্তিযুমদ্ধর েণকির সংরেণ, রেণামিেণ ও উন্নয়নঃ  

 মুক্তিযুমদ্ধ রিেয়ী সং মষযর স্থানসমূহমক ক্তচক্তুত কমর,  মুক্তিমযাদ্ধামির 

িীরত্বোাঁথা স্মৃক্তত এিং সাহসীকতাপূণয অিিান স্মরণ কমর এর স্মৃক্ততমক 

ভক্তিষ্যত প্রজমের কামে তূমল ধ্রার জন্য উমেখমযােয সমু্মখ সমমরর 

স্থানসমূহ,  িধ্যভকূ্তমসমূহ,  শহীি মুক্তিমযাদ্ধামির সমাক্তধ্স্থল ও মুক্তিযুমদ্ধর 

েণকিরসমূহ সংরেণ রেণামিেণ ও উন্নয়মনর কাযযক্রম চলমান রময়মে। 

 মুক্তিযুমদ্ধর ইক্ততহাস ও স্মৃক্তত 

সংরেণ এিং মভৌত উন্নয়ন 

৪.  মকু্তিযমুদ্ধর মচতনামক উজ্জীক্তিতকরণ,  মকু্তিযমুদ্ধর সক্তঠক ইক্ততহাস সংরেণ 

এিং প্রকামশ ক্তিক্তভন্ন কমযসকূ্তচ গ্রহণঃ  

 মুক্তিমযাদ্ধামির ডাটামিজ েতক্তর ও েণ উদু্বদ্ধকরণ কমযসূক্তচর মাধ্যমম 

মুক্তিমযাদ্ধামির তাক্তলকা সংরেণসহ পরিতযী প্রজমের ক্তনকট মুক্তিযুমদ্ধর 

সক্তঠক ইক্ততহাস উপস্থাপন করা হমি। এোড়াও মহামান্য হাইমকামটযর 

ক্তনমিযশনা িাস্তিায়মনর জন্য এিং জাতীয় জীিমন মুক্তিযুমদ্ধর মচতনামক 

উজ্জীক্তিতকরমণর লমেয মুক্তিযুমদ্ধর ইক্ততহাস ও িক্তলমলর সংমশাধ্ন,  

পক্তরমাজযন ও সংস্কামরর উমিযাে গ্রহণ করা হময়মে।  

 িতযমান এিং ভক্তিষ্যৎ 

প্রজমের মমধ্য মুক্তিযুমদ্ধর 

আিশয ও মচতনার জােরণ 

এিং মিশাত্বমিাধ্ 

শক্তিশালীকরণ 

৪.২ মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৫- ১৬ হমত ২০১৭- ১৮)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউক্তনটওয়াক্তর িযয় 
(হাজার টাকায়) 

ক্তিিরণ িামজট সংমশাক্তধ্ত 

িামজট 

িামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

সচিবালয় 385,91,50 278,24,58 521,31,20 1612,40,58 1774,32,17 

মুচিযুদ্ধ স্মৃচি জাদুঘর 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 

মুচিয াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 144,96,85 144,96,85 145,01,85 3,40,00 3,45,00 

মুচিয াদ্ধা সম্মানী ভািা কা যক্রম 1200,00,00 1200,00,00 2000,00,00 1200,00,00 1200,00,00 

জািীয় মুচিয াদ্ধা কাউচিল 3,10,65 4,91,95 4,12,95 4,23,10 4,32,80 

মুচিয াদ্ধাযের আত্নকম যসংস্থাযনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ িহচবল 2,00,00 2,00,00 1,50,00 2,00,00 2,00,00 

খেিাবপ্রাপ্ত মুচিয াদ্ধাযের সম্মা ণী ভািা 6,00,00 6,00,00 6,00,00 6,00,00 6,00,00 

সব যযমাট : 1742,74,00 1636,88,38 2678,76,00 2828,88,68 2990,99,97 
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৪.২.২ অথননক্ততক গ্রুপ মকাড অনুযায়ী িযয় 

(হাজার টাকায়) 
অথযননক্ততক 
গ্রুপ মকাড 

ক্তিিরণ িামজট সংমশাক্তধ্ত 

িামজট 

িামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

 রাজস্ব ব্যয়      

4500 অচিসারযের খবিন                                                                                                                                                                                                                                             1,20,50 1,02,00 1,49,00 11,29,87 2,09,04 

4600 প্রচিষ্ঠান কম যিারীযের  খবিন  59,90 41,00 73,00 84,19 92,28 

4700 ভািাচে                                                                                                                                                                                                                                                     1,28,14 1,15,02 2,23,50 2,32,32 2,26,16 

4800 সরবরাহ ও খসবা                                                                                                                                                                                                                                              65,14,21 57,60,76 55,61,78 65,50,12 63,38,50 

4900 খমরামি ও সংরক্ষণ                                                                                                                                                                                                                                             4,49,40 3,53,70 2,20,00 3,69,56 3,74,25 

5900 সাহায্য মঞ্জুরী                                                                                                                                                                                                                                               1360,62,50 1362,73,80 2162,45,00 1221,48,10 1222,17,80 

6300 অবসর ভািা ও আনুযিাচিক                                                                                                                                                                                                                                     1,11,95 1,17,70 6,63,77 2,30,00 2,79,00 

6600 খ াক বরাদ্দ                                                                                                                                                                                                                                                  0 0 0 801,54,00 801,28,00 

 খমাট : - রাজস্ব ব্যয় 1434,46,60 1427,63,98 2231,36,05 2108,98,16 2098,65,03 

 মূলধন ব্যয়      

6800 সম্পে সংগ্রহ / ক্রয়                                                                                                                                                                                                                                            5,71,00 6,46,66 21,76,30 32,38,50 40,11,34 

6900 ভূচম ও অন্যান্য সম্পচি সংগ্রহ                                                                                                                                                                                                                                  3,00,00 5,57,24 2,00,00 3,26,00 4,04,24 

7000 চনম যাণ ও পূিয                                                                                                                                                                                                                                              259,23,00 196,68,10 422,60,65 682,60,52 846,14,24 

7400 সরকাচর কম যিারীযের জন্য ঋণ ও অচগ্রম 2,40 2,40 3,00 2,50 3,00 

7980 মূলধন খ াক ও চবচবধ মূলধন ব্যয়                                                                                                                                                                                                                               40,31,00 50,00 1,00,00 1,63,00 2,02,12 

 খমাট : - মূলধন ব্যয় 308,27,40 209,24,40 447,39,95 719,90,52 892,34,94 

 সব যযমাট : 1742,74,00 1636,88,38 2678,76,00 2828,88,68 2990,99,97 

৫.০ মন্ত্রণালয়/ক্তিভামের প্রধ্ান কমযককৃ্তত ক্তনমিযশকসমহূ (Key Performance Indicators) 

ক্তনমিযশক সংক্তিি 

মকৌশলেত 
উমেশ্য 

পক্তরমামপর 
একক 

সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

প্রকতৃ 

অজযন 

লেযমাত্রা সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

মধ্যমময়াক্তি লেযমাত্রা 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.  সরকার কতৃযক প্রিি  
সুক্তিধ্া প্রাপ্ত মুক্তিমযাদ্ধা 

১ % ৭৮ .০০  ৮৮ ৮৩ .৯০  ৯০ .০০  ৯৩ .০০  ৯৪ .০০  ৯৫ .০০  

২.  মুক্তিযুদ্ধক্তভক্তিক মভৌত 
অিকাঠামমা উন্নয়ন ৩ 

অিকাঠামমার 

সংখযা 
৩০ ৩৫ ৩০ ১০০ ৩২৮ -  -  

৩.  মুক্তিযুদ্ধ জাদু র 
পক্তরিশযমন িশযমকর 
সংখযা 

২ 
জন 

)হাজার(  
৪০ ৩০ ৫০ ২৭ ৩৫ ৪০ ৪১ 

৬.০ অক্তধ্িপ্তর/সংস্থার সাম্প্রক্ততক অজযন, কাযযক্রমসমহূ, িলািল ক্তনমিযশক ও লেযমাত্রা এিং িযয় 
প্রাক্কলন 

৬.১ সক্তচিালয় 

৬.১.১  সাম্প্রক্ততক অজযনঃ মুক্তিমযাদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতামভােীর সংখযা েত ৩ িেমর ১, ০০, ০০০ জন মথমক 

২, ০০, ০০০ জমন উন্নীত করা হময়মে এিং রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পক্তরমান ৯০০/- টাকা মথমক িকৃ্তদ্ধ কমর 

৫, ০০০/-  টাকা করা হময়মে। নতুন আক্তিমক ০৪ক্তট কযাটােরীমত যুদ্ধাহত মুক্তিমযাদ্ধামির ভাতা সমিযাচ্চ 

৩০, ০০০/-  টাকা ও নূন্যতম ৯, ৭০০/-  টাকা ক্তনধ্যারণ করা হময়মে। এোড়া শহীি ও মৃত যুদ্ধাহত 
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মুক্তিমযাদ্ধা পক্তরিামরর রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পক্তরমাণ িৃক্তদ্ধ  কমর ১৫, ০০০/-  টাকা করা হময়মে। একই সামথ 

তাাঁমির পক্তরিামরর সিস্যমিরমক মরশন সামগ্রী প্রিান করা হমচ্ছ। মুক্তিমযাদ্ধামির পুনিযাসন ও 

আত্মকমযসংস্থামনর উমেমশ্য ৩৭.৫০ মকাক্তট টাকার  ূণযায়মান তহক্তিল মথমক ক্তিেত ক্ততন িেমর ৭৫, ০০০ জন 

মুক্তিমযাদ্ধা এিং তামির মপাষ্যমিরমক প্রক্তশেণ মশমষ ২৭, ০০০ জনমক েুক ঋণ প্রিান করা হময়মে। েত ০২ 

(দুই) িের মথমক ৬৭৬ জন মখতািপ্রাপ্ত মুক্তিমযাদ্ধামক মখতাি অনুসামর রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রিান করা হমচ্ছ। 

মুক্তিযুমদ্ধ অক্তিস্মরণীয় অিিামনর জন্য েত ৩ িেমর ৩৩৮ জন ক্তিমিশী িযক্তি ও সংেঠনমক ‘িাংলামিশ 

স্বাধ্ীনতা সম্মাননা’ ও ‘িাংলামিশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ এিং ‘মুক্তিযুদ্ধ েমত্রী সম্মাননা’ প্রিান করা  হময়মে। 

৬.১.২ কাযযক্রমসমহূ, িলািল ক্তনমিযশক এিং ক্তনমিযশমকর লেযমাত্রা 

কাযযক্রম িলািল 

ক্তনমিযশক 

সংক্তশি 
মকৌশলে
ত উমেশ্য 

এর 
ত্রুক্তমক 

পক্তরমামপ
র একক 

সংমশাক্তধ্
ত 

লেযমাত্রা 

প্রকতৃ 

অজযন 

লেযমাত্রা সংমশাক্তধ্
ত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়াক্তি লেযমাত্রা 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  মুক্তিমযাদ্ধামির সম্মানী 
ভাতা প্রিানসহ যুদ্ধাহত 
মুক্তিমযাদ্ধা ও শহীি 
মুক্তিমযাদ্ধা পক্তরিারমক 
ক্তিক্তভন্ন সুমযাে -সুক্তিধ্া  
প্রিান 

ভাতা প্রিান 

১ 
জন 

( হাজার)  

২০৭ .৮৪  ১৫৭ .৮৪  ২০৭ .৮৪  ১৮৮ .০০  ২০৭ .৮৪  ২০৭ .৮৪  ২০৭ .৮৪  

মরশন ও 
ক্তচক্তকৎসা 

৭ .০১  ৭ .০১  ৭ .৮৫  ৭ .৫২  ৭ .৬২  ৭ .৭২  ৭ .৭৪  

২.  স্মৃক্ততস্তম্ভ,  স্মৃক্ততমসৌধ্ 
ইতযাক্তি ক্তনমযাণ 

ক্তনক্তমযত 
স্মৃক্ততস্তম্ভ /
কমমেক্স  

৩ 
জন 

( হাজার)  
৩৫ ৩৫ ১২৫ ১০০ ৩২৮ ০ ০ 

৩.  মুক্তিমযাদ্ধামির ও তামির 
মপাষ্যমির আত্ম -কময  
সংস্থানমূলক প্রক্তশেণ 
এিং েকু ঋণ প্রিান 

প্রক্তশক্তেত 
মুক্তিমযাদ্ধা ও 
মপাষ্য  

১ 
সংখযা 

)হাজামর(  
৪০ .০০  ৩ .০০  ৬০.০০ ৩ .৫০  ৩ .৮০  ৪ .০০  ৪ .১০  

৪.  সনি প্রস্তুত ও ক্তিতরণ ক্তিতরণকৃত 
সনি 

২ 
সংখযা 

)হাজার(  
২৫ .০০  ৮ .৫০  ৩০.০০ ৮ .০০  ৫ .০০  ৫ .০০  ৫ .০০  

৬.১.৩ অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকল্পওয়াক্তর মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকমল্পর নাম 
সংক্তিি 
কাযযক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩-১৪ 

িামজট 
সংমশাক্তধ্ত 
িামজট 

মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

6301-0001 - সচিবালয় ১-৪ 60,00,72 75,91,50 67,34,80 71,26,47 886,80,50 877,44,80 

6305-3587 - মুচিয াদ্ধা সম্মানী ভািা কা যক্রম ১ 718,53,96 1200,00,00 1200,00,00 2000,00,00 1200,00,00 1200,00,00 

6305-3589 - মুচিয াদ্ধাযের আত্নকম যসংস্থাযনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ িহচবল ৩ 0 2,00,00 2,00,00 1,50,00 2,00,00 2,00,00 

খমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  778,54,68 1277,91,50 1269,34,80 2072,76,47 2088,80,50 2079,44,80 

অনুযমাচেি কম যসূচিসমূহ        

6396-4697 - ছাত্র-ছাত্রীযের মুচিযুযদ্ধর ইচিহাস এবং মানবাচধকার ও 

সম্প্রীচির ভাবধারায় 

উদু্বদ্ধকরণ (জুলাই ২০১১ হযি জুন ২০১৪) 

২ 98,14 0 0 0 0 0 

6396-4755 - মুচজবনগর মুচিযুদ্ধ স্মৃচিযকন্দ্র িালুকরণ শীি যক কম যসূচি  0 0 97,00 5,21,95 0 0 

6396-4757 - নতুন প্রজন্মযক মুচিযুযদ্ধর খিিনায় উদ্ধুদ্ধকরণ এবং 

মুচিযুযদ্ধর ইচিহাযসর উপাোন আহরণ ও উপস্থাপন 
 0 0 1,92,78 1,72,78 1,80,78 0 

খমাট : অনুযমাচেি কম যসূচিসমূহ  98,14 0 2,89,78 6,94,73 1,80,78 0 

খমাট : অনুন্নয়ন  779,52,82 1277,91,50 1272,24,58 2079,71,20 2090,61,28 2079,44,80 
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অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকমল্পর নাম 
সংক্তিি 
কাযযক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩-১৪ 

িামজট 
সংমশাক্তধ্ত 
িামজট 

মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুযমাচেি প্রকল্পসমূহ        

6301-5011 - ভূচমহীন ও অসচ্ছল মুচিয াদ্ধাযের জন্য বাসস্থান চনম যাণ 

(০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৫) অনুযমাচেি 
১,৩ 29,04,30 75,00,00 55,00,00 130,00,00 211,90,00 262,75,60 

6301-5013 - সকল উপযজলায় মুচিয াদ্ধা কমযেক্স ভবন চনম যাণ 

৯০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৬) অনুযমাচেি  
২,৩ 53,59,82 135,34,00 129,61,00 265,00,00 431,95,00 535,61,80 

6301-5040 - ঢাকাস্থ খসাহরাওয়ােী উদ্যাযন স্বাধীনিা স্তম্ভ চনম যাণ (২য় 

প যায়) (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩) অনুযমাচেি 
২ 45,26,08 0 0 0 0 0 

6301-6120 - অননুযমাচেি নতুন প্রকযল্পর জন্য খ াক বরাদ্দ ** ১-৪ 0 40,31,00 0 18,61,00 31,87,43 38,89,45 

6301-6180 - মুচিযুযদ্ধর স্মৃচি স্তম্ভ চনম যাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-

৩০/০৬/১৫)  অনুযমাচেি 
২ 93,16 5,39,00 5,39,00 0 0 0 

6301-6190 - সকল খজলায় মুচিয াদ্ধা কমযেক্স ভবন চনম যাণ 

(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/১৫) ২য় সংযশাচধি অনুযমাচেি 
২,৩ 31,20,38 53,96,00 18,00,00 29,49,00 48,06,87 59,60,52 

খমাট : অনুযমাচেি প্রকল্পসমূহ  160,03,74 310,00,00 208,00,00 443,10,00 723,79,30 896,87,37 

খমাট : উন্নয়ন  160,03,74 310,00,00 208,00,00 443,10,00 723,79,30 896,87,37 

খমাট :   939,56,56 1587,91,50 1480,24,58 2522,81,20 2814,40,58 2976,32,17 

৬.২ জাতীয় মকু্তিমযাদ্ধা কাউক্তিল 

৬.২.১ সাম্প্রক্ততক অজযনঃ জাতীয় মুক্তিমযাদ্ধা কাউক্তিল আইন, ২০০২ এর অনুিমল ৩৫ জনিল সম্বক্তলত সাংেঠক্তনক 
কাঠামমা ক্তনময় জাতীয় মুক্তিমযাদ্ধা কাউক্তিল েঠন করা হয়। ক্তিেত ৩ িেমর ১১, ১৫০ জন মুক্তিমযাদ্ধামক 
যাচাই- িাোই কমর মেমজট করার জন্য মন্ত্রণালময় সুপাক্তরশ মপ্ররণ করা হময়মে। এোড়া ১৮৬ক্তট 
মুক্তিযুদ্ধক্তভক্তিক সংেঠনমক ক্তনিন্ধন প্রিান করা হময়মে। 

৬.২.২ কাযযক্রমসমহূ, িলািল ক্তনমিযশক এিং ক্তনমিযশমকর লেযমাত্রা 

কাযযক্রম িলািল 

ক্তনমিযশক 

সংক্তশি 
মকৌশলেত 
উমেশ্য 

এর ত্রুক্তমক 

পক্তরমামপর 
একক 

সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

প্রকতৃ 

অজযন 

লেযমাত্রা সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

মধ্যমময়াক্তি লেযমাত্রা 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  মুক্তিযুদ্ধক্তভক্তিক 
সংেঠনসমূমহর 
ক্তনিন্ধন, ক্তনয়ন্ত্রণ ও 
অনুিান প্রিান 

মুক্তিযুদ্ধ ও 
মুক্তিমযাদ্ধা 
সংক্তশি 
সংেঠমনর 
ক্তনিন্ধণ 

২ সংখযা ১০ ১০ ২৫ ২০ ২৫ ২৫ ২৫ 

৬.২.৩ অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকল্পওয়াক্তর মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকমল্পর নাম 
সংক্তিি 
কাযযক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩-১৪ 

িামজট 
সংমশাক্তধ্ত 
িামজট 

মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

6305-3588 - জািীয় মুচিয াদ্ধা কাউচিল ১ 2,52,97 3,10,65 4,91,95 4,12,95 4,23,10 4,32,80 

খমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  2,52,97 3,10,65 4,91,95 4,12,95 4,23,10 4,32,80 

খমাট : অনুন্নয়ন  2,52,97 3,10,65 4,91,95 4,12,95 4,23,10 4,32,80 

খমাট :   2,52,97 3,10,65 4,91,95 4,12,95 4,23,10 4,32,80 
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৬.৩ িাংলামিশ মকু্তিমযাদ্ধা কলযাণ ট্রাে 

৬.৩.১ সাম্প্রক্ততক অজযনঃ িাংলামিশ মুক্তিমযাদ্ধা কলযাণ ট্রােমক আক্তথযকভামি স্বািলম্বীকরণ এিং ট্রামের অধ্ীন 

অন্যান্য প্রক্ততিানসমূমহর মূলযিান স্থাির সম্পক্তিমক কাযযকরভামি িযিহামরর মাধ্যমম লাভজনক প্রক্ততিামন 

পক্তরণত করার লমেয িযী মময়াক্তি কমযসূক্তচর অংশ ক্তহমসমি ‘‘িাংলামিশ মুক্তিমযাদ্ধা কলযাণ ট্রাে উদ্ধার 

পক্তরকল্পনা- ২০১০’’ সরকার কতৃযক অনুমমািমনর মপ্রক্তেমত এর আওতায় ট্রামের তত্ত্বািধ্ামন ইমতামমধ্য ০৫ 

ক্তট প্রকল্প হামত মনয়া হময়মে। তেমধ্য ০৪ক্তট প্রকমল্প িাক্তণক্তজযক কাম আিাক্তসক ভিন ক্তনমযামণর প্রাথক্তমক কাজ 

সম্পন্ন হময়মে। এোড়া মুক্তিমযাদ্ধা কলযাণ ট্রামের ট্রাক্তে মিামডযর ৬৫তম সভার ক্তসদ্ধান্ত মমাতামিক ক্তনজস্ব 

অথযায়মন ৩০.০০ মকাক্তট টাকার িান্ড সৃক্তি কমর তা ক্তিক্তনময়ামের মাধ্যমম অক্তজযত আয় দ্বারা মিমশর সকল 

মুক্তিমযাদ্ধার সন্তান/প্রজমের উচ্চতর ক্তশো অজযমনর লমেয আক্তথযক সহায়তা প্রিামনর জন্য মমধ্ারক্তভক্তিমত িকৃ্তি 

প্রিামনর ক্তনক্তমি ‘‘িিিন্ধু োত্রিৃক্তি’’ নামম একক্তট কমযসূক্তচ প্রিতযন করা হময়মে। 

৬.৩.২ কাযযক্রমসমহূ,  কাযযক্রমমর িলািল ক্তনমিযশক এিং ক্তনমিযশমকর লেযমাত্রা 

কাযযক্রম িলািল 

ক্তনমিযশক 

সংক্তশি 
মকৌশলেত 
উমেশ্য 

এর ত্রুক্তমক 

পক্তরমামপর 
একক 

সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

প্রকতৃ 

অজযন 

লেযমাত্রা সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

মধ্যমময়াক্তি লেযমাত্রা 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  মুক্তিমযাদ্ধামির 
সম্মানী ভাতা 
প্রিানসহ যদু্ধাহত 
মুক্তিমযাদ্ধা ও শহীি 
পক্তরিারমক ক্তিক্তভন্ন 
সুমযাে সুক্তিধ্া প্রিান 

যুদ্ধাহত 
মুক্তিমযাদ্ধা ও 

শহীি 
মুক্তিমযাদ্ধা 
পক্তরিার 

সুক্তিধ্ামভােী 
১ 

জন 
)হাজার(  

৭ .৮৪  ৭ .১০  ৭ .৮৫  ৭ .৫২  ৭ .৬২  ৭ .৭২  ৭ .৭৪  

যুদ্ধাহত 
মুক্তিমযাদ্ধা 
সুক্তিধ্ামভােী 

৪ .৫০  ৪ .৫০  ৫ .০১  ৫ .০০  ৭ .৮৩  ৭ .৮৩  ৭ .৮৩  

২. মুক্তিমযাদ্ধামির 
পুনিযাসমনর লমেয 
ক্তিক্তভন্ন কমযসূক্তচ/প্রকল্প 
গ্রহণ এিং ক্তশল্প 
প্রক্ততিান পক্তরচালনা 

প্রক্ততিান ১ সংখযা ৬ ৬ ৬ ৭ ৭ ৭ ৭ 

৩.  মুক্তিমযাদ্ধামির জন্য 
আিাক্তসক /িাক্তনক্তজযক 
ভিিন ক্তনমযাণ,  
মমরামত ও সংরেণ 

েজনিী সড়মক 
মুক্তিমযাদ্ধামির 
জন্য আিাক্তসক 
ও িাক্তনক্তজযক 
ভিন ক্তনমযাণ 

১ সংখযা 
 

৬০ 
১ -  -  -  -  -  

৬.৩.৩ অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকল্পওয়াক্তর মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকমল্পর নাম 
সংক্তিি 
কাযযক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩-১৪ 

িামজট 
সংমশাক্তধ্ত 
িামজট 

মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

6305-3585 - মুচিয াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ১-৩ 118,30,84 144,96,85 144,96,85 145,01,85 144,96,85 145,01,85 

খমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  118,30,84 144,96,85 144,96,85 145,01,85 144,96,85 145,01,85 

খমাট : অনুন্নয়ন  118,30,84 144,96,85 144,96,85 145,01,85 144,96,85 145,01,85 
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অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকমল্পর নাম 
সংক্তিি 
কাযযক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩-১৪ 

িামজট 
সংমশাক্তধ্ত 
িামজট 

মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুযমাচেি প্রকল্পসমূহ        

6305-7010 - ঢাকাস্থ গজনবী সড়যক মুচিয াদ্ধাযের কল্যাণায য বহুিল 

চবচশষ্ট আবাচসক ও বাচণচজিক ভবন চনম যাণ (০১/০১/১০-৩১/১২/২০১৩) 

সংযশাচধি অনুযমাচেি 

২ 21,22,87 0 0 0 0 0 

খমাট : অনুযমাচেি প্রকল্পসমূহ  21,22,87 0 0 0 0 0 

খমাট : উন্নয়ন  21,22,87 0 0 0 0 0 

খমাট :   139,53,71 144,96,85 144,96,85 145,01,85 144,96,85 145,01,85 

৬.৪  মকু্তিযদু্ধ জাদু র 

৬.৪.১ সাম্প্রক্ততক অজযনঃ জাদু মরর ক্তশো ক্তিভামের অধ্ীমন পক্তরচাক্তলত আউটক্তরচ কমযসূক্তচর আওতায় েত ০৩ িেমর 

১০৬ ক্তট ক্তশো প্রক্ততিামনর ৫০, ০০০ জন ক্তশোথযী পক্তরিশযন কমরন। ভ্রামযমান জাদু র ক্তনময় েত ০৩ িেমর 

মুক্তিযুদ্ধ জাদু র ১৫ক্তট মজলার ৮৫ক্তট উপমজলার ২৩০ক্তট ক্তশো প্রক্ততিামন কমযসূক্তচর আময়াজন কমর। এমত 

১, ৮০, ৬০০ ক্তশোথযী মুক্তিযুমদ্ধর ইক্ততহাস,  মানিাক্তধ্কার,  শাক্তন্ত ও সম্প্রীক্ততর সমযক ধ্ারণা লাভ কমর। 

জাদু র প্রক্ততিের ০৩ক্তট ‘মুক্তির উৎসি’ অনুিামনর আময়াজন কমর। এমত প্রক্ততিের েমড় ১০ হাজার ক্তশোথযী 

অংশগ্রহণ কমর মিশ েড়ার শপমথ উদু্বদ্ধ হয়। এোড়া জাদু র ১২ক্তট মজলা ও ক্তিভােীয় ক্তশেক সমম্মলন,  

জাতীয় ও আন্তজযাক্ততক মসক্তমনার এিং ওয়াকযশমপর আময়াজন কমরমে। মুক্তিযুদ্ধ জাদু মরর ক্তনজস্ব ভিন ক্তনমযাণ 

কামজর প্রায় ৯৮ ভাে সম্পন্ন হময়মে।  

৬.৪.২ কাযযক্রমসমহূ,  কাযযক্রমমর িলািল ক্তনমিযশক এিং ক্তনমিযশমকর লেযমাত্রা 

কাযযক্রম িলািল 

ক্তনমিযশক 

সংক্তশি 
মকৌশলেত 
উমেশ্য 

এর ত্রুক্তমক 

পক্তরমামপর 
একক 

সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

প্রকতৃ 

অজযন 

লেযমাত্রা সংমশাক্তধ্ত 
লেযমাত্রা 

মধ্যমময়াক্তি লেযমাত্রা 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১.  নতুন প্রজমের কামে 
মুক্তিযুমদ্ধর ইক্ততহাস 
তুমল ধ্রার জন্য 
ডকুমমন্টারী ক্তিল্ম 
ক্তনমযাণ ও প্রিশযন  

ডকুমমন্টারী 
প্রিশযন 

২ 

জন 
)হাজার(  

৩৫ .০০  ৩০ .০০  ৩৫ .০০  ৩০ .০০  ৩৫ .০০  ৪০ .০০  ৪৫ .০০  

ক্তনক্তমযত 
ডকুমমন্টারী  

সংখযা ২ ২ ২০ ১ ১ ১ ২ 

২.  েণকির ও 
িধ্যভুক্তমসমূমহর  
সংরেণ ও উন্নয়ণ 

ক্তমরপুর 
জোিখানা 
পক্তরিশযন 

৩ 
জন 

)হাজার(  
১০ .০০  ৭ .০০  ১৪ .০০  ৮ .০০  ১১ .৫০  ১২ .০০  ১২ .৫০  

৩ . মুক্তিযুমদ্ধর 
স্মৃক্তত /স্মারক জাদু মর 
সংরেণ ও প্রিশযন  

স্মারক সংগ্রহ ও 
প্রিশযন 

৩ 
সংখযা 

)হাজার(  
১৮ .০০  ৭ .০০  ২৫ .০০  ৮ .০০  ১০ .০০  ১১ .০০  ১১ .০০  

৬.৪.৩ অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকল্পওয়াক্তর মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউক্তনট, কমযসকূ্তচ এিং প্রকমল্পর নাম 
সংক্তিি 
কাযযক্রম 

প্রকতৃ 
২০১৩-১৪ 

িামজট 
সংমশাক্তধ্ত 
িামজট 

মধ্যমময়াক্তি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

6305-3580 - মুচিযুদ্ধ স্মৃচি জাদুঘর ১-৪ 15,70,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 

খমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  15,70,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 

খমাট : অনুন্নয়ন  15,70,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 

খমাট :   15,70,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 

 


