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২০১৩-১৪ অর্ থ-বছরেে সংর োধিত বোধষ থক উন্নয়ন কর্ থসূধি-তত র্ন্ত্রণোলয়/ধবভোগওয়োেী প্রকল্প সোহোরেে 

বেোদ্দ 

 

ক্রধর্ক নং র্ন্ত্রণোলয়/ধবভোরগে নোর্ আেএধিধি ২০১৩-১৪ 

প্রকল্প সহোে বেোদ্দ 

(লক্ষ টোকোয়) 

১। িল্লী উন্নয়ন ও সর্বোয় ধবভোগ ৩০,২২১ 

২। কৃধষ র্ন্ত্রণোলয় ৩৫,৪৭২ 

৩। র্ৎস্য ও প্রোধণসম্পদ র্ন্ত্রণোলয় ৯,২৩৫ 

৪। িধেরব  ও বন র্ন্ত্রণোলয় ৩১,৯৭২ 

৫। ভূধর্ র্ন্ত্রণোলয় ২,২২৫ 

৬। িোধন সম্পদ র্ন্ত্রণোলয় ৪৯,৪৯৮ 

৭। খোদ্য ধবভোগ ৭,০০০ 

৮। দূর্ থোগ ব্যবস্থোিনো ও ত্রোণ ধবভোগ ১১,৪৬৩ 

৯। িোবতথয িট্রগ্রোর্ ধবষয়ক র্ন্ত্রণোলয় ১৫,০৪৫ 

১০। তনৌ-িধেবহণ র্ন্ত্রণোলয় ১৬৩ 

১১। তবসোর্ধেক ধবর্োন িধেবহণ ও ি্ থটন র্ন্ত্রণোলয় ২৩,৬০০ 

১২। স্থোনীয় সেকোে ধবভোগ ৩,৮০,৪৪২ 

১৩। সড়ক ধবভোগ ৫৬,৫৭৭ 

১৪। তেলির্ র্ন্ত্রণোলয় ১,৭৩,১৭০ 

১৫। তসতু ধবভোগ -- 

১৬। অর্ থ ধবভোগ ২৩,০০২ 

১৭। ব্যোংক ও আধর্ থক প্রধতষ্ঠোন ধবভোগ ১,৩৩৯ 

১৮। অর্ থননধতক সম্পকথ ধবভোগ ২,৫৪৮ 

১৯। অভযন্তেীণ সম্পদ ধবভোগ ৬,৯১০ 

২০। িধেকল্পনো ধবভোগ ২,১৭৫ 

২১। িধেসংখ্যোন ধবভোগ ১,৩৩৩ 

২২। বোস্তবোয়ন িধেবীক্ষন ও মূল্যোয়ন ধবভোগ ৬,০০০ 

২৩। যুব ও ক্রীড়ো র্ন্ত্রণোলয় -- 

২৪। তলধিসরলটিভ ও সংসদ ধবষয়ক ধবভোগ ৭,৮১ 

২৫। িোতীয় সংসদ সধিবোলয় ৩,০১৮ 

২৬। িনপ্র োসন র্ন্ত্রণোলয় ২,১৫০ 

২৭। বোংলোরদ  সেকোেী কর্ থ কধর্ ন সধিবোলয় -- 

২৮। প্রধতেক্ষো র্ন্ত্রণোলয় ৩২১ 

২৯। আইন ও ধবিোে ধবভোগ ২,২০৯ 

৩০। স্বেোষ্ট্র র্ন্ত্রণোলয় ৫,৯২৭ 

৩১। প্রোর্ধর্ক ও গণধ ক্ষো র্ন্ত্রণোলয় ৪৮,৫৯৩ 

৩২। ধ ক্ষো র্ন্ত্রণোলয় ১,১২,৮৪৩ 

৩৩। স্বোস্থয ও িধেবোে কল্যোণ র্ন্ত্রণোলয় ২২৯,১৩৫ 

৩৪। সর্োি কল্যোণ র্ন্ত্রণোলয় ৪,২৯০ 

৩৫। র্ধহলো ও ধ শু ধবষয়ক র্ন্ত্রণোলয় ১৭,৮২৯ 

৩৬। শ্রর্ ও কর্ থসংস্থোন র্ন্ত্রণোলয় ৮১ 

৩৭। সংস্কৃধত ধবষয়ক র্ন্ত্রণোলয় ১,৮০০ 

৩৮। ির্ থ ধবষয়ক র্ন্ত্রণোলয় -- 

িধেধ ষ্ট-৩ 
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ক্রধর্ক নং র্ন্ত্রণোলয়/ধবভোরগে নোর্ আেএধিধি ২০১৩-১৪ 

প্রকল্প সহোে বেোদ্দ 

(লক্ষ টোকোয়) 

৩৯। মুধিযুদ্ধ ধবষয়ক র্ন্ত্রণোলয়  

৪০। ধনব থোিন কধর্ ন সধিবোলয় ৩১,৫৪৩ 

৪১। প্রবোসী কল্যোণ ও ববরদধ ক কর্ থসংস্থোন র্ন্ত্রণোলয় ১০,৭০৯ 

৪২। তথ্য র্ন্ত্রণোলয় ১,৩০০ 

৪৩। ধবজ্ঞোন ও প্রযুধি র্ন্ত্রণোলয় ১৩,৪০০ 

৪৪। তথ্য ও ত্োগোর্োগ প্রযুধি র্ন্ত্রণোলয় ৮৬,৫৩৪ 

৪৫। প্রিোনর্ন্ত্রীে কো্ থোলয় ৭,৪১৪ 

৪৬। গৃহোয়ণ ও গণপূতথ র্ন্ত্রণোলয় ১,২০০ 

৪৭। ধ ল্প র্ন্ত্রণোলয় ২,০৯,৯৮৬ 

৪৮। বস্ত্র ও িোট র্ন্ত্রণোলয় ৩৮৬ 

৪৯। জ্বোলনী ও খধনি সম্পদ ধবভোগ ৫৭,৭৬৬ 

৫০। িোক ও তটধলর্োগোর্োগ র্ন্ত্রণোলয় ৬০,৪৫০ 

৫১। ধবদ্যযৎ ধবভোগ ৩,২০,৯১১ 

৫২। র্ধন্ত্রিধেষদ ধবভোগ ১২৮ 

৫৩। িেেোষ্ট্র র্ন্ত্রণোলয় - 

৫৪। বোধণিয র্ন্ত্রণোলয় ৭,০৮৩ 

৫৫। সুধপ্রর্ তকোট থ ১,০০০ 

ধবর ষ প্রর্োিরন উন্নয়ন সহয়তো বেোদ্দ ১১৮২৩ 

 তর্োট প্রকল্প সোহোে বেোদ্দ ২১,২০,০০০ 

 


