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hs নামঃ
এ িব ৱাই    অসম িবকাশ যাজনা
এ আই িড এছ  একৄৱাড ইিম অ’ ডিফিসেয়ি  িসে াম
এ ডি উ িচ  অংগনবাড়ী ক
িব ই    বােজট া  কলন 
িব িপ এল   দিৰ  সীমােৰখাৰ তলত
িব িট িচ    বেড়ােল  ায় শািসত পিৰষদ
িচ এচ এচ   ক ীয় পৃ েপাষকতা া  আঁচিনসমূহ
িজ এ   সাধাৰণ এেলকা
এইছ আই িভ   মানৱীয় িতৰ া অভাৱসিৃ ককাৰী বীষাণু
এইছ এছ   উ তৰ মাধ িমক
এইছ এছ এল িচ  উ  মাধ িমক িশ া
আই িচ িট   তথ  আu যাগােযাগ যুি
আই িচ িড এছ   সংহত িশu উ য়ন আঁচিন
আই িচ িপ এচ  সংহত িশu সুৰ া আঁচিন
আই ই িড এচ এচ  অ ভॅি কॆত িশ া, মাধ িমক ৰত িদব াংগৰ বােব
আই এম আৰ  u েপাষ  িশuৰ মৃতৄ ৰ হাৰ
এম িড এম  মধ া  ভাজন
এম এম আৰ  সূিত মৃতৄ ৰ হাৰ
এম িপ   বuমুখী
এম িপ   মধ  াথিমক
নাবাড   কॆিষ আu াম  উ য়নৰ বােব ৰা ীয় বংক
এন এইচ এম  ৰা ীয় া  অিভযান 
এন এছ িকউ এফ  ৰা ীয় কৗশল অহতাৰ সংৰচনা
অ িব িচ   অন ান  িপছপৰা জািত
অ িড এচ    অন ান  উ য়ন আঁচিন
িপ এম িজ ৱাই  ধানম ী ােমাদয় যাজনা
আৰ ই   পুনৰী ণ া লন
আৰ িব এচ ক  ৰা ীয় িশu াস  কায ম
আৰ আই    দনি ন অসং াম কৰণ
আ আই িড এফ  াম  আ ঃগাথিন উ য়ন িনিধ
আৰ ক এচ ক  ৰা ীয় িকেশাৰ া  কায ম
আৰ এম এচ এ  ৰা ীয় মাধ িমক িশ া অিভযান
আৰ িট ই   িশ াৰ অিধকাৰ
এচ িচ   অনুসূিচত জািত
এচ িচ এচ িপ  অনূসুিচত জািত উপ-পিৰক না
এচ িচ এচ িপ  অনুসূিচত জািত উপ-পিৰক না
এচ অ’ িপ িড  ৰািজ ক অ ািধকাৰ া  িনজা িবকাশ
এচ এচ   ৰািজ ক অংশ
এচ এচ এ   সব িশ া অিভযান
এচ িপ এ   িবেশষ পিৰক না সহায়
এচ িট    অনুসূিচত জনজািত
এচ িট (িপ)  অনুসূিচত জনজািত ভয়াম
িট এচ িপ   জনজাতীয় এেলকা উপ-পিৰক না
ইউ এন আই ই এফ  ৰা সংঘ িশu িনিধ
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িবভাগৰ নাম : িশkা (pাথিমক) িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : pাথিমক িশkাৰ স ালকালয়

লাখ (টকাত)

# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ কঃ কৱল িশu উে েশ  িত ান/আঁচিন/ কাযসূচী সমূহৰ বােব বােজট িবিনেয়াগ/ব য়
১ ২২০২-০১-১০৯-

৪৬৯৬-০০০-১০-০১
-এচঅ’িপ িড-িজ-িজএ-িভ

এচ িব ওৱাই সেত মুখ  
ম ীৰ িবেশষ পেকজ 
(package)

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

উ  িশ াৰ বােব 
মধাৱী িশ াথ ৈল 
সাহায  দান কিৰবৈল 
উৎসািহত কিৰবৈল

০.০০০ ২৫.৬০০ ২৫.৬০০ ০.১০০

২ ২২০২-০১-১০৮-
০৫৫২-০০০-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

িবনামূলীয়া পাঠ  পুিথৰ 
যাগান

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

uণগত িশ া দান 
কিৰবৈল আu উ  
িশ াৰ বােব উৎসািহত 
কিৰবৈল িবনামূলীয়াৈক 
িশ াথ সকলৈল 
উদগিন সহায় । 
াথিমক িশ াত 

সমতা বাহাল ৰখাৰ 
বােব এইেটা এটা 
ৰািজ ক েচ া।

৫৬০.৩১০ ১,২৪৮.০০০ ১,৩৮৮.৯৪০ ১,৩১৮.৬০০

৩ ৪২০২-০১-২০১
-৫৩৩৮-৯২৭-৩৫-৯৯
-আৰআইিডএফ-এলএচ
-িজএ-িভ

অসম াম  আ গাঁঠিন 
উ য়ন িনিধ (আৰ আই 
িড এফ)  নাবাড ৰ ঋণ 
উপকৰণ - ক ীয় অংশ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

ষ  অনুসূচীত 
uেণাৎসৱৰ া ফল 
সােপে  আৰ আই 
িডএফ ৰ অধীনত 
াথিমক িবদ ালয় 

িনমাণ। পাবত  িবিটিচ 
(িজলাসমূহক অ ভৄ  
কিৰ)

০.০০০ ২৫,৪১৩.০০০ ৫২,৯১৩.০০০ ২৫,০০০.০০০

৪ ৪২০২-০১-২০১-
৫৩৩৮-৯২৮-৩৫-৯৯-
আৰআইিডএফ-
এচএচ-িজএ-িভ

অসম াম  আ গাঁঠিন 
উ য়ন িনিধ (আৰ আই 
িড এফ) (আৰ আই 
িড এফ) নাবাড ৰ ঋণ 
উপকৰণ-ৰািজ ক অংশ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

ষ  অনুসূচীত 
uেণাৎসৱৰ া ফল 
সােপে  আৰ আই 
িড এফ ৰ অধীনত 
াথিমক িবদ ালয় 

িনমাণ (পাবত / িব 
িট িচ িজলাসমূহক 
অ ভॅ  কিৰ)

০.০০০ ২,৮২৪.০০০ ৬,৮৯৭.৯৪০ ২,৭৭৭.৭৮০

৫ ২২০২-০১-১১১-
১৬৮৬-৯২৭-৩২-৯৯
-িচএচএচ-িজএ-িভ

সব িশ া অিভযান 
ক ীয় অংশ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

াথিমক পযায়ৰ 
সকেলা িশ াথ ৰ 
বােব সাবজনীন 
াি , অৱধাৰণ 

আu uণগত িশ া 
সুিনি ত কিৰবৈল। 
সবিশ া অিভযানৰ 
কাযকৰীকৰণৰ বােব ই 
এটা ভাৰত চৰকাৰৰ 
অ- বতিনক উপকৰণ

৪৯,৬১৫.৬৪০ ১০১,৪৯৩.০০০ ১০১,৪৯৩.০০০ ৬৭,৭৮৭.৪৩০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
৬ ২২০২-০১-১১১

-১৬৮৬-৯২৮-৩২-৯৯
-এচঅ’ িপিড-এচএচ
-িজএ-িভ

সব িশ া অিভযান 
ৰািজ ক অংশ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

াথিমক পযায়ৰ 
সকেলা িশ াথ ৰ 
বােব সাবজনীন 
াি , অৱধাৰণ 

আu uণগত িশ া 
সুিনি ত কিৰবৈল । 
সবিশ া অিভযানৰ 
কাযাকৰ কৰণৰ বােব 
ই এটা ভাৰত চৰকাৰৰ 
অ- বতিনক উপকৰণ

৬,৫০৮.৮১০ ৬,৯৭৫.৪৯০ ১১,৪৩৭.১১০ ৭,৫৩১.০০০

৭ ২২০২-০১-১১২
-৩৮৪৪-৯২৭-৩২-৯৯
-িচএচএচ-িজএ-িভ

মধ  ভাজন (ৰ ন 
খৰছ) ক ীয় অংশ 

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

িবদ ালয়ৈল যাৱা 
িশuৰ নামভিত, 
অৱধাৰণ, উপি িত 
আu পুি ৰ ি িতক 
উ িত সাধন 
বৃি কিৰবৈল

৩৮,৮১৭.১৬০ ৮৩,৯৯৭.০০০ ১০৩,৭৬৭.১২০ ৫৭,৩২০.৮৭০

৮ ২২০২-০১-১১১-
১৬৮৬-িপিড১-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-অ’িডএচ
-িজএ-িভ

সবিশ া অিভযানৰ 
িবদ ালয়সমূহৈল ড  
ব  যাগান ধৰা

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

াথিমক পযায়ৰ 
সকেলা িশ াথ ৰ 
বােব সাবজনীন াি , 
অৱধাৰণ আu uণগত 
িশ া সুিনি ত 
কিৰবৈল ই এচ অ িপ 
িড অধীনত াথিমক 
িবদ ালয় সমূহৰ 
আ ঃগাথিন উ য়নৰ 
বােব

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৬,৯৩৫.০০০

৯ ২২০২-০১-১১১
-১৬৮৬-৯২৭-৩১
-৯৯-ইই-িচ এচ-িজএ-িভ

সব িশ া অিভযান 
ক ীয় অংশ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

াথিমক পযায়ৰ 
সকেলা িশ াথ ৰ 
বােব সাবজনীন 
াি , অৱধাৰণ 

আu uণগত িশ া 
সুিনি ত কিৰবৈল । 
সবিশ া অিভযানৰ 
অধীনত িনযু  িশ ক 
আu কমচাৰীৰ বােব 
ভাৰত চৰকাৰৰ বতন 
িন াৰণ

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৩৯,৭৫২.০০০

১০ ২২০২-০১-১১১
-১৬৮৬-৯২৮-৩১
-৯৯-ইই-এচএচ-িজএ-িভ

সব িশ া অিভযান 
ৰািজ ক অংশ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

াথিমক পযায়ৰ 
সকেলা িশ াথ ৰ 
বােব সাবজনীন 
াি , অৱধাৰণ 

আu  িশ া 
সুিনি ত কিৰবৈল। 
সবিশ া অিভযানৰ 
কাযাকৰীকৰণৰ 
অধীনত িনযু  িশ ক 
আu কমচাৰীৰ বােব 
ৰাজ  চৰকাৰৰ বতন 
উপকৰণৰ অংশ

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৪,৪১৬.৮৮০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
১১ ২২০২-০১-১১১-

১৬৮৬-১১৪-৩১
-৯৯-ইই-িজএ-িভ

সব িশ া অিভযান-এচ 
এচ এ ৰ িঠকািভি ক 
আu ৰািজ ক যৗথ িনিধ 
িশ কসকলকৰ দৰমহা 
পিৰেশাধৰ বােব ৰািজ ক 
সহায়

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

ভাৰত চৰকাৰৰ িনিধ 
উপব ৰ বািহৰত 
বতন-আধািৰত 
দৰমহাৰ পুনৰী ণ 
সুিনি ত কৰাৰ 
উে েশ  সব িশ া 
অিভযান আu ৰািজ ক 
পুলিশ ক আu 
সহকাৰী িশ কৈল 
দৰমহা পত সহায় 
দান কিৰবৈল

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৮৮,১৬৪.৮০০

১২ ২২০২-০১-১১১
-১৬৮৬-২২৮-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-িজ
-িজএ-িভ

সব িশ া অিভযান 
ত া ান

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

কম কমসাধন কৰা 
চৰকাৰী/ ােদিশক 
িবদ ালয়সমূহৰ মাজত 
আটাইতৈক ভাল আিহ 
িত প িবদ ালয়ৰ 

িবকাশ কিৰবৈল আu 
উ  uলৰ িশ ক , 
অিভভাৱক, এচ এম 
িচ আu ছা সকলকৰ 
বােব এইেটা এটা 
ডাঙৰ ত া ান 

ািৱত ধৰেণ 
তওঁেলাকৰ উ য়নৰ 
বােব এই পৃ ভॅিমত, 
অসম চৰকাৰৰ তেন 
ধৰণৰ ১০০০ িবদ ালয় 
উ য়ন আu সহায় 
কিৰবৈল িস া  হণ 
কিৰেছ

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৪৭৫.০০০

১৩ ২২০২-০১-১১১-
১৬৮৬-৮৬৭-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-িজ
-িজএ-িভ

সবিশ া অিভযান 
uেণাৎসৱ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

াথিমক পযায়ত 
এই আঁচিনৰ ল  
িশ াৰ অিধকাৰ 
আইনৰ uণগত িশ া 
িনি ত কিৰবৈল এছ 
অ িপ িডৰ অধীনত 
uেণাৎসৱ াৱ কৰা 
হছ। নমুনা মেত 
সকেলা েয়াজনীয়তা 
আ ঃগাঁঠিন দান

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২,৮৫০.০০০

১৪ ২২০২-০১-১১১
-২৩৮৭-০০০-৩২-
৯৯-এচঅ’িপিড
-িজএ-িভ

সবিশ া অিভযান 
কম সকলৰ কল ান িনিধ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

uণগত িশ া 
সুিনি ত কিৰবৈল 
সবিশ া অিভযান 
কম সকলৰ পিৰয়ালৰ 
সদস  সংকলন িব ীয় 
সহায় দান িয কমৰত 
অৱ াত মৃতৄ বৰণ 
কিৰেছ

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৫৯.১৮০

১৫ ২২০২-০১-১১২
-২৬৪৬-০০০-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-অ’িডএচ
-িজএ-িভ

মধ  ভাজন 
কম সকলৈল মানিন

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

ধানম ী পাষণ 
আঁচিনৰ অধীনত 
ৰা িন তথা সহায়কাৰী 
সকলৰ বােব িতজন 
কম ৰ বােব এক 
অিতিৰ  মানিন দান 
কিৰবৈল

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৪,৫২১.০৫০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
১৬ ২২০২-০১-১১২-

৩৮৪৪-৮৬৮-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-এচএছ-
িজএ-িভ

াথিমক িবদ ালয়ৰ বােব 
মধ  ভাজন (ৰ ন 
খৰছ)

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

িবদ ালয়ৈল যাৱা 
িশuসকলৰ নাম ভিত, 
অৱধাৰণ, উপি িত 
আu পুি ৰ ি িতৰ 
বৃি  কিৰবৈল

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৩,২১১.৫৩০

১৭ ২২০২-০১-১১২-
৩৮৪৪-০৫৩-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-এচএছ-িজএ-িভ

মাধ িমক িবদ ালসৰ বােব 
মধ া  ভাজন (ৰ ন 
খৰছ)

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

িবদ ালয়ৈল যাৱা 
নামভিত, অৱধাৰণ, 
উপি িত আu পুি ৰ 
ি িত বৃি  কিৰবৈল 
ভাৰত চৰকাৰৰ 
ধানম ী পাষন 

(মধ া  ভাজন) 
আঁচিন আগবঢ়াইেছ

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২,৬৬০.৬৮০

১৮ ২২০২-০১-১১২-
২৮৪০-৮৬৮-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-এচএছ-িজএ-িভ

মধ া  ভাজন আঁচিন-
াথিমক িবদ ালয়-ৰা িন 

তথা সহায়কৈল মানিন
৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

নামভিত, অৱধাৰণ, 
উপি িত আu পুি ৰ 
ি িতৰ বৃি  কিৰবৈল 
ভাৰত চৰকাৰৰ 
ধানম ী পাষন 

(মধ া  ভাজন) 
আঁচিন আগবঢ়াইেছ

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৭৮৩.৫৯০

১৯ ২২০২-০১-১১২-
২৮৪০-০৫৩-৩২-৯৯-এচঅ’িপিড
-এচএচ-িজএ-িভ

ৰা িন আu সহায়কৈল 
মানিনৰ বােব মধ া  
ভাজন আঁচিন – 
মাধ িমক িবদ ালয় 

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

নামভি , অৱধাৰণ, 
উপি িত বৃি  কিৰবৈল 
আu িবদ ালয়ৈল 
যাৱা িশuসকলৰ 
পুি ৰ ি িতৰ িবকাশ 
কিৰবৈল ভাৰত 
চৰকােৰ ধানম ী 
পাষণ (মধ া  
ভাজন) আঁচিন 
আগবঢ়াইেছ।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৩০৭.০১০

২০ ৪২০২-০১-২০১-
১৬৮৬-৯২৭-৩৫-৯৯
-িচএচএচ-িজএ-িভ

সবিশ া অিভযান – 
ক ীয় অংশ

৬ বছৰৰ পৰা ১২ 
বছৰ বয়সৈল

াথিমক পযায়ৰ 
সকেলা ছা ৰ বােব 
উ  মানৰ িশ া 
আu সবা ক াি , 
অৱধাৰণা সুিনি ত 
কিৰবৈল। সবিশ া 
অিভযান আঁচিনৰ 
কাযকৰীকৰণৰ 
বােব াথিমক 
িবদ ালয়সমূহৰ 
আ ঃগাঠিন ক ীয় 
চৰকাৰৰ অংশ।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ১৭,১৪৫.৮৩০

২১ ৪২০২-০১-২০১-
১৬৮৬-৯২৮-৩৫-৯৯-
এচঅ’িপিড-এচএচ-িজএ-িভ

সবিশ া অিভযান – 
ৰািজ ক অংশ

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

াথিমক পযায়ৰ 
সকেলা ছা ৰ বােব 
উ  মানৰ িশ া 
আu সবা ক াি , 
অৱধাৰণা সুিনি ত 
কিৰবৈল। সবিশ া 
অিভযান আঁচিনৰ 
কাযকৰীকৰণৰ 
বােব াথিমক 
িবদ ালয়সমূহৰ 
আ ঃগাঠিন ক ীয় 
চৰকাৰৰ অংশ।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ১,৯০৫.০০০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
২২ ৪২০২-০১-২০১-এচিচিচ১-০০০-

১৩-৯৯-এচঅ’িপিড-এচিচএচিপ-
িজএ-িভ

অনুসূিচত জািত উপকৰণ 
পিৰক না

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

ছা -ছা ীসকলৈল উ  
মানৰ িশ া, সুৰ া 
আu িনৰাপ া দান 
কিৰবৈল।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ১,০০০.০০০

২৩ ৪২০২-০১-২০১-িটএএচ১-০০০-
১৩-৯৯-এচঅ’িপিড-িটএছিপ-
িজএ-িভ

জনজািত এেলকা উপ 
পিৰক না

৬ ৰ পৰা ১২ বছৰ 
বয়সৈল

ছা -ছা ীসকলৈল উ  
মানৰ িশ া, সুৰ া 
আu িনৰাপ া দান 
কিৰবৈল।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৩০০.০০০

মুঠ ৯৫৫০১.৯২০ ২২১৯৭৬.০৯০ ২৭৭৯২২.৭১০ ৩৩৬২২৩.৩৩০

# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

১ ২২০২-০২-৮০০-
২৮১১-৯১০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

মুখ  ম ীৰ আৰ এম এচ 
এ ল অনুদান সাহায ৰ 
িবেশষ আঁচিন (অপািথব 
ণীেকাঠা)

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

VI ৰ পৰা X ণীৰ 
ইংৰাজী,িব ান আu গিণত 
মুখ  িবষয় সমূহক সামিৰ 
কॆি ম উপ হ মাধ মৰ যােগিদ 
আ ঃি য়া প িতেৰ অৱধাৰণা 
আধািৰত িশ াৰ িশ ণ লাৱা

৭৫৭.৮৯০ ১,০৪৮.৮০০ ২,৩০২.০০০ ১,০৪৭.৫৩০

২ ২২০২-০২-৮০০-
৩৬৬০-৫৮২-১০-০১-
এএচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

অসম িবকাশ যাজনা-িব 
িপ এল ছা সকলক 
জলপািন (ভিতমাচৄলৰ 
ৰহাই)

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ 

অৱেহিলত আu uখীয়া ণীৰ 
ছা  সকলক িবনামূলীয়া িশ া 
দান কৰা

১,০৪১.৬০০ ৮৮০.০০০ ৮৮০.০০০ ৯৫০.০০০

৩
২২০২-০২-৮০০-
০৫৮৩-৯১০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-এচএচ-
িজএ-িভ

অন ান  ব য় (িবিবধ 
আঁচিন সমূহ-
পৰী া মাচৄলৰ 
বজন- ক ীয়ভােৱ 
পৃ েপাষকতা কৰা 
আঁচিনৰ ৰািজ ক অংশ 
(আই িচ িট/ আৰ এম 
এচ এ/ মেডল uল/ 
ছাৱালী- ৰা ীয় মাধ িমক 
িশ া অিভযান (আৰ এম 
এচ এ) 

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

ক ীয় ভােৱ পৃ েপাষকতা কৰা 
আঁচিনৰ ৰািজ ক অংশ (আই িচ 
িট/ আৰ এম এচ এ/মেডল uল/ 
ছাৱালী আৰ এম এচ এ)

১,৫৬৩.৩১০ ৮৬৪.০০০ ৫,১৪৫.৬৮০ ১,১১১.০০০

৪
৪০৫৯-০১-০১২১
-৯৮৮-১৩-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ
-িজএ-িভ

গৃহ (লাক িনমাণ)-নািজৰা 
ল’ৰা এইচ এচ আু এম 
িপ uল িশৱসাগৰৰ 
আ ঃগাঁথিন উ য়ন

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

উৎকॆ  িশ া দান আu িশ া 
হন কৰা পিৰেৱশৰ বােব 

আিজৰ তািৰখৈলেক আ ঃগাঁথিন 
সহেযািগতা দান কৰা।

০.০০০ ৪৫.২৬০ ৪৫.২৬০ ১৪২.৫০০

িবভাগৰ নাম : িশkা(মাধ িমক) িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : মাধ িমক িশkা স ালকালয়

লাখ (টকাত)
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

৫
২২০২-০২-৮০০-
০৮০০-৯৪০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ
-িজএ-িভ

অন ান  ব য়-আৰ এম এচ 
এ ৰ অধীনত স ধাৰা

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িবেশষ ভােৱ পাঠ বিহভॅত 
কাযকলাপৰ ওপৰত িশ া 
দানৰ বােব আu েত ক 

িশuক কৗশল িভি ক 
উ াৱনামূলক িশ া দান আu 
িশ া হণ উপায়ৰ ওপৰত 
গালকায় ান অে ষণ কৰাৰ 
এক উে েশ েৰ সুেযাগ দান 
কৰা

০.০০০ ৮৮.০০০ ৮৮.০০০ ১৮২.৫৫০

৬
২২০২-০২-১০৭
-০৫৭৩-০০০-১০-০১-
এচঅ’িপিড-িজ
-িজএ-িভ

সন  বািহনী আu 
সংযু  িশ ণ জলপািন

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

আৰ আই এম িচ ডৰাডৄনত 
অধ য়নত অসমৰ আৱাসী ছা  
সকলক জলপানী দান

৩.৩৭০ ৫.৮৬০ ৫.৮৬০ ৫.৮৬০

৭
৪২০২-০১-২০২-
৫৭৬৫-৮২০-১৩-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজএচিপ
-িজএ-িভ

এচ িপ এৰ  অধীনত 
আঁচিন সমূহ-কটন 
কেলিজেয়ট গভণেম  
এইচ.এচ uল,uৱাহা টীৰ 
আ ঃগাঁথিনৰ উ য়ন

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

উৎকॆ  িশ াদান িশ া হন 
পিৰেবশৰ বােব আিজ 
তািৰখৈলেক আ ঃগাঁথিন 
সহেযািগতা দান কৰা

১১.৭৩০ ৮০.০০০ ৮০.০০০ ১০০.০০০

৮
২২০২-০২-৮০০-
৫৭৬৪-০০০-৩২-৯৯ 
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

IX ৰ পৰা XII ণীৰ 
ছা -ছা ী সকলক 
িবনামূলীয়া পাঠ পুিথ 
দান

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

ৰাজ ৰ চৰকাৰী/ ােদিশকॆত uল 
সমূহত নাম ভॅি  বেঢ়াৱা আu 
িশ া অ সমা  কৰা সকলৰ 
হাৰ কেমাৱা

৫,৭০.০০০ ৪,৫৬০.০০০ ৬,১৯৫.০০০ ৬,৩৩০.৪০০

৯
২২০২-০২-৮০০-
০৯৩৫-০০০-৩২-
৯৯-এচঅ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ 

গাৱালপাৰা সিনক uল ১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

আ ঃগাঁথিন আu ব ৱ াপনা 
অনুদানৰ াৰা সিনক uল 
গাৱালপাৰাত অনুকॅল িশ াগত 
পিৰেৱশ সুিনি ত কৰা।

০.০০০ ৩৭৩.৩৪০ ৩৭৩.৩৪০ ৫৯১.৫৬০

১০
২২০২-০২-৮০০-
২৮১১-৯৩৬-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

মুখ  ম ীৰ িবেশষ আঁচিন-
ডঃ বাণীকা  কাকিত 
কি উটাৰ া ৰতা 
কাযসূচী,২০১৭

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

ছা -ছা ী সকলক তথ  
যাগােযাগ যুি  দান কৰা 
নতৄন িশ াদান িশ া হণৰ 
সা-সুিবধা সমূহ উপল  কেৰাৱা 
আu ৱবচাইটত উপল  
িবিভ  িবষয় ইত ািদৰ িশ াদান 
কিৰবৈল uলৰ িশ ক সকলক 
মাি েমিডয়া িশ াগত উপকৰণ 
সমূহ ব ৱহাৰ কৰাৰ িশ ণ 
দান কৰা।

০.০০০ ৪০০.০০০ ৪০০.০০০ ৬০৫.৫৭০

১১ ৪২০২-০১-২০২-
৫৩৩৮-০০০-১৩-৯৯-
আৰ আই িড এফ-এল 
এছ-িজএ-িভ

অসম াম  আ ঃগাঁথিন 
উ য়ন পুঁিজ (আৰ আই 
িড অফ)-নাবাডৰ ঋণ 
উপকৰণ

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

আ ঃগাঁথিন উ য়ন আu ি ত 
আ ঃগাঁথিন ব নৰ ত 
২৯টা ক /আৰ আই িড এফ 
xxvi  ৰ অধীনত নাবাড পুঁিডৰ 
অ গত ৭ টা নৱ অনুেমািদত 
ক ক সামিৰ আৰ আই িড 

এফ xxiii ৰ অধীনত অনুেমািদত 
শি ক িত ান সমূহ।

৬৩৬.৪৭০ ১,০৩৫.০০০ ১,০৩৫.০০০ ৬১০.০০০

১২ ২২০২-০২-৮০০-
২৩৮৮-০০০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

আৰ এম এচ এ কমচাৰী 
কল ান পুঁিজ

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

আৰ এম এচ এ (সম  িশ া) 
ৰ অধীনত কমৰত মৃত কমচাৰী 
সকলক িনভৰশীল ব ি  সকলক 
িব ীয় সহেযাগীতা দান।

০.০০০ ১৫.২০০ ১৫.২০০ ১৪.২৫০

১৩ ৪২০২-০১-২০২
-৫৩৩৮-০০০-১৩-৯৯- 
আৰ আই িড এফ-এচ
 এচ-িজএ-িভ

অসম াম  আ ঃগাঁথিন 
উ য়ন পুঁিজ (আৰ আই 
িড এফ) নাবাডৰ ঋণ 
উপকৰণ

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

আ ঃগাঁথিন উ য়ন আu ৫ খন 
উ /উ তৰ মাধ িমক আu ২৪ 
খন মেডল uলৰ বতমােন থকা 
আ ঃগাঁথিনৰ ব ন

০.০০০ ১১৫.০০০ ১১৫.০০০ ৬৮.০০০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

১৪ ২২০২-০২-৮০০-
০৮০০-৯৪১-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

অন ান  ব য় আৰ এম এচ 
এৰ অধীনত IX আu  X 
ণীৰ ছা -ছা ী সকলৰ 

বােব ইউিনফম

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

ছা -ছা ীসকলৰ মাজত 
িনয়মানুবিততা অনা, িশ া 
অ সমা  কৰা ছা -ছা ী 
কেমাৱা আu মাধ িমক পযায়ত 
অৱধািৰত ছা -ছা ী বৃি  কৰা।

৪.৫৫৩.৫৬০ ৩.৬৪২.৪০০ ৪,৫৫৫.২৩০ ৪,৪১০.৮২০

১৫
২২০২-০২-৮০০-
৩৯৫২-৯২৭-৩২-৯৯-
িচএচএচ-িজএ-িভ

ৰা ীয় মাধ িমক িশ া 
অিভযান (আৰ এম এচ 
এ) ক ীয় অংশ

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

পৗনঃ পৗিনক আu অেপৗনঃ 
পৗিনক কাযকলাপৰ অধীনত 
অসামিৰক কায ,ছা ী 
আবাস ল, টিল, িশ া,মাধ িমক 
ৰত িবেশষ ভােৱ স ম 

সকলৰ সবা ক িশ া(আই ই 
িড এচএচ),ৰা ীয় কৗশল অহতা 
মূলনীিত(এনএচিকউএফ),uলত 
তথ  যাগােযাগ 
যুি (আইিচিট) ইত ািদৰ বােব 

ভাৰত চৰকাৰৰ াৰা িবিভ  পুঁিজ 
দান কৰা।

২১.১৯৯.৩৪০ ১৮.৭১১.০০০ ৩৯.৯৬৬.৫৫০ ১০,০০০.০০০

১৬
৪২০২-০১-২০২-
৩৬৬৬-০০০-১৩-৯৯
-এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

কাছাৰ িজলাত সিনক 
uল িনমান

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িতৰ া সৱাৰ বােব বািস া 
ছা -ছা ীসকলক িশ াগত 
সুেযাগ দান কৰা।

০.০০০ ০.০১০ ০.০১০ ২৩৭.৫০০

১৭
৪২০২-০১-২০২-
৩৮০৯-০০০-১৩-৯৯-
এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

গালাঘাট িজলাত সিনক 
uল িনমান

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িতৰ া সৱাৰ বােব বািস া 
ছা -ছা ীসকলক িশ াগত 
সুেযাগ দান কৰা।

০.০০০ ০.০১০ ০.০১০ ২৩৭.৫০০

১৮
২২০২-০২-৮০০-
০৮০০-৪২৬-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

আইন ব য়-বদিল নীিত 
অিধিনয়ম, ২০২০ ৰ 
মেত িশ ক সকলৰ 
বদিল আu িব

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িশ ক ছা ৰ অনুপাত অটৄট 
ৰখাৰ জিৰয়েত িশ াৰ মানদ  
সুিনি ত কৰা।

০.০০০ ১৬০.০০০ ১৬০.০০০ ২৮৫.০০০

১৯
২২০২-০২-০০১
-৬৩৩০-০০০-২৬-৯৯
-এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

১২ ত  িব ীয় আেয়াগ 
বঁটা

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

উৎকॆ  পিৰেৱশৰ বােব আিজ 
তািৰখৈলেক আ ঃগাঁথিন 
সহেযািগতা দান কৰা

৪৬.৩৪০ ০.০০০ ০.০০০ ১৪৪.৪৩০

২০
৪২০২-০১-২০২-
৫৮৫২-০০০-১৪-০৪-
এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

এইচ.এচ আu এইচ.
এচ.এল.িচ পৰী া ক ৰ 
সীমা দৱাল িনমান আu 
অন  আ ঃগাঁথিন উ য়ন

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

উৎকॆ  িশ াদান িশ া 
হন পিৰেৱশৰ বােব আিজ 

তািৰখৈলেক আ ঃগাঁথিন 
সহেযািগতা দান কৰা

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৬৬৬.৯০০

২১
২২০২-০২-৮০০-
এিভএচ ২-০০০-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

আদশ িবদ ালয় 
সংগঠন,অসম

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িশ াগতভােৱ িপছপৰা খ  
সমূহৰ ছা -ছা ী সকলক 
মানদ যু  িশ া দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৬০০.২৮০

২২
৪২০২-০১-২০২-
িচিভএম১-
০০০-১৩-৯৯-এচঅ’িপিড-
অ’িডএচ-িজএ-িভ

িব ান ি য়া কলাপৰ 
ক  উ য়নৰ বােব 
িব ান মি ৰ িনমান

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িব ান ি য়া কলাপৰ ক  
সমূহৰ উ য়নৰ জিৰয়েত িব ান 
আে ালন িচনা  কৰা

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২৩৭.৫০০

২৩
২২০২-০২-৮০০-
০৮০০-২২৫-০৪-
১৩-ইই-িজএ-িভ

মাচৄল িনয়ামক সিমিত ১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ মাচৄল িনয়ামক সিমিত ০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৭.০২০

২৪
৪২০২-০১-২০২-
৩৮০৯-০০০-১৩-০৫-
এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

গালাঘাটত সিনক uল 
িনমান

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িতৰ া সৱাৰ িদেশ আবাসী 
ছা  ছা ী সকলক িশ াগত 
সুেযাগ দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৪২৫.২০০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 

বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

২৫
৪২০২-০১-২০২-
এচিচিচ১-০০০-১৩-৯৯
-এচঅ’িপিড-এচিচএচিপ-
িজএ-িভ

অনুসূিচত জািত উপকৰণ 
পিৰক না

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

এচিচিচিপ ৰ অধীনত মাধ িমক 
uলত যেথাপযু  আ ঃগাঁথিন 
সুিবধা দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ১,০০০.০০০

২৬
২২০২-০২-৮০০-
০৮০০-৯৩৯-২৬-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

আেৰাহণ ১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

অহতা স  ছা -ছা ীক 
তওঁেলাকৰ শি ক জীৱনত 
সহেযািগতা দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৫৯৬.০০০

২৭
৪২০২-০১-২০২-
৪৭৫৮-০০০-৩৫-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

ণীেকাঠা/ অিতিৰ  
ণীেকাঠা,িব ান 

গেৱষণাগাৰ ইত ািদৰ 
িনমান

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িব ান আu বািণজ  শাখা আৰ  
বােব মাধ িমক িবদ ালয় সমূহক 
উপযু  আ ঃগাঁথিন সা-সুিবধা 
দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৩,৬৩৬.৬০০

২৮
৪২০২-০১-২০২-
এ এচ২-০০০-১৩-৯৯-
এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

আদশ িবদ ালয় সংগঠন ১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

িশ াগত ভােব িপছপৰা খ  
সমূহত মানদ  যু  িশ া 
দান আu ছা -ছা ীৰ সবাংগীন 

িবকাশৰ বােব মেডল uলসমূহ 
াপন কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৭,৪৩০.০০০

২৯
২২০২-০২-৮০০-
িজএনিজ২-০০০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

বচৰকাৰী মাধ িমক 
ল’ৰা আu ছাৱালী uল 
সমূহৈল অনুদান

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

নতৄনৈক উ ীত উ তৰ মাধ িমক 
uলসমূহক সামিৰ মাধ িমক 
uলসমূহক উপযু  আ ঃগাঁথিন 
সা-সুিবধা দান কৰা

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২৩,৮৪৫.০০০

৩০
২২০২-০২-৮০০-
এচএফএম১-০০০-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

চাহ জনজািত এেলকা 
সমূহত ১১৯ খন মেডল 
uলৰ বােব আচবাবৰ 
যাগান ধৰা।

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

উৎকॆ  িশ াদান িশ া 
হন পিৰেৱশৰ বােব আিজ 

তািৰখৈলেক আ ঃগাথিন 
সহেযািগতা দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ১,৯০০.০০০

৩১
২২০২-০২-৮০০-
এচইিড১-০০০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

িব িপ এল ছা -
ছা ীসকলৰ বােব পৰী া 
মাচৄল বজন

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

অৱেহিলত আu uখীয়া ছা - 
ছা ীসকলক িবনামূলীয়া িশ া 
দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৬,২৭০.০০০

৩২
২২০২-০২-৮০০-
ইআৰিপ১-০০০-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-অ’িডএচ-
িজএ-িভ

উেদ াগ সং ান 
পিৰক না (িড এচ ই 
কাযালয়ৰ বােব চফটেৱৰ 
ব ৱ াপনা

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ

ভিৱষৎ উেদ াগী হ’বৈল িশu 
সকলৰ মাজত আ িব াস গিঢ় 
তালা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২৮৫.০০০

মুঠ ৩৫,৫১৩.৬১০ ৩২,০২৩.৮৮০ ৬১,৩৬২.১৪০ ৭৪,০০১.০৯০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  িবৱৰণীৰ 

সেত িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ 
গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 বােজট াককলন সংেসািধত 

াককলন বােজট াককলন
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান আঁচিনৰ/ 
বােব সবমুঠ

িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)
ভাগ কঃ কৱল িশu উে েশ  িত ান/আঁচিন/ কাযসূচী সমূহৰ বােব বােজট িবিনেয়াগ/ব য়

১ ২২১০-০৩-৮০০-৩৫৯৪-
৭০০-৩২-৯৯-এচ অ িপ 
িড-িজ-িজএ- িভ

ৰা ীয় া  অিভযান (এন এইচ 
এম)-মূল অংশ ৫০ কািট টকা 
অিতিৰ  আগuক পাঁচ বছৰৰ 
বােব ১৪ বছৰৰ তলৰ িশuৰ 
বােব িচিকৎসা সাহায ৰ কাৰেণ

বগ সমূহৰ 
িবতৰণ 

িনবািচত জিটল ৰাগ থকা 
িশuসকলক িব ীয় সহায় দান 
কিৰবৈল এইেটা এক ৰাজ  
পৃ েপাষকতা কৰা আঁচিন । 
০-১৪ বছৰ বয়সৰ ণী

০.০০০ ৪০০.০০০ ৪০০.০০০ ৯৫০.০০০

২ ২২১০-০৩-৮০০-৩৫৯৪-
৯৮৮-৩২-৯৯-এচ অ’ িপ 
িড-িজ-িজএ- িভ

ৰা ীয় া  অিভযান (এন এইচ 
এম)-এইচ আই িভ আ া  
িশuসকলৰ বােব চািৰটা িবেশষ 
পিৰচযা গৃহ

বগ সমূহৰ 
িবতৰণ

িশ াক সামিৰ ১-১৮ বছৰ 
বয়সৰ ণীৰ মাজৰ িশuসকল 
িযসকল এইচ আই িভ এইডছৰ 
াৰা আ া /  ভাৱীসকলক 
আ য় দান কিৰবৈল

৪২.৭৫০ ৪০.০০০ ৪০.০০০ ৪৭.৫০০

৩ ২২১০-০৩-৮০০-৩৫৯৪-
৯৯১-৩২-৯৯--এচ অ’ িপ 
িড-িজ-িজ-এ- িভ

ৰা ীয় া  অিভযান (এন 
এইচ এম)-িশuসকলৰ জ গত 
rদেৰাগ/ িব িপ এলৰ বােব 
rদ য স ীয় শলিচিকৎসা 
সংকটকালীন পিৰচযা আu বৃ  
ৰাগীক সাহায

বগ সমূহৰ 
িবতৰণ

িবনামূলীয়া িচিকৎসা দান 
কিৰবৈল/ জ গত rদেৰাগ 
থকা িশuসকলৰ শলিচিকৎসাৰ 
বােব আu বৃ  ৰাগীক সাহায  
দান কিৰবৈল । বয়সৰ ণী 

০-১৮ বছৰ 

৯৫০.০০০ ৩২০.০০০ ৩২০.০০০ ৩০৪.০০০

ভাগ খঃ অন ান  িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ অধীন  িশu-িনিদ  উপকৰণ সমূহৰ বােব বােজট িবিনেয়াগ /ব য়
৪ ২২১০-০৩-৮০০-৩৫৯৪-

৯২৭-৩২-৯৯-িচ এচ এচ-িজ 
এ-িড

ৰা ীয় া  অিভযান (এন এইচ 
এম) ক ীয় অংশ

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

১) িচ এচ এচ-এন এইচ 
এম-টীকাকৰণ আu িপ িপ 
আই-টীকাকৰণ সৱাসমূহৰ 
দানৰ াৰা ০-১৬ বছৰৰ বয়স 
ণীৰ িশuসকলক টীকাকৰণ 
িতেৰাধসাধ  বমাৰ সমূহৰ পৰা 

সুৰ া দান কিৰবৈল । টাকাঃ 
এই কাযকাল ১০০% িশu 
িনিদ  আঁচিনৰ অধীনত আেহ 
িকu এইেটা ািৱত বােজটৰ 
সবমুঠৰ ৩.৪০১৪৫১০৯% এই 
িশতানৰ অধীনত আেছ।
২) িচ এচ এচ-এন এইচ 
এম-আৰ-িব-এছ- ক-আগতীয়া 
িচনা কৰণ আu আগতীয়া 
হ ে পৰ এক যথা েয়া-জনীয় 
ৰি ক ল েৰ জ ৰ পৰা ১৮ 

বছৰৰ িশuসকলৰ বােব ৪ টা  
‘িড’ ক সামিৰ লবৈল এইখন 
এখন ক ীয় চৰকাৰৰ আঁচিন 
সইসমূহ যথা েম জ গত 
িবসংগিত, তাৰতম , বমাৰসমূহ, 
শািৰৰীক অ মতাক সামিৰ 
িবকাশৰ িবল ন।

১৭০,৩৪৭.২৮০ ১৪৫,৮০০.০০০ ২৩৬,৯৭৬.২২০ ১৮০,৬৯২.০০০

িবভাগৰ নাম : sাs  আৰ  পিৰয়াল কল াণ িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : ৰা ীয় sাs  অিভযান

লাখ (টকাত)
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  িবৱৰণীৰ 

সেত িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ 
গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত
 বােজট াককলন সংেসািধত 

াককলন বােজট াককলন
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান আঁচিনৰ/ 
বােব সবমুঠ

িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)
টাকাঃ এই কাযকলাপ িশu 
১০০% িনিদ  আঁচিনৰ 
অধীনত আেহ িকu এইেটা 

ািৱত বােজটৰ সবমুঠৰ 
১.১৯৮৮৫২১৯০৪৬৭৭৬% 
এই িশতানৰ অধীনত আেছ
৩) িচ এচ এচ-এন এইচ এম-
িশu া  / ০১-১৪ বছৰ বয়স 
গাটৰ নৱজাতকৰ uuষা আu 
৫ বছৰৰ তলৰ িশuসকলৰ 
ওপৰত িবেশষ uu  আেৰাপ 
কিৰ ৰাজ ৰ িশuৰ মৃতৄ ৰ 
হাৰ আu ৰাগ তা াস 
কৰা। টাকাঃ এই কাযকলাপ 
১০০% িশu িনিদ  আঁচিনৰ 
অধীনত আেহ িকu এই 
ভািৱত বােজটৰ সবমুঠ 

৫.৮৪৬৬১৯১৪১৯৬৫৩% এই 
িশতানৰ অধীনত আেছ।
৪) িচ এচ এচ-এন এইচ এম-
অপােৰচন াইল-ফটা ওঁঠ আu 
তালু থকা ০-১৮ বছৰ বয়স 
ণীৰ িশu সকলক িবনামূলীয়া 

শল  িচিকৎসা।
টাকাঃ এই কাযকলাপ ১০০% 
িশu িবিনিদ  আঁচিনৰ অধীনত 
আেহ িকu এইেটা ািৱত 
বােজটৰ অধীনত সবমুঠ 
০.০৭৭৪৭৯৯১০৫৬৬০৪৬১% 
এই অধীনত আেহ ।

মুঠ ১,৭১,৩৪০.০৩০ ১,৪৬,৫৬০.০০০ ২,৩৭,৭৩৬.২২০ ১,৮১,৯৯৩.৫০০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  িবৱৰণীৰ 

সেত িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ 
গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট াককলন সংেসািধত 
াককলন বােজট াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান আঁচিনৰ/ 
বােব সবমুঠ

িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)
ভাগ খঃ অন  িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ অধীন  িশu-িবিনিদ  উপকৰণ সমূহৰ বােব বােজট িবিনেয়াগ/ব য়

১
২২৩০-০১-০০১-
৫৮৭৬-০০০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-অিডএচ-িজএ-িভ

ম কল াণ সমাজৰ গঠন বগ সমূহৰ 
িবতৰণ 

উ াৰ হাৱা িশu িমক সকলক 
পুনঃ সং াপন কিৰবৈল ০.০০০ ২৬০.৫৫০ ২৬০.৫৫০ ২৪৭.০০০

মুঠ ০.০০০ ২৬০.৫৫০ ২৬০.৫৫০ ২৪৭.০০০

# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  িবৱৰণীৰ 

সেত িত ান/আঁচিন/ 
কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ 
গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ 
উে শ । আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট াককলন সংেসািধত 
াককলন বােজট াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান আঁচিনৰ/ 
বােব সবমুঠ

িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)
ভাগ-কঃ কৱল িশuৰ উে েশ  িত ান/ আঁচিন /কায সূচীসমূহৰ বােজট িবিনেয়াগ/ ব য়

১
৪০৫৯-০১-০৫১-
২০৩৬-০০০-১৩-৯৯-
এছঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

চাহ বািগচাত হাইuলৰ িনমান বগসমূহৰ 
িবতৰণ

চাহ বাগান এেলকাত িশu 
সকলৰ বােব মানৰ উ য়ন 
কিৰবৈল অ ঃগাঠিনৰ িবকাশৰ 
াৰা

২,৮৯৫.৯৫০ ৬,০০০.০০০ ৯.০০০.০০০ ১,৪২৫.০০০

ভাগ-খঃ অন ান  িত ান/ আঁচিন/ কাযসূচীসমূহ অ গত িশu িবিনিদ  উপকৰণসমূহৰ বােজট িবিনেয়াগ/ ব য়

২
৪০৫৯-০১-১০১-
০১২১-৭১৪-১৩-৯৯ 
এছঅ’িপিড-অ’িডএছ-িজএ-িভ

অ ািলকা (গড় কা ািন)ৰাজীৱ 
গা ী ীয়া কমে ,আিমনগাওঁ

বগ সমূহৰ 
িবতৰণ

ীড়া স ক য় কায কলাপত 
িশuসকলৰ উ য়নকিৰবৈল 
সকেলা সা-সুিবধাৰ সেত এখন 
িডয়াম িনমানৰ াৰা অসম 

ৰাজ ত আ ঃগাঠিনৰ িবকাশ
৭৫৯.৮৫০ ৮০০.০০০ ৫,৮০০.০০০ ৭৬০.০০০

৩
৪০৫৯-৬০-০৫১-
৪৫৪৮-০০০-১৩-৯৯-
এছঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

িডয়ামৰ িনমান বগসমূহৰ 
িবতৰণ

ীড়া স ক য় কায কলাপৰ 
িশuসকলৰ উ য়ন কিৰবৈল 
সকেলা সা-সুিবধাৰ সেত এখন 
িডয়াম িনমানৰ াৰা অসম 

ৰাজ ত বুিনয়াদৰ িবকাশ
০.০০০ ১,৬০০.০০০ ১,৬০০.০০০ ২৮৫.০০০

মুঠ ৩৬৫৫.৮০০ ৮৪০০.০০০ ১৬৪০০.০০০ ২৪৭০.০০০

িবভাগৰ নাম : ম আৰ  কল াণ িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : ম আ k

লাখ (টকাত)

িবভাগৰ নাম : লাক িনমাণ (গৃহ আৰ  ৰা ীয় ঘাইপথ) িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : মুখ  অিভযnা,অ ািলকা

লাখ (টকাত)
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ ক :  কৱল িশuৰ উে েশ  িত ান/আঁচিন/কাযসূচীসমূহৰ বােজট িবিনেয়াগ/ব য়।
১

২২৩৫-০২-১০২-
০৯৪৪-০০০-১৯-৯৯-
ইই-িজএ-িভ

বাল ভৱন, uৱাহাটী ৬ ৰ পৰা 
১২ বছৰ

িশuসকলৰ সৃজনী স ানৰ বােব 
সুেযাগ বােব সুেযাগ দান কৰা ০.০৯০ ০.৪৫০ ০.৪৫০ ০.৪১০

২
২২৩৫-০২-১০২
-২৪২৪-০০০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

আইনৰ সেত সংঘাতত 
িল  িশuসকল

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

আইনৰ সেত সংঘাতত িল  
িশuসকলক সুৰ া দান কৰা ০.০০০ ৮০.০০০ ৮০.০০০ ৭৬.০০০

৩
২২৩৫-০২-১০২-
২৪৩৬-০০০-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

িশu সৰবৰাহ বগসমূহৰ 
িবতৰণ

ৰাজ ত িশu সৰবৰাহ পিৰহাৰ 
কিৰবৈল িতব ৱ া লাৱা আu 
গাচৰসমূহ যিতয়াই উ ৱ হয় যথা 
সমাধানৰ পৰামশ িদয়া।

০.০০০ ৬০.০০০ ৬০.০০০ ৯৫.০০০

৪
২২৩৫-০২-১০২-
২৬১৬-০০০-১৯-৯৯-
ইই-িজএ-িভ

বালভৱন, িড গড় ৬ ৰ পৰা 
১২ বছৰ

িশuসকলৰ সৃজনী স ানৰ বােব 
সুেযাগ দান কেৰ। ০.০০০ ০.৯২০ ০.৯২০ ০.৮৩০

৫
২২৩৬-০২-১০১
-০৯৭৬-৯২৭-৩২-৯৯
-িচএচএচ-িজএ-িভ

িবেশষ পিৰপুি  কাযসূচী 
(িপ এম িজ ৱাই) ক ীয় 
অংশ

০ ৰ পৰা ৫ 
বছৰৈল

৬ বছৰৰ অনু ৰ িশuসকলক 
অনুেপাষক স ূৰণৰ সেত স ূিৰত 
আহাৰ দান কৰা

৫০,৯৯৬.০৩০ ৪৮,৬০০.০০০ ৬২,৪৯৫.৮৬০ ৪৮,৬০০.০০০

৬
২২৩৫-০২-১০২-
০১৭৭-৯২৭-৩২-৯৯-
িচএচএচ-িজএ-িভ

সমি ত িশu উ য়ন সৱা 
আঁচিনৰ কাযকৰীকৰণ (আই 
িচ িড এচ) ক ীয় অংশ

০ ৰ পৰা ৫ 
বছৰৈল

পুি হীনতা াস, মিহলাৰ ৰ হীনতা 
াস আu িশuৰ া  আu পুি ৰ 
ৰ উ ীতকৰণ, িশuৰ িবদ ালয়ৰ 

বােব uিত
০.০০০ ২,৩২০.৬৫০ ২,৬৭০.৫৩০ ২১,০৫৯.০০০

৭
৪২৩৫-০২-১০২-
০১৭৭-৩৩১-৩৫-৯৯-
আৰআইিডএফ-এচএচ-
িজএ-িভ

সমি ত িশu উ য়ন সৱা 
আঁচিনৰ কাযকৰীকৰণ 
(আই িচ িড এচ) আিহ 
অংগনবাদী ক সমূহ  
গঠন।

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

া  িবদ ালয় িশ া, টীকা দান, 
পুি  আu া  িশ া, সুপািৰচ 
সৱাসমূহ, ইত ািদ দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০১০ ২৫০.০০০

৮
২২৩৫-০২-১০২
-৩৯৫৯-৯২৭-৩২-৯৯
-িচএচএচ-িজএ-িভ

সমি ত িশu উ য়ন সৱা 
আঁচিনৰ কাযকৰীকৰণ (আই 
িচ িড এচ) – ক ীয় অংশ

বগসমূহৰৰ 
িবতৰণ

িশuসকলক সঁচা িবপদ বা 
তওঁেলাকৰ জীৱন, িপতॆ  বা 
মাতॆ  বা শশৱৰ িত তওঁেলাকৰ 
বলতা াস কৰা আu িতকৰ 
পিৰি িতসমূহৰ পৰা তওঁেলাকক 
সুৰি ত কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২,০২৫.৬৪০

৯
২২৩৫-০২-১০২-
৩৯৫৯-৯২৮-৩২-৯৯
-এচঅ’িপিড-এচএচ
-িজএ-িভ

সমি ত িশu উ য়ন সৱা 
আঁচিন কাযকৰীকৰণ (আই 
িচ িড এচ) – ৰািজ ক অংশ।

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

িশuসকলক অহা সংকটৰ পৰা ৰ া 
কৰা সঁচা িবপদ বা তওঁেলাকৰ 
জীৱন, িপতॆ  বা মাতॆ  বা শশৱৰ 
িত িবপদাশ াৰ িবuে  সুৰি ত 

কৰা। কােনা ধৰণৰ িতৰ িত 
তওঁেলাকৰ বলতা াস কৰা 
আu িতকৰ পিৰি িতসমূহৰ পৰা 
তওঁেলাকক সুৰি ত কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২২৫.০৭০

িবভাগৰ নাম : সমাজ কল াণ িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : সমাজ কল াণ স ালকালয়

লাখ (টকাত)
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

খ  কঃ কৱল িশuৰ উে েশ  িত ান/আঁচিন/কাযসূচীসমূহৰ বােজট িবিনেয়াগ/ব য়।

১
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০৩-
১০৩-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ 
ৰা ীয় িব ান িদৱস

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িব ানত এক আ হ উ ী  কিৰবৈল, 
মানুহক অনু ািণত কিৰবৈল, 
িবেশষৈক িশ াথ সকলক, নতৄন 
গেৱষণাসমূহ স াদন কিৰবৈল আu 
িব ান আu যুি িবদ াৰ অিভনৱ 
িবকাশসমূহৰ িবষেয় তওঁেলাকক 
সজাগ কিৰবৈল

১১.৪০০ ৮.০০০ ৮.০০০ ৭.৬০০

২
৫৪২৫-০০-৮০০-০৩৮৯০০০-
১৩-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

uৱাহাটী তাৰকাগৃহ
১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব জ ািতষিব ান আu মহাকাশ 
িব ানৰ চাৰ আu জনি য় কিৰবৈল

১৪.৩৬০ ৫৬.০০০ ৫৬.০০০ ২৮৫.০০০

৩
৫৪২৫-০০-৮০০-৫৯৫০-
০০০-১৩-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

ছয় ানত নতৄন তাৰকাগৃহ
১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব জ ািতষিব ান আu মহাকাশ 
িব ানৰ চাৰ আu জনি য় কিৰবৈল

৫৭.৩৭০ ৪০০.০০০ ৪০০.০০০ ৫২২.৫০০

িবভাগৰ নাম : িবjান আৰ  pযুিkিবদ া িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মূৰব ীৰ নাম : িবjান আৰ  pযুিkিবদ াৰ স ালকালয়

লাখ (টকাত)

# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ খ : অন ান  িত ান/আঁচিন/কাযসূচীসমূহৰ অধীনত িশu িবিনিদ  উপকৰণসমূহৰ বােব বােজট/িবিনেয়াগ/ব য়।।
১০ ২২৩৬-০২-৮০০-

০৯৭৩-৮৭৩-৩২-৯৯-
িচএচএচ-িজএ-িভ

ৰা ীয় পাষণ অিভযানৰ 
কাযকৰীকৰণ ( পাষণ 
অিভযান) – ক ীয় অংশ

০ ৰ পৰা ৫ 
বছৰৈল

৫ বছৰৰ অনু ৰ িশuৰ সকেলা ধৰণৰ 
পুি হীনতা, ব ন ব াহত আu মাৎ 
খীনাই uকাই িনয়া অৱ াসমূহৰ অ  
কিৰ আu পিৰপুি ৰ চািহদা পূৰণ 
কৰা।  

১৪,৯১৬.৭৯০ ৩,৬৪৫.০০০ ৩,৬৪৫.০০০ ৩,০৪৫.০০০

১১ ২২৩৬-০২-৮০০-
০৯৭৩-৮৭৩-৩২-৯৯-
এচঅ’িপিড-এচএচ-িজএ-িভ

ৰা ীয় পাষণ অিভযান 
কাযকৰীকৰণ ( পাষণ 
অিভযান) – ৰািজ ক অংশ

০ ৰ পৰা ৫ 
বছৰ

৫ বছৰ অনু ৰ িশuৰ সকেলা ধৰণৰ 
পুি হীনতা ব ন ব াহত, আu মাৎ 
খীনাই uকাই িনয়া অৱ াসমূহৰ 
অ  কিৰ, আu পিৰপুি ৰ চািহদা 
পূৰণ কৰা।     

০.০০০ ৩৬০.০০০ ৩৬০.০০০ ১৬০.২৫০

১২ ২২৩৫-০২-১০২-০১৭৭-
৯২৮-৩২-৯৯-এচঅ’িপিড
-এচএচ-িজএ-িভ

সমি ত িশu উ য়ন সৱা 
আঁচিন কাযকৰীকৰণ (আই 
িচ িড এচ) - ৰািজ ক অংশ

০ ৰ পৰা ৫ 
বছৰ

পুি হীনতা াস, মিহলাৰ ৰ হীনতা 
াস আu িশuৰ া  আu পুি ৰ 
ৰ উ ীতকৰণ, িশuৰ িবদ ালয়ৰ 

বােব uিত।

০.০০০ ৮৬.৪০০ ৮৬.৪০০ ১,৭৯০.৬৬০

১৩ ২২৩৬-০২-১০১-০৯৭৬
-৯২৮-৩২-৯৯-এচঅ’িপিড-
এচএচ-িজএ-িভ

িবেশষ পিৰপুি  কাযসূচী 
(িপ এম িজ ৱাই) – ৰািজ ক 
অংশ

০ ৰ পৰা ৫ 
বছৰ

৬ বছৰৰ অনু ৰ িশuসকলৰ বােব 
অনুেপাষক স ূৰণৰ সেত স ূিৰত 
আহাৰ দান কৰা।

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৫,৪০০.০০০

মুঠ ৬৫,৯১২.৯১০ ৫৫,১৫৩.৪২০ ৬৯,৩৯৯.১৭০ ৮২,৭২৭.৮৬০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)
৪

৫৪৫২-০০-৮০০-৩৮৯০-
০০০-১৩-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ান চহৰ
১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব জ ািতষিব ান আu মহাকাশ 
িব ানৰ চাৰ আu জনি য় কিৰবৈল

১৪১.৩১০ ৪০০.০০০ ৪০০.০০০ ১১৪০.০০০

৫
৫৪২৫-০০-৮০০-৩১০৩-
৬০০-১৩-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ িজলা 
িব ান ক

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব জ ািতষিব ান আu মহাকাশ 
িব ানৰ চাৰ আu জনি য় কিৰবৈল

১৫৬.৫২০ ২৪০.০০০ ২৪০.০০০ ৫৭০.০০০

৬
৫৪২৫-০০-৮০০-৩৭০১-
০০০-৩৫-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

নলবাৰী, উ ৰ লিখমপুৰ 
কাকৰাঝাৰ আu অন ান  
ানত নতৄন তাৰকাগৃহৰ 
াপন

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব জ ািতষিব ান আu মহাকাশ 
িব ানৰ চাৰ আu জনি য় কিৰবৈল

২৫.৭৩০ ৮০.০০০ ৮০.০০০ ২৮৪.০০০

৭
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০৩-
১০৪-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ 
আযভ  িব ান ক  (খ  
পযায়)

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

ব ািনক rি েকাণৰ সৃি  আu খ  
পযায়ৰ আযভ  িব ান ক ত িশu 
আu জনসাধাৰণৰ মাজত িব ানৰ 
েয়াগ

১৫২.০০০ ১৬০.০০০ ১৬০.০০০ ১৫২.০০০

৮
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০৩-
১০৭-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ 
িবদ ালয় উি দ বিচ  
ক

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

জৱৈবিচ ৰ িচনা কৰণ, সংৰ ণ 
আu িশ াথ ,িশ ক আu 
জনসাধাৰণৰ মাজত অ লৰ u াপ , 
ানীয় আu আংশকাযু  উি দৰ 

সজাগতাকৰণ
৪.৭৫০ ৪.০০০ ৪.০০০ ৪.৭৫০

৯
৩৪২৫-৬০-২০০-১৩০৩-
১১০-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ 
যাৰহাট িব ান ক  ও 
তাৰকাগৃহ

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব মৗিলক িব ান জ ািত িব ান 
আu মহাকাশ িব ানৰ চাৰ আu 
জনি য় কিৰবৈল 

৪৭.৫০০ ২৪.০০০ ২৪.০০০ ৭৬.০০০

১০ ৩৪২৫-৬০-৩১০৩-১১২-৩২-
৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ মইনা 
পািৰজাত

৬ ৰ পৰা 
১২ বছৰ 
বয়সৈল

জৱৈবিচ , া  আu া িব ানৰ 
সজাগতা সৃি কৰণ আu দনি ন 
জীৱনত ইয়াৰ েয়াজনীয়তাৰ বােব 
িশu সকলৰ মাজত ব ািনক 
মেনাভাৱৰ পুনঃিশ া

১৪.২৫০ ৪.০০০ ৪.০০০ ৩.৮০০

১১
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০৩-
১১৬-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ- 
িবদ ালয়ত িব ান আu 
গিণতৰ সহজসাধ  কৰা 
লাক

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িব ানৰ সৰ ামসমূহক ব ৱহাৰ কিৰ 
হ  কাযকলাপসমূহৰ াৰা িব ান 
আu গিণতৰ িশ ণ ি য়া হণ 
আu শি শালী কিৰবৈল

১৫২.০০০ ১৬০.০০০ ১৬০.০০০ ১৫২.১৯০

১২
৩৪২৫-৬০-০০১-৩১৮৯০০০-
৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

uৱাহাটী তাৰকাগৃহ বগসমূহৰ 
িবতৰণ

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব মৗিলক িব ান জ ািত িব ান 
আu মহাকাশ িব ানৰ চাৰ আu 
জনি য় কিৰবৈল 

৯৫.০০০ ৪.০০০ ৪.০০০ ১৩৩.০০০

১৩
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০৩-
৩১৩-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ 
অসমৰ িব ান ক সমূহ 
আu তাৰকাগৃহ

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ  আu জনসাধাৰণৰ িহতৰ 
বােব মৗিলক িব ান জ ািত িব ান 
আu মহাকাশ িব ানৰ চাৰ আu 
জনি য় কিৰবৈল 

০.০০০ ৪০.০০০ ৪০.০০০ ৪২.৭৫০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ খঃ অন ান  িত ান/আঁচিন/কাযসূচীসমূহৰ অ গত িশu-িবিনিদ  উপকৰণসমূহৰ বােজট িবিনেয়াগ/ব য়।

১৪
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০৩-
১০৬-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ান জনি য়কৰণ 
জলবায়ুকৰণ

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ সকলৰ মাজত জলবায়ু 
পিৰবতনৰ সংেবদনশীলকৰণ 
কাযসূচীসমূহ আu জলবায়ু স ক য় 
সংকটসমূহৰ স েক সজাগতা সৃি  
কৰা আu জলবায়ু পুণuদ মী সমাজৰ 
uu

১৭.০০০ ৬.৪০০ ৬.৪০০ ৬.০৮০

১৫
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০০-
৪১৯-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ান জনি য়কৰণ অসম 
িব ান সমাজ

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

িশ াথ , িব ানী আu সাধাৰণ 
মানুহৰ মাজত জলবায়ু পিৰবতনৰ 
সংেবদনশীলকৰণ কায সূচীসমূহ 
ব ািনক বৃি ৰ িবকাশ আu 
মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ িব াৰ 
কিৰবৈল 

১৪.২৫০ ১০.৪০০ ১০.৪০০ ৯.৮৮০

১৬
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০১-
২১৬-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ানৰ জনি য়কৰণ-
জিৱক স দ ক

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

ৰাজ ৰ জিৱক স দসমূহৰ 
িচনা কৰণ আu সংৰ ণ আu 
সংৰ ণৰ বােব সজাগতাৰ িব াৰ

৩৩.২৫০ ২৮.২০০ ২৪.২০০ ২৬.৬০০

১৭
৩৪২৫-৬০-২০০-৩১০৩-
৩১২-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ান জনি য় কৰণ 
অসমত শি  নবীকৰণৰ 
বােব গেৱষণা আu উ য়ণ 
গেৱষণাৰ াপন কৰা

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

নৱীকৰণীয় শি ৰ েয়াগৰ ওপৰত 
িশ াথ সকলৰ মাজত সজাগতা 
িব াৰ কিৰবৈল

৫০.০০০ ৮.০০০ ৮.০০০ ৭.৬০০

১৮
৩৪২৫-৬০-২০০-২৩৩৪-
০০০-৩২-৯৯-এচ অ’িপিড-িজ-
িজএ-িভ

িব ান, যুি িবদ া আu 
উ াৱণৰ চাৰ

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

সাধাৰণ জনতাৰ মাজত িব ান, 
যুি িবদ া আu উ াৱণৰ েয়াগৰ 
চাৰ আu হণ কৰা িব ান িশ া 

সৱলীকৰণ আu ৰাজ ত ব ািনক 
পিৰেৱশৰ উ িতসাধন

৪৭.৫০০ ৪০.০০০ ৪০.০০০ ৩৮.০০০

মুঠ ১০৩৪.১৯০ ১৬৭৭.০০০ ১৬৭৭.০০০ ৩৪৬২.৭৫০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ খঃ অন ান  িত ান/আচিন/কাযসূচী সমূহৰ অধীন  িশu িবিনিদ  উপাদানসমূহৰ বােব বােজট  িবিনেয়াগ/ ব য়।

১
২২০৪-০০-১০৪-০০০০-
২৬-০৪-এচঅ’িপিড,িজ
-িজএ-িভ

উৎসৱ/ মলা আu ি য়া-
কলাপৰ অনুি ত কৰা  

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল 

ীড়া িতভাৰ িচনা কৰণৰ বােব 
আu ইয়াৰ িতপালনৰ বােব ীড়া 
আu উৎসৱসমূহত িশuসকলৰ অংশ 
হনৰ চি য়ন ীড়ািবদ িবকাশ 

কিৰবৈল
০.০০০ ৫০.০০০ ২২৩.৭৭০ ১৯৬.৩৫০

২
২২০৪-০০-৮০০-০৮০০-
৯৮২-২৬-৯৯-এচঅ’িপিড,িজ
-িজএ-িভ

অ গামী খ ত খলুৈৱৰ 
বােব িশ ণ কায সূচী

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

ীড়া িতভাৰ িচনা কৰণৰ বােব 
আu ইয়াৰ িতপালনৰ বােব ীড়া 
আu উৎসৱসমূহত িশuসকলৰ অংশ 
হনৰ চি য়ন ীড়ািবদ িবকাশ 

কিৰবৈল
০.০০০ ৪০.০০০ ৪০.০০০ ৩৮০.০০০

৩
২২০৪-০০-৮০০-০৮০০-
এচওৱাই২-২৬-৯৯-এচঅ’িপিড,
িজ-িজএ-িভ

এম িপ পয য়ৰ ীয়া 
িতেযািগতা

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল 

ীড়া িতভাৰ িচনা কৰণৰ বােব 
আu ইয়াৰ িতপালনৰ বােব ীড়া 
আu উৎসৱসমূহত িশuসকলৰ অংশ 
হনৰ চি য়ন ি য়ািবদ িবকাশ 

কিৰবৈল
০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৩৩২.৫০০

মুঠ ০.০০০ ৯০.০০০ ২৬৩.৭৭০ ৯০৮.৮৫০

# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ কঃ কৱল িশuৰ উে েশ  িত ান/আঁচিন/কাযসূচীসমূহৰ বােব বােজট িবিনেয়াগ/ব য়।

১
২২২৫-০৩-২৭৭-০৮৭৩-
০০০-১০-১০-এছঅ’িপিড-
িজ-িজএ-িভ

চাহ বাগান ইত ািদৈল াক-
েৱিশকা জলপািন

১৩ ৰ পৰা 
১৮ বছৰ 
বয়সৈল

এই আঁচিনৰ উে শ  uখীয়া সকলৰ 
িহতৰ বােব চাহ জনজািত স দায়ৰ 
ছা সকলৈল াক- েৱিশকা জলপািন 
দান কৰা

৭৫.৮৭০ ১৫০.০০০ ১৫০.০০০ ১৫০.০০০

২
২২২৫-০৩-৮০০-৫৯৭৭-
০০০-১৭-০৫-এছঅ’িপিড-
িজ-িজএ-িভ

চাহ জনজািত ল’ৰা আu 
ছাৱালী আবাসৰ মৰামিত 
আu ব ৱ াপনা

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

ছা  সকলক সুৰি ত আu িনৰাপ া 
যু  আবাস সা-সুিবধা দান কৰা ০.০০০ ১৫০.০০০ ১৫০.০০০ ৬০০.০০০

িবভাগৰ নাম : kীড়া আৰ  যুৱ কল াণ িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : kীড়া আৰ  যুৱ কল াণ স ালকালয়

লাখ (টকাত)

িবভাগৰ নাম : চাহ জনজািত িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : চাহ জনজািত কল ান স ালকালয়,অসম

লাখ (টকাত)
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ খঃ   কৱল িশuৰ ঊে েশ  িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰসমূহৰ বােব বােজট িবিনেয়াগ/ব য়

১
২২২৫-০২-২৭৭-২৮৪৪-
০০০-৩২-৯৯ এচঅপিড-
িটএচএ-িজএ-িভ

অনুসূিচত জনজািত 
( ভয়াম) সুখ ািতপূণ 
িশ াথ ৈল িবেশষ উদগিন 
সহায়

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

দশম, াদশ, াতক আu াতেকা ৰ 
পৰী াসমূহ উ ীণ অনুসূিচত 
জনজািতৰ িশ াথ ৈল িব ীয় সাহায  
দান কিৰবৈল অন ান  িপছপৰা 
ণীসমূহ

০.০০০ ৩০০.০০০ ৩০০.০০০ ৪০০০.০০০

২
২২৫৫-০৩-২৭৭-২৫৯৪-
০০০-৩২-৯৯ এচ অ িপ 
িড-িজ-িজএ- িভ

অন ান  িপছপৰা ণীৰ 
সূখ ািতপূণ িশ াথ ৈল 
িবেশষ উদগিন সহায়

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

হাইuল িশ া  পৰী া, উ তৰ 
মাধ িমক আu  াতকৰ সুখ ািতপূণ 
িশ াথ সকলৈল অন ন  িপছপৰা 
ণীসমূহৈল িবেশষ উদগিন সহায় 
দান

০.০০০ ৫০.০০০ ৫০.০০০ ৫০.০০০

৩
২২৫৫-০২-২৭৭-০৮৩৬-
৯২৭-১০-০১-িচ এচ এছ-িজ 
এ-িভ

াক েৱিশকা জলপািন 
ক ীয় অংশ

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

অন ান  িপছপৰা ণীসমূহৰ 
াছ থম মানৰ পৰা দশম মানৰ 

িশ াথ সকলৈল জলপািন দান 
কিৰবৈল

৫৮.০৮০ ১৪৫.৮০০ ১৪৫.৮০০ ১৮০.০০০

িবভাগৰ নাম : ভয়াম জনজািত আৰ  িপছপৰা নীসমূহৰ কল াণ িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : ভয়াম, জনজািত আৰ  িপছপৰা ণীসমূহৰ কল ান স ালকালয়

লাখ (টকাত)

# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

৩
২২২৫-০৩-২৭৭-
০৮৭৪-০০০-১০-০১
-এছঅ’িপিড-অ’িডএছ-
িজএ-িভ

চাইমন িসংহ হ’ৰ জলপািন বগসমূহৰ 
িবতৰন

আঁচিনৰ উে শ  দিৰ  ছা  
সকলৰ িহতৰ বােব চাহ জনজািত 
স দায়ৰ ছা সমূহক জলপািন 
দান কৰা। মি েকা ৰ বা উ তৰ 

মাধ িমেকা ৰ ৰত তওঁেলাকৰ 
অধ য়ন কিৰ থকা চাহ জনজািত 
স দায়ৰ ছা সকলক তওঁেলাকৰ 
িশ া সমা  কৰাত স ম কিৰবৈল 
িব ীয় সহায় দান কৰা

৩৩০.৮০০ ৪০০.০০০ ১,১১০.০০০ ৮০০.০০০

৪
২২২৫-০৩-৮০০-
৪৭৪৮-০০০-১৯-৯৯
-এছঅ’িপিড-িজ-িজএ-িভ

চাহ জনজািত লৰা আu 
ছাৱালী আবাসৰ বােব 
আচবাব আu সা-সৰ াম 

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

চাহ জনজািত স দায়ৰ ছা সমূহৈল 
সুৰি ত আu িনৰাপদ আবাস দান 
কিৰবৈল

০.০০০ ১০০.০০০ ১০০.০০০ ১০০.০০০
ভাগ খঃ অন ান  িত ান/আঁচিন/কাযসূচীসমূহৰ অধীন  িশu িবিনিদ  উপাদানসমূহৰ বােব বােজট  িবিনেয়াগ/ ব য়

৫
২২২৫-০৩-৮০০-৫৯১৩
-০০০-৩২-৯৯-এছঅ’িপিড
-িজ-িজএ-িভ

িশu/মানৱ সৰবৰাহ, 
পিৰয়াল পিৰক না,আইন 
সজাগতা, া  ইত ািদৰ 
ওপৰত সজাগতা কায সূচী

বগ সমূহৰ 
িবতৰণ

চাহ জনজািত স দায়ৰ মাজত িশu 
আu মানৱ সৰবৰাহ আu পিৰয়াল 
পিৰক না স ক য় সজাগতা সৃি  
কৰা

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ১০০.০০০

মুঠ ৪০৬.৬৭০ ৮০০.০০০ ১৫১০.০০০ ১৭৫০.০০০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

৪
২২২৫-০২-২৭৭-০৮৪৮-
৯২৭-১০-০১--িচ এচ এছ-িজ 
এ-িভ

অনুসূিচত জনজািতৰ 
ভয়াম ৰ বােব 
েৱিশেকা ৰ জলপািন
ক ীয় অংশ

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ বয়সৈল

নৱম মান আu ওপৰৰ অধ য়ন ৰত 
অনুসূিচত জনজািতৰ িশ াথ ৈল 
জলপািন দান কিৰবৈল

৫৫৮৪.০২০ ৫,৮৩২.০০০ ৫,৮৩২.০০০ ৫,৮৩২.০০০

৫
২২২৫-০৩-২৭৭-০৮৫২-
৯২৯-১০-০১-িচ এচ এছ-িজ 
এ-িভ

অন ান  িপছপৰা ণীৰ 
িশ াথ ৈল াক- মি ক 
িবদ ালয়, ক ীয় অংশ

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

থমমানৰ পৰা াছ দশমমানত 
অধ য়ন ৰত অন ান  িপছপৰা ণীৰ 
িশ াথ ৈল জলপািন দান কিৰবৈল

২৪.৪৮০ ৮১.০০০ ১০১.০০০ ১০০.০০০

৬ ২২২৫-০৩-২৭৭-০৮৫৬-
৯২৭-০১-িচ এচ এছ-িজ এ-িভ

অন ান  িপছপৰা 
ণীৰ িশ াথ ৰ বােব 
েৱিশেকা ৰ জলপািন
ক ীয় অংশ

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ বয়সৈল

একাদশৰ পৰা াদশ ণীৰ ওপৰত 
অধ য়ন ৰত অন ান  িপছপৰা ণীৰ 
িশ াথ ৈল জলপািন দান কিৰবৈল

৩৮৫০.৬৯০ ৪,৭৭৯.০০০ ৪,৭৭৯.০০০ ২,২০০.০০০

৭
২২২৫-০৩-২৭৭-
০৮৫২-৯২৮-১০-০১-
এতঅিপিড-এচএচ-িজএ-িভ

অন ান  িপছপৰা ণীৰ 
িশ াথ ৈল াক- মি ক 
িবদ ালয়, ৰািজ ক অংশ

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

থম মানৰ পৰা দশম মানত 
অধ য়ন ৰত অন ান  িপছপৰা ণীৰ 
িশ াথ ৈল জলপানী দান কিৰবৈল

২৪.৪৯০ ৪৫.০০০ ১০০.০০০ ১০০.০০০

৮
২২২৫-০২-২৭৭-
৪৫৩২-০০০-১০-০১-
এচ-অ’-িপ-িদ-িজ-িজএ-িভ

থম মানৰ পৰা 
অ ম মানত অধ য়ন ৰত 
অনুসূিচত জনজািতৈল 
াক- মি ক জলপািন 
দান কিৰবৈল

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

থম মানৰ পৰা অ ম মানত অধ য়ন 
ৰত অনুসূিচত জনজািতৰ িশ াথ ৈল  
জলপানী দান কিৰবৈল

০.০০০ ৮০.০০০ ৮০.০০০ ৮০.০০০

৯
২২২৫-০২-২৭৭-
০৮৩৬-৯২৮-১০-০১-
এচ-অ’-িপ-িদ-িজ-িজএ-িভ

াক- মি ক জলপািন 
ৰািজ ক অংশ

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

থম মানৰ পৰা দশমমানত অধ য়ন 
ৰত অন ান  িপছপৰা ণীৰ 
িশ াথ ৈল জলপািন দান কিৰবৈল

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ২০.০০০

১০
২২২৫-০২-২৭৭-
০৮৪৮-৯২৮-১০-০১-
এচ-অ’-িপ-িদ-িজ-িজএ-িভ

অনুসূিচত জনজািতৰ 
ভয়াম ৰ মি ক উ ৰ 
জলপািন
ৰািজ ক অংশ

বগসসমূহৰ 
িবতৰণ

নৱম মান আu ওপৰৰ ণীত 
অধ য়ন ৰত অনুসূিচত জনজািতৰ 
িশ াথ ৈল  (ৰািজ ক অংশ)জলপািন 
দান কিৰবৈল

০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ৮০০.০০০

মুঠ ৯৫৪১.৭৬০ ১১৩১২.৮০০ ১১৩৮৭.৮০০ ৯৭৬২.০০০
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ কঃ কৱল িশuৰ উে েশ  িত ান/ আঁচিন/ কাযসূচীসমূহৰ বােব বােজট বিনেয়াগ/ ব য়

১
২২২৫-০১-২৭৭-০৮৩৬-
০০০-১০-০১-এছঅ’িপিড-
এছিচএছিপ-িজএ-িভ 

অনুসূিচত জািতৰ বােব াক 
মি ক জলপািন

৬ ৰ পৰা ১২ 
বছৰ বয়সৈল

থম ণীৰ পৰা স ম মান ণীত 
অধ য়নৰত অনুসূিচত জনজািতৰ 
িশuসকলৰ  িপতॆ-মাতॆৈল তওঁেলাকৰ 
স ানৰ িশ াৰ বােব আিথক সাহায  
দান কিৰবৈল

৫.৬৩০ ২০.০০০ ২০.০০০ ২০.০০০

২
২২২৫-০১-৮০০-
০৮২১-৪১৫-৩২-৯৯-
এছঅ’িপিড-এছিচএছিপ-
িজএ-িভ

অনুসূিচত জনজািতৰ 
সূখ ািতপূণ বািলকা 
িশ াথ ৰ বােব িব ীয় 
উদগিন সহায়

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ বয়সৈল

িব ীয় উদগিন সহায় দানৰ াৰা 
অনুসূিচত িশ াথ ৰ মাজত উ  
িশ াৰ উৎসািহত কিৰবৈল ৮০% ত 
ক অিধক ন ৰ লাভ কৰা অনুসূিচত 
জনজািতৰ ছাৱালী িশ াথ ৈল িব ীয় 
উদগিন সহায় দান কৰা হ’ব

০.০০০ ৭.৫০০ ৭.৫০০ ৮.০০০

৩
২২২৫-০১-৮০০.০৮২১-
৪১৬-৩২-৯৯-এছঅ’িপিড-
এছিচএছিপ-িজএ-িভ

uখীয়া অনুসূচীত জনজািতৰ 
মধাৱী ল’ৰা িশ াথ ৈল 
িব ীয় উদগিন সহায়

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ বয়সৈল

অনুসূচীত জনজািতৰ িশ াথ সকলৰ 
মাজত উ  িশ া উৎসািহত 
কৰা,িব ীয় উদগিন সহায় দানৰ 
াৰা ৮০% ৰ অিধক ন ৰ লাভ কৰা 
অনুসূিচত জনজািতৰ ল’ৰা িশ াথ ক 
সকলৈল উদগিন সহায় দান কৰা 
হ’ব

৫.৯০০ ৭.৫০০ ৭.৫০০ ৮.০০০

৪
২২২৫-০১-২৭৭-
৪৭২৬-৯২৭-১০-০১-
িচএচএচ-িজএ-িভ

নৱম মান ণীৰ পৰা দশম 
মান ণীত অধ য়নৰত 
অনুসূিচত জািতৰ 
িশ াথ ৈল াক মি ক 
জনপািন

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ বয়সৈল

নৱম মান ণীৰ পৰা দশম মান 
ণীত অধ য়নৰত িশuৰ িপতॆ-

মাতॆৈল আিথক সাহায  দান 
কিৰবৈল এই আঁচিন

৫.৮২০ ৮১.০০০ ৮১.০০০ ৯০.০০০

৫
২২২৫-০১-৮০০-
০৮২১-১৮৬-১৩-৯৯-
এছঅ’িপিড-এছিচএছিপ
 এচএচ-িজএ-িভ

ড০ ভেৱ  নাথ শইকীয়া 
িশu উদ ান ইে াৰ ীড়া 
িডয়ামৰ সেত িনমান

০-৫ বছৰ 
বয়সৈল

এছ িচ সংৰি ত িবধানসভা সমি ত 
িশu উদ ানৰ সেত ইে াৰ িডয়ামৰ 
িনমান 

০.০০০ ২৫.০০০ ২৫.০০০ ২৫.০০০

৬
২২২৫-০১-২৭৭-
০৭৩৩-৯২৭-৩২-৯৯-
িচএচএচ-িজএ-িভ

অনুসূিচত জািতৰ িশ াথ ৰ 
যাগ তাৰ মান উ ত কৰা-
ক ীয় অংশ

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

অনুসূিচত জািতৰ িশ াথ ৰ মাজত 
িশ াৰ চাৰ অনুসূিচত জািতৰ 
লাকৰ অথনীিতৰ উ িতৰ সেত

০.০০০ ২.৮০০ ২.৮০০ ০.০১০

৭
২২২৫-০১-২৭৭-
১৭৯৫-৯২৭-১০-০১-
িচএচএচ-িজএ-িভ

অনুসূিচত জািতৰ বােব 
মি েকা ৰ জলপািন-
ক ীয় অংশ

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

অনুসূিচত জািতৰ িশ াথ ৰ মাজত 
িশ াৰ চাৰৰ লগেত অনুসূিচত জািতৰ 
লাকৰ অথনীিতৰ উ িতৰ সেত

২০.৭৭০ ১,৬১১.৯০০ ১,৬১১.৯০০ ১,২০০.০০০

৮
২২২৫-০১-২৭৭-১৭৯৫-
৯২৮-১০-০১-এছঅ’িপিড-
এছিচএছিপ এচএচ-িজএ-িভ

অনুসূিচত জািতৰ বােব 
মি েকা ৰ জলপািন-
ৰািজ ক অংশ

বগসমূহৰ 
িবতৰণ

অনুসূিচত জািতৰ িশ াথ ৰ মাজত 
িশ াৰ চাৰ অনুসূিচত জািতৰ 
লাকৰ অথনীিতৰ উ িতৰ সেত

৯.০০০ ১৯৯.০০০ ১৯৯.০০০ ১৩০.০০০
ভাগ-খঃ অন ান  িত ান /আঁচিন /কায সূচীসমূহৰ অ গত িশu িবিনিদ  উপকৰণ সমূহৰ বােব বােজট িবিনেয়াগ / ব য়

৯
২২২৫-০১-২৭৭-৪৭২৬-
৯২৮-১০-০১-এছঅ’িপিড-
এছিচএছিপ এচএচ-িজএ-িভ

অনুসূিচত জািতৰনৱম মান 
ণীৰ পৰা দশম মান 
ণীত পঢ়া িশ াথ ৈল 
াক মি ক জলপািন 

ৰািজ ক অংশ

১৩ ৰ পৰা ১৮ 
বছৰ বয়সৈল 

নৱম মান ণীৰ পৰা দশম মান 
ণীত অধ য়নত তওঁেলাকৰ স ানৰ 

িশ াৰ বােব অনুসূিচত জািতৰ 
িপতॆ-মাতॆৈল আিথক সাহায  দান 
কিৰবৈল এই আঁচিন

০.০০০ ০.০০০ ০.৮১০ ০.৯০০

মুঠ ৪৭.১২০ ১৯৫৪.৭০০ ১৯৫৫.৫১০ ১৪৮১.৯১০

িবভাগৰ নাম : ভয়াম জনজািত আৰ  িপছপৰা ণীসমূহৰ কল াণ িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : অনুসূিচত জািতৰ কল াণৰ স ালকালয়

লাখ (টকাত)
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# িহচাবৰ িশতান
আঁচিনৰ এক সংি  

িবৱৰণীৰ সেত িত ান/
আঁচিন/ কাযসূচীৰ নাম

লি ত
বয়সৰ গাট

িত ান/আঁচিন/ কাযসূচীৰ উে শ । 
আকাংি ত পিৰণিত

কॆত বােজট 
াককলন

সংেসািধত 
াককলন

বােজট 
াককলন

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩
িত ান/আঁচিনৰ 
বােব সবমুঠ

িত ান 
আঁচিনৰ/ বােব 

সবমুঠ
িত ান 

আঁচিনৰ/ বােব 
সবমুঠ

িত ান/
আঁচিনৰ বােব 

সবমুঠ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

ভাগ খঃ অন ান  িত ান/আচিন/কাযসূচী সমূহৰ অ গত িশu িবিনিদ  উপাদানসমূহৰ বােব বােজট  িবিনেয়াগ/ ব য়

১
২২২৫-০২-০০১-০৮২৫-
০০০-২৬-৯৯-িচএছএচ-
িজএ-িভ

জনজািত গেৱষনা িত ান 
(গেৱষনা আu িশ ণ

৬ ৰ পৰা ১২ 
বছৰ বয়সৈল

চৰকাৰক িনেবশ যাগান ধৰাৰ বােব 
জনজাতীয় িশuসকলৰ সব ীন জীৱন 
শলীৰ অধ য়ন কিৰবৈল েয়াজনীয় 
পদে প লাৱা।

০.০০০ ৭৬০.২০০ ৭৬০.২০০ ৫৯৩.৯০০

মুঠ ০.০০০ ৭৬০.২০০ ৭৬০.২০০ ৫৯৩.৯০০

িবভাগৰ নাম : ভয়াম জনজািত আৰ  িপছ পৰা  ণীসমূহৰ কল ান িবভাগ
সংি  িবভাগৰ মুৰব ীৰ নাম : জনজািত আৰ  অনুসূিচত জািতৰ অসম গেৱষণা  pিত ান  স ালকালয় 

লাখ (টকাত)
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িব  িবভাগ, অসম চৰকাৰ


