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বািষ ক কম সাদন ি
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সমাজেসবা  অিধদফতর গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর অতম জািতগঠনলক দর িহসােব দেশর ,  দির,  অবেহিলত, অনসর,
েযাগ-িবধাবিত,  সমা  পাৎপদ  ও  িতবী  জনেগাীেক  সবা  দান  করেছ।  ল  এ  সকল  জনেগাীেক  মানব  সেদ
পিরণত কের সমাজেসবা অিধদফতর দািরিবেমাচন এবং সামািজক িনরাপা দােনর মােম দেশর সািব ক উয়েন ণ  িমকা
পালন করেছ। গত িতন বছের ৮৯ ল বয়ভাতােভাগী, ২০.৫০ ল িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতােভাগী এবং ১৮.০০ ল অসল
িতবী ভাতােভাগী, ১ ল জন িতবী িশাথর উপি সব েমাট 88.৫০ ল হাজার ভাতােভাগীর টাকা ভাতােভাগীেক G2P
(Government to Person) পিতেত মাবাইল িফনািয়াল সািভ স নগদ ও িবকাশ এবং এেজ াংেকর মােম দান করা
হেয়েছ। ২০ ল িতবী ির িতবিতা সনাকরণ, মাা িনপন ও পিরচয়প দান করা হেয়েছ। জলা পয ােয় জলা সমাজেসবা
কমে িনম াণ কায ম  করা রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাজেসবা অিধদফতেরর কায ম বাবায়েনর ে ধান চােল হে, িবধােভাগীেদর এক কীয় িডিজটাল তভাােরর আওতায়
আনয়ণ এবং ই-সািভ েসর (ই-পেম) মােম  েয়,  সমেয়র মে দতা ও তার সে িবধােভাগীেদর দারেগাড়ায় কািত
মােনর সবা পৗঁেছ দয়া। িবধােভাগী বাছাইেয়র ে এক  বাপনার মােম Targeting Error (িনব াচনগত ল) াস
করাও অিধদফতেরর এক বড় চােল। িনবন া ােসবী সংা’র কায েমর যথাযথ পিরবীণ, দ ঋণ িবধােভাগীেদর
াবলীকরণ, িশপিরবার ও বসরকাির এিতমখানাসহ িবিভ িতােন িতপািলত িশেদর কম িখ িশা ও কম সংান িনিকরণ এবং
িভক নব াসন অিধদফতেরর অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

সবাদােন াচার অশীলন িনিতকরণ, ইেনােভশনেক উৎসািহত করা, সবািহতার পিরির জ কায কর পিরেষবা দান এবং সবা
দান  পিতেক  ২০২১  সােলর  মে  িডিজটালাইজ  করা  হেব।  ২০২১  সােলর  মে  সমাজেসবা  অিধদফতেরর  সকল  সবাহীতার  এক
সমিত িডিজটাল ত ভাার তির ও G2P পিতেত সকল ভাতােভাগীেক ভাতা দান স করা হেব। দ ঋণ কায ম
গিতশীল করা হেব। িশ রা কায েম দতা উয়ন িশণ গিতশীল করার মােম দ জনবল ি করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সবাদােন াচার অশীলন িনিতকরণ, ইেনােভশনেক উৎসািহত করা, গেবষণা কায ম জারদারকরণ, সবািহতার পিরির
জ কায কর পিরেষবা দান এবং সবা দান পিতেক ২০২২ এর মে সণ  িডিজটালাইজ করা হেব। িবগত অথ বছের G2P
পিতেত ভাতা দােনর অিভতার আেলােক চােলসেহর িবেষণ করা হেব এবং চলিত অথ বছের সকল সবাহীতার এক
সমিত ও িন ল িডিজটাল ত ভাার তির ও G2P পিতেত ভাতােভাগীেক ভাতা দান করা হেব। আকম গেড় তালার
লে দ ঋণ কায ম গিতশীল করা হেব। িশ রা কায েম দতা উয়ন িশণ গিতশীল করার মােম দ
জনবল ি করা হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর

এবং

সিচব, সমাজকাণ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সমিত ও টকসই উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
উপ ও আয়াধীন সেদর সেব াম বহার কের অংশীদারগেণর সে অংশীদািরের িভিেত সংহত ও িবকাশমান
সামািজক  সবা  দােনর  মােম  বাংলােদেশর  জনগেণর  জীবনমােনর  সমিত  সামািজক  উয়ন  সাধন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িবধাবিত ও অনসর জনেগাীর সামািজক রা জারদারকরণ কম িচ;
২. ািতািনক সমতা িলক কম িচ;
৩. সামািজক ায় িবচার ও অ িলক কম িচ;
৪. িতবী িেদর সমিত ও একীতকরণ কম িচ;
৫. আথ সামািজক উয়েন সামািজক সা (Equity) িবধানলক কম িচ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সমাজকাণ সংা নীিত ণয়ন ও বাবায়ন;
২. সমােজর অনসর জনেগাীর সকল কার দাির িবেমাচন ও জীবনমান উয়ন;
৩. টকসই উয়েনর জ শািণ  ও সমিত সমাজ িবিনম ােণর লে ােসবী সমাজকাণ িতানসহেক িনবন
ও সহায়তা দান;
৪. িবধাবিত িশেদর রার জ িতপালন, িশণ, িশণ ও নব াসন;
৫. িতবী িেদর সমিত ও সমউয়েনর লে িশণ, িশণ ও নব াসন;
৬. ভবের, আইেনর সংেশ  আসা িশ বা আইেনর সােথ সংঘােত জিড়ত িশ ও সামািজক অপরাধবণ িেদর
উয়ন, আেবণ (েবশন) এবং অা আফটার কয়ার সািভ স বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

সামািজক িনরাপা
সসারণ

বয়ভাতার আওতার হার (উপ
ভাতা াতার সংা
১,১০,৯৬,৪০০ জন)১

% ৩৯.৬৬ ৪৪.১৬ ৫১.৩৬ ৫৮ ৬২ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

বাংলােদশ পিরসংান েরা এর`‘Report on
Bangladesh Sample Vital
Statistics-2016’ এবং সমাজেসবা অিধদফতর
থেক া ত অযায়ী

িবধবা, ামী িনিহতা মিহলা
ভাতার আওতার হার (উপ ভাতা
াতার সংা ৫১,৩২,০৯৩ জন)২

% ৩৩.১২ ৩৯.৯৪ ৪৮.২২ ৫৬ ৬২ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

বাংলােদশ পিরসংান েরা এর`‘Report on
Bangladesh Sample Vital
Statistics-2016’ এবং সমাজেসবা অিধদফতর
থেক া ত অযায়ী

িতবী িেদর জ
সামািজক িনরাপার
আওতা সসারণ

িতবিতা জিরেপ শনাত
িতবী িেদর মে িতবী
ভাতা ও ি হীতার হার (উপ
ভাতা াতার সংা 19,৪৫,৬৬৪
জন)৩

% ৯১.৭২ ৯৭.৬৫ ১০০ ১০০ ১০০ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

বাংলােদশ পিরসংান েরা এর`‘Report on
Bangladesh Sample Vital
Statistics-2016’ এবং সমাজেসবা অিধদফতর
থেক া ত অযায়ী

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৯:০৬ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িবধাবিত
ও অনসর
জনেগাীর
সামািজক রা
জারদারকরণ
কম িচ;

২৫

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী মিত ল ১২ ৪৪.০০ ৪৯.০০ ৫৭.০১ ৫৬.০০ ৫৫.০০ ৫৪.০০ ৫৩.৭০ ৬৫.০০ ৭৫.০০

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা
মিহলা ভাতা দান

[১.২.১] ভাতা িবধােভাগী মিত ল ৮ ১৭.০০ ২০.৫০ ২৪.৭৫ ২৪.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২৮.০০ ৩২.০০

[১.৩] িহজড়া, বেদ ও অনসর
জনেগাীর জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী মিত হাজার ০.৫ ৫২.৬০ ৫২.৯১ ৫২.৪০ ৫২.৪০ ৫২.০০ ৫১.০০ ৫০.৫০ ৫৫.০০ ৬০.০০

[১.৩.২] িবধােভাগী
িশণাথ

মিত হাজার ০.৫ ৫.০২ ৫.০২ ৩.০০ ২.৯৫ ২.৫০ ২.৩০ ২.১০ ৫.০০ ৬.০০

[১.৩.৩] উপি িবধােভাগী মিত হাজার ০.৫ ২৭.১৪ ২৭.১৪ ২৭.০০ ২৬.০০ ২৫.৫০ ২৫.০০ ২৪.৫০ ২৮.০০ ৩০.০০

[১.৪] হাসপাতােল
সবাহণকারী  রাগীেদর
সহায়তা দান

[১.৪.১] সবাহীতার সংা সমি ল ১ ৫.৭৫ ৫.৯০ ৫.৯৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৮০ ৬.০০ ৬.১০

[১.৪.২] সরকাির অদােনর
িয়ত অেথ র পিরমাণ

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] কাার, িকডিন, িলভার
িসেরািসস, ােক
ারালাইজড, ালােসিময়া ও
জগত দেরাগীেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[১.৫.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

সমি হাজার ১ ২৯.৯১ ৩০ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ৩৫ ৪০

[১.৬] চা-িমকেদর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

সমি হাজার ১ ৪০ ৫০ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫২ ৫৫

[২] ািতািনক
সমতা িলক
কম িচ;

১৩
[২.১] সমােজর অসহায়
জনেগাীর জ অবকাঠােমা
িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত আবকাঠােমার
আয়তন

মিত বগ িমটার ১ ২২০০০ ২৫০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫৫০০ ৩২০০০ ৩৫০০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২] সামািজক সমা ও
সমাজকাণ মণালেয়র সবা
সিকত গেবষণা/ায়ন কম 
পিরচালনা

[২.২.১] ায়ন িতেবদন সমি সংা ০.৫ ৩ ৩ ১ ০ ০ ০ ০ ৩ ৫

[২.৩] সমাজেসবা অিধদর
তথা সমাজকাণ মণালয়
দ সবা সেক চারণা

[২.৩.১] ই-বাতায় কািশত
সংবাদ সংা

সমি সংা ১ ০ ৩৬৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ৩০০ ৩৫০

[২.৩.২] িবলেবাড /সাইনেবাড 
াপন

সমি সংা ১ ২০ ২৫ ২৫ ১৯ ১৮ ১৫ ১৪ ৩০ ৩৫

[২.৩.৩] িভিডও চারণা সমি সংা ১ ৫ ৬ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০

[২.৪] SDG লমাা
৫.৪.১-এর আেলােক অৈবতিনক
হালী কােজর ময াদা
উীতকরণ ও পািরবািরক
কায েম নারী-েষর
অংশীদািরলক দািয়
বনেক উৎসািহতকরণ

[২.৪.১] সিমনার ও ওয়াকশপ
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[২.৪.২] চারণা (ি ও
িভয়াল)’র মােম সেচতন
ি

সমি হাজার ১ ৫০.০০ ৬০.০০ ৭৫.০০ ৭২.০০ ৭০.০০ ৬৭.০০ ৬৫.০০ ১০০ ২০০

[২.৫] সমাজেসবা অিধদেরর
চলমান কের মােম
আংিশক অবকাঠােমা িনম াণ

[২.৫.১] সাইট িপােরশন এবং
অবকাঠােমা উয়ন

গড় % ১ ১২ ৫০ ৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৭২ ১০০ ১০০

[২.৬] ােসবী সমাজকাণ
সংাসেহর কায ম
পিরবীণ

[২.৬.১] িনবনা
সংাসেহর বািষ ক িতেবদন
সংহীত

গড় % ০.৫ ০০ ৫ ২ ১ ০ ০ ০ ৫ ১০

[২.৭] িজববষ  উপলে ১০৩২
 কায ালেয় ািপত বব ও
ি কন ােরর জ বব
ও িেযাা িবষয়ক ক
সংহ

[২.৭.১] িত কায ালেয়র
জ বব ও ি
িবষয়ক ক সংিহত

সমি সংা ১ ০০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[২.৮] িজিপ পিতেত সকল
ভাতা দান

[২.৮.১] ত যাচাইত
ভাতােভাগীর শতকরা হার

গড় % ২ ০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৮.২] িজিপ পিতেত
ভাতাা ভাতােভাগীর শতকরা
হার

গড় % ১ ০ ৪৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭৫ ১০০ ১০০

[৩] সামািজক
ায় িবচার ও
অ িলক
কম িচ;

১২

[৩.১] দ ঋণ দান ও
আথ -সামািজক কায ম

[৩.১.১] িবিনেয়ােগর পিরমাণ সমি
কা
টাকা

১ ৫২.০০ ১০০.০০ ৫৮.০০ ৫৪.০০ ৫০.০০ ৪৬.০০ ৪২.০০ ১১০.০০ ১২০.০০

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর আদােয়র
হার

গড় % ১ ৯২.৭৫ ৯৩.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৫৯.০০ ৯১.০০ ৯২.০০

[৩.১.৩] নঃ িবিনেয়ােগর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

১ ৮০ ৯০ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬০ ৯৫.০০ ৯৬.০০

[৩.১.৪] নঃিবিনেয়ােগর
আদােয়র হার

গড় % ১ ৯১ ৯১.৫০ ৯০ ৮১ ৭৮ ৭৫ ৭৪ ৯৩ ৯৫

[৩.১.৫] আদায়ত সািভ সচাজ সমি
কা
টাকা

১ ১১ ১৯ ১৫ ১৩ ১১ ১০.৫০ ১০.০০ ২০.২০ ২১.৫০

[৩.২] আথ -সামািজক
সমতািেত কািরগির ও
দতা উয়ন িশণ

[৩.২.১] িবধােভাগী ষ
িশণাথ

সমি সংা ০.৫ ৩৫০০০ ৩৬০০০ ৪০০০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০ ৩২৫০০ ৩৮০০০ ৪০০০০

[৩.২.২] িবধােভাগী নারী
িশণাথ

সমি সংা ০.৫ ৩০০০০ ৩১০০০ ৩৫০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৭৫০ ২৮৫০০ ৩২০০০ ৩৫০০০

[৩.৩] িবধাবিত িশেদর
আবাসন, ভরণেপাষণ, িশা,
িশণ ও নব াসন দান

[৩.৩.১] িবধাা িশ মিত হাজার ১ ১৩.৩৫ ১৩.৩৭ ১৩.৩৭ ১২.০০ ১১.২০ ১১.০০ ১০.০০ ১৩.৫০ ১৩.৬৫

[৩.৩.২] পাবিলক পরীায়
পােশর হার

গড় % ১ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৩.৩.৩] নব ািসত িশ মিত সংা ১ ৩৮১৭ ৪০০ ৪২৫ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ৪৫০ ৪৭৫

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায়
কািপেটশন া দান

[৩.৪.১] িবধাা বালক িশ সমি হাজার ১ ৮৫ ৮৮ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৭ ৯৫ ১০০

[৩.৪.২] িবধাা বািলকা
িশ

সমি হাজার ১ ১১.৫০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

[৩.৪.৩] আওতা িতান
সংা

সমি সংা ১ ৩৮১৭ ৩৯২০ ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৯৩৫ ৩৯৩০ ৩৯২৫ ৪১০০ ৪২০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িতবী
িেদর সমিত
ও একীতকরণ
কম িচ;

১০

[৪.১] িজববষ  উপলে
জিরপ িতবী িেক
িতবী ভাতা দান

[৪.১.১] িবধােভাগী িতবী মিত ল ৮ ১৫.৪৫ ১৮.০০ ২০.০৮ ১৯.০০ ১৮.০০ ১৭.৫০ ১৭.০০ ২২.০০ ২৪.০০

[৪.২] িতবী িশাথেদর
িশা উপি দান

[৪.২.১] িবধােভাগী িতবী
িশাথ

মিত ল ১ ০.৯০ ১.০০ ০১.০০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫০ ১.১০ ১.২০

[৪.৩] িতবী িেদর
িবেশষ িশা এবং িশণ
দান

[৪.৩.১] িবেশষ িশা ও
িশণ িবধােভাগী

মিত সংা ১ ২২০০ ২২০০ ২২০০ ২১০০ ২০৯০০ ২০৮০০ ২০৭০০ ২২০০ ২৩০০

[৫] আথ সামািজক
উয়েন সামািজক
সা (Equity)
িবধানলক
কম িচ;

১০

[৫.১] আইেনর সােথ সংঘােত
জিড়ত িশেদর সবা দান

[৫.১.১] সবাা িশ সমি সংা ২ ৬০০ ১০০০ ১২৫০ ১১৭৫ ১১৫০ ১১৪০ ১১৩০ ১২৮০ ১৩০০

[৫.১.২] িা িশ সমি সংা ১ ৩০০ ৩০০ ৪০০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৪০০ ৪৫০

[৫.২] েবশন ও আফটার
কয়ার সািভ স

[৫.২.১] েবশন ও ডাইভাস ন
সহায়তাা িবধােভাগী

সমি সংা ১ ৬৫০ ৭০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৮৫০ ৯০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.২.২] আফটার কয়ােরর
মােম িশণ ও নব ািসত
িবধােভাগী

সমি সংা ১ ২৩০০ ২৪০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২৬০০ ৩০০০

[৫.৩] ভবের ও িনরায়
ির িশণ ও নব াসন

[৫.৩.১] আয়া ি সমি সংা ০.৫ ১৫১২ ১৫১২ ১৫৫০ ১৫১০ ১৫০৯ ১৫০৭ ১৫০৫ ১৫৬০ ১৬০০

[৫.৩.২] িা ও
নব ািসত ভবের ি

সমি সংা ০.৫ ৪২০ ৪২৫ ৩৫০ ৩১৮ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ৪০০ ৪৫০

[৫.৪] সামািজক-িতবী
মেয়েদর িশণ ও নব াসন

[৫.৪.১] আয়া সামািজক
িতবী নারী

সমি সংা ০.৫ ২৫০ ১৫০ ২০০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ২০০ ২৫০

[৫.৪.২] িশণা
সামািজক িতবী নারী

সমি সংা ০.৫ ৮০ ৮০ ১০৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১১০ ১২০

[৫.৫] মিহলা ও িশ-িকেশারী
হফাজিতেদর িনরাপদ আবাসন
(সফ হাম)

[৫.৫.১] আয়া নারী ও
িশ

সমি সংা ০.৫ ৬০০ ৬০০ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫৭০ ৫৫০ ৭০০ ৭৫০

[৫.৫.২] িশিত ও িা
নারী ও িশ

সমি সংা ০.৫ ২০০ ২০০ ৩০০ ২৫০ ২১০ ২০০ ১৯০ ৩১৫ ৩২৫

[৫.৬] চাই হ লাইেনর
মােম িশ রা

[৫.৬.১] া টিলেফান
কলসংা

সমি হাজার ১ ৬৬ ৭০ ৭৭ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭৫ ১০০

[৫.৬.২] রাহাত টিলেফান
কল

গড় % ১ ৭২.০০ ৭২.০০ ৭৫.০০ ৭২.৮০ ৭২.৭৫ ৭২.৫০ ৭২.২৫ ৭৫.০০ ৮০.০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  মহাপিরচালক,  সমাজেসবা  অিধদফতর,  সিচব,  সমাজকাণ  মণালয়-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব,  সমাজকাণ মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, সমাজেসবা  অিধদফতর-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
সমাজেসবা অিধদফতর

তািরখ

সিচব
সমাজকাণ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ DIS Disability Information System

২ G2P Government to Person

৩ SDGs Sustainable Development Goals

৪ আরএমিস রাল মাদার সার বা পী মােক

৫ আরএসএস রাল সাাল সািভ েসস বা পী সমাজেসবা

৬ ইআরিসিপএইচ এমিয়েম এ িরেহিবিলেটশন সার ফর িফিজকািল হািকাপট

৭ ইউিসিড আরবান কিমউিন ডেভলপেম

৮ এনিডিড িনউেরা-ডেভলপেমাল িডজএািবিল

৯ জাউফা জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন

১০ িডআইএসএস িডসএািবিল ইনফরেমশন িসেম সফটওয়ার

১১ বাজাসকপ বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ

১২ সেসঅদ সমাজেসবা অিধদফতর

১৩ িসএমএম িচফ মোপিলটন মিজেট

১৪ িসএসিপিব চাই সনেসভ সাাল ােটকশন ইন বাংলােদশ (ক)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী বয় ভাতা শাখা, সামািজক িনরাপা অিধশাখা
বরাপ, মাঠকায ালেয়র িতেবদন, এমআইএস
ও ইএফ িতেবদন

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা দান [১.২.১] ভাতা িবধােভাগী বয় ভাতা শাখা, সামািজক িনরাপা অিধশাখা
বরাপ, মাঠকায ালেয়র িতেবদন, এমআইএস
ও ইএফ িতেবদন

[১.৩] িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী
িহজড়া, বেদ ও অনসর শাখা, সামািজক িনরাপা
অিধশাখা

বরাপ, মাঠকায ালেয়র িতেবদন, এমআইএস
ও ইএফ িতেবদন

[১.৩.২] িবধােভাগী িশণাথ
িহজড়া, বেদ ও অনসর শাখা, সামািজক িনরাপা
অিধশাখা

বরাপ, মাঠকায ালেয়র িতেবদন, এমআইএস
ও ইএফ িতেবদন

[১.৩.৩] উপি িবধােভাগী
িহজড়া, বেদ ও অনসর শাখা, সামািজক িনরাপা
অিধশাখা

বরাপ, মাঠকায ালেয়র িতেবদন, এমআইএস
ও ইএফ িতেবদন

[১.৪] হাসপাতােল সবাহণকারী  রাগীেদর সহায়তা
দান

[১.৪.১] সবাহীতার সংা িচিকৎসা ও েবশন শাখা, কায ম অিধশাখা মাঠ কায ালেয়র িতেবদন

[১.৪.২] সরকাির অদােনর িয়ত অেথ র পিরমাণ িচিকৎসা ও েবশন শাখা, কায ম অিধশাখা মাঠ কায ালেয়র িতেবদন

[১.৫] কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক
ারালাইজড, ালােসিময়া ও জগত দেরাগীেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[১.৫.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী িচিকৎসা সহায়তা শাখা, সামািজক িনরাপা অিধশাখা
বরাপ ও মাঠ কায ালয় হেত া তের
সমিত িতেবদন

[১.৬] চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন সহায়তা দান [১.৬.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী
চা িমকেদর জীবনমান উয়ন কম িচ শাখা, সামািজক
িনরাপা অিধশাখা

বরাপ ও মাঠ কায ালেয়র সমিত িতেবদন

[২.১] সমােজর অসহায় জনেগাীর জ অবকাঠােমা িনম াণ [২.১.১] িনিম ত আবকাঠােমার আয়তন পিরকনা ও উয়ন শাখা সমিত িতেবদন

[২.২] সামািজক সমা ও সমাজকাণ মণালেয়র সবা
সিকত গেবষণা/ায়ন কম  পিরচালনা

[২.২.১] ায়ন িতেবদন গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা গেবষণা িতেবদন

[২.৩] সমাজেসবা অিধদর তথা সমাজকাণ মণালয় দ
সবা সেক চারণা

[২.৩.১] ই-বাতায় কািশত সংবাদ সংা গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা কািশত সংবােদর িনশট 

[২.৩.২] িবলেবাড /সাইনেবাড  াপন গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা সাইনেবাড /িবলেবােড র ছিব

[২.৩.৩] িভিডও চারণা গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা িভিডও ও িনশট 

[২.৪] SDG লমাা ৫.৪.১-এর আেলােক অৈবতিনক
হালী কােজর ময াদা উীতকরণ ও পািরবািরক কায েম
নারী-েষর অংশীদািরলক দািয় বনেক
উৎসািহতকরণ

[২.৪.১] সিমনার ও ওয়াকশপ আেয়ািজত গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা সিমনার ও ওয়াকশপ িতেবদন

[২.৪.২] চারণা (ি ও িভয়াল)’র মােম সেচতন
ি

গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা িভউসংার িন শট
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৫] সমাজেসবা অিধদেরর চলমান কের মােম
আংিশক অবকাঠােমা িনম াণ

[২.৫.১] সাইট িপােরশন এবং অবকাঠােমা উয়ন পিরকনা ও উয়ন শাখা সমিত িতেবদন

[২.৬] ােসবী সমাজকাণ সংাসেহর কায ম
পিরবীণ

[২.৬.১] িনবনা সংাসেহর বািষ ক িতেবদন
সংহীত

িনবন শাখা সমিত িতেবদন

[২.৭] িজববষ  উপলে ১০৩২  কায ালেয় ািপত বব
ও ি কন ােরর জ বব ও িেযাা িবষয়ক ক
সংহ

[২.৭.১] িত কায ালেয়র জ বব ও ি িবষয়ক
ক সংিহত

শাসন-১ শাখা সমিত িতেবদন

[২.৮] িজিপ পিতেত সকল ভাতা দান [২.৮.১] ত যাচাইত ভাতােভাগীর শতকরা হার সামািজক িনরাপা অিধশাখা যাচাইত তের িনশট 

[২.৮] িজিপ পিতেত সকল ভাতা দান
[২.৮.২] িজিপ পিতেত ভাতাা ভাতােভাগীর শতকরা
হার

সামািজক িনরাপা অিধশাখা ইএফ ও পেরাল রণ সংা ত

[৩.১] দ ঋণ দান ও আথ -সামািজক কায ম

[৩.১.১] িবিনেয়ােগর পিরমাণ
কায ম-১, কায ম-২ ও ইউিসিড শাখা, কায ম
অিধশাখা

সমিত িতেবদন

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর আদােয়র হার
কায ম-১, কায ম-২ ও ইউিসিড শাখা, কায ম
অিধশাখা

সমিত িতেবদন

[৩.১.৩] নঃ িবিনেয়ােগর পিরমাণ
কায ম-১, কায ম-২ ও ইউিসিড শাখা, কায ম
অিধশাখা

সমিত িতেবদন

[৩.১.৪] নঃিবিনেয়ােগর আদােয়র হার
কায ম-১, কায ম-২ ও ইউিসিড শাখা, কায ম
অিধশাখা

সমিত িতেবদন

[৩.১.৫] আদায়ত সািভ সচাজ
কায ম-১, কায ম-২ ও ইউিসিড শাখা, কায ম
অিধশাখা

সমিত িতেবদন

[৩.২] আথ -সামািজক সমতািেত কািরগির ও দতা
উয়ন িশণ

[৩.২.১] িবধােভাগী ষ িশণাথ কায ম-১ ও ইউিসিড শাখা, কায ম অিধশাখা সমিত িতেবদন

[৩.২.২] িবধােভাগী নারী িশণাথ কায ম-১ ও ইউিসিড শাখা, কায ম অিধশাখা সমিত িতেবদন

[৩.৩] িবধাবিত িশেদর আবাসন, ভরণেপাষণ, িশা,
িশণ ও নব াসন দান

[৩.৩.১] িবধাা িশ িতা-১ শাখা ও শখ রােসল িশ নব াসন কম িচ সমিত িতেবদন

[৩.৩.২] পাবিলক পরীায় পােশর হার
িতান-১, ২ শাখা ও শখ রােসল  িশ নব াসন
কম িচ

সমিত িতেবদন

[৩.৩] িবধাবিত িশেদর আবাসন, ভরণেপাষণ, িশা,
িশণ ও নব াসন দান

[৩.৩.৩] নব ািসত িশ িতান-১ ও শখ রােসল  িশ নব াসন কম িচ সমিত িতেবদন

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া দান

[৩.৪.১] িবধাা বালক িশ িতান-১ শাখা সমিত িতেবদন

[৩.৪.২] িবধাা বািলকা িশ িতান-১ শাখা সমিত িতেবদন

[৩.৪.৩] আওতা িতান সংা িতান-১ শাখা সমিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.১] িজববষ  উপলে জিরপ িতবী িেক
িতবী ভাতা দান

[৪.১.১] িবধােভাগী িতবী িতবী ভাতা শাখা, সামািজক িনরাপা অিধশাখা সমিত িতেবদন

[৪.২] িতবী িশাথেদর িশা উপি দান [৪.২.১] িবধােভাগী িতবী িশাথ িতবী িশাথেদর জ িশা উপি দান শাখা সমিত িতেবদন

[৪.৩] িতবী িেদর িবেশষ িশা এবং িশণ দান [৪.৩.১] িবেশষ িশা ও িশণ িবধােভাগী িতা-২ শাখা সমিত িতেবদন

[৫.১] আইেনর সােথ সংঘােত জিড়ত িশেদর সবা দান
[৫.১.১] সবাা িশ িতান-২ শাখা সমিত িতেবদন

[৫.১.২] িা িশ িতান- ২ শাখা সমিত িতেবদন

[৫.২] েবশন ও আফটার কয়ার সািভ স [৫.২.১] েবশন ও ডাইভাস ন সহায়তাা িবধােভাগী িচিকৎসা ও েবশন শাখা সমিত িতেবদন

[৫.২] েবশন ও আফটার কয়ার সািভ স
[৫.২.২] আফটার কয়ােরর মােম িশণ ও নব ািসত
িবধােভাগী

িচিকৎসা ও েবশন শাখা সমিত িতেবদন

[৫.৩] ভবের ও িনরায় ির িশণ ও নব াসন
[৫.৩.১] আয়া ি ভবের কায ম শাখা সমিত িতেবদন

[৫.৩.২] িা ও নব ািসত ভবের ি ভবের কায ম শাখা সমিত িতেবদন

[৫.৪] সামািজক-িতবী মেয়েদর িশণ ও নব াসন
[৫.৪.১] আয়া সামািজক িতবী নারী সামািজক িতবী িশণ ও নব াসন শাখা সমিত িতেবদন

[৫.৪.২] িশণা সামািজক িতবী নারী সামািজক িতবী িশণ ও নব াসন শাখা সমিত িতেবদন

[৫.৫] মিহলা ও িশ-িকেশারী হফাজিতেদর িনরাপদ
আবাসন (সফ হাম)

[৫.৫.১] আয়া নারী ও িশ িতান-২ শাখা সমিত িতেবদন

[৫.৫.২] িশিত ও িা নারী ও িশ িতান-২ শাখা সমিত িতেবদন

[৫.৬] চাই হ লাইেনর মােম িশ রা
[৫.৬.১] া টিলেফান কলসংা িসএসিপিব ক সমিত িতেবদন

[৫.৬.২] রাহাত টিলেফান কল িসএসিপিব ক সমিত িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল
িতবী িশাথেদর িশা উপি দান িবধােভাগী িতবী িশাথ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় বরা াী

চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন সহায়তা দান আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় বরা াী

কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক ারালাইজড, ালােসিময়া ও জগত দেরাগীেদর আিথ ক সহায়তা
দান

আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় বরা াী

িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান উয়েন সহায়তা দান ভাতা িবধােভাগী** অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় বরা াী

িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা দান ভাতা িবধােভাগী** অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় বরা াী

বয়ভাতা দান ভাতা িবধােভাগী** অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় বরা াী
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

1 

 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থার নার্: সর্াজসসবা অরিদপ্তর  

কার্ মক্রসর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়সনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছসরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা আয় াজন সভা আয় াজজত ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার ক াকাল 

পসয়ন্ট কর্ মকতমা  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

   

 

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 

৬ % সংরিষ্ট সকল 

কর্ মকতমা  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা 100 100 100 100    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজসনর (stakeholders) 

অংশগ্রহসণ  সভা 

সভা অনুরষ্ঠত ২ সংখ্যা পররচালক (প্রশাসন 

ও অর্ ম)  

২টি  

২২.১১.২১ 

২২.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা -  ১ ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 

২ সংখ্যা উপপররচালক 

(প্রশাসন ও অর্ ম)  

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ৫ ৫ ৮    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররসবশ উন্নয়ন  কর্ ম-পজরয়েি 

উন্নীত  

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

পররচালক (প্রশাসন 

ও অর্ ম)  

3 টি  

১৪.১০.২১ 

১৩.১২.২১ 

১2.05.২2 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ০ ১ ১ 1   কর্ মপররসবশ 

উন্নয়ন সংক্রান্ত 

কাসজর 

তারলকা 

সংযুি  

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতসবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালসয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওসয়বসাইসর্ 

আপসলাডকরণ 

কর্ মপররকল্পনা  

ও কর্ মপররকল্পনা 

২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতসবদন 

দারখলকৃত ও 

আপসলাডকৃত 

১ তাররখ শুদ্ধাচার ক াকাল 

পসয়ন্ট কর্ মকতমা  

১৫.০৭.২১  

১৭.১০.২১ 

২৭.০১.২২ 

২৭.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজিক/ র্াঠ 

পর্ মায় র কার্ মাি  (প্রয়র্াজয ক্ষক্ষয়ে) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতসবদসনর ওপর র ডব্যাক প্রদান  

র ডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ পররচালক (প্রশাসন 

ও অর্ ম)  

১৫.০৬.২১  

২৮.১০.২১ 

২৭.০১.২২ 

২৭.০৪.২২ 

১৪.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৮.১০.২১ 

 

২৭.০১.২২ 

 

২৭.০৪.২২ 

 

১৪.০৭.২২    

অজমন      



 

 

কার্ মক্রসর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়সনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছসরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজিকা ওয় েসাইয়ে 

প্রকাি 

পুরস্কার প্রদত্ত ও  

তাজিকা 

ওয় েসাইয়ে 

প্রকাজিত  

    ১ তাজরখ পররচালক (প্রশাসন 

ও অর্ ম)  

৩০.০৬.২২  লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০.০6. 

২০২২  

    

অজমন 

 

 

     

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছসরর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকসল্পর  অনুসর্ারদত 

বারষ মক ক্রয় পররকল্পনাসহ) ওসয়বসাইসর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওসয়বসাইসর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ অরতররি 

পররচালক(পররকল্পনা 

ও উন্নয়ন) এবং 

উপপররচালক ( 

প্রশাসন ও অর্ ম)  

৩১.০৭.২০২১  লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২০২১   ৩১.১২.২০২১ - -   ২টি ক্রয় 

পররকল্পনা 

একই তাররসখ 

প্রকাশ করা 

হসব। 

সংসশারিত ক্রয় 

পররকল্পনার 

জন্য আসরকটি 

তাররখ কদয়া 

হসয়সছ।  

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

PIC সভা 

আয় াজজত 

২ সংখ্যা অরতররি 

পররচালক(পররকল্পনা 

ও উন্নয়ন) 

150 লক্ষ্যর্াত্রা 20 30 40 60   প্রকসল্পর 

তারলকা 

সংযুি  

অজমন      

২.৩ োজষ মক উন্ন ন কর্ মসূজচ োস্তো ন োজষ মক উন্ন ন 

কর্ মসূজচ 

োস্তোজ ত 

২ % অরতররি 

পররচালক(পররকল্পনা 

ও উন্নয়ন) 

80  লক্ষ্যর্াত্রা 5 ১5 ২০ 4০    

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশসষ প্রকসল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাসবক হস্তান্তর করা 

প্রকসল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতাসবক 

হস্তান্তররত 

২ তাজরখ অরতররি 

পররচালক(পররকল্পনা 

ও উন্নয়ন) 

৩০.০৬.২২  লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০.০৬.২২      

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতসরাসি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ প্রকসল্পর কাসজ স্বচ্ছতা আনয়ন  প্রকল্প পররদশ মন 

ও IMED 

সুপাররশ 

বাস্তবায়নকৃত    

৪ সংখ্যা অরতররি 

পররচালক(পররকল্পনা 

ও উন্নয়ন) 

25 লক্ষ্যর্াত্রা ০ 5 ১0 ১0   প্রশাসরনক 

র্ন্ত্রণালসয়র 

কর্ মপররকল্পনার 

সাসর্ সার্ঞ্জস্য 

করসখ পররবতমন 

করা হসয়সছ।  

অজমন      

৩.২   ইএ টির র্াধ্যসর্  ঢাকা কজলায় 

কযান্সার, রকডরন, রলভার রসসরারসস, 

করাসক প্যারাইলজ, জন্মগত হৃদসরাগ ও 

রচরকৎসা 

অনুদাসনর অর্ ম 

ইএ টির 

৪  % উপপররচালক 

(রচরকৎসা সহায়তা)   

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন      



 

 

কার্ মক্রসর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়সনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছসরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

থ্যালাসসরর্য়া রচরকৎসা অনুদান প্রদান  র্াধ্যসর্ 

প্রদানকৃত  

৩.৩  একটি ইউরনসর্র সকল 

কযারপসর্শন গ্রযান্ট প্রাপ্ত  

কবসরকারর এরতর্খানায়  রনবারসসদর 

ডার্াসবইজ প্রস্তুতকরণ   

ডার্াসবইজ 

প্রস্তুতকৃত  

৪ %   পররচালক 

(প্ররতষ্ঠান)  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ০   ৩০ ৩০ ৪০    ঢাকা কজলার 

ইউরসরড-5 এ  

কযারপসর্শন 

গ্রযাণ্ট প্রাপ্ত 

এরতর্খানার 

তারলকা 

সংযুি  

অজমন      

৩.৪ জনে মাজচত ২ (দুই) টি সরকাজর জিশু 

পজরোয়রর সাজে মক অেস্থার উন্ন ন ও 

স্বচ্ছতা আন ন    

অবস্থার উন্নয়ন 

ও স্বচ্ছতা 

রনরিতকৃত  

৪  % পররচালক 

(প্ররতষ্ঠান)  

১ লক্ষ্যর্াত্রা -     ১  - -   কনত্রসকাণা 

সরকারর রশশু 

পররবার 

(বালক) এবং 

কক্সবাজার 

সরকারর রশশু 

পররবার 

(বারলকা) 

অজমন      

৩.৫ গণশুনানীর আয় াজন  গণশুনানী 

আসয়ারজত  

৪  সংখ্যা  পররচালক (প্রশাসন 

ও অর্ ম)  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা       ১ ২ ১    

অজমন      

 

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


