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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

রবিাগীয় সমাজদসবা কার্ িালয়, চট্টগ্রাম এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাব রেরহতা সজারোরকরণ, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রনব িাচনী ইশরতহার ও রূপকল্প ২০২১ 

এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

 

পররচালক 

রিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

 

এবাং 

 

মহাপররচালক 

সমাজদসবা অরিেফতর, ঢাকা 

 

এর মদে 

 

 

 

২০১৯ সাদলর জুন মাদসর  20 তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষদয় সম্মত হদলন: 
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রবিাগীয় সমাজদসবা কার্ িালয়, চট্টগ্রাম এি কম যসম্পাদসেি সারি যক রচত্র 

(Overview of the Performance of Divisional Social Services Office, 

Chattogram) 

 

সাম্প্ররিক অজযে, চযাসলঞ্জ এিং ভরিষ্যৎ পরিকল্পো 

 সাম্প্ররিক িছিসমূসেি (৩ িছি) প্রধাে অজযেসমূে 

সমাজদসবা অরিেফতর, রবিাগীয় কার্ িালয়, চট্টগ্রাম একটি রবিাগীয় পর্ িাদয়র কার্ িালয়। সমাজদসবা অরিেফতর গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সরকাদরর অন্যতম জারতগঠনমূলক েপ্তর রহসাদব সেদশর দুঃস্থ, েররদ্র, অবদহরলত, অনগ্রসর,  সুদর্াগ-সুরবিাবরিত, 

সমস্যাগ্রস্ত পিাৎপে ও প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীদক সসবা প্রোন করদে। লক্ষযভুি এ সকল জনদগাষ্ঠীদক মানব সম্পদে পররণত কদর 

সমাজদসবা অরিেফতর োররদ্রযরবদমাচন এবাং সামারজক রনরাপিা প্রোদনর মােদম সেদশর সারব িক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূরমকা পালন 

করদে। রবিাগীয় পর্ িাদয় সমাজদসবা অরিেফতদরর প্ররতরনরিত্বকারী রহদসদব সজলা সমাজদসবা কার্ িালদয়র অিীন েপ্তরসমূদহর মােদম 

গত রতন বেদর ৭,৫৩,২৯৬জন বয়স্কিাতাদিাগী, ২,৩১,০২৯জন রবিবা, স্বামী রনগৃহীতা মরহলা িাতাদিাগী এবাং ১,৮২,৬৪৭জন 

অসচ্ছল প্ররতবন্ধী িাতাদিাগী, ৪৭৮জন রহজড়া িাতাদিাগী, ৭,৩৩৭জন সবদে ও অনগ্রসর জনদগাষ্ঠী িাতাদিাগী, সব িদমাট 

১১,৭৪,৭৮৭জন িাতাদিাগী’র নাদম ব্যাাংক রহসাব সোলা হদয়দে এিং সকল িাতাদিাগীর ব্যাাংক রহদসদব সরাসরর িাতার অথ ি 

পররদশাি করা হদচ্ছ।  ১৫,৫১৮জন প্ররতবন্ধী রশক্ষাথীর উপবৃরি, ১৪৫জন রহজড়া রশক্ষাথীর উপবৃরি, ৩,২৯১ জন সবদে ও অনগ্রসর 

জনদগাষ্ঠী রশক্ষাথীর উপবৃরি, সব িদমাট ১৮,৯৫৪জন রশক্ষাথীদের রশক্ষা উপবৃরি অথ ি পররদশাি করা হদচ্ছ।  ৩,১৯,০৭৩জন প্ররতবন্ধী 

ব্যরির পররচয়পত্র প্রোন সম্পন্ন কদরদে।  

 সমস্যা এিং চযাসলঞ্জসমূে 

সমাজদসবা অরিেফতদরর কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রিান চযাদলঞ্জ হদচ্ছ, সুরবিাদিাগীদের একটি সকন্দ্রীয় রিরজটাল তথ্যিাণ্ডাদরর 

আওতায় আনয়ণ এবাং ই-সারি িদসর মােদম স্বল্প ব্যদয়, স্বল্প সমদয়র মদে েক্ষতা ও স্বচ্ছতার সদে সুরবিাদিাগীদের সোরদগাড়ায় 

কারিত মাদনর সসবা সপৌৌঁদে সেয়া। সুরবিাদিাগী বাোইদয়র সক্ষদত্র একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মােদম Targeting Error হ্রাস 

করাও অরিেফতদরর একটি বড় চযাদলঞ্জ। রনবন্ধন প্রাপ্ত প্রায় ৭,৫৭৫টি সস্বচ্ছাদসবী সমাজকল্যাণ সাংস্থা’ ও এরতমোনার কার্ িক্রদমর 

র্থার্থ পররবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাও একটি বড় চযাদলঞ্জ। 

 ভরিষ্যৎ পরিকল্পো 

সমাজদসবা অরিেফতদরর সকন্দ্রীয় লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী সসবাোদন শুদ্ধাচার অনুশীলন রনরিতকরণ, ইদনাদিশনদক উৎসাহ প্রোন 

এবাং সসবা প্রোন পদ্ধরতদক ২০২১ সাদলর মদে রিরজটালাইদজশন করা হদব। ২০২০ সাদলর মদে রবিাগীয় আওতািীন সজলার 

সকল সসবাগ্রহীতার একটি সমরিত রিরজটাল তথ্য িান্ডার ততরর সম্পন্ন করা হদব। ২০২০ সাদলর মদে সামারজক রনরাপিা কার্ িক্রদমর 

প্রিাব মূল্যায়দনর মােম জাতীয় সামারজক রনরাপিা সকৌশল বাস্তবায়দনর লদক্ষয রবকাশমান কম িপররকল্পনা প্রনয়ন করা হদব। 

২০১৯-২০ অর্ যিছসিি সম্ভাব্য প্রধাে অজযেসমূে 

 রবিাদগর আওতািীন ১১টি সজলায়  ৮,২৮,৬২৫জন ব্যরিদক বয়স্কিাতা, ২,৫৪,১৩১ জনদক রবিবা, স্বামী রনগৃহীতা মরহলা 

িাতা এবাং ২,০০,৯১১জন ব্যরিদক অসচ্ছল প্ররতবন্ধী িাতা ও ১৭,০৬৯জন প্ররতবন্ধী রশক্ষাথীদক উপবৃরি প্রোন। 

 ২১,০০০ জন েররদ্র ব্যরিদক উদ্বদু্ধকরণ ও বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব এবাং রবরনদয়াগ ও পুনুঃরবরনদয়াদগর মােদম 

১৫ককাটি টাকা সুেমুি ক্ষুদ্রঋণ প্রোন করা হদব। র্াদত রনম্নআদয়র জনদগাষ্ঠী ও প্ররতবন্ধী ব্যরির আত্মকম িসাংস্থান, রনজস্ব 

পু ৌঁরজ সৃরষ্ট, োররদ্রয হ্রাস এবাং ক্ষমতায়ন হদব। 

 সমাদজর রবদশষ সেরণ রবদশষতুঃ রহজড়া, সবদে ও অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়দনর লদক্ষয ৫০০ জন ব্যরিদক 

প্ররশক্ষণ, ৫০০ জন ব্যরিদক রবদশষ িাতা ও ২৫০ জন রশশুদক রশক্ষা বৃরি চালুর মােদম ব্যরির জীবনমান উন্নয়ন করা 

হদব। 

 ১৪ টি সরকারর রশশু পররবাদরর মােদম ১,৫১০জন সুরবিাবরিত রশশুর আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ রনিত করা হদব। 

 প্ররতবরন্ধতা শনািকরণ জররদপর সকন্দ্রীয় তথ্য িান্ডাদর সাংররক্ষত ৩,২৩,৫৪৭জন প্ররতবন্ধী ব্যরির তথ্য রবদেষণ কদর 

তাদের উন্নয়দনর মূল সরাতিারায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

 সমাজদসবা অরিেফতদরর গৃহীত কার্ িক্রদমর সাদথ সমিয় সরদে প্রারিক জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা হদব। 
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সসকশন ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত (Strategic) উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল  

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  

সামারজককল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবাং উন্নয়দনর মােদম চট্টগ্রাম রবিাদগর আওতািীন সজলার জনগদণর জীবনমান উন্নয়ন। 

 

১.২ অরিলক্ষয (Mission): 

উপযুি ও আয়ত্বািীন সম্পদের ব্যবহার কদর প্রাসরেক অাংশীোরগদণর সদে অাংশীোররদত্বর রিরিদত সুসাংহত ও রবকাশমান 

সামারজক সসবা প্রোদনর মােদম চট্টগ্রাম রবিাদগর আওতািীন সজলার জনগদণর জীবনমান উন্নয়ন এবাং সামারজক মেল সািন। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic): 

 

১.৩.১  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১.  সুরবিাবরিত ও অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর সামারজক সুরক্ষা সজারোরকরণ 

 ২.  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের সমরিত ও সম উন্নয়ন রনরিতকরণ; 

 ৩.  সামারজক ন্যায় রবচার ও পুনুঃএকীকরণ (Reintegration); 

 ৪.  আথ িসামারজক উন্নয়দন সামারজক সাম্য (Equity) রনরিতকরণ; 

     ৫.  প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ। 

১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১.  কার্ িপদ্ধরত, কম িপররদবশ ও সসবার মাদনান্নয়ন 

 ২.  েক্ষতার সদে বারষ িক কম িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন রনরিত করা 

 ৩.  আরথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 ৪.  েক্ষতা ও তনরতকতার উন্নয়ন 

 ৫.  তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন সজারোর করা 

 

১.৪ প্রিান কার্ িাবরল (Function)  

 ১.  সমাদজর অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর সকল প্রকার োররদ্রয রবদমাচন ও জীবনমান উন্নয়ন; 

 ২.  সটকসই উন্নয়দনর জন্য শারিপূণ ি ও সমরিত সমাজ রবরনম িাদণর লদক্ষয সস্বচ্ছাদসবী সমাজকল্যাণ     

          প্ররতষ্ঠানসমূহদক রনবন্ধন ও সহায়তা প্রোন; 

 ৩.  সুরবিাবরিত রশশুদের সুরক্ষার জন্য প্ররতপালন, রশক্ষণ, প্ররশক্ষণ ও পুনব িাসন; 

 ৪.  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের সমরিত ও সমউন্নয়দনর লদক্ষয রশক্ষণ, প্ররশক্ষণ ও পুনব িাসন; 

     ৫. িবঘুদর, আইদনর সাংস্পদশ ি আসা রশশু বা আইদনর সাদথ সাংঘাদত জরড়ত রশশু ও সামারজক 

        অপরাি প্রবণ ব্যরিদের উন্নয়ন, আদবক্ষণ (প্রদবশন) এবাং অন্যান্য আফটার সকয়ার সারি িস  

        বাস্তবায়ন।
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সসকশন ৩ 
 

সকৌশলগত উদেশ্যরিরিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রভরি িছি প্রকৃি অজযে লক্ষযমাত্রা/রেি যায়ক ২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

(Excelen

t) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তি/সংস্থাি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

সুরবিাবরিত ও 

অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর 

সামারজক সুরক্ষা 

সজারোরকরণ 

৪০ [১.১] িয়স্কিাতা 

প্রোন 

[১.১.১] িাতা 

সুরবিাদিাগী 
লক্ষ 19 6.31 7.53 8.28 8.21 8.13 8.05 7.98 9.10 10.00 

[১.২] রবিবা, 

স্বামী রনগৃহীতা 

মরহলা িাতা প্রোন 

[১.২.১] িাতা 

সুরবিাদিাগী লক্ষ 13 1.90 2.31 2.54 2.51 2.49 2.47 2.45 2.79 3.00 

[১.৩] সবদে ও 

অনগ্রসর 

জনদগাষ্ঠীর 

জীবনমান 

উন্নয়দন সহায়তা 

প্রোন 

[১.৩.১] িাতা 

সুরবিাদিাগী 
সাংখ্যা .5 4,000 7,337 8,070 7,997 7,923 7,850 7,777 8,875 9,760 

[১.৩.২] উপবৃরি 

সুরবিাদিাগী 
সাংখ্যা .25 1,754 3,291 3,620 3,587 3,554 3,521 3,480 3,982 4,380 

[১.৩.৩] 

প্ররশেি 
সংখ্যা .25 300 350 550 545 540 535 530 605 660 

[১.৪] রহজড়া 

জনদগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নয়দন 

সহায়তা প্রোন 

[১.৪.১] িাতা 

সুরবিাদিাগী 
সাংখ্যা .5 512 523 550 545 540 535 530 500 610 

[১.৪.২] উপবৃরি 

সুরবিাদিাগী 
সাংখ্যা .25 189 205 220 218 216 214 212 225 230 

[১.৪.৩] 

প্ররশেি 
সাংখ্যা .25 400 450 500 545 540 535 530 550 600 

[১.৫] 

হাসপাতাদল 

অবস্থানরত দস্থ 

সরাগীদের 

সহায়তা প্রোন 

[১.৫.১] সসবা 

সাংখ্যা 

লক্ষ 2 0.6 4.68 5.14 5.10 5.05 5.00 4.96 5.65 6.21 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রভরি িছি প্রকৃি অজযে লক্ষযমাত্রা/রেি যায়ক ২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

(Excelen

t) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১.৬] কযান্সার, 

রকিরন, রলিার 

রসদরারসস সরাদক 

প্যারালাইজি ও 

জন্মগত হৃেদরাগী 

সের আরথ িক 

সহায়তা প্রোন 

[১.৬.১] আরথ িক 

সহায়তা 

সুরবিাদিাগী 

সাংখ্যা 2.5 444 843 927 918 910 902 893 1,019 1,120 

[১.৭] চা 

শ্ররমকসদি 

জীিেমাে 

উন্নয়সে সেয়িা 

প্রদাে 

[1.৭.2]  

চা-শ্ররমকসদি 

জীিেমাে 

উন্নয়সে সেয়িা 

প্রদাে 

সংখ্যা 5 1,200 1,000 1,100 1,090 1,080 1,070 1,060 1,210 1,331 

[১.৮] অনলাইন 

িাতা ব্যবস্থাপনা 

রসদেম চালু 

(বয়স্কিাতা, 

রবিবািাতা ও 

প্ররতবন্ধীিাতা) 

[১.৮.১] িাতা 

ব্যবস্থাপনা 

রসদেদম িাটা 

এরি 

লক্ষ 1 9.60 10.45 11.50 11.45 11.40 11.35 11.30 12.00 12.50 

[২] প্ররতবন্ধী 

ব্যরিদের সমরিত ও 

সম উন্নয়ন 

রনরিতকরণ; 

১৫ [২.১] অসচ্ছল 

প্ররতবন্ধী িাতা 

প্রোন 

[২.১.১] 

সুরবিাদিাগী 

প্ররতবন্ধী 

লক্ষ 8.00 1.39 1.83 2.01 1.99 1.98 1.96 1.94 2.21 2.43 

[২.২] প্ররতবন্ধী 

রশক্ষাথীদের 

রশক্ষা উপবৃরি 

প্রোন 

[২.২.২] 

সুরবিাদিাগী 

প্ররতবন্ধী 

রশক্ষাথী 

 

সাংখ্যা 3.00 12233 15,518 17,070 16,915 16,760 16,600 16,450 18,700 20,500 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রভরি িছি প্রকৃি অজযে লক্ষযমাত্রা/রেি যায়ক ২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

(Excelen

t) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

[২.৬] প্ররিিন্ধী 

ব্যরিসদি 

সোয়ক উপকিি 

সিিিাে 

[২.৬.১] 

উপকিি 

সুরিধাসভাগী 

সাংখ্যা 0.50 - - - - - - - - - 

 

 

[২.৭] প্ররিিন্ধী 

ব্যরিসদি রিসশষ 

রশো এিং 

প্ররশেি প্রদাে 

[২.৭.১] রিসশষ 

রশো ও 

প্ররশেি 

সুরিধাসভাগী 

সাংখ্যা 0.50 - - - - - - - - - 

[৩] সামারজক ন্যায় 

রবচার ওপুনুঃএকীকরণ 

(Reintegration); 

১৫ [৩.১] সুেমুি 

ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

[৩.১.১] পুনুঃ 

রবরনদয়াদগর 

পররমাণ 

সকাটি 

টাকা 
1.00 32.85 84.90 93.39 92.54 91.69 90.84 89.99 102.72 112.99 

[৩.১.২] 

রবরনদয়াদগর 

পররমাণ 

সকাটি

টাকা 
1.00 61.55 44.62 49.08 48.63 48.98 47.74 47.29 53.98 59.37 

[৩.১.৩] 

আোয়কৃত 

সারি িস চাজি 

সকাটি 

টাকা 
1.00 7.52 8.82 9.70 9.61 9.52 9.43 9.34 10.67 11.74 

[৩.১.৪] 

রবরনদয়াগ 

আোদয়র হার 

% 0.50 81.90 94.60 94.50 94.00 93.50 93.00 92.50 95.00 95.00 

[৩.১.৫] 

পুনুঃরবরনদয়াগ 

আোদয়র হার 

% 0.50 80.96 86.30 86.00 85.50 85.00 84.50 84.00 90.00 95.00 

[৩.২] বৃরিমূলক 

ও েক্ষতা উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণ 

[৩.২.১] 

সুরবিাদিাগী 

পুরুষ 

প্ররশক্ষণাথী 

সাংখ্যা 0.50 2,291 2,610 2,871 2,844 2,818 2,792 2,766 3,150 3,450 



9 
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রভরি িছি প্রকৃি অজযে লক্ষযমাত্রা/রেি যায়ক ২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

(Excelen

t) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩.২.২] 

সুরবিাদিাগী নারী 

প্ররশক্ষণাথী 

সাংখ্যা 0.50 1590 1933 2125 2107 2087 2068 2048 2340 2573 

[৩.২.৩]প্ররশক্ষণ 

সেি সাংখ্যা 
সাংখ্যা 0.50 12 31 35 34 33 32 31 40 45 

[৩.৩] 

সুরবিাবরিত 

রশশুদের 

আবাসন, 

িরণদপাষণ, 

রশক্ষা, প্ররশক্ষণ 

ও পুনব িাসন 

প্রোন 

[৩.৩.১] 

সুরবিাপ্রাপ্ত রশশু 
সাংখ্যা 1.25 2,062 1,166 1,285 1,280 1,275 1,270 1,265 1,300 1,350 

[৩.৩.২] পাবরলক 

পরীক্ষায় রশশুদের 

গড় পাদশর হার 

% 1.00 90.90 83.05 91.35 91.30 91.25 91.20 91.15 94.00 95.00 

[৩.৩.৩] 

পুনব িারসত রশশু 
সাংখ্যা 0.50 975 1,120 1,200 1,190 1,180 1,170 1,160 1,300 1,400 

  

 

[3.3.4] 

রশশু অরধকাি 

জেসসচিেিা 

কার্©ক্রসম 

অংশগ্রেিকািী 

সংখ্যা 1.00 450 500 600 575 550 530 520 700 800 

 

 

 [৩.৪] সবসরকারর 

এরতমোনায় 

কযারপদটশন গ্রান্ট 

প্রোন 

[৩.৪.১] 

সুরবিাপ্রাপ্ত বালক 

রশশু 

সাংখ্যা 0.50 13955 23,400 25,740 25,500 25,272 25,038 24,800 28,300 31,000 

[৩.৪.২] 

সুরবিাপ্রাপ্ত বারলকা 

রশশু 

সাংখ্যা 0.25 7513 2042 2245 2240 2235 2230 2225 2300 2350 

   

 

 

 

[৩.৪.৩] 

আওতাভুি 

প্ররতষ্ঠান সাংখ্যা 

সাংখ্যা 0.25 975 1,079 1,186 1,180 1,175 1,170 1,165 1,250 1,300 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রভরি িছি প্রকৃি অজযে লক্ষযমাত্রা/রেি যায়ক ২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

(Excelen

t) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৪] আথ িসামারজক 

উন্নয়দন সামারজক 

সাম্য (Equity) 

রনরিতকরণ। 

১০ [৪.১] আইদনর 

সাংস্পদশ ি আসা 

রশশু বা আইদনর 

সাদথ সাংঘাত 

জরড়ত রশশুদের 

প্ররশক্ষণ ও 

পুনুঃএকীকরণ 

[৪.১.১] 

সহায়তাপ্রাপ্ত 

রশশুর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 2.0 131 142 170 168 165 162 160 190 220 

[৪.১.২] 

পুনুঃএকীকৃত 

রশশু 

সাংখ্যা 1.0 25 33 45 43 40 38 36 50 50 

[৪.২] প্রদবশন ও 

আফটার সকয়ার 

সারি িস 

[৪.২.১] 

প্রদবশন 

সহায়তা 

সুরবিাদিাগী 

সাংখ্যা 0.50 3,904 5,339 6,500 6,200 6,100 6,000 5,900 7,000 7,200 

  

[৪.২.২] 

আফটার 

সকয়াদরর 

মােদম 

পুনব িারসত 

সাংখ্যা 0.50 1,731 1,864 2,050 2,045 2,040 2,035 2,030 2,150 2,250 

[৪.3] ভিঘুসি 

প্ররশেি ও 

পুেি যাসে 

[৪.3.1] 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুরিধাসভাগী 

সাংখ্যা - - - - - - - - - - 

 

[৪.3.2] 

পুেি যারসি 

ভিঘুসি 

সাংখ্যা - - - - - - - - - - 

[৪.4] সামারজক-

প্ররিিন্ধী 

কমসয়সদি 

[৪.4.1] 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামারজক 

প্ররিিন্ধী োিী 

সাংখ্যা 0.25 150 100 100 90 80 70 60 150 200 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রভরি িছি প্রকৃি অজযে লক্ষযমাত্রা/রেি যায়ক ২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

(Excelen

t) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্ররশেি ও 

পুোি যাসে 

[৪.4.2] 

সামারজক 

প্ররিিন্ধী োিী 

পুেি যাসে 

সাংখ্যা 0.25 50 50 50 45 40 35 30 100 150 

[৪.5] মরেলা ও 

রশশু-রকসশািী 

কেফাজরিসদি 

রেিাপদ রেিাপদ 

আিাসে ককন্দ্র 

(সসফসোম) 

[৪.5.1]  

আশ্রয়প্রাপ্ত োিী ও 

রশশু 

সংখ্যা 0.25 1,250 1,270 1,270 1,265 1,260 1,255 1,250 1,275 1,280 

[৪.5.2] 

কসফসোম কর্সক 

পুেি যারসি োিী ও 

রশশু 

সংখ্যা 1.00 1201 1230 1230 1225 1220 1215 1201 1240 1250 

[৪.৬] চাইল্ড সহল্প 

লাইদনর মােদম 

রশশু সুরক্ষা 

[৪.৬.১] প্রাপ্ত 

সটরলদফান 

কলসাংখ্যা 

সাংখ্যা 1.00 03 21 41 37 32 26 20 55 62 

[৪.৬.২] 

সুরাহাকৃত 

সটরলদফান কল 

% 1.00 90 100 100 90 80 70 60 98 100 

(৫) প্রারিষ্ঠারেক 

সেমিা বৃরিকিি 

৫ [৫.১] সমাসজি 

অসোয় জেসগাষ্ঠীি 

জন্য অিকাঠাসমা 

রেম যাি 

[৫.১.1] রেরম যি 

অিকাঠাসমাি 

আয়িে 

িগ য 

রমটাি 
0.50 11000 - -  - - - -  

  [৫.২] SDG 

লেযমাত্রা ৫.৪.১- 

এি আসলাসক 

অবিিরেক 

গ্রেস্থালী কাসজি 

মর্ যাদা উন্নীিকিি 

[৫.২.1] 

প্রচািিা (রপ্রন্ট 

ও রভজ্যযয়াল)’ি 

মাধ্যসম সসচিে 

ব্যরি 

সংখ্যা 0.25 4,300 4,300 7,500 7,180 6,860 6,540 6,210 8,000 8,৫00 



12 
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রভরি িছি প্রকৃি অজযে লক্ষযমাত্রা/রেি যায়ক ২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

(Excelen

t) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ও পারিিারিক 

কার্ যক্রসম োিী-

পুরুসষি 

অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব িন্টে  

[৫.২.২] 

কসরমোি ও 

ওয়াকযশসপি 

মাধ্যসম 

সংখ্যা ০.২৫ ০ 0 60 54 48 42 36 70 85 

  [৫.৪] কজলা 

সমাজসসিা 

কমসেক্স আংরশক 

অিকাঠাসমা রেম যাে 

[৫.৪.১] সাইট 

রপ্রপাসিশেএিং  

অিকাঠাসমা 

উন্নয়ে 

% 1 - 2 11 8 6 4 2 11 11 

  [৫.৫] কশখ িাসসল 

দুঃস্থ রশশু প্ররশেি 

ও পুেি যাসে ককন্দ্র 

বৃরিকিি  

[৫.৫.1] 

েিরেরম যি 

পুেি যাসে ককন্দ্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সংখ্যা ১ 

 

- - - - - - - - 
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আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্য ২০১৯-২০ 

 

সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক একক 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(weight of 

Performan

ce 

Indicator)  

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ 

(Excellen

t)  

অরত উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good)  

চলরত মান 

(Fair)  

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] োপ্তররক কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা 

বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহতা 

রনরিতকরণ  

৮ 

[১.১]  বারষ িক কম িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন 

[১.১.1] সরকারর কম িসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা সাংক্রাি প্ররশক্ষণসহ অন্যান্য 

রবষদয় প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 

জনঘন্টা  ০.৫ ৬০ -- -- - - 

[১.১.2] এরপএ টিদমর মারসক সিার 

রসদ্ধাি বাস্তবারয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.3]  ২০১৮-১৯ অথ িবেদরর  বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকট োরেল   

তাররে   ০.৫ 
২৪ জুলাই  

২০১৯  

২৯ জুলাই  

২০১৯ 

৩০ জুলাই  

২০১৯ 

৩১  জুলাই  

২০১৯ 

০১ আগষ্ট  

২০১৯ 

[১.১.4 ২০১৮-১৯ অথ িবেদরর  বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরির অি ি-বারষ িক মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকট 

োরেল   

তাররে  ০.৫ 
১৩ জানুয়ারর 

২০২০ 

১৬ 

জানুয়ারর 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়ারর 

২০২০ 

২০ 

জানুয়ারর 

২০২০ 

২১  জানুয়ারর 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন  

[1.2.1] জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন  

[1.৩.1] রেরদ যষ্ট সমসয়ি মসধ্য 

অরভসর্াগ রেষ্পরিকৃি  
% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[1.৩.২] অরভসর্াগ রেষ্পরি সংক্রান্ত সাংখ্যা  ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ -  
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক একক 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(weight of 

Performan

ce 

Indicator)  

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ 

(Excellen

t)  

অরত উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good)  

চলরত মান 

(Fair)  

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

মারসক প্ররিসিদে উর্ধ্যিে অরফসস  

দারখলকৃি 

[১.৪] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত হালনাগােকরণ ও বাস্তবায়ন 

[1.৪.১] কসিা প্রদাে প্ররিশ্রুরি 

োলোদাগকৃি  
% ১.০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  -  

[1.৪.২] রেধ যারিি সমসয় ত্রত্রমারসক 

িাস্তিায়ে প্ররিসিদে উর্ধ্যিে অরফসস 

দারখলকৃি  

সাংখ্যা  ০.৫ ৪ ৩ ২ - -  

[1.৪.৩] কসিা গ্রেীিাসদি মিামি 

পরিিীেি ব্যিস্থা চালুকৃি  
তাররে  ০.৫ 

৩১ রিদসম্বর 

২০১৯  

১৫ জানুয়ারর 

২০২০ 

০৭ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 

১৭ সফব্রুয়ারর 

২০২০  

২৮ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 

[২] কম িসম্পােদন গরতশীলতা 

আনয়ন ও সসবার মান বৃরদ্ধ 
১০ 

[২.১]  ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন  

[২.১.১] সকল শাখায় ই-েরর্ ব্যিোি  % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২]  ই-ফাইসল েরর্ রেষ্পরিকৃি  % ১.০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইসল পত্র জারিকৃি  % ১.০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.2]  উদ্ভাবনী উদযাগ/ ক্কুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 
[২.২.১] ন্যযেিম একটি উদ্ভািেী 

উসযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প চালুকৃি 
তাররে  ১.০ 

১১ মাচ ি 

২০২০  
১৮ মাচ ি ২০২০ ২৫ মাচ ি ২০২০ 

১ এরপ্রল  

২০২০ 

৮ এরপ্রল  

২০২০ 

[২.3] রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরেষ্ট কম িচারীর 

রপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র  জারী করা 

[২.৩.১] রপআরএল আদেশ জাররকৃত   % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক একক 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(weight of 

Performan

ce 

Indicator)  

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ 

(Excellen

t)  

অরত উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good)  

চলরত মান 

(Fair)  

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[২.4] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 
[২.৪.১] অরফসসি  সকল িথ্য 

োলোগাদকৃি 
% ২.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

[৩] আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন  

৭   

[৩.১] বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন  

[৩.১.১] িাসজট িাস্তিায়ে পরিকল্পো 

প্রিীি  
তাররে  ১.০ 

১৬ আগে 

২০১৯ 

২০ আগে 

২০১৯ 

২৪ আগে 

২০১৯ 

২৮ আগে 

২০১৯ 

৩০ আগে 

২০১৯  

[৩.১.২] ত্রত্রমারসক িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে দারখল্কৃি  
সাংখ্যা  ১.০ ৪ ৩ - - -  

[৩.২] স্তািি ও অস্থািি  সম্পরিি োলোগাদ িারলকা 

প্রস্তুি কিা   

[৩.২.১] ] স্থািি  সম্পরিি িারলকা 

োলোগাদকৃি     
তাররে ০.৫ 

০৩ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 

১১  

সফব্রুয়ারর 

২০২০  

১৮ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 

২৫ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 
৪ মাচ ি  ২০২০ 

[৩.২.২] ]অস্থািি  সম্পরিি িারলকা 

োলোগাদকৃি     
তাররে ০.৫ 

০৩ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 

১১  

সফব্রুয়ারর 

২০২০  

১৮ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 

২৫ সফব্রুয়ারর 

২০২০ 
৪ মাচ ি  ২০২০ 

[৩.৩] অরিট আপরি রেষ্পরি কার্ যক্রসমি উন্নয়ে  

[৩.৩.১] ব্রিসীট জিাি কপ্ররিি  % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অরিট আপরি রনষ্পরিকৃত  % ০.৫  ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টািসেট রিলসে ইউটিরলটি রিল পরিসশাধ  
[৩.৪.১] রিরসরস/রিটিরসএল-এি 

ইন্টািসেট রিল পরিসশারধি    
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক একক 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(weight of 

Performan

ce 

Indicator)  

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ 

(Excellen

t)  

অরত উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good)  

চলরত মান 

(Fair)  

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[৩.৪.২] কটরলসফাে রিল পরিসশারধি     % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.১] রিদযৎ রিল পরিসশারধি    % ০.৫  ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্ররমক নম্বর 
শব্দসাংদক্ষপ  

(Acronyms) 
রববরণ 

১ সদসঅে সমাজদসবা অরিেফতর 

২ জাপ্রউফা জাতীয় প্ররতবন্ধী উন্নয়ন ফাউদন্ডশন 

৩ বাজাসকপ বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পররষে 

৪ রসএসরপরব চাইল্ড সসনদসটিি সসাশ্যাল সপ্রাদটকশন ইন বাাংলাদেশ (প্রকল্প) 

৫ আরএসএস রুরাল সসাশ্যাল সারি িদসস বা পল্লী সমাজদসবা 

৬ আরএমরস রুরাল মাোর সসন্টার বা পল্লী মার্তদকন্দ্র 

৭ ইউরসরি আরবান করমউরনটি সিদিলপদমন্ট 

৮ সশজারবসুআনাো সশে জাদয়ে রবন সুলতান আল নারহয়ান োষ্ট (বাাংলাদেশ) 

৯ এনরিরিটি রনউদরা-সিদিলপদমন্টাল রিসএযারবরলটি োে 

১০ শাপ্রসুো শারীররক প্ররতবন্ধী সুরক্ষা োে 

১১ এনরিরি রনউদরা-সিদিলপদমন্টাল রিসএযারবরলটি 

১২ রিআইএসএস রিসএযারবরলটি ইনফরদমশন রসদেম সফটওয়ার 

১৩ রসএমএম রচফ সমদোপরলটন সমরজদরট 

১৪ ইআররসরপএইচ এমপ্লরয়দমন্ট এন্ড ররদহরবরলদটশন সসন্টার ফর রফরজকযারল হযারন্ডকযাপট 

১৫ রপএইটি রফরজকযারল হযারন্ডকযাপট 

১৬ এনরিরি রনউদরা-সিদিলপদমন্টাল রিজএযারবরলটি 

১৭ DIS  Disability Information System 

১৮ BBS Bangladesh Bourue of Statistics 
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সাংদর্াজনী- ২  

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

[১.১] িয়স্কভািা প্রদাে [১.১.১] ভািা 

সুরিধাসভাগী 

দারিদ্রয সীমাি েীসচ অিস্থােিি ৬৫ িছি উর্ধ্য পুরুষ এিং 

৬২ িছি উর্ধ্য োিীগি মারসক ৫০০ টাকা োসি এ ভািা 

পাে। ২০১৮-১৯ অর্ যিছসি ভািাসভাগীি সংখ্যা ৪০.০০ 

লে জে। ভািাি অর্ য প্ররি ৩ মাস অন্তি ভািাসভাগীগসিি 

স্ব স্ব ব্যাংক রেসাসি পরিসশাধ কিা েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.২] রিধিা, স্বামী রেগৃেীিা 

মরেলা ভািা প্রদাে 

[১.২.১] ভািা 

সুরিধাসভাগী 

১৮ িছি উর্ধ্য দারিদ্রয সীমাি েীসচ অিস্থােিি রিধিা, 

িালাকপ্রাপ্তা িা অন্য কর্ ককাে কািসি অন্তি দ’িছি র্ািৎ 

স্বামীি সসে কর্াগাসর্াগ রিরিন্ন িা একসত্র িসিাস কসিে 

ো এমে োিীগি প্ররি মাসস ৫০০ টাকা োসি এ ভািা 

পাে। ২০১৮-১৯ অর্ যিছসি ভািাসভাগীি সংখ্যা ১৪.০০ 

লে জে। ভািাি অর্ য প্ররি ৩ মাস অন্তি ভািাসভাগীগসিি 

স্ব স্ব ব্যাংক রেসাসি পরিসশাধ কিা েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.৩] কিসদ ও অেগ্রসি 

জেসগাষ্ঠীি জীিেমাে 

উন্নয়সে সোয়িা প্রদাে 

[১.৩.১] ভািা 

সুরিধাসভাগী 

দারিদ্রয সীমাি েীসচ অিস্থােিি অেম ৫০ িছি উর্ধ্য কিসদ 

ও অেগ্রসি জেসগাষ্ঠী’ি আওিাভুি ব্যরিসদি মারসক 

৫০০ টাকা োসি এ ভািা প্রদাে কিা েয়। ২০১৮-১৯ 

অর্ যিছসি ভািাসভাগীি সংখ্যা ৪০০০০ জে। ভািাি অর্ য 

প্ররি ৩ মাস অন্তি ভািাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক রেসাসি 

পরিসশাধ কিা েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.৩.২] সুরিধাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 

১৮ িছি উর্ধ্য এিং ৫০ িছি এি রেম্ন িয়স্ক দরিদ্র কিসদ ও 

অেগ্রসি জেসগাষ্ঠীি আওিাভুি ব্যরিসদি ৩ মাস কময়ারদ 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

কমৌরলক দেিা উন্নয়ে বৃরিমূলক প্ররশেি কদয়া েয়। 

প্ররশেি কশসষ কৃিকার্ য িা উিীি য প্ররশেিার্ীসদি প্ররশেি 

কাসজ লারগসয় স্বকম যসংস্থাসেি জন্য ১০,০০০ টাকা 

অন্যদাে কদয়া েয়। 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই প্ররিসিদে 

[১.৩.৩] উপবৃরি 

সুরিধাসভাগী 

৫ িছি উর্ধ্য কিসদ ও অেগ্রসি জেসগাষ্ঠীি আওিাভুি 

রশোর্ীসদি প্রার্রমক পর্ যাসয় ৫০০ টাকা, মাধ্যরমক 

পর্ যাসয় ৬০০, উচ্চ মাধ্যরমক পর্ যাসয় ৭০০ টাকা এিং 

উচ্চিি পর্ যাসয় ১২০০ টাকা োসি উপবৃরি প্রদাে কিা েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.৪] রেজড়া জেসগাষ্ঠীি 

জীিেমাে উন্নয়সে সোয়িা 

প্রদাে 

[১.৪.১] ভািা 

সুরিধাসভাগী 

দরিদ্রয সীমাি েীসচ অিস্থােিি অেম ৫০ িছি উর্ধ্য 

রেজড়া জেসগাষ্ঠী’ি ব্যরিসদি মারসক ৫০০ টাকা োসি এ 

ভািা পাে। ২০১৮-১৯ অর্ যিছসি ভািাসভাগীি সংখ্যা 

২৫০০ জে। ভািাি অর্ য প্ররি ৩ মাস অন্তি 

ভািাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক রেসাসি পরিসশাধ কিা েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.৪.২] সুরিধাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 

১৮ িছি উর্ধ্য এিং ৫০ িছি এি রেম্ন িয়স্ক দরিদ্র রেজড়া 

জেসগাষ্ঠীি আওিাভুি ব্যরিসদি ৩ মাস কময়ারদ কমৌরলক 

দেিা উন্নয়ে বৃরিমূলক প্ররশেি কদয়া েয়। প্ররশেি কশসষ 

কৃিকার্ য িা উিীি য প্ররশেিার্ীসদি প্ররশেি কাসজ লারগসয় 

স্বকম যসংস্থাসেি জন্য ১০,০০০ টাকা অন্যদাে কদয়া েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.৪.৩] উপবৃরি 

সুরিধাসভাগী 

৫ িছি উর্ধ্য রেজড়া রশোর্ীসদি প্রার্রমক পর্ যাসয় ৫০০ 

টাকা, মাধ্যরমক পর্ যাসয় ৬০০, উচ্চ মাধ্যরমক পর্ যাসয় ৭০০ 

টাকা এিং উচ্চিি পর্ যাসয় ১২০০ টাকা োসি উপবৃরি 

প্রদাে কিা েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

[১.৫] োসপািাসল 

অিস্থােিি দস্থ কিাগীসদি 

সোয়িা প্রদাে 

[১.৫.১] কসিা সংখ্যা দরিদ্র কিাগীসদি োসপািাসল ভরিয ও সুরচরকৎসা প্রারপ্ত, 

রিোমূসে ঔষধ, সোয়ক র্ন্ত্রপারি, কৃরত্রম অে, রিরভন্ন 

রচরকৎসা সামগ্রী, পথ্য সিিিাে িা সংগ্রসেি জন্য েগদ 

আরর্ যক সোয়িা, পরিসধয় কপাষাক প্রদাে, িি সিিিাে িা 

ক্রসয় েগদ অর্ য সোয়িা, পুরষ্টকি খািাি সিিিাে, 

অিারিি রশশু পুেি যাসে, কিাসগি কািসি পরিিাসি 

অিারিি কিাগীসদি পরিিাসি পুেি যাসে, 

োসপািাল/রচরকৎসা ককন্দ্র স্থাোন্তসি সোয়িা, কিাগীসদি 

স্বাস্থযসসচিো/ প্রার্রমক রচরকৎসা রিষসয় অিরেিকিি, 

গুরুিি অসুস্থিা, অপাসিশে ইিযারদ কেসত্র মােরসক 

রিপর্ যস্ত কিাগীি, কিাগীি সাসর্ পারিিারিক ও সামারজক 

কর্াগাসর্াগ স্থাপসে সোয়িা, স্বজেসদি কাউসেরলং 

প্রদাসেি মাধ্যসম মসোিল বৃরিি সোয়িা, োম পরিচয় 

রিেীে দরিদ্র মৃি ব্যরিি সৎকাসিি ব্যিস্থা কিা, 

কিাগমুরিি পি েগদ আরর্ যক সোয়িা ইিযারদ সোয়িা 

প্রদাে কিা েসয় র্াসক। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.৫.২] সিকারি 

অন্যদাসে ব্যরয়ি 

অসর্ যি পরিমাি 

োসপািাসল অিস্থােিি দস্থ কিাগীসদি সোয়িা প্রদাসে 

সিকারি অন্যদাসে ব্যরয়ি অসর্ যি পরিমাে। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.৬] কযাোি, রকিরে, 

রলভাি রসসিারসস, করাসক 

[১.৬.১] আরর্ যক 

সোয়িা সুরিধাসভাগী 

কযাোি, রকিরে এিং রলভাি রসসিারসস কিাসগ আক্রান্ত 

রেি যারচি প্রসিযক গিীি কিাগীসক এককালীে ৫০,০০০ 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

প্যািালাইজি ও জন্মগি 

হৃদসিাগীসদি আরর্ যক 

সোয়িা প্রদাে 

(পঞ্চাশ োজাি) টাকা প্রদাে কিা েয়। আরর্ যক অন্যদাে 

বৃরি/হ্রাসসি েমিা সিকাি সংিেি কসি। 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই প্ররিসিদে 

[১.৭] চা-শ্ররমকসদি 

জীিেমাে উন্নয়সে সোয়িা 

প্রদাে 

[১.৭.১] খায সোয়িা 

সুরিধাসভাগী 

প্রকৃি দুঃস্থ ও গিীি চা-শ্ররমকসক রেি যাচে কসি প্ররি চা-

শ্ররমক পরিিািসক সি যসমাট ৫,০০০ (পাঁচ োজাি ) টাকাি 

খায সামগ্রী প্যাসকটজাি অিস্থায় এককালীে রিিিি কিা 

েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.১০] সামারজক সমস্যা ও 

সমাজকোি মন্ত্রিালসয়ি 

প্রদি কসিা সম্পরকযি 

গসিষিা/মূোয়ে কম য 

পরিচালো 

[১.১০.১] মূোয়ে 

প্ররিসিদে 

সমাজকোি মন্ত্রিালয় কর্তযক প্রদি রিরভন্ন কসিাি 

সামারজক প্রভাি, কসিামাে র্াচাই, িাস্তিায়ে সমস্যা 

রচরিিকিি, কসিামাে উন্নয়ে সম্পসকয সুপারিশ প্রিয়ে 

রিষসয় র্তিীয় পে দ্বািা মূোয়ে প্ররিিসদে প্রিয়ে। 

সমাজসসিা 

অরধদফিি, 

িাংলাসদশ জািীয় 

সমাজকোি পরিষদ 

ও জািীয় প্ররিিন্ধী 

উন্নয়ে ফাউসেশে 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[১.১১] সমাজকোি 

মন্ত্রিালয় প্রদি কসিা সম্পসকয 

প্রচািিা 

[১.১১.১] প্রকারশি 

সমাজকোি িািযা 

সমাজকোি মন্ত্রিালয় আওিাধীে সমাজসসিা 

অরধদফিি কর্সক প্রকারশি সমাজসসিা ও সমাজকোি 

সম্পরকযি িথ্যারদ সম্বরলি মারসক পরত্রকা, র্া 

সমাজকোসিি সিকারি প্রচািিাি মুখপাত্র রেসসসি কাজ 

কসিসছ। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[১.১১.২] রিলসিাি য সমাজকোি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম জেগিসক প্রদি কসিা ও 

কসিা প্রারপ্তি পিরি সম্পসকয জেগিসক অিরেিকিি, কসিা 

সম্পসকয জেসসচিেিা ত্রিরি, রিরভন্ন সামারজক রিষসয় 

সসচিেিা ত্রিরি এিং কশখ োরসো ব্র্যারেং এি লসেয 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

প্রচািিাি জন্য রিলসিাি য স্থাপে। চট্টগ্রাম রবিাগ 

[১.১১.৩] রভরিও 

প্রচািিা 

সমাজকোি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম জেগিসক প্রদি কসিা ও 

কসিা প্রারপ্তি পিরি সম্পসকয জেগিসক অিরেিকিি, কসিা 

সম্পসকয জেসসচিেিা ত্রিরি এিং কশখ োরসো ব্রারেং এি 

লসেয প্রচািিাি জন্য রভরিও টিরভ, ওসয়িসাইট এিং 

ইউটিউি, কফজবুকসে রিরভন্ন সামারজক কর্াগাসর্াগ 

মাধ্যসম প্রচািিাি ব্যারপ্তকাল। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে 

[১.১২] কর্ৌর্ উসযাসগ গৃেীি 

উন্নয়ে প্রকসল্পি মাধ্যসম 

প্রদি কসিা 

[১.১২.১] প্রদি কসিা সিকারি-কিসিকারি কর্ৌর্ উসযাসগ িাস্তিারয়ি 

প্রকল্পসমূসেি মাধ্যসম প্ররিরষ্ঠি োসপািাসলি আগি 

কিাগীসদি মসধ্য শিকিা ৩০ ভাগ কিাগীসক রিোমূসে 

রচরকৎসাসসিা কদয়া েয়। একইভাসি সিকারি-কিসিকারি 

কর্ৌর্ উসযাসগ িাস্তিারয়ি প্রকল্পসমূসেি মাধ্যসম অেগ্রসি, 

সমস্যাগ্রস্ত িা প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি উন্নয়সেি লসেয 

প্ররিরষ্ঠি প্ররিষ্ঠাসেি মাসধ্যসম কসিা প্রদাে কিা েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে 

[১.১৩] অেলাইে ভািা 

ব্যিস্থাপো রসসেম চালু 

(িয়স্কভািা, রিধিাভািা ও 

প্ররিিন্ধীভািা) 

[১.১৩.১] ভািা 

ব্যিস্থাপো রসসেসম 

কমাট িাটা এরি ও 

আপসিট  

সমাজকোি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম মারিিাইসমেশোল 

অেলাইে ভািা ব্যিস্থাপো চালু কিা েসি, র্াসি একরদসক 

রিযমাে ভািাসভাগীি োলোগাদ িথ্যারদসে িাসদি ভািা 

প্রারপ্তসংক্রান্ত ব্যিস্থাপো অন্তভু যি র্াকসি কিমরে 

েতুেভািাসভাগীগি সিাসরি এিং রিরজটাল কসন্টাি কর্সক 

েতুেভািাি আসিদে, আসিদে ট্টযরকং, রিযমাে 

ভািাসভাগীগি িাসদি ভািাি অর্ যপ্রারপ্তি রিষসয় সুরিধা 

গ্রেি কিসি পািসিে। এসেসত্র রিযমাে ও 

েতুেভািাসভাগীসদি িথ্য িাটা কিইসজ এরন্টি সংখ্যা 

বুঝাসো েসয়সছ।প্ররিিছি আপসিটকৃি িথ্য সংসর্াজে । 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

[১.১৩.২] ভািা 

ব্যিস্থাপো রসসেসম 

কমাট িাটা এরিি 

শিকিা পরিমাি 

সমাজকোি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম মারিিাইসমেশোল 

অেলাইে ভািা ব্যিস্থাপো চালু কিা েসি, র্াসি একরদসক 

রিযমাে ভািাসভাগীি োলোগাদ িথ্যারদসে িাসদি ভািা 

প্রারপ্তসংক্রান্ত ব্যিস্থাপো অন্তভু যি র্াকসি কিমরে 

েতুেভািাসভাগীগি সিাসরি এিং রিরজটাল কসন্টাি কর্সক 

েতুেভািাি আসিদে, আসিদে ট্টযরকং, রিযমাে 

ভািাসভাগীগি িাসদি ভািাি অর্ যপ্রারপ্তি রিষসয় সুরিধা 

গ্রেি কিসি পািসিে। এসেসত্র রিযমাে ও 

েতুেভািাসভাগীসদি িথ্য িাটা কিইসজ এরন্টি োি (%) 

বুঝাসো েসয়সছ। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে 

[২.১] অসিল প্ররিিন্ধী 

ভািা প্রদাে 

[২.১.১] সুরিধাসভাগী 

প্ররিিন্ধী 

দরিদ্রয সীমাি েীসচ অিস্থােিি প্ররিিন্ধী ব্যরি মারসক 

৬০০ টাকা োসি এ ভািা পাে। ২০১৮-১৯ অর্ যিছসি 

ভািাসভাগীি সংখ্যা ১০ লে  । ভািাি অর্ য প্ররি ৩ মাস 

অন্তি ভািাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক রেসাসি পরিসশাধ কিা 

েয়। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[২.২] প্ররিিন্ধী রশোর্ীসদি 

রশো উপবৃরি প্রদাে 

[২.২.১] সুরিধাসভাগী 

প্ররিিন্ধী রশোর্ী 

৫ িছি উসর্ধ্য প্ররিিন্ধী রশোর্ীসদি প্রার্রমক পর্ যাসয় ৫০০ 

টাকা, মাধ্যরমক পর্ যাসয় ৬০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যরমক পর্ যাসয় 

৭০০ টাকা এিং উচ্চিি পর্ যাসয় ১২০০ টাকা োসি উপবৃরি 

প্রদাে কিা েয়। ২০১৮-১৯ অর্ যিছসি উপবৃরি প্রদাসেি 

লেযমাত্রা ৯০ োজাি জে। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[২.৬] প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

সোয়ক উপকিি সিিিাে 

[২.৬.১] উপকিি 

সুরিধাসভাগী 

জািীয় প্ররিিন্ধী উন্নয়ে ফাউসেশে পরিচারলি কদশব্যাপী 

১০৩টি প্ররিিন্ধী কসিা ও সাোয্য ককসন্দ্রি মাধ্যসম অটিজম 

িা অটিজম কেকট্রাম রিজঅি যািস, শািীরিকপ্ররিিরন্ধিা, 

মােরসক অসুস্থিাজরেি প্ররিিরন্ধিা, দৃরষ্টপ্ররিিরন্ধিা, 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

িাকপ্ররিিরন্ধিা, বুরিপ্ররিিরন্ধিা, শ্রিিপ্ররিিরন্ধিা, শ্রিি-

দৃরষ্টপ্ররিিরন্ধিা, কসরিব্রাল পালরস, িাউে রসেসরাম, 

িহুমারত্রক প্ররিিরন্ধিা সম্পন্ন ব্যরিগিসক রিোমূসে 

সোয়ক উপকিি সিিিাে কিা েয় এিং সমাজসসিা 

অরধদফিি পরিচারলি কৃরত্রম অে উৎপাদেসকন্দ্র েসি 

স্বল্পমূসে কৃরত্রম অে সিিিাে কিা েয়। 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

[২.৭] প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

রিসশষ রশো এিং প্ররশেি 

প্রদাে 

[২.৭.১] রিসশষ রশো 

ও প্ররশেি 

সুরিধাসভাগী 

সমাজসসিা অরধদফিি পরিচারলি দৃরষ্টপ্ররিিন্ধী, িাক-

শ্রিিপ্ররিিন্ধীসে সকল প্ররিিন্ধী রিযালয়, মােরসক 

রশশুসদি প্ররিষ্ঠাে, রপএইচটিরস, সমরিি দৃরষ্টপ্ররিিন্ধী 

রশো কার্ যক্রম, মােরসক রশশুসদি প্ররিষ্ঠাসেি রশোর্ী, 

ইআিরসরপএইচসে সকল প্ররিিন্ধী প্ররশেি ককন্দ্র এিং 

জািীয় প্ররিিন্ধী উন্নয়ে ফাউসেশে পরিচারলি জািীয় 

রিসশষ রশো ককসন্দ্রি ৫-১৮ িছি িয়সী প্ররিিন্ধী রশোর্ী 

ও জািীয় প্ররিিন্ধী উন্নয়ে ফাউসেশে কর্তযক প্রদি 

অন্যদাসেি মাধ্যসম পরিচারলি ৬২টি কিসিকারি প্ররিিন্ধী 

রিযালসয়ি রশোর্ী এি অন্তভু যি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.১] সুদমুি ক্ষুদ্রঋি প্রদাে [৩.১.১] 

পুেুঃরিরেসয়াসগি 

পরিমাি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্রঋি কার্ যক্রসমি আওিায় ঘূি যায়মাে িেরিল েসি 

ক্ষুদ্রঋি রেসসসি পুেুঃরিরেসয়াগকৃি অসর্ যি পরিমাি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.১.২] রিরেসয়াসগি 

পরিমাি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্রঋি কার্ যক্রসমি আওিায় ঘূি যায়মাে িেরিল েসি 

ক্ষুদ্রঋি রেসসসি প্রািরম্ভক রিরেসয়াগকৃি অসর্ যি পরিমাি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে িারষ যক 

প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, িাসজট 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.১.৩] আদায়কৃি 

সারভ যস চাজয 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্রঋি কার্ যক্রসমি ঘূি যায়মাে িেরিল েসি প্রদি ক্ষুদ্রঋি 

রেসসসি প্রিরম্ভক রিরেসয়াগ ও পুেুঃরিরেসয়াগ েসি প্রাপ্ত 

সারভ যস চাসজযি পরিমাি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.১.৪] রিরেসয়াগ 

আদাসয়ি োি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

জন্য ঘূি যায়মাে িেরিল েসি ক্ষুদ্রঋি প্রর্মিাসিি মসিা 

রিরেসয়াগকৃি অসর্ যি আদাসয়ি োি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.১.৫] 

পুেুঃরিরেসয়াগ 

আদাসয়ি োি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্রঋি কার্ যক্রসমি ঘূি যায়মাে িেরিল েসি ক্ষুদ্রঋি 

রেসসসি পুেুঃরিরেসয়াগকৃি অসর্ যি আদাসয়ি োি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.২] বৃরিমূলক ও দেিা 

উন্নয়ে প্ররশেি 

[৩.২.১] সুরিধাসভাগী 

পুরুষ প্ররশেিার্ী 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

পুেি যাসে কার্ যক্রসমি মাধ্যসম প্রসদয় প্ররশেসি লেযভুি 

পুরুষ প্ররশেিার্ীি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

[৩.২.২] সুরিধাসভাগী 

োিী প্ররশেিার্ী 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

পুেি যাসে কার্ যক্রসমি মাধ্যসম প্রসদয় প্ররশেসি লেযভুি 

োিী প্ররশেিার্ীি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.২.৩] প্ররশেি 

কট্রি সংখ্যা 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরি ও প্ররিিন্ধী ব্যরিসদি 

পুেি যাসে কার্ যক্রসমি মাধ্যসম প্রসদয় প্ররশেসিি কট্রি 

সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.৩] সুরিধািরঞ্চি রশশুসদি 

আিাসে, ভিিসপাষি, রশো, 

প্ররশেি ও পুেি যাসে প্রদাে 

[৩.৩.১] সুরিধাপ্রাপ্ত 

রশশু 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থ রশশু পুেি যাসে ককন্দ্র, 

কছাটমরে রেিাস, কিরি কোম, কশখ িাসসল রশশু প্ররশেি ও 

পুেি যাসে ককসন্দ্রি মাধ্যসম রশো প্ররিষ্ঠাসে পাঠিি রশশু 

রশোর্ীি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.৩.২] পািরলক 

পিীোয় রশশুসদি গড় 

পাসশি োি 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থ রশশু পুেি যাসে ককন্দ্র, 

কছাটমরে রেিাস, কিরি কোম, রসএসরপরি এিং কশখ িাসসল 

রশশু প্ররশেি ও পুেি যাসে ককসন্দ্রি রশশু রশোর্ীসদি 

পািরলক পিীোয় গড় পাসশি োি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.৩.৩] পুেি যারসি 

রশশু 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থ রশশু পুেি যাসে ককন্দ্র, 

কছাটমরে রেিাস, কিরি কোম, কশখ িাসসল রশশু প্ররশেি ও 

পুেি যাসে ককসন্দ্রি মাধ্যসম পুেি যারসি রশশুি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

[৩.৩.৪] রশশু 

অরধকাি 

জেসসচিেিা 

কার্ যক্রসম 

অংশগ্রেিকািী 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থরশশু পুেি যাসে ককন্দ্র, কছাটমরে 

রেিাস, কিরি কোম, রসএসরপরি এিং কশখ িাসসল রশশু 

প্ররশেি ও পুেি যাসে ককন্দ্র এিং সমাজসসিা অরধদফিি, 

কজলা ও উপসজলা পর্ যাসয়ি রশশু কোি কিাি য কর্তযক 

আসয়ারজি সভা, কসরমোি, রসসম্পারজয়াম, কম যশালা এিং 

সামারজক কর্াগাসর্াগ মাধ্যসমি সোয়িায় সসচিে 

জেসংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.৪] কিসিকারি 

এরিমখাোয় কযারপসটশে 

গ্রান্ট প্রদাে 

[৩.৪.১] সুরিধাপ্রাপ্ত 

িালক রশশু 

কযারপসটশে গ্রান্ট (সিসিকারি এরিমখাোি এরিম 

রশশুসদি জন্য জেপ্ররি মারসক ১০০০ টাকা োসি প্রদি 

আরর্ যক অন্যদাে) রশশুসদি এি আওিাভুি কিসিকারি 

এরিমখাোি গ্রান্ট প্রাপ্ত িালক রশশুি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.৪.২] সুরিধাপ্রাপ্ত 

িারলকা রশশু 

কযারপসটশে গ্রান্ট (সিসিকারি এরিমখাোি এরিম 

রশশুসদি জন্য জেপ্ররি মারসক ১০০০ টাকা োসি প্রদি 

আরর্ যক অন্যদাে) এি আওিাভুি কিসিকারি এরিমখাোি 

গ্রান্ট প্রাপ্ত িারলকা রশশুি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.৪.৩] আওিাভুি 

প্ররিষ্ঠাে সংখ্যা 

কযারপসটশে গ্রান্ট (সিসিকারি এরিমখাোি এরিম 

রশশুসদি জন্য জেপ্ররি মারসক ১০০০ টাকা োসি প্রদি 

আরর্ যক অন্যদাে) প্রদাসেি লসেয িাছাইকৃি কিসিকারি 

এরিমখাোি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

[৩.৫] সমাসজি অসোয় 

জেসগাষ্ঠীি জন্য অিকাঠাসমা 

রেম যাি 

[৩.৫.১] রেরম যি 

আিকাঠাসমাি 

আয়িে 

সমাজসসিা অরধদফিসিি কার্ যক্রম িাস্তিায়সেি লসেয 

উন্নয়ে প্রকসল্পি আওিায় রেম যািাধীে সিকারি 

অিকাঠাসমা, র্া সমাজকোি মন্ত্রিালসয়ি রমশে 

িাস্তিায়সেি লসেয রেরম যি, কস সকল আিকাঠাসমি 

আয়িে। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৩.৭] SDG লেযমাত্রা 

৫.৪.১-এি আসলাসক  

অবিিরেক গৃেস্থলী কাসজি 

মর্ যাদা উন্নীিকিি ও 

পারিিারিক কার্ যক্রসম োিী-

পুরুসষি অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব িন্টেসক 

উৎসারেিকিি 

[৩.৭.১] প্রচািিা 

(রপ্রন্ট ও রভজ্যযয়াল)’ি 

মাধ্যসম সসচিে 

ব্যরি 

রলফসলট, কপাোি, রিলসিাি য, পরত্রকাি রিজ্ঞাপে ইিযারদ 

রপ্রন্ট রমরিয়া এিং টিরভ েট, ইউটিউি, কফজবুক ইিযারদ 

প্রচাি মাধ্যসম রভরিও প্রচািিাি মাধ্যসম জেসসচেিা বৃরি। 

অবিিরেক গৃেস্থালী কাসজি মর্ যাদা উন্নীিকিি ও 

পারিিারিক কার্ যক্রসম োিী-পুরুসষি অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব িন্টেসক উৎসারেিকিসি সসচিে ব্যরিি সংখ্যা এ 

কেসত্র স্যাম্পল জরিসপি মসধ্যসম সংখ্যা পরিমাপ কিসি 

েসি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

স্যাম্পল জরিপ সমাজসসিা অরধদফিি এিং সমাজকোি 

মন্ত্রিালসয়ি িারষ যক প্ররিসিদে। 

[৩.৭.২] কসরমোি ও 

ওয়াকযশসপি মাধ্যসম 

সসচিে ব্যরি 

অবিিরেক গৃেস্থালী কাসজি মর্ যাদা উন্নীিকিি ও 

পারিিারিক কার্ যক্রসম োিী-পুরুসষি অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব িন্টেসক উৎসারেিকিসি কসরমোি ও ওয়াকযশসপি 

মাধ্যসম সমাসজি গুরুত্বপূি য ব্যরি, সমাজকোি মন্ত্রিালয় 

অধীে দপ্তি সংস্থাসমূসেি কম যকিযা-কম যচািী, মন্ত্রিালসয়ি 

অংশীজে (সেকসোল্ডাি), র্ািা রিরভন্ন সামাজকোি 

মূলক কাসজ স্ব স্ব কেসত্র কের্তত্ব প্রদাে কিসছে, িাসদি 

সমিসয় ৩-৫টি ওয়াকযশপ ও কসরমোসিি মাধ্যসম 

জেসসচেিা বৃরি কিসি েসি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

সমাজসসিা 

অরধদফিসিি ২য় 

পর্ যাসয়ি িাটা 

সমাজসসিা অরধদফিসিি ২য় পর্ যাসয়ি িাটা, 

মন্ত্রিালয় ও অরধদফিসিি িারষ যক প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

[৪.৩] কযাোি, রকিেী , রলভাি 

রসসিারসস, জন্মগি হৃদসিাগ 

এিং করাসক প্যািালাইজি 

কিাসগ আক্রান্তসদি আরর্ যক 

সোয়িা প্রদাে সংক্রান্ত কম যসূরচ 

েীরিমালা-২০১৮ 

[৪.৩.১]েীরিমালা 

অন্যসমারদি 

কযাোি, রকিরে এিং রলভাি রসসিারসস কিাসগ আক্রান্ত 

রেি যারচি প্রসিযক গিীি কিাগীসক এককালীে ৫০,০০০ 

(পঞ্চাশ োজাি) টাকা প্রদাে কিা েয়। কযাোি, রকিেী , 

রলভাি রসসিারসস, জন্মগি হৃদসিাগ এিং করাসক 

প্যািালাইজি কিাসগ আক্রান্তসদি আরর্ যক সোয়িা প্রদাে 

সংক্রান্ত কম যসূরচ েীরিমালা-২০১৮ প্রিয়ে কিা েসি। 

 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 

[৪.৪]করিয়াি ইমোন্ট কার্ যক্রম 

(সম্প্রসারিি) িাস্তিায়ে 

েীরিমালা-২০১৮ 

[৪.৪.১]েীরিমালা 

অন্যসমারদি 

িরধিিা িাংলাসদসশি একটি িড় ধিসেি জেস্বাস্থয সমস্যা 

অরি উচ্চমাত্রায় িরধিিা অর্িা সম্পূি য িরধিিাি কেসত্র 

রিসশষি কর্খাসে রেয়ারিং এউি ব্যিোি কসি ও 

আশান্যরূপ ফলাফল সম্ভি েয় ো-কসসেসত্র এখে অন্তকসি যি 

করিয়াি স্থাপেসর্াগ্য ত্রজি ইসলকট্ররেক র্ন্ত্র ‘‘করিয়াি  

ইমোন্ট’’ অিযন্ত উপসর্াগী রেসসসি রিসিরচি েসি। 

করিয়াি ইমোন্ট অিযন্ত ব্যয়িহুল একটি ইসলকট্ররেক র্ন্ত্র 

র্া অস্ত্রপাচাসিি মাধ্যসম অন্তকসি য স্থাপে কিসি েয়। 

করিয়াি ইমোন্ট এি চারেদা রদে রদে কিসড়ই চলসছ। িাই 

িিযমাসে রিএমএমএমইউ-কি চলমাে  করিয়াি ইমোন্ট 

কার্ যক্রম কম যসূরচি সাসর্ অন্যান্য োসপািাল করিয়াি 

ইমোন্ট কার্ যক্রম সম্প্রসািি/চালু কিাি প্রসয়াজেীয় কদখা 

রদসয়সছ । এ ব্যাপাসি করিয়াি ইমোন্ট কার্ যক্রম 

(সম্প্রসারিি) িাস্তিায়ে েীরিমালা-২০১৮ প্রিয়ে কিা 

েসি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে এিং মারসক অগ্রগরি 

প্ররিসিদে 

[৪.৫] ‘‘কশখ োরসো মাদাি অি 

রেউম্যারেটি পদক’’ প্রিিযসেি 

জন্য েীরিমালা অন্যসমাদে 

[৪.৫.১]েীরিমালা 

অন্যসমারদি 

সমাজসসিায় রিসশষ অিদাসেি জন্য ব্যরি ও প্ররিষ্ঠােসক 

পদক , সেদ এিং েগদ অর্ য প্রদাসেি েীরিমালা প্রিয়ে 

এিং অন্যসমাদে 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

 

 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

[৪.৬] কজলা সমাজসসিা 

কমসেক্স আংরশক অিকাঠাসমা 

রেম যাি 

[৪.৬.১]সাইট 

রপ্রপাসিশে এিং  

অিকাঠাসমা উন্নয়ে 

৬৪ টি কজলা সমাজসসিা কমসেক্স রেম যাি কার্ যক্রসমি মসধ্য 

আগামী ২০১৮-১৯ অর্ যিছসি ২২টি কজলায় অিকাঠাসমা 

রেম যাি েসি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

সাইট রপ্রপাসিশে 

এিং  অিকাঠাসমা 

উন্নয়সেি শিকিা 

োি 

অগ্রগরিি প্ররিসিদে  

[৪.৭]কশখ িাসসল দ:স্থ রশশু 

প্ররশেি ও পুেি যাসে ককন্দ্র 

[৪.৭.১]পুেি যাসে 

ককন্দ্র বৃরিকিি 

িিযমাসে ১২ টিি সরেি চাঁদপুি ও িাজশােীসি আসিা দটি 

কশখ িাসসল দ:স্থ রশশু প্ররশেি ও পুেি যাসে ককন্দ্র স্থাপে 

েসি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রেম যাি কাসজি 

শিকিা োি  

অগ্রগরি প্ররিসিদে 

[৪.৮]পািরলক প্রাইসভট 

পাট যোিরশপ সংক্রান্ত (অিসি) 

[৪.৮.১]  প্রদজক্ট 

সিরলিারর টিম গঠন 

  

প্রদজক্ট সিরলিারর টিম গঠন 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

টিম গঠিত                      অগ্রগরি প্ররিসিদে অগ্রগরি 

প্ররিসিদে 

 [৪.৮.২]  চুরিপদত্রর 

রসরিউল সমাতাদবক 

রবরিন্ন মন্ত্রণালদয়র 

োড়পত্র গ্রহণ 

চুরিপদত্রর রসরিউল সমাতাদবক রবরিন্ন মন্ত্রণালদয়র 

োড়পত্র গ্রহণ 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

োড়পত্র প্রারপ্ত অগ্রগরি প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

 [৪.৮.২]  স্বতন্ত্র পুল 

গঠণ 

স্বতন্ত্র পুল গঠণ রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

পুল গঠিত অগ্রগরি প্ররিসিদে 

[৫.১] আইসেি আওিায় 

আসা রশশু িা আইসেি সাসর্ 

সংঘাি জরড়ি রশশুসদি 

প্ররশেি ও পুেুঃএকীকিি 

[৫.১.১] সোয়িাপ্রাপ্ত 

রশশুি সংখ্যা 

রশশু উন্নয়ে ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম আিাসে সুরিধাি 

আওিায় সুিো প্রাপ্ত রশশুি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে 

[৫.১.২] পুেুঃএকীকৃি 

রশশু 

রশশু উন্নয়ে ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম সামারজকভাসি 

পুেি যারসি/পুেুঃএকীকৃি রশশুি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.২] প্রসিশে ও আফটাি 

ককয়াি সারভ যস 

[৫.২.১] প্রসিশে 

সোয়িা সুরিধাসভাগী 

রসএমএম ককাট য, কজলা, উপসজলা এিং প্ররিষ্ঠাসে কম যিি 

প্রসিশে অরফসািগসিি মাধ্যসম প্রসিশে সোয়িা প্রাপ্ত 

প্রসিশোি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.২.২] আফটাি 

ককয়াসিি মাধ্যসম 

পুেি যারসি 

রসএমএম ককাট য, কজলা, উপসজলা ও প্ররিষ্ঠাসে কম যিি 

প্রসিশে অরফসাি অর্িা সমাজসসিা অরফসািগসিি 

মাধ্যসম আফটাি ককয়াি সোয়িা প্রাপ্ত প্রসিশোি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

[৫.৩] ভিঘুসি প্ররশেি ও 

পুেি যাসে 

[৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুরিধাসভাগী 

সিকারি আশ্রয় ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম িছিব্যাপী আশ্রয় িা 

আিাসে সুরিধাপ্রাপ্ত ভিঘুসি ব্যরিি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.৩.২] পুেি যারসি 

ভিঘুসি 

সিকারি আশ্রয় ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম িছিব্যাপী পুেি যারসি 

ভিঘুসি ব্যরিসদি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.৪] সামারজক-প্ররিিন্ধী 

কমসয়সদি প্ররশেি ও 

পুেি যাসে 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামারজক প্ররিিন্ধী 

োিী 

সামারজক প্ররিিন্ধী োিীসদি প্ররশেি ও পুেি যাসে 

ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম িছিব্যাপী আশ্রয়/আিাসে ও 

প্ররশেি প্রাপ্ত রভকটিসমি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.৪.২] সামারজক 

প্ররিিন্ধী োিী 

পুেি যাসে 

সামারজক প্ররিিন্ধী োিীসদি প্ররশেি ও পুেি যাসে 

ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম িছিব্যাপী সামারজকভাসি পুেি যারসি 

রভকটিসমি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 
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কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদে 

সূচকসমূে 
রিিিি 

িাস্তিায়েকািী 

দপ্তি/সংস্থা 
পরিমাপ পিরি উপাি সূত্র 

[৫.৫] মরেলা ও রশশু-

রকসশািী কেফাজরিসদি 

রেিাপদ আিাসে (সসফ 

কোম) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

োিী ও রশশু 

রেিাপদ কেফাজি ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম িছিব্যাপী োিী ও 

রকসশািীসদি আশ্রয়/আিাসে ও প্ররশেি প্রদাসেি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.৫.২] কসফ কোম 

কর্সক পুেি যারসি োিী 

ও রশশু 

রেিাপদ কেফাজি ককন্দ্রসমূসেি মাধ্যসম পুেি যারসি োিী ও 

রকসশািীসদি সংখ্যা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.৬] চাইল্ড কেল্প লাইসেি 

মাধ্যসম রশশু সুিো 

[৫.৬.১] প্রাপ্ত 

কটরলসফাে কলসংখ্যা 

চাইল্ড কেল্প লাইে ১০৯৮ এ প্রাপ্ত কটরলসফাে কল সংখ্যা। 

কলসংখ্যা ক্রমািসয় বৃরিি লসেয ব্যাপক প্রচািিা। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, মারসক অগ্রগরি প্ররিসিদে, 

িাসজট িাস্তিায়ে প্ররিসিদে 

[৫.৬.২]সুিাোকৃি 

কটরলসফাে কল 

চাইল্ড কেল্প লাইে ১০৯৮ এ আগি কটরলসফাে কল এি 

মসধ্য সুিাোকৃি কটরলসফাে কসলি শিকিা োি। 

রবিাগীয় সমাজদসবা 

কার্ িালয়, চট্টগ্রাম/ 

সজলা সমাজদসবা 

কার্ িালয় (সকল), 

চট্টগ্রাম রবিাগ 

রিরভন্ন প্ররিসিদে 

কর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

িথ্য সংগ্রে ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররিসিদে, সামারজক রেিাপিা সংক্রান্ত 

মারসক প্ররিসিদে, িাসজট িাস্তিায়ে 

প্ররিসিদে 
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সাংদর্াজনী ৩ 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/রবিাদগর/অরিেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট প্রতযারশত সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

 

প্ররিষ্ঠাসেি 

ধিি 

প্ররিষ্ঠাসেি 

োম সংরিষ্ট কম যসম্পাদে সূচক 

উি প্ররিষ্ঠাসেি রেকট সংরিষ্ট 

মন্ত্রিালয়/রিভাসগি প্রিযারশি সোয়িা প্রিযাশাি কর্ৌরিকিা প্রিযাশা পূিি ো েসল সম্ভাব্য প্রভাি 

রিভাগ আরর্ যক 

প্ররিষ্ঠাে 

রিভাগ 

ভািা সুরিধাসভাগী,ভািা 

সুরিধাসভাগী,সুরিধাসভাগী প্ররশেিার্ী,উপবৃরি 

সুরিধাসভাগী,আরর্ যক সোয়িা 

সুরিধাসভাগী,খায সোয়িা 

সুরিধাসভাগী,সুরিধাসভাগী 

প্ররিিন্ধী ,সুরিধাসভাগী প্ররিিন্ধী 

রশোর্ী,ভািা সুরিধাসভাগী,উপবৃরি 

সুরিধাসভাগী,ভািা সুরিধাসভাগী,সুরিধাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 

১.সমাজসসিা অরধদপ্তসিি রিভাজে অন্যসিসি 

ককন্দ্রীয় িয়স্কভািা রেসাি কর্সক র্র্াসমসয় 

অন্যান্য ব্যাংসক অর্ য অিমুিকিি; 

২.সমাজসসিা অরধদপ্তসিি রিভাজে অন্যসিসি 

র্র্াসমসয় কসাোলী ব্যাংসকি রিরভন্ন শাখায় 

অর্ য অিমুিকিি; ৩.র্র্াসমসয় 

উপকািসভাগীসদি রেকট ভািা রিিিি। 

কসাোলী, জেিা, অগ্রিী, 

িাংলাসদশ কৃরষ ব্যাংক ও 

িাজশােী কৃরষ উন্নয়ে 

ব্যাংসকি কম যদেিাি 

উপি রেভ যিশীল। 

১.ভািা রিিিি িাধাগ্রস্ত েসি; 

২.সুরিধাসভাগীগি েরিগ্রস্থ েসি; 

৩.জেসাধািসিি রেকট সিকাসিি 

প্ররিশ্রুরি িাধাগ্রস্ত েসি। 

মন্ত্রিালর়্ স্বিাষ্ট্র 

মন্ত্রিালয় 

আশ্রয়প্রাপ্ত সামারজক প্ররিিন্ধী 

োিী,পুেুঃএকীকৃি রশশু,সামারজক প্ররিিন্ধী 

োিী পুেি যাসে,আশ্রয়প্রাপ্ত োিী ও 

রশশু,সোয়িাপ্রাপ্ত রশশুি সংখ্যা,আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুরিধাসভাগী,সসফ কোম কর্সক পুেি যারসি 

োিী ও রশশু,পুেি যারসি ভিঘুসি 

রশশু আইে ২০১৩, রদ প্রসিশে অি অসফোি 

অরি যসেে ১৯৬০ এিং ভিঘুসি ও রেিাশ্রয় 

ব্যরি (পুেি যাসে) আইে, ২০১১ ইিযারদ 

আইসেি প্রসয়াগ 

আইে প্রসয়াসগি দারয়ত্ব 

আইে শৃঙ্খলা িোকািী 

িারেেী কর্তযক রেয়ন্ত্রীি 

রশশু আইে ২০১৩, রদ প্রসিশে অি 

অসফোি অরি যসেে ১৯৬০ এিং 

ভিঘুসি ও রেিাশ্রয় ব্যরি (পুেি যাসে) 

আইে, ২০১১ ইিযারদ আইসেি প্রসয়াগ 

কিা েসল প্রিযারয়ি প্ররিষ্ঠােসমূসে 

রেিাসীি সংখ্যা হ্রাস/বৃরি েসি পাসি। 
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(৫) প্রারিষ্ঠারেক 

সেমিা বৃরিকিি 

 [3.5] সমাসজি 

অসোয় জেসগাষ্ঠীি 

জন্য অিকাঠাসমা 

রেম যাি 

[3.5.1] রেরম যি 

অিকাঠাসমাি 

আয়িে 

িগ য 

রমটাি 
0.50 11000 - -  - - - - 

  [3.7] SDG 

লেযমাত্রা ৫.৪.১- 

এি আসলাসক 

অবিিরেক গ্রেস্থালী 

কাসজি মর্ যাদা 

উন্নীিকিি ও 

পারিিারিক 

কার্ যক্রসম োিী-

পুরুসষি 

অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব িন্টে  

[3.7.1] প্রচািিা 

(রপ্রন্ট ও 

রভজ্যযয়াল)’ি 

মাধ্যসম সসচিে 

ব্যরি 

সংখ্যা 0.25 4,300 4,300 7,500 7,180 6,860 6,540 6,210 8,000 

[3.7.2] 

কসরমোি ও 

ওয়াকযশসপি 

মাধ্যসম 

 

 

 

সংখ্যা ০.২৫ ০ 0 60 54 48 42 36 70 

  [৪.৩] কযাোি, 

রকিেী, রলিাি 

রসসিারসস, জন্মগি 

িদসিাগ এিং 

কষ্টাসকপ্যিালাইজি 

কিাসগ আক্রান্তসদি 

আরর্ যক সোয়িা প্রদাে 

সংক্রান্ত কম যসূরচ 

েীরিমালা-২০১৮ 

[৪.৩.১] 

েীরিমালা 

অন্যসমারদি 

মাস ১ - - - - - - - - 

  [৪.৬] কজলা 

সমাজসসিা কমসেক্স 

আংরশক 

অিকাঠাসমা রেম যাে 

[৪.৬.১] সাইট 

রপ্রপাসিশেএিং  

অিকাঠাসমা উন্নয়ে 

% 1 - 2 11 8 6 4 2 11 

  [4.7] কশখ িাসসল 

দুঃস্থ রশশু প্ররশেি 

ও পুেি যাসে ককন্দ্র 

বৃরিকিি  

[4.7.1] 

েিরেরম যি 

পুেি যাসে ককন্দ্র 
সংখ্যা 1 - - - - - - - - 
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  [4.8] পািরলক 

প্রাইসভট 

পাট যোিরশপ সংক্রান্ত 

(অিসি) 

[4.8.1] প্রসজক্ট 

কিরলভারি টিম 

গঠে 

সংখ্যা .25 - - - - - - - - 

[4.8.2] 

চুরিপসত্রি 

রসরিউল 

কমািাসিক 

রিরভন্ন 

মন্ত্রিালসয়ি 

ছাড়পত্র গ্রেি 

মাস .25 - - - - - - - - 

[4.8.৩] স্বিন্ত্র 

পুল গঠে 
মাস 0.25 - - - - - - - - 

 

 


