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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

সমাজদসবা অরিেফতর এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা সজারোরকরণ, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 
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পররচালক, রবভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়, ঢাকা 

এবাং 

মহাপররচালক,সমাজদসবা অরিেফতর,ঢাকা 

 

এর মদে ২০১৯ সাদলর জুন মাদসর ২0 তাররদে এই বারষ যক কম যসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রনম্নরলরেত রবষদয় সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রবভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়, ঢাকা এর কম যসম্পােদনর সারব যক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Divisional Social 

Services Office, Dhaka) 

রবভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়, ঢাকা এর সাম্প্ররতক অজযন, চযাদলঞ্জ এবাং 

ভরবষ্যৎপররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজযনসমূহ 

সমাজদসবা অরিেফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অন্যতম জারতগঠনমূলক েপ্তর রহসাদব সেদশর দঃস্থ, েররদ্র, 

অবদহরলত, অনগ্রসর,  সুদর্াগ-সুরবিাবরিত, সমস্যাগ্রস্ত পিাৎপে ও প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীদক সসবা প্রোন করদছ। রবভাগীয় 

সমাজদসবা কার্ যালয়, ঢাকা এর লক্ষযভুি এ সকল জনদগাষ্ঠীদক মানব সম্পদে পররণত কদর সমাজদসবা অরিেফতর 

োররদ্রযরবদমাচন এবাং সামারজক রনরাপত্তা প্রোদনর মােদম সেদশর সারব যক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ য ভূরমকা পালন করদছ। গত ৫ বছদর 

৭৩১.৬১ হাজার বয়স্ক ভাতাদভাগী, ২০৬.২৫ হাজার রবিবা, স্বামী রনগৃহীতা মরহলা ভাতাদভাগী এবাং ১৬১.৩২ হাজার অসচ্ছল 
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প্ররতবন্ধী ভাতাদভাগী, সব যদমাট ১০৯৯.১৮ হাজার ভাতাদভাগী’র নাদম ব্যাাংক রহসাব সোলা হদয়দছ, সকল ভাতাদভাগীর ব্যাাংক 

রহদসদব সরাসরর ভাতার অথ য পররদশাি করা হদচ্ছ। ২৯৮.৩৬ হাজার প্ররতবন্ধী ব্যরির সনািকরণ সম্পন্ন কদরদছ।িাতাভিাগীভের 

অনিাইন পেভমভের মাধ্যভম িাতা প্রোভনর জন্য ৩টি উপপজিায় োইিটিিং শুরু করা হভয়ভে। সজলা পর্ যাদয় সজলা সমাজদসবা 

কমদেক্স রনম যাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হভয়ভে। 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

সমাজদসবা অরিেফতদরর কার্ যক্রম বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রিান চযাদলঞ্জ হদচ্ছ, স্বল্প জনবি ও দুব যি লবিাগীয় কাঠাভমা। 

সুরবিাদভাগীদের একটি সকন্দ্রীয় রিরজটাল তথ্যভাণ্ডাদরর আওতায় আনয়ণ এবাং ই-সারভ যদসর মােদম স্বল্প ব্যদয়, স্বল্প 

সমদয়র মদে সুপাররভশন এবাং মরনটররাং এর মােদম েক্ষতা ও স্বচ্ছতার সদে সুরবিাদভাগীদের সোরদগাড়ায় 

কারিত মাদনর সসবা সপৌৌঁদছ সেয়া। সুরবিাদভাগী বাছাইদয়র সক্ষদত্র একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মােদম Targeting 

Error হ্রাস করাও এ মন্ত্রণালদয়র একটি বড় চযাদলঞ্জ। রনবন্ধন প্রাপ্ত প্রায় 2.758 হাজার সস্বচ্ছাদসবী সমাজকল্যাণ 

সাংস্থা’র কার্ যক্রদমর র্থার্থ পররবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাও একটি বড় চযাদলঞ্জ। 

 

 

 

 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

সুপররসর জনবল কাঠাদমার মােদম সসবাোদন শুদ্ধাচার অনুশীলন রনরিতকরণ, ইদনাদভশনদক উৎসাহ প্রোন এবাং সসবা প্রোন 

পদ্ধরতদক ২০২১ সাদলর মদে রিরজটালাইদজশন করা হদব। ২০২০ সাদলর মদে সমাজদসবা অরিেফতদরর 

সকল সসবাগ্রহীতার একটি সমরিত রিরজটাল তথ্য ভান্ডার ততরর সম্পন্ন করা হদব। ২০২০ সাদলর মদে সামারজক 

রনরাপত্তা কার্ যক্রদমর প্রভাব মূল্যায়দনর মােদম জাতীয় সামারজক রনরাপত্তা সকৌশল বাস্তবায়দনর লদক্ষয রবকাশমান 

কম যপররকল্পনা প্রণয়ন করা হদব। 

 

২০১৯-২০ অথ যবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহ 

 ৮৩৪.৩৫ হাজার ব্যরিদক বয়স্কভাতা, ২২৭.৬৫ হাজার জনদক রবিবা, স্বামী রনগৃহীতা মরহলা ভাতা এবাং 

৩৩৫.৬৫ হাজার ব্যরিদক অসচ্ছল প্ররতবন্ধী ভাতা ও ১৬.৬২ হাজার প্ররতবন্ধী রশশুদক উপবৃরত্ত প্রোন। 

 ৫১.০৫ হাজার েররদ্র ব্যরিদক উদ্বুদ্ধকরণ ও সদচতনতামূলক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব ও রবরনদয়াগ ও 

পুনঃরবরনদয়াদগর মােদম ৪৭.৫০ সকাটি টাকা সুেমুি ক্ষুদ্রঋণ প্রোন করা হদব। র্াদত রনম্নআদয়র জনদগাষ্ঠী 

ও প্ররতবন্ধী ব্যরির আত্মকম যসাংস্থান, রনজস্ব পু ৌঁরজ সৃরষ্ট, োররদ্রয হ্রাস এবাং ক্ষমতায়ন হদব। 

 সমাদজর রবদশষ সেরণ রবদশষতঃ রহজড়া, সবদে ও অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়দনর লদক্ষয ৯৮৫ 

ব্যরিদক প্ররশক্ষণ, ৫৮১৯ ব্যরিদক রবদশষ ভাতা ও ১৫৩২ রশশুদক রশক্ষা বৃরত্ত চালুর মােদম ব্যরির 

জীবনমান উন্নয়ন করা হদব। 

 ১৮ টি সরকারর রশশু পররবাদরর মােদম ২১০০ সুরবিাবরিত রশশুর আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ রনিত করা 

হদব। 

 প্ররতবরন্ধতা শনািকরণ জররদপর আওতাভুি প্ররতবন্ধী ব্যরিগদণর তথ্য সকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাদর ব্যবহার কদর 

প্ররতবন্ধী ব্যরিদের অরিকার সাংরক্ষণ, ২৯৮৩৫৯ জন প্ররতবন্ধী ব্যরিদের পররচয়পত্র প্রোন করা হদয়দছ| 
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সসকশন ১ 

সমাজদসবা অরিেফতদরর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

এবাং কার্ যাবরল 

১.১  রূপকল্প (Vision): 

সামারজক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবাং উন্নয়দনর মােদম বাাংলাদেদশর জনগদণর জীবনমান উন্নয়ন। 

১.২  অরভলক্ষয (Mission) 

উপযুি ও আয়ত্বািীন সম্পদের ব্যবহার কদর প্রাসরেক অাংশীোরগদণর সদে অাংশীোররদত্বর রভরত্তদত সুসাংহত ও 

রবকাশমান সামারজক সসবা প্রোদনর মােদম বাাংলাদেদশর জনগদণর জীবনমান উন্নয়ন এবাং সামারজক মেল সািন। 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  সমাজদসবা অরিেফতদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  সুলবধাবলিত ও অনগ্রসর জনভগাষ্ঠীর সামালজক সুরক্ষা পজারোরকরণ 

২.  প্রলতবন্ধী ব্যলিভের সমলিত ও সম উন্নয়ন লনলিতকরণ; 

৩.  সামালজক ন্যায় লবচার ও পুনঃএকীকরণ (Reintegration); 

৪.  আর্ যসামালজক উন্নয়ভন সামালজক সাম্য (Equity) লনলিতকরণ; 

৫.  প্রালতষ্ঠালনক সক্ষমতা বৃলিকরণ। 

১.৩.২  অবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  কার্ যেিলত, কম যেলরভবশ ও পসবার মাভনান্নয়ন; 

২.  েক্ষতার সভে বালষ যক কম যসম্পােন চুলি বাস্তবায়ন লনলিত করা; 

৩.  আলর্ যক ও সম্পে ব্যবস্থােনার উন্নয়ন; 

৪.  েক্ষতা ও ননলতকতার উন্নয়ন; 

৫.  তথ্য অলধকার ও স্বপ্রভণালেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন পজারোরকরণ। 

১.৪  প্রিান কার্ যাবরল (Functions) 

১.  সমাজকল্যাণ সিংক্রান্ত নীলত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

২.  সমাভজর অনগ্রসর জনভগাষ্ঠীর সকি প্রকার োলরদ্র্য লবভমাচন ও জীবনমান উন্নয়ন; 

৩.  পেকসই উন্নয়ভনর জন্য শালন্তপূণ য ও সমলিত সমাজ লবলনম যাভণর িভক্ষয পস্বচ্ছাভসবী সমাজকল্যাণ প্রলতষ্ঠানসমূহভক 

লনবন্ধন ও সহায়তা প্রোন; 

৪.  সুলবধাবলিত লশশুভের সুরক্ষার জন্য প্রলতোিন, লশক্ষণ, প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন; 

৫.  প্রলতবন্ধী ব্যলিভের সমলিত ও সমউন্নয়ভনর িভক্ষয লশক্ষণ, প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন; 



6 

 

৬. ভবঘুদর, আইদনর সাংস্পদশ য আসা রশশু বা আইদনর সাদথ সাংঘাদত জরড়ত রশশু ও সামারজক 

অপরািপ্রবণ ব্যরিদের উন্নয়ন, আদবক্ষণ (প্রদবশন) এবাং অন্যান্য আফটার সকয়ার সারভ যস বাস্তবায়ন।
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সসকশন ২ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[১] সুলবধাবলিত 

ও অনগ্রসর 

জনভগাষ্ঠীর 

সামালজক সুরক্ষা 

পজারোরকরণ; 

৪০ [১.১] বয়স্কিাতা 

প্রোন 

[১.১.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী** 

িক্ষ ১৬.০০ 

৭.৩১৬ 
৮.৩৪১ ৯.১৭৫ ৮.৪৩১ 

৭.৩৪ 

 

৬.৫৮৪ ৬,১৫৫ ১০.০৯১ ১২.১২৩ 

[১.২] লবধবা, 

স্বামী লনগৃহীতা 

মলহিা িাতা 

প্রোন 

[১.২.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী** 

িক্ষ ১৩.০০ 

২.০৬৩ ২.২৭৬ ২.১৬৬ ২.০৬৩ ১.৯৬০ ১.৮৬২ ১.৭৬৯ ২.৫০৩ ২.৭৫৩ 

[১.৩] পবভে ও 

অনগ্রসর 

জনভগাষ্ঠীর 

জীবনমান 

উন্নয়ভন 

সহায়তাপ্রোন 

[১.৩.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী** 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ৪৩৭১ ৪৮১০ 

৪৫৯০ 
৪৩৭১ ৪১৫৩ ৩৯৪৬ ৩৭৪৯ ৫৫৫৪ ৫৭৩২ 

[১.৩.২] 

সুলবধাভিাগী 

প্রলশক্ষণার্ী 

সিং

খ্যা 

০.২৫ ৩৫০ ৪৫০ 

৩৫০ 
৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৫০০ ৬৫০ 



8 

 

পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[১.৩.৩] 

উেবৃলি 

সুলবধাভিাগী 

সিং

খ্যা ০.২৫ ১৪২১ 

 

১৫২১ 

 

১৪৯২ 
১৪২১ ১৪০০ ১৩৮০ ১৩৬০ ১৬৫০ ১৮৫৫ 

[১.৪] লহজড়া 

জনভগাষ্ঠীর 

জীবনমান 

উন্নয়ভন সহায়তা 

প্রোন 

[১.৪.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী** 

সিং

খ্যা 

০.৫০ 
৭১৯ 

৭৮০ ৭৬০ ৭১৯ ৭১০ ৭০০ ৬৯০ ৮০৫ ৯০০ 

[১.৪.২] 

সুলবধাভিাগী 

প্রলশক্ষণার্ী 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ৩৫০ ৪৫০ 

৩৫০ 
৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৫০০ ৬৫০ 

  [১.৪.৩] 

উেবৃলি 

সুলবধাভিাগী** 

সিং

খ্যা 

০.২৫ ৯১ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৮৯ ৮৭ ৮৫ ১০০ ১০৫ 

[১.৫] 

হাসোতাভি 

অবস্থানরত দুস্থ 

পরাগীভের 

সহায়তা প্রোন 

[১.৫.১] পসবা 

সিংখ্যা 

িক্ষ ১.০০ 

০.৩৫৫ 
০.০৪৫ ০.০৪০ ০.০৩৮ ০.০৩৭ ০.০৩৬ ০.০৩৫ ০.০৫৫ ০.০৬০ 
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পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[১.৫.২] 

সরকালর 

অনুোভন 

ব্যলয়ত অভর্ যর 

েলরমাণ 

% ১.০০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০ 

[১.৬] কযান্সার, 

লকডলন, 

হৃেভরাগীভের 

আলর্ যক সহায়তা 

প্রোন 

[১.৬.১] 

আলর্ যক 

সহায়তা 

সুলবধাভিাগী 

সিং

খ্যা 

৩.২৫ ১৫৪০ ২১৫০ ২১০০ ২০১০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৩০ ২৫০০ ২৭০০ 

[১.১১] 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািয় প্রেি 

পসবা সম্পভকয 

প্রচারণা 

[১.১১.১] 

প্রকালশত 

সমাজকল্যাণ 

বাতযা 

সিং

খ্যা 

- -  - - - - - - - 

[১.১১.২] সিং ০১.৫০ ১৫ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২৫ ৩০ 
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পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

লবিভবাড য খ্যা 

[১.১১.৩] 

লিলডও প্রচারণা 

সিং

খ্যা 

- - - - - - - - - - 

[১.১৩] 

অনিাইন িাতা 

ব্যবস্থােনা 

লসভেম চালু 

(বয়স্কিাতা, 

লবধবািাতা ও 

প্রলতবন্ধীিাতা) 

[১.১৩.১] িাতা 

ব্যবস্থােনা 

লসভেভম  পমাে 

ডাো এলি ও 

আেভডে** 

িক্ষ ১.০০ 

৪.২৩৪ 
৯.১২৩ ১০.৯৯২ ৯.৫০০ ৯.৪০০০ ৯.৩৫০০ ৯.৩২০০ ১১.৪৫০০ ১১.৯৯০০ 
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পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[১.১৩.২] িাতা 

ব্যবস্থােনা 

লসভেভম পমাে 

ডাো এলির 

শতকরা 

েলরমাণ 

% ১.০০ ৫০ ৪৪ ১০০ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০ 

[২] প্রলতবন্ধী 

ব্যলিভের সমলিত 

ও সমউন্নয়ন 

লনলিতকরণ; 

১২ [২.১] অসচ্ছি 

প্রলতবন্ধী িাতা 

প্রোন 

[২.১.১] 

সুলবধাভিাগী 

প্রলতবন্ধী** 

িক্ষ 

৭.৫০ 
১.৩৭১ ১.৬১৩ ১.৭৭৫ ১.৬১৩ ১.৫৬0 ১.৫৩০ ১.৫১০ ১.৯৫০ 

২.১৪৫ 

[২.২] প্রলতবন্ধী 

লশক্ষার্ীভের 

লশক্ষা উেবৃলি 

প্রোন 

[২.২.১] 

সুলবধাভিাগী 

প্রলতবন্ধী 

লশক্ষার্ী 

সিং

খ্যা 

৪.০০ 

১৩৯৬৩ 
১৫৫১৪ ১৭০৬৫ ১৫৫১৪ ১৫২২৫ ১৫১৩০ ১৫০১০ ১৮৬১৫ ২০৪৭৫ 

[২.৬] প্রলতবন্ধী 

ব্যলিভের 

সহায়ক উেকরণ 

সরবরাহ 

[২.৬.১] 

উেকরণ 

সুলবধাভিাগী 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ৬০০ ৬৫০ ৭১৫ ৬৫০ ৬১০ ৫৯০ ৫৩০ ৭১০ ৭৯০ 
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পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[৩] সামালজক 

ন্যায় লবচার ও 

পুনঃএকীকরণ 

(Reintegra

tion); এবিং 

১০ [৩.১] সুেমুি 

ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোন 

[৩.১.১] 

পুনঃলবলনভয়াভগ

র েলরমাণ 

পকা

টি 

োকা 

১.০০ 

২৫.৮৭ 

২৬.৮৯ 
৩০.৬৫ ২৮.৫৫ ২৭.২৫ ২৬.৫০ ২৫.৫০ ৩২.৪০ ৩৪.৭৫ 

[৩.১.২] 

লবলনভয়াভগর 

েলরমাণ 

পকা

টি 

োকা 

১.০০ 

১.২২ ১.৪১ 
১.৪১ ১.২২ ১.০২ ০.৯০ ০.৮0 ১.৭৫ ২.০০ 

[৩.১.৩] 

আোয়কৃত 

সালি যস চাজয 

পকা

টি 

োকা 

১.০০ 

২.২৫ ২.৫৫ 
২.৭৫ ২.৪৫ ২.৩৫ ২.১৫ ২.০৫ ২৮৫ ২.৯৫  

[৩.১.৪] 

লবলনভয়াগ 

আোভয়র হার 

% ০.৫০ ৮৮ ৮৯ ৯৬ ৯২ ৯০ ৮৬ ৮২ ৯৭ ৯৮ 

[৩.১.৫] 

পুনঃলবলনভয়াগ 

আোভয়র হার 

% ০.৫০ ৮৭ ৯১ ৯০ ৮৭ ৮২ ৮০ ৭৮ ৯৪ ৯৬ 

[৩.২] বৃলিমূিক 

ও েক্ষতা উন্নয়ন 

প্রলশক্ষণ 

[৩.২.১] 

সুলবধাভিাগী 

পুরুষ 

প্রলশক্ষণার্ী 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ৩৫০০ ৩৫৫০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০ ৪২০০ ৪৪০০ 



13 

 

পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[৩.২.২] 

সুলবধাভিাগী 

নারী 

প্রলশক্ষণার্ী 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ২৯০০ ২৯৬০ ৩৩০০ ৩১০০ ২৯০০ ২৭০০ ২৬০০ ৩৪০০ ৩৬০০ 

  [৩.২] বৃলিমূিক 

ও েক্ষতা উন্নয়ন 

প্রলশক্ষণ 

[৩.২.৩] 

প্রলশক্ষণ পেড 

সিংখ্যা 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ০৪ ০৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০    

[৩.৩] 

সুলবধাবলিত 

লশশুভের 

আবাসন, 

িরণভোষণ, 

লশক্ষা, প্রলশক্ষণ 

ও পুনব যাসন 

প্রোন 

[৩.৩.১] 

সুলবধাপ্রাপ্ত লশশু 

সিং

খ্যা 

১.২৫ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ৭ ১০ 

[৩.৩.২] 

োবলিক 

েরীক্ষায় 

লশশুভের গড় 

োভশর হার 

% ১.০০ ৭০ ৮০ ৮8 ৮0 ৭২ ৬৪ ৫৬ ৯৫ ৯৭ 

[৩.৩.৩] 

পুনব যালসত লশশু 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ৭২ ৭২ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৫ ৮৫ ৮৭ 



14 

 

পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[৩.৩.৪] লশশু 

অলধকার 

জনসভচতনতা 

কার্ যক্রভম 

অিংশগ্রহণকারী 

সিং

খ্যা 

১.০০ ৫৫ ৬০ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৭৬ ৭০ ৮০ ৮২ 

[৩.৪] 

পবসরকালর 

এলতমখানায় 

কযালেভেশন 

গ্রাে প্রোন 

[৩.৪.১] 

সুলবধাপ্রাপ্ত বািক 

লশশু 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ১০৯৭৭ ১১৯৭৩ ১২৪৯৮ ১১৯৭৩ ১১০৭৬ ১১০০০ ১০৩৮৮ ১৩২২৫ ১৩৫৭৫ 

[৩.৪.২] 

সুলবধাপ্রাপ্ত 

বালিকা লশশু 

সিং

খ্যা 

০.২৫ ৩৮২৭ ৪০২৫ ৪২৫০ ৪০২৫ ৩৯৯০ ৩৮৫০ ৩৭৫০ ৪৫০০ ৪৭০০ 

[৪]প্রলতষ্ঠালনক 

সক্ষমতা বৃলিকরণ 
৫ 

[৩.৪] 

পবসরকালর 

এলতমখানায় 

কযালেভেশন 

গ্রাে প্রোন 

[৩.৪.৩] 

আওতাভুি 

প্রলতষ্ঠান সিংখ্যা 

সিং

খ্যা 

৪.৫০ ৬৩৮ ৬৮0 ৬৬০ ৬৪৮ ৬৩৫ ৬৩৩ ৬৩০ ৭০০ ৮৮০ 

[৩.৭] SDG 

িক্ষযমাত্রা 

৫.৪.১-এর 

আভিাভক 

অববতলনক 

[৩.৭.১] 

প্রচারণা (লপ্রে 

ও লিজ্যযয়াি)’র 

মাধ্যভম 

সভচতন ব্যলি 

সিং

খ্যা 

০.২৫ ৮০০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৯৮০ ১০৭৬ 



15 

 

পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

গৃহস্থািী কাভজর 

মর্ যাো 

উন্নীতকরণ ও 

োলরবালরক 

কার্ যক্রভম নারী-

পুরুভষর 

অিংশীোলরত্বমূি

ক োলয়ত্ব 

বেনভক 

উৎসালহতকরণ 

[৩.৭.২] 

পসলমনার ও 

ওয়াকযশভের 

মাধ্যভম 

সভচতন ব্যলি 

সিং

খ্যা 

০.২৫ ৭০০  ৯০০ ৮৫০ ৭০০ ৬৫০ ৫৪০ ৫৩০ ১০৫০ ১২০০ 

[৫] আর্ যসামালজক 

উন্নয়ভন সামালজক 

সাম্য 

(Equity) 

লনলিতকরণ। 

৮  [৫.১] আইভনর 

সহায়তায় আসা 

লশশু বা আইভনর 

সাভর্ সিংঘাত 

জলড়ত লশশুভের 

প্রলশক্ষণ ও 

পুনঃএকীকরণ 

[৫.১.১] 

সহায়তাপ্রাপ্ত 

লশশুর সিংখ্যা 

সিং

খ্যা 

১.০০ ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৮০ ৯৯ 

[৫.১.২] 

পুনঃএকীকৃত 

লশশু 

সিং

খ্যা 

১.০০ ৬০ ৭০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮৫ ৯০ 

[৫.২] প্রভবশন 

ও আফোর 

পকয়ার সালি যস 

[৫.২.১] 

প্রভবশন 

সহায়তা 

সুলবধাভিাগী 

সিং

খ্যা 

১.৫০ ৭০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৫ ৭৫ ৮০ 

[৫.২.২] 

আফোর 

পকয়াভরর 

মাধ্যভম 

পুনব যালসত 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ১৮ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৭ ২৯ 
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পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[৫.৩] িবঘুভর 

প্রলশক্ষণ ও 

পুনব যাসন 

[৫.৩.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুলবধাভিাগী 

সিং

খ্যা 

১.০০ ৮০ ১০০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১০ ১২০ 

[৫.৩.২] 

পুনব যালসত 

িবঘুভর 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ২২ ২৫ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১৮ ৩০ ৩২ 

[৫.৪] সামালজক-

প্রলতবন্ধী পমভয়ভের 

প্রলশক্ষণ ও 

পুনব যাসন 

[৫.৪.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামালজক 

প্রলতবন্ধী নারী 

সিং

খ্যা 

১.০০ ৩৮ ৪০ ৪৩ ৪০ ৩৮ ৩৪ ৩০ ৪৫ ৫০ 

  [৫.৪] সামালজক-

প্রলতবন্ধী পমভয়ভের 

প্রলশক্ষণ ও 

পুনব যাসন 

[৫.৪.২] 

সামালজক 

প্রলতবন্ধী নারী 

পুনব যাসন 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ১৮ ২০ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৫ ২৬ 
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পকৌশিগত  

উভেশ্য 

পকৌশ

িগত 

উভে

পশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 

এক

ক 

কম যসম্পা

েন 

সূচভকর 

মান 

লিলি বের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৮-

২০১৯ 

িক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রভক্ষেণ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উিম 
উিম 

চিলত 

মান 

চিলত 

মাভনর 

লনভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ লবিাভগর পকৌশিগত উভেশ্যসমূহ 

[৫.৫] মলহিা ও 

লশশু-লকভশারী 

পহফাজলতভের 

লনরােে আবাসন 

(ভসফ পহাম) 

[৫.৫.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত নারী 

ও লশশু 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২০ ৩২ ৩৫ 

[৫.৫.২] পসফ 

পহাম পর্ভক 

পুনব যালসত নারী 

ও লশশু 

সিং

খ্যা 

০.৫০ ১৩ ১৫ ৩০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৪০ ৪৫ 

 

 

 

 

 

সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক একক 
কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

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

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

বারষ যক কম যসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 
৩ 

মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র সদে ২০১৯-২০ অথ যবছদরর 

বারষ যক কম যসম্পােন চুরি স্বাক্ষর ও ওদয়বসাইদট আপদলাি 

বারষ যক কম যসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত 
তাররে ০.৫ 

২০ জুন, 

২০১৯ 

২১ জুন, 

২০১৯ 

২৪ জুন, 

২০১৯ 
- - 

২০১৯-২০ অথ যবছদরর বারষ যক কম যসম্পােন চুরির অি য-

বারষ যক মূল্যায়ন প্ররতদবেন সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবভাদগ োরেল 
মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে ০.৫ 

১৭ 

জানুয়ারর, 

২০২০  

২০ জানুয়ারর, 

২০২০  

২১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২২ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২৩ 

জানুয়ারর, 

২০২০  

মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র ২০১৯-২০অথ যবছদরর বারষ যক 

কম যসম্পােন চুরির অি যবারষ যক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

পর্ যাদলাচনাদন্ত ফলাবতযক (feedback) 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগ প্রোন 

ফলাবতযক (feedback) 

প্রেত্ত  
তাররে ১ 

২৪ 

জানুয়ারর, 

২০২০ 

৩১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৮ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

সরকারর কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরতসহ অন্যান্য রবষদয় 

কম যকতযা/কম যচারীদের জন্য প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররশক্ষদণর সময় 

 
জনঘণ্টা * ১ ৬০ - - - - 

 

কার্ যপদ্ধরত, কম যপররদবশ ও 

সসবার মাদনান্নয়ন  

১০  

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট সিদস্কর মােদম গৃহীত 

িাক ই-ফাইরলাং রসদেদম 

আপদলািকৃত 

% ১ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৫০০ ৩৪০০ 

ই-ফাইদল নরথ রনষ্পরত্তকৃত ** % ১ ২৫০০ ২৩০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত *** % ১ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ 

েপ্তর/সাংস্থা কর্তযক অনলাইন সসবা চালু করা 
ন্যযনতম একটি নতুন ই-সারভ যস 

চালুকৃত 
তাররে ১ 

১০ 

জানুয়ারর, 

২০২০ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০২০  

২৮  

জানুয়ারর, 

২০২০  

৩১ মাচ য, 

২০২০ 

 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

 

েপ্তর/সাংস্থা ও অিীনস্ত কার্ যালয়সমূদহর উদ্ভাবনী উদযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) সমূদহর 

হালনাগােকৃত িাটাদবইজ 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত  

তাররে ১ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ য, 

২০২০ 

িাটাদবজ অনুর্ায়ী ন্যযনতম দটি 

নতুন উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

তাররে ১ 
০৮ এরপ্রল, 

২০২০ 

২২ এরপ্রল, 

২০২০ 

০২ সম, 

২০২০ 
১৬ সম, ২০২০  

৩০ সম, 

২০২০ 

রসটিদজন স চাট যার বাস্তবায়ন হালনাগােকৃত রসটিদজন স % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক একক 
কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

চাট যার অনুর্ায়ী প্রেত্ত সসবা 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পররবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাররে ০.৫ 

৩১ 

রিদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৭ সফব্রুয়ারর,  

২০২০ 

১৭ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
রনরে যষ্ট সমদয়র মদে অরভদর্াগ 

রনস্পরত্তকৃত 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব য সাংরিষ্ট কম যচারীর রপআরএল 

ও ছুটি নগোয়নপত্র জারর করা  

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ 60 50 45 - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ 50 40 34 - - 

আরথ যক  ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৯  

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ যক্রদমর উন্নয়ন 

রত্রপক্ষীয় সভায় অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তর জন্য সুপাররশকৃত  
% ১  ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ য, 

২০২০ 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ য, 

২০২০ 

বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ বাস্তবায়ন 
বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ 

বাস্তবারয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক একক 
কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন রবযমান নীরতমালা অনুর্ায়ী 

রনষ্পরত্তকরণ 
রনষ্পরত্তকৃত তাররে ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০  

বদকয়া রবদযৎ রবল পররদশাি করা রবদযৎ রবল পররদশারিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদের রবপরীদত রনদয়াগ প্রোন রনদয়াগ প্রোনকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০  

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও 

তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম যপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ কাঠাদমা 

বাস্তবায়ন **** 

তত্রমারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম যপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ কাঠাদমায় অন্তভু যি 

লক্ষযমাত্রা বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

সকল অনলাইন সসবা তথ্য 

বাতায়দন সাংদর্ারজত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৮-১৯ অথ যবছদরর বারষ যক প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

বারষ যক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 
তাররে  ০.৫ 

১৮ 

অদটাবর, 

২০১৮ 

৩১ অদটাবর, 

২০১৮ 

১৫ নদভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ নদভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ 

রিদসম্বর, 

২০১৮ 
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৫ আরএসএস রুরাল সসাশ্যাল সারভ যদসস বা পল্লী সমাজদসবা 

৬ আরএমরস রুরাল মাোর সসন্টার বা পল্লী মার্তদকন্দ্র 

৭ ইউরসরি আরবান করমউরনটি সিদভলপদমন্ট 

৮ সশজারবসুআনাট্রা সশে জাদয়ে রবন সুলতান আল নারহয়ান ট্রাষ্ট (বাাংলাদেশ) 

৯ এনরিরিটি রনউদরা-সিদভলপদমন্টাল রিসএযারবরলটি ট্রাে 

১০ শাপ্রসুট্রা শারীররক প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাে 

১১ এনরিরি রনউদরা-সিদভলপদমন্টাল রিসএযারবরলটি 

১২ রিআইএসএস রিসএযারবরলটি ইনফরদমশন রসদেম সফটওয়ার 

১৩ রসএমএম রচফ সমদট্রাপরলটন সমরজদেট 

১৪ ইআররসরপএইচ 
এমেরয়দমন্ট এন্ড ররদহরবরলদটশন সসন্টার ফর রফরজকযারল 

হযারন্ডকযাপট 

১৫ রপএইটি রফরজকযারল হযারন্ডকযাপট 

১৬ এনরিরি রনউদরা-সিদভলপদমন্টাল রিজএযারবরলটি 

১৭ DIS  Disability Information System 

১৮ BBS Bangladesh Bourue of Statistics 
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সাংদর্াজনী- ২  

কম যসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

[১.১] বয়স্কিাতা প্রোন [১.১.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী 

োলরদ্র্য সীমার নীভচ অবস্থানরত ৬৫ বের উর্ধ্য পুরুষ এবিং ৬২ বের 

উর্ধ্য নারীগণ মালসক ৫০০ োকা হাভর এ িাতা োন। ২০১৯-

২০অর্ যবেভর িাতাভিাগীর সিংখ্যা ৪৪.০০ িক্ষ জন। িাতার অর্ য প্রলত 

৩ মাস অন্তর িাতাভিাগীগভণর স্ব স্ব ব্যািংক লহসাভব েলরভশাধ করা 

হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.২] লবধবা, স্বামী লনগৃহীতা 

মলহিা িাতা প্রোন 

[১.২.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী 

১৮ বের উর্ধ্য োলরদ্র্য সীমার নীভচ অবস্থানরত লবধবা, তািাকপ্রাপ্তা 

বা অন্য পর্ পকান কারভণ অন্তত দু’বের র্াবৎ স্বামীর সভে 

পর্াগাভর্াগ লবলচ্ছন্ন বা একভত্র বসবাস কভরন না এমন নারীগণ প্রলত 

মাভস ৫০০ োকা হাভর এ িাতা োন। ২০১৯-২০ অর্ যবেভর 

িাতাভিাগীর সিংখ্যা ১৭.০০ িক্ষ জন। িাতার অর্ য প্রলত ৩ মাস অন্তর 

িাতাভিাগীগভণর স্ব স্ব ব্যািংক লহসাভব েলরভশাধ করা হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.৩] পবভে ও অনগ্রসর 

জনভগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ভন 

সহায়তা প্রোন 

[১.৩.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী 

োলরদ্র্য সীমার নীভচ অবস্থানরত অক্ষম ৫০ বের উর্ধ্য পবভে ও 

অনগ্রসর জনভগাষ্ঠী’র আওতাভুি ব্যলিভের মালসক ৫০০ োকা হাভর 

এ িাতা প্রোন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্ যবেভর িাতাভিাগীর সিংখ্যা 

৪০০০০ জন। িাতার অর্ য প্রলত ৩ মাস অন্তর িাতাভিাগীগভণর স্ব স্ব 

ব্যািংক লহসাভব েলরভশাধ করা হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.৩.২] সুলবধাভিাগী 

প্রলশক্ষণার্ী 

১৮ বের উর্ধ্য এবিং ৫০ বের এর লনে বয়স্ক েলরদ্র্ পবভে ও অনগ্রসর 

জনভগাষ্ঠীর আওতাভুি ব্যলিভের ৩ মাস পময়ালে পমৌলিক েক্ষতা 

উন্নয়ন বৃলিমূিক প্রলশক্ষণ পেয়া হয়। প্রলশক্ষণ পশভষ কৃতকার্ য বা 

উিীণ য প্রলশক্ষণার্ীভের প্রলশক্ষণ কাভজ িালগভয় স্বকম যসিংস্থাভনর জন্য 

১০,০০০ োকা অনুোন পেয়া হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.৩.৩] উেবৃলি 

সুলবধাভিাগী 

৫ বের উর্ধ্য পবভে ও অনগ্রসর জনভগাষ্ঠীর আওতাভুি লশক্ষার্ীভের 

প্রার্লমক ের্ যাভয় ৫০০ োকা, মাধ্যলমক ের্ যাভয় ৬০০, উচ্চ মাধ্যলমক 

ের্ যাভয় ৭০০ োকা এবিং উচ্চতর ের্ যাভয় ১২০০ োকা হাভর উেবৃলি 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

প্রোন করা হয়। 

[১.৪] লহজড়া জনভগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নয়ভন সহায়তা 

প্রোন 

[১.৪.১] িাতা 

সুলবধাভিাগী 

েলরদ্র্য সীমার নীভচ অবস্থানরত অক্ষম ৫০ বের উর্ধ্য লহজড়া 

জনভগাষ্ঠী’র ব্যলিভের মালসক ৫০০ োকা হাভর এ িাতা োন। 

২০১৯-২০ অর্ যবেভর িাতাভিাগীর সিংখ্যা ২৫০০ জন। িাতার অর্ য 

প্রলত ৩ মাস অন্তর িাতাভিাগীগভণর স্ব স্ব ব্যািংক লহসাভব েলরভশাধ 

করা হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.৪.২] সুলবধাভিাগী 

প্রলশক্ষণার্ী 

১৮ বের উর্ধ্য এবিং ৫০ বের এর লনে বয়স্ক েলরদ্র্ লহজড়া জনভগাষ্ঠীর 

আওতাভুি ব্যলিভের ৩ মাস পময়ালে পমৌলিক েক্ষতা উন্নয়ন 

বৃলিমূিক প্রলশক্ষণ পেয়া হয়। প্রলশক্ষণ পশভষ কৃতকার্ য বা উিীণ য 

প্রলশক্ষণার্ীভের প্রলশক্ষণ কাভজ িালগভয় স্বকম যসিংস্থাভনর জন্য 

১০,০০০ োকা অনুোন পেয়া হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.৪.৩] উেবৃলি 

সুলবধাভিাগী 

৫ বের উর্ধ্য লহজড়া লশক্ষার্ীভের প্রার্লমক ের্ যাভয় ৭০০ োকা, 

মাধ্যলমক ের্ যাভয় ৮০০, উচ্চ মাধ্যলমক ের্ যাভয় ১০০০ োকা এবিং 

উচ্চতর ের্ যাভয় ১২০০ োকা হাভর উেবৃলি প্রোন করা হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.৫] হাসোতাভি অবস্থানরত 

দুস্থ পরাগীভের সহায়তা প্রোন 

[১.৫.১] পসবা সিংখ্যা েলরদ্র্ পরাগীভের হাসোতাভি িলতয ও সুলচলকৎসা প্রালপ্ত, লবনামূভল্য 

ঔষধ, সহায়ক র্ন্ত্রোলত, কৃলত্রম অে, লবলিন্ন লচলকৎসা সামগ্রী, েথ্য 

সরবরাহ বা সিংগ্রভহর জন্য নগে আলর্ যক সহায়তা, েলরভধয় পোষাক 

প্রোন, রি সরবরাহ বা ক্রভয় নগে অর্ য সহায়তা, পুলিকর খাবার 

সরবরাহ, অবালিত লশশু পুনব যাসন, পরাভগর কারভণ েলরবাভর 

অবালিত পরাগীভের েলরবাভর পুনব যাসন, হাসোতাি/লচলকৎসা পকন্দ্র 

স্থানান্তভর সহায়তা, পরাগীভের স্বাস্থযসভচতনা/ প্রার্লমক লচলকৎসা 

লবষভয় অবলহতকরণ, গুরুতর অসুস্থতা, অোভরশন ইতযালে পক্ষভত্র 

মানলসক লবের্ যস্ত পরাগীর, পরাগীর সাভর্ োলরবালরক ও সামালজক 

পর্াগাভর্াগ স্থােভন সহায়তা, স্বজনভের কাউভন্সলিিং প্রোভনর মাধ্যভম 

মভনাবি বৃলির সহায়তা, নাম েলরচয় লবহীন েলরদ্র্ মৃত ব্যলির 

সৎকাভরর ব্যবস্থা করা, পরাগমুলির ের নগে আলর্ যক সহায়তা 

ইতযালে সহায়তা প্রোন করা হভয় র্াভক। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

[১.৫.২] সরকালর 

অনুোভন ব্যলয়ত 

অভর্ যর েলরমাণ 

হাসোতাভি অবস্থানরত দুস্থ পরাগীভের সহায়তা প্রোভন সরকালর 

অনুোভন ব্যলয়ত অভর্ যর েলরমান। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[১.৬] কযান্সার, লকডলন, লিিার 

লসভরালসস, পরাভক 

প্যারািাইজড ও জন্মগত 

হৃেভরাগীভের আলর্ যক সহায়তা 

প্রোন 

[১.৬.১] আলর্ যক 

সহায়তা সুলবধাভিাগী 

কযান্সার, লকডলন এবিং লিিার লসভরালসস পরাভগ আক্রান্ত লনব যালচত 

প্রভতযক গরীব পরাগীভক এককািীন ৫০,০০০ (েিাশ হাজার) োকা 

প্রোন করা হয়। আলর্ যক অনুোন বৃলি/হ্রাভসর ক্ষমতা সরকার 

সিংরক্ষণ কভর। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

 

[১.১১.২] লবিভবাড য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািভয়র মাধ্যভম জনগণভক প্রেি পসবা ও পসবা প্রালপ্তর 

েিলত সম্পভকয জনগণভক অবলহতকরণ, পসবা সম্পভকয জনসভচতনতা নতলর, 

লবলিন্ন সামালজক লবষভয় সভচতনতা নতলর এবিং পশখ হালসনা ব্র্যালডিং এর 

িভক্ষয প্রচারণার জন্য লবিভবাড য স্থােন। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন 

[১.১১.৩] লিলডও 

প্রচারণা 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািভয়র মাধ্যভম জনগণভক প্রেি পসবা ও পসবা 

প্রালপ্তর েিলত সম্পভকয জনগণভক অবলহতকরণ, পসবা সম্পভকয 

জনসভচতনতা নতলর এবিং পশখ হালসনা ব্রালডিং এর িভক্ষয প্রচারণার 

জন্য লিলডও টিলি, ওভয়বসাইে এবিং ইউটিউব, পফজবুকসহ লবলিন্ন 

সামালজক পর্াগাভর্াগ মাধ্যভম প্রচারণার ব্যালপ্তকাি। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন 

[১.১২] পর্ৌর্ উভযাভগ গৃহীত 

উন্নয়ন প্রকভল্পর মাধ্যভম প্রেি 

পসবা 

[১.১২.১] প্রেি পসবা সরকালর-পবসরকালর পর্ৌর্ উভযাভগ বাস্তবালয়ত প্রকল্পসমূভহর মাধ্যভম 

প্রলতলষ্ঠত হাসোতাভির আগত পরাগীভের মভধ্য শতকরা ৩০ িাগ 

পরাগীভক লবনামূভল্য লচলকৎসাভসবা পেয়া হয়। একইিাভব সরকালর-

পবসরকালর পর্ৌর্ উভযাভগ বাস্তবালয়ত প্রকল্পসমূভহর মাধ্যভম অনগ্রসর, 

সমস্যাগ্রস্ত বা প্রলতবন্ধী ব্যলিভের উন্নয়ভনর িভক্ষয প্রলতলষ্ঠত 

প্রলতষ্ঠাভনর মাভধ্যভম পসবা প্রোন করা হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন 

[১.১৩] অনিাইন িাতা 

ব্যবস্থােনা লসভেম চালু 

(বয়স্কিাতা, লবধবািাতা ও 

[১.১৩.১] িাতা 

ব্যবস্থােনা লসভেভম 

পমাে ডাো এলি ও 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািভয়র মাধ্যভম মালিডাইভমনশনাি অনিাইন 

িাতা ব্যবস্থােনা চালু করা হভব, র্াভত একলেভক লবযমান 

িাতাভিাগীর হািনাগাে তথ্যালেসহ তাভের িাতা প্রালপ্তসিংক্রান্ত 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

প্রলতবন্ধীিাতা) আেভডে  ব্যবস্থােনা অন্তভু যি র্াকভব পতমলন নতুনিাতাভিাগীগণ সরাসলর এবিং 

লডলজোি পসোর পর্ভক নতুনিাতার আভবেন, আভবেন ট্ট্যলকিং, 

লবযমান িাতাভিাগীগণ তাভের িাতার অর্ যপ্রালপ্তর লবষভয় সুলবধা 

গ্রহণ করভত োরভবন। এভক্ষভত্র লবযমান ও নতুনিাতাভিাগীভের তথ্য 

ডাো পবইভজ এলের সিংখ্যা বুঝাভনা হভয়ভে।প্রলতবের আেভডেকৃত 

তথ্য সিংভর্াজন । 

[১.১৩.২] িাতা 

ব্যবস্থােনা লসভেভম 

পমাে ডাো এলির 

শতকরা েলরমাণ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািভয়র মাধ্যভম মালিডাইভমনশনাি অনিাইন 

িাতা ব্যবস্থােনা চালু করা হভব, র্াভত একলেভক লবযমান 

িাতাভিাগীর হািনাগাে তথ্যালেসহ তাভের িাতা প্রালপ্তসিংক্রান্ত 

ব্যবস্থােনা অন্তভু যি র্াকভব পতমলন নতুনিাতাভিাগীগণ সরাসলর এবিং 

লডলজোি পসোর পর্ভক নতুনিাতার আভবেন, আভবেন ট্ট্যলকিং, 

লবযমান িাতাভিাগীগণ তাভের িাতার অর্ যপ্রালপ্তর লবষভয় সুলবধা 

গ্রহণ করভত োরভবন। এভক্ষভত্র লবযমান ও নতুনিাতাভিাগীভের তথ্য 

ডাো পবইভজ এলের হার (%) বুঝাভনা হভয়ভে। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন 

[২.১] অসচ্ছি প্রলতবন্ধী িাতা 

প্রোন 

[২.১.১] সুলবধাভিাগী 

প্রলতবন্ধী 

েলরদ্র্য সীমার নীভচ অবস্থানরত প্রলতবন্ধী ব্যলি মালসক ৬০০ োকা 

হাভর এ িাতা োন। ২০১৯-২০ অর্ যবেভর িাতাভিাগীর সিংখ্যা ১০ 

িক্ষ  । িাতার অর্ য প্রলত ৩ মাস অন্তর িাতাভিাগীগভণর স্ব স্ব ব্যািংক 

লহসাভব েলরভশাধ করা হয়। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[২.২] প্রলতবন্ধী লশক্ষার্ীভের 

লশক্ষা উেবৃলি প্রোন 

[২.২.১] সুলবধাভিাগী 

প্রলতবন্ধী লশক্ষার্ী 

৫ বের উভর্ধ্য প্রলতবন্ধী লশক্ষার্ীভের প্রার্লমক ের্ যাভয় ৫০০ োকা, 

মাধ্যলমক ের্ যাভয় ৬০০ োকা, উচ্চ মাধ্যলমক ের্ যাভয় ৭০০ োকা এবিং 

উচ্চতর ের্ যাভয় ১২০০ োকা হাভর উেবৃলি প্রোন করা হয়। ২০১৯-২০ 

অর্ যবেভর উেবৃলি প্রোভনর িক্ষযমাত্রা ৯০ হাজার জন। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, সামালজক লনরােিা সিংক্রান্ত 

মালসক প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[২.৬] প্রলতবন্ধী ব্যলিভের 

সহায়ক উেকরণ সরবরাহ 

[২.৬.১] উেকরণ 

সুলবধাভিাগী 

জাতীয় প্রলতবন্ধী উন্নয়ন ফাউভডশন েলরচালিত পেশব্যােী ১০৩টি প্রলতবন্ধী 

পসবা ও সাহায্য পকভন্দ্রর মাধ্যভম অটিজম বা অটিজম পেকোম 

লডজঅড যারস, শারীলরকপ্রলতবলন্ধতা, মানলসক অসুস্থতাজলনত প্রলতবলন্ধতা, 

দৃলিপ্রলতবলন্ধতা, বাকপ্রলতবলন্ধতা, বুলিপ্রলতবলন্ধতা, শ্রবণপ্রলতবলন্ধতা, শ্রবণ-

দৃলিপ্রলতবলন্ধতা, পসলরব্রাি োিলস, ডাউন লসনভরাম, বহুমালত্রক প্রলতবলন্ধতা 

সম্পন্ন ব্যলিগণভক লবনামূভল্য সহায়ক উেকরণ সরবরাহ করা হয় এবিং 

সমাজভসবা 

অলধেফতর ও 

জাতীয় প্রলতবন্ধী 

উন্নয়ন ফাউভডশন 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

সমাজভসবা অলধেফতর েলরচালিত কৃলত্রম অে উৎোেনভকন্দ্র হভত 

স্বল্পমূভল্য কৃলত্রম অে সরবরাহ করা হয়। 

[২.৭] প্রলতবন্ধী ব্যলিভের 

লবভশষ লশক্ষা এবিং প্রলশক্ষণ 

প্রোন 

[২.৭.১] লবভশষ লশক্ষা 

ও প্রলশক্ষণ 

সুলবধাভিাগী 

সমাজভসবা অলধেফতর েলরচালিত দৃলিপ্রলতবন্ধী, বাক-শ্রবণপ্রলতবন্ধীসহ 

সকি প্রলতবন্ধী লবযািয়, মানলসক লশশুভের প্রলতষ্ঠান, লেএইচটিলস, সমলিত 

দৃলিপ্রলতবন্ধী লশক্ষা কার্ যক্রম, মানলসক লশশুভের প্রলতষ্ঠাভনর লশক্ষার্ী, 

ইআরলসলেএইচসহ সকি প্রলতবন্ধী প্রলশক্ষণ পকন্দ্র এবিং জাতীয় লবভশষ লশক্ষা 

পকভন্দ্রর ৫-১৮ বের বয়সী প্রলতবন্ধী লশক্ষার্ী ও জাতীয় প্রলতবন্ধী উন্নয়ন 

ফাউভডশন কর্তযক প্রেি অনুোভনর মাধ্যভম েলরচালিত ৬২টি পবসরকালর 

প্রলতবন্ধী লবযািভয়র লশক্ষার্ী এর অন্তভু যি। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর ও 

জাতীয় প্রলতবন্ধী 

উন্নয়ন ফাউভডশন 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.১] সুেমুি ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোন [৩.১.১] 

পুনঃলবলনভয়াভগর 

েলরমাণ 

আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের ক্ষুদ্র্ঋণ 

কার্ যক্রভমর আওতায় ঘূণ যায়মান তহলবি হভত ক্ষুদ্র্ঋণ লহভসভব 

পুনঃলবলনভয়াগকৃত অভর্ যর েলরমাণ। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.১.২] লবলনভয়াভগর 

েলরমাণ 

আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের ক্ষুদ্র্ঋণ 

কার্ যক্রভমর আওতায় ঘূণ যায়মান তহলবি হভত ক্ষুদ্র্ঋণ লহভসভব 

প্রারলিক লবলনভয়াগকৃত অভর্ যর েলরমাণ। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন বালষ যক প্রলতভবেন, 

মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, বাভজে বাস্তবায়ন 

প্রলতভবেন 

[৩.১.৩] আোয়কৃত 

সালি যস চাজয 

আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের ক্ষুদ্র্ঋণ 

কার্ যক্রভমর ঘূণ যায়মান তহলবি হভত প্রেি ক্ষুদ্র্ঋণ লহভসভব প্ররলিক 

লবলনভয়াগ ও পুনঃলবলনভয়াগ হভত প্রাপ্ত সালি যস চাভজযর েলরমাণ। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.১.৪] লবলনভয়াগ 

আোভয়র হার 

আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের জন্য 

ঘূণ যায়মান তহলবি হভত ক্ষুদ্র্ঋণ প্রর্মবাভরর মভতা লবলনভয়াগকৃত 

অভর্ যর আোভয়র হার। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.১.৫] আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের ক্ষুদ্র্ঋণ সমাজভসবা লবলিন্ন প্রলতভবেন বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

পুনঃলবলনভয়াগ 

আোভয়র হার 

কার্ যক্রভমর ঘূণ যায়মান তহলবি হভত ক্ষুদ্র্ঋণ লহভসভব 

পুনঃলবলনভয়াগকৃত অভর্ যর আোভয়র হার। 

অলধেফতর পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.২] বৃলিমূিক ও েক্ষতা 

উন্নয়ন প্রলশক্ষণ 

[৩.২.১] সুলবধাভিাগী 

পুরুষ প্রলশক্ষণার্ী 

আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের পুনব যাসন 

কার্ যক্রভমর মাধ্যভম প্রভেয় প্রলশক্ষভণ িক্ষযভুি পুরুষ প্রলশক্ষণার্ীর 

সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.২.২] সুলবধাভিাগী 

নারী প্রলশক্ষণার্ী 

আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের পুনব যাসন 

কার্ যক্রভমর মাধ্যভম প্রভেয় প্রলশক্ষভণ িক্ষযভুি নারী প্রলশক্ষণার্ীর 

সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.২.৩] প্রলশক্ষণ পেড 

সিংখ্যা 

আরএসএস, আরএমলস, ইউলসলড ও প্রলতবন্ধী ব্যলিভের পুনব যাসন 

কার্ যক্রভমর মাধ্যভম প্রভেয় প্রলশক্ষভণর পেড সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৩] সুলবধাবলিত লশশুভের 

আবাসন, িরণভোষণ, লশক্ষা, 

প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন প্রোন 

[৩.৩.১] সুলবধাপ্রাপ্ত 

লশশু 

সরকালর লশশু েলরবার, দুঃস্থ লশশু পুনব যাসন পকন্দ্র, পোেমলন লনবাস, 

পবলব পহাম, পশখ রাভসি লশশু প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন পকভন্দ্রর মাধ্যভম 

লশক্ষা প্রলতষ্ঠাভন োঠরত লশশু লশক্ষার্ীর সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৩.২] োবলিক 

েরীক্ষায় লশশুভের গড় 

োভশর হার 

সরকালর লশশু েলরবার, দুঃস্থ লশশু পুনব যাসন পকন্দ্র, পোেমলন লনবাস, 

পবলব পহাম, লসএসলেলব এবিং পশখ রাভসি লশশু প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন 

পকভন্দ্রর লশশু লশক্ষার্ীভের োবলিক েরীক্ষায় গড় োভশর হার। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৩.৩] পুনব যালসত 

লশশু 

সরকালর লশশু েলরবার, দুঃস্থ লশশু পুনব যাসন পকন্দ্র, পোেমলন লনবাস, 

পবলব পহাম, পশখ রাভসি লশশু প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন পকভন্দ্রর মাধ্যভম 

পুনব যালসত লশশুর সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৩.৪] লশশু 

অলধকার 

জনসভচতনতা 

কার্ যক্রভম 

সরকালর লশশু েলরবার, দুঃস্থলশশু পুনব যাসন পকন্দ্র, পোেমলন লনবাস, 

পবলব পহাম, লসএসলেলব এবিং পশখ রাভসি লশশু প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন 

পকন্দ্র এবিং সমাজভসবা অলধেফতর, পজিা ও উেভজিা ের্ যাভয়র লশশু 

কল্যাণ পবাড য কর্তযক আভয়ালজত সিা, পসলমনার, লসভম্পালজয়াম, 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

অিংশগ্রহণকারী কম যশািা এবিং সামালজক পর্াগাভর্াগ মাধ্যভমর সহায়তায় সভচতন 

জনসিংখ্যা। 

[৩.৪] পবসরকালর এলতমখানায় 

কযালেভেশন গ্রাে প্রোন 

[৩.৪.১] সুলবধাপ্রাপ্ত 

বািক লশশু 

কযালেভেশন গ্রাে (ভবসরকালর এলতমখানার এলতম লশশুভের জন্য 

জনপ্রলত মালসক ১০০০ োকা হাভর প্রেি আলর্ যক অনুোন) লশশুভের 

এর আওতাভুি পবসরকালর এলতমখানার গ্রাে প্রাপ্ত বািক লশশুর 

সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৪.২] সুলবধাপ্রাপ্ত 

বালিকা লশশু 

কযালেভেশন গ্রাে (ভবসরকালর এলতমখানার এলতম লশশুভের জন্য 

জনপ্রলত মালসক ১০০০ োকা হাভর প্রেি আলর্ যক অনুোন) এর 

আওতাভুি পবসরকালর এলতমখানার গ্রাে প্রাপ্ত বালিকা লশশুর 

সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৪.৩] আওতাভুি 

প্রলতষ্ঠান সিংখ্যা 

কযালেভেশন গ্রাে (ভবসরকালর এলতমখানার এলতম লশশুভের জন্য 

জনপ্রলত মালসক ১০০০ োকা হাভর প্রেি আলর্ যক অনুোন) প্রোভনর 

িভক্ষয বাোইকৃত পবসরকালর এলতমখানার সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৫] সমাভজর অসহায় 

জনভগাষ্ঠীর জন্য অবকাঠাভমা 

লনম যাণ 

[৩.৫.১] লনলম যত 

আবকাঠাভমার 

আয়তন 

সমাজভসবা অলধেফতভরর কার্ যক্রম বাস্তবায়ভনর িভক্ষয উন্নয়ন 

প্রকভল্পর আওতায় লনম যাণাধীন সরকালর অবকাঠাভমা, র্া সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািভয়র লমশন বাস্তবায়ভনর িভক্ষয লনলম যত, পস সকি 

আবকাঠাভমর আয়তন। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৩.৭] SDG িক্ষযমাত্রা 

৫.৪.১-এর আভিাভক  

অববতলনক গৃহস্থিী কাভজর 

মর্ যাো উন্নীতকরণ ও 

োলরবালরক কার্ যক্রভম নারী-

পুরুভষর অিংশীোলরত্বমূিক 

োলয়ত্ব বেনভক উৎসালহতকরণ 

[৩.৭.১] প্রচারণা 

(লপ্রে ও লিজ্যযয়াি)’র 

মাধ্যভম সভচতন ব্যলি 

লিফভিে, পোোর, লবিভবাড য, েলত্রকার লবজ্ঞােন ইতযালে লপ্রে 

লমলডয়া এবিং টিলি েে, ইউটিউব, পফজবুক ইতযালে প্রচার মাধ্যভম 

লিলডও প্রচারণার মাধ্যভম জনসভচনতা বৃলি। অববতলনক গৃহস্থািী 

কাভজর মর্ যাো উন্নীতকরণ ও োলরবালরক কার্ যক্রভম নারী-পুরুভষর 

অিংশীোলরত্বমূিক োলয়ত্ব বেনভক উৎসালহতকরভণ সভচতন ব্যলির 

সিংখ্যা এ পক্ষভত্র স্যাম্পি জলরভের মভধ্যভম সিংখ্যা েলরমাে করভত 

হভব। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

স্যাম্পি জলরে সমাজভসবা অলধেফতর এবিং সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািভয়র বালষ যক প্রলতভবেন। 

[৩.৭.২] পসলমনার ও অববতলনক গৃহস্থািী কাভজর মর্ যাো উন্নীতকরণ ও োলরবালরক সমাজভসবা সমাজভসবা সমাজভসবা অলধেফতভরর ২য় ের্ যাভয়র ডাো, 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

ওয়াকযশভের মাধ্যভম 

সভচতন ব্যলি 

কার্ যক্রভম নারী-পুরুভষর অিংশীোলরত্বমূিক োলয়ত্ব বেনভক 

উৎসালহতকরভণ পসলমনার ও ওয়াকযশভের মাধ্যভম সমাভজর গুরুত্বপূণ য 

ব্যলি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয় অধীন েপ্তর সিংস্থাসমূভহর কম যকতযা-

কম যচারী, মন্ত্রণািভয়র অিংশীজন (ভেকভহাল্ডার), র্ারা লবলিন্ন 

সামাজকল্যাণ মূিক কাভজ স্ব স্ব পক্ষভত্র পনর্তত্ব প্রোন করভেন, 

তাভের সমিভয় ৩-৫টি ওয়াকযশে ও পসলমনাভরর মাধ্যভম 

জনসভচনতা বৃলি করভত হভব। 

অলধেফতর অলধেফতভরর ২য় 

ের্ যাভয়র ডাো 

মন্ত্রণািয় ও অলধেফতভরর বালষ যক প্রলতভবেন 

 

[৪.৮.২]  চুরিপদত্রর 

রসরিউল সমাতাদবক 

রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র 

ছাড়পত্র গ্রহণ 

চুরিপদত্রর রসরিউল সমাতাদবক রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র ছাড়পত্র 

গ্রহণ 

সমাজভসবা 

অলধেফতর  

ছাড়পত্র প্রারপ্ত 
অগ্রগলত প্রলতভবেন 

[৫.১] আইভনর আওতায় আসা 

লশশু বা আইভনর সাভর্ সিংঘাত 

জলড়ত লশশুভের প্রলশক্ষণ ও 

পুনঃএকীকরণ 

[৫.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত 

লশশুর সিংখ্যা 

লশশু উন্নয়ন পকন্দ্রসমূভহর মাধ্যভম আবাসন সুলবধার আওতায় সুরক্ষা 

প্রাপ্ত লশশুর সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন 

[৫.১.২] পুনঃএকীকৃত 

লশশু 

লশশু উন্নয়ন পকন্দ্রসমূভহর মাধ্যভম সামালজকিাভব 

পুনব যালসত/পুনঃএকীকৃত লশশুর সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.২] প্রভবশন ও আফোর 

পকয়ার সালি যস 

[৫.২.১] প্রভবশন 

সহায়তা সুলবধাভিাগী 

লসএমএম পকাে য, পজিা, উেভজিা এবিং প্রলতষ্ঠাভন কম যরত প্রভবশন 

অলফসারগভণর মাধ্যভম প্রভবশন সহায়তা প্রাপ্ত প্রভবশনার সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.২.২] আফোর 

পকয়াভরর মাধ্যভম 

পুনব যালসত 

লসএমএম পকাে য, পজিা, উেভজিা ও প্রলতষ্ঠাভন কম যরত প্রভবশন 

অলফসার অর্বা সমাজভসবা অলফসারগভণর মাধ্যভম আফোর পকয়ার 

সহায়তা প্রাপ্ত প্রভবশনার সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.৩] িবঘুভর প্রলশক্ষণ ও [৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সরকালর আশ্রয় পকন্দ্রসমূভহর মাধ্যভম বেরব্যােী আশ্রয় বা আবাসন সমাজভসবা লবলিন্ন প্রলতভবেন বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ লববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েলরমাে েিলত উোি সূত্র 

পুনব যাসন সুলবধাভিাগী সুলবধাপ্রাপ্ত িবঘুভর ব্যলির সিংখ্যা। অলধেফতর পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.৩.২] পুনব যালসত 

িবঘুভর 

সরকালর আশ্রয় পকন্দ্রসমূভহর মাধ্যভম বেরব্যােী পুনব যালসত িবঘুভর 

ব্যলিভের সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন পর্ভক 

২য় ের্ যাভয়র তথ্য সিংগ্রহ 

ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.৪] সামালজক-প্রলতবন্ধী 

পমভয়ভের প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামালজক প্রলতবন্ধী 

নারী 

সামালজক প্রলতবন্ধী নারীভের প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন পকন্দ্রসমূভহর 

মাধ্যভম বেরব্যােী আশ্রয়/আবাসন ও প্রলশক্ষণ প্রাপ্ত লিকটিভমর 

সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.৪.২] সামালজক 

প্রলতবন্ধী নারী 

পুনব যাসন 

সামালজক প্রলতবন্ধী নারীভের প্রলশক্ষণ ও পুনব যাসন পকন্দ্রসমূভহর 

মাধ্যভম বেরব্যােী সামালজকিাভব পুনব যালসত লিকটিভমর সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.৫] মলহিা ও লশশু-লকভশারী 

পহফাজলতভের লনরােে আবাসন 

(ভসফ পহাম) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

নারী ও লশশু 

লনরােে পহফাজত পকন্দ্রসমূভহর মাধ্যভম বেরব্যােী নারী ও 

লকভশারীভের আশ্রয়/আবাসন ও প্রলশক্ষণ প্রোভনর সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 

[৫.৫.২] পসফ পহাম 

পর্ভক পুনব যালসত নারী 

ও লশশু 

লনরােে পহফাজত পকন্দ্রসমূভহর মাধ্যভম পুনব যালসত নারী ও 

লকভশারীভের সিংখ্যা। 

সমাজভসবা 

অলধেফতর 

লবলিন্ন প্রলতভবেন 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

বালষ যক প্রলতভবেন, মালসক অগ্রগলত প্রলতভবেন, 

বাভজে বাস্তবায়ন প্রলতভবেন 
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অন্যান্য মন্ত্রণালয়/রবভাদগর/অরিেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট প্রতযারশত সুরনরে যষ্ট কম যসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্রলতষ্ঠাভনর 

ধরণ প্রলতষ্ঠাভনর নাম সিংলিি কম যসম্পােন সূচক 

উি প্রলতষ্ঠাভনর লনকে সিংলিি মন্ত্রণািয়/লবিাভগর 

প্রতযালশত সহায়তা প্রতযাশার পর্ৌলিকতা প্রতযাশা পূরণ না হভি সিাব্য প্রিাব 

লবিাগ আলর্ যক প্রলতষ্ঠান 

লবিাগ 

িাতা সুলবধাভিাগী,িাতা সুলবধাভিাগী,সুলবধাভিাগী 

প্রলশক্ষণার্ী,উেবৃলি সুলবধাভিাগী,আলর্ যক সহায়তা 

সুলবধাভিাগী,খায সহায়তা সুলবধাভিাগী,সুলবধাভিাগী 

প্রলতবন্ধী ,সুলবধাভিাগী প্রলতবন্ধী লশক্ষার্ী,িাতা 

সুলবধাভিাগী,উেবৃলি সুলবধাভিাগী,িাতা 

সুলবধাভিাগী,সুলবধাভিাগী প্রলশক্ষণার্ী 

১.সমাজভসবা অলধেপ্তভরর লবিাজন অনুসরভণ পকন্দ্রীয় 

বয়স্কিাতা লহসাব পর্ভক র্র্াসমভয় অন্যান্য ব্যািংভক 

অর্ য অবমুিকরণ; ২.সমাজভসবা অলধেপ্তভরর 

লবিাজন অনুসরভণ র্র্াসমভয় পসানািী ব্যািংভকর 

লবলিন্ন শাখায় অর্ য অবমুিকরণ; ৩.র্র্াসমভয় 

উেকারভিাগীভের লনকে িাতা লবতরণ। 

পসানািী, জনতা, অগ্রণী, 

বািংিাভেশ কৃলষ ব্যািংক ও 

রাজশাহী কৃলষ উন্নয়ন ব্যািংভকর 

কম যেক্ষতার উের লনিযরশীি। 

১.িাতা লবতরণ বাধাগ্রস্ত হভব; 

২.সুলবধাভিাগীগণ ক্ষলতগ্রস্থ হভব; 

৩.জনসাধারভণর লনকে সরকাভরর প্রলতশ্রুলত 

বাধাগ্রস্ত হভব। 

মন্ত্রণাির়্ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণািয় আশ্রয়প্রাপ্ত সামালজক প্রলতবন্ধী নারী,পুনঃএকীকৃত 

লশশু,সামালজক প্রলতবন্ধী নারী পুনব যাসন,আশ্রয়প্রাপ্ত 

নারী ও লশশু,সহায়তাপ্রাপ্ত লশশুর সিংখ্যা,আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুলবধাভিাগী,ভসফ পহাম পর্ভক পুনব যালসত নারী ও 

লশশু,পুনব যালসত িবঘুভর 

লশশু আইন ২০১৩, লে প্রভবশন অব অভফডার 

অলড যভনন্স ১৯৬০ এবিং িবঘুভর ও লনরাশ্রয় ব্যলি 

(পুনব যাসন) আইন, ২০১১ ইতযালে আইভনর প্রভয়াগ 

আইন প্রভয়াভগর োলয়ত্ব আইন 

শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বালহনী 

কর্তযক লনয়ন্ত্রীত 

লশশু আইন ২০১৩, লে প্রভবশন অব অভফডার 

অলড যভনন্স ১৯৬০ এবিং িবঘুভর ও লনরাশ্রয় 

ব্যলি (পুনব যাসন) আইন, ২০১১ ইতযালে 

আইভনর প্রভয়াগ করা হভি প্রতযালয়ত 

প্রলতষ্ঠানসমূভহ লনবাসীর সিংখ্যা হ্রাস/বৃলি হভত 

োভর। 

 


