
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৯, ২০২৩

সমাজেসবা অিধদফতর

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িবধাবিত ও
অনসর
জনেগাীর
সামািজক রা
জারদারকরণ
কম িচ;

২৫

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী ল ১২ ৫৭.০৩ ৫৬.০০ ৫৫.০০ ৫৪.০০ ৫৩.৭০ ৫৫.৪৩

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা
দান

[১.২.১] ভাতা িবধােভাগী ল ৮ ২৪.৭৫ ২৪.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২৪.৩৪

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

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী হাজার ১ ৫২.৯১ ৫২.২০ ৫২.০০ ৫১.০০ ৫০.৫০ ৪৪.৩৫

[১.৩.২] উপি িবধােভাগী হাজার ০.৫ ২৭.১২ ২৬.০০ ২৫.৫০ ২৫.০০ ২৪.৫০ ২২.২০

[১.৪] হাসপাতােল সবাহণকারী 
রাগীেদর সহায়তা দান

[১.৪.১] সবাহীতার সংা ল ১ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.৮০ ৬.০২

[১.৪.২] সরকাির অদােনর িয়ত
অেথ র পিরমাণ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০

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

[১.৫.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী হাজার ১ ৪০ ৩৫ ২৮ ২৭ ২৬

[১.৬] চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী হাজার ১ ৬০ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬

২

ািতািনক
সমতা
িলক
কম িচ;

১৩

[২.১] সমােজর অসহায় জনেগাীর জ
অবকাঠােমা িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত আবকাঠােমার
আয়তন

বগ িমটার ১ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫৫০০ ২৭২৪৪

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

[২.২.১] ায়ন িতেবদন সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

[২.৩.১] ই-বাতায় কািশত সংবাদ
সংা

সংা ১ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০

[২.৩.২] িভিডও চারণা সংা ১ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৯

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

[২.৪.১] সিমনার ও ওয়াকশপ
আেয়ািজত

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[২.৫] ােসবী সমাজকাণ
সংাসেহর কায ম পিরবীণ

[২.৫.১] িনবনা সংাসেহর
বািষ ক িতেবদন সংহীত

% ১ ২ ১ ০ ০ ০ ০.৫

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

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

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[২.৭] িজিপ পিতেত সকল ভাতা দান

[২.৭.১] ত যাচাইত ভাতােভাগীর
শতকরা হার

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[২.৭.২] িজিপ পিতেত ভাতাা
ভাতােভাগীর শতকরা হার

% ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭৫ ৫০

৩

সামািজক ায়
িবচার ও
অ িলক
কম িচ;

১২
[৩.১] দ ঋণ দান ও আথ -
সামািজক কায ম

[৩.১.১] িবিনেয়ােগর পিরমাণ কা টাকা ১ ৫২.৬৮০ ৫৪.০০ ৫০.০০ ৪৬.০০ ৪২.০০ ৪৩.২১

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর আদােয়র হার % ১ ৯০.৫০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৫৯.০০ ৯১

[৩.১.৩] নঃ িবিনেয়ােগর পিরমাণ কা টাকা ১ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬০ ৭৪.৬৬



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১] দ ঋণ দান ও আথ -
সামািজক কায ম

[৩.১.৪] নঃিবিনেয়ােগর আদােয়র
হার

% ১ ৯০ ৮১ ৭৮ ৭৫ ৭৪ ৯১

[৩.১.৫] আদায়ত সািভ সচাজ কা টাকা ১ ১৫ ১৩ ১১ ১০.৫০ ১০.০০ ১৩.১২

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

[৩.২.১] িবধােভাগী ষ
িশণাথ

সংা ১ ৪০০০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০ ৩২৫০০ ৩০১৩৯

[৩.২.২] িবধােভাগী নারী
িশণাথ

সংা ১ ৩৫০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৭৫০ ২৮৫০০ ২৭৩১১

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

[৩.৩.১] আসন অপােত িবধাা
িশ

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

[৩.৩.২] পাবিলক পরীায় পােশর
হার

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৪৮.৫

[৩.৩.৩] নব ািসত িশ সংা ১ ৪২৫ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ৩৯২

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায়
কািপেটশন া দান

[৩.৪.১] িবধাা বালক িশ হাজার ১ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৭ ১০৫

[৩.৪.২] িবধাা বািলকা িশ হাজার ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১১

৪

িতবী
িেদর
সমিত ও
একীতকরণ
কম িচ;

১০
[৪.১] িজববষ  উপলে জিরপ
িতবী িেক িতবী ভাতা দান

[৪.১.১] িবধােভাগী িতবী ল ৮ ২৩.৬৫ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.৫০ ২০.০০ ২০.৮৪

[৪.২] িতবী িশাথেদর িশা
উপি দান

[৪.২.১] িবধােভাগী িতবী
িশাথ

ল ১ ০১.০০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫০ ০.৬৭

[৪.৩] িতবী িেদর িবেশষ িশা
এবং িশণ দান

[৪.৩.১] িবেশষ িশা ও িশণ
িবধােভাগী

সংা ১ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১১২০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

আথ সামািজক
উয়েন
সামািজক সা
(Equity)
িবধানলক
কম িচ;

১০

[৫.১] আইেনর সােথ সংঘােত জিড়ত
িশেদর সবা দান

[৫.১.১] সবাা িশ সংা ২ ১২৫০ ১১৭৫ ১১৫০ ১১৪০ ১১৩০ ১৪০৭

[৫.১.২] িা িশ সংা ১ ৪০০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৪২৬

[৫.২] েবশন ও আফটার কয়ার সািভ স

[৫.২.১] েবশন, ডাইভাস ন ও
অা সহায়তাা িবধােভাগী

সংা ১ ৮৫০ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ২৪৬৮

[৫.২.২] আফটার কয়ােরর মােম
িশণ ও নব ািসত িবধােভাগী

সংা ১ ২৫৫০ ২৪৫০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ৮৯২০৫

[৫.৩] ভবের ও িনরায় ির
িশণ ও নব াসন

[৫.৩.১] আয়া ি সংা ০.৫ ১৫৬০ ১৫১০ ১৫০৯ ১৫০৭ ১৫০৫ ২৯৬৫

[৫.৩.২] িা ও নব ািসত
ভবের ি

সংা ০.৫ ৩৫০ ৩১৮ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ৪৫০

[৫.৪] সামািজক-িতবী মেয়েদর
িশণ ও নব াসন

[৫.৪.১] আয়া সামািজক
িতবী নারী

সংা ০.৫ ২০০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ৪১২

[৫.৪.২] িশণা সামািজক
িতবী নারী

সংা ০.৫ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২৩

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

[৫.৫.১] আয়া নারী ও িশ সংা ০.৫ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪৪০ ৫৫০ ৬১২

[৫.৫.২] িশিত ও িা নারী
ও িশ

সংা ০.৫ ৩০০ ২৫০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮২

[৫.৬] চাই হ লাইেনর মােম িশ
রা

[৫.৬.১] া টিলেফান কলসংা হাজার ১ ৭৭ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ১৩৮৪১৮

[৫.৬.২] রাহাত টিলেফান কল % ১ ৭৫.০০ ৭২.৮০ ৭২.৭৫ ৭২.৫০ ৭২.২৫ ৭৩



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৩

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


