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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- 

 

পররচালক, বিভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়, খুলনা 

এবাং 

                 মহাপররচালক, সমাজদসবা অরিেফতর- এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

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

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রনম্নরলরেত রবষদয় সম্মত হদলন: 
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রবভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়, খুলনা এর কম যসম্পােদনর সারব যক রচত্র  

(Overview of the Performance of Divisional Social Services Office, 

Khulna) 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজযনসমূহ 

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

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

সকল জনদগাষ্ঠীদক মানব সম্পদে পররণত কদর সমাজদসবা অরিেফতর োররদ্রয রবদমাচন এবাং সামারজক রনরাপত্তা প্রোদনর 

মােদম সেদশর সারব যক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ য ভূরমকা পালন করদছ। গত রতন বছদর খুিনা বিভাগগ ৪৮৭৮৯৭ জন বয়স্ক 

ভাতাদভাগী, ২০৪৪৮৮ জন রবিবা, স্বামী রনগৃহীতা মরহলা ভাতাদভাগী এবাং ১২৮২৮২ জন অসচ্ছল প্ররতবন্ধী ভাতাদভাগী, 

১২৫৩৬ জন প্ররতবন্ধী রশক্ষাথীর উপবৃরত্ত সব যদমাট ৮৩৩২০৩ জন ভাতাদভাগী’র নাদম ব্যাাংক রহসাব সোলা হদয়দছ, সকল 

ভাতাদভাগীর ব্যাাংক রহদসদব সরাসরর ভাতার অথ য পররদশাি করা হদচ্ছ।  ২২০৯৯০ জন প্ররতবন্ধী ব্যরির পররচয়পত্র প্রোন সম্পন্ন 

কদরদছ। ভাতাগভাগীগের অনিাইন পেগমগের মাধ্যগম ভাতা প্রোগনর জন্য ২টি পজিায় োইিটিিং শুরু করা 

হগয়গে। বিভাগীয় ের্ যাগয় নতুন কার্ যািয় স্থােন করা হগয়গে। সজলা পর্ যাদয় সজলা সমাজদসবা কমদেক্স রনম যাণ প্রকল্প 

গ্রহণ করা হগয়গে। 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

সমাজদসবা অরিেফতদরর কার্ যক্রম বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রিান চযাদলঞ্জ হদচ্ছ, সুরবিাদভাগীদের একটি সকন্দ্রীয় রিরজটাল তথ্য 

ভাণ্ডাদরর আওতায় আনয়ণ এবাং ই-সারভ যদসর মােদম স্বল্প ব্যদয়, স্বল্প সমদয়র মদে েক্ষতা ও স্বচ্ছতার সদে সুরবিাদভাগীদের 

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

মােদম Targeting Error হ্রাস করাও একটি বড় চযাদলঞ্জ। খুলনা রবভাদগ রনবন্ধন প্রাপ্ত প্রায় ৮ হাজার সস্বচ্ছাদসবী 

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

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

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 

 ৫৩৬২৮৫ জন  ব্যরিদক বয়স্কভাতা, ২৪৫৫৭৬ জনদক রবিবা ও স্বামী রনগৃহীতা ভাতা এবাং ১৮৬২১১ ব্যরিদক 

অসচ্ছল প্ররতবন্ধী ভাতা ও ১২১২০ জন প্ররতবন্ধী রশশুদক উপবৃরত্ত প্রোন; 

 ২৫ হাজার েররদ্র ব্যরিদক উদু্বদ্ধকরণ ও বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব ও রবরনদয়াগ ও পুনঃরবরনদয়াদগর মােদম 

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 

৫০০ ব্যরিদক প্ররশক্ষণ, ৫৭০ ব্যরিদক রবদশষ ভাতা ও ২১৯০ রশশুদক রশক্ষা বৃরত্ত চালুর মােদম ব্যরির জীবনমান 

উন্নয়ন করা হদব; 

 ১৫টি সরকারর রশশু পররবাদরর মােদম ১৮০০ সুরবিাবরিত রশশুর আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ রনিত করা হদব; 

 প্ররতবরন্ধতা শনািকরণ জররদপর সকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাদর সাংররক্ষত ২২০৯৯০ জন প্ররতবন্ধী ব্যরির তথ্য রবদেষণ কদর 

তাদের উন্নয়দনর মূল সরাতিারায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব; 

 ৪ পজিায় পজিা সমাজগসিা কমগেক্স ততবর শুরু,   

 আিরলক প্ররশক্ষন সকদন্দ্রর সক্ষমতা ও েক্ষতা বৃরদ্ধকরণ; 

 মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা সফটওয়যার প্রকল্প িাস্তিায়ন; এিিং 

 রবভাগীয় কার্ যালদয়র রনজস্ব ওদয়ব সাইট ততরর ও রিরজটাল তথ্য সবাি য স্থাপন। 
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সসকশন ১ 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ যাবরল 

১.১  রূপকল্প (Vision): 

সামারজক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবাং উন্নয়দনর মােদম খুলনা রবভাদগর 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 খুলনা রবভাদগর জনগদণর জীবনমান উন্নয়ন এবাং সামারজক মেল 

সািন। 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  সুবিধািবিত ও অনগ্রসর জনগগাষ্ঠীর সামাবজক সুরক্ষা পজারোরকরণ 

২.  প্রবতিন্ধী ব্যবিগের সমবিত ও সম উন্নয়ন বনবিতকরণ; 

৩.  সামাবজক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকীকরণ (Reintegration); 

৪.  আর্ যসামাবজক উন্নয়গন সামাবজক সাম্য (Equity) বনবিতকরণ; 

৫.  প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা বৃবিকরণ। 

১.৩.২  অবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  কার্ যেিবত, কম যেবরগিশ ও পসিার মাগনান্নয়ন; 

২.  েক্ষতার সগে িাবষ যক কম যসম্পােন চুবি িাস্তিায়ন বনবিত করা; 

৩.  আবর্ যক ও সম্পে ব্যিস্থােনার উন্নয়ন; 

৪.  েক্ষতা ও তনবতকতার উন্নয়ন; 

৫.  তথ্য অবধকার ও স্বপ্রগণাবেত তথ্য প্রকাশ িাস্তিায়ন পজারোরকরণ। 

১.৪  প্রিান কার্ যাবরল (Functions) 

১.  সমাজকল্যাণ সিংক্রান্ত নীবত ও বসিান্তসমূহ িাস্তিায়ন; 

২.  সমাগজর অনগ্রসর জনগগাষ্ঠীর সকি প্রকার োবরদ্র্য বিগমাচন ও জীিনমান উন্নয়ন; 

৩.  পেকসই উন্নয়গনর জন্য শাবন্তপূণ য ও সমবিত সমাজ বিবনম যাগণর িগক্ষয পস্বচ্ছাগসিী সমাজকল্যাণ 

প্রবতষ্ঠানসমূহগক বনিন্ধন ও সহায়তা প্রোন; 

৪.  সুবিধািবিত বশশুগের সুরক্ষার জন্য প্রবতোিন, বশক্ষণ, প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন; 

৫.  প্রবতিন্ধী ব্যবিগের সমবিত ও সমউন্নয়গনর িগক্ষয বশক্ষণ, প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন 

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 2 

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

 

পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

[১] সুবিধািবিত ও 

অনগ্রসর জনগগাষ্ঠীর 

সামাবজক সুরক্ষা 

পজারোরকরণ; 

৪০ [১.১] িয়স্কভাতা 

প্রোন 

[১.১.১] ভাতা 

সুবিধাগভাগী** 

সিংখ্যা ১৫.০০ ৪২৫২১৬ ৪৮৭৫৩

২ 

৫৩৬

২৮৫ 

৫২৫০

০০ 

৫১৯০০

০ 

৫১৬০

০০ 

৫১২৬

৫৭ 

৫৭৮২২

৬ 

৬০৭১৩০ 

[১.২] বিধিা, 

স্বামী বনগৃহীতা 

মবহিা ভাতা প্রোন 

[১.২.১] ভাতা 

সুবিধাগভাগী** 

সিংখ্যা ১৪.০০ ১৮৩৪৯

২ 

২০৪৬৪

৭ 

২৪৫৫

৭৬ 

২৪৫২২

২ 

২৪৫০০

০ 

২৪৪৪০

০ 

২৪৪১

০০ 

২৯৪৬৯

০ 

৩০৯৪২৪ 

[১.৩] পিগে ও 

অনগ্রসর 

জনগগাষ্ঠীর 

জীিনমান উন্নয়গন 

সহায়তা প্রোন 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিধাগভাগী** 

সিংখ্যা ০.৫০ ২১৮৫ ২৪২৮ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫৩০ ২৫০০ ২৪২০ ২৮০০ ৩০০০ 

[১.৩.২] 

সুবিধাগভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

সিংখ্যা ০.২৫ ৩৫০ ৫০০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৮০ ৫৭০ ৭০০ ৭৫০ 

[১.৩.৩] 

উেবৃবি 

সুবিধাগভাগী 

সিংখ্যা ০.২৫ ১৬০৯ ১৮৮২ ২১২০ ২১০০ ২০৫০ ২০২০ ২০০০ ২২৫০ ২৪৫০ 

[১.৪] বহজড়া [১.৪.১] ভাতা সিংখ্যা ০.৫০ ১৫৫ ১৬৭ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ২৫০ ৩০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

জনগগাষ্ঠীর 

জীিনমান উন্নয়গন 

সহায়তা প্রোন 

সুবিধাগভাগী** 

[১.৪.২] 

সুবিধাগভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

সিংখ্যা ০.৫০ ২৫০ ২৮০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭৫ ২৭০ ৩৪০ ৩৫০ 

  [১.৪.৩] 

উেবৃবি 

সুবিধাগভাগী** 

সিংখ্যা ০.২৫ ৬৩ ৬৫ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৭২ ৭৫ 

[১.৫] হাসোতাগি 

অিস্থানরত দুস্থ 

পরাগীগের সহায়তা 

প্রোন 

[১.৫.১] পসিা 

সিংখ্যা 

সিংখ্যা ১.০০ ৫৫০০০ ৬১০০০ ৬৪০০

০ 

৬৩৫০

০ 

৬৩০০

০ 

৬২৬০

০ 

৬২৫০

০ 

৬৫০০০ ৬৬০০০ 

[১.৫.২] 

সরকাবর 

অনুোগন 

ব্যবয়ত অগর্ যর 

েবরমাণ 

% ১.০০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৭৫ ৭৮ 

[১.৬] কযান্সার, 

বকডবন, বিভার 

বসগরাবসস, পরাগক 

প্যারািাইজড ও 

জন্মগত 

হৃেগরাগীগের 

আবর্ যক সহায়তা 

প্রোন 

[১.৬.১] 

আবর্ যক 

সহায়তা 

সুবিধাগভাগী** 

সিংখ্যা ২.০০ ২৪৮০ ২৫৮১ ২৬০০ ২৫৭০ ২৫৬৫ ২৫৬০ ২৫৪০ ২৭০০ ২৮০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

  [১.১০] সামাবজক 

সমস্যা ও 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািগয়র প্রেি 

পসিা সম্পবকযত 

গগিষণা/মূল্যায়ন 

কম য েবরচািনা 

[১.১০.১] 

মূল্যায়ন 

প্রবতগিেন 

সিংখ্যা ০.৫০ 1 1 ২ ১ ১ ১ ১ 2 ২ 

[১.১১] 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািয় প্রেি 

পসিা সম্পগকয 

প্রচারণা 

[১.১১.১] 

প্রকাবশত 

সমাজগসিা 

েে যন 

সিংখ্যা ০.৫০ ০ ১ ২ ১ ১ ০ ০ ২ ৩ 

[১.১১.২] 

বিিগিাড য 

সিংখ্যা ০.৫০ ০ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫ 

[১.১১.৩] 

বভবডও প্রচারণা 

সিংখ্যা ০.২৫ ০ ০ ২ ১ ১ ০ ০ ৩ ৪ 

[১.১২] পর্ৌর্ 

উগযাগগ গৃহীত 

উন্নয়ন প্রকগল্পর 

মাধ্যগম প্রেি 

পসিা 

[১.১২.১] প্রেি 

পসিা 

সিংখ্যা ১.০০ ১০৯০০ ১১৫০০ ১২০০

০ 

১১৯০০ ১১৮০০ ১১৭০০ ১১৬০

০ 

১৩০০০ ১৪০০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

[১.১৩] অনিাইন 

ভাতা ব্যিস্থােনা 

বসগেম চালু 

(িয়স্কভাতা, 

বিধিাভাতা ও 

প্রবতিন্ধীভাতা) 

[১.১৩.১] ভাতা 

ব্যিস্থােনা 

বসগেগম  পমাে 

ডাো এবি ও 

আেগডে** 

সিংখ্যা ১.০০ ৭১৯৭৩২ ৮২০৬০

১ 

৯০২৬

৬১ 

৯০২৫

৬০ 

৯০২২৪

০ 

৯০২১

২০ 

৯০১৯

৪০ 

৯০২৮৬

০ 

৯০৩০৮

৫ 

[১.১৩.২] ভাতা 

ব্যিস্থােনা 

বসগেগম পমাে 

ডাো এবির 

শতকরা 

েবরমাণ 

% ১.০০ ১০০ ৯৫ ৯৬ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬ ৯৯ 

[২] প্রবতিন্ধী ব্যবিগের 

সমবিত ও সম উন্নয়ন 

বনবিতকরণ; 

১৪ [২.১] অসচ্ছি 

প্রবতিন্ধী ভাতা 

প্রোন 

[২.১.১] 

সুবিধাগভাগী 

প্রবতিন্ধী** 

সিংখ্যা ৮.০০ ১১১০২৪ ১২৮৪২

২ 

১৮৬২

১১ 

১৮৬০

০০ 

১৮৬৪০

০ 

১৮৫৮

০০ 

১৮৫২

০০ 

২০৪৮৩

২ 

২১৫০৭৩ 

[২.২] প্রবতিন্ধী 

বশক্ষার্ীগের বশক্ষা 

উেবৃবি প্রোন 

[২.২.১] 

সুবিধাগভাগী 

প্রবতিন্ধী 

বশক্ষার্ী 

সিংখ্যা ৪.০০ ১০৪৩৩ ১১৬১৯ ১২১২

০ 

১২১১০ ১২১০০ ১২০০০ ১১৮০০ ১২৮০০ ১৩৭০০ 

[২.৬] প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের সহায়ক 

উেকরণ সরিরাহ 

[২.৬.১] 

উেকরণ 

সুবিধাগভাগী 

সিংখ্যা ১.০০ ৩০০ ৩৫০ ৫৬০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫৫ ৫৪০ ৬৫০ ৮৫০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

[২.৭] প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের বিগশষ 

বশক্ষা এিিং 

প্রবশক্ষণ প্রোন 

[২.৭.১] বিগশষ 

বশক্ষা ও 

প্রবশক্ষণ 

সুবিধাগভাগী 

সিংখ্যা ১.০০ ৯৭৫ ১০৫০ 1100 1050 1030 1020 1010 1২০০ 1৩৫০ 

[৩] সামাবজক ন্যায় বিচার 

ও পুনঃএকীকরণ 

(Reintegration); 

১০ [৩.১] সুেমুি 

ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোন 

[৩.১.১] পুনঃ 

বিবনগয়াগগর 

েবরমাণ 

পকাটি 

োকা 

১.০০ ৪১.২০ ৪৫.৩১ ৫০.২

০ 

৪৯.০০ ৪৮.০০ ৪৭.০০ ৪৬.০০ ৫৫.০০ ৬০.০০ 

[৩.১.২] 

বিবনগয়াগগর 

েবরমাণ 

পকাটি 

োকা 

১.০০ ৩২.৪৫ ৩৫.৫৪ ৪০.০

০ 

৩৯.০০ ৩৮.৭৫ ৩৮.২

৫ 

৩৭.৭৫ ৪০.৫০ ৪১.০০ 

[৩.১.৩] 

আোয়কৃত 

সাবভ যস চাজয 

পকাটি 

োকা 

১.০০ ২.৫০ ৩.০৮ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.১০ ৩.৮০ ৩.৮৫ 

[৩.১.৪] 

বিবনগয়াগ 

আোগয়র হার 

% ০.৫০ ৯৬ ৯২ ৯২.৭

৫ 

৯২.৭০ ৯২.৬৫ ৯২.৬০ ৯২.৫৫ ৯৩.০০ ৯৩.৫০ 

[৩.১.৫] 

পুনঃবিবনগয়াগ 

আোগয়র হার 

% ০.৫০ ৯৫ ৯২ ৯৫ ৯৪.৯০ ৯৪.৮০ ৯৪.৭০ ৯৪.৬০ ৯৫.২৫ ৯৫.৫০ 

[৩.২] বৃবিমূিক 

ও েক্ষতা উন্নয়ন 

[৩.২.১] 

সুবিধাগভাগী 

সিংখ্যা ০.৫০ ২১২০০ ২২৩০০ ২৫০০

০ 

২৪৬০

০ 

২৪৪০০ ২৪৩০

০ 

২৪২০

০ 

৩২০০০ ৩৪০০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

প্রবশক্ষণ পুরুষ 

প্রবশক্ষণার্ী 

[৩.২.২] 

সুবিধাগভাগী 

নারী 

প্রবশক্ষণার্ী 

সিংখ্যা ০.৫০ ২৫২৬০ ২৮০০০ ৩০০

০০ 

২৯৫০

০ 

২৯০০০ ২৮৭৫

০ 

২৮৫০

০ 

৩১০০০ ৩২০০০ 

  [৩.২.৩] 

প্রবশক্ষণ পেড 

সিংখ্যা 

সিংখ্যা ০.৫০ ১৫ ২০ ২২ ২১ ১৯ ১৭ ১৬ ২৫ ২৮ 

[৩.৩] 

সুবিধািবিত 

বশশুগের আিাসন, 

ভরণগোষণ, 

বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন প্রোন 

[৩.৩.১] 

সুবিধাপ্রাপ্ত বশশু 

সিংখ্যা ১.০০ ৩২০০ ৩৫০০ ৩৮০

০ 

৩৭৫০ ৩৭৩০ ৩৭১০ ৩৬৮০ ৪০০০ ৪২০০ 

[৩.৩.২] 

োিবিক 

েরীক্ষায় 

বশশুগের গড় 

োগশর হার 

% ০.৫০ ৯০ ৮৫ ৮৫ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮০ ৮৭ ৯০ 

[৩.৩.৩] 

পুনি যাবসত বশশু 

সিংখ্যা ০.৫০ ৮৫০ ৯০০ ৯৫০ ৯৩০ ৯০০ ৮৮০ ৮৭০ ৯০০ ১০০০ 

[৩.৩.৪] বশশু 

অবধকার 

সিংখ্যা ১.০০ ২৫০০ ৩০০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৬০০ ৩৩০০ ৩০৫০ ৪৫০০ ৫০০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

জনসগচতনতা 

কার্ যক্রগম 

অিংশগ্রহণকারী 

[৩.৪] পিসরকাবর 

এবতমখানায় 

কযাবেগেশন গ্রাে 

প্রোন 

[৩.৪.১] 

সুবিধাপ্রাপ্ত 

িািক বশশু 

সিংখ্যা ০.৫০ ৬৫০০ ৭২৩৭ ৭৬০০ ৭৫৯০ ৭৫৮৫ ৭৫৮০ ৭৫৭০ ৮০০০ ৮৫০০ 

[৩.৪.২] 

সুবিধাপ্রাপ্ত 

িাবিকা বশশু 

সিংখ্যা ০.২৫ ১৮৬০ ২১৮৪ ২৩০০ ২২৮০ ২২৭০ ২২৬০ ২২৫০ ২৬০০ ২৮০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩.৪] পিসরকাবর 

এবতমখানায় 

কযাবেগেশন গ্রাে 

প্রোন 

[৩.৪.৩] 

আওতাভুি 

প্রবতষ্ঠান সিংখ্যা 

সিংখ্যা ০.২৫ ৪৩৮ ৪৪৮ ৪৭০ ৪৬৮ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৭৫ ৪৮০ 

[৩.৭] SDG 

িক্ষযমাত্রা ৫.৪.১-

এর আগিাগক 

অবিতবনক 

গৃহস্থািী কাগজর 

[৩.৭.১] 

প্রচারণা (বপ্রে 

ও বভজ্যযয়াি)’র 

মাধ্যগম 

সগচতন ব্যবি 

সিংখ্যা ০.২৫ ২৫০০০ ২৫০০০ ৫০০০

০ 

৪৬০০

০ 

৪৪০০০ ৪২০০

০ 

৪০০০

০ 

৬০০০০ ৬৫০০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

মর্ যাো উন্নীতকরণ 

ও োবরিাবরক 

কার্ যক্রগম নারী-

পুরুগষর 

অিংশীোবরত্বমূিক 

োবয়ত্ব িেনগক 

উৎসাবহতকরণ 

[৩.৭.২] 

পসবমনার ও 

ওয়াকযশগের 

মাধ্যগম 

সগচতন ব্যবি 

সিংখ্যা ০.২৫ ৩০০ ৩২০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৪০০ ৫০০ 

 

 

[৪] আর্ যসামাবজক উন্নয়গন 

সামাবজক সাম্য 

(Equity) বনবিতকরণ। 

৮  [৪.১] আইগনর 

সহায়তায় আসা 

বশশু িা আইগনর 

সাগর্ সিংঘাত 

জবড়ত বশশুগের 

প্রবশক্ষণ ও 

পুনঃএকীকরণ 

[৪.১.১] 

সহায়তাপ্রাপ্ত 

বশশুর সিংখ্যা 

সিংখ্যা ২.০০ ১৫০ ২০০ ২১০ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ২২০ ২৫০ 

[৪.১.২] 

পুনঃএকীকৃত 

বশশু 

সিংখ্যা ১.০০ ১০০ ১১০ ১২০ ১১৮ ১১৫ ১১২ ১১০ ১৫০ ১৮০ 

[৪.২] প্রগিশন ও 

আফোর পকয়ার 

সাবভ যস 

[৪.২.১] 

প্রগিশন 

সহায়তা 

সুবিধাগভাগী 

সিংখ্যা ১.০০ ২০০ ২২৫ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২৮০ ৩০০ 

[৪.২.২] 

আফোর 

পকয়াগরর 

মাধ্যগম 

পুনি যাবসত 

সিংখ্যা ০.৫০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৬৯০ ৬৮০ ৬৭০ ৬৫০ ৮০০ ৯০০ 

[৪.৩] ভিঘুগর [৪.৩.১] সিংখ্যা ০.২৫ ১০০ ১২০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৮০ ২০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
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সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 
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অবত 

উিম 
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চিবত 

মান 
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মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুবিধাগভাগী 

[৪.৩.২] 

পুনি যাবসত 

ভিঘুগর 

সিংখ্যা ০.২৫ ৩৫ ৪০ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৬০ ৭০ 

[৪.৪] সামাবজক-

প্রবতিন্ধী পমগয়গের 

প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

[৪.৪.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামাবজক 

প্রবতিন্ধী নারী 

সিংখ্যা ০.২৫ ৫০ ৬০ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৮০ ১০০ 

  [৪.৪] সামাবজক-

প্রবতিন্ধী পমগয়গের 

প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

[৪.৪.২] 

সামাবজক 

প্রবতিন্ধী নারী 

পুনি যাসন 

সিংখ্যা ০.২৫ ৬০ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

[৪.৫] মবহিা ও 

বশশু-বকগশারী 

পহফাজবতগের 

বনরােে আিাসন 

(গসফ পহাম) 

[৪.৫.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত নারী 

ও বশশু 

সিংখ্যা ০.২৫ ১০০ ১২০ ১৩০ ১২৫ ১২২ ১২০ ১১৮ ১৪০ ১৫০ 

[৪.৫.২] পসফ 

পহাম পর্গক 

পুনি যাবসত নারী 

ও বশশু 

সিংখ্যা ০.২৫ ৪৫ ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৫০ ৭০ ৮০ 



15 

 

পকৌশিগত  
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পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

[৪.৬] চাইল্ড পহল্প 

িাইগনর মাধ্যগম 

বশশু সুরক্ষা 

[৪.৬.১] প্রাপ্ত 

পেবিগফান 

কিসিংখ্যা 

সিংখ্যা ১.০০ ৬০০০ ৬৫০০ ৬৬০

০ 

৬৫৯০ ৬৫৮০ ৬৫০০ ৬৪৫০ ৭৫০০ ১০০০০ 

[৪.৬.২] 

সুরাহাকৃত 

পেবিগফান কি 

% ১.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ ৭২.০

০ 

৭১.৫০ ৭১.২৫ ৭০.০০ ৬৯.০

০ 

৭৫.০০ ৮০.০০ 

[৫] প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা 

বৃবিকরন 
 ৮ 

[৫.১] সমাগজর অসহায় 

জনগগাষ্ঠীর জন্য 

অিকাঠাগমা বনম যাণ 

 

[৫.১.১] বনবম যত 

আিকাঠাগমার 

আয়তন 

িগ য

বম

টিার 

১.০০ ০ ৪০০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৫০০ ৬০০ 

[৫.২] SDG িক্ষযমাত্রা 

৫.৪.১-এর আগিাগক 

অবিতবনক গৃহস্থািী 

কাগজর মর্ যাো 

উন্নীতকরণ ও 

োবরিাবরক কার্ যক্রগম 

নারী-পুরুগষর 

অিংশীোবরত্বমূিক োবয়ত্ব 

িেনগক উৎসাবহতকরণ 

[৫.২.১] প্রচারণা 

(বপ্রে ও 

বভজ্যযয়াি)’র 

মাধ্যগম সগচতন 

ব্যবি 

সিং

খ্যা 

১.০০ ২৫০০ ৫০০০ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ১০০০০ ১২০০০ 
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পকৌশিগত  

উগেশ্য 

পকৌশিগত 

উগেগশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 
কম যসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পােন 

সূচগকর 

মান 

বভবি 

িের 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-

২০১9 

িক্ষযমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১9-২০20 

প্রগক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 

প্রগক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 
অসাধারণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চিবত 

মান 

চিবত 

মাগনর 

বনগে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণািয়/ বিভাগগর পকৌশিগত উগেশ্যসমূহ 

 

 

[৫.২.২] 

পসবমনার ও 

ওয়াকযশগের 

মাধ্যগম সগচতন 

ব্যবি 

সিং

খ্যা 

১.০০ ৩০ ৩৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৮০ ১০০ 

 

 

[৫.৪] পজিা সমাজগসিা 

কমগেক্স আিংবশক 

অিকাঠাগমা বনম যাণ 

[৫.৪.১] সাইে 

বপ্রোগরশন এিিং  

অিকাঠাগমা 

উন্নয়ন 

% ২ ০ ০ ২ ২ ১ ১ ১ ৩ ৪ 

[৫.৬] ই-পেগমগের 

মাধ্যগম ভাতা প্রোন 

[৫.৬.১] সমাট 

ভাতাদভাগীর 

তুলনায়  

ই-সপদমদে ভাতা 

প্রোদনর শতকরা 

হার  

% ৩.০০ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪০ ৫০ 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক একক 
কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-১৯ 

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 

বারষ যক কম যসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 
৩ 

২০১৭-১৮ অথ যবছদরর বারষ যক 

কম যসম্পােন চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োরেল 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে ১ 
২৪ জুলাই, 

২০১৮ 

২৯ জুলাই, 

২০১৮ 

৩০ জুলাই, 

২০১৮ 

৩১ 

জুলাই, 

২০১৮ 

০১ আগস্ট, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ যবছদরর বারষ যক 

কম যসম্পােন চুরির অি য-বারষ যক 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর 

রনকট োরেল 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে ১ 
১৩ জানুয়ারর, 

২০১৯  

১৬ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়া

রর, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

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  

৯ 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ফ্রে সিদস্কর মােদম গৃহীত িাক 

ই-ফাইরলাং রসদস্টদম 

আপদলািকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইদল নরথ রনষ্পরত্তকৃত * % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত ** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) বাস্তবায়ন 

ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবারয়ত 

তাররে ১ 
৩১ রিদসম্বর, 

২০১৮ 

০৭ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

১৪ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়া

রর, 

২০১৯  

২৮ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

সসকশন ৩ :  সকৌশলগত উদেশ্য বভবিক কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
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রসটিদজন স চাট যার বাস্তবায়ন 

হালনাগােকৃত রসটিদজন স চাট যার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত সসবা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পররবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাররে ১ 

৩১ রিদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭ 

সফব্রুয়া

রর, 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
রনরে যষ্ট সমদয়র মদে অরভদর্াগ 

রনস্পরত্তকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব য সাংরেষ্ট 

কম যচারীর রপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জারর রনরিতকরণ 

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরথ যক  ও সম্পে ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 
৫ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ যক্রদমর 

উন্নয়ন 

ব্রিসীট জবাব সপ্রররত  

 
%  ০.৫ ৬০  ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে 

তারলকা প্রস্তুত করন 

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ 

মাচ য, 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রল, 

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ 

মাচ য, 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রল, 

২০১৯ 

বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ বাস্তবায়ন 
বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ 

বাস্তবারয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও তথ্য 

অরিকার বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 
৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম যপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম যপররকল্পনা 

ও পররবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত 
তাররে ১  ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রনি যাররত সমদয়র মদে তত্রমারসক 

প্ররতদবেন োরেল 

রনি যাররত সমদয়র মদে 

তত্রমারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ 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 সসনদসটিভ সসাশ্যাল সপ্রাদটকশন ইন বাাংলাদেশ (প্রকল্প) 

৫ আরএসএস রুরাল সসাশ্যাল সারভ যদসস বা পল্লী সমাজদসবা 

৬ আরএমরস রুরাল মাোর সসোর বা পল্লী মার্তদকন্দ্র 

৭ ইউরসরি আরবান করমউরনটি সিদভলপদমে 

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

৯ এনরিরিটি রনউদরা-সিদভলপদমোল রিসএযারবরলটি ট্রাস্ট 

১০ শাপ্রসুট্রা শারীররক প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

১১ এনরিরি রনউদরা-সিদভলপদমোল রিসএযারবরলটি 

১২ রিআইএসএস রিসএযারবরলটি ইনফরদমশন রসদস্টম সফটওয়ার 

১৩ রসএমএম রচফ সমদট্রাপরলটন সমরজদেট 

১৪ ইআররসরপএইচ 
এমেরয়দমে এন্ড ররদহরবরলদটশন সসোর ফর রফরজকযারল 

হযারন্ডকযাপট 

১৫ রপএইটি রফরজকযারল হযারন্ডকযাপট 

১৬ এনরিরি রনউদরা-সিদভলপদমোল 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 বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

[১.১] িয়স্কভাতা প্রোন [১.১.১] ভাতা 

সুবিধাগভাগী 

োবরদ্র্য সীমার নীগচ অিস্থানরত ৬৫ িের উর্ধ্য 

পুরুষ এিিং ৬২ িের উর্ধ্য নারীগণ মাবসক ৫০০ 

োকা হাগর এ ভাতা োন। ২০১৮-১৯ অর্ যিেগর 

ভাতাগভাগীর সিংখ্যা ৪০.০০ িক্ষ জন। ভাতার অর্ য 

প্রবত ৩ মাস অন্তর ভাতাগভাগীগগণর স্ব স্ব ব্যািংক 

বহসাগি েবরগশাধ করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.২] বিধিা, স্বামী 

বনগৃহীতা মবহিা ভাতা 

প্রোন 

[১.২.১] ভাতা 

সুবিধাগভাগী 

১৮ িের উর্ধ্য োবরদ্র্য সীমার নীগচ অিস্থানরত 

বিধিা, তািাকপ্রাপ্তা িা অন্য পর্ পকান কারগণ 

অন্তত দু’িের র্ািৎ স্বামীর সগে পর্াগাগর্াগ 

বিবচ্ছন্ন িা একগত্র িসিাস কগরন না এমন নারীগণ 

প্রবত মাগস ৫০০ োকা হাগর এ ভাতা োন। ২০১৮-

১৯ অর্ যিেগর ভাতাগভাগীর সিংখ্যা ১৪.০০ িক্ষ 

জন। ভাতার অর্ য প্রবত ৩ মাস অন্তর 

ভাতাগভাগীগগণর স্ব স্ব ব্যািংক বহসাগি েবরগশাধ 

করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৩] পিগে ও অনগ্রসর 

জনগগাষ্ঠীর জীিনমান 

উন্নয়গন সহায়তা প্রোন 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিধাগভাগী 

োবরদ্র্য সীমার নীগচ অিস্থানরত অক্ষম ৫০ িের 

উর্ধ্য পিগে ও অনগ্রসর জনগগাষ্ঠী’র আওতাভুি 

ব্যবিগের মাবসক ৫০০ োকা হাগর এ ভাতা প্রোন 

করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্ যিেগর ভাতাগভাগীর 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

সিংখ্যা ৪০০০০ জন। ভাতার অর্ য প্রবত ৩ মাস 

অন্তর ভাতাগভাগীগগণর স্ব স্ব ব্যািংক বহসাগি 

েবরগশাধ করা হয়। 

[১.৩.২] সুবিধাগভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

১৮ িের উর্ধ্য এিিং ৫০ িের এর বনে িয়স্ক েবরদ্র্ 

পিগে ও অনগ্রসর জনগগাষ্ঠীর আওতাভুি 

ব্যবিগের ৩ মাস পময়াবে পমৌবিক েক্ষতা উন্নয়ন 

বৃবিমূিক প্রবশক্ষণ পেয়া হয়। প্রবশক্ষণ পশগষ 

কৃতকার্ য িা উিীণ য প্রবশক্ষণার্ীগের প্রবশক্ষণ কাগজ 

িাবগগয় স্বকম যসিংস্থাগনর জন্য ১০,০০০ োকা 

অনুোন পেয়া হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৩.৩] উেবৃবি 

সুবিধাগভাগী 

৫ িের উর্ধ্য পিগে ও অনগ্রসর জনগগাষ্ঠীর 

আওতাভুি বশক্ষার্ীগের প্রার্বমক ের্ যাগয় ৫০০ 

োকা, মাধ্যবমক ের্ যাগয় ৬০০, উচ্চ মাধ্যবমক 

ের্ যাগয় ৭০০ োকা এিিং উচ্চতর ের্ যাগয় ১২০০ 

োকা হাগর উেবৃবি প্রোন করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৪] বহজড়া জনগগাষ্ঠীর 

জীিনমান উন্নয়গন সহায়তা 

প্রোন 

[১.৪.১] ভাতা 

সুবিধাগভাগী 

েবরদ্র্য সীমার নীগচ অিস্থানরত অক্ষম ৫০ িের 

উর্ধ্য বহজড়া জনগগাষ্ঠী’র ব্যবিগের মাবসক ৫০০ 

োকা হাগর এ ভাতা োন। ২০১৮-১৯ অর্ যিেগর 

ভাতাগভাগীর সিংখ্যা ২৫০০ জন। ভাতার অর্ য প্রবত 

৩ মাস অন্তর ভাতাগভাগীগগণর স্ব স্ব ব্যািংক 

বহসাগি েবরগশাধ করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৪.২] সুবিধাগভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

১৮ িের উর্ধ্য এিিং ৫০ িের এর বনে িয়স্ক েবরদ্র্ 

বহজড়া জনগগাষ্ঠীর আওতাভুি ব্যবিগের ৩ মাস 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

পময়াবে পমৌবিক েক্ষতা উন্নয়ন বৃবিমূিক প্রবশক্ষণ 

পেয়া হয়। প্রবশক্ষণ পশগষ কৃতকার্ য িা উিীণ য 

প্রবশক্ষণার্ীগের প্রবশক্ষণ কাগজ িাবগগয় 

স্বকম যসিংস্থাগনর জন্য ১০,০০০ োকা অনুোন পেয়া 

হয়। 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৪.৩] উেবৃবি 

সুবিধাগভাগী 

৫ িের উর্ধ্য বহজড়া বশক্ষার্ীগের প্রার্বমক ের্ যাগয় 

৫০০ োকা, মাধ্যবমক ের্ যাগয় ৬০০, উচ্চ মাধ্যবমক 

ের্ যাগয় ৭০০ োকা এিিং উচ্চতর ের্ যাগয় ১২০০ 

োকা হাগর উেবৃবি প্রোন করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৫] হাসোতাগি 

অিস্থানরত দুস্থ পরাগীগের 

সহায়তা প্রোন 

[১.৫.১] পসিা সিংখ্যা েবরদ্র্ পরাগীগের হাসোতাগি ভবতয ও সুবচবকৎসা 

প্রাবপ্ত, বিনামূগল্য ঔষধ, সহায়ক র্ন্ত্রোবত, কৃবত্রম 

অে, বিবভন্ন বচবকৎসা সামগ্রী, েথ্য সরিরাহ িা 

সিংগ্রগহর জন্য নগে আবর্ যক সহায়তা, েবরগধয় 

পোষাক প্রোন, রি সরিরাহ িা ক্রগয় নগে অর্ য 

সহায়তা, পুবিকর খািার সরিরাহ, অিাবিত বশশু 

পুনি যাসন, পরাগগর কারগণ েবরিাগর অিাবিত 

পরাগীগের েবরিাগর পুনি যাসন, 

হাসোতাি/বচবকৎসা পকন্দ্র স্থানান্তগর সহায়তা, 

পরাগীগের স্বাস্থযসগচতনা/ প্রার্বমক বচবকৎসা 

বিষগয় অিবহতকরণ, গুরুতর অসুস্থতা, অোগরশন 

ইতযাবে পক্ষগত্র মানবসক বিের্ যস্ত পরাগীর, পরাগীর 

সাগর্ োবরিাবরক ও সামাবজক পর্াগাগর্াগ স্থােগন 

সহায়তা, স্বজনগের কাউগন্সবিিং প্রোগনর মাধ্যগম 

মগনািি বৃবির সহায়তা, নাম েবরচয় বিহীন েবরদ্র্ 

মৃত ব্যবির সৎকাগরর ব্যিস্থা করা, পরাগমুবির 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

ের নগে আবর্ যক সহায়তা ইতযাবে সহায়তা প্রোন 

করা হগয় র্াগক। 

[১.৫.২] সরকাবর 

অনুোগন ব্যবয়ত 

অগর্ যর েবরমাণ 

হাসোতাগি অিস্থানরত দুস্থ পরাগীগের সহায়তা 

প্রোগন সরকাবর অনুোগন ব্যবয়ত অগর্ যর েবরমান। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৬] কযান্সার, বকডবন, 

বিভার বসগরাবসস, পরাগক 

প্যারািাইজড ও জন্মগত 

হৃেগরাগীগের আবর্ যক 

সহায়তা প্রোন 

[১.৬.১] আবর্ যক 

সহায়তা সুবিধাগভাগী 

কযান্সার, বকডবন এিিং বিভার বসগরাবসস পরাগগ 

আক্রান্ত বনি যাবচত প্রগতযক গরীি পরাগীগক 

এককািীন ৫০,০০০ (েিাশ হাজার) োকা প্রোন 

করা হয়। আবর্ যক অনুোন বৃবি/হ্রাগসর ক্ষমতা 

সরকার সিংরক্ষণ কগর। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.৭] চা-শ্রবমকগের 

জীিনমান উন্নয়গন সহায়তা 

প্রোন 

[১.৭.১] খায 

সহায়তা সুবিধাগভাগী 

প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীি চা-শ্রবমকগক বনি যাচন কগর 

প্রবত চা-শ্রবমক েবরিারগক সি যগমাে ৫,০০০ (োঁচ 

হাজার ) োকার খায সামগ্রী প্যাগকেজাত অিস্থায় 

এককািীন বিতরণ করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.১০] সামাবজক সমস্যা ও 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািগয়র 

প্রেি পসিা সম্পবকযত 

গগিষণা/মূল্যায়ন কম য 

েবরচািনা 

[১.১০.১] মূল্যায়ন 

প্রবতগিেন 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয় কর্তযক প্রেি বিবভন্ন পসিার 

সামাবজক প্রভাি, পসিামান র্াচাই, িাস্তিায়ন 

সমস্যা বচবিতকরণ, পসিামান উন্নয়ন সম্পগকয 

সুোবরশ প্রণয়ন বিষগয় র্ততীয় েক্ষ দ্বারা মূল্যায়ন 

প্রবতিগেন প্রণয়ন। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর, 

িািংিাগেশ জাতীয় 

সমাজকল্যাণ 

েবরষে ও জাতীয় 

প্রবতিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউগেশন 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

[১.১১] সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািয় প্রেি পসিা 

সম্পগকয প্রচারণা 

[১.১১.১] প্রকাবশত 

সমাজকল্যাণ িাতযা 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয় আওতাধীন সমাজগসিা 

অবধেফতর পর্গক প্রকাবশত সমাজগসিা ও 

সমাজকল্যাণ সম্পবকযত তথ্যাবে সম্ববিত মাবসক 

েবত্রকা, র্া সমাজকল্যাগণর সরকাবর প্রচারণার 

মুখোত্র বহগসগি কাজ কগরগে। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[১.১১.২] বিিগিাড য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািগয়র মাধ্যগম জনগণগক প্রেি 

পসিা ও পসিা প্রাবপ্তর েিবত সম্পগকয জনগণগক 

অিবহতকরণ, পসিা সম্পগকয জনসগচতনতা ততবর, 

বিবভন্ন সামাবজক বিষগয় সগচতনতা ততবর এিিং 

পশখ হাবসনা ব্র্যাবেিং এর িগক্ষয প্রচারণার জন্য 

বিিগিাড য স্থােন। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন 

[১.১১.৩] বভবডও 

প্রচারণা 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািগয়র মাধ্যগম জনগণগক প্রেি 

পসিা ও পসিা প্রাবপ্তর েিবত সম্পগকয জনগণগক 

অিবহতকরণ, পসিা সম্পগকয জনসগচতনতা ততবর 

এিিং পশখ হাবসনা ব্রাবেিং এর িগক্ষয প্রচারণার 

জন্য বভবডও টিবভ, ওগয়িসাইে এিিং ইউটিউি, 

পফজবুকসহ বিবভন্ন সামাবজক পর্াগাগর্াগ মাধ্যগম 

প্রচারণার ব্যাবপ্তকাি। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন 

[১.১২] পর্ৌর্ উগযাগগ 

গৃহীত উন্নয়ন প্রকগল্পর 

মাধ্যগম প্রেি পসিা 

[১.১২.১] প্রেি পসিা সরকাবর-পিসরকাবর পর্ৌর্ উগযাগগ িাস্তিাবয়ত 

প্রকল্পসমূগহর মাধ্যগম প্রবতবষ্ঠত হাসোতাগির 

আগত পরাগীগের মগধ্য শতকরা ৩০ ভাগ পরাগীগক 

বিনামূগল্য বচবকৎসাগসিা পেয়া হয়। একইভাগি 

সরকাবর-পিসরকাবর পর্ৌর্ উগযাগগ িাস্তিাবয়ত 

প্রকল্পসমূগহর মাধ্যগম অনগ্রসর, সমস্যাগ্রস্ত িা 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

প্রবতিন্ধী ব্যবিগের উন্নয়গনর িগক্ষয প্রবতবষ্ঠত 

প্রবতষ্ঠাগনর মাগধ্যগম পসিা প্রোন করা হয়। 

[১.১৩] অনিাইন ভাতা 

ব্যিস্থােনা বসগেম চালু 

(িয়স্কভাতা, বিধিাভাতা ও 

প্রবতিন্ধীভাতা) 

[১.১৩.১] ভাতা 

ব্যিস্থােনা বসগেগম 

পমাে ডাো এবি ও 

আেগডে  

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািগয়র মাধ্যগম 

মাবিডাইগমনশনাি অনিাইন ভাতা ব্যিস্থােনা 

চালু করা হগি, র্াগত একবেগক বিযমান 

ভাতাগভাগীর হািনাগাে তথ্যাবেসহ তাগের ভাতা 

প্রাবপ্তসিংক্রান্ত ব্যিস্থােনা অন্তভু যি র্াকগি পতমবন 

নতুনভাতাগভাগীগণ সরাসবর এিিং বডবজোি 

পসোর পর্গক নতুনভাতার আগিেন, আগিেন 

ট্ট্যবকিং, বিযমান ভাতাগভাগীগণ তাগের ভাতার 

অর্ যপ্রাবপ্তর বিষগয় সুবিধা গ্রহণ করগত োরগিন। 

এগক্ষগত্র বিযমান ও নতুনভাতাগভাগীগের তথ্য 

ডাো পিইগজ এবের সিংখ্যা বুঝাগনা 

হগয়গে।প্রবতিের আেগডেকৃত তথ্য সিংগর্াজন । 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন 

[১.১৩.২] ভাতা 

ব্যিস্থােনা বসগেগম 

পমাে ডাো এবির 

শতকরা েবরমাণ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািগয়র মাধ্যগম 

মাবিডাইগমনশনাি অনিাইন ভাতা ব্যিস্থােনা 

চালু করা হগি, র্াগত একবেগক বিযমান 

ভাতাগভাগীর হািনাগাে তথ্যাবেসহ তাগের ভাতা 

প্রাবপ্তসিংক্রান্ত ব্যিস্থােনা অন্তভু যি র্াকগি পতমবন 

নতুনভাতাগভাগীগণ সরাসবর এিিং বডবজোি 

পসোর পর্গক নতুনভাতার আগিেন, আগিেন 

ট্ট্যবকিং, বিযমান ভাতাগভাগীগণ তাগের ভাতার 

অর্ যপ্রাবপ্তর বিষগয় সুবিধা গ্রহণ করগত োরগিন। 

এগক্ষগত্র বিযমান ও নতুনভাতাগভাগীগের তথ্য 

ডাো পিইগজ এবের হার (%) বুঝাগনা হগয়গে। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন 
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[২.১] অসচ্ছি প্রবতিন্ধী 

ভাতা প্রোন 

[২.১.১] সুবিধাগভাগী 

প্রবতিন্ধী 

েবরদ্র্য সীমার নীগচ অিস্থানরত প্রবতিন্ধী ব্যবি 

মাবসক ৬০০ োকা হাগর এ ভাতা োন। ২০১৮-১৯ 

অর্ যিেগর ভাতাগভাগীর সিংখ্যা ১০ িক্ষ  । ভাতার 

অর্ য প্রবত ৩ মাস অন্তর ভাতাগভাগীগগণর স্ব স্ব 

ব্যািংক বহসাগি েবরগশাধ করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[২.২] প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ীগের 

বশক্ষা উেবৃবি প্রোন 

[২.২.১] সুবিধাগভাগী 

প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ী 

৫ িের উগর্ধ্য প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ীগের প্রার্বমক 

ের্ যাগয় ৫০০ োকা, মাধ্যবমক ের্ যাগয় ৬০০ োকা, 

উচ্চ মাধ্যবমক ের্ যাগয় ৭০০ োকা এিিং উচ্চতর 

ের্ যাগয় ১২০০ োকা হাগর উেবৃবি প্রোন করা হয়। 

২০১৮-১৯ অর্ যিেগর উেবৃবি প্রোগনর িক্ষযমাত্রা 

৯০ হাজার জন। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[২.৬] প্রবতিন্ধী ব্যবিগের 

সহায়ক উেকরণ সরিরাহ 

[২.৬.১] উেকরণ 

সুবিধাগভাগী 

জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ফাউগেশন েবরচাবিত 

পেশব্যােী ১০৩টি প্রবতিন্ধী পসিা ও সাহায্য 

পকগন্দ্রর মাধ্যগম অটিজম িা অটিজম পেকোম 

বডজঅড যারস, শারীবরকপ্রবতিবন্ধতা, মানবসক 

অসুস্থতাজবনত প্রবতিবন্ধতা, দৃবিপ্রবতিবন্ধতা, 

িাকপ্রবতিবন্ধতা, বুবিপ্রবতিবন্ধতা, শ্রিণপ্রবতিবন্ধতা, 

শ্রিণ-দৃবিপ্রবতিবন্ধতা, পসবরব্রাি োিবস, ডাউন 

বসনগরাম, িহুমাবত্রক প্রবতিবন্ধতা সম্পন্ন 

ব্যবিগণগক বিনামূগল্য সহায়ক উেকরণ সরিরাহ 

করা হয় এিিং সমাজগসিা অবধেফতর েবরচাবিত 

কৃবত্রম অে উৎোেনগকন্দ্র হগত স্বল্পমূগল্য কৃবত্রম 

অে সরিরাহ করা হয়। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর ও 

জাতীয় প্রবতিন্ধী 

উন্নয়ন ফাউগেশন 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[২.৭] প্রবতিন্ধী ব্যবিগের [২.৭.১] বিগশষ সমাজগসিা অবধেফতর েবরচাবিত দৃবিপ্রবতিন্ধী, সমাজগসিা বিবভন্ন প্রবতগিেন িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

বিগশষ বশক্ষা এিিং প্রবশক্ষণ 

প্রোন 

বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ 

সুবিধাগভাগী 

িাক-শ্রিণপ্রবতিন্ধীসহ সকি প্রবতিন্ধী বিযািয়, 

মানবসক বশশুগের প্রবতষ্ঠান, বেএইচটিবস, সমবিত 

দৃবিপ্রবতিন্ধী বশক্ষা কার্ যক্রম, মানবসক বশশুগের 

প্রবতষ্ঠাগনর বশক্ষার্ী, ইআরবসবেএইচসহ সকি 

প্রবতিন্ধী প্রবশক্ষণ পকন্দ্র এিিং জাতীয় বিগশষ 

বশক্ষা পকগন্দ্রর ৫-১৮ িের িয়সী প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ী 

ও জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ফাউগেশন কর্তযক প্রেি 

অনুোগনর মাধ্যগম েবরচাবিত ৬২টি পিসরকাবর 

প্রবতিন্ধী বিযািগয়র বশক্ষার্ী এর অন্তভু যি। 

অবধেফতর ও 

জাতীয় প্রবতিন্ধী 

উন্নয়ন ফাউগেশন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.১] সুেমুি ক্ষুদ্র্ঋণ 

প্রোন 

[৩.১.১] 

পুনঃবিবনগয়াগগর 

েবরমাণ 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রগমর আওতায় ঘূণ যায়মান 

তহবিি হগত ক্ষুদ্র্ঋণ বহগসগি পুনঃবিবনগয়াগকৃত 

অগর্ যর েবরমাণ। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.১.২] বিবনগয়াগগর 

েবরমাণ 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রগমর আওতায় ঘূণ যায়মান 

তহবিি হগত ক্ষুদ্র্ঋণ বহগসগি প্রারবিক 

বিবনগয়াগকৃত অগর্ যর েবরমাণ। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই বিবভন্ন 

প্রবতগিেন পর্গক 

২য় ের্ যাগয়র তথ্য 

সিংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.১.৩] আোয়কৃত 

সাবভ যস চাজয 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রগমর ঘূণ যায়মান তহবিি 

হগত প্রেি ক্ষুদ্র্ঋণ বহগসগি প্ররবিক বিবনগয়াগ ও 

পুনঃবিবনগয়াগ হগত প্রাপ্ত সাবভ যস চাগজযর েবরমাণ। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

[৩.১.৪] বিবনগয়াগ 

আোগয়র হার 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের জন্য ঘূণ যায়মান তহবিি হগত ক্ষুদ্র্ঋণ 

প্রর্মিাগরর মগতা বিবনগয়াগকৃত অগর্ যর আোগয়র 

হার। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.১.৫] 

পুনঃবিবনগয়াগ 

আোগয়র হার 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রগমর ঘূণ যায়মান তহবিি 

হগত ক্ষুদ্র্ঋণ বহগসগি পুনঃবিবনগয়াগকৃত অগর্ যর 

আোগয়র হার। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.২] বৃবিমূিক ও েক্ষতা 

উন্নয়ন প্রবশক্ষণ 

[৩.২.১] সুবিধাগভাগী 

পুরুষ প্রবশক্ষণার্ী 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের পুনি যাসন কার্ যক্রগমর মাধ্যগম প্রগেয় 

প্রবশক্ষগণ িক্ষযভুি পুরুষ প্রবশক্ষণার্ীর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.২.২] সুবিধাগভাগী 

নারী প্রবশক্ষণার্ী 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের পুনি যাসন কার্ যক্রগমর মাধ্যগম প্রগেয় 

প্রবশক্ষগণ িক্ষযভুি নারী প্রবশক্ষণার্ীর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.২.৩] প্রবশক্ষণ 

পেড সিংখ্যা 

আরএসএস, আরএমবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগের পুনি যাসন কার্ যক্রগমর মাধ্যগম প্রগেয় 

প্রবশক্ষগণর পেড সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৩] সুবিধািবিত [৩.৩.১] সুবিধাপ্রাপ্ত সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থ বশশু পুনি যাসন পকন্দ্র, সমাজগসিা বিবভন্ন প্রবতগিেন িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

বশশুগের আিাসন, 

ভরণগোষণ, বশক্ষা, 

প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন প্রোন 

বশশু পোেমবন বনিাস, পিবি পহাম, পশখ রাগসি বশশু 

প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন পকগন্দ্রর মাধ্যগম বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠাগন োঠরত বশশু বশক্ষার্ীর সিংখ্যা। 

অবধেফতর পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৩.২] োিবিক 

েরীক্ষায় বশশুগের 

গড় োগশর হার 

সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থ বশশু পুনি যাসন পকন্দ্র, 

পোেমবন বনিাস, পিবি পহাম, বসএসবেবি এিিং 

পশখ রাগসি বশশু প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন পকগন্দ্রর 

বশশু বশক্ষার্ীগের োিবিক েরীক্ষায় গড় োগশর 

হার। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৩.৩] পুনি যাবসত 

বশশু 

সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থ বশশু পুনি যাসন পকন্দ্র, 

পোেমবন বনিাস, পিবি পহাম, পশখ রাগসি বশশু 

প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন পকগন্দ্রর মাধ্যগম পুনি যাবসত 

বশশুর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৩.৪] বশশু 

অবধকার 

জনসগচতনতা 

কার্ যক্রগম 

অিংশগ্রহণকারী 

সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থবশশু পুনি যাসন পকন্দ্র, 

পোেমবন বনিাস, পিবি পহাম, বসএসবেবি এিিং 

পশখ রাগসি বশশু প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন পকন্দ্র এিিং 

সমাজগসিা অবধেফতর, পজিা ও উেগজিা 

ের্ যাগয়র বশশু কল্যাণ পিাড য কর্তযক আগয়াবজত 

সভা, পসবমনার, বসগম্পাবজয়াম, কম যশািা এিিং 

সামাবজক পর্াগাগর্াগ মাধ্যগমর সহায়তায় সগচতন 

জনসিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৪] পিসরকাবর 

এবতমখানায় কযাবেগেশন 

গ্রাে প্রোন 

[৩.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত 

িািক বশশু 

কযাবেগেশন গ্রাে (গিসরকাবর এবতমখানার এবতম 

বশশুগের জন্য জনপ্রবত মাবসক ১০০০ োকা হাগর 

প্রেি আবর্ যক অনুোন) বশশুগের এর আওতাভুি 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

পিসরকাবর এবতমখানার গ্রাে প্রাপ্ত িািক বশশুর 

সিংখ্যা। 

র্াচাই 

[৩.৪.২] সুবিধাপ্রাপ্ত 

িাবিকা বশশু 

কযাবেগেশন গ্রাে (গিসরকাবর এবতমখানার এবতম 

বশশুগের জন্য জনপ্রবত মাবসক ১০০০ োকা হাগর 

প্রেি আবর্ যক অনুোন) এর আওতাভুি পিসরকাবর 

এবতমখানার গ্রাে প্রাপ্ত িাবিকা বশশুর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৪.৩] আওতাভুি 

প্রবতষ্ঠান সিংখ্যা 

কযাবেগেশন গ্রাে (গিসরকাবর এবতমখানার এবতম 

বশশুগের জন্য জনপ্রবত মাবসক ১০০০ োকা হাগর 

প্রেি আবর্ যক অনুোন) প্রোগনর িগক্ষয িাোইকৃত 

পিসরকাবর এবতমখানার সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৫] সমাগজর অসহায় 

জনগগাষ্ঠীর জন্য 

অিকাঠাগমা বনম যাণ 

[৩.৫.১] বনবম যত 

আিকাঠাগমার 

আয়তন 

সমাজগসিা অবধেফতগরর কার্ যক্রম িাস্তিায়গনর 

িগক্ষয উন্নয়ন প্রকগল্পর আওতায় বনম যাণাধীন 

সরকাবর অিকাঠাগমা, র্া সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািগয়র বমশন িাস্তিায়গনর িগক্ষয বনবম যত, পস 

সকি আিকাঠাগমর আয়তন। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৩.৭] SDG িক্ষযমাত্রা 

৫.৪.১-এর আগিাগক  

অবিতবনক গৃহস্থিী কাগজর 

মর্ যাো উন্নীতকরণ ও 

োবরিাবরক কার্ যক্রগম নারী-

পুরুগষর অিংশীোবরত্বমূিক 

োবয়ত্ব িেনগক 

উৎসাবহতকরণ 

[৩.৭.১] প্রচারণা 

(বপ্রে ও 

বভজ্যযয়াি)’র মাধ্যগম 

সগচতন ব্যবি 

বিফগিে, পোোর, বিিগিাড য, েবত্রকার বিজ্ঞােন 

ইতযাবে বপ্রে বমবডয়া এিিং টিবভ েে, ইউটিউি, 

পফজবুক ইতযাবে প্রচার মাধ্যগম বভবডও প্রচারণার 

মাধ্যগম জনসগচনতা বৃবি। অবিতবনক গৃহস্থািী 

কাগজর মর্ যাো উন্নীতকরণ ও োবরিাবরক 

কার্ যক্রগম নারী-পুরুগষর অিংশীোবরত্বমূিক োবয়ত্ব 

িেনগক উৎসাবহতকরগণ সগচতন ব্যবির সিংখ্যা 

এ পক্ষগত্র স্যাম্পি জবরগের মগধ্যগম সিংখ্যা 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

স্যাম্পি জবরে সমাজগসিা অবধেফতর এিিং সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািগয়র িাবষ যক প্রবতগিেন। 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

েবরমাে করগত হগি। 

[৩.৭.২] পসবমনার ও 

ওয়াকযশগের মাধ্যগম 

সগচতন ব্যবি 

অবিতবনক গৃহস্থািী কাগজর মর্ যাো উন্নীতকরণ ও 

োবরিাবরক কার্ যক্রগম নারী-পুরুগষর 

অিংশীোবরত্বমূিক োবয়ত্ব িেনগক 

উৎসাবহতকরগণ পসবমনার ও ওয়াকযশগের মাধ্যগম 

সমাগজর গুরুত্বপূণ য ব্যবি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয় 

অধীন েপ্তর সিংস্থাসমূগহর কম যকতযা-কম যচারী, 

মন্ত্রণািগয়র অিংশীজন (গেকগহাল্ডার), র্ারা 

বিবভন্ন সামাজকল্যাণ মূিক কাগজ স্ব স্ব পক্ষগত্র 

পনর্তত্ব প্রোন করগেন, তাগের সমিগয় ৩-৫টি 

ওয়াকযশে ও পসবমনাগরর মাধ্যগম জনসগচনতা 

বৃবি করগত হগি। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

সমাজগসিা 

অবধেফতগরর ২য় 

ের্ যাগয়র ডাো 

সমাজগসিা অবধেফতগরর ২য় ের্ যাগয়র 

ডাো, মন্ত্রণািয় ও অবধেফতগরর িাবষ যক 

প্রবতগিেন 

[৪.৩] কযান্সার, বকডনী , 

বিভার বসগরাবসস, জন্মগত 

হৃেগরাগ এিিং পরাগক 

প্যারািাইজড পরাগগ 

আক্রান্তগের আবর্ যক সহায়তা 

প্রোন সিংক্রান্ত কম যসূবচ 

নীবতমািা-২০১৮ 

[৪.৩.১]নীবতমািা 

অনুগমাবেত 

কযান্সার, বকডবন এিিং বিভার বসগরাবসস পরাগগ 

আক্রান্ত বনি যাবচত প্রগতযক গরীি পরাগীগক 

এককািীন ৫০,০০০ (েিাশ হাজার) োকা প্রোন 

করা হয়। কযান্সার, বকডনী , বিভার বসগরাবসস, 

জন্মগত হৃেগরাগ এিিং পরাগক প্যারািাইজড 

পরাগগ আক্রান্তগের আবর্ যক সহায়তা প্রোন সিংক্রান্ত 

কম যসূবচ নীবতমািা-২০১৮ প্রণয়ন করা হগি। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৪.৬] পজিা সমাজগসিা 

কমগেক্স আিংবশক অিকাঠাগমা 

বনম যাণ 

[৪.৬.১]সাইে 

বপ্রোগরশন এিিং  

অিকাঠাগমা উন্নয়ন 

৬৪ টি পজিা সমাজগসিা কমগেক্স বনম যাণ 

কার্ যক্রগমর মগধ্য আগামী ২০১৮-১৯ অর্ যিেগর 

২২টি পজিায় অিকাঠাগমা বনম যাণ হগি। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর  

 

সাইে বপ্রোগরশন 

এিিং  অিকাঠাগমা 

উন্নয়গনর শতকরা 

হার 

অগ্রগবতর প্রবতগিেন  
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

[৪.৭]পশখ রাগসি দু:স্থ বশশু 

প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন পকন্দ্র 

[৪.৭.১]পুনি যাসন 

পকন্দ্র বৃবিকরণ 

িতযমাগন ১২ টির সবহত চাঁেপুর ও রাজশাহীগত 

আগরা দুটি পশখ রাগসি দু:স্থ বশশু প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন পকন্দ্র স্থােন হগি। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর  

 

বনম যাণ কাগজর 

শতকরা হার  

অগ্রগবত প্রবতগিেন 

[৪.৮]োিবিক প্রাইগভে 

োে যনারবশে সিংক্রান্ত (অিসর) 

[৪.৮.১]  প্রদজক্ট 

সিরলভারর টিম গঠন 

  

প্রদজক্ট সিরলভারর টিম গঠন 

সমাজগসিা 

অবধেফতর  

টিম গঠিত                      অগ্রগবত প্রবতগিেন 

অগ্রগবত প্রবতগিেন 

 

[৪.৮.২]  চুরিপদত্রর 

রসরিউল সমাতাদবক 

রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র 

ছাড়পত্র গ্রহণ 

চুরিপদত্রর রসরিউল সমাতাদবক রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র 

ছাড়পত্র গ্রহণ 

সমাজগসিা 

অবধেফতর  

ছাড়পত্র প্রারপ্ত অগ্রগবত প্রবতগিেন 

 

[৪.৮.২]  স্বতন্ত্র পুল 

গঠণ 

স্বতন্ত্র পুল গঠণ সমাজগসিা 

অবধেফতর  

পুল গঠিত অগ্রগবত প্রবতগিেন 

[৫.১] আইগনর আওতায় 

আসা বশশু িা আইগনর 

সাগর্ সিংঘাত জবড়ত 

বশশুগের প্রবশক্ষণ ও 

পুনঃএকীকরণ 

[৫.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত 

বশশুর সিংখ্যা 

বশশু উন্নয়ন পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম আিাসন 

সুবিধার আওতায় সুরক্ষা প্রাপ্ত বশশুর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন 

[৫.১.২] 

পুনঃএকীকৃত বশশু 

বশশু উন্নয়ন পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম সামাবজকভাগি 

পুনি যাবসত/পুনঃএকীকৃত বশশুর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

[৫.২] প্রগিশন ও আফোর 

পকয়ার সাবভ যস 

[৫.২.১] প্রগিশন 

সহায়তা সুবিধাগভাগী 

বসএমএম পকাে য, পজিা, উেগজিা এিিং প্রবতষ্ঠাগন 

কম যরত প্রগিশন অবফসারগগণর মাধ্যগম প্রগিশন 

সহায়তা প্রাপ্ত প্রগিশনার সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.২.২] আফোর 

পকয়াগরর মাধ্যগম 

পুনি যাবসত 

বসএমএম পকাে য, পজিা, উেগজিা ও প্রবতষ্ঠাগন 

কম যরত প্রগিশন অবফসার অর্িা সমাজগসিা 

অবফসারগগণর মাধ্যগম আফোর পকয়ার সহায়তা 

প্রাপ্ত প্রগিশনার সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৩] ভিঘুগর প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

[৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুবিধাগভাগী 

সরকাবর আশ্রয় পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম িেরব্যােী 

আশ্রয় িা আিাসন সুবিধাপ্রাপ্ত ভিঘুগর ব্যবির 

সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৩.২] পুনি যাবসত 

ভিঘুগর 

সরকাবর আশ্রয় পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম িেরব্যােী 

পুনি যাবসত ভিঘুগর ব্যবিগের সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৪] সামাবজক-প্রবতিন্ধী 

পমগয়গের প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামাবজক প্রবতিন্ধী 

নারী 

সামাবজক প্রবতিন্ধী নারীগের প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন 

পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম িেরব্যােী আশ্রয়/আিাসন ও 

প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত বভকটিগমর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৪.২] সামাবজক সামাবজক প্রবতিন্ধী নারীগের প্রবশক্ষণ ও পুনি যাসন সমাজগসিা বিবভন্ন প্রবতগিেন িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরমাে েিবত উোি সূত্র 

প্রবতিন্ধী নারী 

পুনি যাসন 

পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম িেরব্যােী সামাবজকভাগি 

পুনি যাবসত বভকটিগমর সিংখ্যা। 

অবধেফতর পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৫] মবহিা ও বশশু-

বকগশারী পহফাজবতগের 

বনরােে আিাসন (গসফ 

পহাম) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

নারী ও বশশু 

বনরােে পহফাজত পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম িেরব্যােী 

নারী ও বকগশারীগের আশ্রয়/আিাসন ও প্রবশক্ষণ 

প্রোগনর সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৫.২] পসফ পহাম 

পর্গক পুনি যাবসত 

নারী ও বশশু 

বনরােে পহফাজত পকন্দ্রসমূগহর মাধ্যগম পুনি যাবসত 

নারী ও বকগশারীগের সিংখ্যা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৬] চাইল্ড পহল্প িাইগনর 

মাধ্যগম বশশু সুরক্ষা 

[৫.৬.১] প্রাপ্ত 

পেবিগফান কিসিংখ্যা 

চাইল্ড পহল্প িাইন ১০৯৮ এ প্রাপ্ত পেবিগফান কি 

সিংখ্যা। কিসিংখ্যা ক্রমািগয় বৃবির িগক্ষয ব্যােক 

প্রচারণা। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, মাবসক অগ্রগবত 

প্রবতগিেন, িাগজে িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 

[৫.৬.২]সুরাহাকৃত 

পেবিগফান কি 

চাইল্ড পহল্প িাইন ১০৯৮ এ আগত পেবিগফান কি 

এর মগধ্য সুরাহাকৃত পেবিগফান কগির শতকরা 

হার। 

সমাজগসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতগিেন 

পর্গক ২য় ের্ যাগয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতগিেন, সামাবজক বনরােিা 

সিংক্রান্ত মাবসক প্রবতগিেন, িাগজে 

িাস্তিায়ন প্রবতগিেন 
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সাংদর্াজনী ৩ 

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

 

 

প্রবতষ্ঠাগনর 

ধরণ 

প্রবতষ্ঠাগনর 

নাম সিংবিি কম যসম্পােন সূচক 

উি প্রবতষ্ঠাগনর বনকে সিংবিি মন্ত্রণািয়/বিভাগগর 

প্রতযাবশত সহায়তা প্রতযাশার পর্ৌবিকতা প্রতযাশা পূরণ না হগি সিাব্য প্রভাি 

বিভাগ আবর্ যক 

প্রবতষ্ঠান 

বিভাগ 

ভাতা সুবিধাগভাগী,ভাতা সুবিধাগভাগী,সুবিধাগভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী,উেবৃবি সুবিধাগভাগী,আবর্ যক সহায়তা 

সুবিধাগভাগী,খায সহায়তা 

সুবিধাগভাগী,সুবিধাগভাগী প্রবতিন্ধী ,সুবিধাগভাগী 

প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ী,ভাতা সুবিধাগভাগী,উেবৃবি 

সুবিধাগভাগী,ভাতা সুবিধাগভাগী,সুবিধাগভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

১.সমাজগসিা অবধেপ্তগরর বিভাজন অনুসরগণ 

পকন্দ্রীয় িয়স্কভাতা বহসাি পর্গক র্র্াসমগয় অন্যান্য 

ব্যািংগক অর্ য অিমুিকরণ; ২.সমাজগসিা 

অবধেপ্তগরর বিভাজন অনুসরগণ র্র্াসমগয় পসানািী 

ব্যািংগকর বিবভন্ন শাখায় অর্ য অিমুিকরণ; 

৩.র্র্াসমগয় উেকারগভাগীগের বনকে ভাতা 

বিতরণ। 

পসানািী, জনতা, অগ্রণী, 

িািংিাগেশ কৃবষ ব্যািংক ও 

রাজশাহী কৃবষ উন্নয়ন 

ব্যািংগকর কম যেক্ষতার উের 

বনভ যরশীি। 

১.ভাতা বিতরণ িাধাগ্রস্ত হগি; 

২.সুবিধাগভাগীগণ ক্ষবতগ্রস্থ হগি; 

৩.জনসাধারগণর বনকে সরকাগরর 

প্রবতশ্রুবত িাধাগ্রস্ত হগি। 

মন্ত্রণাির্ ় স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণািয় 

আশ্রয়প্রাপ্ত সামাবজক প্রবতিন্ধী নারী,পুনঃএকীকৃত 

বশশু,সামাবজক প্রবতিন্ধী নারী পুনি যাসন,আশ্রয়প্রাপ্ত 

নারী ও বশশু,সহায়তাপ্রাপ্ত বশশুর সিংখ্যা,আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুবিধাগভাগী,গসফ পহাম পর্গক পুনি যাবসত নারী ও 

বশশু,পুনি যাবসত ভিঘুগর 

বশশু আইন ২০১৩, বে প্রগিশন অি অগফোর 

অবড যগনন্স ১৯৬০ এিিং ভিঘুগর ও বনরাশ্রয় ব্যবি 

(পুনি যাসন) আইন, ২০১১ ইতযাবে আইগনর প্রগয়াগ 

আইন প্রগয়াগগর োবয়ত্ব আইন 

শৃঙ্খিা রক্ষাকারী িাবহনী 

কর্তযক বনয়ন্ত্রীত 

বশশু আইন ২০১৩, বে প্রগিশন অি 

অগফোর অবড যগনন্স ১৯৬০ এিিং ভিঘুগর ও 

বনরাশ্রয় ব্যবি (পুনি যাসন) আইন, ২০১১ 

ইতযাবে আইগনর প্রগয়াগ করা হগি 

প্রতযাবয়ত প্রবতষ্ঠানসমূগহ বনিাসীর সিংখ্যা 

হ্রাস/বৃবি হগত োগর। 

 

 

 


