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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

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

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম সরকাদরর রনচ যানী ইশদতহার ও 

রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

পররচালক, লিিাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়,রাজশাহী 

  এবাং 

মহাপররচালক,সমাজদসবা অরিেফতর,ঢাকা  

 

এর মদে ২০১9 সাদলর জুন মাদসর ১১ তাররদে এই বারষ যক কম যসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রনম্নরলরেত রবষদয় সম্মত হদলন: 
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সমাজদসবা অরিেফতদরর কম যসম্পােদনর সারব যক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Department of Social Services) 

 

সমাজদসবা অরিেফতদরর সাম্প্ররতক অজযন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎপররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজযনসমূহ 

সমাজসসবা অধিদফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকাসরর অন্যতম জাধতগঠনমূলক দপ্তর ধিসাসব দদসশর দুস্থ, দধরদ্র, অবসিধলত, 

অনগ্রসর, সুস াগ-সুধবিাবধিত, সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ ও প্রধতবন্ধী জনসগাষ্ঠীসক দসবা প্রদান করসে। লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জনসগাষ্ঠীসক 

মানব সম্পসদ পধরণত কসর সমাজসসবা অধিদফতর দাধরদ্রযধবসমাচন এবাং সামাধজক ধনরাপত্তা প্রদাসনর মাধ্যসম দদসশর সাধব িক 

উন্নয়সন গুরুত্বপূণ ি ভূধমকা পালন করসে। গত ধতন বেসর ৪০ লক্ষ্ বয়স্কভাতাসভাগী, ১৪ লক্ষ্  ধবিবা, স্বামী ধনগৃিীতা মধিলা 

ভাতাসভাগী এবাং ১০ লক্ষ্  অসচ্ছল প্রধতবন্ধী ভাতাসভাগী, ৯০ হাজার জন প্রধতবন্ধী ধশক্ষ্ার্থীর উপবৃধত্ত সব িসমাট ৬৪ লক্ষ্  িাজার 

ভাতাসভাগী’র নাসম ব্াাংক ধিসাব দ ালা িসয়সে, সকল ভাতাসভাগীর ব্াাংক ধিসসসব সরাসধর ভাতার অর্থ ি পধরসশাি করা 

িসচ্ছ। ১৬.৫০ লক্ষ্ প্রধতবন্ধী ব্ধক্তর পধরচয়পত্র প্রদান সম্পন্ন কসরসে। ভাতাভভাগীভের ই- পেভেভের োধ্যভে ভাতা প্রোভের জন্য 

৪টি পজলায় োইলটিিং দশষ হভয়ভে। চলধত অর্থ িবেসর ১৬ লক্ষ্ ভাতাগ্রিীতাসক ই-সমসপসে ভাতা প্রদান করা িসব।  বিভাগীয়  

কার্ যালয়সমূি গধতশীল করা িসয়সে। দজলা প িাসয় দজলা সমাজসসবা কমসেক্স ধনম িাণ কা িক্রম চলমান রসয়সে। 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

সমাজসসবা অধিদফতসরর কা িক্রম বাস্তবায়সনর দক্ষ্সত্র প্রিান চযাসলঞ্জ িসচ্ছ, সুধবিাসভাগীসদর একটি দকন্দ্রীয় ধিধজটাল 

তথ্যভাণ্ডাসরর আওতায় আনয়ণ এবাং ই-সাধভ িসসর (ই-সপসমে) মাধ্যসম স্বল্প ব্সয়, স্বল্প সমসয়র মসধ্য দক্ষ্তা ও স্বচ্ছতার 

সসে সুধবিাসভাগীসদর দদারসগাড়ায় কাধিত মাসনর দসবা দপ ৌঁসে দদয়া। সুধবিাসভাগী বাোইসয়র দক্ষ্সত্র একটি স্বচ্ছ ব্বস্থাপনার 

মাধ্যসম Targeting Error হ্রাস করাও অধিদফতসরর একটি বড় চযাসলঞ্জ। ধনবন্ধন প্রাপ্ত প্রায় ৬২ িাজার দস্বচ্ছাসসবী সমাজকল্যাণ 

সাংস্থা’র কা িক্রসমর  র্থা র্থ পধরবীক্ষ্ণ ও ব্বস্থাপনাও একটি বড় চযাসলঞ্জ। 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

দসবাদাসন শুদ্ধাচার অনুশীলন ধনধশ্চতকরণ, ইসনাসভশনসক উৎসাধিত করা, দসবাগ্রধিতার পধরতৃধপ্তর জন্য কা িকর পধরসষবা প্রদান  

এবাং দসবা প্রদান পদ্ধধতসক ২০২১ সাসলর মসধ্য ধিধজটালাইজ করা িসব। ২০২০ সাসলর মসধ্য সমাজসসবা অধিদফতসরর 

সকল দসবাগ্রিীতার একটি সমধিত ধিধজটাল তথ্য ভান্ডার ততধর সম্পন্ন করা িসব। ২০২০ সাসলর মসধ্য সামাধজক 

ধনরাপত্তা কা িক্রসমর প্রভাব মূল্যায়সনর মাধ্যসম জাতীয় সামাধজক ধনরাপত্তা দক শল বাস্তবায়সনর লসক্ষ্য ধবকাশমান 

কম িপধরকল্পনা প্রণয়ন করা িসব। 

২০১৯-২০ অথ যবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহ  

 ৪৪ লক্ষ্  ব্ধক্তসক বয়স্কভাতা, ১৫ লক্ষ্ ৫০ িাজার জনসক ধবিবা ও স্বামী ধনগৃিীতা ভাতা এবাং ১৫ লক্ষ্ ৪৫ 

িাজার  ব্ধক্তসক অসচ্ছল প্রধতবন্ধী ভাতা ও ৯৪ িাজার ৫০০ জন প্রধতবন্ধী ধশশুসক উপবৃধত্ত প্রদান; 

 ৭০  িাজার দধরদ্র ব্ধক্তসক উদু্বদ্ধকরণ ও বৃধত্তমূলক প্রধশক্ষ্ণ প্রদান করা িসব ও ধবধনসয়াগ ও পুনঃধবধনসয়াসগর মাধ্যসম 

১৩০ দকাটি টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা িসব।  াসত ধনম্নআসয়র জনসগাষ্ঠী ও প্রধতবন্ধী ব্ধক্তর আত্মকম িসাংস্থান, 

ধনজস্ব পু ৌঁধজ সৃধি, দাধরদ্রয হ্রাস এবাং ক্ষ্মতায়ন িসব; 

 সমাসজর ধবসশষ দেধণ ধবসশষতঃ ধিজড়া, দবসদ ও অনগ্রসর জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়সনর লসক্ষ্য 

৪৪০০ ব্ধক্তসক প্রধশক্ষ্ণ, ৪২,৫০০ ব্ধক্তসক ধবসশষ ভাতা ও ২০,৩৫০ ধশশুসক ধশক্ষ্া বৃধত্ত চালুর মাধ্যসম ব্ধক্তর 

জীবনমান উন্নয়ন করা িসব; 

 ৮৫টি সরকাধর ধশশু পধরবাসরর মাধ্যসম ১০৩০০ সুধবিাবধিত ধশশুর আবাসন, ধশক্ষ্া, প্রধশক্ষ্ণ ধনশ্চত করা িসব; 

 প্রধতবধন্ধতা শনাক্তকরণ জধরসপর দকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাসর সাংরধক্ষ্ত ১৬.৫০ লক্ষ্ প্রধতবন্ধী ব্ধক্তর তথ্য ধবসেষণ কসর 

তাসদর উন্নয়সনর মূল দরাতিারায় আনার ব্বস্থা গ্রিণ করা িসব; 

 ২২ পজলায় পজলা সোজভসিা কেভেক্স ততবর শুরু,   

 জাতীয় সমাজসসবা একাসিধমর সক্ষ্মতা ও দক্ষ্তা বৃধদ্ধকরণ প্রকল্প িাস্তিায়ে; 

 সমাজসসবা অধিদফতসরর জন্য মানব সম্পদ ব্বস্থাপনা সফটওয়যার প্রকল্প িাস্তিায়ে; এিিং 

 বাাংলাসদসশর প্রাধিক জনসগাষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন িাস্তিায়ে শুরু করা হভি। 

 SDGs এর লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪.১ এর আসলাসক অববতধনক গৃিাস্থালী কাসজর ম িাদা উন্নীতকরসণ সসচতনতা বৃধদ্ধ করা  
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সসকশন ১ 

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

এবাং কার্ যাবরল 

১.১  রূপকল্প (Vision): 

সামাধজক কল্যাণ, সুরক্ষ্া, ক্ষ্মতায়ন এবাং উন্নয়সনর মাধ্যসম বাাংলাসদসশর জনগসণর জীবনমান উন্নয়ন। 

১.২  অরভলক্ষয (Mission) 

উপযুক্ত ও আয়ত্বািীন সম্পসদর ব্বিার কসর প্রাসধেক অাংশীদারগসণর সসে অাংশীদাধরসত্বর ধভধত্তসত সুসাংিত ও 

ধবকাশমান সামাধজক দসবা প্রদাসনর মাধ্যসম বাাংলাসদসশর জনগসণর জীবনমান উন্নয়ন এবাং সামাধজক মেল সািন। 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  সমাজদসবা অরিেফতদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  সুবিধািবিত ও অেগ্রসর জেভগাষ্ঠীর সাোবজক সুরক্ষা পজারোরকরণ 

২.  প্রবতিন্ধী ব্যবিভের সেবিত ও সে উন্নয়ে বেবিতকরণ; 

৩.  সাোবজক ন্যায় বিচার ও পুেঃএকীকরণ (Reintegration); 

৪.  আর্ যসাোবজক উন্নয়ভে সাোবজক সাম্য (Equity) বেবিতকরণ; 

৫.  প্রাবতষ্ঠাবেক সক্ষেতা বৃবিকরণ। 

১.৩.২  অবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  কার্ যেিবত, কে যেবরভিশ ও পসিার োভোন্নয়ে; 

২.  েক্ষতার সভে িাবষ যক কে যসম্পােে চুবি িাস্তিায়ে বেবিত করা; 

৩.  আবর্ যক ও সম্পে ব্যিস্থােোর উন্নয়ে; 

৪.  েক্ষতা ও তেবতকতার উন্নয়ে; 

৫.  তথ্য অবধকার ও স্বপ্রভণাবেত তথ্য প্রকাশ িাস্তিায়ে পজারোরকরণ। 

১.৪  প্রিান কার্ যাবরল (Functions) 

১.  সোজকল্যাণ সিংক্রান্ত েীবত প্রণয়ে ও িাস্তিায়ে; 

২.  সোভজর অেগ্রসর জেভগাষ্ঠীর সকল প্রকার োবরদ্র্য বিভোচে ও জীিেোে উন্নয়ে; 

৩.  পেকসই উন্নয়ভের জন্য শাবন্তপূণ য ও সেবিত সোজ বিবেে যাভণর লভক্ষয পস্বচ্ছাভসিী সোজকল্যাণ 

প্রবতষ্ঠােসমূহভক বেিন্ধে ও সহায়তা প্রোে; 

৪.  সুবিধািবিত বশশুভের সুরক্ষার জন্য প্রবতোলে, বশক্ষণ, প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে; 

৫.  প্রবতিন্ধী ব্যবিভের সেবিত ও সেউন্নয়ভের লভক্ষয বশক্ষণ, প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে; 

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 

অরিেফতর/সাংস্থার রবরভন্ন কার্ যক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

েন্ত্রণালয়/বিভাভগর বিবভন্ন কার্ যক্রভের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি চূড়ান্ত ফলাফল সূচক একক 

বভবি 

িের  

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা  

২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 
বেধ যাবরত লক্ষযোত্রা 

অজযভের  

পক্ষভত্র পর্ৌর্ভাভি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত  

েন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সিংস্হাসমূভহর োে 

উোিসূত্র 

২০২১-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

সাোবজক বেরােিা সম্প্রসারণ িয়স্কভাতার আওতার হার (উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার 

সিংখ্যা ১,১০,৯৬,৪০০ জে)১ 

% ৯৬.৫০ ৯৭.৪৯ ৩৬.০৪ ৪০ ৫০ অর্ য বিভাগ, ?অর্ য েন্ত্রণালয়  

িািংলাভেশ 

েবরসিংখ্যাে ব্যযভরা 

এর` ‘’Report on 

Bangladesh 
Sample Vital 
Statistics-2016’’ 
এিিং সোজভসিা 

অবধেফতর পর্ভক প্রাপ্ত 

তথ্য অনুর্ায়ী 

বিধিা, স্বােী বেগৃবহতা েবহলা ভাতার আওতার হার 

(উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার সিংখ্যা ৫১,৩২,০৯৩ জে)২ 

% ৪৩.৯৭ ৪৮.৩৭ ২৭.২৭ ৩০ ৪০ অর্ য বিভাগ, অর্ য েন্ত্রণালয় 

প্রবতিন্ধী ব্যবিভের জন্য সাোবজক 

বেরােিার আওতা সম্প্রসারণ 

প্রবতিবন্ধতা জবরভে শোিকৃত প্রবতিন্ধী ব্যবিভের েভধ্য 

প্রবতিন্ধী ভাতাগ্রহীতার হার (উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার 

সিংখ্যা ১৫,৬৫,৭২৬ জে)৩ 

% ৪৯.২৮ ৫৭.৩৮ ৬৩.৮৬ ৭০ ৮০ অর্ য বিভাগ, অর্ য েন্ত্রণালয় 

*সােবয়ক (provisional) তথ্য  
১
 ২০১৮-১৯ সাভলর িয়স্কভাতার আওতার হার-এর লক্ষযোত্রা বেধ যারভণ উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার সিংখ্যা ১,১০,৯৬,৪০০ জে অনুর্ায়ী  গণো করা হভয়ভে বকন্তু ২০১৭-১৮ অর্ যিেভর উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার সিংখ্যা ৩৫,৯০,৪০০ জে অনুর্ায়ী গণো করা হভয়বেল। 

২   
২০১৮-১৯ সাভলর বিধিা, স্বােী বেগৃবহতা েবহলা ভাতার আওতার হার-এর লক্ষযোত্রা  বেধ যারভণ উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার সিংখ্যা ৫১,৩২,০৯৩  জে অনুর্ায়ী  গণো করা হভয়ভে বকন্তু ২০১৭-১৮ অর্ যিেভর উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার সিংখ্যা ২৬,১৫,০০০জে অনুর্ায়ী গণো করা হভয়বেল। 

৩  
২০১৮-১৯ সাভলর প্রবতিন্ধী ভাতাগ্রহীতার হার-এর  লক্ষযোত্রা বেধ যারভণ উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার সিংখ্যা   ১৫,৬৫,৭২৬  জে অনুর্ায়ী  গণো করা হভয়ভে বকন্তু ২০১৭-১৮ অর্ যিেভর উেযুি ভাতা প্রাপ্যতার সিংখ্যা ১৫.২০,০০০ জে অনুর্ায়ী গণো করা হভয়বেল। 
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সেকশন ৩ 

দক শলগত উসেশ্য, অগ্রাধিকার, কা িক্রম, কম িসম্পাদন সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূি 

পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[১] সুবিধািবিত ও 

অেগ্রসর জেভগাষ্ঠীর 

সাোবজক সুরক্ষা 

পজারোরকরণ; 

৪০ [১.১] 

িয়স্কভাতা 

প্রোে 

[১.১.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী** 

লক্ষ ১৬.০০ 

৪.৬৬৪৭

১ 

৫.৩২০৩

৪ 

৫.৮৫২৩৭

৪ 

৫.২৬৭১৩

৬৬ 

4.256

272 

3.724

238 

3.1922

04 

6.4376

11 

7.08137

2 

[১.২] বিধিা, 

স্বােী বেগৃহীতা 

েবহলা ভাতা 

প্রোে 

[১.২.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী** 

লক্ষ ১৪.০০ 

১.৯৭৭৭

৪ 
২.১৫১৭২ 

2.366

892 

1.936

568 

1.721

376 

1.062

04 

1.291

O32 

2.6035

81 

2.86393

9 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[১.৩] পিভে ও 

অেগ্রসর 

জেভগাষ্ঠীর 

জীিেোে 

উন্নয়ভে 

সহায়তা প্রোে 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী** 

সিংখ্যা ০.৫০ ৩০৭৭ ৩১৩৯ 

3452 
2825 2511 2197 1883 3797 4176 

[১.৩.২] 

সুবিধাভভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

সিংখ্যা ০.২৫ ৪০০ ৪৫০ 

৪৯৫ 
৪০৫ ৩৬০ ৩১৫ ২৭০ ৫৪৫ ৬০০ 

[১.৩.৩] 

উেবৃবি 

সুবিধাভভাগী 

সিংখ্যা 

০.২৫ ১০৯৮ 

 

১৮৩৮ 

 

২০২২ 
১৬৫৪ ১৪৭০ ১২৮৭ ১১০৩ ২২২৪ ২৪৪৬ 

[১.৪] বহজড়া 

জেভগাষ্ঠীর 

জীিেোে 

উন্নয়ভে 

সহায়তা প্রোে 

[১.৪.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী** 

সিংখ্যা ০.৫০ 

৫৫৬ 
৬৩৫ ৬৯৯ ৫৭১ ৫০৮ ৪৪৫ ৩৮১ ৭৬৯ ৮৪৬ 

[১.৪.২] 

সুবিধাভভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

সিংখ্যা ০.৫০ ৪০০ 400 

৪৪০ 
৩৯৬ ৩৫২ ৩০৮ ২৬৪ ৪৮৪ ৫৩২ 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

  [১.৪.৩] 

উেবৃবি 

সুবিধাভভাগী** 

সিংখ্যা ০.২৫ 

৪৭৪ 

৪৭৮ ৫২৫ ৪৭৩ ৪২০ ৩৬৮ ৩১৫ ৫৭৭ ৬৩৫ 

[১.৫] 

হাসপাতালি 

অিস্থানরত দুস্থ 

ররাগীলের 

সহায়তা প্রোন 

[১.৫.১] রসিা 

সংখ্যা 

সিংখ্যা ১.০০ 
    

১৫০৮৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

১৭৫৯৫ ১৯৩৫৫ ১৭৪২০ ১৫৪৮৪ ১৩৫৪৮ ১১৬১৩ ২১২৯০  ২৩৪১৯ 

[১.৫.২] 

সরকালর 

অনুোলন ব্যলয়ত 

অলথ যর পলরমাণ 

% ১.০০ ---------

---------

---------

- 

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

- 

১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[১.৬] কযান্সার, 

লকডলন, লিিার 

লসলরালসস, 

ররালক 

প্যারািাইজড ও 

জন্মগত 

হৃেলরাগীলের 

আলথ যক সহায়তা 

প্রোন 

[১.৬.১] 

আলথ যক সহায়তা 

সুলিধালিাগী** 

সংখ্যা ৩.২৫ ১০৪৭ 

 

 

 

 

 

১২৬০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৪২০ 

[১.৭] চা-

শ্রলমকলের 

জীিনমান 

[১.৭.১] খাদ্য 

সহায়তা 

সুলিধালিাগী** 

সংখ্যা - - - - - - - - - - 



10 

 

পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

উন্নয়লন 

সহায়তা প্রোন 

০  [১.১০] 

সামালজক 

সমস্যা ও 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািলয়র 

প্রেি রসিা 

সম্পলকযত 

গলিষণা/মূল্যায়

ন কম য 

পলরচািনা 

[১.১০.১] 

মূল্যায়ন 

প্রলতলিেন 

সংখ্যা - - -- - - - - - - - 

[১.১১] 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণািয় প্রেি 

রসিা সম্পলকয 

প্রচারণা 

[১.১১.১] 

প্রকালিত 

সমাজকল্যাণ 

িাতযা 

সংখ্যা - -  - - - - - - - 

[১.১১.২] 

লিিলিাড য 

সংখ্যা ১.৫০ ৫০ ৫৩ ৬১ ৫৫ ৪৮ ৪৩ ৩৭ ৭১ ৮১ 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[১.১১.৩] 

লিলডও প্রচারণা 

সংখ্যা ০.৫০ ৫২ ৫৫ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৬ ৩৯ ৭৫ ৮৫ 

[১.১২] রর্ৌথ 

উলদ্যালগ গৃহীত 

উন্নয়ন প্রকলের 

মাধ্যলম প্রেি 

রসিা 

[১.১২.১] প্রেি 

রসিা 

িক্ষ ০ 

 ০ 
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

[১.১৩] 

অনিাইন িাতা 

ব্যিস্থাপনা 

লসলেম চালু 

(িয়স্কিাতা, 

লিধিািাতা ও 

প্রলতিন্ধীিাতা) 

[১.১৩.১] িাতা 

ব্যিস্থাপনা 

লসলেলম  রমাট 

ডাটা এলি ও 

আপলডট** 

িক্ষ ১.০০ 

৪.৮২ 
৫.২১ ৫.৭৩১ ৫.১৫৭৯ ৪.১৬৮ ৩.৬৪৭ ৩.১২৬ ৬.৩০৪১ ৬.৯৩৪৫১ 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[১.১৩.২] িাতা 

ব্যিস্থাপনা 

লসলেলম রমাট 

ডাটা এলির 

িতকরা 

পলরমাণ 

% ১.০০ ৯৪ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৯ ১০০ 

[২] প্রলতিন্ধী 

ব্যলিলের সমলিত ও 

সমউন্নয়ন 

লনলিতকরণ; 

১২ [২.১] অসচ্ছি 

প্রলতিন্ধী িাতা 

প্রোন 

[২.১.১] 

সুলিধালিাগী 

প্রলতিন্ধী** 

িক্ষ 

৭.৫০ 
১.১১৩৪৬ 

১.৩৬৫

৬৮ 

১.৫০২২

৪৮ 

১.৩৫২০

২৩ 

১.২০১৭

৯৮ 

১.০৫১৫

৭৪ 
.৯০১৩৪৯ 

১.৬৫২৪৭

২ ১.৮১৭৭১৯ 

[২.২] প্রলতিন্ধী 

লিক্ষাথীলের 

লিক্ষা উপবৃলি 

প্রোন 

[২.২.১] 

সুলিধালিাগী 

প্রলতিন্ধী 

লিক্ষাথী 

সংখ্যা ৪.০০ 

৯৮২৯ 
১১৮১৯ ১৩০০০ ১১৭০০ ১০৪০০ ৯১০০ ৭৮০০ ১৪৩০০ ১৫৭৩০ 

[২.৬] প্রলতিন্ধী 

ব্যলিলের 

সহায়ক 

উপকরণ 

সরিরাহ 

[২.৬.১] 

উপকরণ 

সুলিধালিাগী 

সংখ্যা ০.৫০  150 ১৬৫ ১৪৮ ১৩২ ১১৫ ৯৯ ১৮১ 199 

[২.৭] প্রলতিন্ধী 

ব্যলিলের 

লিলিষ লিক্ষা 

এিং প্রলিক্ষণ 

প্রোন 

[২.৭.১] লিলিষ 

লিক্ষা ও 

প্রলিক্ষণ 

সুলিধালিাগী 

সংখ্যা ১ --- ১২৬ ১৩৮ ১২৪ ১১০ ৯৭ ৮৩ ১৫১ ১৬৬ 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[৩] সামালজক ন্যায় 

লিচার ও 

পুনঃএকীকরণ 

(Reintegration); 
এিং 

১০ [৩.১] সুেমুি 

ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

[৩.১.১] 

পুনঃলিলনলয়ালগ

র পলরমাণ 

রকাটি 

টাকা 
১.০০ 

১৪৩.৫

২ 

১৯৪.৬

০ 
২১৪.০৬ ১৯২.৬৫ ১৭১.২৪ ১৪৯.৮৪ ১২৮.৪৪ ২৩৫.৪৬ ২৫৯.০০ 

[৩.১.২] 

লিলনলয়ালগর 

পলরমাণ 

রকাটি 

টাকা 
১.০০ 

৩৪.৬৭৫ ৭৯.৯৮ 
৮৭.৯৮ ৭৯.১৮ ৭০.৩৮ ৬১.৫৮  ৫২.৭৮ ৯৬.৭৭ ১০৬.৪৪ 

[৩.১.৩] 

আোয়কৃত 

সালি যস চাজয 

রকাটি 

টাকা 
১.০০ ১৪.৪৫৬

৫ ৩৭.৩৬ 
৪১.০৯ ৩৬.৯৮ ৩২.৮৭ ২৮.৭৬ ২৪.৬৫ ৪৫.১৯ ৫৪.২২ 

[৩.১.৪] 

লিলনলয়াগ 

আোলয়র হার 

% ০.২৫ 95 ৯৬ 100 90 80 70 ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.১.৫] 

পুনঃলিলনলয়াগ 

আোলয়র হার 

% ০.২ 92 ৯৪ 100 90 80 ৭০ ৬0 ১০০ ১০০ 

[৩.২] 

বৃলিমূিক ও 

েক্ষতা উন্নয়ন 

প্রলিক্ষণ 

[৩.২.১] 

সুলিধালিাগী 

পুরুষ 

প্রলিক্ষণাথী 

সংখ্যা ০.৫০ - 7174 7891 7102 6312 5524 4734 8680 9548 



14 

 

পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[৩.২.২] 

সুলিধালিাগী 

নারী 

প্রলিক্ষণাথী 

সংখ্যা ০.৫০ - 4631 5094 4585 4075 3566 3056 5603 6163 

  [৩.২] 

বৃলিমূিক ও 

েক্ষতা উন্নয়ন 

প্রলিক্ষণ 

[৩.২.৩] 

প্রলিক্ষণ রেড 

সংখ্যা 

সংখ্যা ০.৫০ - 10 11 9.9 9 8 7 12 13 

[৩.৩] 

সুলিধািলিত 

লিশুলের 

আিাসন, 

িরণলপাষণ, 

লিক্ষা, প্রলিক্ষণ 

ও পুনি যাসন 

প্রোন 

[৩.৩.১] 

সুলিধাপ্রাপ্ত লিশু 

সংখ্যা ১.০০ - 740 814 733 651 570 488 895 984  

[৩.৩.২] 

পািলিক 

পরীক্ষায় 

লিশুলের গড় 

পালির হার 

% ১.০০ - 98 100 90 80 70 60 98 99 

[৩.৩.৩] 

পুনি যালসত লিশু 

সংখ্যা ০.৫০ - 63 69 62 55 48 41 76 84 

[৩.৩.৪] লিশু 

অলধকার 

জনসলচতনতা 

কার্ যক্রলম 

অংিগ্রহণকারী 

সংখ্যা ১.০০ ০৫ ০৫ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৮ ১০ 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[৩.৪] 

রিসরকালর 

এলতমখানায় 

কযালপলটিন 

গ্রান্ট প্রোন 

[৩.৪.১] 

সুলিধাপ্রাপ্ত 

িািক লিশু 

সংখ্যা ০.৫০ - 10778 1185
6 

1067
0 

9485 8299 7114 13042 14346 

[৩.৪.২] 

সুলিধাপ্রাপ্ত 

িালিকা লিশু 

সংখ্যা ০.২৫ - 545 600 540 480 420 360 660 726 

[৪]প্রলতষ্ঠালনক 

সক্ষমতা বৃলিকরণ 
৫ 

[৩.৪] 

রিসরকালর 

এলতমখানায় 

কযালপলটিন 

গ্রান্ট প্রোন 

[৩.৪.৩] 

আওতাভুি 

প্রলতষ্ঠান সংখ্যা 

সংখ্যা ৪.৫০ - 501 551 496 440 386 331 606 667 

[৩.৫] সমালজর 

অসহায় 

জনলগাষ্ঠীর জন্য 

অিকাঠালমা 

লনম যাণ 

[৩.৫.১] 

লনলম যত 

আিকাঠালমার 

আয়তন 

িগ যলমটিার  - - - - - - - - - 

[৩.৭] SDG 

িক্ষযমাত্রা 

৫.৪.১-এর 

আলিালক 

অবিতলনক 

[৩.৭.১] 

প্রচারণা (লপ্রন্ট 

ও লিজ্যযয়াি)’র 

মাধ্যলম সলচতন 

ব্যলি 

সংখ্যা  - ১০০ ১১০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১২০ ১৩০ 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

গৃহস্থািী 

কালজর মর্ যাো 

উন্নীতকরণ ও 

পালরিালরক 

কার্ যক্রলম নারী-

পুরুলষর 

অংিীোলরত্বমূি

ক োলয়ত্ব 

িন্টনলক 

উৎসালহতকরণ 

[৩.৭.২] 

রসলমনার ও 

ওয়াকযিলপর 

মাধ্যলম সলচতন 

ব্যলি 

সংখ্যা  -  ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

[৪.৩] কযান্সার, 

লকডনী , লিিার 

লসলরালসস, জন্মগত 

হৃেলরাগ এিং 

ররালক 

প্যারািাইজড 

ররালগ আক্রান্তলের 

আলথ যক সহায়তা 

প্রোন সংক্রান্ত 

কম যসূলচ নীলতমািা-

২০১৮ 

[৪.৩.১]নীলতমা

িা অনুলমালেত 

মাস      

 

    

[৪.৬] রজিা 

সমাজলসিা 

কমলেক্স আংলিক 

অিকাঠালমা লনম যাণ 

[৪.৬.১] সাইট 

লপ্রপালরিন 

এিং  

অিকাঠালমা 

উন্নয়ন 

%           

[৪.৭]রিখ রালসি 

দু:স্থ লিশু প্রলিক্ষণ 

ও পুনি যাসন রকন্দ্র 

বৃলিকরণ 

[৪.৭.১] 

নিলনলম যত 

পুনি যাসন রকন্দ্র 

সংখ্যা           
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[৪.৮] পািলিক 

প্রাইলিট 

পাট যনারলিপ 

সংক্রান্ত ( অিসর) 

[৪.৮.১]  প্রদজক্ট 

সেরলভারর টিম 

গঠন 

সংখ্যা           

  

[৪.৮.২]  

চুরিপদত্রর 

রসরেউল 

সমাতাদবক 

রবরভন্ন 

মন্ত্রণালদয়র 

ছাড়পত্র গ্রহণ 

মাস           

  
[৪.৮.২]  স্বতন্ত্র 

পুল গঠণ 

মাস           

[৫] আথ যসামালজক 

উন্নয়লন সামালজক 

৮  [৫.১] আইলনর 

সহায়তায় আসা 

[৫.১.১] 

সহায়তাপ্রাপ্ত 

লিশুর সংখ্যা 

সংখ্যা ২.০০          
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

সাম্য (Equity) 

লনলিতকরণ। 

লিশু িা 

আইলনর সালথ 

সংঘাত জলড়ত 

লিশুলের 

প্রলিক্ষণ ও 

পুনঃএকীকরণ 

[৫.১.২] 

পুনঃএকীকৃত 

লিশু 

সংখ্যা ১.০০          

[৫.২] প্রলিিন 

ও আফটার 

রকয়ার সালি যস 

[৫.২.১] 

প্রলিিন 

সহায়তা 

সুলিধালিাগী 

সংখ্যা ২.০০ - 43 47 42 38 33 28 50 60 

[৫.২.২] 

আফটার 

রকয়ালরর 

মাধ্যলম 

পুনি যালসত 

সংখ্যা ০.২৫ - 42 46 41 37 32 28 50 60 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

[৫.৩] িিঘুলর 

প্রলিক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

[৫.৩.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুলিধালিাগী 

সংখ্যা           

[৫.৩.২] 

পুনি যালসত 

িিঘুলর 

সংখ্যা           

[৫.৪] 

সামালজক-

প্রলতিন্ধী 

রমলয়লের 

প্রলিক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

[৫.৪.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামালজক 

প্রলতিন্ধী নারী 

সংখ্যা 0.25 - 17 19 17 15 13 11 - - 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

  [৫.৪] 

সামালজক-

প্রলতিন্ধী 

রমলয়লের 

প্রলিক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

[৫.৪.২] 

সামালজক 

প্রলতিন্ধী নারী 

পুনি যাসন 

সংখ্যা 0.25 - 8 9 8 7 6 5   

[৫.৫] মলহিা 

ও লিশু-

[৫.৫.১] 

আশ্রয়প্রাপ্ত নারী 

ও লিশু 

সংখ্যা ২ - 1500 1650 1485 1320 1155 990 1815 1996 
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পকৌশলগত  

উভেশ্য 

পকৌশলগত 

উভেভশ্যর 

োে 

কার্ যক্রে 
কে যসম্পােে 

সূচক 
একক 

কে যসম্পা

েে 

সূচভকর 

োে 

বভবি 

িের 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০১৮-

২০১৯ 

লক্ষযোত্রা/বেণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রভক্ষেণ 

২০২০-

২০২১ 

 
প্রভক্ষেণ 

২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিে 
উিে 

চলবত 

োে 

চলবত 

োভের 

বেভে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ বিভাভগর পকৌশলগত উভেশ্যসমূহ 

লকলিারী 

রহফাজলতলের 

লনরাপে 

আিাসন (রসফ 

রহাম) 

[৫.৫.২] রসফ 

রহাম রথলক 

পুনি যালসত নারী 

ও লিশু 

সংখ্যা ১ - 1860 2046 1841 1637 1332 1228 2373 2610 

[৫.৬] চাইল্ড 

রহে িাইলনর 

মাধ্যলম লিশু 

সুরক্ষা 

[৫.৬.১] প্রাপ্ত 

রটলিলফান 

কিসংখ্যা 

সংখ্যা ১.০০ - ২২৬ ২৮৯ ২২৪ ১৯২ ১৭৪ ১৪৯ ২৭৪ 301 

[৫.৬.২] 

সুরাহাকৃত 

রটলিলফান কি 

% ১.০০ - 37 41 37 33 29 25 45 50 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যর 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচসকর মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাসনর 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবধশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

বারষ যক কম যসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 
৩ 

মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র সদে ২০১৮-১৯ অথ যবছদরর বারষ যক 

কম যসম্পােন চুরি স্বাক্ষর ও ওদয়বসাইদট আপদলাে 

বারষ যক কম যসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত 
তাররে ০.৫ 

২০ জুন, 

২০১৮ 
২১ জুন, ২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-১৯ 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, 

২০১৯  

২০ জানুয়ারর, 

২০১৯  

২১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২২ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ারর, 

২০১৯  

মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র ২০১৮-১৯ অথ 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, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৪ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

০৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

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  

১০  

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট সেদের মােদম গৃহীত 

োক ই-ফাইরলাং রসদেদম 

আপদলােকৃত 

% 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 

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

সারভ যস চালুকৃত 
তাররে ১ 

১০ 

জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০১৯  

২৮  জানুয়ারর, 

২০১৯  

৩১ মাচ য, 

২০১৯  

 

৩০ এরপ্রল, 

২০১৯ 

 

েপ্তর/সাংস্থা ও অিীনস্ত কার্ যালয়সমূদহর উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) সমূদহর 
তাররে ১ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যর 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচসকর মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাসনর 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবধশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

 হালনাগােকৃত োটাদবইজ 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত  

োটাদবজ অনুর্ায়ী ন্যযনতম 

দুটি নতুন উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাররে ১ 
০৮ এরপ্রল, 

২০১৯ 

২২ এরপ্রল, 

২০১৯ 
০২ সম, ২০১৯ ১৬ সম, ২০১৯  ৩০ সম, ২০১৯ 

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 ০.৫ 

৩১ রেদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
রনরে যষ্ট সমদয়র মদে 

অরভদর্াগ রনস্পরত্তকৃত 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব য সাংরিষ্ট কম যচারীর রপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জারর করা  

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরথ যক  ও সম্পে ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 
৯  

অরেট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ যক্রদমর উন্নয়ন 

রত্রপক্ষীয় সভায় অরেট 

আপরত্ত রনষ্পরত্তর জন্য 

সুপাররশকৃত  
% ১  ৬০  ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরেট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা 
স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যর 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচসকর মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাসনর 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবধশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ বাস্তবায়ন 
বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচ 

বাস্তবারয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন রবযমান নীরতমালা অনুর্ায়ী 

রনষ্পরত্তকরণ 
রনষ্পরত্তকৃত তাররে ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০  

বদকয়া রবদুযৎ রবল পররদশাি করা রবদুযৎ 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 

**** 

ত্রত্রমারসক প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

কম যপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ 

কাঠাদমায় অন্তর্ভ 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 ২০১৭-১৮ অথ যবছদরর বারষ যক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

বারষ যক প্ররতদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 
তাররে  ০.৫ 

১৮ 

অদক্টাবর, 

২০১৮ 

৩১ অদক্টাবর, 

২০১৮ 

১৫ নদভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ নদভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ রেদসম্বর, 

২০১৮ 
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সাংস াজনী- ২  

কম িসম্পাদন সূচকসমূি, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/সাংস্থা এবাং পধরমাপ পদ্ধধত-এর ধববরণ 

 

 

কার্ যক্রে 

কে যসম্পােে 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়েকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরোে েিবত উোি সূত্র 

[১.১] িয়স্কভাতা প্রোে [১.১.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী 

োবরদ্র্য সীোর েীভচ অিস্থােরত ৬৫ িের উর্ধ্য 

পুরুষ এিিং ৬২ িের উর্ধ্য োরীগণ োবসক ৫০০ 

োকা হাভর এ ভাতা োে। ২০১৮-১৯ অর্ যিেভর 

ভাতাভভাগীর সিংখ্যা ৪০.০০ লক্ষ জে। ভাতার 

অর্ য প্রবত ৩ োস অন্তর ভাতাভভাগীগভণর স্ব স্ব 

ব্যািংক বহসাভি েবরভশাধ করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.২] বিধিা, স্বােী বেগৃহীতা 

েবহলা ভাতা প্রোে 

[১.২.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী 

১৮ িের উর্ধ্য োবরদ্র্য সীোর েীভচ অিস্থােরত 

বিধিা, তালাকপ্রাপ্তা িা অন্য পর্ পকাে কারভণ 

অন্তত দু’িের র্ািৎ স্বােীর সভে পর্াগাভর্াগ 

বিবচ্ছন্ন িা একভত্র িসিাস কভরে ো এেে োরীগণ 

প্রবত োভস ৫০০ োকা হাভর এ ভাতা োে। ২০১৮-

১৯ অর্ যিেভর ভাতাভভাগীর সিংখ্যা ১৪.০০ লক্ষ 

জে। ভাতার অর্ য প্রবত ৩ োস অন্তর 

ভাতাভভাগীগভণর স্ব স্ব ব্যািংক বহসাভি েবরভশাধ 

করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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কার্ যক্রে 

কে যসম্পােে 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়েকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরোে েিবত উোি সূত্র 

[১.৩] পিভে ও অেগ্রসর 

জেভগাষ্ঠীর জীিেোে উন্নয়ভে 

সহায়তা প্রোে 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী 

োবরদ্র্য সীোর েীভচ অিস্থােরত অক্ষে ৫০ িের 

উর্ধ্য পিভে ও অেগ্রসর জেভগাষ্ঠী’র আওতাভুি 

ব্যবিভের োবসক ৫০০ োকা হাভর এ ভাতা প্রোে 

করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্ যিেভর ভাতাভভাগীর 

সিংখ্যা ৪০০০০ জে। ভাতার অর্ য প্রবত ৩ োস 

অন্তর ভাতাভভাগীগভণর স্ব স্ব ব্যািংক বহসাভি 

েবরভশাধ করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.৩.২] সুবিধাভভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

১৮ িের উর্ধ্য এিিং ৫০ িের এর বেে িয়স্ক েবরদ্র্ 

পিভে ও অেগ্রসর জেভগাষ্ঠীর আওতাভুি 

ব্যবিভের ৩ োস পেয়াবে পেৌবলক েক্ষতা উন্নয়ে 

বৃবিমূলক প্রবশক্ষণ পেয়া হয়। প্রবশক্ষণ পশভষ 

কৃতকার্ য িা উিীণ য প্রবশক্ষণার্ীভের প্রবশক্ষণ কাভজ 

লাবগভয় স্বকে যসিংস্থাভের জন্য ১০,০০০ োকা 

অনুোে পেয়া হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.৩.৩] উেবৃবি 

সুবিধাভভাগী 

৫ িের উর্ধ্য পিভে ও অেগ্রসর জেভগাষ্ঠীর 

আওতাভুি বশক্ষার্ীভের প্রার্বেক ের্ যাভয় ৫০০ 

োকা, োধ্যবেক ের্ যাভয় ৬০০, উচ্চ োধ্যবেক 

ের্ যাভয় ৭০০ োকা এিিং উচ্চতর ের্ যাভয় ১২০০ 

োকা হাভর উেবৃবি প্রোে করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.৪] বহজড়া জেভগাষ্ঠীর 

জীিেোে উন্নয়ভে সহায়তা 

প্রোে 

[১.৪.১] ভাতা 

সুবিধাভভাগী 

েবরদ্র্য সীোর েীভচ অিস্থােরত অক্ষে ৫০ িের 

উর্ধ্য বহজড়া জেভগাষ্ঠী’র ব্যবিভের োবসক ৫০০ 

োকা হাভর এ ভাতা োে। ২০১৮-১৯ অর্ যিেভর 

ভাতাভভাগীর সিংখ্যা ২৫০০ জে। ভাতার অর্ য প্রবত 

৩ োস অন্তর ভাতাভভাগীগভণর স্ব স্ব ব্যািংক 

বহসাভি েবরভশাধ করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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[১.৪.২] সুবিধাভভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী 

১৮ িের উর্ধ্য এিিং ৫০ িের এর বেে িয়স্ক েবরদ্র্ 

বহজড়া জেভগাষ্ঠীর আওতাভুি ব্যবিভের ৩ োস 

পেয়াবে পেৌবলক েক্ষতা উন্নয়ে বৃবিমূলক প্রবশক্ষণ 

পেয়া হয়। প্রবশক্ষণ পশভষ কৃতকার্ য িা উিীণ য 

প্রবশক্ষণার্ীভের প্রবশক্ষণ কাভজ লাবগভয় 

স্বকে যসিংস্থাভের জন্য ১০,০০০ োকা অনুোে পেয়া 

হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.৪.৩] উেবৃবি 

সুবিধাভভাগী 

৫ িের উর্ধ্য বহজড়া বশক্ষার্ীভের প্রার্বেক ের্ যাভয় 

৫০০ োকা, োধ্যবেক ের্ যাভয় ৬০০, উচ্চ 

োধ্যবেক ের্ যাভয় ৭০০ োকা এিিং উচ্চতর ের্ যাভয় 

১২০০ োকা হাভর উেবৃবি প্রোে করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.৫] হাসোতাভল অিস্থােরত 

দুস্থ পরাগীভের সহায়তা প্রোে 

[১.৫.১] পসিা সিংখ্যা েবরদ্র্ পরাগীভের হাসোতাভল ভবতয ও সুবচবকৎসা 

প্রাবপ্ত, বিোমূভল্য ঔষধ, সহায়ক র্ন্ত্রোবত, কৃবত্রে 

অে, বিবভন্ন বচবকৎসা সােগ্রী, েথ্য সরিরাহ িা 

সিংগ্রভহর জন্য েগে আবর্ যক সহায়তা, েবরভধয় 

পোষাক প্রোে, রি সরিরাহ িা ক্রভয় েগে অর্ য 

সহায়তা, পুবিকর খািার সরিরাহ, অিাবিত বশশু 

পুেি যাসে, পরাভগর কারভণ েবরিাভর অিাবিত 

পরাগীভের েবরিাভর পুেি যাসে, 

হাসোতাল/বচবকৎসা পকন্দ্র স্থাোন্তভর সহায়তা, 

পরাগীভের স্বাস্থযসভচতো/ প্রার্বেক বচবকৎসা 

বিষভয় অিবহতকরণ, গুরুতর অসুস্থতা, অোভরশে 

ইতযাবে পক্ষভত্র োেবসক বিের্ যস্ত পরাগীর, পরাগীর 

সাভর্ োবরিাবরক ও সাোবজক পর্াগাভর্াগ স্থােভে 

সহায়তা, স্বজেভের কাউভেবলিং প্রোভের োধ্যভে 

েভোিল বৃবির সহায়তা, োে েবরচয় বিহীে 

েবরদ্র্ মৃত ব্যবির সৎকাভরর ব্যিস্থা করা, 

পরাগমুবির ের েগে আবর্ যক সহায়তা ইতযাবে 

সহায়তা প্রোে করা হভয় র্াভক। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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[১.৫.২] সরকাবর 

অনুোভে ব্যবয়ত 

অভর্ যর েবরোণ 

হাসোতাভল অিস্থােরত দুস্থ পরাগীভের সহায়তা 

প্রোভে সরকাবর অনুোভে ব্যবয়ত অভর্ যর েবরোে। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.৬] কযাোর, বকডবে, বলভার 

বসভরাবসস, পরাভক 

প্যারালাইজড ও জন্মগত 

হৃেভরাগীভের আবর্ যক সহায়তা 

প্রোে 

[১.৬.১] আবর্ যক 

সহায়তা সুবিধাভভাগী 

কযাোর, বকডবে এিিং বলভার বসভরাবসস পরাভগ 

আক্রান্ত বেি যাবচত প্রভতযক গরীি পরাগীভক 

এককালীে ৫০,০০০ (েিাশ হাজার) োকা প্রোে 

করা হয়। আবর্ যক অনুোে বৃবি/হ্রাভসর ক্ষেতা 

সরকার সিংরক্ষণ কভর। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.৭] চা-শ্রবেকভের জীিেোে 

উন্নয়ভে সহায়তা প্রোে 

[১.৭.১] খাদ্য 

সহায়তা সুবিধাভভাগী 

প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীি চা-শ্রবেকভক বেি যাচে কভর 

প্রবত চা-শ্রবেক েবরিারভক সি যভোে ৫,০০০ (োঁচ 

হাজার ) োকার খাদ্য সােগ্রী প্যাভকেজাত 

অিস্থায় এককালীে বিতরণ করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.১০] সাোবজক সেস্যা ও 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালভয়র প্রেি 

পসিা সম্পবকযত 

গভিষণা/মূল্যায়ে কে য 

েবরচালো 

[১.১০.১] মূল্যায়ে 

প্রবতভিেে 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় কর্তযক প্রেি বিবভন্ন পসিার 

সাোবজক প্রভাি, পসিাোে র্াচাই, িাস্তিায়ে 

সেস্যা বচবিতকরণ, পসিাোে উন্নয়ে সম্পভকয 

সুোবরশ প্রণয়ে বিষভয় র্ততীয় েক্ষ দ্বারা মূল্যায়ে 

প্রবতিভেে প্রণয়ে। 

সোজভসিা 

অবধেফতর, 

িািংলাভেশ জাতীয় 

সোজকল্যাণ 

েবরষে ও জাতীয় 

প্রবতিন্ধী উন্নয়ে 

ফাউভেশে 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[১.১১] সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় 

প্রেি পসিা সম্পভকয প্রচারণা 

[১.১১.১] প্রকাবশত 

সোজকল্যাণ িাতযা 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় আওতাধীে সোজভসিা 

অবধেফতর পর্ভক প্রকাবশত সোজভসিা ও 

সোজকল্যাণ সম্পবকযত তথ্যাবে সম্ববলত োবসক 

েবত্রকা, র্া সোজকল্যাভণর সরকাবর প্রচারণার 

মুখোত্র বহভসভি কাজ কভরভে। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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[১.১১.২] বিলভিাড য সোজকল্যাণ েন্ত্রণালভয়র োধ্যভে জেগণভক 

প্রেি পসিা ও পসিা প্রাবপ্তর েিবত সম্পভকয 

জেগণভক অিবহতকরণ, পসিা সম্পভকয 

জেসভচতেতা ততবর, বিবভন্ন সাোবজক বিষভয় 

সভচতেতা ততবর এিিং পশখ হাবসো ব্র্যাবেিং এর 

লভক্ষয প্রচারণার জন্য বিলভিাড য স্থােে। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে 

[১.১১.৩] বভবডও 

প্রচারণা 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালভয়র োধ্যভে জেগণভক 

প্রেি পসিা ও পসিা প্রাবপ্তর েিবত সম্পভকয 

জেগণভক অিবহতকরণ, পসিা সম্পভকয 

জেসভচতেতা ততবর এিিং পশখ হাবসো ব্রাবেিং এর 

লভক্ষয প্রচারণার জন্য বভবডও টিবভ, ওভয়িসাইে 

এিিং ইউটিউি, পফজব্যকসহ বিবভন্ন সাোবজক 

পর্াগাভর্াগ োধ্যভে প্রচারণার ব্যাবপ্তকাল। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে 

[১.১২] পর্ৌর্ উভদ্যাভগ গৃহীত 

উন্নয়ে প্রকভল্পর োধ্যভে প্রেি 

পসিা 

[১.১২.১] প্রেি পসিা সরকাবর-ভিসরকাবর পর্ৌর্ উভদ্যাভগ িাস্তিাবয়ত 

প্রকল্পসমূভহর োধ্যভে প্রবতবষ্ঠত হাসোতাভলর 

আগত পরাগীভের েভধ্য শতকরা ৩০ ভাগ পরাগীভক 

বিোমূভল্য বচবকৎসাভসিা পেয়া হয়। একইভাভি 

সরকাবর-ভিসরকাবর পর্ৌর্ উভদ্যাভগ িাস্তিাবয়ত 

প্রকল্পসমূভহর োধ্যভে অেগ্রসর, সেস্যাগ্রস্ত িা 

প্রবতিন্ধী ব্যবিভের উন্নয়ভের লভক্ষয প্রবতবষ্ঠত 

প্রবতষ্ঠাভের োভধ্যভে পসিা প্রোে করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে 

[১.১৩] অেলাইে ভাতা 

ব্যিস্থােো বসভেে চালু 

(িয়স্কভাতা, বিধিাভাতা ও 

প্রবতিন্ধীভাতা) 

[১.১৩.১] ভাতা 

ব্যিস্থােো বসভেভে 

পোে ডাো এবি ও 

আেভডে  

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালভয়র োধ্যভে 

োবিডাইভেেশোল অেলাইে ভাতা ব্যিস্থােো 

চালু করা হভি, র্াভত একবেভক বিদ্যোে 

ভাতাভভাগীর হালোগাে তথ্যাবেসহ তাভের ভাতা 

প্রাবপ্তসিংক্রান্ত ব্যিস্থােো অন্তভু যি র্াকভি পতেবে 

েতুেভাতাভভাগীগণ সরাসবর এিিং বডবজোল 

পসোর পর্ভক েতুেভাতার আভিেে, আভিেে 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে 
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ট্ট্যবকিং, বিদ্যোে ভাতাভভাগীগণ তাভের ভাতার 

অর্ যপ্রাবপ্তর বিষভয় সুবিধা গ্রহণ করভত োরভিে। 

এভক্ষভত্র বিদ্যোে ও েতুেভাতাভভাগীভের তথ্য 

ডাো পিইভজ এবের সিংখ্যা ব্যঝাভো 

হভয়ভে।প্রবতিের আেভডেকৃত তথ্য সিংভর্াজে । 

[১.১৩.২] ভাতা 

ব্যিস্থােো বসভেভে 

পোে ডাো এবির 

শতকরা েবরোণ 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালভয়র োধ্যভে 

োবিডাইভেেশোল অেলাইে ভাতা ব্যিস্থােো 

চালু করা হভি, র্াভত একবেভক বিদ্যোে 

ভাতাভভাগীর হালোগাে তথ্যাবেসহ তাভের ভাতা 

প্রাবপ্তসিংক্রান্ত ব্যিস্থােো অন্তভু যি র্াকভি পতেবে 

েতুেভাতাভভাগীগণ সরাসবর এিিং বডবজোল 

পসোর পর্ভক েতুেভাতার আভিেে, আভিেে 

ট্ট্যবকিং, বিদ্যোে ভাতাভভাগীগণ তাভের ভাতার 

অর্ যপ্রাবপ্তর বিষভয় সুবিধা গ্রহণ করভত োরভিে। 

এভক্ষভত্র বিদ্যোে ও েতুেভাতাভভাগীভের তথ্য 

ডাো পিইভজ এবের হার (%) ব্যঝাভো হভয়ভে। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে 

[২.১] অসচ্ছল প্রবতিন্ধী ভাতা 

প্রোে 

[২.১.১] সুবিধাভভাগী 

প্রবতিন্ধী 

েবরদ্র্য সীোর েীভচ অিস্থােরত প্রবতিন্ধী ব্যবি 

োবসক ৬০০ োকা হাভর এ ভাতা োে। ২০১৮-১৯ 

অর্ যিেভর ভাতাভভাগীর সিংখ্যা ১০ লক্ষ  । ভাতার 

অর্ য প্রবত ৩ োস অন্তর ভাতাভভাগীগভণর স্ব স্ব 

ব্যািংক বহসাভি েবরভশাধ করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[২.২] প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ীভের 

বশক্ষা উেবৃবি প্রোে 

[২.২.১] সুবিধাভভাগী 

প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ী 

৫ িের উভর্ধ্য প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ীভের প্রার্বেক 

ের্ যাভয় ৫০০ োকা, োধ্যবেক ের্ যাভয় ৬০০ োকা, 

উচ্চ োধ্যবেক ের্ যাভয় ৭০০ োকা এিিং উচ্চতর 

ের্ যাভয় ১২০০ োকা হাভর উেবৃবি প্রোে করা হয়। 

২০১৮-১৯ অর্ যিেভর উেবৃবি প্রোভের লক্ষযোত্রা 

৯০ হাজার জে। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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[২.৬] প্রবতিন্ধী ব্যবিভের 

সহায়ক উেকরণ সরিরাহ 

[২.৬.১] উেকরণ 

সুবিধাভভাগী 

জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ে ফাউভেশে েবরচাবলত 

পেশব্যােী ১০৩টি প্রবতিন্ধী পসিা ও সাহায্য 

পকভন্দ্রর োধ্যভে অটিজে িা অটিজে পেকট্রাে 

বডজঅড যারস, শারীবরকপ্রবতিবন্ধতা, োেবসক 

অসুস্থতাজবেত প্রবতিবন্ধতা, দৃবিপ্রবতিবন্ধতা, 

িাকপ্রবতিবন্ধতা, ব্যবিপ্রবতিবন্ধতা, 

শ্রিণপ্রবতিবন্ধতা, শ্রিণ-দৃবিপ্রবতিবন্ধতা, পসবরব্রাল 

োলবস, ডাউে বসেভরাে, িহুোবত্রক প্রবতিবন্ধতা 

সম্পন্ন ব্যবিগণভক বিোমূভল্য সহায়ক উেকরণ 

সরিরাহ করা হয় এিিং সোজভসিা অবধেফতর 

েবরচাবলত কৃবত্রে অে উৎোেেভকন্দ্র হভত 

স্বল্পমূভল্য কৃবত্রে অে সরিরাহ করা হয়। 

সোজভসিা 

অবধেফতর ও 

জাতীয় প্রবতিন্ধী 

উন্নয়ে ফাউভেশে 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[২.৭] প্রবতিন্ধী ব্যবিভের 

বিভশষ বশক্ষা এিিং প্রবশক্ষণ 

প্রোে 

[২.৭.১] বিভশষ 

বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ 

সুবিধাভভাগী 

সোজভসিা অবধেফতর েবরচাবলত দৃবিপ্রবতিন্ধী, 

িাক-শ্রিণপ্রবতিন্ধীসহ সকল প্রবতিন্ধী বিদ্যালয়, 

োেবসক বশশুভের প্রবতষ্ঠাে, বেএইচটিবস, সেবিত 

দৃবিপ্রবতিন্ধী বশক্ষা কার্ যক্রে, োেবসক বশশুভের 

প্রবতষ্ঠাভের বশক্ষার্ী, ইআরবসবেএইচসহ সকল 

প্রবতিন্ধী প্রবশক্ষণ পকন্দ্র এিিং জাতীয় বিভশষ 

বশক্ষা পকভন্দ্রর ৫-১৮ িের িয়সী প্রবতিন্ধী 

বশক্ষার্ী ও জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ে ফাউভেশে 

কর্তযক প্রেি অনুোভের োধ্যভে েবরচাবলত ৬২টি 

পিসরকাবর প্রবতিন্ধী বিদ্যালভয়র বশক্ষার্ী এর 

অন্তভু যি। 

সোজভসিা 

অবধেফতর ও 

জাতীয় প্রবতিন্ধী 

উন্নয়ে ফাউভেশে 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.১] সুেমুি ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোে [৩.১.১] 

পুেঃবিবেভয়াভগর 

েবরোণ 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রভের আওতায় ঘূণ যায়োে 

তহবিল হভত ক্ষুদ্র্ঋণ বহভসভি পুেঃবিবেভয়াগকৃত 

অভর্ যর েবরোণ। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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[৩.১.২] বিবেভয়াভগর 

েবরোণ 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রভের আওতায় ঘূণ যায়োে 

তহবিল হভত ক্ষুদ্র্ঋণ বহভসভি প্রারবিক 

বিবেভয়াগকৃত অভর্ যর েবরোণ। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই বিবভন্ন 

প্রবতভিেে পর্ভক 

২য় ের্ যাভয়র তথ্য 

সিংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.১.৩] আোয়কৃত 

সাবভ যস চাজয 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রভের ঘূণ যায়োে তহবিল 

হভত প্রেি ক্ষুদ্র্ঋণ বহভসভি প্ররবিক বিবেভয়াগ ও 

পুেঃবিবেভয়াগ হভত প্রাপ্ত সাবভ যস চাভজযর েবরোণ। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.১.৪] বিবেভয়াগ 

আোভয়র হার 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের জন্য ঘূণ যায়োে তহবিল হভত ক্ষুদ্র্ঋণ 

প্রর্েিাভরর েভতা বিবেভয়াগকৃত অভর্ যর আোভয়র 

হার। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.১.৫] 

পুেঃবিবেভয়াগ 

আোভয়র হার 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ যক্রভের ঘূণ যায়োে তহবিল 

হভত ক্ষুদ্র্ঋণ বহভসভি পুেঃবিবেভয়াগকৃত অভর্ যর 

আোভয়র হার। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.২] বৃবিমূলক ও েক্ষতা 

উন্নয়ে প্রবশক্ষণ 

[৩.২.১] সুবিধাভভাগী 

পুরুষ প্রবশক্ষণার্ী 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের পুেি যাসে কার্ যক্রভের োধ্যভে প্রভেয় 

প্রবশক্ষভণ লক্ষযভুি পুরুষ প্রবশক্ষণার্ীর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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[৩.২.২] সুবিধাভভাগী 

োরী প্রবশক্ষণার্ী 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের পুেি যাসে কার্ যক্রভের োধ্যভে প্রভেয় 

প্রবশক্ষভণ লক্ষযভুি োরী প্রবশক্ষণার্ীর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.২.৩] প্রবশক্ষণ 

পট্রড সিংখ্যা 

আরএসএস, আরএেবস, ইউবসবড ও প্রবতিন্ধী 

ব্যবিভের পুেি যাসে কার্ যক্রভের োধ্যভে প্রভেয় 

প্রবশক্ষভণর পট্রড সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৩] সুবিধািবিত বশশুভের 

আিাসে, ভরণভোষণ, বশক্ষা, 

প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে প্রোে 

[৩.৩.১] সুবিধাপ্রাপ্ত 

বশশু 

সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থ বশশু পুেি যাসে পকন্দ্র, 

পোেেবে বেিাস, পিবি পহাে, পশখ রাভসল বশশু 

প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে পকভন্দ্রর োধ্যভে বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠাভে োঠরত বশশু বশক্ষার্ীর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৩.২] োিবলক 

েরীক্ষায় বশশুভের 

গড় োভশর হার 

সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থ বশশু পুেি যাসে পকন্দ্র, 

পোেেবে বেিাস, পিবি পহাে, বসএসবেবি এিিং 

পশখ রাভসল বশশু প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে পকভন্দ্রর 

বশশু বশক্ষার্ীভের োিবলক েরীক্ষায় গড় োভশর 

হার। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৩.৩] পুেি যাবসত 

বশশু 

সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থ বশশু পুেি যাসে পকন্দ্র, 

পোেেবে বেিাস, পিবি পহাে, পশখ রাভসল বশশু 

প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে পকভন্দ্রর োধ্যভে পুেি যাবসত 

বশশুর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৩.৪] বশশু 

অবধকার 

জেসভচতেতা 

সরকাবর বশশু েবরিার, দুঃস্থবশশু পুেি যাসে পকন্দ্র, 

পোেেবে বেিাস, পিবি পহাে, বসএসবেবি এিিং 

পশখ রাভসল বশশু প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে পকন্দ্র এিিং 

সোজভসিা অবধেফতর, পজলা ও উেভজলা 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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কার্ যক্রভে 

অিংশগ্রহণকারী 

ের্ যাভয়র বশশু কল্যাণ পিাড য কর্তযক আভয়াবজত 

সভা, পসবেোর, বসভম্পাবজয়াে, কে যশালা এিিং 

সাোবজক পর্াগাভর্াগ োধ্যভের সহায়তায় সভচতে 

জেসিংখ্যা। 

[৩.৪] পিসরকাবর এবতেখাোয় 

কযাবেভেশে গ্রাে প্রোে 

[৩.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত 

িালক বশশু 

কযাবেভেশে গ্রাে (ভিসরকাবর এবতেখাোর এবতে 

বশশুভের জন্য জেপ্রবত োবসক ১০০০ োকা হাভর 

প্রেি আবর্ যক অনুোে) বশশুভের এর আওতাভুি 

পিসরকাবর এবতেখাোর গ্রাে প্রাপ্ত িালক বশশুর 

সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৪.২] সুবিধাপ্রাপ্ত 

িাবলকা বশশু 

কযাবেভেশে গ্রাে (ভিসরকাবর এবতেখাোর এবতে 

বশশুভের জন্য জেপ্রবত োবসক ১০০০ োকা হাভর 

প্রেি আবর্ যক অনুোে) এর আওতাভুি 

পিসরকাবর এবতেখাোর গ্রাে প্রাপ্ত িাবলকা বশশুর 

সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৪.৩] আওতাভুি 

প্রবতষ্ঠাে সিংখ্যা 

কযাবেভেশে গ্রাে (ভিসরকাবর এবতেখাোর এবতে 

বশশুভের জন্য জেপ্রবত োবসক ১০০০ োকা হাভর 

প্রেি আবর্ যক অনুোে) প্রোভের লভক্ষয িাোইকৃত 

পিসরকাবর এবতেখাোর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৫] সোভজর অসহায় 

জেভগাষ্ঠীর জন্য অিকাঠাভো 

বেে যাণ 

[৩.৫.১] বেবে যত 

আিকাঠাভোর 

আয়তে 

সোজভসিা অবধেফতভরর কার্ যক্রে িাস্তিায়ভের 

লভক্ষয উন্নয়ে প্রকভল্পর আওতায় বেে যাণাধীে 

সরকাবর অিকাঠাভো, র্া সোজকল্যাণ 

েন্ত্রণালভয়র বেশে িাস্তিায়ভের লভক্ষয বেবে যত, পস 

সকল আিকাঠাভের আয়তে। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৩.৭] SDG লক্ষযোত্রা 

৫.৪.১-এর আভলাভক  

অবিতবেক গৃহস্থলী কাভজর 

[৩.৭.১] প্রচারণা 

(বপ্রে ও 

বলফভলে, পোোর, বিলভিাড য, েবত্রকার বিজ্ঞােে 

ইতযাবে বপ্রে বেবডয়া এিিং টিবভ েে, ইউটিউি, 

পফজব্যক ইতযাবে প্রচার োধ্যভে বভবডও প্রচারণার 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

স্যাম্পল জবরে সোজভসিা অবধেফতর এিিং সোজকল্যাণ 

েন্ত্রণালভয়র িাবষ যক প্রবতভিেে। 
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েপ্তর/সিংস্থা েবরোে েিবত উোি সূত্র 

ের্ যাো উন্নীতকরণ ও 

োবরিাবরক কার্ যক্রভে োরী-

পুরুভষর অিংশীোবরত্বমূলক 

োবয়ত্ব িেেভক উৎসাবহতকরণ 

বভজ্যযয়াল)’র োধ্যভে 

সভচতে ব্যবি 

োধ্যভে জেসভচেতা বৃবি। অবিতবেক গৃহস্থালী 

কাভজর ের্ যাো উন্নীতকরণ ও োবরিাবরক 

কার্ যক্রভে োরী-পুরুভষর অিংশীোবরত্বমূলক োবয়ত্ব 

িেেভক উৎসাবহতকরভণ সভচতে ব্যবির সিংখ্যা 

এ পক্ষভত্র স্যাম্পল জবরভের েভধ্যভে সিংখ্যা 

েবরোে করভত হভি। 

[৩.৭.২] পসবেোর ও 

ওয়াকযশভের োধ্যভে 

সভচতে ব্যবি 

অবিতবেক গৃহস্থালী কাভজর ের্ যাো উন্নীতকরণ ও 

োবরিাবরক কার্ যক্রভে োরী-পুরুভষর 

অিংশীোবরত্বমূলক োবয়ত্ব িেেভক 

উৎসাবহতকরভণ পসবেোর ও ওয়াকযশভের োধ্যভে 

সোভজর গুরুত্বপূণ য ব্যবি, সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় 

অধীে েপ্তর সিংস্থাসমূভহর কে যকতযা-কে যচারী, 

েন্ত্রণালভয়র অিংশীজে (ভেকভহাল্ডার), র্ারা 

বিবভন্ন সাোজকল্যাণ মূলক কাভজ স্ব স্ব পক্ষভত্র 

পের্তত্ব প্রোে করভেে, তাভের সেিভয় ৩-৫টি 

ওয়াকযশে ও পসবেোভরর োধ্যভে জেসভচেতা 

বৃবি করভত হভি। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

সোজভসিা 

অবধেফতভরর ২য় 

ের্ যাভয়র ডাো 

সোজভসিা অবধেফতভরর ২য় ের্ যাভয়র 

ডাো, েন্ত্রণালয় ও অবধেফতভরর িাবষ যক 

প্রবতভিেে 

[৪.৩] কযাোর, বকডেী , বলভার 

বসভরাবসস, জন্মগত হৃেভরাগ এিিং 

পরাভক প্যারালাইজড পরাভগ 

আক্রান্তভের আবর্ যক সহায়তা প্রোে 

সিংক্রান্ত কে যসূবচ েীবতোলা-২০১৮ 

[৪.৩.১]েীবতোলা 

অনুভোবেত 

কযাোর, বকডবে এিিং বলভার বসভরাবসস পরাভগ 

আক্রান্ত বেি যাবচত প্রভতযক গরীি পরাগীভক এককালীে 

৫০,০০০ (েিাশ হাজার) োকা প্রোে করা হয়। 

কযাোর, বকডেী , বলভার বসভরাবসস, জন্মগত 

হৃেভরাগ এিিং পরাভক প্যারালাইজড পরাভগ 

আক্রান্তভের আবর্ যক সহায়তা প্রোে সিংক্রান্ত কে যসূবচ 

েীবতোলা-২০১৮ প্রণয়ে করা হভি। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে 

প্রবতভিেে 

[৪.৬] পজলা সোজভসিা কেভেক্স 

আিংবশক অিকাঠাভো বেে যাণ 

[৪.৬.১]সাইে 

বপ্রোভরশে এিিং  

অিকাঠাভো উন্নয়ে 

৬৪ টি পজলা সোজভসিা কেভেক্স বেে যাণ কার্ যক্রভের 

েভধ্য আগােী ২০১৮-১৯ অর্ যিেভর ২২টি পজলায় 

অিকাঠাভো বেে যাণ হভি। 

সোজভসিা 

অবধেফতর  

সাইে বপ্রোভরশে এিিং  

অিকাঠাভো উন্নয়ভের 

শতকরা হার 

অগ্রগবতর প্রবতভিেে  
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[৪.৭]পশখ রাভসল দু:স্থ বশশু 

প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে পকন্দ্র 

[৪.৭.১]পুেি যাসে 

পকন্দ্র বৃবিকরণ 

িতযোভে ১২ টির সবহত চাঁেপুর ও রাজশাহীভত 

আভরা দুটি পশখ রাভসল দু:স্থ বশশু প্রবশক্ষণ ও 

পুেি যাসে পকন্দ্র স্থােে হভি। 

সোজভসিা 

অবধেফতর  

বেে যাণ কাভজর শতকরা 

হার  

অগ্রগবত প্রবতভিেে 

[৪.৮]োিবলক প্রাইভভে 

োে যোরবশে সিংক্রান্ত (অিসর) 

[৪.৮.১]  প্রদজক্ট 

সেরলভারর টিম গঠন 

  

প্রদজক্ট সেরলভারর টিম গঠন 

সোজভসিা 

অবধেফতর  

টিম গঠিত                      অগ্রগবত প্রবতভিেে অগ্রগবত 

প্রবতভিেে 

 

[৪.৮.২]  চুরিপদত্রর 

রসরেউল সমাতাদবক 

রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র 

ছাড়পত্র গ্রহণ 

চুরিপদত্রর রসরেউল সমাতাদবক রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র 

ছাড়পত্র গ্রহণ 

সোজভসিা 

অবধেফতর  

োড়পত্র প্রাধপ্ত অগ্রগবত প্রবতভিেে 

 

[৪.৮.২]  স্বতন্ত্র পুল 

গঠণ 

স্বতন্ত্র পুল গঠণ সোজভসিা 

অবধেফতর  

পুল গঠিত অগ্রগবত প্রবতভিেে 

[৫.১] আইভের আওতায় আসা 

বশশু িা আইভের সাভর্ সিংঘাত 

জবড়ত বশশুভের প্রবশক্ষণ ও 

পুেঃএকীকরণ 

[৫.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত 

বশশুর সিংখ্যা 

বশশু উন্নয়ে পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে আিাসে 

সুবিধার আওতায় সুরক্ষা প্রাপ্ত বশশুর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে 

[৫.১.২] 

পুেঃএকীকৃত বশশু 

বশশু উন্নয়ে পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে সাোবজকভাভি 

পুেি যাবসত/পুেঃএকীকৃত বশশুর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.২] প্রভিশে ও আফোর 

পকয়ার সাবভ যস 

[৫.২.১] প্রভিশে 

সহায়তা সুবিধাভভাগী 

বসএেএে পকাে য, পজলা, উেভজলা এিিং প্রবতষ্ঠাভে 

কে যরত প্রভিশে অবফসারগভণর োধ্যভে প্রভিশে 

সহায়তা প্রাপ্ত প্রভিশোর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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[৫.২.২] আফোর 

পকয়াভরর োধ্যভে 

পুেি যাবসত 

বসএেএে পকাে য, পজলা, উেভজলা ও প্রবতষ্ঠাভে 

কে যরত প্রভিশে অবফসার অর্িা সোজভসিা 

অবফসারগভণর োধ্যভে আফোর পকয়ার সহায়তা 

প্রাপ্ত প্রভিশোর সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.৩] ভিঘুভর প্রবশক্ষণ ও 

পুেি যাসে 

[৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুবিধাভভাগী 

সরকাবর আশ্রয় পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে িেরব্যােী 

আশ্রয় িা আিাসে সুবিধাপ্রাপ্ত ভিঘুভর ব্যবির 

সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.৩.২] পুেি যাবসত 

ভিঘুভর 

সরকাবর আশ্রয় পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে িেরব্যােী 

পুেি যাবসত ভিঘুভর ব্যবিভের সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.৪] সাোবজক-প্রবতিন্ধী 

পেভয়ভের প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সাোবজক প্রবতিন্ধী 

োরী 

সাোবজক প্রবতিন্ধী োরীভের প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে 

পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে িেরব্যােী আশ্রয়/আিাসে 

ও প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত বভকটিভের সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.৪.২] সাোবজক 

প্রবতিন্ধী োরী 

পুেি যাসে 

সাোবজক প্রবতিন্ধী োরীভের প্রবশক্ষণ ও পুেি যাসে 

পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে িেরব্যােী সাোবজকভাভি 

পুেি যাবসত বভকটিভের সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.৫] েবহলা ও বশশু-বকভশারী 

পহফাজবতভের বেরােে আিাসে 

(ভসফ পহাে) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

োরী ও বশশু 

বেরােে পহফাজত পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে 

িেরব্যােী োরী ও বকভশারীভের আশ্রয়/আিাসে 

ও প্রবশক্ষণ প্রোভের সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 
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কার্ যক্রে 

কে যসম্পােে 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়েকারী 

েপ্তর/সিংস্থা েবরোে েিবত উোি সূত্র 

[৫.৫.২] পসফ পহাে 

পর্ভক পুেি যাবসত োরী 

ও বশশু 

বেরােে পহফাজত পকন্দ্রসমূভহর োধ্যভে 

পুেি যাবসত োরী ও বকভশারীভের সিংখ্যা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.৬] চাইল্ড পহল্প লাইভের 

োধ্যভে বশশু সুরক্ষা 

[৫.৬.১] প্রাপ্ত 

পেবলভফাে কলসিংখ্যা 

চাইল্ড পহল্প লাইে ১০৯৮ এ প্রাপ্ত পেবলভফাে কল 

সিংখ্যা। কলসিংখ্যা ক্রোিভয় বৃবির লভক্ষয ব্যােক 

প্রচারণা। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, োবসক অগ্রগবত 

প্রবতভিেে, িাভজে িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

[৫.৬.২]সুরাহাকৃত 

পেবলভফাে কল 

চাইল্ড পহল্প লাইে ১০৯৮ এ আগত পেবলভফাে কল 

এর েভধ্য সুরাহাকৃত পেবলভফাে কভলর শতকরা 

হার। 

সোজভসিা 

অবধেফতর 

বিবভন্ন প্রবতভিেে 

পর্ভক ২য় ের্ যাভয়র 

তথ্য সিংগ্রহ ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতভিেে, সাোবজক বেরােিা 

সিংক্রান্ত োবসক প্রবতভিেে, িাভজে 

িাস্তিায়ে প্রবতভিেে 

 

 

 

 

 

সাংস াজনী ৩ 

                     অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ধবভাসগর/অধিদপ্তর/সাংস্থা-এর ধনকট প্রতযাধশত সুধনধদ িি কম িসম্পাদন সিায়তাসমূি 
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প্রবতষ্ঠাভের 

ধরণ 

প্রবতষ্ঠাভের 

োে সিংবিি কে যসম্পােে সূচক 

উি প্রবতষ্ঠাভের বেকে সিংবিি েন্ত্রণালয়/বিভাভগর 

প্রতযাবশত সহায়তা প্রতযাশার পর্ৌবিকতা প্রতযাশা পূরণ ো হভল সিাব্য প্রভাি 

বিভাগ আবর্ যক 

প্রবতষ্ঠাে 

বিভাগ 

ভাতা সুবিধাভভাগী,ভাতা সুবিধাভভাগী,সুবিধাভভাগী 

প্রবশক্ষণার্ী,উেবৃবি সুবিধাভভাগী,আবর্ যক সহায়তা 

সুবিধাভভাগী,খাদ্য সহায়তা সুবিধাভভাগী,সুবিধাভভাগী 

প্রবতিন্ধী ,সুবিধাভভাগী প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ী,ভাতা 

সুবিধাভভাগী,উেবৃবি সুবিধাভভাগী,ভাতা 

সুবিধাভভাগী,সুবিধাভভাগী প্রবশক্ষণার্ী 

১.সোজভসিা অবধেপ্তভরর বিভাজে অনুসরভণ পকন্দ্রীয় 

িয়স্কভাতা বহসাি পর্ভক র্র্াসেভয় অন্যান্য ব্যািংভক অর্ য 

অিমুিকরণ; ২.সোজভসিা অবধেপ্তভরর বিভাজে 

অনুসরভণ র্র্াসেভয় পসাোলী ব্যািংভকর বিবভন্ন শাখায় 

অর্ য অিমুিকরণ; ৩.র্র্াসেভয় উেকারভভাগীভের 

বেকে ভাতা বিতরণ। 

পসাোলী, জেতা, অগ্রণী, 

িািংলাভেশ কৃবষ ব্যািংক ও 

রাজশাহী কৃবষ উন্নয়ে ব্যািংভকর 

কে যেক্ষতার উের বেভযরশীল। 

১.ভাতা বিতরণ িাধাগ্রস্ত হভি; 

২.সুবিধাভভাগীগণ ক্ষবতগ্রস্থ হভি; 

৩.জেসাধারভণর বেকে সরকাভরর প্রবতশ্রুবত 

িাধাগ্রস্ত হভি। 

েন্ত্রণালর়্ স্বরাষ্ট্র 

েন্ত্রণালয় 

আশ্রয়প্রাপ্ত সাোবজক প্রবতিন্ধী োরী,পুেঃএকীকৃত 

বশশু,সাোবজক প্রবতিন্ধী োরী পুেি যাসে,আশ্রয়প্রাপ্ত 

োরী ও বশশু,সহায়তাপ্রাপ্ত বশশুর সিংখ্যা,আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুবিধাভভাগী,ভসফ পহাে পর্ভক পুেি যাবসত োরী ও 

বশশু,পুেি যাবসত ভিঘুভর 

বশশু আইে ২০১৩, বে প্রভিশে অি অভফোর অবড যভেে 

১৯৬০ এিিং ভিঘুভর ও বেরাশ্রয় ব্যবি (পুেি যাসে) 

আইে, ২০১১ ইতযাবে আইভের প্রভয়াগ 

আইে প্রভয়াভগর োবয়ত্ব আইে 

শৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাবহেী কর্তযক 

বেয়ন্ত্রীত 

বশশু আইে ২০১৩, বে প্রভিশে অি অভফোর 

অবড যভেে ১৯৬০ এিিং ভিঘুভর ও বেরাশ্রয় 

ব্যবি (পুেি যাসে) আইে, ২০১১ ইতযাবে 

আইভের প্রভয়াগ করা হভল প্রতযাবয়ত 

প্রবতষ্ঠােসমূভহ বেিাসীর সিংখ্যা হ্রাস/বৃবি হভত 

োভর। 

 

 

 

 

 

 


