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উপক্রমরিকা (Preamble) 

 

 

 সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা সজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

পরিচালক, রিভাগীয় কার্ যালয়, সমাজসসিা অরিদফতি, িরিশাল 

 

এিং 

 

মহাপরিচালক, সমাজসসিা অরিদফতি, ঢাকা এর মদে 

 

২০১9 সাদলর জুন মাদসর ২০ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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রিভাগীয় কার্ যালয়, সমাজসসিা অরিদফতি, িরিশাল এি কম যসম্পাদসনি সারি যক রচত্র 

(Overview of the Performance of Divisional Office, 

Department of Social Services, Barishal) 

 

 

রিভাগীয় কার্ যালয়, সমাজসসিা অরিদফতি, িরিশাল এি সাম্প্ররতক অজযন, চযাসলঞ্জ এিং 

ভরিষ্যৎ পরিকল্পনা 

 সাম্প্ররতক িছিসমূসহি (৩ িছি) প্রিান অজযনসমূহ 

 

রিভাগীয় কার্ যালয়, সমাজসসিা অরিদফতি, িরিশাল ২০১৭-২০১৮ অর্ য িছি হসত রিসশষভাসি িলসত গগসল অর্ য 

িছসিি রিতীয়াি য হসত কার্ যালসয়ি কার্ যক্রম শুরু কসি। কার্ যালসয়ি পে হসত রনরিড় পরিিীেি কম যসূরচ হাসত গনয়া 

হয়। সমাজদসবা অরিেফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অন্যতম জারতগঠনমূলক েপ্তর রহদসদব সেদশর 

দুস্থ, েররদ্র, অবদহরলত, অনগ্রসর, সুদর্াগ-সুরবিাবরিত, সমস্যাগ্রস্ত পিাৎপে ও প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীদক সসবা প্রোন 

করদে। লক্ষযভুি এ সকল জনদগাষ্ঠীদক মানব সম্পদে পররণত কদর সমাজদসবা অরিেফতর োররদ্রযরবদমািন 

এবাং সামারজক রনরাপত্তা প্রোদনর মােদম সেদশর সারব িক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূরমকা পালন করদে। ২০১8-২০১9 

অথ ি বেদর বররশাল রবিাদগ ২ লক্ষ 83 হাজার 9 শত 28 বয়স্কিাতাদিাগী, 1 লক্ষ 1৯ হাজার 8 শত ৪২ রবিবা 

ও স্বামী রনগৃহীতা মরহলা িাতাদিাগী এবাং 63 হাজার 2 শত 83 অসচ্ছল প্ররতবন্ধী িাতাদিাগী, ৫ হাজাি ৩7 

জন প্ররতবন্ধী রশক্ষাথীর উপবৃরত্ত সব িদমাট ৪ লক্ষ 72 হাজার 51 জন িাতা/উপবৃরিসিাগীর নাদম ব্যাাংক রহসাব 

সোলা হদয়দে, সকল িাতাদিাগীর ব্যাাংক রহদসদব সরাসরর িাতার অথ ি পররদশাি করা হদচ্ছ।  ১.০২৬৭৬ লক্ষ 

প্ররতবন্ধী ব্যরির পররিয়পত্র প্রোন সম্পন্ন কদরদে। রবিাদগর দুটি সজলায় সজলা পর্ িাদয় সজলা সমাজদসবা কমদেক্স 

রনম িাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হসয়সছ। 

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ 

সমাজদসবা অরিেফতদরর কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রিান িযাদলঞ্জ হদচ্ছ, সুরবিাদিাগীদের একটি সকন্দ্রীয় 

রিরজটাল তথ্যিাণ্ডাদরর আওতায় আনয়ণ এবাং ই-সারি িদসর মােদম স্বল্প ব্যদয়, স্বল্প সমদয়র মদে েক্ষতা ও 

স্বচ্ছতার সদে সুরবিাদিাগীদের সোরদগাড়ায় কারিত মাদনর সসবা সপৌৌঁদে সেয়া। সুরবিাদিাগী বাোইদয়র সক্ষদত্র 

একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মােদম Targeting Error হ্রাস করাও অরিেফতদরর একটি বড় িযাদলঞ্জ। 

রনবন্ধন প্রাপ্ত প্রায় ৪৭৪৪ সস্বচ্ছাদসবী সমাজকল্যাণ সাংস্থা’র কার্ িক্রদমর র্থার্থ পররবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাও একটি 

বড় িযাদলঞ্জ। 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা 

সসবাোদন শুদ্ধািার অনুশীলন রনরিতকরণ, ইদনাদিশনদক উৎসাহ প্রোন এবাং সসবা প্রোন পদ্ধরতদক ২০২১ সাদলর 

মদে রিরজটাইদজশন করা হদব। ২০২০ সাদলর মদে সমাজদসবা অরিেফতদরর সকল সসবাগ্রহীতার একটি 

সমরিত রিরজটাল তথ্য িান্ডার ততরর সম্পন্ন করা হদব। ২০২০ সাদলর মদে সামারজক রনরাপত্তা কার্ িক্রদমর প্রিাব 

মূল্যায়দনর মােদম জাতীয় সামারজক রনরাপত্তা সকৌশল বাস্তবায়দনর লদক্ষয রবকাশমান কম িপররকল্পনা প্রণয়ন করা 

হদব। 
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২০১9-2020 অথ িবেদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 3.১৬২৯২ লক্ষ  ব্যরিদক বয়স্কিাতা, ১.4৭৬৫৮ লক্ষ জনদক রবিবা ও স্বামী রনগৃহীতা িাতা এবাং 

১.০১৩ লক্ষ ব্যরিদক অসচ্ছল প্ররতবন্ধী িাতা ও ৭.০৮৩ হাজার প্ররতবন্ধী রশশুদক উপবৃরত্ত প্রোন; 

 ৪০০০ জন েররদ্র ব্যরিদক উদ্বুদ্ধকরণ ও বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব ও রবরনদয়াগ ও 

পুনঃরবরনদয়াদগর মােদম ২৫ গকাটি টাকা সুেমুি ক্ষুদ্রঋণ প্রোন করা হদব। র্াদত রনম্নআদয়র জনদগাষ্ঠী 

ও প্ররতবন্ধী ব্যরির আত্মকম িসাংস্থান, রনজস্ব পু ৌঁরজ সৃরষ্ট, োররদ্রয হ্রাস এবাং ক্ষমতায়ন হদব; 

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

10০০ ব্যরিদক প্ররশক্ষণ, ৯০০০ ব্যরিদক রবদশষ িাতা ও 29০০ রশশুদক রশক্ষা বৃরত্ত িালুর মােদম 

ব্যরির জীবনমান উন্নয়ন করা হদব; 

 ১টি সরকারর সোট মরণ রনবাদসর মােদম ১০০ দুস্থ-পররতযি রশশুর (১ হদত ৫ বের বদয়সী) আবাসন, 

প্রাক-রশক্ষা রনরিত করা হদব; 

 ৪টি সরকারর রশশু পররবাদরর (বালক) মােদম ৪২৭ সুরবিাবরিত বালক রশশুর আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ 

রনরিত করা হদব এবাং সুরবিাবরিত ৪৮ জন বয়স্ক পুরুদষর সু-আবাসন রনরিত করা হদব, ৫টি সরকারর 

রশশু পররবাদরর (বারলকা) মােদম ৫১৮ সুরবিাবরিত বারলকা রশশুর আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ রনরিত 

করা হদব এবাং সুরবিাবরিত  ৫৭ জন বয়স্ক মরহলার সু-আবাসন রনরিত করা হদব ; 

 ১টি সরকারর দৃরি প্ররতিন্ধী রিদ্যালয় এিং ৬টি সমরিত দৃরি প্ররতিন্ধী রশো কার্ যক্রসমি মােদম ২২০ 

সুরবিাবরিত দৃরষ্ট প্ররতিন্ধী রশশুর আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ রনরিত করা হদব; 

 ১টি সরকারর এরতম গমসয়সদি কারিগরি প্ররশেি গকসেি মাধ্যসম ১০০ এরতম গমসয়সদি আবাসন, 

কাররগরর প্ররশক্ষণ রনরিত করা হদব; 

 প্ররতবরন্ধতা শনািকরণ জররদপর সকন্দ্রীয় তথ্য িান্ডাদর সাংররক্ষত লক্ষারিক প্ররতবন্ধী ব্যরির তথ্য 

রবদেষণ কদর তাদের উন্নয়দনর মূল সরাতিারায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব; 

 িরিশাল রিভাসগি দুইটি গজলায় গজলা সমাজসসিা কমসেক্স ততরিি কাজ শুরু হসয়সছ,   

 সমাজদসবা অরিেফতদরর জন্য মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা সফটওয়যার প্রকল্প িাস্তিায়ন; এিং 

 বাাংলাদেদশর প্রারিক জনদগাষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন িাস্তিায়ন। 
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সসকশন ১ 

সমাজদসবা অরিেফতদরর রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ িাবরল 

১.১  রূপকল্প (Vision): 

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

১.২  অরিলক্ষয (Mission) 

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

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

সািন। 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  সমাজদসবা অরিেফতদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  সুরিিািরিত ও অনগ্রসি জনসগাষ্ঠীি সামারজক সুিো গজািদািকিি 

২.  প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি সমরিত ও সম উন্নয়ন রনরিতকিি; 

৩.  সামারজক ন্যায় রিচাি ও পুনঃএকীকিি (Reintegration); 

৪.  আর্ যসামারজক উন্নয়সন সামারজক সাম্য (Equity) রনরিতকিি; 

৫.  প্রারতষ্ঠারনক সেমতা বৃরিকিণ। 

১.৩.২  অবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  কার্ যপিরত, কম যপরিসিশ ও গসিাি মাসনান্নয়ন; 

২.  দেতাি সসে িারষ যক কম যসম্পাদন চুরি িাস্তিায়ন রনরিত কিা; 

৩.  আরর্ যক ও সম্পদ ব্যিস্থাপনাি উন্নয়ন; 

৪.  দেতা ও তনরতকতাি উন্নয়ন; 

৫.  তথ্য অরিকাি ও স্বপ্রসিারদত তথ্য প্রকাশ িাস্তিায়ন গজািদািকরণ। 

১.৪  প্রিান কার্ িাবরল (Functions) 

১.  সমাজকল্যাি সংক্রান্ত নীরত িাস্তিায়ন; 

২.  সমাসজি অনগ্রসি জনসগাষ্ঠীি সকল প্রকাি দারিদ্র্য রিসমাচন ও জীিনমান উন্নয়ন; 

৩.  গেকসই উন্নয়সনি জন্য শারন্তপূি য ও সমরিত সমাজ রিরনম যাসিি লসেয গস্বচ্ছাসসিী সমাজকল্যাি 

প্ররতষ্ঠানসমূহসক রনিন্ধন ও সহায়তা প্রদান; 

৪.  সুরিিািরিত রশশুসদি সুিোি জন্য প্ররতপালন, রশেি, প্ররশেি ও পুনি যাসন; 

৫.  প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি সমরিত ও সমউন্নয়সনি লসেয রশেি, প্ররশেি ও পুনি যাসন; 

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

অপরািপ্রবণ ব্যরিদের উন্নয়ন, আদবক্ষণ (প্রদবশন) এবাং অন্যান্য আফটার সকয়ার সারি িস বাস্তবায়ন।
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সসকশন-2 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

 সুরিিািরিত ও অনগ্রসি 

জনসগাষ্ঠীি সামারজক সুিো 

গজািদািকিি; 

৪৫ 

িয়স্কভাতা প্রদান 
ভাতা 

সুরিিাসভাগী** 
লে ১৬.০০  ২.৮৭৫৩৮ ৩.১৬২৯২ ৩.১৬০ ৩.১৫৫ ৩.5০০ ৩.০০০ ৩.৭0০ ৪.০০০ 

রিিিা, স্বামী 

রনগৃহীতা মরহলা 

ভাতা প্রদান 

 ভাতা 

সুরিিাসভাগী** 
লে ১৩.০০  ১.২১৫৯৯ 1.৪৭৬৫৮ 1.৪৭৪ 1.৪৭০ 1.৪৬৫ 1.৪৬০ 1.৬৫০ 1.8৫০ 

গিসদ ও অনগ্রসি 

জনসগাষ্ঠীি 

জীিনমান উন্নয়সন 

সহায়তা প্রদান 

ভাতা 

সুরিিাসভাগী** 
সংখ্যা ১.৫০  ৬৮৭৫ ৮৭০০ ৮500 ৮300 ৮200 ৮০00 ১১০০০ ১৩০০০ 

সুরিিাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 
সংখ্যা ০.৫০  600 ৭00 ৬৬0 ৬৫0 ৬৩0 ৬১0 1০00 1২00 

উপবৃরি 

সুরিিাসভাগী 
সংখ্যা ১.০০  ২৫১৬ ৩১৮৪ ৩১০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ৩৫00 ৪000 

রহজড়া জনসগাষ্ঠীি ভাতা সুরিিাসভাগী সংখ্যা ১.৫০  194 2৩০ ২১০ ২০০ ১৯৬ ১৯৪ 250 270 
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গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

জীিনমান উন্নয়সন 

সহায়তা প্রদান 
সুরিিাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 
সংখ্যা ০.৫০  200 210 200 190 180 175 250 280 

  

উপবৃরি 

সুরিিাসভাগী 
সংখ্যা ০.৫০  3০ ৩৩ ৩১ 3০ ২৯ ২৭ ৩৫ ৩৭ 

হাসপাতাসল 

অিস্থানিত দুস্থ 

গিাগীসদি সহায়তা 

প্রদান 

গসিা সংখ্যা লে ১.০০  0.75 0.85 0.83 0.82 0.81 0.80 1.00 1.50 

সিকারি অনুদাসন 

ব্যরয়ত অসর্ যি 

পরিমাি 

% ১.০০  ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

 কযান্সাি, রকডরন, 

রলভাি রসসিারসস, 

গরাসক 

প্যািালাইজড ও 

জন্মগত 

হৃদসিাগীসদি 

আরর্ যক সহায়তা 

প্রদান 

আরর্ যক সহায়তা 

সুরিিাসভাগী 
সংখ্যা ৩.৫০  285 300 290 280 275 270 ৪০০ ৫00 
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গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

  

গর্ৌর্ উসদ্যাসগ গৃহীত 

উন্নয়ন প্রকসল্পি 

মাধ্যসম প্রদি গসিা 

প্রদি গসিা লে ১.০০  ১.00 ১.20 ১.১০ 1.০০ ০.9০ ০.৮৫ ১.৫০ ২.০০ 

অনলাইন ভাতা 

ব্যিস্থাপনা রসসেম 

চালু (িয়স্কভাতা, 

রিিিাভাতা ও 

প্ররতিন্ধীভাতা) 

ভাতা ব্যিস্থাপনা 

রসসেসম  গমাে 

ডাো এরি ও 

আপসডে 

লে ২.০০  4.12 ৫.৫০ ৫.০০ 4.৮০ 4.7৫ 4.7০ ৭.00 ৮.00 

ভাতা ব্যিস্থাপনা 

রসসেসম গমাে 

ডাো এরিি 

শতকিা পরিমাি 

% ২.০০  ৯০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭৫ 100 ১০০ 

প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি সমরিত ও 

সমউন্নয়ন রনরিতকিি; 
১২ 

অসচ্ছল প্ররতিন্ধী 

ভাতা প্রদান 

সুরিিাসভাগী 

প্ররতিন্ধী** 
লে 8.00  0.৬৫৫৬৩ ১.০১৩ ১.০১০ ১.০০০ 0.৯৯০ 0.৯৮০ 1.৫০০ 1.৭০0 

প্ররতিন্ধী 

রশোর্ীসদি রশো 

সুরিিাসভাগী 

প্ররতিন্ধী রশোর্ী 
সংখ্যা ৩.০০  ৬৩৭৫ ৭০৮০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৬৭০০ ৭500 8000 
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গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

উপবৃরি প্রদান 

প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

সহায়ক উপকিি 

সিিিাহ 

উপকিি 

সুরিিাসভাগী 
সংখ্যা ০.৫০  100 100 90 70 60 50 500 10০০ 

প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

রিসশষ রশো এিং 

প্ররশেি প্রদান 

রিসশষ রশো ও 

প্ররশেি 

সুরিিাসভাগী 

সংখ্যা ০.৫০  ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 500 1000 

সামারজক ন্যায় রিচাি ও 

পুনঃএকীকিি 

(Reintegration); এিং 

৮ 
 সুদমুি ক্ষুদ্র্ঋি 

প্রদান 

পুনঃরিরনসয়াসগি 

পরিমাি 

গকাটি 

োকা 
১.০০  46.62 48.50 47.50 47.25 47.00 46.75 51.00 60.00 

রিরনসয়াসগি 

পরিমাি 

গকাটি 

োকা 
১.৫০  44.09 46.50 45.50 45.00 44.75 44.50 50.00 59.00 

আদায়কৃত সারভ যস 

চাজয 

গকাটি 

োকা 
১.০০  2.018 4.00 3.50 3.25 3.15 3.00 5.00 7.00 

রিরনসয়াগ আদাসয়ি 

হাি 
% ১.০০  ৮5 ৯২.৭৫ 85.০০ 80.0০ 75.০০ 70.০০ 95.00 ৯8.০০ 

পুনঃরিরনসয়াগ 

আদাসয়ি হাি 
% ১.০০  ৮০ ৮৮.০০ 80.০০ 76.0০ 72.০০ 68.০০ 90.০০ ৯২.০০ 
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গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

বৃরিমূলক ও দেতা 

উন্নয়ন প্ররশেি 

সুরিিাসভাগী পুরুষ 

প্ররশেিার্ী 
লে ১.০০  ১.০৯০ ২.০০ ১.৭৫ ১.৫০ ১.২৫ ১.০০ ৩.০০ ৪.০০ 

সুরিিাসভাগী নািী 

প্ররশেিার্ী 
লে ১.০০  ১.০১০ ২.০০ ১.৭৫ ১.৫০ ১.২৫ ১.০০ ৩.০০ ৪.০০ 

  

বৃরিমূলক ও দেতা 

উন্নয়ন প্ররশেি 

প্ররশেি গেড 

সংখ্যা 
সংখ্যা ০.৫০  20 30 28 26 24 22 40 50 

  

সুরিিািরিত 

রশশুসদি আিাসন, 

ভিিসপাষি, রশো, 

প্ররশেি ও পুনি যাসন 

প্রদান 

সুরিিাপ্রাপ্ত রশশু সংখ্যা ১.০০  35 80 75 70 68 65 90 100 

পািরলক পিীোয় 

রশশুসদি গড় 

পাসশি হাি 

% ০.৫০  ৮৫ ৮৫.০০ ৮৩.০০ ৮২.০০ ৮১.০০ ৮০.০০ ৮৭.০০ ৯০.০০ 

পুনি যারসত রশশু সংখ্যা ০.৫০  45 60 56 53 50 48 50 60 

 রশশু অরিকাি 

জনসসচতনতা 

কার্ যক্রসম 

অংশগ্রহিকািী 

সংখ্যা ০.৫০  25 3৬ 32 30 28 26 40 50 

  

গিসিকারি 

এরতমখানায় 

সুরিিাপ্রাপ্ত িালক 

রশশু 
সংখ্যা ০.৫০  10767 12000 11500 11250 11000 11800 15000 17000 
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গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

কযারপসেশন গ্রান্ট 

প্রদান 

 সুরিিাপ্রাপ্ত িারলকা 

রশশু 
সংখ্যা ০.৫০  00 10 09 08 07 0৬ 11 ১২ 

প্ররতষ্ঠারনক সেমতা বৃরিকিি ৮ 

গিসিকারি 

এরতমখানায় 

কযারপসেশন গ্রান্ট 

প্রদান 

আওতাভুি 

প্ররতষ্ঠান সংখ্যা 
সংখ্যা ৪.৫০  499 510 505 502 500 499 520 550 

 SDG লেযমাত্রা 

৫.৪.১-এি আসলাসক 

অবিতরনক গৃহস্থালী 

কাসজি মর্ যাদা 

উন্নীতকিি ও 

পারিিারিক 

কার্ যক্রসম নািী-

পুরুসষি 

অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব িন্টনসক 

উৎসারহতকিি 

 প্রচািিা (রপ্রন্ট ও 

রভজ্যযয়াল)’ি 

মাধ্যসম সসচতন 

ব্যরি 

সংখ্যা ০.২৫  ১০০ ১১০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১২০ ১৩০ 

গসরমনাি ও 

ওয়াকযশসপি 

মাধ্যসম সসচতন 

ব্যরি 

সংখ্যা ০.২৫ 
 

৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

 আর্ যসামারজক উন্নয়সন 

সামারজক সাম্য (Equity) 

রনরিতকিি। 

৭ 

 আইসনি সহায়তায় 

আসা রশশু িা 

আইসনি সাসর্ 

সংঘাত জরড়ত 

রশশুসদি প্ররশেি ও 

পুনঃএকীকিি 

সহায়তাপ্রাপ্ত রশশুি 

সংখ্যা 
সংখ্যা 1.0০  22 30 28 26 24 22 40 50 

পুনঃএকীকৃত রশশু সংখ্যা ১.০০  25 40 36 34 32 30 45 50 
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গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

 

প্রসিশন ও আফোি 

গকয়াি সারভ যস 

 প্রসিশন সহায়তা 

সুরিিাসভাগী 
সংখ্যা 1.0০  23 50 46 44 42 40 60 80 

আফোি গকয়াসিি 

মাধ্যসম পুনি যারসত 
সংখ্যা ০.৫০  19 40 38 36 34 32 50 70 

সামারজক-প্ররতিন্ধী 

গমসয়সদি প্ররশেি 

ও পুনি যাসন 

আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামারজক প্ররতিন্ধী 

নািী 

সংখ্যা 0.50  5 0 1 2 3 4 0 0 

  

সামারজক-প্ররতিন্ধী 

গমসয়সদি প্ররশেি 

ও পুনি যাসন 

 সামারজক 

প্ররতিন্ধী নািী 

পুনি যাসন 

সংখ্যা 0.50  3 0 0 1 2 3 0 0 

মরহলা ও রশশু-

রকসশািী 

আশ্রয়প্রাপ্ত নািী ও 

রশশু 
সংখ্যা 0.75  50 50 48 46 44 42 50 50 
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গকৌশলগত  

উসেশ্য 

গকৌশলগত 

উসেসশ্যি মান 
কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
এ কক 

কম যসম্পাদ

ন সূচসকি 

মান 

রভরি িছি 

২০১7-

২০১8 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১8-২০১9 

লেযমাত্রা/রনি যায়ক ২০১9-২০20 

প্রসেপি 

২০20-২০২1 

 

প্রসেপি ২০২1-২০২2 
অসািািি অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত মাসনি 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিভাসগি গকৌশলগত উসেশ্যসমূহ 

গহফাজরতসদি 

রনিাপদ আিাসন 

(সসফ গহাম) 

গসফ গহাম গর্সক 

পুনি যারসত নািী ও 

রশশু 

সংখ্যা 0.75  7 10 8 7 6 5 15 20 

চাইল্ড গহল্প লাইসনি 

মাধ্যসম রশশু সুিো 

প্রাপ্ত গেরলসফান 

কলসংখ্যা 
সংখ্যা ০.৫০  1200 600 700 800 900 1000 500 300 

সুিাহাকৃত 

গেরলসফান কল 
% ০.৫০  95 100 95 93 90 88 100 100 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক একক 
কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম িলরত মান 
িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 
২.৫ 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র সদে ২০১৯-২০ অথ িবেদরর বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষর ও ওদয়বসাইদট আপদলাি 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত 
তাররে ০.৫ 

২০ জুন, 

২০১৯ 
২১ জুন, ২০১৯ ২৪ জুন, ২০১৯ - - 

২০১৯-২০ অথ িবেদরর বারষ িক কম িসম্পােন চুরির অি ি-বারষ িক 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন সাংরেষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ োরেল 
মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে ০.৫ 

১৭ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২০ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২২ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২৩ জানুয়ারর, 

২০২০  

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৯-২০ অথ িবেদরর বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরির অি িবারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

পর্ িাদলািনাদি ফলাবতিক (feedback) মন্ত্রণালয়/রবিাদগ 

প্রোন 

ফলাবতিক (feedback) 

প্রেত্ত  
তাররে ০.৭৫ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০২০ 

৩১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৮ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

সরকারর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরতসহ অন্যান্য রবষদয় 

কম িকতিা/কম িিারীদের জন্য প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররশক্ষদণর সময় 

 
জনঘণ্টা * ০.৭৫ ৬০ - - - - 

 

কার্ িপদ্ধরত, কম িপররদবশ ও 

সসবার মাদনান্নয়ন  

৮ 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট সিদস্কর মােদম গৃহীত 

িাক ই-ফাইরলাং রসদেদম 

আপদলািকৃত 

% ১ ৮০ ৭5 7০ 6৫ 6০ 

ই-ফাইদল নরথ রনষ্পরত্তকৃত ** % ১.৫০ 8০ 7৫ 73 70 67 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত *** % ১.৫০ 5০ 4৫ 4৩ 40 36 

েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক অনলাইন সসবা িালু করা 
ন্যযনতম একটি নতুন ই-সারি িস 

িালুকৃত 
তাররে ০.৫ 

১০ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০২০  

২৮  জানুয়ারর, 

২০২০  

৩১ মাি ি, ২০২০  

 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

 

েপ্তর/সাংস্থা ও অিীনস্ত কার্ িালয়সমূদহর উদ্ভাবনী উদযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) সমূদহর 

হালনাগােকৃত িাটাদবইজ 

তাররে ০.৫ 
০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 
০৪ মাি ি, ২০২০ 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক একক 
কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম িলরত মান 
িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত  

িাটাদবজ অনুর্ায়ী ন্যযনতম দুটি 

নতুন উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প িালুকৃত 

তাররে ০.৫ 
০৮ এরপ্রল, 

২০২০ 

২২ এরপ্রল, 

২০২০ 
০২ সম, ২০২০ ১৬ সম, ২০২০  ৩০ সম, ২০২০ 

রসটিদজন স িাট িার বাস্তবায়ন 

হালনাগােকৃত রসটিদজন স 

িাট িার অনুর্ায়ী প্রেত্ত সসবা 
% ০.৫ 9০ 8৫ 8০ 75 7০ 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পররবীক্ষণ ব্যবস্থা িালুকৃত 
তাররে ০.৫ 

৩১ রিদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৭ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৭ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
রনরে িষ্ট সমদয়র মদে অরিদর্াগ 

রনস্পরত্তকৃত 
% ০.৫ 90 85 80 75 70 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরেষ্ট কম িিারীর রপআরএল ও 

ছুটি নগোয়নপত্র জারর করা  

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ০.৫ ১০০ ৯5 ৮5 - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ০.৫ ১০০ ৯5 ৮5 - - 

আরথ িক  ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬.৫ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

রত্রপক্ষীয় সিায় অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তর জন্য সুপাররশকৃত  
% ১  ৬০  ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ০.৫ 

০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 
০৪ মাি ি, ২০২০ 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ০.৫ 

০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 
০৪ মাি ি, ২০২০ 

বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরি বাস্তবায়ন বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সকৌশলগত  

উদেশ্য 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক একক 
কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম িলরত মান 
িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

বাস্তবারয়ত 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন রবযমান নীরতমালা অনুর্ায়ী 

রনষ্পরত্তকরণ 
রনষ্পরত্তকৃত তাররে ০.৫ 

০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 
০৪ মাি ি, ২০২০ 

বদকয়া রবদুযৎ রবল পররদশাি করা রবদুযৎ রবল পররদশারিত % ১ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

     

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল ও 

তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধািার কম িপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ কাঠাদমা 

বাস্তবায়ন **** 

তত্রমারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধািার কম িপররকল্পনা 

ও পররবীক্ষণ কাঠাদমায় 

অিভু িি লক্ষযমাত্রা বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

সকল অনলাইন সসবা তথ্য 

বাতায়দন সাংদর্ারজত 
তাররে ০.৫ 

০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 
০৪ মাি ি, ২০২০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত তাররে ০.৫ 
০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫  সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 
০৪ মাি ি, ২০২০ 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৭-১৮ অথ িবেদরর বারষ িক প্ররতদবেন প্রণয়ন 

ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

বারষ িক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 
তাররে  ০.৫ 

১৮ অদটাবর, 

২০১৯ 

৩১ অদটাবর, 

২০১৯ 

১৫ নদিম্বর, 

২০১৯ 

২৯ নদিম্বর, 

২০১৯ 

০৬ রিদসম্বর, 

২০১৯ 
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সাংদর্াজনী- ২ 

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

 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

[১.১] িয়স্কভাতা প্রদান [১.১.১] ভাতা 

সুরিিাসভাগী 

দারিদ্র্য সীমাি নীসচ অিস্থানিত ৬৫ িছি উর্ধ্য পুরুষ এিং ৬২ 

িছি উর্ধ্য নািীগি মারসক ৫০০ োকা হাসি এ ভাতা পান। 

ভাতাি অর্ য প্ররত ৩ মাস অন্তি ভাতাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক 

রহসাসি পরিসশাি কিা হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.২] রিিিা, স্বামী 

রনগৃহীতা মরহলা ভাতা প্রদান 

[১.২.১] ভাতা 

সুরিিাসভাগী 

১৮ িছি উর্ধ্য দারিদ্র্য সীমাি নীসচ অিস্থানিত রিিিা, 

তালাকপ্রাপ্তা িা অন্য গর্ গকান কািসি অন্তত দু’িছি র্ািৎ 

স্বামীি সসে গর্াগাসর্াগ রিরচ্ছন্ন িা একসত্র িসিাস কসিন না 

এমন নািীগি প্ররত মাসস ৫০০ োকা হাসি এ ভাতা পান। 

ভাতাি অর্ য প্ররত ৩ মাস অন্তি ভাতাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক 

রহসাসি পরিসশাি কিা হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.৩] গিসদ ও অনগ্রসি 

জনসগাষ্ঠীি জীিনমান 

উন্নয়সন সহায়তা প্রদান 

[১.৩.১] ভাতা 

সুরিিাসভাগী 

দারিদ্র্য সীমাি নীসচ অিস্থানিত অেম ৫০ িছি উর্ধ্য গিসদ ও 

অনগ্রসি জনসগাষ্ঠী’ি আওতাভুি ব্যরিসদি মারসক ৫০০ 

োকা হাসি এ ভাতা প্রদান কিা হয়। ভাতাি অর্ য প্ররত ৩ মাস 

অন্তি ভাতাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক রহসাসি পরিসশাি কিা 

হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.৩.২] সুরিিাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 

১৮ িছি উর্ধ্য এিং ৫০ িছি এি রনে িয়স্ক দরিদ্র্ গিসদ ও 

অনগ্রসি জনসগাষ্ঠীি আওতাভুি ব্যরিসদি ৩ মাস গময়ারদ 

গমৌরলক দেতা উন্নয়ন বৃরিমূলক প্ররশেি গদয়া হয়। প্ররশেি 

গশসষ কৃতকার্ য িা উিীি য প্ররশেিার্ীসদি প্ররশেি কাসজ 

লারগসয় স্বকম যসংস্থাসনি জন্য ১০,০০০ োকা অনুদান গদয়া 

হয়। 

 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

[১.৩.৩] উপবৃরি 

সুরিিাসভাগী 

৫ িছি উর্ধ্য গিসদ ও অনগ্রসি জনসগাষ্ঠীি আওতাভুি 

রশোর্ীসদি প্রার্রমক পর্ যাসয় ৭০০ োকা, মাধ্যরমক পর্ যাসয় 

৮০০, উচ্চ মাধ্যরমক পর্ যাসয় ১০০০ োকা এিং উচ্চতি পর্ যাসয় 

১২০০ োকা হাসি উপবৃরি প্রদান কিা হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.৪] রহজড়া জনসগাষ্ঠীি 

জীিনমান উন্নয়সন সহায়তা 

প্রদান 

[১.৪.১] ভাতা 

সুরিিাসভাগী 

দরিদ্র্য সীমাি নীসচ অিস্থানিত অেম ৫০ িছি উর্ধ্য রহজড়া 

জনসগাষ্ঠী’ি ব্যরিসদি মারসক ৬০০ োকা হাসি এ ভাতা পান। 

ভাতাি অর্ য প্ররত ৩ মাস অন্তি ভাতাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক 

রহসাসি পরিসশাি কিা হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.৪.২] সুরিিাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 

১৮ িছি উর্ধ্য এিং ৫০ িছি এি রনে িয়স্ক দরিদ্র্ রহজড়া 

জনসগাষ্ঠীি আওতাভুি ব্যরিসদি ৩ মাস গময়ারদ গমৌরলক 

দেতা উন্নয়ন বৃরিমূলক প্ররশেি গদয়া হয়। প্ররশেি গশসষ 

কৃতকার্ য িা উিীি য প্ররশেিার্ীসদি প্ররশেি কাসজ লারগসয় 

স্বকম যসংস্থাসনি জন্য ১০,০০০ োকা অনুদান গদয়া হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.৪.৩] উপবৃরি 

সুরিিাসভাগী 

৫ িছি উর্ধ্য রহজড়া রশোর্ীসদি প্রার্রমক পর্ যাসয় ৭০০ োকা, 

মাধ্যরমক পর্ যাসয় ৮০০, উচ্চ মাধ্যরমক পর্ যাসয় ১০০০ োকা 

এিং উচ্চতি পর্ যাসয় ১২০০ োকা হাসি উপবৃরি প্রদান কিা 

হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.৫] হাসপাতাসল 

অিস্থানিত দুস্থ গিাগীসদি 

সহায়তা প্রদান 

[১.৫.১] গসিা সংখ্যা দরিদ্র্ গিাগীসদি হাসপাতাসল ভরতয ও সুরচরকৎসা প্রারপ্ত, 

রিনামূসল্য ঔষি, সহায়ক র্ন্ত্রপারত, কৃরত্রম অে, রিরভন্ন 

রচরকৎসা সামগ্রী, পথ্য সিিিাহ িা সংগ্রসহি জন্য নগদ 

আরর্ যক সহায়তা, পরিসিয় গপাষাক প্রদান, িি সিিিাহ িা 

ক্রসয় নগদ অর্ য সহায়তা, পুরিকি খািাি সিিিাহ, অিারিত 

রশশু পুনি যাসন, গিাসগি কািসি পরিিাসি অিারিত গিাগীসদি 

পরিিাসি পুনি যাসন, হাসপাতাল/রচরকৎসা গকে স্থানান্তসি 

সহায়তা, গিাগীসদি স্বাস্থযসসচতনা/ প্রার্রমক রচরকৎসা রিষসয় 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

অিরহতকিি, গুরুতি অসুস্থতা, অপাসিশন ইতযারদ গেসত্র 

মানরসক রিপর্ যস্ত গিাগীি, গিাগীি সাসর্ পারিিারিক ও 

সামারজক গর্াগাসর্াগ স্থাপসন সহায়তা, স্বজনসদি কাউসন্সরলং 

প্রদাসনি মাধ্যসম মসনািল বৃরিি সহায়তা, নাম পরিচয় রিহীন 

দরিদ্র্ মৃত ব্যরিি সৎকাসিি ব্যিস্থা কিা, গিাগমুরিি পি 

নগদ আরর্ যক সহায়তা ইতযারদ সহায়তা প্রদান কিা হসয় 

র্াসক। 

[১.৫.২] সিকারি 

অনুদাসন ব্যরয়ত অসর্ যি 

পরিমাি 

হাসপাতাসল অিস্থানিত দুস্থ গিাগীসদি সহায়তা প্রদাসন 

সিকারি অনুদাসন ব্যরয়ত অসর্ যি পরিমান। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.৬] কযান্সাি, রকডরন, 

রলভাি রসসিারসস, গরাসক 

প্যািালাইজড ও জন্মগত 

হৃদসিাগীসদি আরর্ যক 

সহায়তা প্রদান 

[১.৬.১] আরর্ যক 

সহায়তা সুরিিাসভাগী 

কযান্সাি, রকডরন, রলভাি রসসিারসস, গরাসক প্যািালাইজড ও 

জন্মগত হৃদসিাসগ আক্রান্ত রনি যারচত প্রসতযক গিীি গিাগীসক 

এককালীন ৫০,০০০ (পিাশ হাজাি) োকা প্রদান কিা হয়। 

আরর্ যক অনুদান বৃরি/হ্রাসসি েমতা সিকাি সংিেি কসি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.১০] সামারজক সমস্যা ও 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালসয়ি 

প্রদি গসিা সম্পরকযত 

গসিষিা/মূল্যায়ন কম য 

পরিচালনা 

[১.১০.১] মূল্যায়ন 

প্ররতসিদন 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালয় কর্তযক প্রদি রিরভন্ন গসিাি সামারজক 

প্রভাি, গসিামান র্াচাই, িাস্তিায়ন সমস্যা রচরিতকিি, 

গসিামান উন্নয়ন সম্পসকয সুপারিশ প্রিয়ন রিষসয় র্ততীয় পে 

িািা মূল্যায়ন প্ররতিসদন প্রিয়ন। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি, 

িাংলাসদশ জাতীয় 

সমাজকল্যাি 

পরিষদ ও জাতীয় 

প্ররতিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউসেশন 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[১.১১] সমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালয় প্রদি গসিা 

সম্পসকয প্রচািিা 

[১.১১.১] প্রকারশত 

সমাজকল্যাি িাতযা 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালয় আওতািীন সমাজসসিা অরিদফতি 

গর্সক প্রকারশত সমাজসসিা ও সমাজকল্যাি সম্পরকযত 

তথ্যারদ সম্বরলত মারসক পরত্রকা, র্া সমাজকল্যাসিি সিকারি 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

প্রচািিাি মুখপাত্র রহসসসি কাজ কসিসছ। 

[১.১১.২] রিলসিাড য সমাজকল্যাি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম জনগিসক প্রদি গসিা ও 

গসিা প্রারপ্তি পিরত সম্পসকয জনগিসক অিরহতকিি, গসিা 

সম্পসকয জনসসচতনতা ততরি, রিরভন্ন সামারজক রিষসয় 

সসচতনতা ততরি এিং গশখ হারসনা ব্র্যারেং এি লসেয 

প্রচািিাি জন্য রিলসিাড য স্থাপন। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন 

[১.১১.৩] রভরডও 

প্রচািিা 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম জনগিসক প্রদি গসিা ও 

গসিা প্রারপ্তি পিরত সম্পসকয জনগিসক অিরহতকিি, গসিা 

সম্পসকয জনসসচতনতা ততরি এিং গশখ হারসনা ব্রারেং এি 

লসেয প্রচািিাি জন্য রভরডও টিরভ, ওসয়িসাইে এিং 

ইউটিউি, গফজবুকসহ রিরভন্ন সামারজক গর্াগাসর্াগ মাধ্যসম 

প্রচািিাি ব্যারপ্তকাল। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন 

[১.১২] গর্ৌর্ উসদ্যাসগ গৃহীত 

উন্নয়ন প্রকসল্পি মাধ্যসম 

প্রদি গসিা 

[১.১২.১] প্রদি গসিা সিকারি-গিসিকারি গর্ৌর্ উসদ্যাসগ িাস্তিারয়ত প্রকল্পসমূসহি 

মাধ্যসম প্ররতরষ্ঠত হাসপাতাসলি আগত গিাগীসদি মসধ্য 

শতকিা ৩০ ভাগ গিাগীসক রিনামূসল্য রচরকৎসাসসিা গদয়া 

হয়। একইভাসি সিকারি-গিসিকারি গর্ৌর্ উসদ্যাসগ 

িাস্তিারয়ত প্রকল্পসমূসহি মাধ্যসম অনগ্রসি, সমস্যাগ্রস্ত িা 

প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি উন্নয়সনি লসেয প্ররতরষ্ঠত প্ররতষ্ঠাসনি 

মাসধ্যসম গসিা প্রদান কিা হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন 

[১.১৩] অনলাইন ভাতা 

ব্যিস্থাপনা রসসেম চালু 

(িয়স্কভাতা, রিিিাভাতা ও 

প্ররতিন্ধীভাতা) 

[১.১৩.১] ভাতা 

ব্যিস্থাপনা রসসেসম 

গমাে ডাো এরি ও 

আপসডে  

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম মারিডাইসমনশনাল 

অনলাইন ভাতা ব্যিস্থাপনা চালু কিা হসি, র্াসত একরদসক 

রিদ্যমান ভাতাসভাগীি হালনাগাদ তথ্যারদসহ তাসদি ভাতা 

প্রারপ্তসংক্রান্ত ব্যিস্থাপনা অন্তভু যি র্াকসি গতমরন 

নতুনভাতাসভাগীগি সিাসরি এিং রডরজোল গসন্টাি গর্সক 

নতুনভাতাি আসিদন, আসিদন ট্ট্যরকং, রিদ্যমান 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন 
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ভাতাসভাগীগি তাসদি ভাতাি অর্ যপ্রারপ্তি রিষসয় সুরিিা গ্রহি 

কিসত পািসিন। এসেসত্র রিদ্যমান ও নতুনভাতাসভাগীসদি 

তথ্য ডাো গিইসজ এরন্টি সংখ্যা বুঝাসনা হসয়সছ।প্ররতিছি 

আপসডেকৃত তথ্য সংসর্াজন । 

[১.১৩.২] ভাতা 

ব্যিস্থাপনা রসসেসম 

গমাে ডাো এরিি 

শতকিা পরিমাি 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালসয়ি মাধ্যসম মারিডাইসমনশনাল 

অনলাইন ভাতা ব্যিস্থাপনা চালু কিা হসি, র্াসত একরদসক 

রিদ্যমান ভাতাসভাগীি হালনাগাদ তথ্যারদসহ তাসদি ভাতা 

প্রারপ্তসংক্রান্ত ব্যিস্থাপনা অন্তভু যি র্াকসি গতমরন 

নতুনভাতাসভাগীগি সিাসরি এিং রডরজোল গসন্টাি গর্সক 

নতুনভাতাি আসিদন, আসিদন ট্ট্যরকং, রিদ্যমান 

ভাতাসভাগীগি তাসদি ভাতাি অর্ যপ্রারপ্তি রিষসয় সুরিিা গ্রহি 

কিসত পািসিন। এসেসত্র রিদ্যমান ও নতুনভাতাসভাগীসদি 

তথ্য ডাো গিইসজ এরন্টি হাি (%) বুঝাসনা হসয়সছ। 

 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন 

[২.১] অসচ্ছল প্ররতিন্ধী 

ভাতা প্রদান 

[২.১.১] সুরিিাসভাগী 

প্ররতিন্ধী 

দরিদ্র্য সীমাি নীসচ অিস্থানিত প্ররতিন্ধী ব্যরি মারসক ৭০০ 

োকা হাসি এ ভাতা পান। ভাতাি অর্ য প্ররত ৩ মাস অন্তি 

ভাতাসভাগীগসিি স্ব স্ব ব্যাংক রহসাসি পরিসশাি কিা হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[২.২] প্ররতিন্ধী রশোর্ীসদি 

রশো উপবৃরি প্রদান 

[২.২.১] সুরিিাসভাগী 

প্ররতিন্ধী রশোর্ী 

৫ িছি উসর্ধ্য প্ররতিন্ধী রশোর্ীসদি প্রার্রমক পর্ যাসয় ৭০০ 

োকা, মাধ্যরমক পর্ যাসয় ৭৫০ োকা, উচ্চ মাধ্যরমক পর্ যাসয় 

৮৫০ োকা এিং উচ্চতি পর্ যাসয় ১২০০ োকা হাসি উপবৃরি 

প্রদান কিা হয়।  

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[২.৬] প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

সহায়ক উপকিি সিিিাহ 

[২.৬.১] উপকিি 

সুরিিাসভাগী 

জাতীয় প্ররতিন্ধী উন্নয়ন ফাউসেশন পরিচারলত গদশব্যাপী 

১০৩টি প্ররতিন্ধী গসিা ও সাহায্য গকসেি মাধ্যসম অটিজম িা 

অটিজম গেকোম রডজঅড যািস, শািীরিকপ্ররতিরন্ধতা, 

সমাজসসিা 

অরিদফতি ও 

জাতীয় প্ররতিন্ধী 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 
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দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

মানরসক অসুস্থতাজরনত প্ররতিরন্ধতা, দৃরিপ্ররতিরন্ধতা, 

িাকপ্ররতিরন্ধতা, বুরিপ্ররতিরন্ধতা, শ্রিিপ্ররতিরন্ধতা, শ্রিি-

দৃরিপ্ররতিরন্ধতা, গসরিব্রাল পালরস, ডাউন রসনসরাম, িহুমারত্রক 

প্ররতিরন্ধতা সম্পন্ন ব্যরিগিসক রিনামূসল্য সহায়ক উপকিি 

সিিিাহ কিা হয় এিং সমাজসসিা অরিদফতি পরিচারলত 

কৃরত্রম অে উৎপাদনসকে হসত স্বল্পমূসল্য কৃরত্রম অে 

সিিিাহ কিা হয়। 

উন্নয়ন ফাউসেশন 

[২.৭] প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

রিসশষ রশো এিং প্ররশেি 

প্রদান 

[২.৭.১] রিসশষ রশো 

ও প্ররশেি সুরিিাসভাগী 

সমাজসসিা অরিদফতি পরিচারলত রশোর্ীসদিসক ১ টি 

সিকারি দৃরি প্ররতিন্ধী রিদ্যালয় ও গজলাসমূসহি ৬ টি 

সমরিত দৃরি প্ররতিন্ধী রশো কার্ যক্রসমি মাধ্যসম ৫-১৮ িছি 

িয়সী দৃরি প্ররতিন্ধী রশশুসদি রশো প্ররশেি প্রদান কিা হয়। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি ও 

জাতীয় প্ররতিন্ধী 

উন্নয়ন ফাউসেশন 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.১] সুদমুি ক্ষুদ্র্ঋি প্রদান [৩.১.১] 

পুনঃরিরনসয়াসগি 

পরিমাি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্র্ঋি কার্ যক্রসমি আওতায় ঘূি যায়মান তহরিল হসত ক্ষুদ্র্ঋি 

রহসসসি পুনঃরিরনসয়াগকৃত অসর্ যি পরিমাি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.১.২] রিরনসয়াসগি 

পরিমাি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্র্ঋি কার্ যক্রসমি আওতায় ঘূি যায়মান তহরিল হসত ক্ষুদ্র্ঋি 

রহসসসি প্রািরিক রিরনসয়াগকৃত অসর্ যি পরিমাি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.১.৩] আদায়কৃত 

সারভ যস চাজয 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্র্ঋি কার্ যক্রসমি ঘূি যায়মান তহরিল হসত প্রদি ক্ষুদ্র্ঋি 

রহসসসি প্রিরিক রিরনসয়াগ ও পুনঃরিরনসয়াগ হসত প্রাপ্ত 

সারভ যস চাসজযি পরিমাি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 
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[৩.১.৪] রিরনসয়াগ 

আদাসয়ি হাি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি জন্য 

ঘূি যায়মান তহরিল হসত ক্ষুদ্র্ঋি প্রর্মিাসিি মসতা 

রিরনসয়াগকৃত অসর্ যি আদাসয়ি হাি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.১.৫] পুনঃরিরনসয়াগ 

আদাসয়ি হাি 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

ক্ষুদ্র্ঋি কার্ যক্রসমি ঘূি যায়মান তহরিল হসত ক্ষুদ্র্ঋি রহসসসি 

পুনঃরিরনসয়াগকৃত অসর্ যি আদাসয়ি হাি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.২] বৃরিমূলক ও দেতা 

উন্নয়ন প্ররশেি 

[৩.২.১] সুরিিাসভাগী 

পুরুষ প্ররশেিার্ী 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

পুনি যাসন কার্ যক্রসমি মাধ্যসম প্রসদয় প্ররশেসি লেযভুি পুরুষ 

প্ররশেিার্ীি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.২.২] সুরিিাসভাগী 

নািী প্ররশেিার্ী 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

পুনি যাসন কার্ যক্রসমি মাধ্যসম প্রসদয় প্ররশেসি লেযভুি নািী 

প্ররশেিার্ীি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.২.৩] প্ররশেি গেড 

সংখ্যা 

আিএসএস, আিএমরস, ইউরসরড ও প্ররতিন্ধী ব্যরিসদি 

পুনি যাসন কার্ যক্রসমি মাধ্যসম প্রসদয় প্ররশেসিি গেড সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৩] সুরিিািরিত 

রশশুসদি আিাসন, 

ভিিসপাষি, রশো, প্ররশেি 

ও পুনি যাসন প্রদান 

[৩.৩.১] সুরিিাপ্রাপ্ত 

রশশু 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থ রশশু পুনি যাসন গকে, গছােমরন 

রনিাস, গিরি গহাম, গশখ িাসসল রশশু প্ররশেি ও পুনি যাসন 

গকসেি মাধ্যসম রশো প্ররতষ্ঠাসন পাঠিত রশশু রশোর্ীি 

সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৩.২] পািরলক 

পিীোয় রশশুসদি গড় 

পাসশি হাি 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থ রশশু পুনি যাসন গকে, গছােমরন 

রনিাস, গশখ িাসসল রশশু প্ররশেি ও পুনি যাসন গকসেি রশশু 

রশোর্ীসদি পািরলক পিীোয় গড় পাসশি হাি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

[৩.৩.৩] পুনি যারসত 

রশশু 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থ রশশু পুনি যাসন গকে, গছােমরন 

রনিাস, গিরি গহাম, গশখ িাসসল রশশু প্ররশেি ও পুনি যাসন 

গকসেি মাধ্যসম পুনি যারসত রশশুি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৩.৪] রশশু অরিকাি 

জনসসচতনতা কার্ যক্রসম 

অংশগ্রহিকািী 

সিকারি রশশু পরিিাি, দুঃস্থরশশু পুনি যাসন গকে, গছােমরন 

রনিাস, গিরি গহাম, রসএসরপরি এিং গশখ িাসসল রশশু 

প্ররশেি ও পুনি যাসন গকে এিং সমাজসসিা অরিদফতি, 

গজলা ও উপসজলা পর্ যাসয়ি রশশু কল্যাি গিাড য কর্তযক 

আসয়ারজত সভা, গসরমনাি, রসসম্পারজয়াম, কম যশালা এিং 

সামারজক গর্াগাসর্াগ মাধ্যসমি সহায়তায় সসচতন জনসংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৪] গিসিকারি 

এরতমখানায় কযারপসেশন 

গ্রান্ট প্রদান 

[৩.৪.১] সুরিিাপ্রাপ্ত 

িালক রশশু 

কযারপসেশন গ্রান্ট (সিসিকারি এরতমখানাি এরতম রশশুসদি 

জন্য জনপ্ররত মারসক ১০০০ োকা হাসি প্রদি আরর্ যক 

অনুদান) রশশুসদি এি আওতাভুি গিসিকারি এরতমখানাি 

গ্রান্ট প্রাপ্ত িালক রশশুি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৪.২] সুরিিাপ্রাপ্ত 

িারলকা রশশু 

কযারপসেশন গ্রান্ট (সিসিকারি এরতমখানাি এরতম রশশুসদি 

জন্য জনপ্ররত মারসক ১০০০ োকা হাসি প্রদি আরর্ যক 

অনুদান) এি আওতাভুি গিসিকারি এরতমখানাি গ্রান্ট প্রাপ্ত 

িারলকা রশশুি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৪.৩] আওতাভুি 

প্ররতষ্ঠান সংখ্যা 

কযারপসেশন গ্রান্ট (সিসিকারি এরতমখানাি এরতম রশশুসদি 

জন্য জনপ্ররত মারসক ১০০০ োকা হাসি প্রদি আরর্ যক 

অনুদান) প্রদাসনি লসেয িাছাইকৃত গিসিকারি এরতমখানাি 

সংখ্যা। 

 

 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৫] সমাসজি অসহায় [৩.৫.১] রনরম যত সমাজসসিা অরিদফতসিি কার্ যক্রম িাস্তিায়সনি লসেয উন্নয়ন সমাজসসিা রিরভন্ন প্ররতসিদন িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

জনসগাষ্ঠীি জন্য 

অিকাঠাসমা রনম যাি 

আিকাঠাসমাি আয়তন প্রকসল্পি আওতায় রনম যািািীন সিকারি অিকাঠাসমা, র্া 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালসয়ি রমশন িাস্তিায়সনি লসেয রনরম যত, 

গস সকল আিকাঠাসমি আয়তন। 

অরিদফতি গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৩.৭] SDG লেযমাত্রা 

৫.৪.১-এি আসলাসক  

অবিতরনক গৃহস্থলী কাসজি 

মর্ যাদা উন্নীতকিি ও 

পারিিারিক কার্ যক্রসম নািী-

পুরুসষি অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব িন্টনসক 

উৎসারহতকিি 

[৩.৭.১] প্রচািিা (রপ্রন্ট 

ও রভজ্যযয়াল)’ি মাধ্যসম 

সসচতন ব্যরি 

রলফসলে, গপাোি, রিলসিাড য, পরত্রকাি রিজ্ঞাপন ইতযারদ রপ্রন্ট 

রমরডয়া এিং টিরভ েে, ইউটিউি, গফজবুক ইতযারদ প্রচাি 

মাধ্যসম রভরডও প্রচািিাি মাধ্যসম জনসসচনতা বৃরি। 

অবিতরনক গৃহস্থালী কাসজি মর্ যাদা উন্নীতকিি ও পারিিারিক 

কার্ যক্রসম নািী-পুরুসষি অংশীদারিত্বমূলক দারয়ত্ব িন্টনসক 

উৎসারহতকিসি সসচতন ব্যরিি সংখ্যা এ গেসত্র স্যাম্পল 

জরিসপি মসধ্যসম সংখ্যা পরিমাপ কিসত হসি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

স্যাম্পল জরিপ সমাজসসিা অরিদফতি এিং 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালসয়ি িারষ যক 

প্ররতসিদন। 

[৩.৭.২] গসরমনাি ও 

ওয়াকযশসপি মাধ্যসম 

সসচতন ব্যরি 

অবিতরনক গৃহস্থালী কাসজি মর্ যাদা উন্নীতকিি ও পারিিারিক 

কার্ যক্রসম নািী-পুরুসষি অংশীদারিত্বমূলক দারয়ত্ব িন্টনসক 

উৎসারহতকিসি গসরমনাি ও ওয়াকযশসপি মাধ্যসম সমাসজি 

গুরুত্বপূি য ব্যরি, সমাজকল্যাি মন্ত্রিালয় অিীন দপ্তি 

সংস্থাসমূসহি কম যকতযা-কম যচািী, মন্ত্রিালসয়ি অংশীজন 

(সেকসহাল্ডাি), র্ািা রিরভন্ন সামাজকল্যাি মূলক কাসজ স্ব স্ব 

গেসত্র গনর্তত্ব প্রদান কিসছন, তাসদি সমিসয় ৩-৫টি 

ওয়াকযশপ ও গসরমনাসিি মাধ্যসম জনসসচনতা বৃরি কিসত 

হসি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

সমাজসসিা 

অরিদফতসিি ২য় 

পর্ যাসয়ি ডাো 

সমাজসসিা অরিদফতসিি ২য় পর্ যাসয়ি 

ডাো, মন্ত্রিালয় ও অরিদফতসিি িারষ যক 

প্ররতসিদন 

[৪.৩] কযান্সাি, রকডনী , 

রলভাি রসসিারসস, জন্মগত 

হৃদসিাগ এিং গরাসক 

প্যািালাইজড গিাসগ 

আক্রান্তসদি আরর্ যক সহায়তা 

প্রদান সংক্রান্ত কম যসূরচ 

নীরতমালা-২০১৮ 

[৪.৩.১]নীরতমালা 

অনুসমারদত 

কযান্সাি, রকডরন এিং রলভাি রসসিারসস গিাসগ আক্রান্ত 

রনি যারচত প্রসতযক গিীি গিাগীসক এককালীন ৫০,০০০ (পিাশ 

হাজাি) োকা প্রদান কিা হয়। কযান্সাি, রকডনী , রলভাি 

রসসিারসস, জন্মগত হৃদসিাগ এিং গরাসক প্যািালাইজড 

গিাসগ আক্রান্তসদি আরর্ যক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কম যসূরচ 

নীরতমালা-২০১৮ প্রিয়ন কিা হসি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

[৪.৭]গশখ িাসসল দু:স্থ রশশু 

প্ররশেি ও পুনি যাসন গকে 

[৪.৭.১]পুনি যাসন গকে 

বৃরিকিি 

িতযমাসন ১২ টিি সরহত চাঁদপুি ও িাজশাহীসত আসিা দুটি 

গশখ িাসসল দু:স্থ রশশু প্ররশেি ও পুনি যাসন গকে স্থাপন হসি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি  

 

রনম যাি কাসজি শতকিা 

হাি  

অগ্রগরত প্ররতসিদন 

[৫.২] প্রসিশন ও আফোি 

গকয়াি সারভ যস 

[৫.২.১] প্রসিশন 

সহায়তা সুরিিাসভাগী 

রসএমএম গকাে য, গজলা, উপসজলা এিং প্ররতষ্ঠাসন কম যিত 

প্রসিশন অরফসািগসিি মাধ্যসম প্রসিশন সহায়তা প্রাপ্ত 

প্রসিশনাি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৫.২.২] আফোি 

গকয়াসিি মাধ্যসম 

পুনি যারসত 

রসএমএম গকাে য, গজলা, উপসজলা ও প্ররতষ্ঠাসন কম যিত 

প্রসিশন অরফসাি অর্িা সমাজসসিা অরফসািগসিি মাধ্যসম 

আফোি গকয়াি সহায়তা প্রাপ্ত প্রসিশনাি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৫.৪] সামারজক-প্ররতিন্ধী 

গমসয়সদি প্ররশেি ও 

পুনি যাসন 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামারজক প্ররতিন্ধী 

নািী 

সামারজক প্ররতিন্ধী নািীসদি প্ররশেি ও পুনি যাসন 

গকেসমূসহি মাধ্যসম িছিব্যাপী আশ্রয়/আিাসন ও প্ররশেি 

প্রাপ্ত রভকটিসমি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৫.৪.২] সামারজক 

প্ররতিন্ধী নািী পুনি যাসন 

সামারজক প্ররতিন্ধী নািীসদি প্ররশেি ও পুনি যাসন 

গকেসমূসহি মাধ্যসম িছিব্যাপী সামারজকভাসি পুনি যারসত 

রভকটিসমি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৫.৫] মরহলা ও রশশু-

রকসশািী গহফাজরতসদি 

রনিাপদ আিাসন (সসফ 

গহাম) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

নািী ও রশশু 

রনিাপদ গহফাজত গকেসমূসহি মাধ্যসম িছিব্যাপী নািী ও 

রকসশািীসদি আশ্রয়/আিাসন ও প্ররশেি প্রদাসনি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৫.৫.২] গসফ গহাম 

গর্সক পুনি যারসত নািী 

ও রশশু 

রনিাপদ গহফাজত গকেসমূসহি মাধ্যসম পুনি যারসত নািী ও 

রকসশািীসদি সংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৫.৬] চাইল্ড গহল্প লাইসনি [৫.৬.১] প্রাপ্ত চাইল্ড গহল্প লাইন ১০৯৮ এ প্রাপ্ত গেরলসফান কল সংখ্যা। সমাজসসিা রিরভন্ন প্ররতসিদন িারষ যক প্ররতসিদন, মারসক অগ্রগরত 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূহ রিিিি 

িাস্তিায়নকািী 

দপ্তি/সংস্থা পরিমাপ পিরত উপাি সূত্র 

মাধ্যসম রশশু সুিো গেরলসফান কলসংখ্যা কলসংখ্যা ক্রমািসয় বৃরিি লসেয ব্যাপক প্রচািিা। অরিদফতি গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

প্ররতসিদন, িাসজে িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

[৫.৬.২]সুিাহাকৃত 

গেরলসফান কল 

চাইল্ড গহল্প লাইন ১০৯৮ এ আগত গেরলসফান কল এি মসধ্য 

সুিাহাকৃত গেরলসফান কসলি শতকিা হাি। 

সমাজসসিা 

অরিদফতি 

রিরভন্ন প্ররতসিদন 

গর্সক ২য় পর্ যাসয়ি 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িারষ যক প্ররতসিদন, সামারজক রনিাপিা 

সংক্রান্ত মারসক প্ররতসিদন, িাসজে 

িাস্তিায়ন প্ররতসিদন 

 

সাংদর্াজনী ৩ 

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

 

প্ররতষ্ঠাসনি 

িিি 

প্ররতষ্ঠাসনি 

নাম সংরিি কম যসম্পাদন সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাসনি রনকে সংরিি 

মন্ত্রিালয়/রিভাসগি প্রতযারশত সহায়তা প্রতযাশাি গর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূিি না হসল সিাব্য প্রভাি 

রিভাগ আরর্ যক 

প্ররতষ্ঠান 

রিভাগ 

ভাতা সুরিিাসভাগী,ভাতা সুরিিাসভাগী,সুরিিাসভাগী 

প্ররশেিার্ী,উপবৃরি সুরিিাসভাগী,আরর্ যক সহায়তা 

সুরিিাসভাগী,খাদ্য সহায়তা 

সুরিিাসভাগী,সুরিিাসভাগী প্ররতিন্ধী ,সুরিিাসভাগী 

প্ররতিন্ধী রশোর্ী,ভাতা সুরিিাসভাগী,উপবৃরি 

সুরিিাসভাগী,ভাতা সুরিিাসভাগী,সুরিিাসভাগী 

প্ররশেিার্ী 

১.সমাজসসিা অরিদপ্তসিি রিভাজন অনুসিসি 

গকেীয় িয়স্কভাতা রহসাি গর্সক র্র্াসমসয় 

অন্যান্য ব্যাংসক অর্ য অিমুিকিি; 

২.সমাজসসিা অরিদপ্তসিি রিভাজন অনুসিসি 

র্র্াসমসয় গসানালী ব্যাংসকি রিরভন্ন শাখায় 

অর্ য অিমুিকিি; ৩.র্র্াসমসয় 

উপকািসভাগীসদি রনকে ভাতা রিতিি। 

গসানালী, জনতা, অগ্রিী, 

িাংলাসদশ কৃরষ ব্যাংক ও 

িাজশাহী কৃরষ উন্নয়ন 

ব্যাংসকি কম যদেতাি উপি 

রনভ যিশীল। 

১.ভাতা রিতিি িািাগ্রস্ত হসি; 

২.সুরিিাসভাগীগি েরতগ্রস্থ হসি; 

৩.জনসািািসিি রনকে সিকাসিি 

প্ররতশ্রুরত িািাগ্রস্ত হসি। 

মন্ত্রিালর়্ স্বিাষ্ট্র 

মন্ত্রিালয় 

আশ্রয়প্রাপ্ত সামারজক প্ররতিন্ধী নািী,পুনঃএকীকৃত 

রশশু,সামারজক প্ররতিন্ধী নািী পুনি যাসন,আশ্রয়প্রাপ্ত 

নািী ও রশশু,সহায়তাপ্রাপ্ত রশশুি সংখ্যা,আশ্রয়প্রাপ্ত 

সুরিিাসভাগী,সসফ গহাম গর্সক পুনি যারসত নািী ও 

রশশু,পুনি যারসত ভিঘুসি 

রশশু আইন ২০১৩, রদ প্রসিশন অি অসফোি 

অরড যসনন্স ১৯৬০ এিং ভিঘুসি ও রনিাশ্রয় 

ব্যরি (পুনি যাসন) আইন, ২০১১ ইতযারদ 

আইসনি প্রসয়াগ 

আইন প্রসয়াসগি দারয়ত্ব 

আইন শৃঙ্খলা িোকািী 

িারহনী কর্তযক রনয়ন্ত্রীত 

রশশু আইন ২০১৩, রদ প্রসিশন অি 

অসফোি অরড যসনন্স ১৯৬০ এিং ভিঘুসি ও 

রনিাশ্রয় ব্যরি (পুনি যাসন) আইন, ২০১১ 

ইতযারদ আইসনি প্রসয়াগ কিা হসল 

প্রতযারয়ত প্ররতষ্ঠানসমূসহ রনিাসীি সংখ্যা 

হ্রাস/বৃরি হসত পাসি। 
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প্ররতষ্ঠাসনি 

িিি 

প্ররতষ্ঠাসনি 

নাম সংরিি কম যসম্পাদন সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাসনি রনকে সংরিি 

মন্ত্রিালয়/রিভাসগি প্রতযারশত সহায়তা প্রতযাশাি গর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূিি না হসল সিাব্য প্রভাি 

 

 

মন্ত্রিালয় 

স্থানীয় 

সিকাি 

মন্ত্রিালয় 

ভাতা সুরিিাসভাগী রনি যাচন ১.সমাজসসিা অরিদপ্তসিি রিভাজন অনুসিসি 

ভাতাসভাগী রনি যাচন কসি র্র্াসমসয় সভাি 

কার্ যরিিিিী ও তারলকা গপ্রিি কিা। 

২. ভাতাসভাগীি ওয়াড য রভরিক অসপেমান 

তারলকা গপ্রিসি সহায়তা কিা। 

৩. মৃত ভাতাসভাগীি স্থসল র্র্াসমসয় 

প্ররতস্থাপসন সহায়তা কিা। 

উপসজলা পরিষদ/ইউরনয়ন 

পরিষদ এি  প্রসয়াজনীয় 

সহায়তাি উপি ভাতা 

কার্ যক্রম  রনভ যিশীল। 

১.ভাতা রিতিি িািাগ্রস্ত হসি; 

২.সুরিিাসভাগীগি েরতগ্রস্থ হসি; 

৩.জনসািািসিি রনকে সিকাসিি 

প্ররতশ্রুরত িািাগ্রস্ত হসি। 

 


