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

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

সাম্প্ররতক অজযন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎপররকল্পনা  

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজযনসমূহ 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, বসসলট সমাজসসিা অবিদফতসেে বিভাগীয় পর্ যাসয়ে একটি আঞ্চবলক কার্ যালয়। 

সমাজসসিা অবিদফতে গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাসদশ সেকাসেে অন্যতম জাবতগঠনমূলক দপ্তে বিসাসি দদসশে দুঃস্থ, দবেদ্র, 

অিসিবলত, অনগ্রসে,  সুসর্াগ-সুবিিািবঞ্চত, সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ ও প্রবতিন্ধী জনসগাষ্ঠীসক দসিা প্রদান কেসে। 

লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জনসগাষ্ঠীসক মানি সম্পসদ পবেণত কসে সমাজসসিা অবিদফতে দাবেদ্রযবিসমাচন এিাং সামাবজক 

বনোপত্তা প্রদাসনে মাধ্যসম দদসশে সাবি যক উন্নয়সন গুরুত্বপূণ য ভূবমকা পালন কেসে। বিভাগীয় পর্ যাসয় সমাজসসিা 

অবিদফতসেে প্রবতবনবিত্বকােী বিসসসি বিভাগীয়  সমাজসসিা কার্ যালসয়ে অিীন  দপ্তেসমূসিে মাধ্যসম গত বতন িেসে 

২.৭৩ িাজাে িয়স্কভাতাসভাগী, ৮০৩৮৯ জন বিিিা ও স্বামী বনগৃিীতা মবিলা ভাতাসভাগী এিাং ৬৪৫২৮ জন অসচ্ছল 

প্রবতিন্ধী ভাতাসভাগী, ৫৭৫৫  জন প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীে উপবৃবত্তসি সি যসমাট  ৪ লক্ষ্ ২২িাজাে ৭শত ৯৭ জন 

ভাতাসভাগী’ে নাসম ব্াাংক বিসাি দ ালা িসয়সে,। সকল ভাতাসভাগীে ব্াাংক বিসসসি সোসবে ভাতাে অর্থ য পবেসশাি 

কো িসচ্ছ। ৩৩৮২০ জন প্রবতিন্ধী ব্বক্তে পবেচয়পত্র প্রদান সম্পন্ন কসেসে।  

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

বিভাগীয় পর্ যাসয় সমাজসসিা অবিদফতসেে কার্ যক্রম িাস্তিায়সনে দক্ষ্সত্র  প্রিান চযাসলঞ্জ িসচ্ছ জনিল স্বল্পতা তাোড়া 

সুবিিাসভাগীসদে একটি দকন্দ্রীয় বিবজটাল তথ্যভাণ্ডাসেে আওতায় আনয়ণ এিাং ই-সাবভ যসসে মাধ্যসম স্বল্প ব্সয়, স্বল্প 

সমসয়ে মসধ্য দক্ষ্তা ও স্বচ্ছতাে সসে সুবিিাসভাগীসদে দদােসগাড়ায় কাবিত মাসনে দসিা দপ ৌঁসে দদয়া। সুবিিাসভাগী 

িাোইসয়ে দক্ষ্সত্র একটি স্বচ্ছ ব্িস্থাপনাে মাধ্যসম Targeting Error হ্রাস কোও অবিদফতসেে একটি 

িড় চযাসলঞ্জ। বনিন্ধন প্রাপ্ত প্রায় ৩০৯৮ টি দস্বচ্ছাসসিী সমাজকল্যাণ সাংস্থা’ে কার্ যক্রসমে র্র্থার্র্থ পবেিীক্ষ্ণ 

ও ব্িস্থাপনাও একটি িড় চযাসলঞ্জ। 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

সমাজসসিা অবিদফতসেে দকন্দ্রীয় লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী বসসলট বিভাসগে দসিাদাসন শুদ্ধাচাে অনুশীলন বনবশ্চতকেণ, 

ইসনাসভশনসক উৎসাি প্রদান এিাং দসিা প্রদান পদ্ধবতসক ২০২০ সাসলে মসধ্য বিবজটাইসজশন কো িসি। ২০১৯ সাসলে 

মসধ্য বিভাসগে সকল দসিাগ্রিীতাে একটি সমবিত বিবজটাল তথ্য ভান্ডাে ততবে সম্পন্ন কো িসি। ২০২০ সাসলে মসধ্য 

দজলা পর্ যাসয় দজলা সমাজসসিা কমসেক্স বনম যাণ প্রকল্প িাস্তিায়ন কো িসি।  

২০১৮-১৯ অর্ যবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহ 

 ২৭৩২০২ জন  ব্বক্তসক িয়স্কভাতা, ৮০৩৮৯ জনসক বিিিা ও স্বামী বনগৃিীতা মবিলা ভাতা এিাং ৬৪৫২৮ 

জন ব্বক্তসক অসচ্ছল প্রবতিন্ধী ভাতা ও ৫৭৫৫ জন প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীসক উপবৃবত্ত প্রদান। 

 ১৭৮৫০ জন দবেদ্র ব্বক্তসক উদ্বুদ্ধকেণ ও বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষ্ণ প্রদান কো িসি ও বিবনসয়াগ ও 

পুনুঃবিবনসয়াসগে মাধ্যসম ২৯.৬০ দকাটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান কো িসি। র্াসত বনম্নআসয়ে জনসগাষ্ঠী ও 

প্রবতিন্ধী ব্বক্তে আত্মকম যসাংস্থান, বনজস্ব পু ৌঁবজ সৃবি, দাবেদ্রয হ্রাস এিাং ক্ষ্মতায়ন িসি। 

 সমাসজে বিসশষ দেবণ বিসশষতুঃ বিজড়া, দিসদ ও অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে জীিনমান উন্নয়সনে লসক্ষ্য 

৩৫০ ব্বক্তসক প্রবশক্ষ্ণ, ৩০০ ব্বক্তসক বিসশষ ভাতা ও ২৫০ বশশুসক বশক্ষ্া উপবৃবত্ত চালুে মাধ্যসম ব্বক্তে 

জীিনমান উন্নয়ন কো িসি। 

 ০৪টি সেকাবে বশশু পবেিাসেে মাধ্যসম ৬২৫ সুবিিািবঞ্চত বশশুে আিাসন, বশক্ষ্া, প্রবশক্ষ্ণ বনবশ্চত কো 

িসি। 

 প্রবতিবন্ধতা শনাক্তকেণ জবেসপে দকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাসে সাংেবক্ষ্ত ৩৩৮২০ প্রবতিন্ধী ব্বক্তে তথ্য বিসেষণ 

কসে তাসদে উন্নয়সনে মূল দরাতিাোয় আনাে ব্িস্থা গ্রিণ কো িসি। 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 রসদলট রবভাদগর সজলা কার্ যালয় এবাং  প্রারতষ্ঠারনকসমূদহর েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা সজারোরকরণ, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এবাং এসরিরজ ২০৩০ এর 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

পররচালক, রবভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালয়,  

সমাজদসবা অরিেফতর, রসদলট 

এবাং 

মহাপররচালক, সমাজদসবা অরিেফতর, ঢাকা 

এর মদে 

 

২০১৯ 

 সাদলর জুন মাদসর ........ তাররদে এই বারষ যক কম যসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রনম্নরলরেত রবষদয় সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

 

 

সসকশন ১ 

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

১.১  রূপকল্প (Vision): 

সামাবজক কল্যাণ, সুেক্ষ্া, ক্ষ্মতায়ন এিাং উন্নয়সনে মাধ্যসম বসসলট দজলাে জনগসণে জীিনমান উন্নয়ন। 

১.২  অরভলক্ষয (Mission) 

উপযুক্ত ও আয়ত্বািীন সম্পসদে ব্িিাে কসে প্রাসবেক অাংশীদােগসণে সসে অাংশীদাবেসত্বে বভবত্তসত সুসাংিত ও 

বিকাশমান সামাবজক দসিা প্রদাসনে মাধ্যসম বসসলট দজলাে জনগসণে জীিনমান উন্নয়ন এিাং সামাবজক মেল সািন। 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  সুবিিািবঞ্চত ও অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে সামাবজক সুেক্ষ্া দজােদােকেণ 

২.  প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে সমবিত ও সম উন্নয়ন বনবশ্চতকেণ; 

৩.  সামাবজক ন্যায় বিচাে ও পুনুঃএকীকেণ (Reintegration); 
৪.  আর্থ যসামাবজক উন্নয়সন সামাবজক সাম্য (Equity) বনবশ্চতকেণ। 

১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  কার্ যপদ্ধবত, কম যপবেসিশ ও দসিাে মাসনান্নয়ন 

২.  দক্ষ্তাে সসে িাবষ যক কম যসম্পাদন চুবক্ত িাস্তিায়ন বনবশ্চত কো 

৩.  আবর্থ যক ও সম্পদ ব্িস্থাপনাে উন্নয়ন 

৪.  দক্ষ্তা ও তনবতকতাে উন্নয়ন 

৫.  তথ্য অবিকাে ও স্বপ্রসণাবদত তথ্য প্রকাশ িাস্তিায়ন দজােদাে কো 

১.৪ কার্ যাবরল (Functions) 

১.  সমাসজে অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে সকল প্রকাে দাবেদ্রয বিসমাচন ও জীিনমান উন্নয়ন; 

২.  দটকসই উন্নয়সনে জন্য শাবিপূণ য ও সমবিত সমাজ বিবনম যাসণে লসক্ষ্য দস্বচ্ছাসসিী সমাজকল্যাণ 

প্রবতষ্ঠানসমূিসক বনিন্ধন ও সিায়তা প্রদান; 

৩.  সুবিিািবঞ্চত বশশুসদে সুেক্ষ্াে জন্য প্রবতপালন, বশক্ষ্ণ, প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন; 

৪.  প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে সমবিত ও সমউন্নয়সনে লসক্ষ্য বশক্ষ্ণ, প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন; 

৫. ভবঘুদর, আইদনর সাংস্পদশ য আসা রশশু বা আইদনর সাদর্ সাংঘাদত জরড়ত রশশু ও সামারজক 

অপরািপ্রবণ ব্যরিদের উন্নয়ন, আদবক্ষণ (প্রদবশন) এবাং অন্যান্য আফটার সকয়ার সারভ যস বাস্তবায়ন।
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সেকশন২- 

কৌশলগত উদদ্েশয্, অগর্াধিকার কারয্কর্ম, করম্সম্পাদন সচূক এবং লকষ্য্মাতর্াসমহূ 

 

কৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

 

কৌশলগ

ত 

উদ্দেশ্যে

র মান  (

Weight of 

strategic 

objective) 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কর্মসম্

পাদন 

সূচক(Per

formance 

indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পা

দন 

সূচকের 

মান(Weight 

of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্জন 

লক্ষ্যমাত্রা / ২০১৮ নির্ণায়ক- ২০১৯ 

(Target/criteria value for FY 201৮-

201৯ 

প্রক্

ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯

-

২০২০ 

প্রক্ষেপ

ণ 

(Projecti

on) 

২০২০-

২০২১ 

 

 

২০১

৭-

২০১

৮ 

২০১

৮ 

২০১

৯ 

অসা

ধারণ 

অতি 

উত্ত

ম 

উত্ত

ম  

চল

তি 

মান 

চলতি 

মানের 

নিম্নে  

১০০

% 

৯০% ৮০% ৭০

% 

৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১4 ১5 

১  ( বিভাগীয়

দপ্তরসমূহে

 র

উন্নয়নমূল

 ক

কার্

 যক্রমের

 সমন্বয়

সাধন 
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১.১) বিভাগীয়  সমন্বয় সভা আয়োজন আয়োজিত 

সভা 

সংখ্যা 
 

১ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ - ১২ ১২ 

১.২) বিভাগীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

সিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি

ত 

% 

১ - - 
৯৫

% 

৯০

% 

৮০

%   
১০০

% 
১০০% 

১.৩) বিভিন্ন অফিসের কার্যক্রম 

বাস্তবায়ন 

দর্ শন/পরিদর্ শ

নকৃত অরিস  
সংখ্যা 

১ ৪৫ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ 
 

৬০ ৬০ 

১.৫) মাসিক স্টাফ সভা অনুষ্ঠিত 

সভা 

সংখ্যা 
১ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯  ১২ ১২ 

১.৫) মাসিক স্টাফ সভা   
          

১.৬) জেলা সমাজসেবা কার্যালয় 

পরিদর্শন 

পরিদর্শন

কৃত 

কার্যালয়  

সংখ্যা 

২ ৪ ৮ ৮ ৬ ৪ - - ৮ ৮ 

১.৭) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী 

সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন 

দর্শনকৃত 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

২ ১০ ২৪ ২৪ ২০ ১৫ - - ২৪ ২৪ 

১.৮) রিরিন্ন প্ররতষ্ঠান/ প্রকল্প পরিদর্ শন দর্শনকৃত 

প্রতিষ্ঠা

 সংখ্যা  
১ ৮ ১৬ ১৬ ১২ ০৮   ১৬ ১৬ 
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ন / 

প্রকল্প  

 

 

 

 

 

 

দসকশন ২ 

দক শলগত উসেশ্য, অগ্রাবিকাে, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এিাং লক্ষ্যমাত্রাসমূি 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১] সুবিিািবঞ্চত ও 

অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে 

সামাবজক সুেক্ষ্া 

দজােদােকেণ 

৪০ [১.১] িয়স্কভাতা 

প্রদান 

[১.১.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

িাজাে 17.00 ২৭২.৩৬২ ২৭৩.৫৬২ ২৭৩.৫৬২ ২৭৩.৪৫২ ২৭২.৯৭২ ২৭২.৩৬২   ২৭৫.৩৫২ ২৮০.৩৫২ 

[১.২] বিিিা, 

স্বামী বনগৃিীতা 

মবিলা ভাতা 

প্রদান 

[১.২.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

িাজাে 11.00 ৭৩.১৫৮ ৮০.৩৮৯ ৮০.৩৮৯ ৭৭.৮৭৮ ৭৫.৮৭৮ ৭২.৮৭৮  ৮৫.১৬৬ ৮৮.১৬৬ 

[১.৩] দিসদ ও 

অনগ্রসে 

জনসগাষ্ঠীে 

জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা 

প্রদান 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.50 ১১১৭ ১৮১৭ ১৮১৭ ১৭১৭ ১৬১৭ ১৫১৭ ১৫০০ ২৩১৭ ২৫১৭ 

[১.৩.২] 

সুবিিাসভাগী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা 0.25 ০ ১৫০ ১৫০ ১৪০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ৩০০ ৪৫০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১.৩.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.25 ০ ৩৯৪ ৩৯৪ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৫৯৪ ৭৯৪ 

[১.৪] বিজড়া 

জনসগাষ্ঠীে 

জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা 

প্রদান 

[১.৪.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.50 ০ ৮২ ৮২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৯০ ১০৫ 

[১.৪.২] 

সুবিিাসভাগী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা 0.25 ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫০ ৩০০ 

  [১.৪] বিজড়া 

জনসগাষ্ঠীে 

জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা 

প্রদান 

[১.৪.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.25 ৪০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ৯৫ 

[১.৫] 

িাসপাতাসল 

অিস্থানেত দস্থ 

দোগীসদে 

সিায়তা প্রদান 

[১.৫.১] দসিা 

সাংখ্যা 

িাজাে 1.50 ১২ ১১ ১২ ১১.৫ ১১.৩ ১১.১ ১০.৯ ১৩ ১৪ 

[১.৬] কযান্সাে, 

বকিবন, বলভাে 

বসসোবসস, 

দরাসক 

প্যাোলাইজি ও 

জন্মগত 

হৃদসোগীসদে 

আবর্থ যক সিায়তা 

প্রদান 

[১.৬.১] আবর্থ যক 

সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 2.50 ১৭৪ ১৮৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৮ ১৮৬ ২১০ ২২০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১.৭] চা-

েবমকসদে 

জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা 

প্রদান 

[১.৭.১]  াদ্য 

সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 1.00 ১৪৭০ ২৭৬৮ ৩০০০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭৮০ ৩২০০ ৩৪০০ 

  [১.১০] সামাবজক 

সমস্যা ও 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালসয়ে প্রদত্ত 

দসিা সম্পবকযত 

গসিষণা/মূল্যায়ন 

কম য পবেচালনা 

[১.১০.১] মূল্যায়ন 

প্রবতসিদন 

সাংখ্যা 0 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

[১.১১] সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় প্রদত্ত দসিা 

সম্পসকয প্রচােণা 

[১.১১.২] বিলসিাি য সাংখ্যা 1.৫০ ১ ২ ৩ ৩ ০ ০ ০ ৪ ৫ 

[১.১১.৩] বভবিও 

প্রচােণা 

সাংখ্যা 0.৫০ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬ 

[১.১২] দর্ র্থ 

উসদ্যাসগ গৃিীত 

উন্নয়ন প্রকসল্পে 

মাধ্যসম প্রদত্ত 

দসিা 

[১.১২.১] প্রদত্ত 

দসিা 

িাজাে 1.00 ১৬.৫০ ১৮.১৫ ১৯.০০ ১৮.৯০ ১৮.৫০ ১৮.৭০ ১৮.৬০ ২০.০০ ২২.০০ 

[১.১৩] অনলাইন 

ভাতা ব্িস্থাপনা 

বসসেম চালু 

(িয়স্কভাতা, 

বিিিাভাতা ও 

প্রবতিন্ধীভাতা) 

[১.১৩.১] ভাতা 

ব্িস্থাপনা বসসেসম 

িাটা এবি 

িাজাে 2.00 ১৯৩.৯৯ ২৪৯.৯৫ ২৪৯.৯৫ ২৪৫.৯৫ ২৪৯.৯৫ ২৩৫.৯৫ ২২০.৯৫ ২৬৫.৯৫ ২৭৫.৯৫ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[২] প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে 

সমবিত ও সম উন্নয়ন 

বনবশ্চতকেণ; 

১৫ [২.১] অসচ্ছল 

প্রবতিন্ধী ভাতা 

প্রদান 

[২.১.১] 

সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী 

িাজাে ১০.০০ ৫৫.০৫ ৬৪.২৯৬ ৬৪.২৯৬ ৬০.০৫৬ ৫৭.৬৩৫ ৫৫.০৫ ৫১.০৫ ৬৮.০৫ ৭২.০৫ 

[২.২] প্রবতিন্ধী 

বশক্ষ্ার্থীসদে 

বশক্ষ্া উপবৃবত্ত 

প্রদান 

[২.২.১] 

সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থী 

সাংখ্যা ৪.০০ ৫২৪১ ৭৫৫৫ ৭৫৫৫ ৬৮০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৮০০০ ৮৯০০ 

[২.৭] প্রবতিন্ধী 

ব্বক্তসদে বিসশষ 

বশক্ষ্া এিাং 

প্রবশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৭.১] বিসশষ 

বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা ১.০০ ৩০০ ৩৫০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৬৫ ২৫২ ৪০০ ৪৫০ 

[৩] সামাবজক ন্যায় বিচাে 

ও পুনুঃএকীকেণ 

(Reintegration); 

১৫ [৩.১] সুদমুক্ত 

ক্ষুদ্রঋণ প্রদান 

[৩.১.১] 

পুনুঃবিবনসয়াসগে 

পবেমাণ 

লক্ষ্ 

টাকা 

২.০০ ২৬৩৯৪১.৩৬৪ ২৮৫২৮৭.৫৮১ ৩০৬৮৭৮.০১৬ ২৯৬৮৩৪.০১৬ ২৮৬৮৭৮.০১৬ ২৮৫২৮৭.৫৮১  ৩২৬৮৭৮.০১৬ ৩৬৫৮৭৮.০১৬ 

 

 

[৩.১.২] 

বিবনসয়াসগে 

পবেমাণ 

 

 

লক্ষ্ 

টাকা 

 

 

১.০০ 

 

 

৩২৬৮৭৮.০১৬ 

 

 

৪১৫৭৭৪.৪৭৬ 

 

 

৪২৬৮৭৮.০১৬ 

 

 

৪২২০০০.০ 

 

 

৪২০০০০.০১৬ 

 

 

৪১৫৭৭৪.৪৭৬ 

 

 

 

 

 

৪৩০০০০.০১৬ 

 

 

৪৪৬৮৭৮.০১৬ 

[৩.১.৩] আদায়কৃত 

সাবভ যস চাজয 

লক্ষ্ 

টাকা 

১.০০ ৩৯০০০.৫৯ ৪২০৪৪.২৩৩ ৪৪০০০.৯৯ ৪৩০০০.২১ ৪১৫০০.৫৪ ৪২০৪৪.২৩৩  ৪৫০০০.২৩৩ ৫০০০০.২১ 

[৩.১.৪] বিবনসয়াগ 

আদাসয়ে িাে 

% ১.০০ ৭২.০০ ৭৫.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ৯০ ৯৫ 

[৩.১.৫] % ১.০০ ৬৮.০০ ৭০.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ৯০ ৯৫ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

পুনুঃবিবনসয়াগ 

আদাসয়ে িাে 

[৩.২] বৃবত্তমূলক 

ও দক্ষ্তা উন্নয়ন 

প্রবশক্ষ্ণ 

[৩.২.১] 

সুবিিাসভাগী পুরুষ 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা ১.০০ ১১৭০০০ ১২২০০০ ৫০০০০ ৪৯৯০০ ৪৯৮৯০ ৪৯৮৭০ ৯৯৮৬০ ৫৩০০০ ৫৫০০০ 

[৩.২.২] 

সুবিিাসভাগী নােী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা ১.০০ ১৫৩০০ ২০২০০ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ৯৭৫০ ১১০০০ ১২০০০ 

   

[৩.২] বৃবত্তমূলক 

ও দক্ষ্তা উন্নয়ন 

প্রবশক্ষ্ণ 

 

[৩.২.৩] প্রবশক্ষ্ণ 

দেি সাংখ্যা 

 

সাংখ্যা 

 

০.৫০ 

 

২৪ 

 

২৯ 

 

৩২ 

 

৩১ 

 

৩০ 

 

০ 

 

০ 

 

৩৩ 

 

৩৪ 

[৩.৩] 

সুবিিািবঞ্চত 

বশশুসদে 

আিাসন, 

ভেণসপাষণ, 

বশক্ষ্া, প্রবশক্ষ্ণ 

ও পুনি যাসন 

প্রদান 

[৩.৩.১] সুবিিাপ্রাপ্ত 

বশশু 

সাংখ্যা ১.৫০ ৫৭৫ ৬০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪২৫ ৬৫০ ৬৭৫ 

[৩.৩.২] পািবলক 

পেীক্ষ্ায় বশশুসদে 

গড় পাসশে িাে 

% ১.৫০ ৯২%  ১০০% ৯৮% ৯৬% ৯৫% ৯৪% ১০০% ১০০% 

[৩.৩.৩] পুনি যাবসত 

বশশু 

সাংখ্যা ০.৫০ ৬০ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৯০ ১০০ 

[৩.৩.৪] বশশু 

অবিকাে 

জনসসচতনতা 

কার্ যক্রসম 

অাংশগ্রিণকােী 

সাংখ্যা ০.৫০ ৩০০০ ৩৫০০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৬৭০০ ৬৬০০ ৮০০০ ১০০০০ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[৩.৪] দিসেকাবে 

এবতম ানায় 

কযাবপসটশন গ্রান্ট 

প্রদান 

[৩.৪.১] সুবিিাপ্রাপ্ত 

িালক বশশু 

সাংখ্যা ১.০০ ১৪৫৭ ১৫৭২ ১৫৭২ ১৫৬০ ১৫৫০ ১৫৪০ ১৫৩০ ১৬৭২ ১৭৭২ 

[৩.৪.২] সুবিিাপ্রাপ্ত 

িাবলকা বশশু 

সাংখ্যা ০.২৫ ৫০১০ ৭০০০ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ৯৭৯০ ১১০০০ ১২০০০ 

  [৩.৪] দিসেকাবে 

এবতম ানায় 

কযাবপসটশন গ্রান্ট 

প্রদান 

[৩.৪.৩] 

আওতাভুক্ত 

প্রবতষ্ঠান সাংখ্যা 

সাংখ্যা ০.২৫৩ 

 

৭১ ৭৩ ৭৩ ৭৩ ৭৩ ৭৩ ৭৩ ৭৮ ৮৩ 

[৩.৫] সমাসজে 

অসিায় 

জনসগাষ্ঠীে জন্য 

অিকাঠাসমা 

বনম যাণ 

[৩.৫.১] বনবম যত 

আিকাঠাসমাে 

আয়তন 

িগ যবমটিাে ০.৫০          

[৩.৭] অবিতবনক 

গৃিস্থলী কাসজে 

মর্ যাদা 

উন্নীতকেণ ও 

পাবেিাবেক 

কার্ যক্রসম নােী-

পুরুসষে 

অাংশীদাবেত্বমূলক 

দাবয়ত্ব িন্টনসক 

উৎসাবিতকেণ 

[৩.৭.১] প্রচােণা 

(বপ্রন্ট ও 

বভজ্যযয়াল)’ে 

মাধ্যসম সসচতন 

ব্বক্ত 

সাংখ্যা ০.২৫ ২০ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৪০ 

[৩.৭.২] দসবমনাে 

ও ওয়াকযশসপে 

মাধ্যসম সসচতন 

ব্বক্ত 

সাংখ্যা ০.২৫ ১০ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫ 

[৪] আর্থ যসামাবজক উন্নয়সন 

সামাবজক সাম্য 

(Equity) 

১০ [৪.১] আইসনে 

সাংস্পসশ য আসা 

বশশু িা আইসনে 

[৪.১.১] 

সিায়তাপ্রাপ্ত বশশুে 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ২.২৫ ৫৭ ৭৩ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ ৬৮ ৯০ ১১৫ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

বনবশ্চতকেণ। সাসর্থ সাংঘাত 

জবড়ত বশশুসদে 

প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনুঃএকীকেণ 

[৪.১.২] 

পুনুঃএকীকৃত বশশু 

সাংখ্যা ১.৫০ ১৪৫ ১৫০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০০ ২২৫ 

[৪.২] প্রসিশন ও 

আফটাে দকয়াে 

সাবভ যস 

[৪.২.১] প্রসিশন 

সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা ১.০০ ৫১ ৬৪ ৬৪ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৮০ ৯৫ 

[৪.২.২] আফটাে 

দকয়াসেে মাধ্যসম 

পুনি যাবসত 

সাংখ্যা ০.৫০ ১৬ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ৩০ ৪০ 

[৪.৩] ভিঘুসে 

প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনি যাসন 

[৪.৩.১] আেয়প্রাপ্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা ০.২৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

[৪.৩.২] পুনি যাবসত 

ভিঘুসে 

সাংখ্যা ০.২৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

[৪.৪] সামাবজক-

প্রবতিন্ধী 

দমসয়সদে 

প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনি যাসন 

[৪.৪.১] আেয়প্রাপ্ত 

সামাবজক প্রবতিন্ধী 

নােী 

সাংখ্যা ০.৫০ ৩৬ ৩৬ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৬০ ৭০ 

  [৪.৪] সামাবজক-

প্রবতিন্ধী 

দমসয়সদে 

প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনি যাসন 

[৪.৪.২] সামাবজক 

প্রবতিন্ধী নােী 

পুনি যাসন 

সাংখ্যা ০.২৫ ১০ ৯ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২৫ ৩০ 

[৪.৫] মবিলা ও [৪.৫.১] আেয়প্রাপ্ত সাংখ্যা ০.২৫ ৮৩ ১৫৮ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪৮ ১৪৫ ১৭০ ১৭৫ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২০-২০২১ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

বশশু-বকসশােী 

দিফাজবতসদে 

বনোপদ আিাসন 

(দসফ দিাম) 

নােী ও বশশু 

[৪.৫.২] দসফ দিাম 

দর্থসক পুনি যাবসত 

নােী ও বশশু 

সাংখ্যা ০.২৫ ৫৫ ১৪০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৫৫ ১৬৫ 

[৪.৬] চাইল্ড দিল্প 

লাইসনে মাধ্যসম 

বশশু সুেক্ষ্া 

[৪.৬.১] সুোিাকৃত 

দটবলসফান কল 

% ২.০০ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

 

[৪.৬.২] প্রাপ্ত 

দটবলসফান 

কলসাংখ্যা 

 

সাংখ্যা 

 

১.০০ 

 

১১৪ 

 

১৬৬ 

 

১৮০ 

 

১৭৫ 

 

১৭০ 

 

১৬৫ 

 

১৬০ 

 

১৮০ 

 

১৯০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬ -

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮  

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আিবশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১] দক্ষ্তাে সসে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্ত 

িাস্তিায়ন  

৪ [১.১] ২০১৭-১৮ 

অর্থ যিেসেে  সড়া িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্ত দাব ল 

[১.১.১] বনি যাবেত 

সময়সীমাে মসধ্য  সড়া 

চুবক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাসগ 

দাব লকৃত 

তাবে  ১.০০    ২০ 

জ্যন২০১৮ 

১০ জ্যন 

২০১৮ 

 ০১ জ্যন 

২০১৮ 

২৪ দম 

২০১৮ 

০৩দম 

২০১৮ 

২০ জ্যন ২০জ্যন 

[১.২] ২০১৭-১৮  

অর্থ যিেসেে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্ত 

িাস্তিায়ন পবেিীক্ষ্ণ 

[১.৪.১] তত্রমাবসক 

প্রবতসিদন দাব লকৃত 

সাংখ্যা ১.০০   ৪ ৩ - - -   

[১.৩] ২০১৭-১৮ 

অর্থ যিেসেে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্তে 

অি যিাবষ যক মূল্যায়ন 

প্রবতসিদন দাব ল 

[১.৫.১] বনি যাবেত তাবেস  

অি যিাবষ যক মূল্যায়ন 

প্রবতসিদন দাব লকৃত 

তাবে  ১.০০          

[১.৪] ২০১৬-১৭  

অর্থ যিেসেে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্তে 

মূল্যায়ন প্রবতসিদন দাব ল 

[১.৩.১] বনি যাবেত তাবেস  

মূল্যায়ন প্রবতসিদন 

দাব লকৃত 

তাবে  ১.০০   ১৩ জ্যলাই 

২০১৯  

১৬ জ্যলাই 

২০১৯   

১৮ জ্যলাই 

২০১৯ 

২০ জ্যলাই 

২০১৯ 

২৩ জ্যলাই 

২০১৯  

  

[২] কার্ যপদ্ধবত ও দসিাে 

মাসনান্নয়ন 

৯ [২.১] মাঠপর্ যাসয়ে 

কার্ যালয়সমূসি কমপসক্ষ্ 

একটি অনলাইন দসিা 

চালুকো  

[২.৭.১]অনলাইন দসিা 

চালুকৃত  

তাবে   ১.০০   ৩১ 

বিসসম্বে 

২০১৭ 

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮ 

২৮ দফব্রুয়াবে 

২০১৮ 

    

[২.২] দপ্তে/সাংস্থাে ১টি 

দসিাপ্রবক্রয়া সিজীকৃত  

[২.৮.১] দসিাপ্রবক্রয়া 

সিজীকৃত  

তাবে  ১.০০   ৩১ 

বিসসম্বে 

২০১৭  

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮  

২৮ দফব্রুয়াবে 

২০১৮  

১৫  

মাচ য  

২০১৮ 

   

[২.৩] উদ্ভািনী উসদ্যাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প Small 

Improvement 
Project (SIP) 

[২.৯.১] উদ্ভািনী উসদ্যাগ 

িাস্তিাবয়ত  

তাবে   ১.০০   ৪ জানুয়াবে  

২০১৮ 

১১ জানুয়াবে 

২০১৮  

১৮ জানুয়াবে 

২০১৮  

২৫ জানুয়াবে 

২০১৮  

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮ 

  

[২.৯.২] SIP িাস্তিাবয়ত %  ১.০০   ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ৩০ ৩৫ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬ -

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮  

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আিবশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

িাস্তিায়ন 

২.৪ বপআেএল শুরুে ২ 

মাস পূসি য সাংবেি 

কম যচােীে বপআেএল ও 

ছুটি নগদায়ন যুগপত জাবে 

বনবশ্চতকেণ 

সাংবেি কম যচােী বপআেএল 

ও ছুটি নগদায়ন পত্র 

যুগপৎভাসি জাবেকৃত 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[২.৫] বসটিসজন চাট যাে 

অনুর্ায়ী দসিা প্রদান  

[২.৪.১] প্রকাবশত 

বসটিসজনস  চাট যাে অনুর্ায়ী 

দসিা প্রদানকৃত 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  ১০০ ১০০ 

[২.৬] অবভসর্াগ প্রবতকাে 

ব্িস্থা িাস্তিায়ন 

বনস্পবত্তকৃত অবভসর্াগ % ১.০০   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  ৫৮ ১০০ ১০০ 

[২.৭] দসিা প্রতযাশী এিাং 

দশ যনার্থীসদে জন্য 

টয়সলটসি অসপক্ষ্াগাে 

(Waiting Room)  এে 

ব্িস্থা কো 

[২.৬.১] বনি যাবেত 

সময়সীমাে মসধ্য দসিা 

প্রতযাশী এিাং দশ যনার্থীসদে 

জন্য টয়সলটসি 

অসপক্ষ্াগাে চালুকৃত  

সাংখ্যা ১.০০ ০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৩ ৩০ ৪০ 

[২.৮] দসিাে মান সম্পসকয 

দসিা গ্রিীতােসদে মতামত 

পবেিীক্ষ্সণে ব্ািস্থা চালু 

কো  

[২.৬.১] দসিাে মান 

সম্পসকয দসিা গ্রিীতােসদে 

মতামত পবেিীক্ষ্সণে 

ব্ািস্থা চালুকৃত  

তাবে  ১.০০   ৩১ 

বিসসম্বে  

২০১৭ 

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮  

২৮ দফব্রুয়াবে 

২০১৮  

৩১ 

বিসসম্বে  

২০১৭ 

   

[৩] দক্ষ্তা ও তনবতকতাে 

উন্নয়ন 

 

৪ 

[৩.১] সেকাবে 

কম যসম্পাদন ব্িস্থাপনা 

সাংক্রাি প্রবশক্ষ্ণসি বিবভন্ন 

বিষসয় 

কম যকতযা/কম যচােীসদে জন্য 

প্রবশক্ষ্ণ আসয়াজন  

[৪.১.১] প্রবশক্ষ্সণে সময়  জনঘন্টা  ২.০০   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচাে 

দক শল িাস্তিায়ন 

[৪.২.১] ২০১৭-১৮ 

অর্থ যিেসেে শুদ্ধাচাে 

িাস্তিায়ন কম যপবেকল্পনা 

তাবে  ১.০০   ১৬  

জ্যলাই 

২০১৮  

৩১  

জ্যলাই 

২০১৮  

- - -   
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬ -

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮  

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আিবশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

এিাং িাস্তিায়ন পবেিীক্ষ্ণ 

কাঠাসমা প্রণীত ও 

দাব লকৃত 

[৪.২.২] বনি যাবেত 

সময়সীমাে মসধ্য তত্রমাবসক 

পবেিীক্ষ্ণ প্রবতসিদন 

দাব লকৃত 

সাংখ্যা  ১.০০   ৪ ৩ ২ - - - - 

[৪] তথ্য অবিকাে িাস্তিায়ন 

দজােদােকেণ 
১ 

[৫.১]  তথ্যিাতায়ন 

িালনাগাদকেণ  

[৫.১.১] তথ্য িাতায়ন 

িালনাগাদকৃত  

% ০.৫০   ৮০ ৭০ ৬০     

[৫.২] স্বপ্রসণাবদত 

তথ্যপ্রকাশ  

[৫.২.১] স্বপ্রসণাবদত তথ্য 

প্রকাবশত  

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

[৪] আবর্থ যক ব্িস্থাপনাে 

উন্নয়ন  

২ [৩.১] অবিট আপবত্ত  

বনষ্পবত্ত কার্ যক্রসমে উন্নয়ন 

[৩.১.১] অবিট আপবত্ত 

বনষ্পবত্তকৃত  

% ২.০০ ০ ৪৬ ৬০  ৫৫  ৫০  ৪৫  ৪০ ৭০ ৮০ 
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৯ এনবিবিটি বনউসো-দিসভলপসমন্টাল বিসএযাবিবলটি োে 

১০ শাপ্রসুো শােীবেক প্রবতিন্ধী সুেক্ষ্া োে 

১১ এনবিবি বনউসো-দিসভলপসমন্টাল বিসএযাবিবলটি 

১২ বিআইএসএস বিসএযাবিবলটি ইনফেসমশন বসসেম সফটওয়াে 

১৩ বসএমএম বচফ দমসোপবলটন দমবজসরট 

১৪ ইআেবসবপএইচ এমেবয়সমন্ট এন্ড বেসিবিবলসটশন দসন্টাে ফে বফবজকযাবল িযাবন্ডকযাপট 

১৫ বপএইটি বফবজকযাবল িযাবন্ডকযাপট 

১৬ এনবিবি বনউসো-দিসভলপসমন্টাল বিজএযাবিবলটি 

১৭ DIS  Disability Information System 

১৮ BBS Bangladesh Bourue of Statistics 
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সাংসর্াজনী- ২: কম যসম্পাদন সূচকসমূি, িাস্তিায়নকােী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থা এিাং পবেমাপ পদ্ধবত-এে বিিেণ 

 

 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূি বিিেণ 
িাস্তিায়নকােী 

দপ্তে/সাংস্থা 
পবেমাপ পদ্ধবত উপাত্ত সূত্র 

[১.১] িয়স্কভাতা প্রদান [১.১.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

দাবেদ্রয সীমাে নীসচ অিস্থানেত ৬৫ িেে উর্ধ্য পুরুষ এিাং ৬২ িেে উর্ধ্য নােীগণ মাবসক ৫০০ টাকা িাসে এ 

ভাতা পান। ২০১৬-১৭ অর্থ যিেসে ভাতাসভাগীে সাংখ্যা ৩১.৫০ লক্ষ্ জন। ভাতাে অর্থ য প্রবত ৩ মাস অিে 

ভাতাসভাগীগসণে স্ব স্ব ব্াাংক বিসাসি পবেসশাি কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.২] বিিিা, স্বামী বনগৃিীতা 

মবিলা ভাতা প্রদান 

[১.২.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

১৮ িেে উর্ধ্য দাবেদ্রয সীমাে নীসচ অিস্থানেত বিিিা, তালাকপ্রাপ্তা িা অন্য দর্ দকান কােসণ অিত দ’িেে র্ািৎ 

স্বামীে সসে দর্াগাসর্াগ বিবচ্ছন্ন িা একসত্র িসিাস কসেন না এমন নােীগণ প্রবত মাসস ৫০০ টাকা িাসে এ ভাতা 

পান। ২০১৬-১৭ অর্থ যিেসে ভাতাসভাগীে সাংখ্যা ১১.৫০ লক্ষ্ জন। ভাতাে অর্থ য প্রবত ৩ মাস অিে 

ভাতাসভাগীগসণে স্ব স্ব ব্াাংক বিসাসি পবেসশাি কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৩] দিসদ ও অনগ্রসে 

জনসগাষ্ঠীে জীিনমান উন্নয়সন 

সিায়তা প্রদান 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

দাবেদ্রয সীমাে নীসচ অিস্থানেত অক্ষ্ম ৫০ িেে উর্ধ্য দিসদ ও অনগ্রসে জনসগাষ্ঠী’ে আওতাভুক্ত ব্বক্তসদে 

মাবসক ৫০০ টাকা িাসে এ ভাতা প্রদান কো িয়। ২০১৬-১৭ অর্থ যিেসে ভাতাসভাগীে সাংখ্যা ২০০৯৫ জন। 

ভাতাে অর্থ য প্রবত ৩ মাস অিে ভাতাসভাগীগসণে স্ব স্ব ব্াাংক বিসাসি পবেসশাি কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৩.২] সুবিিাসভাগী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

১৮ িেে উর্ধ্য এিাং ৫০ িেে এে বনম্ন িয়স্ক দবেদ্র দিসদ ও অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে আওতাভুক্ত ব্বক্তসদে ৩ মাস 

দময়াবদ দম বলক দক্ষ্তা উন্নয়ন বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষ্ণ দদয়া িয়। প্রবশক্ষ্ণ দশসষ কৃতকার্ য িা উত্তীণ য প্রবশক্ষ্ণার্থীসদে 

প্রবশক্ষ্ণ কাসজ লাবগসয় স্বকম যসাংস্থাসনে জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান দদয়া িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৩.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

৫ িেে উর্ধ্য দিসদ ও অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে আওতাভুক্ত বশক্ষ্ার্থীসদে প্রার্থবমক পর্ যাসয় ৫০০ টাকা, মাধ্যবমক 

পর্ যাসয় ৬০০, উচ্চ মাধ্যবমক পর্ যাসয় ৭০০ টাকা এিাং উচ্চতে পর্ যাসয় ১২০০ টাকা িাসে উপবৃবত্ত প্রদান কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৪] বিজড়া জনসগাষ্ঠীে 

জীিনমান উন্নয়সন সিায়তা প্রদান 

[১.৪.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

দবেদ্রয সীমাে নীসচ অিস্থানেত অক্ষ্ম ৫০ িেে উর্ধ্য বিজড়া জনসগাষ্ঠী’ে ব্বক্তসদে মাবসক ৫০০ টাকা িাসে এ 

ভাতা পান। ২০১৬-১৭ অর্থ যিেসে ভাতাসভাগীে সাংখ্যা ২৫৭৪ জন। ভাতাে অর্থ য প্রবত ৩ মাস অিে 

ভাতাসভাগীগসণে স্ব স্ব ব্াাংক বিসাসি পবেসশাি কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৪.২] সুবিিাসভাগী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

১৮ িেে উর্ধ্য এিাং ৫০ িেে এে বনম্ন িয়স্ক দবেদ্র বিজড়া জনসগাষ্ঠীে আওতাভুক্ত ব্বক্তসদে ৩ মাস দময়াবদ 

দম বলক দক্ষ্তা উন্নয়ন বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষ্ণ দদয়া িয়। প্রবশক্ষ্ণ দশসষ কৃতকার্ য িা উত্তীণ য প্রবশক্ষ্ণার্থীসদে প্রবশক্ষ্ণ 

কাসজ লাবগসয় স্বকম যসাংস্থাসনে জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান দদয়া িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৪.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

৫ িেে উর্ধ্য বিজড়া বশক্ষ্ার্থীসদে প্রার্থবমক পর্ যাসয় ৫০০ টাকা, মাধ্যবমক পর্ যাসয় ৬০০, উচ্চ মাধ্যবমক পর্ যাসয় 

৭০০ টাকা এিাং উচ্চতে পর্ যাসয় ১২০০ টাকা িাসে উপবৃবত্ত প্রদান কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৫] িাসপাতাসল অিস্থানেত দস্থ 

দোগীসদে সিায়তা প্রদান 

[১.৫.১] দসিা সাংখ্যা দবেদ্র দোগীসদে িাসপাতাসল ভবতয ও সুবচবকৎসা প্রাবপ্ত, বিনামূসল্য ঔষি, সিায়ক র্ন্ত্রপাবত, কৃবত্রম অে, বিবভন্ন 

বচবকৎসা সামগ্রী, পথ্য সেিোি িা সাংগ্রসিে জন্য নগদ আবর্থ যক সিায়তা, পবেসিয় দপাষাক প্রদান, েক্ত সেিোি 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূি বিিেণ 
িাস্তিায়নকােী 

দপ্তে/সাংস্থা 
পবেমাপ পদ্ধবত উপাত্ত সূত্র 

িা ক্রসয় নগদ অর্থ য সিায়তা, পুবিকে  ািাে সেিোি, অিাবিত বশশু পুনি যাসন, দোসগে কােসণ পবেিাসে 

অিাবিত দোগীসদে পবেিাসে পুনি যাসন, িাসপাতাল/বচবকৎসা দকন্দ্র স্থানািসে সিায়তা, দোগীসদে স্বাস্থযসসচতনা/ 

প্রার্থবমক বচবকৎসা বিষসয় অিবিতকেণ, গুরুতে অসুস্থতা, অপাসেশন ইতযাবদ দক্ষ্সত্র মানবসক বিপর্ যস্ত দোগীে, 

দোগীে সাসর্থ পাবেিাবেক ও সামাবজক দর্াগাসর্াগ স্থাপসন সিায়তা, স্বজনসদে কাউসন্সবলাং প্রদাসনে মাধ্যসম 

মসনািল বৃবদ্ধে সিায়তা, নাম পবেচয় বিিীন দবেদ্র মৃত ব্বক্তে সৎকাসেে ব্িস্থা কো, দোগমুবক্তে পে নগদ 

আবর্থ যক সিায়তা ইতযাবদ সিায়তা প্রদান কো িসয় র্থাসক। 

র্াচাই 

[১.৬] কযান্সাে, বকিবন, বলভাে 

বসসোবসস, দরাসক প্যাোলাইজি 

ও জন্মগত হৃদসোগীসদে আবর্থ যক 

সিায়তা প্রদান 

[১.৬.১] আবর্থ যক 

সিায়তা সুবিিাসভাগী 

কযান্সাে, বকিবন এিাং বলভাে বসসোবসস দোসগ আক্রাি বনি যাবচত প্রসতযক গেীি দোগীসক এককালীন ৫০,০০০ 

(পঞ্চাশ িাজাে) টাকা প্রদান কো িয়। আবর্থ যক অনুদান বৃবদ্ধ/হ্রাসসে ক্ষ্মতা সেকাে সাংেক্ষ্ণ কসে। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.৭] চা-েবমকসদে জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা প্রদান 

[১.৭.১]  াদ্য সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

প্রকৃত দুঃস্থ ও গেীি চা-েবমকসক বনি যাচন কসে প্রবত চা-েবমক পবেিােসক সি যসমাট ৫,০০০ (পাঁচ িাজাে ) 

টাকাে  াদ্য সামগ্রী প্যাসকটজাত অিস্থায় এককালীন বিতেণ কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.১১] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

প্রদত্ত দসিা সম্পসকয প্রচােণা 

[১.১১.১] প্রকাবশত 

সমাজকল্যাণ িাতযা 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আওতািীন সমাজসসিা অবিদফতে দর্থসক প্রকাবশত সমাজসসিা ও সমাজকল্যাণ 

সম্পবকযত তথ্যাবদ সম্ববলত মাবসক পবত্রকা, র্া সমাজকল্যাসণে সেকাবে প্রচােণাে মু পাত্র বিসসসি কাজ 

কসেসে। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[১.১১.২] বিলসিাি য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়ে মাধ্যসম জনগণসক প্রদত্ত দসিা ও দসিা প্রাবপ্তে পদ্ধবত সম্পসকয জনগণসক অিবিতকেণ, 

দসিা সম্পসকয জনসসচতনতা ততবে, বিবভন্ন সামাবজক বিষসয় সসচতনতা ততবে এিাং দশ  িাবসনা ব্র্যাবন্ডাং এে 

লসক্ষ্য প্রচােণাে জন্য বিলসিাি য স্থাপন। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন 

[১.১১.৩] বভবিও 

প্রচােণা 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়ে মাধ্যসম জনগণসক প্রদত্ত দসিা ও দসিা প্রাবপ্তে পদ্ধবত সম্পসকয জনগণসক অিবিতকেণ, 

দসিা সম্পসকয জনসসচতনতা ততবে এিাং দশ  িাবসনা ব্রাবন্ডাং এে লসক্ষ্য প্রচােণাে জন্য বভবিও টিবভ, ওসয়িসাইট 

এিাং ইউটিউি, দফজবুকসি বিবভন্ন সামাবজক দর্াগাসর্াগ মাধ্যসম প্রচােণাে ব্াবপ্তকাল। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন 

[১.১২] দর্ র্থ উসদ্যাসগ গৃিীত 

উন্নয়ন প্রকসল্পে মাধ্যসম প্রদত্ত 

দসিা 

[১.১২.১] প্রদত্ত দসিা সেকাবে-দিসেকাবে দর্ র্থ উসদ্যাসগ িাস্তিাবয়ত প্রকল্পসমূসিে মাধ্যসম প্রবতবষ্ঠত িাসপাতাসলে আগত দোগীসদে 

মসধ্য শতকো ৩০ ভাগ দোগীসক বিনামূসল্য বচবকৎসাসসিা দদয়া িয়। একইভাসি সেকাবে-দিসেকাবে দর্ র্থ 

উসদ্যাসগ িাস্তিাবয়ত প্রকল্পসমূসিে মাধ্যসম অনগ্রসে, সমস্যাগ্রস্ত িা প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে উন্নয়সনে লসক্ষ্য প্রবতবষ্ঠত 

প্রবতষ্ঠাসনে মাসধ্যসম দসিা প্রদান কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন 

[১.১৩] অনলাইন ভাতা 

ব্িস্থাপনা বসসেম চালু 

(িয়স্কভাতা, বিিিাভাতা ও 

প্রবতিন্ধীভাতা) 

[১.১৩.১] ভাতা 

ব্িস্থাপনা বসসেসম 

িাটা এবি 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়ে মাধ্যসম মাবিিাইসমনশনাল অনলাইন ভাতা ব্িস্থাপনা চালু কো িসি, র্াসত 

একবদসক বিদ্যমান ভাতাসভাগীে িালনাগাদ তথ্যাবদসি তাসদে ভাতা প্রাবপ্তসাংক্রাি ব্িস্থাপনা অিভু যক্ত র্থাকসি 

দতমবন নতুনভাতাসভাগীগণ সোসবে এিাং বিবজটাল দসন্টাে দর্থসক নতুনভাতাে আসিদন, আসিদন ট্ট্যবকাং, 

বিদ্যমান ভাতাসভাগীগণ তাসদে ভাতাে অর্থ যপ্রাবপ্তে বিষসয় সুবিিা গ্রিণ কেসত পােসিন। এসক্ষ্সত্র বিদ্যমান ও 

নতুনভাতাসভাগীসদে তথ্য িাটা দিইসজ এবন্টে সাংখ্যা বুঝাসনা িসয়সে। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূি বিিেণ 
িাস্তিায়নকােী 

দপ্তে/সাংস্থা 
পবেমাপ পদ্ধবত উপাত্ত সূত্র 

[২.১] অসচ্ছল প্রবতিন্ধী ভাতা 

প্রদান 

[২.১.১] সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী 

দবেদ্রয সীমাে নীসচ অিস্থানেত প্রবতিন্ধী ব্বক্তসক মাবসক ৬০০ টাকা িাসে এ ভাতা পান। ২০১১৬-১৭ অর্থ যিেসে 

ভাতাসভাগীে সাংখ্যা ৭ লক্ষ্ ৫০ । ভাতাে অর্থ য প্রবত ৩ মাস অিে ভাতাসভাগীগসণে স্ব স্ব ব্াাংক বিসাসি পবেসশাি 

কো িয়। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[২.২] প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীসদে বশক্ষ্া 

উপবৃবত্ত প্রদান 

[২.২.১] সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থী 

৫ িেে উসর্ধ্য প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীসদে প্রার্থবমক পর্ যাসয় ৫০০ টাকা, মাধ্যবমক পর্ যাসয় ৬০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যবমক 

পর্ যাসয় ৭০০ টাকা এিাং উচ্চতে পর্ যাসয় ১২০০ টাকা িাসে উপবৃবত্ত প্রদান কো িয়। ২০১৬-১৭ অর্থ যিেসে উপবৃবত্ত 

প্রদাসনে লক্ষ্যমাত্রা ৭৫ িাজাে জন। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[২.৭] প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে বিসশষ 

বশক্ষ্া এিাং প্রবশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৭.১] বিসশষ বশক্ষ্া 

ও প্রবশক্ষ্ণ সুবিিাসভাগী 

সমাজসসিা অবিদফতে পবেচাবলত দৃবিপ্রবতিন্ধী, িাক-েিণপ্রবতিন্ধীসি সকল প্রবতিন্ধী বিদ্যালয়, মানবসক 

বশশুসদে প্রবতষ্ঠান, বপএইচটিবস, সমবিত দৃবিপ্রবতিন্ধী বশক্ষ্া কার্ যক্রম, মানবসক বশশুসদে প্রবতষ্ঠাসনে বশক্ষ্ার্থী, 

ইআেবসবপএইচসি সকল প্রবতিন্ধী প্রবশক্ষ্ণ দকন্দ্র এিাং জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ফাউসন্ডশন পবেচাবলত জাতীয় 

বিসশষ বশক্ষ্া দকসন্দ্রে ৫-১৮ িেে িয়সী প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থী ও জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ফাউসন্ডশন কতৃযক প্রদত্ত 

অনুদাসনে মাধ্যসম পবেচাবলত ৬২টি দিসেকাবে প্রবতিন্ধী বিদ্যালসয়ে বশক্ষ্ার্থী এে অিভুক্ত। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে ও জাতীয় 

প্রবতিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউসন্ডশন 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান [৩.১.১] 

পুনুঃবিবনসয়াসগে 

পবেমাণ 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রসমে আওতায় ঘূণ যায়মান তিবিল িসত 

ক্ষুদ্রঋণ বিসসসি পুনুঃবিবনসয়াগকৃত অসর্থ যে পবেমাণ। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.১.২] বিবনসয়াসগে 

পবেমাণ 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রসমে আওতায় ঘূণ যায়মান তিবিল িসত 

ক্ষুদ্রঋণ বিসসসি প্রােবিক বিবনসয়াগকৃত অসর্থ যে পবেমাণ। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই বিবভন্ন প্রবতসিদন 

দর্থসক ২য় পর্ যাসয়ে তথ্য 

সাংগ্রি ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন িাবষ যক প্রবতসিদন, 

মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন 

প্রবতসিদন 

[৩.১.৩] আদায়কৃত 

সাবভ যস চাজয 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রসমে ঘূণ যায়মান তিবিল িসত প্রদত্ত 

ক্ষুদ্রঋণ বিসসসি প্রেবিক বিবনসয়াগ ও পুনুঃবিবনসয়াগ িসত প্রাপ্ত সাবভ যস চাসজযে পবেমাণ। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.১.৪] বিবনসয়াগ 

আদাসয়ে িাে 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে জন্য ঘূণ যায়মান তিবিল িসত ক্ষুদ্রঋণ প্রর্থমিাসেে মসতা 

বিবনসয়াগকৃত অসর্থ যে আদাসয়ে িাে। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.১.৫] পুনুঃবিবনসয়াগ 

আদাসয়ে িাে 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রসমে ঘূণ যায়মান তিবিল িসত ক্ষুদ্রঋণ 

বিসসসি পুনুঃবিবনসয়াগকৃত অসর্থ যে আদাসয়ে িাে। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.২] বৃবত্তমূলক ও দক্ষ্তা উন্নয়ন 

প্রবশক্ষ্ণ 

[৩.২.১] সুবিিাসভাগী 

পুরুষ প্রবশক্ষ্ণার্থী 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে পুনি যাসন কার্ যক্রসমে মাধ্যসম প্রসদয় প্রবশক্ষ্সণ লক্ষ্যভুক্ত 

পুরুষ প্রবশক্ষ্ণার্থীে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূি বিিেণ 
িাস্তিায়নকােী 

দপ্তে/সাংস্থা 
পবেমাপ পদ্ধবত উপাত্ত সূত্র 

[৩.২.২] সুবিিাসভাগী 

নােী প্রবশক্ষ্ণার্থী 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে পুনি যাসন কার্ যক্রসমে মাধ্যসম প্রসদয় প্রবশক্ষ্সণ লক্ষ্যভুক্ত 

নােী প্রবশক্ষ্ণার্থীে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.২.৩] প্রবশক্ষ্ণ দেি 

সাংখ্যা 

আেএসএস, আেএমবস, ইউবসবি ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে পুনি যাসন কার্ যক্রসমে মাধ্যসম প্রসদয় প্রবশক্ষ্সণে দেি 

সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৩] সুবিিািবঞ্চত বশশুসদে 

আিাসন, ভেণসপাষণ, বশক্ষ্া, 

প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন প্রদান 

[৩.৩.১] সুবিিাপ্রাপ্ত 

বশশু 

সেকাবে বশশু পবেিাে, দুঃস্থ বশশু পুনি যাসন দকন্দ্র, দোটমবন বনিাস, দিবি দিাম, দশ  োসসল বশশু প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনি যাসন দকসন্দ্রে মাধ্যসম বশক্ষ্া প্রবতষ্ঠাসন পাঠেত বশশু বশক্ষ্ার্থীে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৩.২] পািবলক 

পেীক্ষ্ায় বশশুসদে গড় 

পাসশে িাে 

সেকাবে বশশু পবেিাে, দুঃস্থ বশশু পুনি যাসন দকন্দ্র, দোটমবন বনিাস, দিবি দিাম, বসএসবপবি এিাং দশ  োসসল 

বশশু প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন দকসন্দ্রে বশশু বশক্ষ্ার্থীসদে পািবলক পেীক্ষ্ায় গড় পাসশে িাে। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৩.৩] পুনি যাবসত 

বশশু 

সেকাবে বশশু পবেিাে, দুঃস্থ বশশু পুনি যাসন দকন্দ্র, দোটমবন বনিাস, দিবি দিাম, দশ  োসসল বশশু প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনি যাসন দকসন্দ্রে মাধ্যসম পুনি যাবসত বশশুে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৩.৪] বশশু অবিকাে 

জনসসচতনতা 

কার্ যক্রসম 

অাংশগ্রিণকােী 

সেকাবে বশশু পবেিাে, দুঃস্থবশশু পুনি যাসন দকন্দ্র, দোটমবন বনিাস, দিবি দিাম, বসএসবপবি এিাং দশ  োসসল 

বশশু প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন দকন্দ্র এিাং সমাজসসিা অবিদফতে, দজলা ও উপসজলা পর্ যাসয়ে বশশু কল্যাণ দিাি য 

কতৃযক আসয়াবজত সভা, দসবমনাে, বসসম্পাবজয়াম, কম যশালা এিাং সামাবজক দর্াগাসর্াগ মাধ্যসমে সিায়তায় 

সসচতন জনসাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৪] দিসেকাবে এবতম ানায় 

কযাবপসটশন গ্রান্ট প্রদান 

[৩.৪.১] সুবিিাপ্রাপ্ত 

িালক বশশু 

কযাবপসটশন গ্রান্ট (দিসেকাবে এবতম ানাে এবতম বশশুসদে জন্য জনপ্রবত মাবসক ১০০০ টাকা িাসে প্রদত্ত 

আবর্থ যক অনুদান) বশশুসদে এে আওতাভুক্ত দিসেকাবে এবতম ানাে গ্রান্ট প্রাপ্ত িালক বশশুে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৪.২] সুবিিাপ্রাপ্ত 

িাবলকা বশশু 

কযাবপসটশন গ্রান্ট (দিসেকাবে এবতম ানাে এবতম বশশুসদে জন্য জনপ্রবত মাবসক ১০০০ টাকা িাসে প্রদত্ত 

আবর্থ যক অনুদান) এে আওতাভুক্ত দিসেকাবে এবতম ানাে গ্রান্ট প্রাপ্ত িাবলকা বশশুে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৪.৩] আওতাভুক্ত 

প্রবতষ্ঠান সাংখ্যা 

কযাবপসটশন গ্রান্ট (দিসেকাবে এবতম ানাে এবতম বশশুসদে জন্য জনপ্রবত মাবসক ১০০০ টাকা িাসে প্রদত্ত 

আবর্থ যক অনুদান) প্রদাসনে লসক্ষ্য িাোইকৃত দিসেকাবে এবতম ানাে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৩.৫] সমাসজে অসিায় 

জনসগাষ্ঠীে জন্য অিকাঠাসমা 

[৩.৫.১] বনবম যত 

আিকাঠাসমাে আয়তন 

সমাজসসিা অবিদফতসেে কার্ যক্রম িাস্তিায়সনে লসক্ষ্য উন্নয়ন প্রকসল্পে আওতায় বনম যাণািীন সেকাবে 

অিকাঠাসমা, র্া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়ে বমশন িাস্তিায়সনে লসক্ষ্য বনবম যত, দস সকল আিকাঠাসমে আয়তন। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূি বিিেণ 
িাস্তিায়নকােী 

দপ্তে/সাংস্থা 
পবেমাপ পদ্ধবত উপাত্ত সূত্র 

বনম যাণ র্াচাই 

[৩.৭] অবিতবনক গৃিস্থলী কাসজে 

মর্ যাদা উন্নীতকেণ ও পাবেিাবেক 

কার্ যক্রসম নােী-পুরুসষে 

অাংশীদাবেত্বমূলক দাবয়ত্ব িন্টনসক 

উৎসাবিতকেণ 

[৩.৭.১] প্রচােণা (বপ্রন্ট 

ও বভজ্যযয়াল)’ে 

মাধ্যসম সসচতন ব্বক্ত 

বলফসলট, দপাোে, বিলসিাি য, পবত্রকাে বিজ্ঞাপন ইতযাবদ বপ্রন্ট বমবিয়া এিাং টিবভ স্পট, ইউটিউি, দফজবুক 

ইতযাবদ প্রচাে মাধ্যসম বভবিও প্রচােণাে মাধ্যসম জনসসচনতা বৃবদ্ধ। অবিতবনক গৃিস্থলী কাসজে মর্ যাদা 

উন্নীতকেণ ও পাবেিাবেক কার্ যক্রসম নােী-পুরুসষে অাংশীদাবেত্বমূলক দাবয়ত্ব িন্টনসক উৎসাবিতকেসণ সসচতন 

ব্বক্তে সাংখ্যা এ দক্ষ্সত্র স্যাম্পল জবেসপে মসধ্যসম সাংখ্যা পবেমাপ কেসত িসি। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

স্যাম্পল জবেপ সমাজসসিা অবিদফতে এিাং সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালসয়ে িাবষ যক প্রবতসিদন। 

[৩.৭.২] দসবমনাে ও 

ওয়াকযশসপে মাধ্যসম 

সসচতন ব্বক্ত 

অবিতবনক গৃিস্থলী কাসজে মর্ যাদা উন্নীতকেণ ও পাবেিাবেক কার্ যক্রসম নােী-পুরুসষে অাংশীদাবেত্বমূলক দাবয়ত্ব 

িন্টনসক উৎসাবিতকেসণ দসবমনাে ও ওয়াকযশসপে মাধ্যসম সমাসজে গুরুত্বপূণ য ব্বক্ত, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

অিীন দপ্তে সাংস্থাসমূসিে কম যকতযা-কম যচােী, মন্ত্রণালসয়ে অাংশীজন (দেকসিাল্ডাে), র্াো বিবভন্ন সামাজকল্যাণ 

মূলক কাসজ স্ব স্ব দক্ষ্সত্র দনতৃত্ব প্রদান কেসেন, তাসদে সমিসয় ৩-৫টি ওয়াকযশপ ও দসবমনাসেে মাধ্যসম 

জনসসচনতা বৃবদ্ধ কেসত িসি। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

সমাজসসিা অবিদফতসেে ২য় 

পর্ যাসয়ে িাটা 

সমাজসসিা অবিদফতসেে ২য় পর্ যাসয়ে িাটা, 

মন্ত্রণালয় ও অবিদফতসেে িাবষ যক প্রবতসিদন 

[৪.১] আইসনে সাংস্পসশ য আসা 

বশশু িা আইসনে সাসর্থ সাংঘাত 

জবড়ত বশশুসদে প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনুঃএকীকেণ 

[৪.১.১] সিায়তাপ্রাপ্ত 

বশশুে সাংখ্যা 

বশশু উন্নয়ন দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম আিাসন সুবিিাে আওতায় সুেক্ষ্া প্রাপ্ত বশশুে সাংখ্যা। সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন 

[৪.১.২] পুনুঃএকীকৃত 

বশশু 

বশশু উন্নয়ন দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম সামাবজকভাসি পুনি যাবসত/পুনুঃএকীকৃত বশশুে সাংখ্যা। সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.২] প্রসিশন ও আফটাে দকয়াে 

সাবভ যস 

[৪.২.১] প্রসিশন 

সিায়তা সুবিিাসভাগী 

বসএমএম দকাট য, দজলা, উপসজলা এিাং প্রবতষ্ঠাসন কম যেত প্রসিশন অবফসােগসণে মাধ্যসম প্রসিশন সিায়তা প্রাপ্ত 

প্রসিশনাে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.২.২] আফটাে 

দকয়াসেে মাধ্যসম 

পুনি যাবসত 

বসএমএম দকাট য, দজলা, উপসজলা ও প্রবতষ্ঠাসন কম যেত প্রসিশন অবফসাে অর্থিা সমাজসসিা অবফসােগসণে 

মাধ্যসম আফটাে দকয়াে সিায়তা প্রাপ্ত প্রসিশনাে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.৩] ভিঘুসে প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনি যাসন 

[৪.৩.১] আেয়প্রাপ্ত 

সুবিিাসভাগী 

সেকাবে আেয় দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম িেেব্াপী আেয় িা আিাসন সুবিিাপ্রাপ্ত ভিঘুসে ব্বক্তে সাংখ্যা। সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.৩.২] পুনি যাবসত 

ভিঘুসে 

সেকাবে আেয় দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম িেেব্াপী পুনি যাবসত ভিঘুসে ব্বক্তসদে সাংখ্যা। সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.৪] সামাবজক-প্রবতিন্ধী 

দমসয়সদে প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন 

[৪.৪.১] আেয়প্রাপ্ত 

সামাবজক প্রবতিন্ধী 

সামাবজক প্রবতিন্ধী নােীসদে প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম িেেব্াপী আেয়/আিাসন ও প্রবশক্ষ্ণ 

প্রাপ্ত বভকটিসমে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচকসমূি বিিেণ 
িাস্তিায়নকােী 

দপ্তে/সাংস্থা 
পবেমাপ পদ্ধবত উপাত্ত সূত্র 

নােী র্াচাই 

[৪.৪.২] সামাবজক 

প্রবতিন্ধী নােী পুনি যাসন 

সামাবজক প্রবতিন্ধী নােীসদে প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম িেেব্াপী সামাবজকভাসি পুনি যাবসত 

বভকটিসমে সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.৫] মবিলা ও বশশু-বকসশােী 

দিফাজবতসদে বনোপদ আিাসন 

(দসফ দিাম) 

[৪.৫.১] আেয়প্রাপ্ত 

নােী ও বশশু 

বনোপদ দিফাজত দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম িেেব্াপী নােী ও বকসশােীসদে আেয়/আিাসন ও প্রবশক্ষ্ণ প্রদাসনে 

সাংখ্যা। 

সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.৫.২] দসফ দিাম 

দর্থসক পুনি যাবসত নােী 

ও বশশু 

বনোপদ দিফাজত দকন্দ্রসমূসিে মাধ্যসম পুনি যাবসত নােী ও বকসশােীসদে সাংখ্যা। সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.৬] চাইল্ড দিল্প লাইসনে 

মাধ্যসম বশশু সুেক্ষ্া 

[৪.৬.১] সুোিাকৃত 

দটবলসফান কল 

চাইল্ড দিল্প লাইন ১০৯৮ এ আগত দটবলসফান কল এে মসধ্য সুোিাকৃত দটবলসফান কসলে শতকো িাে। সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, সামাবজক বনোপত্তা সাংক্রাি 

মাবসক প্রবতসিদন, িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

[৪.৬.২] প্রাপ্ত 

দটবলসফান কলসাংখ্যা 

চাইল্ড দিল্প লাইন ১০৯৮ এ প্রাপ্ত দটবলসফান কল সাংখ্যা। কলসাংখ্যা ক্রমািসয় বৃবদ্ধে লসক্ষ্য ব্াপক প্রচােণা। সমাজসসিা 

অবিদফতে 

বিবভন্ন প্রবতসিদন দর্থসক ২য় 

পর্ যাসয়ে তথ্য সাংগ্রি ও 

র্াচাই 

িাবষ যক প্রবতসিদন, মাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদন, 

িাসজট িাস্তিায়ন প্রবতসিদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাংসর্াজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাসগে/অবিদপ্তে/সাংস্থা-এে বনকট প্রতযাবশত সুবনবদ যি কম যসম্পাদন সিায়তাসমূি 

 

 

 

প্রবতষ্ঠাসনে 

িেণ 

প্রবতষ্ঠাসনে 

নাম সাংবেি কম যসম্পাদন সূচক উক্ত প্রবতষ্ঠাসনে বনকট সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাসগে প্রতযাবশত সিায়তা প্রতযাশাে দর্ বক্তকতা প্রতযাশা পূেণ না িসল সিাব্ প্রভাি 
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প্রবতষ্ঠাসনে 

িেণ 

প্রবতষ্ঠাসনে 

নাম সাংবেি কম যসম্পাদন সূচক উক্ত প্রবতষ্ঠাসনে বনকট সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাসগে প্রতযাবশত সিায়তা প্রতযাশাে দর্ বক্তকতা প্রতযাশা পূেণ না িসল সিাব্ প্রভাি 

বিভাগ আবর্থ যক 

প্রবতষ্ঠান 

বিভাগ 

ভাতা সুবিিাসভাগী,ভাতা সুবিিাসভাগী,সুবিিাসভাগী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী,উপবৃবত্ত সুবিিাসভাগী,আবর্থ যক সিায়তা সুবিিাসভাগী, াদ্য 

সিায়তা সুবিিাসভাগী,সুবিিাসভাগী প্রবতিন্ধী ,সুবিিাসভাগী প্রবতিন্ধী 

বশক্ষ্ার্থী,ভাতা সুবিিাসভাগী,উপবৃবত্ত সুবিিাসভাগী,ভাতা 

সুবিিাসভাগী,সুবিিাসভাগী প্রবশক্ষ্ণার্থী 

১.সমাজসসিা অবিদপ্তসেে বিভাজন অনুসেসণ দকন্দ্রীয় িয়স্কভাতা বিসাি 

দর্থসক র্র্থাসমসয় অন্যান্য ব্াাংসক অর্থ য অিমুক্তকেণ; ২.সমাজসসিা 

অবিদপ্তসেে বিভাজন অনুসেসণ র্র্থাসমসয় দসানালী ব্াাংসকে বিবভন্ন 

শা ায় অর্থ য অিমুক্তকেণ; ৩.র্র্থাসমসয় উপকােসভাগীসদে বনকট ভাতা 

বিতেণ। 

দসানালী, জনতা, অগ্রণী, িাাংলাসদশ কৃবষ 

ব্াাংক ও োজশািী কৃবষ উন্নয়ন ব্াাংসকে 

কম যদক্ষ্তাে উপে বনভ যেশীল। 

১.ভাতা বিতেণ িািাগ্রস্ত িসি; ২.সুবিিাসভাগীগণ ক্ষ্বতগ্রস্থ 

িসি; ৩.জনসািােসণে বনকট সেকাসেে প্রবতশ্রুবত িািাগ্রস্ত 

িসি। 

মন্ত্রণালর়্ স্বোষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় 

আেয়প্রাপ্ত সামাবজক প্রবতিন্ধী নােী,পুনুঃএকীকৃত বশশু,সামাবজক 

প্রবতিন্ধী নােী পুনি যাসন,আেয়প্রাপ্ত নােী ও বশশু,সিায়তাপ্রাপ্ত বশশুে 

সাংখ্যা,আেয়প্রাপ্ত সুবিিাসভাগী,দসফ দিাম দর্থসক পুনি যাবসত নােী ও 

বশশু,পুনি যাবসত ভিঘুসে 

বশশু আইন ২০১৩, বদ প্রসিশন অি অসফন্ডাে অবি যসনন্স ১৯৬০ এিাং 

ভিঘুসে ও বনোেয় ব্বক্ত (পুনি যাসন) আইন, ২০১১ ইতযাবদ আইসনে 

প্রসয়াগ 

আইন প্রসয়াসগে দাবয়ত্ব আইন শৃঙ্খলা 

েক্ষ্াকােী িাবিনী কতৃযক বনয়ন্ত্রীত 

বশশু আইন ২০১৩, বদ প্রসিশন অি অসফন্ডাে অবি যসনন্স 

১৯৬০ এিাং ভিঘুসে ও বনোেয় ব্বক্ত (পুনি যাসন) আইন, 

২০১১ ইতযাবদ আইসনে প্রসয়াগ কো িসল প্রতযাবয়ত 

প্রবতষ্ঠানসমূসি বনিাসীে সাংখ্যা হ্রাস/বৃবদ্ধ িসত পাসে। 
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দসকশন ২ 

দক শলগত উসেশ্য, অগ্রাবিকাে, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এিাং লক্ষ্যমাত্রাসমূি 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-২০১৭ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১] সুবিিািবঞ্চত ও 

অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে 

সামাবজক সুেক্ষ্া 

দজােদােকেণ 

৪০ [১.১] িয়স্কভাতা 

প্রদান 

[১.১.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

িাজাে 17.00 ২১৩.৬১৭ ২৩৭.৩৫২ ২৩৭.৩৫২ ২৩৬.৩৫২ ২৩৫.৩৫২ ২৩৪.৩৫২ ২৩২.৩৫২ ২৬০.৩৫২ ২৭০.৩৫২ 

[১.২] বিিিা, স্বামী 

বনগৃিীতা মবিলা 

ভাতা প্রদান 

[১.২.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

িাজাে 11.00 ৬৫.৫৯০ ৭২.৮৭৮ ৭২.৮৭৮ ৭১.৮৭৮ ৭০.৮৭৮ ৬৯.৮৭৮ ৬৯.০০০ ৮০.১৬৬ ৮৬.১৬৬ 

[১.৩] দিসদ ও 

অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে 

জীিনমান উন্নয়সন 

সিায়তা প্রদান 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.50 ১১১৭ ১৮১৭ ১৮১৭ ১৭১৭ ১৬১৭ ১৫১৭ ১৫০০ ২৩১৭ ২৫১৭ 

[১.৩.২] 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.25 ০ ১৫০ ১৫০ ১৪০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ৩০০ ৪৫০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-২০১৭ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

[১.৩.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.25 ০ ৩৯৪ ৩৯৪ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৫৯৪ ৭৯৪ 

[১.৪] বিজড়া 

জনসগাষ্ঠীে 

জীিনমান উন্নয়সন 

সিায়তা প্রদান 

[১.৪.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.50 ০ ৮২ ৮২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৯০ ১০৫ 

[১.৪] বিজড়া 

জনসগাষ্ঠীে 

জীিনমান উন্নয়সন 

সিায়তা প্রদান 

[১.৪.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.25 ৩৭ ৩৭ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৪১ ৪৫ 

[১.৫] িাসপাতাসল 

অিস্থানেত দস্থ 

দোগীসদে সিায়তা 

প্রদান 

[১.৫.১] দসিা 

সাংখ্যা 

িাজাে 1.50 ০.৮০ ০.৮৫ .৮৫ .৮০ .৭৫ .৭০ .৬৫ ১.৬০ ২.৪০ 

[১.৬] কযান্সাে, 

বকিবন, বলভাে 

বসসোবসস, দরাসক 

প্যাোলাইজি ও 

জন্মগত 

হৃদসোগীসদে 

আবর্থ যক সিায়তা 

প্রদান 

[১.৬.১] আবর্থ যক 

সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 2.50 ৪৬১ ২৫২ ৩৫২ ৩৪০ ৩২৫ ৩১৫ ৩০০ ৩৫২ ৫৫৫ 

             

[১.৭] চা-েবমকসদে 

জীিনমান উন্নয়সন 

[১.৭.১]  াদ্য 

সিায়তা 

সাংখ্যা 1.00 ২৪৫১৬ ২৪৫১৬ ২৪৫১৬ ২৪০০০ ২৩৮১৬ ২৩৬১৬ ২৩৪১৬ ০০ ০০ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-২০১৭ 

প্রকৃত অজযন* 

২০১৭-২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

সিায়তা প্রদান সুবিিাসভাগী 

[১.১০] সামাবজক 

সমস্যা ও 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালসয়ে প্রদত্ত 

দসিা সম্পবকযত 

গসিষণা/মূল্যায়ন 

কম য পবেচালনা 

[১.১০.১] মূল্যায়ন 

প্রবতসিদন 

সাংখ্যা 0 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

[১.১১] 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় প্রদত্ত 

দসিা সম্পসকয 

প্রচােণা 

[১.১১.২] বিলসিাি য সাংখ্যা ১.৫০ ১ ২ ৩ ৩ ০ ০ ০ ৪ ৫ 
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জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

দসকশন ২ 

দক শলগত উসেশ্য, অগ্রাবিকাে, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এিাং লক্ষ্যমাত্রাসমূি 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০২০ 

অসািােণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১] সুবিিািবঞ্চত ও অনগ্রসে 

জনসগাষ্ঠীে সামাবজক সুেক্ষ্া 

দজােদােকেণ 

৪০ [১.১] িয়স্কভাতা প্রদান [১.১.১] ভাতা সুবিিাসভাগী িাজাে 17.00 ৬৫.২৩ ৬৭.৯৪ ৭৪.৭৩ ৭৪.৭২ ৭৪.৭১ ৭৪.৭০ ৭৪.৬৯ ৮২.২৫ ৯০.৪২ 

[১.২] বিিিা, স্বামী 

বনগৃিীতা মবিলা ভাতা 

প্রদান 

[১.২.১] ভাতা সুবিিাসভাগী িাজাে 11.00 ১৯.০৯ ১৯.৫৭ ২১.৪৩ ২১.৪২ ২১.৪১ ২১.৪০ ২১.৩৯ ২৩.৫৭ ২৫.৯২ 

[১.৩] দিসদ ও অনগ্রসে 

জনসগাষ্ঠীে জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা প্রদান 

[১.৩.১] ভাতা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.50 ২৩৪ ২৩৪ ২৩৪ ২৩০ ২২৮ ২২৭ ২২৬ ২৫৭ ২৮২ 

[১.৩.২] সুবিিাসভাগী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা 0.25 ০ ৫০ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫৫ ৬০ 

[১.৩.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.25 ০ ৬০ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬৫ ৭০ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০২০ 

অসািােণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১.৪] বিজড়া 

জনসগাষ্ঠীে জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা প্রদান 

[১.৪.১] ভাতা সুবিিাসভাগী সাংখ্যা 0.50 ২৩ ২৩ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ২৬ ২৯ 

[১.৪.২] সুবিিাসভাগী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা 0.25 ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ৩০০ ৪৫০ 

  [১.৪] বিজড়া 

জনসগাষ্ঠীে জীিনমান 

উন্নয়সন সিায়তা প্রদান 

[১.৪.৩] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 0.25 ৪০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ৯৫ 

[১.৫] িাসপাতাসল 

অিস্থানেত দস্থ 

দোগীসদে সিায়তা 

প্রদান 

[১.৫.১] দসিা সাংখ্যা িাজাে 1.50 ০.৪০ ০.৪২ .৫০ .৪৯ .৪৮ .৪৭ .৪৬ .৫৫ .৬০ 

[১.৬] কযান্সাে, বকিবন, 

বলভাে বসসোবসস, 

দরাসক প্যাোলাইজি ও 

জন্মগত হৃদসোগীসদে 

আবর্থ যক সিায়তা প্রদান 

[১.৬.১] আবর্থ যক সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 2.50 ১৭৪ ১৮৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৮ ১৮৬ ২১০ ২২০ 

[১.৭] চা-েবমকসদে 

জীিনমান উন্নয়সন 

সিায়তা প্রদান 

[১.৭.১]  াদ্য সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা 1.00 ১৪৭০ ২৭৬৮ ৩০০০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭৮০ ৩২০০ ৩৪০০ 

  [১.১০] সামাবজক 

সমস্যা ও সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালসয়ে প্রদত্ত দসিা 

সম্পবকযত 

গসিষণা/মূল্যায়ন কম য 

পবেচালনা 

[১.১০.১] মূল্যায়ন 

প্রবতসিদন 

সাংখ্যা 0 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 



জুলাই ১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯ 

 

দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০২০ 

অসািােণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১.১১] সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় প্রদত্ত দসিা 

সম্পসকয প্রচােণা 

[১.১১.২] বিলসিাি য সাংখ্যা 1.৫০ ১ ২ ৩ ৩ ০ ০ ০ ৪ ৫ 

[১.১১.৩] বভবিও প্রচােণা সাংখ্যা 0.৫০ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬ 

[১.১২] দর্ র্থ উসদ্যাসগ 

গৃিীত উন্নয়ন প্রকসল্পে 

মাধ্যসম প্রদত্ত দসিা 

[১.১২.১] প্রদত্ত দসিা িাজাে 1.00 ১৬.৫০ ১৮.১৫ ১৯.০০ ১৮.৯০ ১৮.৫০ ১৮.৭০ ১৮.৬০ ২০.০০ ২২.০০ 

[১.১৩] অনলাইন ভাতা 

ব্িস্থাপনা বসসেম চালু 

(িয়স্কভাতা, বিিিাভাতা 

ও প্রবতিন্ধীভাতা) 

[১.১৩.১] ভাতা 

ব্িস্থাপনা বসসেসম িাটা 

এবি 

িাজাে 2.00 ০ ৩১.০০ ৫৫.৯০ ৫৪.০০ ৫৩.৫০ ৫৩.০০ ৫২.৫০ ৬১.৪৯ ৬৪.৬৪ 

[২] প্রবতিন্ধী ব্বক্তসদে সমবিত 

ও সম উন্নয়ন বনবশ্চতকেণ; 

১৫ [২.১] অসচ্ছল প্রবতিন্ধী 

ভাতা প্রদান 

[২.১.১] সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী 

িাজাে ১০.০০ ১২.৩৮ ১৫.১৭ ১৬.৫৪ ১৬.৫০ ১৬.৪৫ ১৬.৪০ ১৬.৩৫ ১৮.১৯ ২০.১১ 

[২.২] প্রবতিন্ধী 

বশক্ষ্ার্থীসদে বশক্ষ্া 

উপবৃবত্ত প্রদান 

[২.২.১] সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থী 

সাংখ্যা ৪.০০ ৯৪৮ ১৩১২ ১৪৪০ ১৪৩০ ১৪২৫ ১৪২০ ১৪১০ ১৫৯৫ ১৭০০ 

[২.৭] প্রবতিন্ধী 

ব্বক্তসদে বিসশষ বশক্ষ্া 

এিাং প্রবশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৭.১] বিসশষ বশক্ষ্া ও 

প্রবশক্ষ্ণ সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা ১.০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ০ ০ ০ ০ ১৩৫ ১৪০ 

[৩] সামাবজক ন্যায় বিচাে ও 

পুনুঃএকীকেণ 

(Reintegration); 

১৫ [৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ 

প্রদান 

[৩.১.১] পুনুঃবিবনসয়াসগে 

পবেমাণ 

লক্ষ্ 

টাকা 

২.০০ ৫১.৫০ ৬০.০০ ৭৫.০০ ৭২.০০ ৭০.০০ ৬৮.০০ ৬৫.০০ ৮০.০০ ৮৫.০০ 

[৩.১.২] বিবনসয়াসগে 

পবেমাণ 

লক্ষ্ 

টাকা 

১.০০ ৩৯.৯৮ ৪৮.০০ ৫০.০০ ৪৯.৫০ ৪৯.৪০ ৪৯.৩০ ৪৯.২০ ৫০.০০ ৫০.০০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০২০ 

অসািােণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[৩.১.৩] আদায়কৃত 

সাবভ যস চাজয 

লক্ষ্ 

টাকা 

১.০০ ৫.০৩ ৬.০০ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১১.০০ ১২.০০ 

[৩.১.৪] বিবনসয়াগ 

আদাসয়ে িাে 

% ১.০০ ৮৯.০০ ৯২.০০ ৯২.৫০ ৯২.৪০ ৯২.৩০ ৯২.২০ ৯২.১০ ৯৩.০০ ৯৩.৫০ 

[৩.১.৫] পুনুঃবিবনসয়াগ 

আদাসয়ে িাে 

% ১.০০ ৮৯.০০ ৯০.০০ ৯০.৫০ ৯০.৪০ ৯০.৩০ ৯০.২০ ৯০.১০ ৯১.০০ ৯২.০০ 

[৩.২] বৃবত্তমূলক ও 

দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রবশক্ষ্ণ 

[৩.২.১] সুবিিাসভাগী 

পুরুষ প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা ১.০০ ১১৭০০০ ১২২০০০ ৫০০০০ ৪৯৯০০ ৪৯৮৯০ ৪৯৮৭০ ৯৯৮৬০ ৫৩০০০ ৫৫০০০ 

[৩.২.২] সুবিিাসভাগী নােী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 

সাংখ্যা ১.০০ ১৫৩০০ ২০২০০ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ৯৭৫০ ১১০০০ ১২০০০ 

  [৩.২] বৃবত্তমূলক ও 

দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রবশক্ষ্ণ 

[৩.২.৩] প্রবশক্ষ্ণ দেি 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ০.৫০ ২৪ ২৯ ৩২ ৩১ ৩০ ০ ০ ৩৩ ৩৪ 

[৩.৩] সুবিিািবঞ্চত 

বশশুসদে আিাসন, 

ভেণসপাষণ, বশক্ষ্া, 

প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন 

প্রদান 

[৩.৩.১] সুবিিাপ্রাপ্ত বশশু সাংখ্যা ১.৫০ ৩৯০ ৩৯৫ ৪০০ ৩৯৮ ৩৯৭ ৩৯৬ ৩৯৫ ৪১০ ৪১৫ 

[৩.৩.২] পািবলক 

পেীক্ষ্ায় বশশুসদে গড় 

পাসশে িাে 

% ১.৫০ ৯২%  ১০০% ৯৮% ৯৬% ৯৫% ৯৪% ১০০% ১০০% 

[৩.৩.৩] পুনি যাবসত বশশু সাংখ্যা ০.৫০          

[৩.৩.৪] বশশু অবিকাে 

জনসসচতনতা কার্ যক্রসম 

অাংশগ্রিণকােী 

সাংখ্যা ০.৫০ ৩০০০ ৩৫০০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৬৭০০ ৬৬০০ ৮০০০ ১০০০০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০২০ 

অসািােণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[৩.৪] দিসেকাবে 

এবতম ানায় 

কযাবপসটশন গ্রান্ট প্রদান 

[৩.৪.১] সুবিিাপ্রাপ্ত িালক 

বশশু 

সাংখ্যা ১.০০ ৬২০৭০ ৬৫০০০ ৭৬০০০ ৭৫৯০০ ৭৫৮৫০ ৭৫৮০০ ৭৫৭০০ ৮০০০০ ৮৫০০০ 

[৩.৪.২] সুবিিাপ্রাপ্ত 

িাবলকা বশশু 

সাংখ্যা ০.২৫ ৫০১০ ৭০০০ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ৯৭৯০ ১১০০০ ১২০০০ 

  [৩.৪] দিসেকাবে 

এবতম ানায় 

কযাবপসটশন গ্রান্ট প্রদান 

[৩.৪.৩] আওতাভুক্ত 

প্রবতষ্ঠান সাংখ্যা 

সাংখ্যা ০.২৫ ৩৬৫০ ৩৬১৫ ৪১০০ ৪০৫০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৪২০০ ৪৫০০ 

[৩.৫] সমাসজে অসিায় 

জনসগাষ্ঠীে জন্য 

অিকাঠাসমা বনম যাণ 

[৩.৫.১] বনবম যত 

আিকাঠাসমাে আয়তন 

িগ যবমটিাে ০.৫০ ৫৫০০ ১৫৫৬০ ১৬৩৩৮ ১৬৩০০ ১৬২০০ ১৬১০০ ১৬০০০ ২০০০০ ২৫০০০ 

[৩.৭] অবিতবনক 

গৃিস্থলী কাসজে মর্ যাদা 

উন্নীতকেণ ও 

পাবেিাবেক কার্ যক্রসম 

নােী-পুরুসষে 

অাংশীদাবেত্বমূলক 

দাবয়ত্ব িন্টনসক 

উৎসাবিতকেণ 

[৩.৭.১] প্রচােণা (বপ্রন্ট ও 

বভজ্যযয়াল)’ে মাধ্যসম 

সসচতন ব্বক্ত 

সাংখ্যা ০.২৫   ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২০০০০ ৫০০০০ ৬০০০০ 

[৩.৭.২] দসবমনাে ও 

ওয়াকযশসপে মাধ্যসম 

সসচতন ব্বক্ত 

সাংখ্যা ০.২৫   ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৪০০ ৫০০ 

[৪] আর্থ যসামাবজক উন্নয়সন 

সামাবজক সাম্য (Equity) 

বনবশ্চতকেণ। 

১০ [৪.১] আইসনে সাংস্পসশ য 

আসা বশশু িা আইসনে 

সাসর্থ সাংঘাত জবড়ত 

বশশুসদে প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুনুঃএকীকেণ 

[৪.১.১] সিায়তাপ্রাপ্ত 

বশশুে সাংখ্যা 

সাংখ্যা ২.২৫ ৪৯৫ ৫০৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৬০০ ৭০০ 

[৪.১.২] পুনুঃএকীকৃত 

বশশু 

সাংখ্যা ১.৫০ ১৪৫ ১৫০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০০ ২২৫ 

[৪.২] প্রসিশন ও 

আফটাে দকয়াে সাবভ যস 

[৪.২.১] প্রসিশন সিায়তা 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা ১.০০ ৫৩৭ ৫৮৫ ৬০০ ৫৯৫ ৫৯০ ৫৮৮ ৫৮৬ ৬২০ ৬৫০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৬-

২০১৭ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৭-

২০১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০২০ 

অসািােণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ বিভাসগে দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[৪.২.২] আফটাে 

দকয়াসেে মাধ্যসম 

পুনি যাবসত 

সাংখ্যা ০.৫০ ২০২৫ ২১০০ ২২০০ ২১৯০ ২১৮০ ২১৭০ ২১৬০ ২৫০০ ৩০০০ 

[৪.৩] ভিঘুসে প্রবশক্ষ্ণ 

ও পুনি যাসন 

[৪.৩.১] আেয়প্রাপ্ত 

সুবিিাসভাগী 

সাংখ্যা ০.২৫ ৮২৫ ১৪৮০ ১৫০০ ১৪৯৫ ১৪৯০ ১৪৮৮ ১৪৮৫ ১৫২০ ১৬০০ 

[৪.৩.২] পুনি যাবসত 

ভিঘুসে 

সাংখ্যা ০.২৫ ৩৩০ ৩৫০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭০ ৪৫০ ৫০০ 

[৪.৪] সামাবজক-

প্রবতিন্ধী দমসয়সদে 

প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন 

[৪.৪.১] আেয়প্রাপ্ত 

সামাবজক প্রবতিন্ধী নােী 

সাংখ্যা ০.৫০ ৪৭৫ ৫০০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩৫০ ৪০০ 

  [৪.৪] সামাবজক-

প্রবতিন্ধী দমসয়সদে 

প্রবশক্ষ্ণ ও পুনি যাসন 

[৪.৪.২] সামাবজক 

প্রবতিন্ধী নােী পুনি যাসন 

সাংখ্যা ০.২৫ ১৩৫ ১৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২৫ ১৫০ 

[৪.৫] মবিলা ও বশশু-

বকসশােী দিফাজবতসদে 

বনোপদ আিাসন (দসফ 

দিাম) 

[৪.৫.১] আেয়প্রাপ্ত নােী 

ও বশশু 

সাংখ্যা ০.২৫ ৫০০ ৫৫০ ৫৭০ ৫৬৮ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৫ ৬০০ ৬৫০ 

[৪.৫.২] দসফ দিাম দর্থসক 

পুনি যাবসত নােী ও বশশু 

সাংখ্যা ০.২৫ ১৩০ ১৪৫ ১৫০ ১৪৯ ১৪৮ ১৪৭ ১৪৬ ১৫০ ১৬০ 

[৪.৬] চাইল্ড দিল্প 

লাইসনে মাধ্যসম বশশু 

সুেক্ষ্া 

[৪.৬.১] সুোিাকৃত 

দটবলসফান কল 

% ২.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ ৬৯.০০ ৬৮.০০ ৬৭.০০ ৬৬.০০ ৬৭.০০ ৭০.০০ 

[৪.৬.২] প্রাপ্ত দটবলসফান 

কলসাংখ্যা 

সাংখ্যা ১.০০ ২৫০০০ ৬০০০০ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪৪০০ ৬৪৩০০ ৬৪২০০ ৭৫০০০ ১০০০০০ 
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৬-

২০১৭  

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আিবশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

[১] দক্ষ্তাে সসে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্ত 

িাস্তিায়ন  

৪ [১.১] ২০১৭-১৮ 

অর্থ যিেসেে  সড়া িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্ত দাব ল 

[১.১.১] বনি যাবেত 

সময়সীমাে মসধ্য  সড়া 

চুবক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাসগ 

দাব লকৃত 

তাবে  ১.০০   ১৭ এবপ্রল 

২০১৭ 

১৯ এবপ্রল 

২০১৭ 

২০ এবপ্রল 

২০১৭ 

২৩ এবপ্রল 

২০১৭ 

২৫ এবপ্রল 

২০১৭ 

  

[১.২] ২০১৭-১৮  

অর্থ যিেসেে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্ত 

িাস্তিায়ন পবেিীক্ষ্ণ 

[১.৪.১] তত্রমাবসক 

প্রবতসিদন দাব লকৃত 

সাংখ্যা ১.০০   ৪ ৩ - - -   

[১.৩] ২০১৭-১৮ 

অর্থ যিেসেে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্তে 

অি যিাবষ যক মূল্যায়ন 

প্রবতসিদন দাব ল 

[১.৫.১] বনি যাবেত তাবেস  

অি যিাবষ যক মূল্যায়ন 

প্রবতসিদন দাব লকৃত 

তাবে  ১.০০   ১৫ 

জানুয়াবে 

২০১৮ 

১৬ 

জানুয়াবে 

২০১৮ 

 

১৭ জানুয়াবে 

২০১৮ 

১৮ 

জানুয়াবে 

২০১৮ 

২১ 

জানুয়াবে 

২০১৮ 

  

[১.৪] ২০১৬-১৭  

অর্থ যিেসেে িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্তে 

মূল্যায়ন প্রবতসিদন দাব ল 

[১.৩.১] বনি যাবেত তাবেস  

মূল্যায়ন প্রবতসিদন 

দাব লকৃত 

তাবে  ১.০০   ১৩ জ্যলাই 

২০১৭  

১৬ জ্যলাই 

২০১৭   

১৮ জ্যলাই 

২০১৭ 

২০ জ্যলাই 

২০১৭ 

২৩ জ্যলাই 

২০১৭  

  

[২] কার্ যপদ্ধবত ও দসিাে 

মাসনান্নয়ন 

৯ [২.১] মাঠপর্ যাসয়ে 

কার্ যালয়সমূসি কমপসক্ষ্ 

একটি অনলাইন দসিা 

চালুকো  

[২.৭.১]অনলাইন দসিা 

চালুকৃত  

তাবে   ১.০০   ৩১ 

বিসসম্বে 

২০১৭ 

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮ 

২৮ দফব্রুয়াবে 

২০১৮ 

    

[২.২] দপ্তে/সাংস্থাে ১টি 

দসিাপ্রবক্রয়া সিজীকৃত  

[২.৮.১] দসিাপ্রবক্রয়া 

সিজীকৃত  

তাবে  ১.০০   ৩১ 

বিসসম্বে 

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮  

২৮ দফব্রুয়াবে 

২০১৮  

১৫  

মাচ য  
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৬-

২০১৭  

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আিবশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

২০১৭  ২০১৮ 

[২.৩] উদ্ভািনী উসদ্যাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প Small 

Improvement 
Project (SIP) 
িাস্তিায়ন 

[২.৯.১] উদ্ভািনী উসদ্যাগ 

িাস্তিাবয়ত  

তাবে   ১.০০   ৪ জানুয়াবে  

২০১৮ 

১১ জানুয়াবে 

২০১৮  

১৮ জানুয়াবে 

২০১৮  

২৫ জানুয়াবে 

২০১৮  

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮ 

  

[২.৯.২] SIP িাস্তিাবয়ত %  ১.০০   ২৫       

২.৪ বপআেএল শুরুে ২ 

মাস পূসি য সাংবেি 

কম যচােীে বপআেএল ও 

ছুটি নগদায়ন যুগপত জাবে 

বনবশ্চতকেণ 

সাংবেি কম যচােী বপআেএল 

ও ছুটি নগদায়ন পত্র 

যুগপৎভাসি জাবেকৃত 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০     

[২.৫] বসটিসজন চাট যাে 

অনুর্ায়ী দসিা প্রদান  

[২.৪.১] প্রকাবশত 

বসটিসজনস  চাট যাে অনুর্ায়ী 

দসিা প্রদানকৃত 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০    

[২.৬] অবভসর্াগ প্রবতকাে 

ব্িস্থা িাস্তিায়ন 

বনস্পবত্তকৃত অবভসর্াগ % ১.০০   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০     

[২.৭] দসিা প্রতযাশী এিাং 

দশ যনার্থীসদে জন্য 

টয়সলটসি অসপক্ষ্াগাে 

(Waiting Room)  এে 

ব্িস্থা কো 

[২.৬.১] বনি যাবেত 

সময়সীমাে মসধ্য দসিা 

প্রতযাশী এিাং দশ যনার্থীসদে 

জন্য টয়সলটসি 

অসপক্ষ্াগাে চালুকৃত  

তাবে  ১.০০   ৩১ 

বিসসম্বে  

২০১৭ 

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮  

২৮ দফব্রুয়াবে 

২০১৮  

    

[২.৮] দসিাে মান সম্পসকয 

দসিা গ্রিীতােসদে মতামত 

পবেিীক্ষ্সণে ব্ািস্থা চালু 

কো  

[২.৬.১] দসিাে মান 

সম্পসকয দসিা গ্রিীতােসদে 

মতামত পবেিীক্ষ্সণে 

ব্ািস্থা চালুকৃত  

তাবে  ১.০০   ৩১ 

বিসসম্বে  

২০১৭ 

৩১ জানুয়াবে 

২০১৮  

২৮ দফব্রুয়াবে 

২০১৮  

৩১ 

বিসসম্বে  

২০১৭ 

   

[৩] দক্ষ্তা ও তনবতকতাে 

উন্নয়ন 

 

৪ 

[৩.১] সেকাবে 

কম যসম্পাদন ব্িস্থাপনা 

সাংক্রাি প্রবশক্ষ্ণসি বিবভন্ন 

বিষসয় 

[৪.১.১] প্রবশক্ষ্সণে সময়  জনঘন্টা  ২.০০   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   
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দক শলগত  

উসেশ্য 

দক শলগত 

উসেসশ্যে 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচসকে মান 

বভবত্ত িেে 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৬-

২০১৭  

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্পণ  

২০১৯-২০২০ 
অসািােণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান 

চলবত 

মাসনে 

বনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আিবশ্যক দক শলগত উসেশ্যসমূি 

কম যকতযা/কম যচােীসদে জন্য 

প্রবশক্ষ্ণ আসয়াজন  

[৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচাে 

দক শল িাস্তিায়ন 

[৪.২.১] ২০১৭-১৮ 

অর্থ যিেসেে শুদ্ধাচাে 

িাস্তিায়ন কম যপবেকল্পনা 

এিাং িাস্তিায়ন পবেিীক্ষ্ণ 

কাঠাসমা প্রণীত ও 

দাব লকৃত 

তাবে  ১.০০   ১৬  

জ্যলাই 

২০১৭  

৩১  

জ্যলাই 

২০১৭  

- - -   

[৪.২.২] বনি যাবেত 

সময়সীমাে মসধ্য তত্রমাবসক 

পবেিীক্ষ্ণ প্রবতসিদন 

দাব লকৃত 

সাংখ্যা  ১.০০   ৪ ৩ - - -   

[৪] তথ্য অবিকাে িাস্তিায়ন 

দজােদােকেণ 
১ 

[৫.১]  তথ্যিাতায়ন 

িালনাগাদকেণ  

[৫.১.১] তথ্য িাতায়ন 

িালনাগাদকৃত  

% ০.৫০   ৮০ ৭০ ৬০     

[৫.২] স্বপ্রসণাবদত 

তথ্যপ্রকাশ  

[৫.২.১] স্বপ্রসণাবদত তথ্য 

প্রকাবশত  

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

[৪] আবর্থ যক ব্িস্থাপনাে 

উন্নয়ন  

২ [৩.১] অবিট আপবত্ত  

বনষ্পবত্ত কার্ যক্রসমে উন্নয়ন 

[৩.১.১] অবিট আপবত্ত 

বনষ্পবত্তকৃত  

% ২.০০   ৫০  ৪৫  ৪০  ৩৫  ৩০   
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আরম, উপপররচালক, সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, রসদলট, সমাজদসবা অরিেফতর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সমাজদসবা অরিেফতদরর মহাপররচালক এর রনকট অরিকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ যত ফলাফল অজযদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

আরম, মহাপররচালক, সমাজদসবা অরিেফতর  উপপররচালক, সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, রসদলট সমাজদসবা অরিেফতর -এর রনকট অরিকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ যত ফলাফল অজযদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করদবা। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

..............................................    ................................. 

উপপররচালক, সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, রসদলট                তাররে 

সমাজদসবা অরিেফতর     
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