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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

ভাজদফা অরধদপতয এয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা সজাযদাযকযণ, ুনান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এয 

মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

ভারযচারক, ভাজদফা অরধদপতয 

এফাং 

রচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

এয ভদে ২০২০ াদরয      ভাদয ২৯ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ রনম্নরররেত রফলদয় ম্মত দরন: 
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ভাজদফা অরধদপতদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র  

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

ভাজদফা অরধদপতদযয াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

ভাজদফা অরধদপতয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয অন্যতভ জারতগঠনমূরক দপ্তয রাদফ সদদয দুস্থ, দরযদ্র, অফদররত, 

অনগ্রয, ুনদমাগ-ুনরফধাফরিত, ভস্যাগ্রস্ত িাৎদ ও প্ররতফন্ধী জনদগাষ্ঠীদক সফা প্রদান কযদছ। রক্ষযভুি এ কর 

জনদগাষ্ঠীদক ভানফ ম্পদদ রযণত কদয ভাজদফা অরধদপতয দারযদ্রযরফদভাচন এফাং াভারজক রনযাত্তা প্রদাদনয ভােদভ 

সদদয ারফ িক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূরভকা ারন কযদছ। গত রতন ফছদয ৪৪ রক্ষ ফয়স্কবাতাদবাগী, ১৭ রক্ষ  রফধফা, স্বাভী রনগৃীতা 

ভররা বাতাদবাগী এফাং ১৫.৪৫ রক্ষ অচ্ছর প্ররতফন্ধী বাতাদবাগী,      জন প্ররতফন্ধী রক্ষাথীয উবৃরত্ত ফ িদভা  ৭৭.৪৫ রক্ষ  

াজায বাতাদবাগী’য নাদভ ব্যাাংক রাফ সোরা দয়দছ। বাতাদবাগীদক G2P (Government to Person)          
       ও বাতাদবাগীয ব্যাাংক রদদফ যারয বাতায অথ ি রযদাধ কযা দচ্ছ। ১8 রক্ষ প্ররতফন্ধী ব্য             

                        ও রযচয়ত্র প্রদান          । ১১.২3 রক্ষ বাতাগ্রীতাদক ই-সভদদে বাতা প্রদান কযা 

     । সজরা ম িাদয় সজরা ভাজদফা কভদেক্স রনভ িাণ কাম িক্রভ        যদয়দছ। 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

ভাজদফা অরধদপতদযয কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র প্রধান চযাদরঞ্জ দচ্ছ, ুনরফধাদবাগীদদয একটি সকন্দ্রীয় রিরজ ার 

তথ্যবাণ্ডাদযয আওতায় আনয়ণ এফাং ই-ারব িদয (ই-সদভে) ভােদভ স্বল্প ব্যদয়, স্বল্প ভদয়য ভদে দক্ষতা ও স্বচ্ছতায দে 

ুনরফধাদবাগীদদয সদাযদগাড়ায় কারিত ভাদনয সফা সৌৌঁদছ সদয়া। ুনরফধাদবাগী ফাছাইদয়য সক্ষদত্র একটি স্বচ্ছ ব্যফস্থানায 

ভােদভ Targeting Error                হ্রা কযাও অরধদপতদযয একটি ফড় চযাদরঞ্জ। রনফন্ধন প্রাপ্ত  সস্বচ্ছাদফী াংস্থা’য 

কাম িক্রদভয মথামথ রযফীক্ষণ                                               ও                           

                                    ও                  এফাং                        অন্যতভ চযাদরঞ্জ। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

সফাদাদন শুদ্ধাচায অনুীরন রনরিতকযণ, ইদনাদবনদক উৎারত কযা, সফাগ্ররতায রযতৃরপ্তয জন্য কাম িকয রযদলফা প্রদান  

এফাং সফা প্রদান দ্ধরতদক ২০২১ াদরয ভদে রিরজ ারাইজ কযা দফ। ২০২১ াদরয ভদে ভাজদফা অরধদপতদযয 

কর সফাগ্রীতায একটি ভরিত রিরজ ার তথ্য বান্ডায ততরয ও G2P দ্ধরতদত কর বাতাদবাগীদক বাতা প্রদান ম্পন্ন কযা 

দফ। ুনদমুি ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ গরতীর কযা দফ। রশু ুনযক্ষা কাম িক্রদভ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ গরতীর কযায ভােদভ দক্ষ 

জনফর বৃরদ্ধ কযা দফ।  

২০২০-২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ  

 ৪৯ রক্ষ  ব্যরিদক ফয়স্কবাতা, ২০ রক্ষ ৫০ াজায জনদক রফধফা ও স্বাভী রনগৃীতা বাতা এফাং ১৮ রক্ষ জন ব্যরিদক 

অচ্ছর প্ররতফন্ধী বাতা ও ১ রক্ষ  জন প্ররতফন্ধী রশুদক উবৃরত্ত প্রদান; 

 ৭০  াজায দরযদ্র ব্যরিদক উদু্বদ্ধকযণ ও বৃরত্তমূরক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দফ ও রফরনদয়াগ ও পুনঃরফরনদয়াদগয ভােদভ 

১৩০ সকাটি  াকা ুনদমুি ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কযা দফ। মাদত রনম্নআদয়য জনদগাষ্ঠী ও প্ররতফন্ধী ব্যরিয আত্মকভ িাংস্থান, 

রনজস্ব পু ৌঁরজ সৃর্ট , দারযদ্রয হ্রা এফাং ক্ষভতায়ন দফ; 

 ভাদজয রফদল সেরণ রফদলতঃ রজড়া, সফদদ ও অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়দনয রদক্ষয 

5020 ব্যরিদক প্ররক্ষণ, 52,6০০ ব্যরিদক রফদল বাতা ও 27,140 রশুদক রক্ষা বৃরত্ত চালুয ভােদভ ব্যরিয 

জীফনভান উন্নয়ন কযা দফ; 

 ৮৫টি যকারয রশু রযফাদযয ভােদভ ১০৩০০ ুনরফধাফরিত রশুয আফান, রক্ষা, প্ররক্ষণ রনিত কযা দফ; 

 প্ররতফরন্ধতা নািকযণ জরযদয সকন্দ্রীয় তথ্য বান্ডাদয াংযরক্ষত ১৮ রক্ষ প্ররতফন্ধী ব্যরিয তথ্য রফদেলণ কদয 

তাদদয উন্নয়দনয মূর সরাতধাযায় আনায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ; 

 ২২                                           ,   

 ফাাংরাদদদয প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীয জীফন-ভান উন্নয়ন             ৬২১৮                                -

    ও     -                                    ও                                 । 

 SDGs এয রক্ষযভাত্রা ৫.৪.১ এয আদরাদক অবফতরনক গৃাস্থারী কাদজয ভম িাদা উন্নীতকযদণ দচতনতা বৃরদ্ধ কযা 

   । 
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সকন ১ 

ভাজদফা অরধদপতদযয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম িাফরর 

১.১  রূকল্প (Vision): 

      ও           ।   

১.২  অরবরক্ষয (Mission) 

উযুি ও আয়ত্বাধীন ম্পদদয দফ িাত্তভ ব্যফায কদয অাংীদাযগদণয দে অাংীদারযদত্বয রবরত্তদত 

ুনাংত ও রফকাভান াভারজক সফা প্রদাদনয ভােদভ ফাাংরাদদদয জনগদণয জীফনভাদনয ভরিত 

াভারজক উন্নয়ন াধন। 

১.৩  সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  ভাজদফা অরধদপতদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.  ভস্যাগ্রস্ত                      ; 

২.                      ও                   

৩.                    ও           (Reintegration); 

৪.                              তায (Equity) রফধান; 

৫.                     । 

১.৩.২  অফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.  দাপ্তরযক কভ িকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর রনরিতকযণ; 

২.  কভ িম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন ও সফায ভান বৃরদ্ধ; 

৩.  আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

১.৪  প্রধান কাম িাফরর (Functions) 
১.                           ও          

২.                                                ও               

৩.                          ও                                              

                  ও              

৪.                                                 ও          

৫.                      ও                           ও          

৬. বফঘুদয, আইদনয াংস্পদ ি আা রশু ফা আইদনয াদথ াংঘাদত জরড়ত রশু ও াভারজক 

অযাধপ্রফণ ব্যরিদদয উন্নয়ন, আদফক্ষণ (প্রদফন) এফাং অন্যান্য আপ ায সকয়ায ারব ি ফাস্তফায়ন। 
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সকন ২ 

অরধদপতয/াংস্থায রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

                                              (Outcome/Impact) 
 

                

(Outcome/Impact) 

               

(Performance Indicator) 

    

(Unit) 

         

         

২০২০-21 

                       

        

              

          

              

               

       

(Sources of 
Data) ২০২১-২২ ২০২২-23 

২০১৮-19 ২০১৯-20 

                                 ও                   

            ১ ১০ ৯৬ ৪০০    
১
 

% 36.04 39.66 44.16 48 52                        

         

               

  `‘Report on 

Bangladesh 
Sample Vital 
Statistics-2016’ 
             

                 

          

 

                                

 ও                          

     ৫১ ৩২ ০৯৩    
২
 

% 27.28 33.12 39.94 44 50                       

                 

                  ও   

       

                             

                       ও     

                             

     19,৪৫,৬৬৪    
৩
 

% 61.51 91.72 ৯৭.৬৫ ১০০ ১০০                       

        (provisional)     
১
                       ৬২                  ও ৬৫                            । 
২  
                                ও                             । 

৩  
                   Disability Information System-       ২৭ জুরাই ২০২০                                                                                                ও      ও            

              ৯৭.৬৫              ১৮    ও     ১          ১৯        ও          । 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

         

     

(Strategic Objectives) 

        

           

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

         

    

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 

      

   

      

    

                         ২০20-২০21 

      

২০২১-

২২ 

 

      

২০২২-

২৩ 

         

2018-19 

        * 

২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent)  

অরত উত্তভ 

(Very good) 

উত্তভ 

(Good)  

চররত 

ভান 

(Fair)  

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০৭ ০৮ ০৯ 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

                                                

 ১            ও       

                      

            

40 

 ১.১                ১.১.১       

             
ক্রভপুরঞ্জত    ১৫.০০ ৪০.০০ ৪৪.০০ ৪9.০০ ৪৮.৯৫ ৪৮.৯০ ৪৮.৮৫ ৪৮.৭০ ৫২.০০ ৫৫.০০ 

 ১.২              

                   

     

 ১.২.১       

          ** ক্রভপুরঞ্জত    ১৩.০০ ১৪.০০ ১৭.০০ 20.5০ ২০.৪৫ ২০.৪০ 20.৩৫ ২০.৩০ ২২.০০ ২৫.০০ 

 ১.৩  রজড়া,      ও 

               

              

            

 ১.৩.১       

             
ক্রভপুরঞ্জত       ১.০০ ৪২.৫০ ৫২.৬০ ৫২.৬০ ৫২.৫০ ৫২.২৫ ৫২.০০ ৫১.৫০ ৫৫.০০ ৬০.০০ 

 ১.৩.২             

         
ক্রভপুরঞ্জত       ০.৫০ ৪.৪০ ৫.০২ ৫.০২ ৫.০০ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৫০ ৫.০০ ৫.৫০ 

 ১.৩.৩        

           
ক্রভপুরঞ্জত       ০.৫০ ২০.৩৫ ২৭.১৪ ২৭.১৪ ২৭.১০ ২৭.০০ ২৬.৫০ ২৬.২৫ ২৮.০০ ৩০.০০ 

 ১.৪            

                    

            

 ১.৪.১                    ১.০০ ৫.৬০ 5.75 5.90 5.85 5.78 5.77 5.76 6.00 6.10 

 ১.৪.২         

      য            

       

গড় % ০.৫০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

 ১.৫                 

                      

         , 

থ্যারাদরভয়া ও      

                 

            

 ১.৫.১               

           

          ২.০০ ১৫০০০ ২৯৯১০ ৩০০০০ ২৯৯০০ ২৯৮৯০ ২৯৮৮৫ ২৯৮৮০ ৩৫০০০ ৪০০০০ 



9 

 

         

     

(Strategic Objectives) 

        

           

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

         

    

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 

      

   

      

    

                         ২০20-২০21 

      

২০২১-

২২ 

 

      

২০২২-

২৩ 

         

2018-19 

        * 

২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent)  

অরত উত্তভ 

(Very good) 

উত্তভ 

(Good)  

চররত 

ভান 

(Fair)  

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০৭ ০৮ ০৯ 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 ১.৬    -        

              

            

 ১.৬.১  আরথ িক 

                            ১.০০ ৪০০০০ ৫০ ০০০ ৫০ ০০০ ৪৯,৯৫০ ৪৯৯০০ ৪৯৮৭৫ ৪৯৮৫০ ৫২০০০০ ৫৫০০০ 

  

 ১.৭               ও 

                  

                

                 

         

 ১.৭.১        

        

          ০.৫০ ৩ 1 ৩ - - -  2 3 

 ১.৮           

                

             

 ১.৮.১  ই-     য় 

       াংফাদ াংখ্যা 
          ১.০০ - - ৩৬৫ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ৪০০ ৪৫০ 

 ১.৮.২                     ০.৫০ ২০ ২০ ২৫ ১৯ ১৮ ১৫ ১৪ ৩০ ৩৫ 

 ১.৮.৩      ও                  ০.৫০ ৫ ৬ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০ 

 ১.৯              

                

               

 ১.৯.১           

        ১.০০ ১৯.০০ ১৯.৫০ ১৯.৭৫ ১৯.৭০  ১৯.৬৫    ১৯.৬২ ১৯.৬০ ২০.০০ ২২.০০ 

 ১.১০               

                     

          ও 

            

 ১.১০.১  তথ্য 

মাচাইকৃত বাতাদবাগীয 

তকযা ায  

গড় % ১.০০ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০ 

 ১.১০.২        

               

                 

      

গড় % ১.০০ - - ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩৩ ৩০ ৮০ ১০০ 

 ২                      

ও                  
12 

 ২.১  মুরজফফল ি উরদক্ষয 

তাররকাভুি কর 

প্ররতফন্ধী ব্যরিদক 

                 

 ২.১.১             

         
          ৮.০০ ১০.০০ ১৫.৪৫ ১৮.০০ ১৭.৯৫ ১৭.৯০ ১৭.৮০ ১৭.৭০ ১৯.০০ ২০.০০ 



10 

 

         

     

(Strategic Objectives) 

        

           

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

         

    

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 

      

   

      

    

                         ২০20-২০21 

      

২০২১-

২২ 

 

      

২০২২-

২৩ 

         

2018-19 

        * 

২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent)  

অরত উত্তভ 

(Very good) 

উত্তভ 

(Good)  

চররত 

ভান 

(Fair)  

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০৭ ০৮ ০৯ 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 ২.২         

               

           

 ২.২.১             

                        ৩.০০ ০.৯০ ১.০০ ০১.০০ ০.৯৯ ০.৯৮ ০.৯৭ ০.৯৬ ১.১০ ১.২০ 

 ২.৬                

                   

 ২.৬.১        

           
          ০.৫০ 100 100 1২৫ ১২০ ১১৫ ১১২ ১১০ ১৫০ ২০০ 

 ২.৭                

               

           

 ২.৭.১             ও 

                             ০.৫০ 2২00 2200 22৫0 ২২৩০ ২২২৫ 2120 ২২১০ 2260 2300 

 ৩                    ও 

          

(Reintegration); 

10 

 ৩.১            

     

 ৩.১.১  

              

       

     
     

     
১.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৯০.০০ ৮৮.০০ ৮৫.০০ ৮২.০০ ৮১.০০ ৯২.০০ ৯৫.০০ 

 ৩.১.২             

       
     

     

     
১.০০ ৫২.০০ ৩০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০.০০ ১১০.০০ ১২০.০০ 

 ৩.১.৩         

            
     

     

     
১.০০ ১১.০০ ১০.০০ ১৯.০০ ১৭.৮০ ১৬.০০ ১৫.২০ ১৫.১০ ২০.২০ ২১.৫০ 

 ৩.১.৪           

           
   % ০.৫০ ৯২.৭৫ ৯২.৭৫ ৯৩.০০ ৯২.৯৫ ৯২.৯০ ৯২.৮৮ ৯২.৮৫ ৯৩.৫০ ৯৪.০০ 

 ৩.১.৫              

           
গড় % ০.৫০ ৯১.০০ ৯১.০০ ৯১.৫০ ৯১.৪৫ ৯১.৪০ ৯১.৩৫ ৯১.৩০ ৯১.৬০ ৯১.৭০ 

 ৩.২         ও      

           

 

 ৩.২.১             

             
ভর্ট       ০.৫০ ৩৫০০০ ৩৬০০০ ৪০০০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০ ৩২৫০০ ৩৮০০০ ৪০০০০ 

 ৩.২.২             

              
ভর্ট       ০.৫০ ৩০০০০ ৩১০০০ ৩৫০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৭৫০ ২৮৫০০ ৩২০০০ ৩৫০০০ 



11 

 

         

     

(Strategic Objectives) 

        

           

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

         

    

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 

      

   

      

    

                         ২০20-২০21 

      

২০২১-

২২ 

 

      

২০২২-

২৩ 

         

2018-19 

        * 

২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent)  

অরত উত্তভ 

(Very good) 

উত্তভ 

(Good)  

চররত 

ভান 

(Fair)  

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০৭ ০৮ ০৯ 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 ৩.২.৩            

     
            ০.২৫ ৩২ ৩২ ৩৪ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩৩ ৩৪ 

 ৩.৩            

              

                

      ও         

     

 ৩.৩.১                           ১.২৫ ১৩৩৫০ ১৩৩৭০ ১৩৩৭০ ১৩৩০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১৩০০০ ১৩৫০০ ১৩৬৫০ 

 ৩.৩.২         

       জাতীয় াদয 

াদযয  াদথ ব্যফধান 

   % ১.০০ - ২.০০ ২.০০ ১.৭৫ ১.৫০ ১.২৫ ১.০০ ২.১০ ২.২০ 

 ৩.৩.৩           

    
            ০.৫০ ৩৮১৭ ৪০০ ৪২৫ ৪২০ ৪১৫ ৪১০ ৪০৫ ৪৫০ ৪৭৫ 

 ৩.৩.৪             

                  

           

            ১.০০ 8০০০ ১০০০০ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮০০ ১০৭৫০ ১০৭০০ ১২৫০০ ১৩০০০ 

 ৩.৪           

                    

         

 ৩.৪.১           

         
          ০.৫০ ৭৬০০০ ৮৫০০০ ৮৮০০০ ৮৭৫০০ ৮৭৪০০ ৮৭২০০ ৮৭০০০ ৯৫০০০ ১০০০০০ 

 ৩.৪.২           

           
          ০.২৫ ১০০০০ ১১৫০০ ১২০০০ ১১৯০০ ১১৮০০ ১১৭০০ ১১৬০০ ১৫০০০ ১৭০০০ 

 ৩.৪.৩   ও     

            
          ০.২৫ ৩৮১৭ ৩৯২০ ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৯৩৫ ৩৯৩০ ৩৯২৫ ৪১০০ ৪২০০ 

[৪                   

            (Equity) 

        । 

8 

[৪.১                

                 

                

             ও 

          

[৪.১.১            

          
            ২.০০ ৬০০ ১০০০ ১২০০ ১১৭৫ ১১৫০ ১১৪০ ১১30 ১2৫০ ১৩০০ 

[৪.১.২           

    
            ১.০০ ৩০০ ৩০০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৪০০ ৪৫০ 

[৪.২        ও       

             

[৪.২.১        

                  
            ১.০০ ৬৫০ ৭০০ ৭25 720 715 710 705 ৭৫০ ৮০০ 



12 

 

         

     

(Strategic Objectives) 

        

           

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

         

    

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 

      

   

      

    

                         ২০20-২০21 

      

২০২১-

২২ 

 

      

২০২২-

২৩ 

         

2018-19 

        * 

২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent)  

অরত উত্তভ 

(Very good) 

উত্তভ 

(Good)  

চররত 

ভান 

(Fair)  

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০৭ ০৮ ০৯ 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪.২.২        

              

         

            ০.৫০ ২৩০০ ২৪০০ ২৪৫০ 2440 2430 2420 2410 ২৫০০ ৩০০০ 

[৪.৩              ও 

        

[৪.৩.১         

           
            ০.২৫ ১৫১২ ১৫১২ ১৫৫০ ১৫১০ ১৫০৯ ১৫০৭ ১৫০৫ ১৫৬০ ১৬০০ 

[৪.৩.২           

      
            ০.২৫ ৪২০ ৪২৫ ৩৫০ 3১৮ 3১০ 3০০ 2৯০ ৪০০ 450 

[৪.৪         -       

              ও 

        

[৪.৪.১         

                    
            ০.২৫ ২৫০ ১৫০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ২০০ ২৫০ 

[৪.৪.২          

                    
            ০.২৫ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

[৪.৫        ও    -

                   

                  

      

[৪.৫.১              

ও     
            ০.২৫ ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮৫ ৫৭০ ৫৫০ ৬৫০ ৬৭৫ 

[৪.৫.২           

                   ও 

    

            ০.২৫ ২০০ ২০০ ২১০ ২০৫ ২০৩ ২০২ ২০১ ২১৫ ২২৫ 

[৪.৬           

                 

     

[৪.৬.১               

       
            ১.০০ ৬৬০০০ ৭০০০০ ৭৫০০০ ৭৪০০০ ৭৩০০০ ৭২০০০ ৭১০০০ ৭৫০০০ ১০০০০০ 

[৪.৬.২         

            
গড় % ১.০০ ৭২.০০ ৭২.০০ ৭৩.০০ ৭২.৮০ ৭২.৭৫ ৭২.৫০ ৭২.২৫ ৭৫.০০ ৮০.০০ 

[৫                

       
5 

[৫.১               

            

                 

[৫.১.১         

                                ১.০০ ২২০০০ ২৫০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫৫০০ ৩২০০০ ৩৫০০০ 



13 

 

         

     

(Strategic Objectives) 

        

           

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

         

    

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 

      

   

      

    

                         ২০20-২০21 

      

২০২১-

২২ 

 

      

২০২২-

২৩ 

         

2018-19 

        * 

২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent)  

অরত উত্তভ 

(Very good) 

উত্তভ 

(Good)  

চররত 

ভান 

(Fair)  

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০৭ ০৮ ০৯ 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৫.২] SDG         

৫.৪.১-          

               

                     

ও                   

    -      

                   

                 

[৫.২.১              

ও         ’        

          

          ১.০০  ৫০০০০ ৬০০০০ ৭৫০০০ ৭২০০০ ৭০০০০ ৬৭০০০ ৬৫০০০ ১০০০০০ ২০০০০০ 

[৫.২.২          ও 

ও               

          

          ০.২৫ ৩৫০ ৫০০ ৬০০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ৮০০ ১০০০ 

[৫.৩  রশু উন্নয়ন সকন্দ্র, 

সপদাভ ও ই 

আযররএইচ এয 

         প্রণয়ন 

[৫.৩.১          য 

েড়া প্রারনক 

ভন্ত্রণারদয় সপ্ররযত  

     তারযে ১ 

১৫ সভ 

২০১৯ 

১৫    

২০২০ 

১৫    

২০২১ 

১৫    

২০২০ 

৩০     

২০২০ 

- - - - 

[৫.৪                

            

                 

[৫.৪.১       

              

               

   % ১ ১২ ৫০ ৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৭২ ১০০ ১০০ 

[৫.5           

         

                 

         

[৫.৫.১           

                 

              

    % ০.৫০ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০ 

[৫.৬]  মুরজফ ফল ি 

উরদক্ষয ১০৩২ টি 

কাম িারদয় ফেফন্ধু ও 

মুরিযুদ্ধ কন িায স্থান  

[৫.6.1] স্থারত ফেফন্ধু 

ও মুরিযুদ্ধ কন িায  
ভর্ট       ০.২৫ - ১৪৫ ৮৮৭ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ - - 
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আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্য ২০20-২১ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন ুনচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তররক কম মকান্ডে 

স্বচ্ছতা বৃরি ও 

জবাবরদর রনরিতকরণ 

১০ 

[১.১] বার মক কম মম্পাদন চুরি 

(এরএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এরএ’র ক ত্রৈমারক 

প্ররতন্ডবদন ওন্ডয়বাইন্ডে প্রকারলত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিন্ডমর মারক ভা 

অনুরিত 
ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচার/উত্তম চচ মার রবন্ডয় 

অংলীজনন্ডদর ন্ডে মতরবরনময়  
[১.২.১] মতরবরনময় ভা অনুরিত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরভন্ডযাগ প্ররতকার ব্যবস্থা 

রবন্ডয়  সবাগ্রীতা /অংলীজনন্ডদর 

অবরতকরণ 

[১.৩.১]অবরতকরণ ভা আন্ডয়ারজত 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 

- 

[১.৪] সবা প্রদান প্ররতশ্রুরত রবন্ডয়  

সবাগ্রীতান্ডদর অবরতকরণ  
[১.৪.১]অবরতকরণ ভা আন্ডয়ারজত   

         ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন ানাগাদ ংক্রান্ত 

ত্রৈমারক প্ররতন্ডবদন উর্ধ্মতন কর্তমন্ডের 

রনকে সপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রৈমারক প্ররতন্ডবদন সপ্রররত 
        ংখ্যা  ২ ৪ ৩   

 

[২] কম মম্পাদন্ডন 

গরতলীতা আনয়ন ও 

সবার মান বৃরি 

৯ 

[২.১]ই-নরথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নরথন্ডত সনাে রনষ্পরত্তকৃত  
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রিরজো সবা  চালুকরণ 
[২.২.১] একটি নতুন রিরজো সবা 

চালুকৃত 

      
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] সবা রজকরণ 
[২.৩.১] একটি  রজকৃত সবা অরধন্ডেন্ডৈ 

বাস্তবারয়ত 

      ২ 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 
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সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন ুনচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৪] কম মচারীন্ডদর প্ররলেণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রন্ডতেক  কম মচাররর জন্য প্ররলেণ 

আন্ডয়ারজত 
জনঘন্টা ১ ৫০ 

৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ম সগ্রি ও তদুর্ধ্ম প্রন্ডতেক 

কম মচারীন্ডক এরএ রবন্ডয়  প্রদত্ত প্ররলেণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরএ বাস্তবায়ন্ডন প্রন্ডনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুেনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ 

একজন কম মচারীন্ডক এরএ বাস্তবায়ন্ডনর 

জন্য প্রন্ডনাদনা প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ মক ও ম্পদ 

ব্যবস্থানার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১]  বার মক ক্রয় ররকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় ররকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বার মক উন্নয়ন কম মসূরচ 

(এরির)/বান্ডজে বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বার মক উন্নয়ন কম মসূরচ (এরির) 

/বান্ডজে বাস্তবারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরিে আরত্ত রনষ্পরত্ত কায মক্রন্ডমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রৈেীয় ভায় উস্থান্ডনর 

জন্য মন্ত্রণান্ডয় প্রস্তাব সপ্রররত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরিে আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ানাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

ম্পরত্তর তারকা মন্ত্রণায়/রবভান্ডগ 

সপ্ররণ  

[৩.৪.১] ানাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

ম্পরত্তর তারকা মন্ত্রণায়/রবভান্ডগ সপ্রররত 
তাররখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আরভ, ভারযচারক, ভাজদফা অরধদপতয, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় এয প্ররতরনরধ রচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় এয রনক  অরেকায কযরছ সম, 

এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচ্ট  থাকফ। 

 

আরভ, রচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারয় এয প্ররতরনরধ রদদফ ভারযচারক, ভাজদফা অরধদপতয-এয রনক  অরেকায কযরছ 

সম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযদফা। 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

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

ভারযচারক                  তারযে 

ভাজদফাঅরধদপতয     

 

 

 

 

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

রচফ         তারযে 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়   
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াংদমাজনী- ১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 
 

ক্ররভক 

নম্বয 

ব্দাংদক্ষ  

(Acronyms) 
রফফযণ 

১ দঅদ ভাজদফা অরধদপতয 

২ জাপ্রউপা জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন পাউদন্ডন 

৩ ফাজাক ফাাংরাদদ জাতীয় ভাজকল্যাণ রযলদ 

৪ রএররফ চাইল্ড সনদটিব সাশ্যার সপ্রাদ কন ইন ফাাংরাদদ (প্রকল্প) 

৫ আযএএ রুযার সাশ্যার ারব িদ ফা ল্লী ভাজদফা 

৬ আযএভর রুযার ভাদায সোয ফা ল্লী ভাতৃদকন্দ্র 

৭ ইউররি আযফান করভউরনটি সিদবরদভে 

৮ সজারফুনআনাট্রা সে জাদয়দ রফন ুনরতান আর নারয়ান ট্রা্ট  (ফাাংরাদদ) 

৯ এনরিরিটি রনউদযা-সিদবরদভোর রিএযারফররটি ট্রাস্ট 

১০ াপ্রুনট্রা াযীরযক প্ররতফন্ধী ুনযক্ষা ট্রাস্ট 

১১ এনরিরি রনউদযা-সিদবরদভোর রিএযারফররটি 

১২ রিআইএএ রিএযারফররটি ইনপযদভন রদস্টভ প ওয়ায 

১৩ রএভএভ রচপ সভদট্রারর ন সভরজদে  

১৪ ইআযররএইচ 
এভেরয়দভে এন্ড রযদরফররদ ন সোয পয রপরজকযারর 

যারন্ডকযা  

১৫ রএইটি রপরজকযারর যারন্ডকযা  

১৬ এনরিরি রনউদযা-সিদবরদভোর রিজএযারফররটি 

১৭ DIS Disability Information System 

১৮ BBS Bangladesh Bourue of Statistics 

১৯ G2P Government to Person 

২০ SDGs Sustainable Development Goals 
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াংদমাজনী- ২  

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

 

 

                             

            

                             

 ১.১                ১.১.১       

           

                          ৬৫                 ৬২     

                 ৫০০                     । ২০২০-২১ 

                        ৪৯.০০      ।               ৩ 

                                                    । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.২              

                   

     

 ১.২.১       

           

১৮                                                       

                      ’                             

                                                ৫০০ 

                    । ২০২০-২১                         

২০.৫০      ।               ৩                         

                            । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.৩  রজড়া,      ও 

               

              

            

 ১.৩.১       

           

                              ৫০              ও       

       ’   ও                  ৬০০                  

           । ২০২০-২১                          ৫২৬০০ 

  ।               ৩                                

                     । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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 ১.৩.২             

         

১৮             ৫০                          ও       

          ও            ৩                        

                         ।                            

                                             ১০ ০০০ 

                  । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.৩.৩        

           

৫              ও                 ও               

              ৭০০                     ৮০০            

       ১০০০                      ১২০০                 

           । ২০২০-২১                          ২৭,১৪৭ 

  । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.৪            

           

                     

 ১.৪.১                                         ও                        

                                                    

                                                    

                                                   

                                                        

                                                       

                                                  

                                                 

                                     ও                   

                                                  

                                                  

                                                     

                 । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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 ১.৫.২         

                  

       

                                                  

                        । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.৫                 

                

                ও 

                

                  

 ১.৫.১        

                  

                                                     

                           ৫০ ০০০                   

           ।                                        

   । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.৬    -        

              

            

 ১.৬.১  আরথ িক 

                  

        ও        -                         -     

                 ৫ ০০০                    আরথ িক ায়তা 

                    । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.৭               

ও          

                  

       

                 

 ১.৭.১        

        

                                                   

                                                   

                                                   

    । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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 ১.৮           

                

             

 ১.৮.১  ই-     য় 

প্রকারত াংফাদ াংখ্যা 

                 ও                            

                ও                             ই-

ফাতিা,                                         

                                               । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ১.৮.২                                                   ও      

                                             

                                                     

                                                 । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

        

 ১.৮.৩      ও 

       

                                        ও      

                                             

                                                    

       ও      ও                                 

                              । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

        

 ১.৯              

                

               

 ১.৯.১                 -                                             

                                         ৩০     

                                   ।               -

                                                    

                                           

                                । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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 ১.১০              

                  

                    

ও             

 ১.১০.১  তথ্য 

মাচাইকৃত বাতাদবাগীয 

তকযা ায 

                                                   

                                                

                                                 

                                                   

                                                

                                                । 

             ও                                ও তা 

রজটুর’য ভােদভ বাতা প্রদাদনয জন্য উযুি কযায রদক্ষয 

বযাররদিদ ি ফা মাচাইকৃত বাতাদবাগীয াংখ্যায াদথ সভা  

বাতাদবাগীয অনুাতদক             । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

        

 ১.১০.২        

               

                 

      

                                                   

        এয ভােদভ ইদরট্ররনক দ্ধরতদত বাতা প্রাপ্ত (ফয়স্কবাতা, 

রফধফা বাতা ও প্ররতফন্ধী বাতা) বাতাদবাগীয াংখ্যায াদথ সভা  

বাতাদবাগীয াংখ্যায অনুাত। 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

        

 ২.১  মুরজফফল ি উরদক্ষয 

তাররকাভুি কর প্ররতফন্ধী 

ব্যরিদক                  

 ২.১.১             

       

                                          ৭৫০      

               । ২০২০-২১                         ১৮ 

  ।               ৩                                

                     । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

 ২.২         

               

           

 ২.২.১             

              

৫                                         ৭৫০       

              ৮০০                        ৯০০          

            ১৩০০                            । ২০২০-২১ 

         

        

              

     ২  
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                             ১ রক্ষ   ।      ও                      

        

        

 ২.৬         

             

             

 ২.৬.১        

           

                                                

অথফা ক্রয় কদয                            । 

         

         

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ২.৭                

               

           

 ২.৭.১             ও 

                 

                                        -

                                                     

                                                     

                                                   

                           ৫     সথদক তদুধ ি             

      । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.১            

     

 ৩.১.১  

              

       

                       ও                    

          ও                                   

                          । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.১.২             

       

                       ও                    

          ও                                          

                       । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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     ২  

           

     ও       

               

               

               

              

        

 ৩.১.৩         

            

                       ও                    

                                                  

         ও                                         । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.১.৪           

           

                       ও                           

                                                     

   । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.১.৫              

           

                       ও                    

                                                      

                । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.২         ও 

                

 ৩.২.১             

             

                       ও                       

                                               

    । 

         

        

              

     ২  
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     ও               

        

 ৩.২.২             

              

                       ও                       

                                                

    । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.২.৩            

     

                       ও                       

                                    । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.৩            

              

                

      ও         

     

 ৩.৩.১           

    

                                                       

                               ও                     

                                   । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.৩.২         

       জাতীয় াদয 

াদযয াদথ ধনাত্মক 

ব্যফধান 

                                                       

                                            ও         

                                  জাতীয় াদয াদযয 

াদথ ধনাত্মক ব্যফধান 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        



26 

 

                             

            

                             

 ৩.৩.৩           

    

                                                       

                               ও                     

                  । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.৩.৪             

                  

           

                                                      

                                            ও         

                               ও                    

                                                  

                                                   

      । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.৪           

                    

         

 ৩.৪.১           

         

                                                 

            ২০০০                                      

 ও                                              । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.৪.২           

           

                                                 

            ২০০০                               

 ও                                                । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

 ৩.৪.৩   ও                                                                                             
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                        ২০০০                                   

                                    । 

             ২  

           

     ও       

            

               

        

        

[৪.১         ও    

                 

                

             ও 

          

[৪.১.১            

          

                             ও উন্নয়ন ায়তা          

    । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

[৪.১.২           

    

                                    

                           । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.২        ও 

                   

[৪.২.১        

                  

                                                   

                                              । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.২.২        

              

         

                           ও                     

                                                  

                       । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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[৪.৩              

ও         

[৪.৩.১         

           

                                     ,      , 

প্ররক্ষণ ও উন্নয়ন সফা                         । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.৩.২           

      

                                                 

           । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.৪         -       

              ও 

        

[৪.৪.১         

                    

                             ও                  

                 ,      , প্ররক্ষণ ও উন্নয়ন সফা     

            । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.৪.২          

                    

                             ও                  

                                               । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.৫        ও    -

                   

[৪.৫.১              

ও     

                                          ও 

              ,      , প্ররক্ষণ ও উন্নয়ন সফা        

         

        

              

     ২  
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    ।            

     ও       

               

        

        

[৪.৫.২           

                   ও 

    

                                           ও 

               । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.৬           

                 

     

[৪.৬.১               

       

              ১০৯৮                       ।        

                            । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

            

               

        

        

[৪.৬.২         

            

              ১০৯৮                                  

                       । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       

                

                

            

               

        

        

[৫.১               

            

                 

[৫.১.১         

                

                                                    

 ও                                             

                                                      

    । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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[৫.২] SDGs         

৫.৪.১-           

              

             

        ও 

                  

    -      

                   

                 

[৫.২.১              

ও         ’        

          

                                                          

                                               ও 

                          ।                      

               ও                       -      

                                                

                                               

   । 

         

        

                   

            

         

                

       । 

[৫.২.২          ও 

ও               

          

                                    ও           

            -                               

                    ও ও                             

                                               -

                                                 

                                                   

      ৩-৫  ও       ও                              

        । 

         

        

         

          ২  

             

         

          ২  

              

       ও 

          

               

[৫.৩  রশু উন্নয়ন সকন্দ্র, 

সবদাভ ও ইআযররএইচ 

এয নীরতভারা প্রনয়ণ    

 ৪.৩.১         য 

েড়া প্রণীত  

রশু উন্নয়ন সকন্দ্র, সবদাভ ও ইআযররএইচ এয নীরতভারা   

        -২০২০             । 

         

        

              

     ২  

           

     ও       
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[৫.৪                

            

                 

[৫.৪.১      

              

               

৬৪                                                 

২০20-21         ২২                            । াই  

রপ্রাদযন ও   রনভাদণ িয 100% কাজ সল কযা দফ।  

         

         

 

              

               

             

    

       

         

[৫.5           

                   

                

[৫.৫.১           

                 

              

৫৬                                               

              ।                                     

ও     ণ)         ১৯৬১          ৭                      

                                              

                                                  । 

                        ও                       

                                                    

                                             ।   

 

 

         

         

 

     ও         

             

২             

     ও       

                

[৫.৬]  মুরজফ ফল ি উরদক্ষয 

১০৩২ টি কাম িারদয় ফেফন্ধু 

ও মুরিযুদ্ধ কন িায স্থান 

[৫.৫.১  স্থারত ফেফন্ধু 

ও মুরিযুদ্ধ কন িায 

ভাজদফা অরধদপতদযয অধীন ভাঠম িাদয় ১০৩২টি কাম িারয় ও 

প্ররতষ্ঠান যদয়দছ। কর প্ররতষ্ঠান ও কাম িারদয় মুরজফ ফল ি উরদক্ষয 

‘ফেফন্ধু ও মুরিযুদ্ধ কন িায’ স্থান কযায রদ্ধান্ত গৃীত দয়দছ। 

ইদতাভদে ১৪৫টি কাম িারয় ও প্ররতষ্ঠাদন মুরিযুদ্ধ কন িায স্থান কযা 

দয়দছ। অফর্ট  ৮৮৭টি কাম িারয় ও প্ররতষ্ঠাদন ২০২০-২১ অথ িফছদয 

‘ফেফন্ধু ও মুরিযুদ্ধ কন িায’ স্থান কযা দফ। 

         

         

 

     ও         

             

২             

     ও       
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াংদমাজনী ৩ 

অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয/অরধদপ্তয/াংস্থা-এয রনক  প্রতযারত ুনরনরদ ি্ট  কভ িম্পাদন ায়তামূ 

 

 

         

    

         

                       

                                      

                                                            

            

       

      

                                           

                                       

                      

                                         

                                    

                                      

         

১.                                

                                      

                   ২.         

                                       

                                

৩.                                

     । 

                     

                  ও 

                 

                    

        । 

১.                       

২.                        

৩.                        

                 । 

            

       

                                    

                                       

     ও                                

                                       ও 

                   

        ২০১৩                     

        ১৯৬০           ও            

               ২০১১                    

                      

                    

            

        ২০১৩              

               ১৯৬০           ও 

                          ২০১১ 

                           

                                

                । 

 

 

 


