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2য় �াি�ক �লাই-িডেস�র ২০১৬ এর অ�গিত �িতেবদন 
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ও অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা [২০১৬-20১৭]  

সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
 

কায ��মস�হ �চক একক দািয়��া� 
�ি�/�শাসিনক ইউিনট 

�লাই 2016-�ন ২০১৭ সমেয়র জ� 
পিরক�না 

অ�গিত পিরবী�ণ ম�� 

িভি�েরখা �ন 
২০১৬ 

ল��মা�া ল��/অজ�ন ১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়ট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

১.০ �ািত�ািনক �ব�াপনা 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা অ�ি�ত সভা সং�া ��সিচব (বােজট ও 

আইিস�) 
৬� ৪� ল��মা�া ১ ১ ১ ১  

��ত অজ�ন - ১   অিজ�ত 

১.২ অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা/�সিমনার অ�ি�ত সভা সং�া ��সিচব (বােজট ও 
আইিস�) ও জাতীয় 
সমাজক�াণ পিরষদ 

- 4� ল��মা�া - 2 1 1  

��ত অজ�ন - -   ৩য় �াি�েক হেব 

২.০ সেচতনতা �ি� 

২.১ সেচতনতা �ি��লক সভা অ�ি�ত সভা সং�া আওতাধীন 
দ�র/সং�াস�েহর 

�ধানগণ 

- 4� ল��মা�া 1 1 1 1  

��ত অজ�ন - 1   অিজ�ত 

২.২ ��াচার �কৗশল বা�বায়েন মাঠপয �ােয়র 
কম �কত�ােদর সেচতনতা �ি��লক �িশ�ণ 

�িশ�ণাথ� সং�া ��সিচব (বােজট ও 
আইিস�), সকম 

- 45 জন ল��মা�া - 15 15 15  

��ত অজ�ন - 114   অিজ�ত, িডিড 
৬৪ ও JPUF ৫০ 

৩.০ িব�মান আইন ও িবিধ-িবধান এর সম�া িচি�তকরণ এবং সং�ার 

৩.১ িশ� িবিধ  �ণয়ন �ণয়ন সময়সীমা অিতির� সিচব 
(পিরক�না ও 

উ�য়ন)/আইন ও সং�া 
অিধশাখা 

আইন ও সংসদ 
িবষয়ক িবভােগ 

�ভ�ং এর 
অেপ�াধীন 

31/12/2016 ল��মা�া - �ণীত - -  

��ত অজ�ন �লিজসেল�ভ ও 
সংসদ িবষয়ক 
িবভােগ িডও 
�দয়া হেয়েছ 

�লিজসেল�ভ 
ও সংসদ 
িবষয়ক 

িবভােগ িডও 
�দয়া হেয়েছ 

   

৩.২ কারাগাের আটক সাজা�া� নারীেদর 
িবেশষ �িবধা িবিধ �ণয়ন 

�ণয়ন সময়সীমা অিতির� সিচব 
(পিরক�না ও 

উ�য়ন)/আইন ও সং�া 
অিধশাখা 

কায ��ম �� 
হয়িন 

31/12/2017 ল��মা�া ১ম খসড়া মতামত �হণ ২য় খসড়া �ভ�ংেয় 
��রণ 

 

��ত অজ�ন ১ম খসড়া 
চলমান 

১ম খসড়া 
চলমান 

   

৩.৩ িপতা-মাতার ভরণ-�পাষণ িবিধ �ণয়ন �ণয়ন সময়সীমা অিতির� সিচব 
(পিরক�না ও 

উ�য়ন)/আইন ও সং�া 
অিধশাখা 

�থম খসড়া 
�নয়েণর কাজ 

চলেছ 

31/12/2017 ল��মা�া ১ম খসড়া মতামত �হণ ২য় খসড়া �ভ�ংেয় 
��রণ 

 

��ত অজ�ন ১ম খসড়া 
চলমান 

 

১ম খসড়া 
চলমান 
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কায ��মস�হ �চক একক দািয়��া� 
�ি�/�শাসিনক ইউিনট 

�লাই 2016-�ন ২০১৭ সমেয়র জ� 
পিরক�না 

অ�গিত পিরবী�ণ ম�� 

িভি�েরখা �ন 
২০১৬ 

ল��মা�া ল��/অজ�ন ১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়ট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

৩.৪ িদ �েবশন অব অেফ�ার� অ�ােদশ, 
১৯৬০ বািতল �ব �ক ন�ন আইন �ণয়ন 

�ণয়ন সময়সীমা অিতির� সিচব 
(পিরক�না ও 

উ�য়ন)/আইন ও সং�া 
অিধশাখা 

�থম খসড়া 
��ত, 

অংশীজেনর 
মতামেতর জ� 

��ত 

30/06 ২০১7 ল��মা�া মতামত �হণ ২য় খসড়া �ভ�ংেয় 
��রণ 

�ণীত  

��ত অজ�ন আ�ঃম�ণালয় 
মতামেতর জ� 

��রণ করা 
হেয়েছ 

২য় খসড়া 
�ণয়ন 
চলমান 

   

৩.৫ ���া�সবী সমাজক�াণ সং�াস�হ 
(িনব�ন ও িনয়�ণ) অ�ােদশ, ১৯৬১ 
�েগা�গীকরণ কের �ণয়ন 

�ণয়ন সময়সীমা অিতির� সিচব 
(পিরক�না ও 

উ�য়ন)/আইন ও সং�া 
অিধশাখা 

আ�ঃম�ণালয় 
সভা হেয়েছ, 

নীিতগত 
অ�েমাদেনর 

জ� মি�পিরষদ 
িবভােগ ��রেণর 

অেপ�াধীন 

30/06 ২০১7 ল��মা�া ম�ীপিরষেদর 
িবভােগর 
নীিতগত 

অ�েমাদন  

২য় খসড়া �ভ�ংেয় 
��রণ 

�ণীত  

��ত অজ�ন - মি�পিরষদ 
িবভােগ 
��রেণর 

অেপ�াধীন 

   

৩.৬ �িতব�ী িবষয়ক জাতীয় পিরক�না 
হালনাগাদকরণ 

হালনাগাদকরণ সময়সীমা অিতির� সিচব 
(পিরক�না ও 

উ�য়ন)/আইন ও সং�া 
অিধশাখা 

�থম খসড়া �তির 
স�� 

31/12/২০১৬ ল��মা�া মতামত �হণ ও 
�ড়া� খসড়া 

ম�ীপিরষেদর 
িবভােগর 
অ�েমাদন 

- -  

��ত অজ�ন �ড়া� খসড়া 
চলমান 

�ড়া� খসড়া 
চলমান 

   

৩.৭ সমাজক�াণ ম�ণালয় ও আওতাধীন 
দ�রসং�াস�েহর কম �কত�া কম �চারীেদর বািষ �ক 
৬০ ঘ�া �িশ�ণ িনি�তকরেণর লে�� দ�তা 
উ�য়েনর লে�� � � দ�র/সং�ার �িশ�ণ 
কম �পিরক�না �ণয়ন 

�ণয়ন সময়সীমা অিতির� সিচব 
(�শাসন)/�শাসন 

- 31/12/২০১৬ ল��মা�া ১ম খসড়া ও 
মতামত �হণ 

ম�ণালেয়র 
অ�েমাদন  

- -  

��ত অজ�ন ১ম খসড়া 
�ণয়ন চলমান 

১ম খসড়া 
�ণয়ন 
চলমান 

   

৪.০ ��াচার চচ �ার জ� �েণাদনা �দান 
৪.১ ��াচার �র�ার �দান �র�ার �দান সং�া অিতির� সিচব 

(�শাসন)/�শাসন 
- ৫০ � ল��মা�া - - - ৫০�  

��ত অজ�ন - 9�   অিজ�ত 

৫.০ ই-গভ��া� 
৫.১ অনলাইন �রসপ� িসে�ম চা� অনলাইন/এসএমএস-

এর মা�েম 
িন�ি��ত িবষয় 

সং�া সিচবালেয়র � � শাখা - 12 � ল��মা�া - 4 4 4  

��ত অজ�ন - 45   অিজ�ত, 

 ই-ফাইিলং 
(সমাজেসবা) 

 

 



জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০১৬-১৭ ও অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা, সমাজক�াণ ম�ণালয় ��া 3 
 

কায ��মস�হ �চক একক দািয়��া� 
�ি�/�শাসিনক ইউিনট 

�লাই 2016-�ন ২০১৭ সমেয়র জ� 
পিরক�না 

অ�গিত পিরবী�ণ ম�� 

িভি�েরখা �ন 
২০১৬ 

ল��মা�া ল��/অজ�ন ১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়ট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

৫.২ িভিডও করফাের� অ�ি�ত িভিডও 
করফাের� 

সং�া সিচবালেয়র � � শাখা - 5� ল��মা�া - 1 2 2  

��ত অজ�ন - ২   অিজ�ত (�সফ 
�হাম ও 

গণ�নানী) 

৫.৩ ই-�ট�ার চা�করণ ই-�ট�ার চা��ত তািরখ �শাসন শাখা-1 - 31/03/2017 ল��মা�া - - চা��ত   

��ত অজ�ন - -   ল��মা�া �নই 

৫.২ অনলাইেন �সবা �দান চা�করণ অনলাইেন �সবা 
�দান চা��ত 

সং�া সিচবালেয়র � � শাখা ও 
আওতাধীন দ�র/সং�া 

4 � 31/03/2017 ল��মা�া - - 2 2  

��ত অজ�ন - -   ল��মা�া �নই 

৫.২ ই-ফাইিলং চা�করণ ই-ফাইিলং চা��ত তািরখ আইিস� অিধশাখা - 28/02/2017 ল��মা�া �িশ�ণ �াথিমক চা� - -  

��ত অজ�ন - �াথিমক চা� - - অিজ�ত 

৬.০ উ�াবনী উে�াগ 

৬.১ ইেনােভশন �ম ক��ক উ�াবনী ধারণা 
(Innovation Idea) বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
ইেনােভশন ধারণা 

সং�া িচফ ইেনােভশন অিফসার 5 � 30/06/2017 ল��মা�া - 1 2 2  

��ত অজ�ন - 1   অিজ�ত 

৭.০ জবাবিদিহতা শি�শালীকরণ 

৭.১ অিডট কিম�র সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা সং�া �শাসন-১ শাখা 1 � 4 � ল��মা�া - 2 1 1  

��ত অজ�ন - 1   আংিশক 

৮.০ জাতীয় ��াচার �কৗশেল উি�িখত ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার কায ��ম 

- - - - - - - - - - -  

৯.০ ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার ��াচার সংি�� অ�া� কায ��ম 

৯.১ সমাজক�াণ ম�ণালয় ক��ক 
বা�বায়নাধীন কায ��ম ও �সবা স�েক� �চারণা  

�বত�ণ সং�া �শাসন-১ শাখা অ�বিধ ত� 
সমি�ত হয়িন 

50 � ল��মা�া 5 10 15 20  

��ত অজ�ন - 15   অিজ�ত 

৯.২ সামািজক িনরাপ�া কম ��িচস�েহর 
ইি�ে�েটড ডাটা �বইজ ��ত 

�বত�ণ তািরখ সমাজেসবা অিধদফতর সফটওয়ার ��ত 31/03/2017 ল��মা�া ডাটা এি� ডাটা এি� - -  

��ত অজ�ন ১২ ল� এি� 
হেয়েছ 

24 ল� ডাটা 
এি� হেয়েছ  

 

 

  অিজ�ত 
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কায ��মস�হ �চক একক দািয়��া� 
�ি�/�শাসিনক ইউিনট 

�লাই 2016-�ন ২০১৭ সমেয়র জ� 
পিরক�না 

অ�গিত পিরবী�ণ ম�� 

িভি�েরখা �ন 
২০১৬ 

ল��মা�া ল��/অজ�ন ১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়ট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

৯.৩ �িতব�ী শনা�করণ জিরপ এর �িতেবদন 
�কাশ  

�বত�ণ তািরখ সমাজেসবা অিধদফতর - 31/12/2016 ল��মা�া খসড়া �গা� �কাশ -   

��ত অজ�ন খসড়া স�� �ড়া� হেয়েছ, 
শী�য় �কাশ 

হেব 

  আংিশক 

৯.৪ �িতব�ী �ি�েদর জ� ��ত�ত 
ডাটােবইজ �বহার ও �কাশ সং�া� নীিতমালা 
�ণয়ন 

 

�বত�ণ তািরখ সমাজেসবা অিধদফতর - 31/05/2017 ল��মা�া খসড়া খসড়া খসড়া �ড়া� �কাশ  

��ত অজ�ন চলমান কিম� ক��ক 
নীিতমালা 

�ণয়ণ 
চলমান 

  অিজ�ত 

১০.০ বােজট বরা� 

১০.১ ��াচার সং�া� িবিভ� কায ��ম 
বা�বায়েনর জ� আ�মািনক (Indicative) 
বােজট বরা� 

বরা��ত অথ � হাজার টাকা বােজট অিধশাখা - 100 ল��মা�া - 25 50 25  

��ত অজ�ন - চলমান   অিজ�ত 

১১.০ পিরবী�ণ 

১১.১ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ও 
পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন 

কম �পিরক�না ও 
পিরবী�ণ কাঠােমা 

�ণীত 

তািরখ �নিতকতা কিম� 15/04/2015 31/07/2016 ল��মা�া �ণীত - - -  

��ত অজ�ন �ণীত �ণীত   অিজ�ত 

১১.২ মি�পিরষদ িবভােগ পিরবী�ণ �িতেবদন 
দািখল 

পিরবী�ণ �িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া �নিতকতা কিম� 4� 4� ল��মা�া 1 1 1 1  

��ত অজ�ন দািখল�ত দািখল�ত   অিজ�ত 

 


