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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 বরফষ্যৎরযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

ভাজসফা অধধদপতয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ যকাসযয অন্যতভ জাধতগঠনমূরক দপ্তয ধাসফ দদসয দুস্থ, দধযদ্র, অফসধরত, 

অনগ্রয,  সুসমাগ-সুধফধাফধিত, ভস্যাগ্রস্ত শ্চাৎদ ও প্রধতফন্ধী জনসগাষ্ঠীসক দফা প্রদান কযসে। রক্ষ্যভুক্ত এ কর 

জনসগাষ্ঠীসক ভানফ ম্পসদ ধযণত কসয ভাজসফা অধধদপতয দাধযদ্রযধফসভাচন এফাং  াভাধজক ধনযাত্তা প্রদাসনয ভাধ্যসভ 

দদসয াধফ িক উন্নয়সন গুরুত্বপূণ ি ভূধভকা ারন কযসে। গত ধতন ফেসয ৩১ রক্ষ্ ৫০ াজায ফয়স্কবাতাসবাগী, ১১ রক্ষ্ ৫০ াজায 

ধফধফা, স্বাভী ধনগৃীতা ভধরা বাতাসবাগী এফাং ৭ রক্ষ্ ৫০ াজায অচ্ছর প্রধতফন্ধী বাতাসবাগী, ৭০০০০ জন প্রধতফন্ধী ধক্ষ্াথীয 

উবৃধত্ত ফ িসভাট ৫১ রক্ষ্  ২০ াজায বাতাসবাগী ’য নাসভ ব্াাংক ধাফ দ ারা সয়সে , কর বাতাসবাগীয ব্াাংক ধসসফ 

যাধয বাতায অথ ি ধযসাধ কযা সচ্ছ। ১৫ রক্ষ্ প্রধতফন্ধী ব্ধক্তয ধযচয়ত্র প্রদান ম্পন্ন কসযসে।  

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

ভাজসফা অধধদপতসযয কাম িক্রভ ফাস্তফায়সনয দক্ষ্সত্র প্রধান চযাসরঞ্জ সচ্ছ , সুধফধাসবাগীসদয একটি দকন্দ্রীয় ধডধজটার 

তথ্যবাণ্ডাসযয আওতায় আনয়ণ এফাং ই -াধব িসয ভাধ্যসভ স্বল্প ব্সয় , স্বল্প ভসয়য ভসধ্য দক্ষ্তা ও স্বচ্ছতায 

সে সুধফধাসবাগীসদয দদাযসগাড়ায় কাধিত ভাসনয দফা দ ৌঁসে  দদয়া। সুধফধাসবাগী ফাোইসয়য  দক্ষ্সত্র একটি স্বচ্ছ ব্ফস্থানায 

ভাধ্যসভ Targeting Error হ্রা কযাও অধধদপতসযয একটি ফড়  চযাসরঞ্জ। ধনফন্ধন প্রাপ্ত  প্রায় ৬২ াজায দস্বচ্ছাসফী 

ভাজকল্যাণ াংস্থা’য কাম িক্রসভয মথামথ ধযফীক্ষ্ণ ও ব্ফস্থানাও একটি ফড় চযাসরঞ্জ। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

দফাদাসন শুদ্ধাচায  অনুীরন ধনধশ্চতকযণ , ইসনাসবনসক উৎা  প্রদান এফাং  দফা প্রদান দ্ধধতসক ২০২০ াসরয 

ভসধ্য ধডধজটারাইসজন কযা সফ। ২০১৮ াসরয ভসধ্য ভাজসফা অধধদপতসযয কর  দফাগ্রীতায একটি ভধিত ধডধজটার 

তথ্য বান্ডায ততধয ম্পন্ন কযা সফ।  ২০২০ াসরয ভসধ্য  ধফবাগীয় ম িাসয় ভাজসফা অধধদপতসযয  ধফবাগীয় কাম িারয় স্থান 

কযা সফ এফাং ২০১৮ াসরয ভসধ্য দজরা ম িাসয় দজরা ভাজসফা কভসেক্স ধনভ িাণ প্রকল্প গ্রণ কযা সফ। াভাধজক 

ধনযাত্তা কাম িক্রসভয প্রবাফ মূল্যায়সনয ভাধ্যসভ জাতীয়  াভাধজক ধনযাত্তা দক র ফাস্তফায়সনয রসক্ষ্য ধফকাভান 

কভ িধযকল্পনা প্রণয়ন কযা সফ। 

২০১7-১8 অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ 

 ৩৫ রক্ষ্   ব্ধক্তসক ফয়স্কবাতা , ১২ রক্ষ্  ৬৫ াজায জনসক ধফধফা , স্বাভী ধনগৃীতা ভধরা বাতা এফাং ৮ রক্ষ্  ২৫ 

াজায ব্ধক্তসক অচ্ছর প্রধতফন্ধী বাতা ও ৮০ াজায প্রধতফন্ধী ধশুসক উবৃধত্ত প্রদান; 

 ১ রক্ষ্ ৮৭ াজায দধযদ্র ব্ধক্তসক উদু্বদ্ধকযণ ও  বৃধত্তমূরক প্রধক্ষ্ণ প্রদান কযা সফ ও ধফধনসয়াগ ও পুনঃধফধনসয়াসগয 

ভাধ্যসভ ১০ ৫ দকাটি টাকা  সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কযা সফ। মাসত  ধনম্নআসয়য জনসগাষ্ঠী ও প্রধতফন্ধী ব্ধক্তয 

আত্মকভ িাংস্থান, ধনজস্ব পু ৌঁধজ সৃধি, দাধযদ্রয হ্রা এফাং ক্ষ্ভতায়ন সফ; 

 ভাসজয ধফসল দেধণ ধফসলতঃ  ধজড়া, দফসদ ও অনগ্রয জনসগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়সনয রসক্ষ্য 

৩২০০ ব্ধক্তসক প্রধক্ষ্ণ, ২৩৬০০ ব্ধক্তসক ধফসল বাতা  ও ১০ ৭৫০ ধশুসক ধক্ষ্া বৃধত্ত চালুয ভাধ্যসভ ব্ধক্তয 

জীফনভান উন্নয়ন কযা সফ; 

 ৮৫টি যকাধয ধশু ধযফাসযয ভাধ্যসভ ১০৩০০ সুধফধাফধিত ধশুয আফান, ধক্ষ্া, প্রধক্ষ্ণ ধনশ্চত কযা সফ; 

 প্রধতফধন্ধতা নাক্তকযণ জধযসয দকন্দ্রীয় তথ্য বান্ডাসয াংযধক্ষ্ত ১৫ রক্ষ্ প্রধতফন্ধী ব্ধক্তয তথ্য ধফসেলণ কসয 

তাসদয উন্নয়সনয মূর দরাতধাযায় আনায ব্ফস্থা গ্রণ কযা সফ; 

 ২২ জজরায় জজরা ভাজসফা কভসেক্স,   

 দৃষ্টি প্রষ্টিবন্ধী বাষ্টকা ষ্টলশুদের জন্য ৬টি ও বাক ষ্টলশুদের ৫টি হাদে ষ্টিম মাি এবং ষ্টবদ্যমাি ২০টি হাদে 

ম্প্রারণ প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 ৮টি যকারয রশু রযফায পুনঃরনভ মান প্রকল্প ফাস্তফায়ন; এফং 

 রফবাগরবরিক রশু উন্নয়ন জকন্দ্র রনভ মান প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন শুরু কযা সফ। 



5 

 

 

উক্রভরণকা (Preamble) 

 

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

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এফাং এরিরজ 

২০৩০ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

ভারযচারক, ভাজদফা অরধদপতয 

এফাং 

রচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

এয ভদে ২০১৭ াদরয জুন ভাদয ১৩ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ রনম্নরররেত রফলদয় ম্মত দরন: 
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সকন ১ 

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

এফাং কাম িাফরর 

১.১  রূকল্প (Vision): 

াভাধজক কল্যাণ, সুযক্ষ্া, ক্ষ্ভতায়ন এফাং উন্নয়সনয ভাধ্যসভ ফাাংরাসদসয জনগসণয জীফনভান উন্নয়ন। 

১.২  অরবরক্ষয (Mission) 

উযুক্ত ও আয়ত্বাধীন ম্পসদয ব্ফায কসয প্রাধেক অাংীদাযগসণয সে অাংীদাধযসত্বয ধবধত্তসত সুাংত ও 

ধফকাভান াভাধজক দফা প্রদাসনয ভাধ্যসভ ফাাংরাসদসয জনগসণয জীফনভান উন্নয়ন এফাং াভাধজক ভের াধন। 

.৩  সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  ভাজদফা অরধদপতদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.  সুরফধাফরিত ও নগ্রয জনসগাষ্ঠীয াভারজক সুযক্ষা জজাযদাযকযণ  

২.  প্ররতফন্ধী ব্যরিসদয ভরিত ও ভ উন্নয়ন রনরিতকযণ; 

৩.  াভারজক ন্যায় রফচায ও পুনঃএকীকযণ (Reintegration); 

৪.  অথ মাভারজক উন্নয়সন াভারজক াম্য (Equity) রনরিতকযণ। 

১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.  কাম মদ্ধরত, কভ মরযসফ ও জফায ভাসনান্নয়ন 

২.  দক্ষতায সে ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রনরিত কযা 

৩.  অরথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪.  দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন 

৫.  তথ্য রধকায ও স্বপ্রসণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন জজাযদায কযা  

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

১.  ভাজকল্যাণ ংক্রান্ত নীরত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

২.  ভাসজয নগ্রয জনসগাষ্ঠীয কর প্রকায দারযদ্র্য রফসভাচন ও জীফনভান উন্নয়ন; 

৩.  জেকআ উন্নয়সনয জন্য ারন্তপূণ ম ও ভরিত ভাজ রফরনভ মাসণয রসক্ষয জস্বচ্ছাসফী ভাজকল্যাণ 

প্ররতষ্ঠানমূসক রনফন্ধন ও ায়তা প্রদান; 

৪.  সুরফধাফরিত রশুসদয সুযক্ষায জন্য প্ররতারন, রক্ষণ, প্ররক্ষণ ও পুনফ মান; 

৫.  প্ররতফন্ধী ব্যরিসদয ভরিত ও ভউন্নয়সনয রসক্ষয রক্ষণ, প্ররক্ষণ ও পুনফ মান; 

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

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

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

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ চূড়ান্ত পরাপর সূচক** একক 

রবরি 

ফছয  

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা  

২০১৭-

২০১৮ 

প্রসক্ষণ রনধ মারযত রক্ষযভাত্রা 

জমসনয  

জক্ষসত্র জমৌথবাসফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

ংস্ামূসয নাভ 

উািসূত্র 
২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

াভারজক রনযািা 

ম্প্রাযণ 

ফয়স্কবাতায অওতায ায  

(জফআজ রাআন ৩৫,৯০,৪০০ জন)** 

% ৯৪.৯৪ ৯৬.৫০ ৯৭.৪৯ ৯৯.০০ ১০০.০০ থ ম রফবাগ, থ ম 

ভন্ত্রণারয় 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারসয়য ফারল মক 

প্ররতসফদন 

রফধফা, স্বাভী রনগৃরতা ভররা বাতায অওতায 

ায 

(জফআজ রাআন ২৬,১৫,০০০ জন)** 

% ৪২.৫৭ ৪৩.৯৭ ৪৮.৩৭ ৫৩.২৩ ৫৮.৫৮ থ ম রফবাগ, থ ম 

ভন্ত্রণারয় 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারসয়য ফারল মক 

প্ররতসফদন 

প্ররতফন্ধী ব্যরিসদয 

জন্য াভারজক 

রনযািায অওতা 

ম্প্রাযণ 

প্ররতফরন্ধতা জরযস নািকৃত প্ররতফন্ধী 

ব্যরিসদয ভসে প্ররতফন্ধী বাতাগ্রীতায ায  

(জফআজ রাআন ১৫, ২০,০০০ জন)** 

% ৩৯.৩৪ ৪৯.২৮ ৫৭.৩৮ ৫৮.৫৭ ৬৮.৮৫ থ ম রফবাগ, থ ম 

ভন্ত্রণারয় 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারসয়য ফারল মক 

প্ররতসফদন 

 

*াভরয়ক (provisional) তথ্য 

** ক। ৬৫ উর্ ম পুরুদর ংখ্যা হমাট ৩২.৬৭ ক্ষ এবং ৬২ বছর িারীর ংখ্যা ৩২.৬১ ক্ষ জি, হমাট ৬৫.২৮ ক্ষ জি। লিকরা 55 ভাগ ভািা প্রাষ্টি’র হযাগ্য ষ্টবদবচিায় ক্ষযভুক্ত বয়স্ক ৩৫.৯০ ক্ষ জি। Population & Housing Census 2011, BBS  

** খ। ষ্টবর্বার ংখ্যা ৪৫.৭৪ ক্ষ এবং স্বামী ষ্টিগৃীিার ংখ্যা ৬.৫৭ ক্ষ, হমাট ৫২.৩১ ক্ষ। এর মদে েষ্টরদ্র ষ্টবর্বা ও স্বামী ষ্টিগৃীিার লিকরা ৫০ ভাগ ষ্টদদব ক্ষযভুক্ত ষ্টবর্বা, স্বামী ষ্টিগৃীিা িারীর ংখ্যা ২৬.১৫ ক্ষ জি। Population & Housing Census 2011, BBS 

** গ।  প্রষ্টিবষ্টন্ধিা িাক্তকরণ জষ্টরদের আওিাভুি প্রষ্টিবন্ধী ব্যষ্টক্তর ংখ্যা ১৫,২০,০০০ জি। DIS, DSS 2016 
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দকন ৩ 

দক রগত উসেশ্য, অগ্রাধধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্যভাত্রামূ 

 

জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

[১] সুরফধাফরিত ও 

নগ্রয জনসগাষ্ঠীয 

াভারজক সুযক্ষা 

জজাযদাযকযণ 

৪০ [১.১] ফয়স্কবাতা 

প্রদান 

[১.১.১] বাতা 

সুরফধাসবাগী 

রক্ষ ১৬.০০ ২৯.৯৫ ৩১.৫০ ৩৫.০০ ৩৪.৯৫ ৩৪.৯০ ৩৪.৮৫ ৩৪.৭০ ৩৮.৩৫ ৪২.১৮ 

[১.২] রফধফা, স্বাভী 

রনগৃীতা ভররা 

বাতা প্রদান 

[১.২.১] বাতা 

সুরফধাসবাগী 

রক্ষ ১০.০০ ১১.১৩ ১১.৫০ ১২.৬৫ ১২.৬০ ১২.৫৫ ১২.৫০ ১২.৪০ ১৩.৯২ ১৫.৩২ 

[১.৩] জফসদ ও 

নগ্রয জনসগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নয়সন 

ায়তা প্রদান 

[১.৩.১] বাতা 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ০.৫০ ১৯১৩৯ ২০০৯৫ ২১০০০ ২০৯৮০ ২০৯৭৫ ২০৯৭০ ২০৯৬৫ ২৩১০০ ২৫৪০০ 

[১.৩.২] 

সুরফধাসবাগী 

প্ররক্ষণাথী 

ংখ্যা ০.২৫ ১২৫০ ১৩৭৫ ১৪০০ ১৩৯৫ ১৩৯০ ১৩৮৫ ১৩৮০ ১৫৪০ ১৬৯৪ 

[১.৩.৩] উবৃরি 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ০.২৫ ৮৫২৬ ৯৩৭৮ ৯৪০০ ৯৩৯৫ ৯৩৯০ ৯৩৮৫ ৯৩৮০ ১০৩৪০ ১১৩৭৪ 

[১.৪] রজড়া 

জনসগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নয়সন 

ায়তা প্রদান 

[১.৪.১] বাতা 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ০.৫০ ২৩৪০ ২৫৭৪ ২৬০০ ২৫৯৫ ২৫৯০ ২৫৮৫ ২৫৮০ ২৭৫০ ৩০২৫ 

[১.৪.২] ংখ্যা ০.২৫ ১৫০০ ১৬৫০ ১৮০০ ১৭৯০ ১৭৮০ ১৭৭০ ১৭৬০ ১৯৮০ ২১৭৮ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

সুরফধাসবাগী 

প্ররক্ষণাথী 

  [১.৪] রজড়া 

জনসগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নয়সন 

ায়তা প্রদান 

[১.৪.৩] উবৃরি 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ০.২৫ ১৪৭৬ ১৫৫০ ১৩৫০ ১৩৪০ ১৩৩০ ১৩২০ ১৩১০ ১৪৮৫ ১৬৩৩ 

[১.৫] াাতাসর 

ফস্থানযত দুস্থ 

জযাগীসদয ায়তা 

প্রদান 

[১.৫.১] জফা 

ংখ্যা 

রক্ষ ১.৫০ ৫.১০ ৫.৫০ ৫.৬০ ৫.৫০ ৫.৪০ ৫.৩০ ৫.২০ ৫.৮০ ৬.০০ 

[১.৬] কযান্পায, 

রকডরন, ররবায 

রসযার, জরাসক 

প্যাযারাআজড ও 

জন্গত 

হৃদসযাগীসদয 

অরথ মক ায়তা 

প্রদান 

[১.৬.১] অরথ মক 

ায়তা 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ২.০০ ৩৯৯০ ৬০০০ ১০০০০ ৯৯৫০ ৯৯৪০ ৯৯২৫ ৯৯০০ ১১০০০ ১২০০ 

[১.৭] চা-শ্ররভকসদয 

জীফনভান উন্নয়সন 

ায়তা প্রদান 

[১.৭.১] খাদ্য 

ায়তা 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ১.০০ ২০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ ০ ০ ০ ০ ৪৪০০০ ৫০০০০ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

  [১.১০] াভারজক 

ভস্যা ও 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারসয়য প্রদি 

জফা ম্পরকমত 

গসফলণা/মূল্যায়ন 

কভ ম রযচারনা 

[১.১০.১] 

মূল্যায়ন 

প্ররতসফদন 

ংখ্যা ১.০০ ০ ৩ ৩ ২ ১   ৪ ৬ 

[১.১১] ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারয় প্রদি জফা 

ম্পসকম প্রচাযণা 

[১.১১.১] 

প্রকারত 

ভাজকল্যাণ 

ফাতমা 

ংখ্যা ০.৫০ ২ ৬ ৬     ৮ ১২ 

[১.১১.২] 

রফরসফাড ম 

ংখ্যা ০.২৫ ১৫ ২০ ২০     ২৫ ৩০ 

[১.১১.৩] 

রবরডও প্রচাযণা 

ংখ্যা ০.২৫ ০ ৩ ৫ ৪    ৬ ১০ 

[১.১২] জমৌথ 

উসদ্যাসগ গৃীত 

উন্নয়ন প্রকসল্পয 

ভােসভ প্রদি জফা 

[১.১২.১] প্রদি 

জফা 

রক্ষ ১.০০ ১৬.৫০ ১৮.১৫ ১৯.০০ ১৮.৯০ ১৮.৫০ ১৮.৭০ ১৮.৬০ ২০.০০ ২২.০০ 

[১.১৩] নরাআন 

বাতা ব্যফস্থানা 

[১.১৩.১] বাতা 

ব্যফস্থানা 

রক্ষ ২.০০ ০ ৩১.০০ ৫৫.৯০ ৫৪.০০ ৫৩.৫০ ৫৩.০০ ৫২.৫০ ৬১.৪৯ ৬৪.৬৪ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

রসেভ চালু 

(ফয়স্কবাতা, 

রফধফাবাতা ও 

প্ররতফন্ধীবাতা) 

রসেসভ ডাো 

এরি 

[২] প্ররতফন্ধী ব্যরিসদয 

ভরিত ও ভ উন্নয়ন 

রনরিতকযণ; 

১৫ [২.১] চ্ছর 

প্ররতফন্ধী বাতা 

প্রদান 

[২.১.১] 

সুরফধাসবাগী 

প্ররতফন্ধী 

রক্ষ ৬.০০ ৫.৯৯ ৭.৫০ ৮.২৫ ৮.২০ ৮.১৫ ৮.১০ ৮.০০ ৯.০৮ ৯.১৯ 

[২.২] প্ররতফন্ধী 

রক্ষাথীসদয রক্ষা 

উবৃরি প্রদান 

[২.২.১] 

সুরফধাসবাগী 

প্ররতফন্ধী 

রক্ষাথী 

ংখ্যা ২.৫০ ৫৯৯৫০ ৭০০০০ ৮০০০০ ৭৯৫০০ ৭৯৪০০ ৭৯৩০০ ৭৯২০০ ৯০০০০ ৯৯০০০ 

[২.৭] প্ররতফন্ধী 

ব্যরিসদয রফসল 

রক্ষা এফং প্ররক্ষণ 

প্রদান 

[২.৭.১] রফসল 

রক্ষা ও 

প্ররক্ষণ 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ০.৫০ ৯৫০০ ১০২৩৫ ১০৩০০ ১০২৮০ ১০২৭০ ১০২৬০ ১০২৫০ ১০৫০০ ১১০০০ 

[৩] াভারজক ন্যায় রফচায 

ও পুনঃএকীকযণ 

(Reintegration); 

১৫ [৩.১] সুদমুি 

ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান 

[৩.১.১] 

পুনঃরফরনসয়াসগয 

রযভাণ 

জকাটি 

োকা 

২.০০ ৫১.৫০ ৬০.০০ ৭৫.০০ ৭২.০০ ৭০.০০ ৬৮.০০ ৬৫.০০ ৮০.০০ ৮৫.০০ 

[৩.১.২] 

রফরনসয়াসগয 

রযভাণ 

জকাটি 

োকা 

১.০০ ৩৯.৯৮ ৪৮.০০ ৫০.০০ ৪৯.৫০ ৪৯.৪০ ৪৯.৩০ ৪৯.২০ ৫০.০০ ৫০.০০ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

[৩.১.৩] 

অদায়কৃত 

ারব ম চাজম 

জকাটি 

োকা 

১.০০ ৫.০৩ ৬.০০ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১১.০০ ১২.০০ 

[৩.১.৪] 

রফরনসয়াগ 

অদাসয়য ায 

% ১.০০ ৮৯.০০ ৯২.০০ ৯২.৫০ ৯২.৪০ ৯২.৩০ ৯২.২০ ৯২.১০ ৯৩.০০ ৯৩.৫০ 

[৩.১.৫] 

পুনঃরফরনসয়াগ 

অদাসয়য ায 

% ১.০০ ৮৯.০০ ৯০.০০ ৯০.৫০ ৯০.৪০ ৯০.৩০ ৯০.২০ ৯০.১০ ৯১.০০ ৯২.০০ 

[৩.২] বৃরিমূরক ও 

দক্ষতা উন্নয়ন 

প্ররক্ষণ 

[৩.২.১] 

সুরফধাসবাগী 

পুরুল প্ররক্ষণাথী 

ংখ্যা ১.০০ ১১৭০০০ ১২২০০০ ৩২০০০ ৩১৯০০ ৩১৮০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ৩৫০০০ ৪০০০০ 

[৩.২.২] 

সুরফধাসবাগী 

নাযী প্ররক্ষণাথী 

ংখ্যা ১.০০ ১৫৩০০ ২০২০০ ২৮০০০ ২৭৯০০ ২৭৮০০ ২৭৫০০ ২৬০০০ ৩০০০০ ৩৫০০০ 

  [৩.২] বৃরিমূরক ও 

দক্ষতা উন্নয়ন 

প্ররক্ষণ 

[৩.২.৩] 

প্ররক্ষণ জেড 

ংখ্যা 

ংখ্যা ০.৫০ ২৪ ২৯ ৩২ ৩১ ৩০   ৩৩ ৩৪ 

[৩.৩] সুরফধাফরিত 

রশুসদয অফান, 

[৩.৩.১] 

সুরফধাপ্রাপ্ত রশু 

ংখ্যা ১.৫০ ১১১৫০ ১৩৩৫০ ১৩৩৬০ ১৩৩৫৫    ১৩৫০০ ১৩৬৫০ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

বযণসালণ, রক্ষা, 

প্ররক্ষণ ও পুনফ মান 

প্রদান 

[৩.৩.২] 

াফররক 

যীক্ষায় 

রশুসদয গড় 

াসয ায 

% ১.৫০ ৮৮.০০ ৯০.০০ ৯২.০০ ৯১.৫০ ৯১.২৫ ৯১.২০ ৯১.০০ ৯৫.০০ ৯৬.০০ 

[৩.৩.৩] 

পুনফ মারত রশু 

ংখ্যা ০.৫০ ৩৪৫০ ৩৭০০ ৩৮০০ ৩৭৮০ ৩৭৬০ ৩৭৫০ ৩৭২৫ ৪০০০ ৪১০০ 

[৩.৩.৪] রশু 

রধকায 

জনসচতনতা 

কাম মক্রসভ 

ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা ০.৫০ ৩০০০ ৩৫০০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৬৭০০ ৬৬০০ ৮০০০ ১০০০০ 

[৩.৪] জফযকারয 

এরতভখানায় 

কযারসেন গ্রান্ট 

প্রদান 

[৩.৪.১] 

সুরফধাপ্রাপ্ত 

ফারক রশু 

ংখ্যা ০.৫০ ৬২০৭০ ৬৫০০০ ৭৬০০০ ৭৫৯০০ ৭৫৮৫০ ৭৫৮০০ ৭৫৭০০ ৮০০০০ ৮৫০০০ 

[৩.৪.২] 

সুরফধাপ্রাপ্ত 

ফাররকা রশু 

ংখ্যা ০.২৫ ৫০১০ ৭০০০ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ৯৭৯০ ১১০০০ ১২০০০ 

  [৩.৪] জফযকারয 

এরতভখানায় 

কযারসেন গ্রান্ট 

[৩.৪.৩] 

অওতাভুি 

প্ররতষ্ঠান ংখ্যা 

ংখ্যা ০.২৫ ৩৬৫০ ৩৬১৫ ৪১০০ ৪০৫০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৪২০০ ৪৫০০ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

প্রদান 

[৩.৫] ভাসজয 

ায় জনসগাষ্ঠীয 

জন্য ফকাঠাসভা 

রনভ মাণ 

[৩.৫.১] রনরভ মত 

অফকাঠাসভায 

অয়তন 

ফগ মরভটিায ০.৫০ ৫৫০০ ১৫৫৬০ ১৬৩৩৮ ১৬৩০০ ১৬২০০ ১৬১০০ ১৬০০০ ২০০০০ ২৫০০০ 

[৩.৭] বফতরনক 

গৃস্থরী কাসজয 

ভম মাদা উন্নীতকযণ 

ও ারযফারযক 

কাম মক্রসভ নাযী-

পুরুসলয 

ংীদারযত্বমূরক 

দারয়ত্ব ফন্টনসক 

উৎারতকযণ 

[৩.৭.১] প্রচাযণা 

(রপ্রন্ট ও 

রবজ্যযয়ার)’য 

ভােসভ সচতন 

ব্যরি 

ংখ্যা ০.২৫   ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২০০০০ ৫০০০০ ৬০০০০ 

[৩.৭.২] 

জরভনায ও 

ওয়াকমসয 

ভােসভ সচতন 

ব্যরি 

ংখ্যা ০.২৫   ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৪০০ ৫০০ 

[৪] অথ মাভারজক উন্নয়সন 

াভারজক াম্য 

(Equity) 

রনরিতকযণ। 

১০ [৪.১] অআসনয 

ংস্পস ম অা রশু 

ফা অআসনয াসথ 

ংঘাত জরড়ত 

রশুসদয প্ররক্ষণ ও 

পুনঃএকীকযণ 

[৪.১.১] 

ায়তাপ্রাপ্ত 

রশুয ংখ্যা 

ংখ্যা ২.২৫ ৪৯৫ ৫০৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৬০০ ৭০০ 

[৪.১.২] 

পুনঃএকীকৃত 

রশু 

ংখ্যা ১.৫০ ১৪৫ ১৫০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০০ ২২৫ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

[৪.২] প্রসফন ও 

অপোয জকয়ায 

ারব ম 

[৪.২.১] প্রসফন 

ায়তা 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ১.০০ ৫৩৭ ৫৮৫ ৬০০ ৫৯৫ ৫৯০ ৫৮৮ ৫৮৬ ৬২০ ৬৫০ 

[৪.২.২] 

অপোয 

জকয়াসযয 

ভােসভ 

পুনফ মারত 

ংখ্যা ০.৫০ ২০২৫ ২১০০ ২২০০ ২১৯০ ২১৮০ ২১৭০ ২১৬০ ২৫০০ ৩০০০ 

[৪.৩] বফঘুসয 

প্ররক্ষণ ও পুনফ মান 

[৪.৩.১] 

অশ্রয়প্রাপ্ত 

সুরফধাসবাগী 

ংখ্যা ০.২৫ ৮২৫ ১৪৮০ ১৫০০ ১৪৯৫ ১৪৯০ ১৪৮৮ ১৪৮৫ ১৫২০ ১৬০০ 

[৪.৩.২] 

পুনফ মারত 

বফঘুসয 

ংখ্যা ০.২৫ ৩৩০ ৩৫০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭০ ৪৫০ ৫০০ 

[৪.৪] াভারজক-

প্ররতফন্ধী জভসয়সদয 

প্ররক্ষণ ও পুনফ মান 

[৪.৪.১] 

অশ্রয়প্রাপ্ত 

াভারজক 

প্ররতফন্ধী নাযী 

ংখ্যা ০.৫০ ৪৭৫ ৫০০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩৫০ ৪০০ 

  [৪.৪] াভারজক-

প্ররতফন্ধী জভসয়সদয 

প্ররক্ষণ ও পুনফ মান 

[৪.৪.২] 

াভারজক 

প্ররতফন্ধী নাযী 

ংখ্যা ০.২৫ ১৩৫ ১৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২৫ ১৫০ 
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জকৌরগত  

উসেশ্য 

জকৌরগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচসকয 

ভান 

রবরি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

জমন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষণ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রসক্ষণ 

২০১৯-

২০২০ 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাসগয জকৌরগত উসেশ্যমূ 

পুনফ মান 

[৪.৫] ভররা ও 

রশু-রকসাযী 

জপাজরতসদয 

রনযাদ অফান 

(জপ জাভ) 

[৪.৫.১] 

অশ্রয়প্রাপ্ত নাযী 

ও রশু 

ংখ্যা ০.২৫ ৫০০ ৫৫০ ৫৭০ ৫৬৮ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৫ ৬০০ ৬৫০ 

[৪.৫.২] জপ 

জাভ জথসক 

পুনফ মারত নাযী 

ও রশু 

ংখ্যা ০.২৫ ১৩০ ১৪৫ ১৫০ ১৪৯ ১৪৮ ১৪৭ ১৪৬ ১৫০ ১৬০ 

[৪.৬] চাআল্ড জল্প 

রাআসনয ভােসভ 

রশু সুযক্ষা 

[৪.৬.১] 

সুযাাকৃত 

জেররসপান কর 

% ২.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ ৬৯.০০ ৬৮.০০ ৬৭.০০ ৬৬.০০ ৬৭.০০ ৭০.০০ 

[৪.৬.২] প্রাপ্ত 

জেররসপান 

করংখ্যা 

ংখ্যা ১.০০ ২৫০০০ ৬০০০০ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪৪০০ ৬৪৩০০ ৬৪২০০ ৭৫০০০ ১০০০০০ 
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দক রগত  

উসেশ্য 

দক রগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচসকয ভান 

ধবধত্ত ফেয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষ্যভাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৯-

২০২০ 

অাধাযণ 
অধত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাসনয 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফধশ্যক দক রগত উসেশ্যমূ 

[১] দক্ষ্তায সে 

ফাধল িক কভ িম্পাদন 

চুধক্ত ফাস্তফায়ন  

৪ [১.১] ২০১৭-১৮ 

অথ িফেসযয  ড়া 

ফাধল িক কভ িম্পাদন 

চুধক্ত দাধ র 

[১.১.১] ধনধ িাধযত 

ভয়ীভায ভসধ্য 

 ড়া চুধক্ত 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাসগ 

দাধ রকৃত 

তাধয  ০.৫   ১৯ 

এধপ্রর 

২০১৭ 

২৩ 

এধপ্রর 

২০১৭ 

২৫ 

এধপ্রর 

২০১৭ 

২৬ 

এধপ্রর 

২০১৭ 

২৭ 

এধপ্রর 

২০১৭ 

  

[১.২]ভাঠম িাসয়য 

কাম িারয়মূসয সে 

২০১৭-১৮ 

অথ িফেসযয ফাধল িক 

কভ িম্পাদন  চুধক্ত 

স্বাক্ষ্য  

[১.২.১] ধনধ িাধযত 

ভয়ীভায ভসধ্য 

চুধক্ত স্বাক্ষ্ধযত  

তাধয  ১ .০   ১৫ জুন 

২০১৭ 

১৮ জুন 

২০১৭ 

১৯ জুন 

২০১৭ 

২০ জুন 

২০১৭ 

২১ জুন 

২০১৭  

  

[১.৩] ২০১৬-১৭  

অথ িফেসযয ফাধল িক 

কভ িম্পাদন চুধক্তয 

মূল্যায়ন প্রধতসফদন 

দাধ র 

[১.৩.১] ধনধ িাধযত 

তাধযস  মূল্যায়ন 

প্রধতসফদন দাধ রকৃত 

তাধয  ১.০০   ১৬ 

জুরাই 

২০১৭  

১৮ 

জুরাই 

২০১৭   

১৯ 

জুরাই 

২০১৭ 

২০ 

জুরাই 

২০১৭ 

২৩ 

জুরাই 

২০১৭  

  

[১.৪] ২০১৭-১৮  

অথ িফেসযয ফাধল িক 

কভ িম্পাদন চুধক্ত 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষ্ণ 

[১.৪.১] তত্রভাধক 

প্রধতসফদন দাধ রকৃত 

াংখ্যা ০.৫   ৪ ৩ - - -   

[১.৫] ২০১৭-১৮ [১.৫.১] ধনধ িাধযত তাধয  ১.০০   ১৪ ১৬ ১৮ ২১ ২২   
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দক রগত  

উসেশ্য 

দক রগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচসকয ভান 

ধবধত্ত ফেয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষ্যভাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৯-

২০২০ 

অাধাযণ 
অধত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাসনয 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফধশ্যক দক রগত উসেশ্যমূ 

অথ িফেসযয ফাধল িক 

কভ িম্পাদন চুধক্তয 

অধ িফাধল িক মূল্যায়ন 

প্রধতসফদন দাধ র 

তাধযস  অধ িফাধল িক 

মূল্যায়ন প্রধতসফদন 

দাধ রকৃত 

জানুয়াধয 

২০১৮ 

জানুয়াধয 

২০১৮ 

 

জানুয়াধয 

২০১৮ 

জানুয়াধয 

২০১৮ 

জানুয়াধয 

২০১৮ 

[২] কাম িদ্ধধত ও 

দফায ভাসনান্নয়ন 

৯ [২.১] ই-পাইধরাং 

দ্ধধত ফাস্তফায়ন  

[২.১.১]  ই-পাইদর 

নধথ ধনষ্পধত্তকৃত  

% ১.০০   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০    

[২.২] ইউধনসকাড 

ব্ফায  ধনধশ্চত 

কযা  

[২.২.১] ইউধনসকাড 

ব্ফায  ধনধশ্চতকৃত  

% ০.৫০   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

[২.৩] ধআযএর 

শুরুয ২ ভা পূসফ ি 

াংধেি কভ িচাযীয 

ধআযএর, ছুটি 

নগদায়ন ও দনন 

ভঞ্জুধযত্র যুগৎ 

জাধয ধনধশ্চতকযণ 

[২.৩.১]  ধআযএর 

ও ছুটি নগদায়ন  

যুগৎ জাধযকৃত 

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮০     

[২.৪] ধটিসজন 

চাট িায অনুমায়ী দফা 

প্রদান  

[২.৪.১] প্রকাধত 

ধটিসজন  চাট িায 

অনুমায়ী দফা 

প্রদানকৃত 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০    

[২.৫] অধবসমাগ 

প্রধতকায ব্ফস্থা 

ফাস্তফায়ন  

[২.৫.১] ধনষ্পধত্তকৃত 

অধবসমাগ  

% ১.০০   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    
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দক রগত  

উসেশ্য 

দক রগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচসকয ভান 

ধবধত্ত ফেয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষ্যভাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৯-

২০২০ 

অাধাযণ 
অধত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাসনয 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফধশ্যক দক রগত উসেশ্যমূ 

[২.৬] দফায ভান 

ম্পসকি দফা 

গ্রীতাযসদয ভতাভত 

ধযফীক্ষ্সণয ব্াফস্থা 

চালু কযা  

[২.৬.১] দফায ভান 

ম্পসকি দফা 

গ্রীতাযসদয ভতাভত 

ধযফীক্ষ্সণয ব্াফস্থা 

চালুকৃত  

% ১.০০   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০    

[২.৭] দপ্তয/াংস্থায় 

কভসক্ষ্ দুইটি 

অনরাইন দফা 

চালুকযা  

[২.৭.১] কভসক্ষ্ 

দুইটি অনরাইন দফা 

চালুকৃত  

তাধয   ১.০০   ৩১ 

ধডসম্বয 

২০১৭ 

৩১ 

জানুয়াধয 

২০১৮ 

২৮ 

দপব্রুয়াধয 

২০১৮ 

    

[২.৮] দপ্তয/াংস্থায 

৩টি দফাপ্রধক্রয়া 

জীকৃত  

[২.৮.১] কভসক্ষ্ ৩টি 

দফাপ্রধক্রয়া জীকৃত  

তাধয  ১.০০   ৩১ 

ধডসম্বয 

২০১৭  

৩১ 

জানুয়াধয 

২০১৮  

২৮ 

দপব্রুয়াধয 

২০১৮  

১৫  

ভাচ ি  

২০১৮ 

   

[২.৯] দপ্তয/াংস্থা ও 

অধীনস্থ 

কাম িারয়মূসয 

উদ্ভাফনী উসযাগ ও 

Small 
Improvement 
Project (SIP) 
ফাস্তফায়ন  

[২.৯.১] উদ্ভাফনী 

উসযাগ ও SIP-

মূসয ডাটাসফজ 

প্রস্তুতকৃত  

তাধয   ১.০০   ৪ 

জানুয়াধয  

২০১৮ 

১১ 

জানুয়াধয 

২০১৮  

১৮ 

জানুয়াধয 

২০১৮  

২৫ 

জানুয়াধয 

২০১৮  

৩১ 

জানুয়াধয 

২০১৮ 

  

[২.৯.২] উদ্ভাফনী 

উসযাগ ও SIP 

দযধেসকসটড  

াংখ্যা  ১.০০   ২৫ ২০ ১৫ ১০    

[৩] আধথ িক 

ব্ফস্থানায উন্নয়ন  

৩ [৩.১] অধডট আধত্ত  

ধনষ্পধত্ত  

[৩.১.১] অধডট 

আধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত  

% ১.০০   ৫০  ৪৫  ৪০  ৩৫  ৩০   

[৩.২] স্থাফয/অস্থাফয [৩.২.১] স্থাফয তাধয   ১.০০   ১ ১৫ ২৮ ২৮ ১৫   
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দক রগত  

উসেশ্য 

দক রগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচসকয ভান 

ধবধত্ত ফেয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষ্যভাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৯-

২০২০ 

অাধাযণ 
অধত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাসনয 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফধশ্যক দক রগত উসেশ্যমূ 

ম্পধত্তয ারনাগাদ 

তাধরকা প্রস্তুত কযা  

ম্পধত্তয ারনাগাদ 

তাধরকা  

দপব্রুয়াধয 

২০১৮  

দপব্রুয়া

ধয 

২০১৮ 

দপব্রুয়াধয 

২০১৮ 

 ভাচ ি  

২০১৮ 

 এধপ্রর  

২০১৮ 

[৩.২.২] অস্থাফয 

ম্পধত্তয ারঅনাগাদ   

তাধরকা  

তাধয   ০.৫০   ১ 

দপব্রুয়াধয 

২০১৮  

১৫ 

দপব্রুয়া

ধয 

২০১৮ 

২৮ 

দপব্রুয়াধয 

২০১৮ 

২৮  

ভাচ ি  

২০১৮ 

১৫  

এধপ্রর 

২০১৮  

  

[৩.৩] দপ্তয/ াংস্থায় 

কল্যাণ কভ িকতিা  

ধনসয়াগ কযা  

[৩.৩.১] কল্যাণ 

কভ িকতিা  ধনসয়াগকৃত  

ও ওসয়ফ াইসট 

প্রকাধত  

তাধয   ০.৫০   ১৫ 

অসটাফয 

২০১৭  

২৯  

অসটাফয 

২০১৭ 

১৫ 

নসবম্বয 

২০১৭  

৩০  

নসবম্বয 

২০১৭ 

১৪ 

ধডসম্বয 

২০১৭  

  

[৪] দক্ষ্তা ও 

তনধতকতায উন্নয়ন 

 

২ 

[৪.১] যকাধয 

কভ িম্পাদন 

ব্ফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রধক্ষ্ণ ধফধবন্ন 

ধফলসয় 

কভ িকতিা/কভ িচাযীসদয 

জন্য প্রধক্ষ্ণ 

আসয়াজন  

[৪.১.১] প্রধক্ষ্সণয 

ভয়  

জনঘন্টা  ১.০০   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[৪.২] জাতীয় 

শুদ্ধাচায দক র 

ফাস্তফায়ন 

[৪.২.১] ২০১৭-১৮ 

অথ িফেসযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন 

কভ িধযকল্পনা এফাং 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষ্ণ 

তাধয  ০.৫০   ১৩  

জুরাই 

২০১৭  

৩১  

জুরাই 

২০১৭  

- - -   
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দক রগত  

উসেশ্য 

দক রগত 

উসেসশ্যয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদন 

সূচসকয ভান 

ধবধত্ত ফেয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষ্যভাত্রা/ধনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৮ -

২০১৯ 

প্রসক্ষ্ণ  

২০১৯-

২০২০ 

অাধাযণ 
অধত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাসনয 

ধনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফধশ্যক দক রগত উসেশ্যমূ 

কাঠাসভা প্রণীত ও 

দাধ রকৃত 

[৪.২.২] ধনধ িাধযত 

ভয়ীভায ভসধ্য 

তত্রভাধক ধযফীক্ষ্ণ 

প্রধতসফদন দাধ রকৃত 

াংখ্যা  ০.৫০   ৪ ৩ - - -   

[৫] তথ্য অধধকায ও 

স্বপ্রসণাধদত তথ্য 

ফাস্তফায়ন  

২  

[৫.১]  তথ্যফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ  

[৫.১.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত  

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

[৫.২] স্বপ্রসণাধদত 

তথ্যপ্রকা  

[৫.২.১] স্বপ্রসণাধদত 

তথ্য প্রকাধত  

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

[৫.৩] ফাধল িক 

প্রধদসফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা   

[৫.৩.১] ফাধল িক 

প্রধদসফদন প্রকাধত 

তাধয   ১.০০   ১৫ 

অসটাফয 

২০১৮  

২৯ 

অসটাফয 

২০১৮  

১৫ 

নসবম্বয 

২০১৮  

৩০ 

নসবম্বয 

২০১৮  

১৪ 

ধডসম্বয 

২০১৮  
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ংযযোজনী-১ 

লব্দংযেপ (Acronyms) 

 
ক্রমমক 

নম্বর 

লব্দংযেপ  

(Acronyms) 
মববরণ 

 

১ 

 

যঅদ 

 

মোজযবো অমিদফতর 

২ জোপ্রউফো জোতীয় প্রমতবন্ধী উন্নয়ন ফোউযেলন 

৩ বোজোকপ বোংোযদল জোতীয় মোজকল্যোণ পমরদ 

৪ মএমপমব চোইল্ড সনযটিভ সোশ্যো সপ্রোযেকলন ইন বোংোযদল (প্রকল্প) 

৫ আরএএ রুরো সোশ্যো োমভ িয বো পল্লী মোজযবো 

৬ আরএমম রুরো মোদোর সন্টোর বো পল্লী মোতৃযকন্দ্র 

৭ ইউমমি আরবোন কমমউমনটি সিযভপযমন্ট 

৮ সলজোমবসুআনোট্রো সলখ জোযয়দ মবন সুতোন আ নোময়োন ট্রোষ্ট (বোংোযদল) 

৯ এনমিমিটি মনউযরো-সিযভপযমন্টো মিএযোমবমটি ট্রোস্ট 

১০ লোপ্রসুট্রো লোরীমরক প্রমতবন্ধী সুরেো ট্রোস্ট 

১১ এনমিমি মনউযরো-সিযভপযমন্টো মিএযোমবমটি 

১২ মিআইএএ মিএযোমবমটি ইনফরযমলন মযস্টম ফেওয়োর 

১৩ মএমএম মচফ সমযট্রোপমেন সমমজযেে 

১৪ ইআরমমপএইচ 
এমপ্লময়যমন্ট এে মরযমবমযেলন সন্টোর ফর মফমজকযোম 

যোমেকযোপে 

১৫ মপএইটি মফমজকযোম যোমেকযোপে 

১৬ এনমিমি মনউযরো-সিযভপযমন্টো মিজএযোমবমটি 

১৭ DIS  Disability Information System 

১৮ BBS Bangladesh Bourue of Statistics 
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ংযযোজনী- ২  

কম িম্পোদন সূচকমূ, বোস্তবোয়নকোরী মন্ত্রণোয়/মবভোগ/ংস্থো এবং পমরমোপ পদ্ধমত-এর মববরণ 

 

কাম যক্রভ 
কভ যম্পাদন 

সূচকমূ 
বফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 
বযভা দ্ধবি উাত্ত সূত্র 

[১.১] ফয়স্কবািা প্রদান [১.১.১] বািা 

সুবফধাভবাগী 

দাবযদ্র্য ীভায নীভচ ফস্থানযি ৬৫ ফছয উর্ধ্য পুরুল এফং ৬২ ফছয উর্ধ্য নাযীগণ 

ভাবক ৫০০ টাকা াভয এ বািা ান। ২০১৬-১৭ র্ যফছভয বািাভবাগীয ংখ্যা 

৩১.৫০ রক্ষ জন। বািায র্ য প্রবি ৩ ভা ন্তয বািাভবাগীগভণয স্ব স্ব ব্াংক 

বাভফ বযভাধ কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.২] বফধফা, স্বাভী 

বনগৃীিা ভবরা বািা 

প্রদান 

[১.২.১] বািা 

সুবফধাভবাগী 

১৮ ফছয উর্ধ্য দাবযদ্র্য ীভায নীভচ ফস্থানযি বফধফা, িারাকপ্রাপ্তা ফা ন্য থম 

থকান কাযভণ ন্তি দু’ফছয মাফৎ স্বাভীয ভে থমাগাভমাগ বফবিন্ন ফা একভত্র 

ফফা কভযন না এভন নাযীগণ প্রবি ভাভ ৫০০ টাকা াভয এ বািা ান। ২০১৬-

১৭ র্ যফছভয বািাভবাগীয ংখ্যা ১১.৫০ রক্ষ জন। বািায র্ য প্রবি ৩ ভা ন্তয 

বািাভবাগীগভণয স্ব স্ব ব্াংক বাভফ বযভাধ কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.৩] থফভদ ও নগ্রয 

জনভগাষ্ঠীয জীফনভান 

উন্নয়ভন ায়িা প্রদান 

[১.৩.১] বািা 

সুবফধাভবাগী 

দাবযদ্র্য ীভায নীভচ ফস্থানযি ক্ষভ ৫০ ফছয উর্ধ্য থফভদ ও নগ্রয 

জনভগাষ্ঠী’য অওিাভুক্ত ব্বক্তভদয ভাবক ৫০০ টাকা াভয এ বািা প্রদান কযা 

য়। ২০১৬-১৭ র্ যফছভয বািাভবাগীয ংখ্যা ২০০৯৫ জন। বািায র্ য প্রবি ৩ 

ভা ন্তয বািাভবাগীগভণয স্ব স্ব ব্াংক বাভফ বযভাধ কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.৩.২] 

সুবফধাভবাগী 

প্রবক্ষণার্ী 

১৮ ফছয উর্ধ্য এফং ৫০ ফছয এয বনম্ন ফয়স্ক দবযদ্র্ থফভদ ও নগ্রয জনভগাষ্ঠীয 

অওিাভুক্ত ব্বক্তভদয ৩ ভা থভয়াবদ থভৌবরক দক্ষিা উন্নয়ন বৃবত্তমূরক প্রবক্ষণ 

থদয়া য়। প্রবক্ষণ থভল কৃিকাম য ফা উত্তীণ য প্রবক্ষণার্ীভদয প্রবক্ষণ কাভজ 

রাবগভয় স্বকভ যংস্থাভনয জন্য ১০,০০০ টাকা নুদান থদয়া য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.৩.৩] উবৃবত্ত 

সুবফধাভবাগী 

৫ ফছয উর্ধ্য থফভদ ও নগ্রয জনভগাষ্ঠীয অওিাভুক্ত বক্ষার্ীভদয প্রার্বভক 

ম যাভয় ৫০০ টাকা, ভাধ্যবভক ম যাভয় ৬০০, উচ্চ ভাধ্যবভক ম যাভয় ৭০০ টাকা এফং 

উচ্চিয ম যাভয় ১২০০ টাকা াভয উবৃবত্ত প্রদান কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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[১.৪] বজড়া জনভগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নয়ভন 

ায়িা প্রদান 

[১.৪.১] বািা 

সুবফধাভবাগী 

দাবযদ্র্য ীভায নীভচ ফস্থানযি ক্ষভ ৫০ ফছয উর্ধ্য বজড়া জনভগাষ্ঠী’য 

ব্বক্তভদয ভাবক ৫০০ টাকা াভয এ বািা ান। ২০১৬-১৭ র্ যফছভয 

বািাভবাগীয ংখ্যা ২৫৭৪ জন। বািায র্ য প্রবি ৩ ভা ন্তয বািাভবাগীগভণয 

স্ব স্ব ব্াংক বাভফ বযভাধ কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.৪.২] 

সুবফধাভবাগী 

প্রবক্ষণার্ী 

১৮ ফছয উর্ধ্য এফং ৫০ ফছয এয বনম্ন ফয়স্ক দবযদ্র্ বজড়া জনভগাষ্ঠীয অওিাভুক্ত 

ব্বক্তভদয ৩ ভা থভয়াবদ থভৌবরক দক্ষিা উন্নয়ন বৃবত্তমূরক প্রবক্ষণ থদয়া য়। 

প্রবক্ষণ থভল কৃিকাম য ফা উত্তীণ য প্রবক্ষণার্ীভদয প্রবক্ষণ কাভজ রাবগভয় 

স্বকভ যংস্থাভনয জন্য ১০,০০০ টাকা নুদান থদয়া য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.৪.৩] উবৃবত্ত 

সুবফধাভবাগী 

৫ ফছয উর্ধ্য বজড়া বক্ষার্ীভদয প্রার্বভক ম যাভয় ৫০০ টাকা, ভাধ্যবভক ম যাভয় 

৬০০, উচ্চ ভাধ্যবভক ম যাভয় ৭০০ টাকা এফং উচ্চিয ম যাভয় ১২০০ টাকা াভয 

উবৃবত্ত প্রদান কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.৫] াািাভর 

ফস্থানযি দুস্থ 

থযাগীথদয ায়িা প্রদান 

[১.৫.১] থফা 

ংখ্যা 

দবযদ্র্ থযাগীভদয াািাভর ববিয ও সুবচবকৎা প্রাবপ্ত, বফনামূভে ঔলধ, ায়ক 

মন্ত্রাবি, কৃবত্রভ ে, বফববন্ন বচবকৎা াভগ্রী, থ্য যফযা ফা ংগ্রভয জন্য 

নগদ অবর্ যক ায়িা, বযভধয় থালাক প্রদান, যক্ত যফযা ফা ক্রভয় নগদ র্ য 

ায়িা, পুবিকয খাফায যফযা, ফাবিি বশু পুনফ যান, থযাভগয কাযভণ 

বযফাভয ফাবিি থযাগীভদয বযফাভয পুনফ যান, াািার/বচবকৎা থকন্দ্র 

স্থানান্তভয ায়িা, থযাগীভদয স্বাস্থযভচিনা/ প্রার্বভক বচবকৎা বফলভয় 

ফবিকযণ, গুরুিয সুস্থিা, াভযন আিযাবদ থক্ষথত্র ভানবক বফম যস্ত 

থযাগীয, থযাগীয াভর্ াবযফাবযক ও াভাবজক থমাগাভমাগ স্থাভন ায়িা, 

স্বজনভদয কাউভন্পবরং প্রদাভনয ভাধ্যভভ ভভনাফর বৃবদ্ধয ায়িা, নাভ বযচয় 

বফীন দবযদ্র্ মৃি ব্বক্তয ৎকাভযয ব্ফস্থা কযা, থযাগমুবক্তয য নগদ অবর্ যক 

ায়িা আিযাবদ ায়িা প্রদান কযা ভয় র্াভক। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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[১.৬] কযান্পায, বকডবন, 

বরবায বভযাব, 

থরাভক প্যাযারাআজড ও 

জন্গি হৃদভযাগীভদয 

অবর্ যক ায়িা প্রদান 

[১.৬.১] অবর্ যক 

ায়িা 

সুবফধাভবাগী 

কযান্পায, বকডবন, বরবায বভযাব, থরাভক প্যাযারাআজড ও জন্গি হৃদথযাভগ 

অক্রান্ত বনফ যাবচি প্রভিযক গযীফ থযাগীভক এককারীন ৫০,০০০ (ঞ্চা াজায) 

টাকা প্রদান কযা য়। অবর্ যক নুদান বৃবদ্ধ/হ্রাভয ক্ষভিা যকায ংযক্ষণ কভয। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.৭] চা-শ্রবভকভদয 

জীফনভান উন্নয়ভন 

ায়িা প্রদান 

[১.৭.১] খাদ্য 

ায়িা 

সুবফধাথবাগী 

প্রকৃি দুস্থ ও গযীফ চা-শ্রবভকভক বনফ যাচন কভয প্রবি চা-শ্রবভক বযফাযভক ফ যভভাট 

৫,০০০ (াঁচ াজায ) টাকায খাদ্য াভগ্রী প্যাভকটজাি ফস্থায় এককারীন 

বফিযণ কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.১১] ভাজকোণ 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত থফা 

ম্পভকয প্রচাযণা 

[১.১১.১] 

প্রকাবি 

ভাজকোণ 

ফািযা 

ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় অওিাধীন ভাজভফা বধদপিয থর্ভক প্রকাবি 

ভাজভফা ও ভাজকোণ ম্পবকযি িথ্যাবদ ম্ববরি ভাবক বত্রকা, মা 

ভাজকোভণয যকাবয প্রচাযণায মুখাত্র বভভফ কাজ কভযভছ। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[১.১১.২] 

বফরভফাড য 

ভাজকোণ ভন্ত্রণারভয়য ভাধ্যভভ জনগণভক প্রদত্ত থফা ও থফা প্রাবপ্তয দ্ধবি 

ম্পভকয জনগণভক ফবিকযণ, থফা ম্পভকয জনভচিনিা তিবয, বফববন্ন 

াভাবজক বফলভয় ভচিনিা তিবয এফং থখ াবনা ব্র্যাবডং এয রভক্ষয প্রচাযণায 

জন্য বফরভফাড য স্থান। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন 

[১.১১.৩] বববডও 

প্রচাযণা 

ভাজকোণ ভন্ত্রণারভয়য ভাধ্যভভ জনগণভক প্রদত্ত থফা ও থফা প্রাবপ্তয দ্ধবি 

ম্পভকয জনগণভক ফবিকযণ, থফা ম্পভকয জনভচিনিা তিবয এফং থখ 

াবনা ব্রাবডং এয রভক্ষয প্রচাযণায জন্য বববডও টিবব, ওভয়ফাআট এফং আউটিউফ, 

থপজবুক বফববন্ন াভাবজক থমাগাভমাগ ভাধ্যভভ প্রচাযণায ব্াবপ্তকার। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন 
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[১.১২] থমৌর্ উভদ্যাভগ 

গৃীি উন্নয়ন প্রকভেয 

ভাধ্যভভ প্রদত্ত থফা 

[১.১২.১] প্রদত্ত 

থফা 

যকাবয-থফযকাবয থমৌর্ উভদ্যাভগ ফাস্তফাবয়ি প্রকেমূভয ভাধ্যভভ প্রবিবষ্ঠি 

াািাভরয অগি থযাগীভদয ভভধ্য িকযা ৩০ বাগ থযাগীভক বফনামূভে 

বচবকৎাভফা থদয়া য়। একআবাভফ যকাবয-থফযকাবয থমৌর্ উভদ্যাভগ ফাস্তফাবয়ি 

প্রকেমূভয ভাধ্যভভ নগ্রয, ভস্যাগ্রস্ত ফা প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয উন্নয়ভনয রভক্ষয 

প্রবিবষ্ঠি প্রবিষ্ঠাভনয ভাভধ্যভভ থফা প্রদান কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন 

[১.১৩] নরাআন বািা 

ব্ফস্থানা বভেভ চালু 

(ফয়স্কবািা, বফধফাবািা 

ও প্রবিফন্ধীবািা) 

[১.১৩.১] বািা 

ব্ফস্থানা 

বভেভভ ডাটা 

এবি 

ভাজকোণ ভন্ত্রণারভয়য ভাধ্যভভ ভাবিডাআভভননার নরাআন বািা ব্ফস্থানা 

চালু কযা ভফ, মাভি একবদভক বফদ্যভান বািাভবাগীয ারনাগাদ িথ্যাবদ 

িাভদয বািা প্রাবপ্তংক্রান্ত ব্ফস্থানা ন্তভু যক্ত র্াকভফ থিভবন নতুনবািাভবাগীগণ 

যাবয এফং বডবজটার থন্টায থর্ভক নতুনবািায অভফদন, অভফদন ট্ট্যবকং, 

বফদ্যভান বািাভবাগীগণ িাভদয বািায র্ যপ্রাবপ্তয বফলভয় সুবফধা গ্রণ কযভি 

াযভফন। এভক্ষভত্র বফদ্যভান ও নতুনবািাভবাগীভদয িথ্য ডাটা থফআভজ এবন্টয 

ংখ্যা বুঝাভনা ভয়ভছ। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন 

[২.১] ির প্রবিফন্ধী 

বািা প্রদান 

[২.১.১] 

সুবফধাভবাগী 

প্রবিফন্ধী 

দবযদ্র্য ীভায নীভচ ফস্থানযি প্রবিফন্ধী ব্বক্তভক ভাবক ৬০০ টাকা াভয এ 

বািা ান। ২০১১৬-১৭ র্ যফছভয বািাভবাগীয ংখ্যা ৭ রক্ষ ৫০ । বািায র্ য 

প্রবি ৩ ভা ন্তয বািাভবাগীগভণয স্ব স্ব ব্াংক বাভফ বযভাধ কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[২.২] প্রবিফন্ধী 

বক্ষার্ীভদয বক্ষা 

উবৃবত্ত প্রদান 

[২.২.১] 

সুবফধাভবাগী 

প্রবিফন্ধী বক্ষার্ী 

৫ ফছয উভর্ধ্য প্রবিফন্ধী বক্ষার্ীভদয প্রার্বভক ম যাভয় ৫০০ টাকা, ভাধ্যবভক ম যাভয় 

৬০০ টাকা, উচ্চ ভাধ্যবভক ম যাভয় ৭০০ টাকা এফং উচ্চিয ম যাভয় ১২০০ টাকা 

াভয উবৃবত্ত প্রদান কযা য়। ২০১৬-১৭ র্ যফছভয উবৃবত্ত প্রদাভনয রক্ষযভাত্রা ৭৫ 

াজায জন। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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[২.৬] প্রবিফন্ধী 

ব্বক্তভদয ায়ক 

উকযণ যফযা 

[২.৬.১] উকযণ 

সুবফধাভবাগী 

জািীয় প্রবিফন্ধী উন্নয়ন পাউভডন বযচাবরি থদব্াী ১০৩টি প্রবিফন্ধী থফা ও 

াায্য থকভন্দ্রয ভাধ্যভভ টিজভ ফা টিজভ থেকট্রাভ বডজড যায, 

াযীবযকপ্রবিফবন্ধিা, ভানবক সুস্থিাজবনি প্রবিফবন্ধিা, দৃবিপ্রবিফবন্ধিা, 

ফাকপ্রবিফবন্ধিা, বুবদ্ধপ্রবিফবন্ধিা, শ্রফণপ্রবিফবন্ধিা, শ্রফণ-দৃবিপ্রবিফবন্ধিা, থবযব্রার 

ারব, ডাউন বনভরাভ, ফহুভাবত্রক প্রবিফবন্ধিা ম্পন্ন ব্বক্তগণভক বফনামূভে 

ায়ক উকযণ যফযা কযা য় এফং ভাজভফা বধদপিয বযচাবরি 

কৃবত্রভ ে উৎাদনভকন্দ্র ভি স্বেমূভে কৃবত্রভ ে যফযা কযা য়। 

ভাজভফা 

বধদপিয ও 

জািীয় প্রবিফন্ধী 

উন্নয়ন 

পাউভডন 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[২.৭] প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয 

বফভল বক্ষা এফং 

প্রবক্ষণ প্রদান 

[২.৭.১] বফভল 

বক্ষা ও প্রবক্ষণ 

সুবফধাভবাগী 

ভাজভফা বধদপিয বযচাবরি দৃবিপ্রবিফন্ধী, ফাক-শ্রফণপ্রবিফন্ধী কর 

প্রবিফন্ধী বফদ্যারয়, ভানবক বশুভদয প্রবিষ্ঠান, বএআচটিব, ভবিি দৃবিপ্রবিফন্ধী 

বক্ষা কাম যক্রভ, ভানবক বশুভদয প্রবিষ্ঠাভনয বক্ষার্ী, আঅযববএআচ কর 

প্রবিফন্ধী প্রবক্ষণ থকন্দ্র এফং জািীয় প্রবিফন্ধী উন্নয়ন পাউভডন বযচাবরি 

জািীয় বফভল বক্ষা থকভন্দ্রয ৫-১৮ ফছয ফয়ী প্রবিফন্ধী বক্ষার্ী ও জািীয় 

প্রবিফন্ধী উন্নয়ন পাউভডন কর্তযক প্রদত্ত নুদাভনয ভাধ্যভভ বযচাবরি ৬২টি 

থফযকাবয প্রবিফন্ধী বফদ্যারভয়য বক্ষার্ী এয ন্তভুক্ত। 

ভাজভফা 

বধদপিয ও 

জািীয় প্রবিফন্ধী 

উন্নয়ন 

পাউভডন 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ 

প্রদান 

[৩.১.১] 

পুনঃবফবনভয়াভগয 

বযভাণ 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয ক্ষুদ্র্ঋণ কাম যক্রভভয 

অওিায় ঘূণ যায়ভান িবফর ভি ক্ষুদ্র্ঋণ বভভফ পুনঃবফবনভয়াগকৃি ভর্ যয 

বযভাণ। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.১.২] 

বফবনভয়াভগয 

বযভাণ 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয ক্ষুদ্র্ঋণ কাম যক্রভভয 

অওিায় ঘূণ যায়ভান িবফর ভি ক্ষুদ্র্ঋণ বভভফ প্রাযবিক বফবনভয়াগকৃি ভর্ যয 

বযভাণ। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন ফাবল যক প্রবিভফদন, 

ভাবক গ্রগবি প্রবিভফদন, ফাভজট 

ফাস্তফায়ন প্রবিভফদন 
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[৩.১.৩] 

অদায়কৃি 

াবব য চাজয 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয ক্ষুদ্র্ঋণ কাম যক্রভভয 

ঘূণ যায়ভান িবফর ভি প্রদত্ত ক্ষুদ্র্ঋণ বভভফ প্রযবিক বফবনভয়াগ ও পুনঃবফবনভয়াগ 

ভি প্রাপ্ত াবব য চাভজযয বযভাণ। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.১.৪] 

বফবনভয়াগ 

অদাভয়য ায 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয জন্য ঘূণ যায়ভান িবফর 

ভি ক্ষুদ্র্ঋণ প্রর্ভফাভযয ভভিা বফবনভয়াগকৃি ভর্ যয অদাভয়য ায। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.১.৫] 

পুনঃবফবনভয়াগ 

অদাভয়য ায 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয ক্ষুদ্র্ঋণ কাম যক্রভভয 

ঘূণ যায়ভান িবফর ভি ক্ষুদ্র্ঋণ বভভফ পুনঃবফবনভয়াগকৃি ভর্ যয অদাভয়য ায। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.২] বৃবত্তমূরক ও 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রবক্ষণ 

[৩.২.১] 

সুবফধাভবাগী 

পুরুল প্রবক্ষণার্ী 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয পুনফ যান কাম যক্রভভয 

ভাধ্যভভ প্রভদয় প্রবক্ষভণ রক্ষযভুক্ত পুরুল প্রবক্ষণার্ীয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.২.২] 

সুবফধাভবাগী নাযী 

প্রবক্ষণার্ী 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয পুনফ যান কাম যক্রভভয 

ভাধ্যভভ প্রভদয় প্রবক্ষভণ রক্ষযভুক্ত নাযী প্রবক্ষণার্ীয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.২.৩] 

প্রবক্ষণ থট্রড 

ংখ্যা 

অযএএ, অযএভব, আউববড ও প্রবিফন্ধী ব্বক্তভদয পুনফ যান কাম যক্রভভয 

ভাধ্যভভ প্রভদয় প্রবক্ষভণয থট্রড ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.৩] সুবফধাফবঞ্চি 

বশুভদয অফান, 

বযণভালণ, বক্ষা, 

[৩.৩.১] 

সুবফধাপ্রাপ্ত বশু 

যকাবয বশু বযফায, দুস্থ বশু পুনফ যান থকন্দ্র, থছাটভবন বনফা, থফবফ থাভ, থখ 

যাভর বশু প্রবক্ষণ ও পুনফ যান থকভন্দ্রয ভাধ্যভভ বক্ষা প্রবিষ্ঠাভন াঠযি বশু 

বক্ষার্ীয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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কাম যক্রভ 
কভ যম্পাদন 

সূচকমূ 
বফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 
বযভা দ্ধবি উাত্ত সূত্র 

প্রবক্ষণ ও পুনফ যান 

প্রদান 

[৩.৩.২] 

াফবরক 

যীক্ষায় 

বশুভদয গড় 

াভয ায 

যকাবয বশু বযফায, দুস্থ বশু পুনফ যান থকন্দ্র, থছাটভবন বনফা, থফবফ থাভ, 

বএববফ এফং থখ যাভর বশু প্রবক্ষণ ও পুনফ যান থকভন্দ্রয বশু বক্ষার্ীভদয 

াফবরক যীক্ষায় গড় াভয ায। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিথফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.৩.৩] 

পুনফ যাবি বশু 

যকাবয বশু বযফায, দুস্থ বশু পুনফ যান থকন্দ্র, থছাটভবন বনফা, থফবফ থাভ, থখ 

যাভর বশু প্রবক্ষণ ও পুনফ যান থকভন্দ্রয ভাধ্যভভ পুনফ যাবি বশুয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.৩.৪] বশু 

বধকায 

জনভচিনিা 

কাম যক্রভভ 

ংগ্রণকাযী 

যকাবয বশু বযফায, দুস্থবশু পুনফ যান থকন্দ্র, থছাটভবন বনফা, থফবফ থাভ, 

বএববফ এফং থখ যাভর বশু প্রবক্ষণ ও পুনফ যান থকন্দ্র এফং ভাজভফা 

বধদপিয, থজরা ও উভজরা ম যাভয়য বশু কোণ থফাড য কর্তযক অভয়াবজি বা, 

থবভনায, বভম্পাবজয়াভ, কভ যারা এফং াভাবজক থমাগাভমাগ ভাধ্যভভয ায়িায় 

ভচিন জনংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.৪] থফযকাবয 

এবিভখানায় কযাবভটন 

গ্রান্ট প্রদান 

[৩.৪.১] 

সুবফধাপ্রাপ্ত ফারক 

বশু 

কযাবভটন গ্রান্ট (থফযকাবয এবিভখানায এবিভ বশুভদয জন্য জনপ্রবি ভাবক 

১০০০ টাকা াভয প্রদত্ত অবর্ যক নুদান) বশুভদয এয অওিাভুক্ত থফযকাবয 

এবিভখানায গ্রান্ট প্রাপ্ত ফারক বশুয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.৪.২] 

সুবফধাপ্রাপ্ত 

ফাবরকা বশু 

কযাবভটন গ্রান্ট (থফযকাবয এবিভখানায এবিভ বশুভদয জন্য জনপ্রবি ভাবক 

১০০০ টাকা াভয প্রদত্ত অবর্ যক নুদান) এয অওিাভুক্ত থফযকাবয এবিভখানায 

গ্রান্ট প্রাপ্ত ফাবরকা বশুয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.৪.৩] 

অওিাভুক্ত 

প্রবিষ্ঠান ংখ্যা 

কযাবভটন গ্রান্ট (থফযকাবয এবিভখানায এবিভ বশুভদয জন্য জনপ্রবি ভাবক 

১০০০ টাকা াভয প্রদত্ত অবর্ যক নুদান) প্রদাভনয রভক্ষয ফাছাআকৃি থফযকাবয 

এবিভখানায ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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কাম যক্রভ 
কভ যম্পাদন 

সূচকমূ 
বফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 
বযভা দ্ধবি উাত্ত সূত্র 

[৩.৫] ভাথজয ায় 

জনভগাষ্ঠীয জন্য 

ফকাঠাভভা বনভ যাণ 

[৩.৫.১] বনবভ যি 

অফকাঠাভভায 

অয়িন 

ভাজভফা বধদপিভযয কাম যক্রভ ফাস্তফায়ভনয রভক্ষয উন্নয়ন প্রকভেয অওিায় 

বনভ যাণাধীন যকাবয ফকাঠাভভা, মা ভাজকোণ ভন্ত্রণারভয়য বভন ফাস্তফায়ভনয 

রভক্ষয বনবভ যি, থ কর অফকাঠাভভয অয়িন। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৩.৭] বফিবনক 

গৃস্থরী কাভজয ভম যাদা 

উন্নীিকযণ ও 

াবযফাবযক কাম যক্রভভ 

নাযী-পুরুভলয 

ংীদাবযত্বমূরক দাবয়ত্ব 

ফন্টনভক উৎাবিকযণ 

[৩.৭.১] প্রচাযণা 

(বপ্রন্ট ও 

ববজ্যযয়ার)’য 

ভাধ্যভভ ভচিন 

ব্বক্ত 

বরপভরট, থাোয, বফরভফাড য, বত্রকায বফজ্ঞান আিযাবদ বপ্রন্ট বভবডয়া এফং টিবব 

েট, আউটিউফ, থপজবুক আিযাবদ প্রচায ভাধ্যভভ বববডও প্রচাযণায ভাধ্যভভ 

জনভচনিা বৃবদ্ধ। বফিবনক গৃস্থরী কাভজয ভম যাদা উন্নীিকযণ ও াবযফাবযক 

কাম যক্রভভ নাযী-পুরুভলয ংীদাবযত্বমূরক দাবয়ত্ব ফন্টনভক উৎাবিকযভণ 

ভচিন ব্বক্তয ংখ্যা এ থক্ষভত্র স্যাম্পর জবযভয ভভধ্যভভ ংখ্যা বযভা কযভি 

ভফ। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

স্যাম্পর জবয ভাজভফা বধদপিয এফং 

ভাজকোণ ভন্ত্রণারভয়য ফাবল যক 

প্রবিভফদন। 

[৩.৭.২] 

থবভনায ও 

ওয়াকযভয 

ভাধ্যভভ ভচিন 

ব্বক্ত 

বফিবনক গৃস্থরী কাভজয ভম যাদা উন্নীিকযণ ও াবযফাবযক কাম যক্রভভ নাযী-

পুরুভলয ংীদাবযত্বমূরক দাবয়ত্ব ফন্টনভক উৎাবিকযভণ থবভনায ও 

ওয়াকযভয ভাধ্যভভ ভাভজয গুরুত্বপূণ য ব্বক্ত, ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় ধীন দপ্তয 

ংস্থামূভয কভ যকিযা-কভ যচাযী, ভন্ত্রণারভয়য ংীজন (থেকভাল্ডায), মাযা 

বফববন্ন াভাজকোণ মূরক কাভজ স্ব স্ব থক্ষভত্র থনর্তত্ব প্রদান কযভছন, িাভদয 

ভিভয় ৩-৫টি ওয়াকয ও থবভনাভযয ভাধ্যভভ জনভচনিা বৃবদ্ধ কযভি ভফ। 

ভাজথফা 

বধদপিয 

ভাজভফা 

বধদপিভযয ২য় 

ম যাভয়য ডাটা 

ভাজভফা বধদপিভযয ২য় 

ম যাভয়য ডাটা, ভন্ত্রণারয় ও 

বধদপিভযয ফাবল যক প্রবিভফদন 

[৪.১] অআভনয ংেভ য 

অা বশু ফা অআভনয 

াভর্ ংঘাি জবড়ি 

বশুভদয প্রবক্ষণ ও 

পুনঃএকীকযণ 

[৪.১.১] 

ায়িাপ্রাপ্ত 

বশুয ংখ্যা 

বশু উন্নয়ন থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ অফান সুবফধায অওিায় সুযক্ষা প্রাপ্ত বশুয 

ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

[৪.১.২] 

পুনঃএকীকৃি 

বশু 

বশু উন্নয়ন থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ াভাবজকবাভফ পুনফ যাবি/পুনঃএকীকৃি বশুয 

ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.২] প্রভফন ও 

অপটায থকয়ায াবব য 

[৪.২.১] প্রভফন 

ায়িা 

সুবফধাভবাগী 

বএভএভ থকাট য, থজরা, উভজরা এফং প্রবিষ্ঠাভন কভ যযি প্রভফন বপাযগভণয 

ভাধ্যভভ প্রভফন ায়িা প্রাপ্ত প্রভফনায ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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কাম যক্রভ 
কভ যম্পাদন 

সূচকমূ 
বফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 
বযভা দ্ধবি উাত্ত সূত্র 

[৪.২.২] অপটায 

থকয়াভযয 

ভাধ্যভভ 

পুনফ যাবি 

বএভএভ থকাট য, থজরা, উভজরা ও প্রবিষ্ঠাভন কভ যযি প্রভফন বপায র্ফা 

ভাজভফা বপাযগভণয ভাধ্যভভ অপটায থকয়ায ায়িা প্রাপ্ত প্রভফনায 

ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.৩] বফঘুভয প্রবক্ষণ 

ও পুনফ যান 

[৪.৩.১] 

অশ্রয়প্রাপ্ত 

সুবফধাভবাগী 

যকাবয অশ্রয় থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ ফছযব্াী অশ্রয় ফা অফান সুবফধাপ্রাপ্ত 

বফঘুভয ব্বক্তয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.৩.২] 

পুনফ যাবি 

বফঘুভয 

যকাবয অশ্রয় থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ ফছযব্াী পুনফ যাবি বফঘুভয ব্বক্তভদয 

ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.৪] াভাবজক-

প্রবিফন্ধী থভভয়ভদয 

প্রবক্ষণ ও পুনফ যান 

[৪.৪.১] 

অশ্রয়প্রাপ্ত 

াভাবজক 

প্রবিফন্ধী নাযী 

াভাবজক প্রবিফন্ধী নাযীভদয প্রবক্ষণ ও পুনফ যান থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ ফছযব্াী 

অশ্রয়/অফান ও প্রবক্ষণ প্রাপ্ত ববকটিভভয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.৪.২] 

াভাবজক 

প্রবিফন্ধী নাযী 

পুনফ যান 

াভাবজক প্রবিফন্ধী নাযীভদয প্রবক্ষণ ও পুনফ যান থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ ফছযব্াী 

াভাবজকবাভফ পুনফ যাবি ববকটিভভয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.৫] ভবরা ও বশু-

বকভাযী থপাজবিভদয 

বনযাদ অফান (থপ 

[৪.৫.১] 

অশ্রয়প্রাপ্ত নাযী 

ও বশু 

বনযাদ থপাজি থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ ফছযব্াী নাযী ও বকভাযীভদয 

অশ্রয়/অফান ও প্রবক্ষণ প্রদাভনয ংখ্যা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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কাম যক্রভ 
কভ যম্পাদন 

সূচকমূ 
বফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 
বযভা দ্ধবি উাত্ত সূত্র 

থাভ) [৪.৫.২] থপ 

থাভ থর্ভক 

পুনফ যাবি নাযী 

ও বশু 

বনযাদ থপাজি থকন্দ্রমূভয ভাধ্যভভ পুনফ যাবি নাযী ও বকভাযীভদয ংখ্যা। ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.৬] চাআল্ড থে 

রাআভনয ভাধ্যভভ বশু 

সুযক্ষা 

[৪.৬.১] 

সুযাাকৃি 

থটবরভপান কর 

চাআল্ড থে রাআন ১০৯৮ এ অগি থটবরভপান কর এয ভভধ্য সুযাাকৃি থটবরভপান 

কভরয িকযা ায। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, াভাবজক 

বনযাত্তা ংক্রান্ত ভাবক 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 

[৪.৬.২] প্রাপ্ত 

থটবরভপান 

করংখ্যা 

চাআল্ড থে রাআন ১০৯৮ এ প্রাপ্ত থটবরভপান কর ংখ্যা। করংখ্যা ক্রভািভয় 

বৃবদ্ধয রভক্ষয ব্াক প্রচাযণা। 

ভাজভফা 

বধদপিয 

বফববন্ন প্রবিভফদন 

থর্ভক ২য় ম যাভয়য 

িথ্য ংগ্র ও মাচাআ 

ফাবল যক প্রবিভফদন, ভাবক গ্রগবি 

প্রবিভফদন, ফাভজট ফাস্তফায়ন 

প্রবিভফদন 
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ংযযোজনী ৩ 

অন্যোন্য মন্ত্রণোয়/মবভোযগর/অমিদপ্তর/ংস্থো-এর মনকে প্রতযোমলত সুমনমদ িষ্ট কম িম্পোদন োয়তোমূ 

 

 

প্রবিষ্ঠাভনয 

ধযণ 

প্রবিষ্ঠাভনয 

নাভ ংবিি কভ যম্পাদন সূচক 

উক্ত প্রবিষ্ঠাভনয বনকট ংবিি ভন্ত্রণারয়/বফবাভগয 

প্রিযাবি ায়িা প্রিযাায থমৌবক্তকিা প্রিযাা পূযণ না ভর িাব্ প্রবাফ 

বফবাগ অবর্ যক 

প্রবিষ্ঠান 

বফবাগ 

বািা সুবফধাভবাগী,বািা সুবফধাভবাগী,সুবফধাভবাগী 

প্রবক্ষণার্ী,উবৃবত্ত সুবফধাভবাগী,অবর্ যক ায়িা 

সুবফধাভবাগী,খাদ্য ায়িা 

সুবফধাভবাগী,সুবফধাভবাগী প্রবিফন্ধী ,সুবফধাভবাগী 

প্রবিফন্ধী বক্ষার্ী,বািা সুবফধাভবাগী,উবৃবত্ত 

সুবফধাভবাগী,বািা সুবফধাভবাগী,সুবফধাভবাগী 

প্রবক্ষণার্ী 

১.ভাজভফা বধদপ্তভযয বফবাজন নুযভণ 

থকন্দ্রীয় ফয়স্কবািা বাফ থর্ভক মর্াভভয় ন্যান্য 

ব্াংভক র্ য ফমুক্তকযণ; ২.ভাজভফা 

বধদপ্তভযয বফবাজন নুযভণ মর্াভভয় থানারী 

ব্াংভকয বফববন্ন াখায় র্ য ফমুক্তকযণ; 

৩.মর্াভভয় উকাযভবাগীভদয বনকট বািা 

বফিযণ। 

থানারী, জনিা, গ্রণী, 

ফাংরাভদ কৃবল ব্াংক ও 

যাজাী কৃবল উন্নয়ন 

ব্াংভকয কভ যদক্ষিায উয 

বনব যযীর। 

১.বািা বফিযণ ফাধাগ্রস্ত ভফ; 

২.সুবফধাভবাগীগণ ক্ষবিগ্রস্থ ভফ; 

৩.জনাধাযভণয বনকট যকাভযয 

প্রবিশ্রুবি ফাধাগ্রস্ত ভফ। 

ভন্ত্রণারম স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

অশ্রয়প্রাপ্ত াভাবজক প্রবিফন্ধী নাযী ,পুনঃএকীকৃি 

বশু,াভাবজক প্রবিফন্ধী নাযী পুনফ যান,অশ্রয়প্রাপ্ত 

নাযী ও বশু,ায়িাপ্রাপ্ত বশুয ংখ্যা,অশ্রয়প্রাপ্ত 

সুবফধাভবাগী,থপ থাভ থর্ভক পুনফ যাবি নাযী ও 

বশু,পুনফ যাবি বফঘুভয 

বশু অআন ২০১৩, বদ প্রভফন ফ ভপডায 

বড যভনন্প ১৯৬০ এফং বফঘুভয ও বনযাশ্রয় ব্বক্ত 

(পুনফ যান) অআন, ২০১১ আিযাবদ অআভনয প্রভয়াগ 

অআন প্রভয়াভগয দাবয়ত্ব অআন 

শৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফাবনী 

কর্তযক বনয়ন্ত্রীি 

বশু অআন ২০১৩, বদ প্রভফন ফ 

ভপডায বড যভনন্প ১৯৬০ এফং বফঘুভয ও 

বনযাশ্রয় ব্বক্ত (পুনফ যান) অআন, ২০১১ 

আিযাবদ অআভনয প্রভয়াগ কযা ভর 

প্রিযাবয়ি প্রবিষ্ঠানমূভ বনফাীয ংখ্যা 

হ্রা/বৃবদ্ধ ভি াভয। 

 

 

 


