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অিধদফতর/সং�ার কম �স�াদেনর সািব �ক িচ�  

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎপিরক�না 

সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ 

সমাজেসবা অিধদফতর গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর অ�তম জািতগঠন�লক দ�র িহসােব �দেশর �ঃ�, দির�, 
অবেহিলত, অন�সর,  �েযাগ-�িবধাবি�ত, সম�া�� প�াৎপদ ও �িতব�ী জনেগা�ীেক �সবা �দান করেছ। 
ল���� এ সকল জনেগা�ীেক মানব স�েদ পিরণত কের সমাজেসবা অিধদফতর দাির��িবেমাচন এবং সামািজক 
িনরাপ�া �দােনর মা�েম �দেশর সািব �ক উ�য়েন ����ণ � �িমকা পালন করেছ। গত িতন বছের ৩০ ল� 
বয়�ভাতােভাগী, ১১ ল� ১৩ হাজার িবধবা, �ামী িন�হীতা মিহলা ভাতােভাগী এবং ৬ ল� অস�ল �িতব�ী 
ভাতােভাগী, সব �েমাট ৪৭ ল� ১৩ হাজার ভাতােভাগী’র নােম �াংক িহসাব �খালা হেয়েছ, সকল ভাতােভাগীর �াংক 
িহেসেব সরাসির ভাতার অথ � পিরেশাধ করা হে�। ১৫ ল� �িতব�ী �ি�র সনা�করণ স�� কেরেছ।  

সম�া এবং চ�ােল�স�হ 

সমাজক�াণ ম�ণালেয়র কায ��ম বা�বায়েনর ��ে� �ধান চ�ােল� হে�, �িবধােভাগীেদর এক� �ক�ীয় িডিজটাল 
ত�ভা�ােরর আওতায় আনয়ণ এবং ই-সািভ �েসর মা�েম �� �েয়, �� সমেয়র মে� দ�তা ও ��তার 
সে� �িবধােভাগীেদর �দারেগাড়ায় কাি�ত মােনর �সবা �পৗঁেছ �দয়া। �িবধােভাগী বাছাইেয়র ��ে� এক� �� 

�ব�াপনার মা�েম Targeting Error �াস করাও এ ম�ণালেয়র এক� বড় চ�ােল�। িনব�ন �া� �ায় ৬০ 
হাজার ���ােসবী সমাজক�াণ সং�া’র কায ��েমর যথাযথ পিরবী�ণ ও �ব�াপনাও এক� বড় চ�ােল�। 

ভিব�ৎ পিরক�না 

�সবাদােন ��াচার অ�শীলন িনি�তকরণ, ইেনােভশনেক উৎসাহ �দান এবং �সবা �দান প�িতেক ২০১৮ সােলর 
মে� িডিজটালাইেজশন করা হেব। ২০১৮ সােলর মে� সমাজেসবা অিধদফতেরর সকল �সবা�হীতার এক� সমি�ত 
িডিজটাল ত� ভা�ার �তির স�� করা হেব। ২০২০ সােলর মে� িবভাগীয় পয �ােয় সমাজেসবা অিধদফতেরর  
িবভাগীয় কায �ালয় �াপন করা হেব এবং �জলা পয �ােয় �জলা সমাজেসবা কমে�� িনম �াণ করা হেব। সামািজক 
িনরাপ�া কায ��েমর �ভাব ��ায়েনর মা�েম জাতীয় সামািজক িনরাপ�া �কৗশল বা�বায়েনর লে�� িবকাশমান 
কম �পিরক�না �ণয়ন করা হেব। 

২০১৬-১7 অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 

 ৩১ ল� ৫০ হাজার �ি�েক বয়�ভাতা, ১১ ল� ৫০ হাজার জনেক িবধবা, �ামী িন�হীতা মিহলা ভাতা 
এবং ৭ ল� ৫০ হাজার �ি�েক অস�ল �িতব�ী ভাতা ও ৭৫ হাজার �িতব�ী িশ�েক উপ�ি� �দান। 

 ১ ল� ৮৭ হাজার দির� �ি�েক উ�ু�করণ ও �ি��লক �িশ�ণ �দান করা হেব ও িবিনেয়াগ ও 
�নঃিবিনেয়ােগর মা�েম ১০৮ �কা� টাকা �দ�� ��ঋণ �দান করা হেব। যােত িন�আেয়র জনেগা�ী ও 
�িতব�ী �ি�র আ�কম �সং�ান, িনজ� �িঁজ �ি�, দাির�� �াস এবং �মতায়ন হেব। 

 সমােজর িবেশষ ��িণ িবেশষতঃ িহজড়া, �বেদ ও অন�সর জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েনর লে�� 
৩০২৫ �ি�েক �িশ�ণ, ২২৬৬৯ �ি�েক িবেশষ ভাতা ও ১০৯২৮ িশ�েক িশ�া �ি� চা�র মা�েম 
�ি�র জীবনমান উ�য়ন করা হেব। 

 ৮৫� সরকাির িশ� পিরবােরর মা�েম ১০৩০০ �িবধাবি�ত িশ�র আবাসন, িশ�া, �িশ�ণ িন�ত করা 
হেব। 

 �িতবি�তা শনা�করণ জিরেপর আওতা�� �িতব�ী �ি�গেণর ত� �ক�ীয় ত� ভা�াের �বহার কের 

�িতব�ী �ি�েদর অিধকার সংর�ণ, ১৪ ল� ৬৮ হাজার �িতব�ী �ি�েদর পিরচয়প� �দান। 
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উপ�মিণকা (Preamble) 

 

সমাজেসবা অিধদফতর এর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহতা �জারদারকরণ, �শাসন 

সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এবং এসিডিজ 

২০৩০ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

 

মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর 

এবং 

সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

 

এর মে� ২০১6 সােলর �ন মােসর ৩০ তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেলা। 

 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষেয় স�ত হেলন: 
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�সকশন ১ 

সং�ার �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবিল 

১.১  �পক� (Vision): 

সামািজক ক�াণ, �র�া, �মতায়ন এবং উ�য়েনর মা�েম বাংলােদেশর জনগেণর জীবনমান উ�য়ন। 

১.২  অিভল�� (Mission) 

উপ�� ও আয়�াধীন স�েদর �বহার কের �াসি�ক অংশীদারগেণর সে� অংশীদািরে�রিভি�েত �সংহত ও 

িবকাশমান সামািজক �সবা �দােনর মা�েম বাংলােদেশর জনগেণর জীবনমান উ�য়ন এবং সামািজক ম�ল সাধন। 

.৩  �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  সমাজেসবা অিধদফতেরর �কৗশলগত উে��স�হ 

1. �িবধাবি�ত ও অন�সর জনেগা�ীর সামািজক �র�া �জারদারকরণ 
2. �িতব�ী �ি�েদর সমি�ত ও সম উ�য়ন িনি�তকরণ 

3. সামািজক �ায় িবচার ও �নঃএকীকরণ (Reintegration) 

4. আথ �সামািজক উ�য়েন সামািজক সা� (Equity) িনি�তকরণ 

১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

1. দ�তার সংেগ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন; 
2. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন; 
3. ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন; 
4. কায �প�িত ও �সবার মােনা�য়ন; 
5. কম �পিরেবশ উ�য়ন; ও 
6. আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন। 

১.৪ কায �াবিল (Functions) 

1. সমােজর অন�সর জনেগা�ীর সকল �কার সামািজক �র�া, দাির�� িবেমাচন ও জীবনমান উ�য়ন; 
2. �টকসই উ�য়েনর জ� শাি��ণ � ও সমি�ত সমাজ িবিনম �ােণর লে�� ���ােসবী সমাজক�াণ 

�িত�ানস�হেক িনব�ন ও সহায়তা �দান; 
3. �িবধাবি�ত িশ�েদর �র�ার জ� �িতপালন, িশ�ণ, �িশ�ণ ও �নব �াসন; 
4. �িতব�ী �ি�েদর সমি�ত ও সমউ�য়েনর লে�� িশ�ণ, �িশ�ণ ও �নব �াসন; 
5. ভব�ের, আইেনর সং�েশ � আসা িশ� বা আইেনর সােথ সংঘােত জিড়ত িশ� ও সামািজক 

অপরাধ�বণ �ি�েদর উ�য়ন, আ�ব�ণ (�েবশন) এবং অ�া� আফটার �কয়ার সািভ�স বা�বায়ন।
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�সকশন ২ 

 

অিধদফতর/সং�ার িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 

�ড়া� 
ফলাফল/�ভাব 

�ড়া� ফলাফল �চক একক 
িভি� বছর  
২০১৪-২০১৫ 

��ত অজ�ন* 
২০১৫-২০১৬ 

ল��মা�া  
২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ িনধ �ািরত ল��মা�া 
অজ�েনর  

��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�হাস�েহর নাম 

উপা��� 
২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

সামািজক িনরাপ�া 
স�সারণ 

বয়�ভাতার আওতার হার % ৮৬.১৬ ৯৪.৯৪ ৯৯.৬৮ ১০০ ১০০ অথ � িবভাগ, অথ � 
ম�ণালয় 

সমাজেসবা অিধদফতেরর 
বািষ �ক �িতেবদন 

িবধবা, �ামী িন�িহতা 
মিহলা ভাতার আওতার 
হার 

% ৩৮.৭০ ৪২.৫৭ ৪৩.৯৮ ৪৫.০০ ৪৭.০০ অথ �িবভাগ সমাজেসবা অিধদফতেরর 
বািষ �ক �িতেবদন 

�িতব�ী �ি�েদর 
জ� সামািজক 
িনরাপ�ার আওতা 
স�সারণ 

�িতবি�তা জিরেপ 
শনা��ত �িতব�ী 
�ি�েদর মে� �িতব�ী 
ভাতা�হীতার হার 

% ২৬.২৩ ৩৯.৩৪ ৪৯.২৮ ৫৫.০০ ৬৫.০০ অথ �িবভাগ সমাজেসবা অিধদফতেরর 
বািষ �ক �িতেবদন 

        * (Provisional) ত�  
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�সকশন ৩ 
�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

 

�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

[১] �িবধাবি�ত ও 
অন�সর জনেগা�ীর 
সামািজক �র�া 
�জারদারকরণ 

৩৫ [১.১] বয়�ভাতা 
�দান 

[১.১.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

ল� 12.00 ২৭.২২ ২৯.৯৫ ৩১.৫০ ৩১.৫ ৩১.৪০ ৩১.৩৫ ৩১.৩০ ৩৫.০০ ৩৮.৩৫ 

[১.২] িবধবা, �ামী 
িন�হীতা মিহলা 
ভাতা �দান 

[১.২.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

ল� 8.00 ১০.১১ ১১.১৩ ১১.৫০ ১১.৪৯ ১১.৪৮ ১১.৪৭ ১১.৪৬ ১২.৬৫ ১৩.৯২ 

[১.৩] �বেদ ও 
অন�সর জনেগা�ীর 
জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৩.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

সং�া 0.75  ১৯১৩৯ ২০০৯৫ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯২৫০ ১৯২০০ ২২০৪ ২৪৩১৪ 

[১.৩.২] �িবধােভাগী 
�িশ�ণাথ� 

সং�া 0.50  ১২৫০ ১৩৭৫ ১৩৫০ ১৩২৫ ১৩০০ ১২৭৫ ১৫১২ ১৬৬৩ 

[১.৩.৩] উপ�ি� 
�িবধােভাগী 

সং�া 0.50  ৮৫২৬ ৯৩৭৮ ৯১৫০ ৮৯০০ ৮৭০০ ৮৫৩০ ১০৩১৫ ১১৩৪৬ 

[১.৪] িহজড়া 
জনেগা�ীর 
জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৪.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

সং�া 0.50  ২৩৪০ ২৫৭৪ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪২৫ ২৩৫০ ২৮৩১ ৩১১৪ 

[১.৪.২] �িশ�ণ 
�িবধােভাগী 

সং�া 0.50  ১৫০০ ১৬৫০ ১৬২৫ ১৬০০ ১৫৭৫ ১৫২৫ ১৮১৫ ১৯৯৬ 



�লাই ১, ২০১৬- �ন ৩০, ২০১৭                                                                                                      7 

 

�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

  [১.৪] িহজড়া 
জনেগা�ীর 
জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৪.৩] উপ�ি� 
�িবধােভাগী 

সং�া 0.50  ১৪৭৬ ১৫৫০ ১৫২৫ ১৫০০ ১৪৯০ ১৪৮০ ১৭০৫ ১৮৭৫ 

[১.৫] হাসপাতােল 
অব�ানরত �� 
�রাগীেদর সহায়তা 
�দান 

[১.৫.১] �সবা সং�া ল� 1.50 ৪.৫২ ৫.১০ ৭.০০ ৬.৩০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.২৫ ৭.৫০ ৮.০০ 

[১.৬] ক�া�ার, 
িকডিন, িলভার 
িসেরািসস, ��ােক 
�ারালাইজড ও 
জ�গত 
�দেরাগীেদর 
আিথ �ক সহায়তা 
�দান 

[১.৬.১] আিথ �ক সহায়তা 
�িবধােভাগী 

সং�া 1.00 ১৯৯২ ৩৯৯০ ৬০০০ ৫৯৮৫ ৫৯৫০ ৫৯২৫ ৫৯০০ ৭০০০ ৮০০০ 

[১.৭] চা-�িমকেদর 
জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৭.১] খা� সহায়তা 
�িবধােভাগী 

সং�া 0.50 ১৯৮০০ ২০০০০ ৩০০০০ ২৯৯০০ ২৯৮৫০ ২৯৮০০ ২৯৭০০ ৪০০০০ ৪৪০০০ 

  [১.১০] সামািজক 
সম�া ও 
সমাজক�াণ 
ম�ণালেয়র �দ� 
�সবা স�িক�ত 

[১.১০.১] গেবষণা 
�িতেবদন 

সং�া 1.00  ১ ৩ ২ ১   ৬ ১২ 

[১.১০.২] ��ায়ন 
�িতেবদন 

সং�া 1.00   ৩ ২ ১   ৬ ৬ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

গেবষণা/��ায়ন 
কম � পিরচালনা 

[১.১১] সমাজক�াণ 
ম�ণালয় �দ� �সবা 
স�েক� �চারণা 

[১.১১.১] �কািশত 
সমাজক�াণ বাত�া 

সং�া 0.50 ২ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২ 

[১.১১.২] িবলেবাড � সং�া 0.50 ১৫ ১৫ ২০ ১৭ ১৭ ১৬ ১৫ ২৫ ৩০ 

[১.১১.৩] িভিডও �চারণা সং�া 0.50   ৩ ২ ১   ৪ ৫ 

[১.১১.৪] �সবা িভিডও সং�া 0.25 ২ ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৫ ২০ 

[১.১২] �যৗথ 
উে�ােগ �হীত 
উ�য়ন �কে�র 
মা�েম �দ� �সবা 

[১.১২.১] �দ� �সবা ল� 1.50  ১৬.৫০ ১৮.১৫ ১৭.৯০ ১৭.৭৫ ১৭.৫৫ ১৭.৪০ ১৯.০০ ২০.০০ 

  [১.১৩] অনলাইন 
ভাতা �ব�াপনা 
িসে�ম চা� 
(বয়�ভাতা, 
িবধবাভাতা ও 
�িতব�ীভাতা) 

[১.১৩.১] অনলাইন 
�ব�াপনা চা�করণ 

তাির
খ 

3.50   ৩১-০৮-
২০১৬ 

১০-০৯-
২০১৬ 

২০-০৯-
২০১৬ 

৩০-০৯-
২০১৬ 

২০-০৬-
২০১৬ 

  

[২] �িতব�ী 
�ি�েদর সমি�ত ও 
সম উ�য়ন 
িনি�তকরণ 

১৮ [২.১] অস�ল 
�িতব�ী ভাতা �দান 

[২.১.১] �িবধােভাগী ল� 7.00 ৪.০০ ৫.৯৯ ৭.৫০ ৭.৪৯ ৭.৪৮ ৭.৪৭ ৭.৪৬ ৮.২৫ ৯.১০ 

[২.২] �িতব�ী 
িশ�াথ�েদর িশ�া 

[২.২.১] �িবধােভাগী 
�িতব�ী িশ�াথ� 

সং�া 2.50 ৫০০০০ ৫৯৯৫০ ৭৫০০০ ৭৪৯০০ ৭৪৮০০ ৭৪৭০০ ৭৪৬০০ ৮২২৫০ ৯০০০০ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

উপ�ি� �দান 

[২.৭] �িতব�ী 
�ি�েদর িবেশষ 
িশ�া এবং �িশ�ণ 
�দান 

[২.৭.১] িবেশষ িশ�া ও 
�িশ�ণ �িবধােভাগী 

সং�া 0.50 ৯৫০০ ১০২৩৫ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮৫০ ১০৮০০ ১০৭৫০ ১২০০০ ১৪০০০ 

[২.১৭] ��ইল ��ক 
ছাপােনা ও িবতরণ 

[২.১৭.১] ��ইল বই সং�া 0.50 ৫৭৫ ৫০১৬ ৫০৯০ ৫০৬০ ৫০৪৫ ৫০৩০ ৫০১৬ ৫৫০০ ৫৬০০ 

[২.১৭.২] ��ইল বই ��া� 
িশ�াথ� 

সং�া 0.50 ৪৯০ ৪১৬৫ ৪২১৫ ৪২০৫ ৪১৯০ ৪১৭৫ ৪১৬৫ ৪২০০ ৪২৫০ 

[২.১৮] �িতবি�তা 
শনা�করণ 

[২.১৮.১] পিরচয়প� �া� 
�িতব�ী 

ল� 5.00  ১.২৫ ১৪.৫০ ১৪.৪০ ১৪.৩০ ১৪.২০ ১৪.০০ ১৫.২০ ১৫.২৫ 

[২.১৮.২] শনা��ত 
�িতব�ী 

ল� 2.00 ১২.৫০ ১৪.৯৫ ১৫.২০ ১৫.১৫ ১৫.১০ ১৫.০৫ ১৫.০০ ১৫.২৫ ১৫.৩০ 

[৩] সামািজক �ায় 
িবচার ও 
�নঃএকীকরণ 
(Reintegrati
on) 

১৭ [৩.১] �দ�� 
��ঋণ �দান 

[৩.১.১] �নঃিবিনেয়ােগর 
পিরমাণ 

�কা� 
টাকা 

3.00 ৪০.০৮ ৫১.৫০ ৬০.০০ ৫৭.০০ ৫৫.০০ ৫৩.০০ ৫১.৫০ ৬৫.০০ ৭০.০০ 

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ 

�কা� 
টাকা 

1.00 ৩৯.৯৮ ৪০.৪৮ ৪৮.০০ ৪৬.০০ ৪৪.০০ ৪২.০০ ৪০.৫০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

[৩.১.৩] আদায়�ত 
সািভ�স চাজ� 

�কা� 
টাকা 

1.00 ৪.২৫ ৫.০৩ ৬.০০ ৫.৮০ ৫.৫৫ ৫.৫০ ৫.১৫ ৭.০০ ৮.০০ 

[৩.১.৪] িবিনেয়াগ 
আদােয়র হার 

% 2.00 ৮৫.০০ ৮৯.০০ ৯২.০০ ৯১.৫০ ৯১.০০ ৯০.০০ ৮৯.০০ ৯৩.০০ ৯৩.৫০ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

[৩.১.৫] �নঃিবিনেয়াগ 
আদােয়র হার 

% 1.00 ৮৬.০০ ৮৯.০০ ৯০.০০ ৮৯.০০ ৮৯.৫০ ৮৯.২৫ ৮৯.০০ ৯২.০০ ৯৩.০০ 

[৩.২] �ি��লক ও 
দ�তা উ�য়ন 
�িশ�ণ 

[৩.২.১] �িবধােভাগী 
��ষ �িশ�ণাথ� 

সং�া 1.00 ১১৫০০
০ 

১১৭০০
০ 

১২২০০০ ১২১০০
০ 

১২০০০
০ 

১১৯০০
০ 

১১৮০০
০ 

১২৫০০
০ 

১৩০০০
০ 

[৩.২.২] �িবধােভাগী 
নারী �িশ�ণাথ� 

সং�া 1.00 ৬০০০০ ৬২০০০ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪০০০ ৬৩৫০০ ৬৩০০০ ৭০০০০ ৭৫০০০ 

  [৩.২] �ি��লক ও 
দ�তা উ�য়ন 
�িশ�ণ 

[৩.২.৩] �িশ�ণ ��ড 
সং�া 

সং�া 0.50 ২০ ২৪ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৩০ ৩২ 

[৩.৩] �িবধাবি�ত 
িশ�েদর আবাসন, 
ভরণেপাষণ, িশ�া, 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 
�দান 

[৩.৩.১] �িবধা�া� িশ� সং�া 1.50 ১১১৫০ ১১১৫০ ১৩৩৫০ ১৩৩০০ ১৩২৫০ ১৩২২৫ ১৩২০০ ১৩৫০০ ১৩৬০০ 

[৩.৩.২] পাবিলক 
পরী�ায় িশ�েদর গড় 
পােশর হার 

% 1.50 ৮৫.৫৫ ৮৮.০০ ৯০.০০ ৮৯.৫০ ৮৯.২৫ ৮৯.০০ ৮৮.০০ ৯১.০০ ৯২.০০ 

[৩.৩.৩] �নব �ািসত িশ� সং�া 1.00 ৩৪০০ ৩৪৫০ ৩৭০০ ৩৬৫০ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৫০০ ৩৮০০ ৪০০০ 

[৩.৩.৪] িশ� অিধকার 
জনসেচতনতা কায ��েম 
অংশ�হণকারী 

 

সং�া 0.50 ২৪০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২৫০ ৪০০০ ৫০০০ 

[৩.৪] �বসরকাির 
এিতমখানায় 

[৩.৪.১] �িবধা�া� বালক 
িশ� 

সং�া 0.50 ৫৬৯৭০ ৬২০৭০ ৬৫০০০ ৬৪৯৫০ ৬৪৯০০ ৬৪৮৫০ ৬৪৮০০ ৬৬০০০ ৭০০০০ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

ক�ািপেটশন �া� 
�দান 

[৩.৪.২] �িবধা�া� 
বািলকা িশ� 

সং�া 0.50 ৪৬০০ ৫০১০ ৭০০০ ৬৯৫০ ৬৯০০ ৬৮৫০ ৬৮০০ ১০০০০ ১২০০০ 

  [৩.৪] �বসরকাির 
এিতমখানায় 
ক�ািপেটশন �া� 
�দান 

[৩.৪.৩] আওতা�� 
�িত�ান সং�া 

সং�া 0.50 ৩৪৫০ ৩৫২০ ৩৬৫০ ৩৬১৫ ৩৫৮২ ৩৫৫০ ৩৫২০ ৩৭৫০ ৩৮৫০ 

[৩.৫] সমােজর 
অসহায় জনেগা�ীর 
জ� অবকাঠােমা 
িনম �াণ 

[৩.৫.১] িনিম �ত 
আবকাঠােমার আয়তন 

বগ � 
িমটার 

0.50 ৫০০০ ৫৫০০ ১৫৫৬০ ১৫৪৬০ ১৫৩৬০ ১৫২৬০ ১৫১৬০ ২০০০০ ২৫০০০ 

[৪] আথ �সামািজক 
উ�য়েন সামািজক 
সা� (Equity) 
িনি�তকরণ 

১০ [৪.১] আইেনর 
সং�েশ � আসা িশ� 
বা আইেনর সােথ 
সংঘাত জিড়ত 
িশ�েদর �িশ�ণ ও 
�নঃএকীকরণ 

[৪.১.১] সহায়তা�া� 
িশ�র সং�া 

সং�া 2.25 ৪৯৫ ৫০৫ ৫৫০ ৫৩০ ৫২০ ৫১৫ ৫০৫ ৬০০ ৭০০ 

[৪.১.২] �নঃএকী�ত 
িশ� 

সং�া 1.50 ১৪৫ ১৫০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২০০ ২২৫ 

[৪.২] �েবশন ও 
আফটার �কয়ার 
সািভ �স 

[৪.২.১] �েবশন সহায়তা 
�িবধােভাগী 

সং�া 1.00 ৫১৬ ৫৩৭ ৫৮৫ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ৬০০ ৬৫০ 

[৪.২.২] আফটার 
�কয়ােরর মা�েম 
�নব �ািসত 

 

সং�া 0.50 ১৭৫৯ ২০২৫ ২১০০ ২০৫৫ ২০৪৫ ২০৩০ ২০০০ ২৫০০ ৩০০০ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

[৪.৩] ভব�ের 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 

[৪.৩.১] আ�য়�া� 
�িবধােভাগী 

সং�া 0.25 ১৩৫০ ৮২৫ ১৪৮০ ১৪৬০ ১৪৫০ ১৪২০ ১৪০০ ১৫০০ ১৬০০ 

[৪.৩.২] �নব �ািসত 
ভব�ের 

সং�া 0.25 ৩০১ ৩৩০ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৩৩৫ ৩৩৩ ৩৭০ ৪০০ 

[৪.৪] সামািজক-
�িতব�ী �মেয়েদর 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 

[৪.৪.১] আ�য়�া� 
সামািজক �িতব�ী নারী 

সং�া 0.50 ১৮২ ৪৭৫ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৫৫০ ৬০০ 

  [৪.৪] সামািজক-
�িতব�ী �মেয়েদর 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 

[৪.৪.২] সামািজক 
�িতব�ী নারী �নব �াসন 

সং�া 0.25 ৬৫ ১৩৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৬ ১৬০ ১৬৫ ১৭৫ 

[৪.৫] মিহলা ও 
িশ�-িকেশারী 
�হফাজিতেদর 
িনরাপদ আবাসন 
(�সফ �হাম) 

[৪.৫.১] আ�য়�া� নারী 
ও িশ� 

সং�া 0.25 ৪৫০ ৫০০ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ৫৩৫ ৫২৫ ৫৬০ ৬০০ 

[৪.৫.২] �সফ �হাম �থেক 
�নব �ািসত নারী ও িশ� 

সং�া 0.25 ১১৫ ১৩০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৮ ১৩৬ ১৩৪ ১৫০ ১৫৫ 

[৪.৬] চাই� �হ� 
লাইেনর মা�েম 
িশ� �র�া 

[৪.৬.১] �রাহা�ত 
�টিলেফান কল 

% 2.00  ৬০.০০ ৬৫.০০ ৬৪.০০ ৬৩.০০ ৬২.০০ ৬১.০০ ৬৬.০০ ৭০.০০ 

[৪.৬.২] �া� �টিলেফান 
কলসং�া 

সং�া 1.00  ২৫০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৭৫০০০ ১০০০০০ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

[১] দ�তার 
সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন 
�ি� 
বা�বায়ন 
িনি�ত করা 

৬ [১.১] ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর খসড়া 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� দািখল 

[১.১.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� খসড়া 
�ি� দািখল�ত 

তািরখ ১.০০   ১৯-০৫-
২০১৬ 

২২-০৫-
২০১৬ 

২৪-০৫-
২০১৬ 

২৫-০৫-
২০১৬ 

২৬-০৫-
২০১৬ 

১৯-০৫-
২০১৬ 

১৯-০৫-
২০১৬ 

[১.৩] ২০১৫-১৬ 
অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র 
��ায়ন �িতেবদন 
দািখল 

[১.৩.১] িনধ �ািরত 
তািরেখ ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল�ত 

তািরখ ১.০০   ১৪-০৮-
২০১৬ 

১৭-০৮-
২০১৬ 

১৮-০৮-
২০১৬ 

১৯-০৮-
২০১৬ 

২০-০৮-
২০১৬ 

১৪-০৮-
২০১৬ 

১৪-০৮-
২০১৬ 

[১.৪] ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 

[১.৪.১] ��মািসক 
�িতেবদন �ণীত ও 
দািখল�ত 

সং�া ১.০০   ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[১.৫] ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র 
অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল 

[১.৫.১] িনধ �ািরত 
তািরেখ অধ �বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ১.০০   ৩১-০১-
২০১৭ 

০১-০২-
২০১৭ 

০২-০২-
২০১৭ 

০৫-০২-
২০১৭ 

০৬-০২-
২০১৭ 

  

[১.৫] আওতাধীন 
দ�র/সং�ার সে� 
২০১৬-১৭ অথ �বছেরর 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� �া�র 

[১.৫.১] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
�া�িরত 

তািরখ ১.০০   ৩০-০৬-
২০১৬ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

[১.৬] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র 
সে� সংি�� 
কম �কত�ােদর �েণাদনা 
�দান 

[১.৬.১] �বেদিশক 
�িশ�েণ ��িরত 
কম �কত�া 

সং�া ১.০০   ৩ ২ ১     

[২] 
কায �প�িত ও 
�সবার 
মােনা�য়ন 

৫ [২.১] ই-ফাইিলং প�িত 
�বত�ন 

[২.১.১] 
ম�ণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং প�িত �বিত�ত 

তািরখ ১.০০   ২৮-০২-
২০১৭ 

৩০-০৩-
২০১৭ 

৩০-০৪-
২০১৭ 

৩১-০৫-
২০১৭ 

২৯-০৬-
২০১৭ 

  

[২.২] িপআরএল ��র 
২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপআরএল, 
�� নগদায়ন ও �পনশন 
ম�িরপ� �গপৎ জাির 
িনি�তকরণ 

[২.২.১] িপআরএল ��র 
২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপআরএল, 
�� নগদায়ন ও �পনশন 
ম�িরপ� �গপৎ 
জাির�ত 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০     

[২.৩] �সবা �ি�য়ায় 
উ�াবন কায ��ম 
বা�বায়ন 

[২.৩.১] 
ম�ণালয়/িবভাগ এবং 
আওতাধীন দ�র/সং�ায় 
অিধকসং�ক অনলাইন 
�সবা চা�র লে�� 
�সবাস�েহর �ণ �া� 
তািলকা �ণীত এবং 
অ�ািধকার িনধ �ািরত 

তািরখ ১.০০   ৩০-১১-
২০১৬ 

০৭-১২-
২০১৬ 

১৪-১২-
২০১৬ 

২১-১২-
২০১৬ 

২৮-১২-
২০১৬ 

  

[২.৩.২] 
ম�ণালয়/িবভাগ এবং 
আওতাধীন দ�র/সং�ায় 
অিধকসং�ক 

তািরখ ১.০০   ৩০-১১-
২০১৬ 

০৭-১২-
২০১৬ 

১৪-১২-
২০১৬ 

২১-১২-
২০১৬ 

২৮-১২-
২০১৬ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

�সবা�ি�য়া 
সহজীকরেণর লে�� 
�সবাস�েহর �ণ �া� 
তািলকা �ণীত এবং 
অ�ািধকার িনধ �ািরত 

[২.৪] অিভেযাগ 
�িতকার �ব�া 
বা�বায়ন 

[২.৪.১] িন�ি��ত 
অিভেযাগ 

% ১.০০   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

[৩] দ�তা ও 
�নিতকতার 
উ�য়ন 

৩ [৩.১] সরকাির 
কম �স�াদন �ব�াপনা 
সং�া� �িশ�ণসহ 
িবিভ� িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
জ� �িশ�ণ আেয়াজন 

[৩.১.১] �িশ�েণর 
সময়* 

জনঘ�া ১.০০   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[৩.২] জাতীয় ��াচার 
�কৗশল বা�বায়ন 

[৩.২.১] ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর ��াচার 
বা�বায়ন কম �পিরক�না 
এবং পিরবী�ণ কাঠােমা 
�ণীত ও দািখল�ত 

তািরখ ১.০০   ৩০-০৭-
২০১৬ 

১৪-০৮-
২০১৬ 

     

[৩.২.২] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� 
��মািসক পিরবী�ণ 
�িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ১.০০   ৪ ৩ ২     

[৪] কম � 
পিরেবশ 

৩ [৪.১] অিফস ভবন ও 
আি�না পির�� রাখা 

[৪.১.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� অিফস 

তািরখ ১.০০   ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-০১-
২০১৭ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 

�ে�পণ 
২০১৭-
২০১৮ 

�ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

উ�য়ন ভবন ও আি�না পির�� 

[৪.২] �সবা �ত�াশী 
এবং দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার 
(waiting 
room) এর �ব�া 
করা 

[৪.২.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� �সবা 
�ত�াশী এবং 
দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার 
চা��ত 

তািরখ ১.০০   ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-০১-
২০১৭ 

    

[৪.৩] �সবার মান 
স�েক� �সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর 
�ব�া চা� করা 

[৪.৩.১] �সবার মান 
স�েক� �সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর 
�ব�া চা��ত 

তািরখ ১.০০   ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-০১-
২০১৭ 

    

[৫] ত� 
অিধকার ও 
��েণািদত 
ত� �কাশ 
বা�বায়ন 
�জারদার 
করা 

২ [৫.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[৫.১.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০   

[৫.২] 
ম�ণালয়/িবভােগর 
বািষ �ক �িতেবদন 
�ণয়ন ও �কাশ 

[৫.২.১] বািষ �ক 
�িতেবদন ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

তািরখ ১.০০   ১৫-১০-
২০১৬ 

২৯-১০-
২০১৬ 

১৫-১১-
২০১৬ 

৩০-১১-
২০১৬ 

১৫-১২-
২০১৬ 

  

[৬] আিথ �ক 
�ব�াপনার 
উ�য়ন 

১ [৬.১] অিডট আপি� 
িন�ি� কায ��েমর 
উ�য়ন 

[৬.১.১] বছের অিডট 
আপি� িন�ি��ত 

% ১.০০   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

 

*সামিয়ক (provisional) ত� 
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আিম, মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �িতম�ী, 
সমাজক�াণ ম�ণালয় এর �িতিনিধ সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয় এর িনকট অি�কার করিছ �য, এই 
�ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 
 

আিম, সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকা�রর মাননীয় �িতম�ী সমাজক�াণ 

ম�ণালেয়র �িতিনিধ িহেসেব মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, -এর িনকট অি�কার করিছ �য, এই 

�ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেবা। 

 

 

�া�িরত: 

 

 

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

মহাপিরচালক       তািরখ 

সমাজেসবা অিধদফতর     

 

 

 

 

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

সিচব         তািরখ 

সমাজক�াণ ম�ণালয়     
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সংেযাজনী-১ 
শ�সংে�প (Acronyms) 

 

�িমক ন�র 
শ�সংে�প  
(Acronyms) 

িববরণ 

 
১ 

 
সেসঅদ 

 
সমাজেসবা অিধদফতর 

২ জা�উফা জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন 
৩ বাজাসকপ বাংলােদশ জাতীয় সমাজক�াণ পিরষদ 
৪ িসএসিপিব চাই� �সনেস�ভ �সা�াল ��ােটকশন ইন বাংলােদশ (�ক�) 
৫ আরএসএস �রাল �সা�াল সািভ �েসস বা প�ী সমাজেসবা 
৬ আরএমিস �রাল মাদার �স�ার বা প�ী মা�েক� 
৭ ইউিসিড আরবান কিমউিন� �ডেভলপেম� 
৮ �শজািব�আনা�া �শখ জােয়দ িবন �লতান আল নািহয়ান �া� (বাংলােদশ) 
৯ এনিডিড� িনউেরা-�ডেভলপেম�াল িডসএ�ািবিল� �া� 
১০ শা���া শারীিরক �িতব�ী �র�া �া� 
১১ এনিডিড িনউেরা-�ডেভলপেম�াল িডসএ�ািবিল� 
১২ িডআইএসএস িডসএ�ািবিল� ইনফরেমশন িসে�ম সফটওয়ার 
১৩ িসএমএম িচফ �মে�াপিলটন �মিজে�ট 
১৪ ইআরিসিপএইচ এম�িয়েম� এ� িরেহিবিলেটশন �স�ার ফর িফিজক�ািল হ�াি�ক�াপট 
১৫ িপএই� িফিজক�ািল হ�াি�ক�াপট 
১৬ এনিডিড িনউেরা-�ডেভলপেম�াল িডজএ�ািবিল� 
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সংেযাজনী- ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 
 
 

কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চকস�হ িববরণ 

বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া পিরমাপ প�িত উপা� �� 

[১.১] বয়�ভাতা 
�দান 

[১.১.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

দাির�� সীমার নীেচ অব�ানরত ৬৫ বছর উ�� ��ষ এবং ৬২ বছর 
উ�� নারীগণ মািসক ৫০০ টাকা হাের এ ভাতা পান। ২০১৬-১৭ 
অথ �বছের ভাতােভাগীর সং�া ৩১.৫০ ল� জন। ভাতার অথ � �িত 
৩ মাস অ�র ভাতােভাগীগেণর � � �াংক িহসােব পিরেশাধ করা 
হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.২] িবধবা, �ামী 
িন�হীতা মিহলা 
ভাতা �দান 

[১.২.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

১৮ বছর উ�� দাির�� সীমার নীেচ অব�ানরত িবধবা, তালাক�া�া 
বা অ� �য �কান কারেণ অ�ত �’বছর যাবৎ �ামীর সে� 
�যাগােযাগ িবি�� বা একে� বসবাস কেরন না এমন নারীগণ �িত 
মােস ৫০০ টাকা হাের এ ভাতা পান। ২০১৬-১৭ অথ �বছের 
ভাতােভাগীর সং�া ১১.৫০ ল� জন। ভাতার অথ � �িত ৩ মাস 
অ�র ভাতােভাগীগেণর � � �াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.৩] �বেদ ও 
অন�সর জনেগা�ীর 
জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৩.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

দাির�� সীমার নীেচ অব�ানরত অ�ম ৫০ বছর উ�� �বেদ ও 
অন�সর জনেগা�ী’র আওতা�� �ি�েদর মািসক ৫০০ টাকা 
হাের এ ভাতা �দান করা হয়। ২০১৬-১৭ অথ �বছের ভাতােভাগীর 
সং�া ২০০৯৫ জন। ভাতার অথ � �িত ৩ মাস অ�র 
ভাতােভাগীগেণর � � �াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.৩.২] 
�িবধােভাগী 
�িশ�ণাথ� 

১৮ বছর উ�� এবং ৫০ বছর এর িন� বয়� দির� �বেদ ও অন�সর 
জনেগা�ীর আওতা�� �ি�েদর ৩ মাস �ময়ািদ �মৗিলক দ�তা 
উ�য়ন �ি��লক �িশ�ণ �দয়া হয়। �িশ�ণ �শেষ �তকায � বা 
উ�ীণ � �িশ�ণাথ�েদর �িশ�ণ কােজ লািগেয় �কম �সং�ােনর জ� 
১০,০০০ টাকা অ�দান �দয়া হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 
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[১.৩.৩] উপ�ি� 
�িবধােভাগী 

৫ বছর উ�� �বেদ ও অন�সর জনেগা�ীর আওতা�� িশ�াথ�েদর 
�াথিমক পয �ােয় ৫০০ টাকা, মা�িমক পয �ােয় ৬০০, উ� মা�িমক 
পয �ােয় ৭০০ টাকা এবং উ�তর পয �ােয় ১২০০ টাকা হাের উপ�ি� 
�দান করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.৪] িহজড়া 
জনেগা�ীর 
জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৪.১] ভাতা 
�িবধােভাগী 

দির�� সীমার নীেচ অব�ানরত অ�ম ৫০ বছর উ�� িহজড়া 
জনেগা�ী’র �ি�েদর মািসক ৫০০ টাকা হাের এ ভাতা পান। 
২০১৬-১৭ অথ �বছের ভাতােভাগীর সং�া ২৫৭৪ জন। ভাতার অথ � 
�িত ৩ মাস অ�র ভাতােভাগীগেণর � � �াংক িহসােব পিরেশাধ 
করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.৪.২] �িশ�ণ 
�িবধােভাগী 

১৮ বছর উ�� এবং ৫০ বছর এর িন� বয়� দির� িহজড়া 
জনেগা�ীর আওতা�� �ি�েদর ৩ মাস �ময়ািদ �মৗিলক দ�তা 
উ�য়ন �ি��লক �িশ�ণ �দয়া হয়। �িশ�ণ �শেষ �তকায � বা 
উ�ীণ � �িশ�ণাথ�েদর �িশ�ণ কােজ লািগেয় �কম �সং�ােনর জ� 
১০,০০০ টাকা অ�দান �দয়া হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.৪.৩] উপ�ি� 
�িবধােভাগী 

৫ বছর উ�� িহজড়া িশ�াথ�েদর �াথিমক পয �ােয় ৫০০ টাকা, 
মা�িমক পয �ােয় ৬০০, উ� মা�িমক পয �ােয় ৭০০ টাকা এবং 
উ�তর পয �ােয় ১২০০ টাকা হাের উপ�ি� �দান করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.৫] হাসপাতােল 
অব�ানরত �� 
�রাগীেদর সহায়তা 
�দান 

[১.৫.১] �সবা 
সং�া 

দির� �রাগীেদর হাসপাতােল ভিত� ও �িচিকৎসা �াি�, িবনা�ে� 
ঔষধ, সহায়ক য�পািত, �ি�ম অ�, িবিভ� িচিকৎসা সাম�ী, 
প� সরবরাহ বা সং�েহর জ� নগদ আিথ �ক সহায়তা, পিরেধয় 
�পাষাক �দান, র� সরবরাহ বা �েয় নগদ অথ � সহায়তা, �ি�কর 
খাবার সরবরাহ, অবাি�ত িশ� �নব �াসন, �রােগর কারেণ পিরবাের 
অবাি�ত �রাগীেদর পিরবাের �নব �াসন, হাসপাতাল/িচিকৎসা �ক� 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 
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�ানা�ের সহায়তা, �রাগীেদর �া��সেচতনা/ �াথিমক িচিকৎসা 
িবষেয় অবিহতকরণ, ��তর অ��তা, অপােরশন ইত�ািদ ��ে� 
মানিসক িবপয �� �রাগীর, �রাগীর সােথ পািরবািরক ও সামািজক 
�যাগােযাগ �াপেন সহায়তা, �জনেদর কাউে�িলং �দােনর 
মা�েম মেনাবল �ি�র সহায়তা, নাম পিরচয় িবহীন দির� �ত 
�ি�র সৎকােরর �ব�া করা, �রাগ�ি�র পর নগদ আিথ �ক 
সহায়তা ইত�ািদ সহায়তা �দান করা হেয় থােক। 

[১.৬] ক�া�ার, 
িকডিন, িলভার 
িসেরািসস, ��ােক 
�ারালাইজড ও 
জ�গত 
�দেরাগীেদর 
আিথ �ক সহায়তা 
�দান 

[১.৬.১] আিথ �ক 
সহায়তা 
�িবধােভাগী 

ক�া�ার, িকডিন এবং িলভার িসেরািসস �রােগ আ�া� িনব �ািচত 
�েত�ক গরীব �রাগীেক এককালীন ৫০,০০০ (প�াশ হাজার) টাকা 
�দান করা হয়। আিথ �ক অ�দান �ি�/�ােসর �মতা সরকার 
সংর�ণ কের। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.৭] চা-�িমকেদর 
জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৭.১] খা� 
সহায়তা 
�িবধােভাগী 

��ত �� ও গরীব চা-�িমকেক িনব �াচন কের �িত চা-�িমক 
পিরবারেক সব �েমাট ৫,০০০ (প�চ হাজার ) টাকার খা� সাম�ী 
�ােকটজাত অব�ায় এককালীন িবতরণ করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.১১] 
সমাজক�াণ 
ম�ণালয় �দ� �সবা 
স�েক� �চারণা 

[১.১১.১] �কািশত 
সমাজক�াণ বাত�া 

সমাজক�াণ ম�ণালয় আওতাধীন সমাজেসবা অিধদফতর �থেক 
�কািশত সমাজেসবা ও সমাজক�াণ স�িক�ত ত�ািদ স�িলত 
মািসক পি�কা, যা সমাজক�ােণর সরকাির �চারণার �খপা� 
িহেসেব কাজ কেরেছ। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[১.১১.২] িবলেবাড � সমাজক�াণ ম�ণালেয়র মা�েম জনগণেক �দ� �সবা ও �সবা সমাজেসবা িবিভ� �িতেবদন বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
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�াি�র প�িত স�েক� জনগণেক অবিহতকরণ, , �সবা স�েক� 
জনসেচতনতা �তির, িবিভ� সামািজক িবষেয় সেচতনতা �তির 
এবং �শখ হািসনা �াি�ং এর লে�� �চারণার জ� িবলেবাড � 
�াপন। 

অিধদফতর �থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

অ�গিত �িতেবদন 

[১.১১.৩] িভিডও 
�চারণা 

সমাজক�াণ ম�ণালেয়র মা�েম জনগণেক �দ� �সবা ও �সবা 
�াি�র প�িত স�েক� জনগণেক অবিহতকরণ, �সবা স�েক� 
জনসেচতনতা �তির এবং �শখ হািসনা �াি�ং এর লে�� �চারণার 
জ� িভিডও �িভ, ওেয়বসাইট এবং ইউ�উব, �ফজ�কসহ িবিভ� 
সামািজক �যাগােযাগ মা�েম �চারণার �াি�কাল। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন 

[১.১১.৪] �সবা 
িভিডও 

সমাজক�াণ ম�ণালেয়র মা�েম জনগণেক �দ� �সবা ও �সবা 
�াি�র প�িত স�েক� জনগণেক অবিহতকরণ এবং �শখ হািসনা 
�াি�ং এর লে�� �চারণার জ� িভিডও িনম �াণ। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন 

[১.১২] �যৗথ 
উে�ােগ �হীত 
উ�য়ন �কে�র 
মা�েম �দ� �সবা 

[১.১২.১] �দ� 
�সবা 

সরকাির-�বসরকাির �যৗথ উে�ােগ বা�বািয়ত �ক�স�েহর 
মা�েম �িতি�ত হাসপাতােলর আগত �রাগীেদর মে� শতকরা 
৩০ ভাগ �রাগীেক িবনা�ে� িচিকৎসােসবা �দয়া হয়। একইভােব 
সরকাির-�বসরকাির �যৗথ উে�ােগ বা�বািয়ত �ক�স�েহর 
মা�েম অন�সর, সম�া�� বা �িতব�ী �ি�েদর উ�য়েনর 
লে�� �িতি�ত �িত�ােনর মাে�েম �সবা �দান করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন 

[১.১৩] অনলাইন 
ভাতা �ব�াপনা 
িসে�ম চা� 
(বয়�ভাতা, 
িবধবাভাতা ও 
�িতব�ীভাতা) 

[১.১৩.১] অনলাইন 
�ব�াপনা 
চা�করণ 

সমাজক�াণ ম�ণালেয়র মা�েম মাি�ডাইেমনশনাল অনলাইন 
ভাতা �ব�াপনা চা� করা হেব, যােত একিদেক িব�মান 
ভাতােভাগীর হালনাগাদ ত�ািদসহ তােদর ভাতা �াি�সং�া� 
�ব�াপনা অ�� �� থাকেব �তমিন ন�নভাতােভাগীগণ সরাসির 
এবং িডিজটাল �স�ার �থেক ন�নভাতার আেবদন, আেবদন 
��িকং, িব�মান ভাতােভাগীগণ তােদর ভাতার অথ ��াি�র িবষেয় 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন 
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কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চকস�হ িববরণ 

বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া পিরমাপ প�িত উপা� �� 

�িবধা �হণ করেত পারেবন। 

[২.১] অস�ল 
�িতব�ী ভাতা 
�দান 

[২.১.১] 
�িবধােভাগী 

দির�� সীমার নীেচ অব�ানরত �িতব�ী �ি�েক মািসক ৬০০ 
টাকা হাের এ ভাতা পান। ২০১১৬-১৭ অথ �বছের ভাতােভাগীর 
সং�া ৭ ল� ৫০ । ভাতার অথ � �িত ৩ মাস অ�র 
ভাতােভাগীগেণর � � �াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[২.২] �িতব�ী 
িশ�াথ�েদর িশ�া 
উপ�ি� �দান 

[২.২.১] 
�িবধােভাগী 
�িতব�ী িশ�াথ� 

৫ বছর উে�� �িতব�ী িশ�াথ�েদর �াথিমক পয �ােয় ৫০০ টাকা, 
মা�িমক পয �ােয় ৬০০ টাকা, উ� মা�িমক পয �ােয় ৭০০ টাকা 
এবং উ�তর পয �ােয় ১২০০ টাকা হাের উপ�ি� �দান করা হয়। 
২০১৬-১৭ অথ �বছের উপ�ি� �দােনর ল��মা�া ৭৫ হাজার জন। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[২.৭] �িতব�ী 
�ি�েদর িবেশষ 
িশ�া এবং �িশ�ণ 
�দান 

[২.৭.১] িবেশষ 
িশ�া ও �িশ�ণ 
�িবধােভাগী 

সমাজেসবা অিধদফতর পিরচািলত �ি��িতব�ী, বাক-
�বণ�িতব�ীসহ সকল �িতব�ী িব�ালয়, মানিসক িশ�েদর 
�িত�ান, িপএস�িস, সমি�ত �ি��িতব�ী িশ�া কায ��ম, 
মানিসক িশ�েদর �িত�ােনর িশ�াথ�, ইআরিসিপএইচসহ সকল 
�িতব�ী �িশ�ণ �ক� এর অ���। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর  

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[২.১৭] ��ইল ��ক 
ছাপােনা ও িবতরণ 

[২.১৭.১] ��ইল 
বই 

সমাজেসবা অিফদফতর পিরচািলত ��ইল ��স হেত �ি��িতব�ী 
িশ�েদর জ� ��ইল বই ছাপার ল��মা�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[২.১৭.২] ��ইল 
বই ��া� িশ�াথ� 

সমাজেসবা অিফদফতর পিরচািলত �ি��িতব�ী িশ�েদর জ� 
��ইল বই �দােনর জ� ছা�ছা�ীর ল��মা�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[২.১৮] �িতবি�তা 
শনা�করণ 

[২.১৮.১] 
পিরচয়প� �া� 

�িতবি�তা শনা�করণ জিরপ কায ��েমর আওতায় শনা��ত 
�িতব�ী �ি�েদর মে� পিরচয়প� �া� �িতব�ী �ি�র শতকরা 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
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কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চকস�হ িববরণ 

বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া পিরমাপ প�িত উপা� �� 

�িতব�ী হার। ত� সং�হ ও যাচাই বা�বায়ন �িতেবদন 

[২.১৮.২] 
শনা��ত �িতব�ী 

�িতবি�তা শনা�করণ জিরপ কায ��েমর মা�েম ডা�ার ক��ক 
শনা��ত ও িডআইএসএস সফটওয়াের এি��ত �ি��ত 
�িতব�ী �ি�র সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.১] �দ�� 
��ঋণ �দান 

[৩.১.১] 
�নঃিবিনেয়ােগর 
পিরমাণ 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর ��ঋণ 
কায ��েমর আওতায় �ণ �ায়মান তহিবল হেত ��ঋণ িহেসেব 
�নঃিবিনেয়াগ�ত অেথ �র পিরমাণ। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.১.২] 
িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর ��ঋণ 
কায ��েমর আওতায় �ণ �ায়মান তহিবল হেত ��ঋণ িহেসেব 
�ারি�ক িবিনেয়াগ�ত অেথ �র পিরমাণ। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.১.৩] 
আদায়�ত সািভ �স 
চাজ� 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর ��ঋণ 
কায ��েমর �ণ �ায়মান তহিবল হেত �দ� ��ঋণ িহেসেব �রি�ক 
িবিনেয়াগ ও �নঃিবিনেয়াগ হেত �া� সািভ �স চােজ�র পিরমাণ। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.১.৪] িবিনেয়াগ 
আদােয়র হার 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর জ� 
�ণ �ায়মান তহিবল হেত ��ঋণ �থমবােরর মেতা িবিনেয়াগ�ত 
অেথ �র আদােয়র হার। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.১.৫] 
�নঃিবিনেয়াগ 
আদােয়র হার 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর ��ঋণ 
কায ��েমর �ণ �ায়মান তহিবল হেত ��ঋণ িহেসেব 
�নঃিবিনেয়াগ�ত অেথ �র আদােয়র হার। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.২] �ি��লক ও 
দ�তা উ�য়ন 

[৩.২.১] 
�িবধােভাগী ��ষ 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর �নব �াসন 
কায ��েমর মা�েম �েদয় �িশ�েণ ল���� ��ষ �িশ�ণাথ�র 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
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কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চকস�হ িববরণ 

বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া পিরমাপ প�িত উপা� �� 

�িশ�ণ �িশ�ণাথ� সং�া। ত� সং�হ ও যাচাই বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.২.২] 
�িবধােভাগী নারী 
�িশ�ণাথ� 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর �নব �াসন 
কায ��েমর মা�েম �েদয় �িশ�েণ ল���� নারী �িশ�ণাথ�র 
সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.২.৩] �িশ�ণ 
��ড সং�া 

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও �িতব�ী �ি�েদর �নব �াসন 
কায ��েমর মা�েম �েদয় �িশ�েণর ��ড সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.৩] �িবধাবি�ত 
িশ�েদর আবাসন, 
ভরণেপাষণ, িশ�া, 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 
�দান 

[৩.৩.১] 
�িবধা�া� িশ� 

সরকাির িশ� পিরবার, �� িশ� �নব �াসন �ক�, �ছাটমিন িনবাস, 
�বিব �হাম, িসএসিপিব এবং �শখ রােসল িশ� �িশ�ণ ও 
�নব �াসন �কে�র মা�েম িশ�া �িত�ােন পাঠরত িশ� িশ�াথ�র 
সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.৩.২] পাবিলক 
পরী�ায় িশ�েদর 
গড় পােশর হার 

সরকাির িশ� পিরবার, �� িশ� �নব �াসন �ক�, �ছাটমিন িনবাস, 
�বিব �হাম, িসএসিপিব এবং �শখ রােসল িশ� �িশ�ণ ও 
�নব �াসন �কে�র িশ� িশ�াথ�েদর পাবিলক পরী�ায় গড় পােশর 
হার। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.৩.৩] 
�নব �ািসত িশ� 

সরকাির িশ� পিরবার, �� িশ� �নব �াসন �ক�, �ছাটমিন িনবাস, 
�বিব �হাম, িসএসিপিব এবং �শখ রােসল িশ� �িশ�ণ ও 
�নব �াসন �কে�র মা�েম �নব �ািসত িশ�র সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.৩.৪] িশ� 
অিধকার 
জনসেচতনতা 
কায ��েম 

সরকাির িশ� পিরবার, �� িশ� �নব �াসন �ক�, �ছাটমিন িনবাস, 
�বিব �হাম, িসএসিপিব এবং �শখ রােসল িশ� �িশ�ণ ও 
�নব �াসন �ক� এবং সমাজেসবা অিধদফতর, �জলা ও উপেজলা 
পয �ােয়র িশ� ক�াণ �বাড � ক��ক আেয়ািজত সভা, �সিমনার, 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 



�লাই ১, ২০১৬- �ন ৩০, ২০১৭                                                                                                      26 

 

কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চকস�হ িববরণ 

বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া পিরমাপ প�িত উপা� �� 

অংশ�হণকারী িসে�ািজয়াম, কম �শালা এবং সামািজক �যাগােযাগ মা�েমর 
সহায়তায় সেচতন জনসং�া। 

[৩.৪] �বসরকাির 
এিতমখানায় 
ক�ািপেটশন �া� 
�দান 

[৩.৪.১] �িবধা�া� 
বালক িশ� 

ক�ািপেটশন �া� (�বসরকাির এিতমখানার এিতম িশ�েদর জ� 
জন�িত মািসক ১০০০ টাকা হাের �দ� আিথ �ক অ�দান) িশ�েদর 
এর আওতা�� �বসরকাির এিতমখানার �া� �া� বালক িশ�র 
সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.৪.২] �িবধা�া� 
বািলকা িশ� 

ক�ািপেটশন �া� (�বসরকাির এিতমখানার এিতম িশ�েদর জ� 
জন�িত মািসক ১০০০ টাকা হাের �দ� আিথ �ক অ�দান) এর 
আওতা�� �বসরকাির এিতমখানার �া� �া� বািলকা িশ�র 
সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.৪.৩] 
আওতা�� 
�িত�ান সং�া 

ক�ািপেটশন �া� (�বসরকাির এিতমখানার এিতম িশ�েদর জ� 
জন�িত মািসক ১০০০ টাকা হাের �দ� আিথ �ক অ�দান) �দােনর 
লে�� বাছাই�ত �বসরকাির এিতমখানার সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৩.৫] সমােজর 
অসহায় জনেগা�ীর 
জ� অবকাঠােমা 
িনম �াণ 

[৩.৫.১] িনিম �ত 
আবকাঠােমার 
আয়তন 

সমাজেসবা অিধদফতেরর কায ��ম বা�বায়েনর লে�� উ�য়ন 
�কে�র আওতায় িনম �াণাধীন সরকাির অবকাঠােমা, যা 
সমাজক�াণ ম�ণালেয়র িমশন বা�বায়েনর লে�� িনিম �ত, �স 
সকল আবকাঠােমর আয়তন। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.১] আইেনর 
সং�েশ � আসা িশ� 
বা আইেনর সােথ 
সংঘাত জিড়ত 
িশ�েদর �িশ�ণ ও 
�নঃএকীকরণ 

[৪.১.১] 
সহায়তা�া� িশ�র 
সং�া 

িশ� উ�য়ন �ক�স�েহর মা�েম আবাসন �িবধার আওতায় 
�র�া �া� িশ�র সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.১.২] 
�নঃএকী�ত িশ� 

িশ� উ�য়ন �ক�স�েহর মা�েম সামািজকভােব 
�নব �ািসত/�নঃএকী�ত িশ�র সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
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কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চকস�হ িববরণ 

বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া পিরমাপ প�িত উপা� �� 

ত� সং�হ ও যাচাই বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.২] �েবশন ও 
আফটার �কয়ার 
সািভ �স 

[৪.২.১] �েবশন 
সহায়তা 
�িবধােভাগী 

িসএমএম �কাট �, �জলা, উপেজলা এবং �িত�ােন কম �রত �েবশন 
অিফসারগেণর মা�েম �েবশন সহায়তা �া� �েবশনার সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.২.২] আফটার 
�কয়ােরর মা�েম 
�নব �ািসত 

িসএমএম �কাট �, �জলা, উপেজলা ও �িত�ােন কম �রত �েবশন 
অিফসার অথবা সমাজেসবা অিফসারগেণর মা�েম আফটার 
�কয়ার সহায়তা �া� �েবশনার সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.৩] ভব�ের 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 

[৪.৩.১] আ�য়�া� 
�িবধােভাগী 

সরকাির আ�য় �ক�স�েহর মা�েম বছর�াপী আ�য় বা আবাসন 
�িবধা�া� ভব�ের �ি�র সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.৩.২] �নব �ািসত 
ভব�ের 

সরকাির আ�য় �ক�স�েহর মা�েম বছর�াপী �নব �ািসত ভব�ের 
�ি�েদর সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.৪] সামািজক-
�িতব�ী �মেয়েদর 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 

[৪.৪.১] আ�য়�া� 
সামািজক �িতব�ী 
নারী 

সামািজক �িতব�ী নারীেদর �িশ�ণ ও �নব �াসন �ক�স�েহর 
মা�েম বছর�াপী আ�য়/আবাসন ও �িশ�ণ �া� িভক�েমর 
সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.৪.২] সামািজক 
�িতব�ী নারী 
�নব �াসন 

সামািজক �িতব�ী নারীেদর �িশ�ণ ও �নব �াসন �ক�স�েহর 
মা�েম বছর�াপী সামািজকভােব �নব �ািসত িভক�েমর সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.৫] মিহলা ও 
িশ�-িকেশারী 

[৪.৫.১] আ�য়�া� 
নারী ও িশ� 

িনরাপদ �হফাজত �ক�স�েহর মা�েম বছর�াপী নারী ও 
িকেশারীেদর আ�য়/আবাসন ও �িশ�ণ �দােনর সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
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কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চকস�হ িববরণ 

বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া পিরমাপ প�িত উপা� �� 

�হফাজিতেদর 
িনরাপদ আবাসন 
(�সফ �হাম) 

ত� সং�হ ও যাচাই বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.৫.২] �সফ �হাম 
�থেক �নব �ািসত 
নারী ও িশ� 

িনরাপদ �হফাজত �ক�স�েহর মা�েম �নব �ািসত নারী ও 
িকেশারীেদর সং�া। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 

[৪.৬] চাই� �হ� 
লাইেনর মা�েম 
িশ� �র�া 

[৪.৬.১] �রাহা�ত 
�টিলেফান কল 

চাই� �হ� লাইন ১০৯৮ এ আগত �টিলেফান কল এর মে� 
�রাহা�ত �টিলেফান কেলর শতকরা হার। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, সামািজক 
িনরাপ�া সং�া� মািসক 
�িতেবদন, বােজট বা�বায়ন 
�িতেবদন 

[৪.৬.২] �া� 
�টিলেফান 
কলসং�া 

চাই� �হ� লাইন ১০৯৮ এ �া� �টিলেফান কল সং�া। কলসং�া 
�মা�েয় �ি�র লে�� �াপক �চারণা। 

সমাজেসবা 
অিধদফতর 

িবিভ� �িতেবদন 
�থেক ২য় পয �ােয়র 
ত� সং�হ ও যাচাই 

বািষ �ক �িতেবদন, মািসক 
অ�গিত �িতেবদন, বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 
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সংেযাজনী ৩: অ�া� ম�ণালয়/িবভােগর/অিধদ�র/সং�া-এর িনকট �ত�ািশত �িনিদ �� কম �স�াদন সহায়তাস�হ 
 

�িত�ােনর 
ধরণ 

�িত�ােনর 
নাম সংি�� কম �স�াদন �চক 

উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত 
সহায়তা �ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না হেল স�া� �ভাব 

িবভাগ �াংক ও 
আিথ �ক 
�িত�ান 
িবভাগ 

ভাতা 
�িবধােভাগী,�িবধােভাগী 
�িতব�ী িশ�াথ�,ভাতা 
�িবধােভাগী 

১.সমাজেসবা অিধদ�েরর িবভাজন অ�সরেণ �ক�ীয় 
বয়�ভাতা িহসাব �থেক যথাসমেয় অ�া� �াংেক অথ � 
অব��করণ; ২.সমাজেসবা অিধদ�েরর িবভাজন অ�সরেণ 
যথাসমেয় �সানালী �াংেকর িবিভ� শাখায় অথ � অব��করণ; 
৩.যথাসমেয় উপকারেভাগীেদর িনকট ভাতা িবতরণ। 

�সানালী, জনতা, অ�ণী, বাংলােদশ 
�িষ �াংক ও রাজশাহী �িষ 
উ�য়ন �াংেকর কম �দ�তার উপর 
িনভ�রশীল। 

১.ভাতা িবতরণ বাধা�� হেব; 
২.�িবধােভাগীগণ �িত�� হেব; 
৩.জনসাধারেণর িনকট সরকােরর 
�িত�িত বাধা�� হেব। 

ম�ণালয ় �হায়ন ও 
গণ�ত� 
ম�ণালয় 

িনম �ােণর �ভৗত অ�গিত 
(�ম�ি��ত),িনিম �ত 
আবকাঠােমার আয়তন 

পিরক�না �মাতােবক �ত�কাজ স��করণ। এ সকল �িত�ান সমাজক�াণ 
ম�ণালেয়র উ�য়ন �কে�র 
�ত�কােজর সােথ স�ৃ�। 

১. �কে�র �ত�কােজর বা�বায়ন 
দীঘ �ািয়ত হেব। ২.�িবধােভাগীগণ 
�িত�� হেব; ৩.জনসাধারেণর 
িনকট সরকােরর �িত�িত বাধা�� 
হেব। ৪. উ�য়ন বােজেটর সািব �ক 
বা�বায়ন �িত�� হেব। 

 
 

 


