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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎপিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  অতম  জািতগঠনলক  মণালয়  িহসােব  এ  মণালয়  দেশর  ঃ,  দির,  অবেহিলত,  অনসর,
 েযাগ-িবধাবিত,  সমা পাৎপদ  ও  িতবী  জনেগাীেক  সবা  দান  করেছ।  ল এ  সকল জনেগাীেক  মানব  সেদ
পিরণত কের সমাজকাণ মণালয় দাির িবেমাচন এবং সামািজক িনরাপা দােনর মােম দেশর সািব ক উয়েন ণ  িমকা
পালন করেছ। গত িতন বছের ৩০ ল বয়ভাতােভাগী, ১১ ল ১৩ হাজার িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতােভাগী এবং ৬ ল অসল
িতবী ভাতােভাগী, সব েমাট ৪৭ ল ১৩ হাজার ভাতােভাগী’র নােম াংক িহসাব খালা হেয়েছ, সকল ভাতােভাগীর াংক িহেসেব
সরাসির ভাতার অথ  পিরেশাধ করা হে। ৫ ল ৩৮ হাজার িতবী িেক িবনাে িচিকৎসা ও থরািপেসবা এবং ায় ৩২,৪০০
িতবী িেক সহায়ক উপকরণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ

সমাজকাণ মণালেয়র কায ম বাবায়েনর ে ধান চােল হে, িবধােভাগীেদর এক কীয় িডিজটাল তভাােরর
আওতায় আনয়ণ এবং ই-সািভ েসর মােম  েয়,  সমেয়র মে দতা ও তার সে িবধােভাগীেদর দারেগাড়ায় কািত
মােনর  সবা  পৗঁেছ  দয়া।  িবধােভাগী  বাছাইেয়র  ে  এক    বাপনার  মােম  Targeting  Error  াস  করাও  এ
মণালেয়র এক বড় চােল। িনবন া ায় ৬০ হাজার ােসবী সমাজকাণ সংা’র কায েমর যথাযথ পিরবীণ
ও  বাপনাও  এক  বড়  চােল।

ভিবৎ পিরকনা

সবাদােন  াচার  অশীলন  িনিতকরণ,  ইেনােভশনেক  উৎসাহ  দান  এবং  সবা  দান  পিতেক  ২০১৮  সােলর
মে িডিজটালাইেজশন করা হেব। ২০১৮ সােলর মে সমাজকাণ মণালেয়র সকল সবাহীতার এক সমিত িডিজটাল ত ভাার
তির স করা হেব। ২০১৮ সােলর মে িবভাগীয় পয ােয় আজািতক মােনর িবেশষ িশা িতান াপনসহ জাতীয় িবেশষ িশা
কািরলাম, আইইিপ তির এবং িতবী কমে িনম াণ করা হেব। সামািজক িনরাপা কায েমর ভাব ায়েনর মােম
জাতীয় সামািজক িনরাপা কৗশল বাবায়েনর লে িবকাশমান কম পিরকনা ণয়ন করা।  

২০১৬-১৭ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ

৩১  ল  ৫০  হাজার  িেক  বয়ভাতা,  ১১  ল  ৫০  হাজার  জনেক  িবধবা,  ামী  িনহীতা  মিহলা  ভাতা  এবং  ৭  ল  ৫০
হাজার িেক অসল িতবী ভাতা ও ৭৫ হাজার িতবী িশেক উপি দান।
১ ল ৮৭ হাজার দির িেক উুকরণ ও িলক িশণ দান করা হেব ও িবিনেয়াগ ও নঃিবিনেয়ােগর মােম ১০৮
কা টাকা দ ঋণ দান করা হেব।যােত িনআেয়র জনেগাী ও িতবী ির আকম সংান, িনজ িঁজ ি,
দাির াস এবং মতায়ন হেব।
১০৩    িতবী  সবা  ও  সাহা  কের  মােম  িবধাবিত  িতবী  িেদর  সামািজক  রা  িনিত  ও  িশিত
মানবসদ িহসােব সমােজ নঃএকিতকরণ।
িনবনা বসরকাির ােসবী সংােক মানবসদ উয়ন িশণ এবং িবিভ পয ােয়র ১৮ হাজার ি ও
৫২৫০ িতানেক অদান দান।
সমােজর  িবেশষ  িণ  িবেশষত  িহজড়া,  বেদ  ও  অনসর  জনেগাীর  জীবনমান  উয়েনর  লে  ৩০২৫  িেক  িশণ,
২২৬৬৯ িেক িবেশষ ভাতা ও ১০৯২৮ িশেক িশা ি চার মােম ির জীবনমান উয়ন।
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উপমিণকা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর সমাজকাণ মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ
িহসােব সিচব, সমাজকাণ মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৬ সােলর আগ মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
উত জীবন এবং যশীল সমাজ।

১.২ অিভল (Mission)

সামািজক রা দান, মতায়ন এবং উয়েনর মােম দির, অসহায়, িবধাবিত ও িতবী জনেগাীর জীবনমােনর উিত
সাধন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. িবধাবিত ও অনসর জনেগাীর সামািজক রা জারদারকরণ
২. িতবী িেদর সমিত ও সম উয়ন িনিতকরণ
৩. সামািজক ায় িবচার ও নঃএকীকরণ (Reintegration)
৪. আথ সামািজক উয়েন সামািজক সা (Equity) িনিতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
২. কায পিত ও সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. কম  পিরেবশ উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা
৬. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সমাজকাণ সংা নীিত ণয়ন ও বাবায়ন;
২. সমােজর অনসর জনেগাীর সকল কার দাির িবেমাচন ও জীবনমান উয়ন;
৩. টকসই উয়েনর জ শািণ  ও সমিত সমাজ িবিনম ােণর লে ােসবী সমাজকাণ িতানসহেক িনবন
ও সহায়তা দান;
৪. িবধাবিত িশেদর রার জ িতপালন, িশণ, িশণ ও নব াসন;
৫. িতবী িেদর সমিত ও সমউয়েনর লে িশণ, িশণ ও নব াসন;
৬. ভবের, আইেনর সংেশ  আসা িশ বা আইেনর সােথ সংঘােত জিড়ত িশ ও সামািজক অপরাধবণ িেদর
উয়ন, অােবণ (েবশন) এবং অা আফটার কয়ার সািভ স বাবায়ন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৪-২০১৫
ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা
২০১৬-২০১৭

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯

সামািজক িনরাপা সসারণ
বয়ভাতার আওতার হার % ৮৬.১৬ ৯৪.৯৪ ৯৯.৬৮ ১০০ ১০০ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

সমাজকাণ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

িবধবা, ামী িনিহতা মিহলা ভাতার
আওতার হার

% ৩৮.৭০ ৪২.৫৭ ৪৩.৯৮ ৪৫.০০ ৪৭.০০ অথ িবভাগ
সমাজকাণ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

িতবী িেদর জ সামািজক
িনরাপার আওতা সসারণ

িতবিতা জিরেপ শনাত িতবী
িেদর মে িতবী ভাতাহীতার
হার

% ২৬.২৩ ৩৯.৩৪ ৪৯.২৮ ৫৫.০০ ৬৫.০০ অথ িবভাগ
সমাজকাণ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] িবধাবিত ও
অনসর জনেগাীর
সামািজক রা
জারদারকরণ

৩০

[১.১] বয়ভাতা
দান

[১.১.১] ভাতা
িবধােভাগী

ল ৮.০০ ২৭.২২ ২৯.৯৫ ৩১.৫০ ৩১.৫ ৩১.৪০ ৩১.৩৫ ৩১.৩০ ৩৫.০০ ৩৮.৩৫

[১.২] িবধবা, ামী
িনহীতা মিহলা
ভাতা দান

[১.২.১] ভাতা
িবধােভাগী

ল ৫.০০ ১০.১১ ১১.১৩ ১১.৫০ ১১.৪৯ ১১.৪৮ ১১.৪৭ ১১.৪৬ ১২.৬৫ ১৩.৯২

[১.৩] বেদ ও
অনসর জনেগাীর
জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৩.১] ভাতা
িবধােভাগী

সংা ০.৭৫ ১০৫০০ ১৯১৩৯ ২০০৯৫ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯২৫০ ১৯২০০ ২২০৪ ২৪৩১৪

[১.৩.২]
িবধােভাগী
িশণাথ

সংা ০.৫০ ১০৫০ ১২৫০ ১৩৭৫ ১৩৫০ ১৩২৫ ১৩০০ ১২৭৫ ১৫১২ ১৬৬৩

[১.৩.৩] উপি
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ২৮৭৫ ৮৫২৬ ৯৩৭৮ ৯১৫০ ৮৯০০ ৮৭০০ ৮৫৩০ ১০৩১৫ ১১৩৪৬

[১.৪] িহজড়া
জনেগাীর
জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৪.১] ভাতা
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ১০৭২ ২৩৪০ ২৫৭৪ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪২৫ ২৩৫০ ২৮৩১ ৩১১৪

[১.৪.২] িশণ
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ১০৪৯ ১৫০০ ১৬৫০ ১৬২৫ ১৬০০ ১৫৭৫ ১৫২৫ ১৮১৫ ১৯৯৬



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৪] িহজড়া
জনেগাীর
জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৪.৩] উপি
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ১০৮৫ ১৪৭৬ ১৫৫০ ১৫২৫ ১৫০০ ১৪৯০ ১৪৮০ ১৭০৫ ১৮৭৫

[১.৫] হাসপাতােল
অবানরত 
রাগীেদর সহায়তা
দান

[১.৫.১] সবা
সংা

ল ১.৫০ ৪.৫২ ৫.১০ ৭.০০ ৬.৩০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.২৫ ৭.৫০ ৮.০০

[১.৬] কাার,
িকডিন, িলভার
িসেরািসস, ােক
ারালাইজড ও
জগত
দেরাগীেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক
সহায়তা
িবধােভাগী

সংা ১.০০ ১৯৯২ ৩৯৯০ ৬০০০ ৫৯৮৫ ৫৯৫০ ৫৯২৫ ৫৯০০ ৭০০০ ৮০০০

[১.৭] চা-িমকেদর
জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৭.১] খা
সহায়তা
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ১৯৮০০ ২০০০০ ৩০০০০ ২৯৯০০ ২৯৮৫০ ২৯৮০০ ২৯৭০০ ৪০০০০ ৪৪০০০

[১.৮] ােসবী
িতান ও অনসর
ির সমতা
ির লে আিথ ক
অদান দান

[১.৮.১]
িবধােভাগী
িতান

সংা ১.০০ ৪৫০০ ৫০০০ ৫২৫০ ৫২০০ ৫১৫০ ৫১০০ ৫০০০ ৫৫০০ ৫৭৫০

[১.৮.২]
িবধােভাগী
ি

সংা ১.০০ ১৭৪০০ ১৭৫০০ ১৮০০০ ১৭৮০০ ১৭৭০০ ১৭৬০০ ১৭৫৫০ ১৮৫০০ ১৯০০০

[১.৯] ােসবী
িতােনর সমতা
িলক িশণ
আেয়াজন

[১.৯.১] িশণ
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ৯১৪ ১০৬৩ ১০৮০ ১০৭৫ ১০৭০ ১০৬২ ১০৬৫ ১০৯০ ১১০০



া: ৯ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১০] সামািজক
সমা ও
সমাজকাণ
মণালেয়র দ
সবা সিকত
গেবষণা/ায়ন
কম  পিরচালনা

[১.১০.১]
গেবষণা
িতেবদন

সংা ১.০০ ১ ৩ ২ ১ ৬ ১২

[১.১০.২]
ায়ন
িতেবদন

সংা ১.০০ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[১.১১] সমাজকাণ
মণালয় দ সবা
সেক চারণা

[১.১১.১]
কািশত
সমাজকাণ
বাতা

সংা ০.৫০ ২ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২

[১.১১.২]
িবলেবাড 

সংা ০.৫০ ১৫ ১৫ ২০ ১৭ ১৭ ১৬ ১৫ ২৫ ৩০

[১.১১.৩]
িভিডও চারণা

সংা ০.৫০ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[১.১১.৪] সবা
িভিডও

সংা ০.২৫ ২ ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৫ ২০

[১.১২] যৗথ
উোেগ হীত
উয়ন কের
মােম দ সবা

[১.১২.১] দ
সবা

ল ১.৫০ ১৬.০০ ১৬.৫০ ১৮.১৫ ১৭.৯০ ১৭.৭৫ ১৭.৫৫ ১৭.৪০ ১৯.০০ ২০.০০

[১.১৩] অনলাইন
ভাতা বাপনা
িসেম চা
(বয়ভাতা,
িবধবাভাতা ও
িতবীভাতা)

[১.১৩.১]
অনলাইন
বাপনা
চাকরণ

তািরখ ৩.০০ ৩১-০৮-২০১৬ ১০-০৯-২০১৬ ২০-০৯-২০১৬ ৩০-০৯-২০১৬ ২০-১০-২০১৬



া: ১০ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িতবী িেদর
সমিত ও সম উয়ন
িনিতকরণ

২৫

[২.১] অসল
িতবী ভাতা দান

[২.১.১]
িবধােভাগী

ল ৬.০০ ৪.০০ ৫.৯৯ ৭.৫০ ৭.৪৯ ৭.৪৮ ৭.৪৭ ৭.৪৬ ৮.২৫ ৯.১০

[২.২] িতবী
িশাথেদর িশা
উপি দান

[২.২.১]
িবধােভাগী
িতবী
িশাথ

সংা ২.২৫ ৫০০০০ ৫৯৯৫০ ৭৫০০০ ৭৪৯০০ ৭৪৮০০ ৭৪৭০০ ৭৪৬০০ ৮২২৫০ ৯০০০০

[২.২.২]
িবধােভাগী
এনিডিড
িশাথ

সংা ০.২৫ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৫৫০ ৬০৫

[২.৩] সবা ও
সাহা ক থেক
িতবী িেদর
শারীিরক ও থরািপ
সবা দান

[২.৩.১] দ
সবা সংা

ল ৩.৫০ ১.৮০ ১৯.৮০ ৩০.০০ ২৯.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ৩২.৫০ ৩৫.০০

[২.৪] ামাণ
ভােনর মােম
শারীিরক ও থরািপ
সবা দান

[২.৪.১] দ
সবা সংা

ল ১.০০ ০.২৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪.০০ ৩.৭৫ ৭.৫০ ১০.০০

[২.৫] অজম
িরেসাস  সােরর
মােম পরামশ 
সবা দান

[২.৫.১]
িবধােভাগী
অিভভাবক

সংা ০.৫০ ৯৫০০ ৯৯৫০ ১০০০০ ৯৯৯০ ৯৯৮০ ৯৯৭০ ৯৯৫০ ১০৫০০ ১১০০০

[২.৬] িতবী
িেদর সহায়ক
উপকরণ সরবরাহ

[২.৬.১]
উপকরণ
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ৪৫০০ ১৩৯০০ ১৪৫০০ ১৪২৫০ ১৪০০০ ১৩৯৯৫ ১৩৯০০ ১৫০০০ ১৭০০০



া: ১১ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৭] িতবী
িেদর িবেশষ
িশা এবং িশণ
দান

[২.৭.১] িবেশষ
িশা ও
িশণ
িবধােভাগী

সংা ০.৫০ ৯৫০০ ১০২৩৫ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮৫০ ১০৮০০ ১০৭৫০ ১২০০০ ১৪০০০

[২.৮] িতবী
কম সংান মলা
আেয়াজন

[২.৮.১]
কম সংানা
িতবী ি

সংা ০.৫০ ৫০ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬০ ২০০ ২৫০

[২.৯] িতবী
িেদর জ
কমে িনম াণ

[২.৯.১]
িনম ােণর ভৗত
অগিত
(মিত)

% ১.০০ ৫ ২০ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ২৫ ৬০ ১০০.০০

[২.১০] অিক
িশেদর িবেশষ
িবালয় পিরচালনা

[২.১০.১]
চাত অজম
শাল ৃল

সংা ০.২৫ ৪ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৫ ২০

[২.১১] িতবী
কম জীবীেদর
আবাসন িবধা
সসারণ

[২.১১.১]
চাত থক
হােল

সংা ০.৫০ ১ ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[২.১২] িতবিতা
অদান

[২.১২.১]
জাউফা এর
নব াসন
অদান

সংা ০.২৫ ২১২ ২২০ ২১৯ ২১৮ ২১৭ ২১৬ ২২৫ ২৩০

[২.১২.২]
এনিডিড াের
িচিকৎসা
অদান

সংা ০.২৫ ১০০০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০ ১১০০ ১২১০



া: ১২ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১৩] এনিডিড
িবষয়ক বাপনা
িশণ দান

[২.১৩.১]
জাউফা
িশণা
অিভভাবক

সংা ০.২৫ ২৫০ ৪৭২ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৫০ ৭০০ ৮০০

[২.১৩.২]
এনিডিড াের
মােম
িশণা

সংা ০.২৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০

[২.১৪] িতবী
সবা িবষয়ক দতা
উয়ন িশণ
দান

[২.১৪.১]
িশণা
কম চারী

সংা ০.২৫ ১২৭১ ১৯৪৮ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২০০০ ২১০০ ২৭৫০ ৩০০০

[২.১৫] িতবিতা
টিল থরািপ
চাকরণ

[২.১৫.১] টিল-
থরািপ ক
সংা

সংা ০.৫০ ২ ৪ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৫

[২.১৬]
গণসেচতনতালক
িতবিতা উরণ
মলা আেয়াজন

[২.১৬.১]
সেচতন ি
সংা

সংা ০.২৫ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৬০০০০ ৬৫০০০

[২.১৭] ইল ক
ছাপােনা ও িবতরণ

[২.১৭.১] ইল
বই

সংা ০.৫০ ৫৭৫ ৫০১৬ ৫০৯০ ৫০৬০ ৫০৪৫ ৫০৩০ ৫০১৬ ৫৫০০ ৫৬০০

[২.১৭.২] ইল
বই া িশাথ

সংা ০.৫০ ৪৯০ ৪১৬৫ ৪২১৫ ৪২০৫ ৪১৯০ ৪১৭৫ ৪১৬৫ ৪২০০ ৪২৫০



া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১৮] িতবিতা
শনাকরণ

[২.১৮.১]
পিরচয়প া
িতবী

ল ২.৫০ ১.২৫ ১৪.৫০ ১৪.৪০ ১৪.৩০ ১৪.২০ ১৪.০০ ১৫.২০ ১৫.২৫

[২.১৮.২]
শনাত
িতবী

ল ০.২৫ ১২.৫০ ১৪.৯৫ ১৫.২০ ১৫.১৫ ১৫.১০ ১৫.০৫ ১৫.০০ ১৫.২৫ ১৫.৩০

[২.১৯] িতবী
িেদর ারা
উৎপািদত প
িবপণন

[২.১৯.১]
উৎপািদত প
িবপণন

ল
টাকা

১.০০ ২০৭.০০ ২১০.০০ ২৬০.০০ ২৫৫.০০ ২৫০.০০ ২৪০.০০ ২২০.০০ ২৭০.০০ ২৮০.০০

[২.১৯.২]
উৎপািদত
ািক সামী

ল
িপস

০.৫০ ১০.৫০ ১২.০০ ১২.২০ ১২.১৫ ১২.১০ ১২.০৫ ১২.০১ ১২.৫০ ১৩.০০

[২.১৯.৩]
উৎপািদত েপয়
পািন

ল
িলটার

০.৫০ ১০.২০ ১১.৫০ ১৪.০০ ১৩.৭৫ ১৩.৫০ ১৩.২৫ ১২.৫০ ১৪.০০ ১৪.৫০

[২.২০] িতবী
িেদর
িশানিবশ িশণ

[২.২০.১]
িশণা
িতবী ি

সংা ০.২৫ ২৫০ ২৭০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ৩২০ ৩৫০

[২.২০.২]
কম সংানা
িতবী

সংা ০.২৫ ১৫০ ২০০ ২২০ ২১৫ ২১০ ২০৫ ২০২ ২৩০ ২৪০



া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] সামািজক ায়
িবচার ও নঃএকীকরণ
(Reintegration)

১৫

[৩.১] দ
ঋণ দান

[৩.১.১]
নঃিবিনেয়ােগর
পিরমাণ

কা
টাকা

২.০০ 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

১.০০ ৩৯.৯৮ ৪০.৪৮ ৪৮.০০ ৪৬.০০ ৪৪.০০ ৪২.০০ ৪০.৫০ ৫০.০০ ৫০.০০

[৩.১.৩]
আদায়ত
সািভ স চাজ

কা
টাকা

১.০০ ৪.২৫ ৫.০৩ ৬.০০ ৫.৮০ ৫.৫৫ ৫.৫০ ৫.১৫ ৭.০০ ৮.০০

[৩.১.৪]
িবিনেয়াগ
আদােয়র হার

% ১.০০ ৮৫.০০ ৮৯.০০ ৯২.০০ ৯১.৫০ ৯১.০০ ৯০.০০ ৮৯.০০ ৯৩.০০ ৯৩.৫০

[৩.১.৫]
নঃিবিনেয়াগ
আদােয়র হার

% ১.০০ ৮৬.০০ ৮৯.০০ ৯০.০০ ৮৯.০০ ৮৯.৫০ ৮৯.২৫ ৮৯.০০ ৯২.০০ ৯৩.০০

[৩.২] িলক ও
দতা উয়ন
িশণ

[৩.২.১]
িবধােভাগী
ষ
িশণাথ

সংা ১.০০ ১১৫০০০ ১১৭০০০ ১২২০০০ ১২১০০০ ১২০০০০ ১১৯০০০ ১১৮০০০ ১২৫০০০ ১৩০০০০

[৩.২.২]
িবধােভাগী
নারী িশণাথ

সংা ১.০০ ৬০০০০ ৬২০০০ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪০০০ ৬৩৫০০ ৬৩০০০ ৭০০০০ ৭৫০০০



া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] িলক ও
দতা উয়ন
িশণ

[৩.২.৩]
িশণ ড
সংা

সংা ০.৫০ ২০ ২৪ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৩০ ৩২

[৩.৩] িবধাবিত
িশেদর আবাসন,
ভরণেপাষণ, িশা,
িশণ ও নব াসন
দান

[৩.৩.১]
িবধাা িশ

সংা ১.৫০ ১১১৫০ ১১১৫০ ১৩৩৫০ ১৩৩০০ ১৩২৫০ ১৩২২৫ ১৩২০০ ১৩৫০০ ১৩৬০০

[৩.৩.২]
পাবিলক
পরীায়
িশেদর গড়
পােশর হার

% ১.৫০ ৮৫.৫৫ ৮৮.০০ ৯০.০০ ৮৯.৫০ ৮৯.২৫ ৮৯.০০ ৮৮.০০ ৯১.০০ ৯২.০০

[৩.৩.৩]
নব ািসত িশ

সংা ০.৫০ ৩৪০০ ৩৪৫০ ৩৭০০ ৩৬৫০ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৫০০ ৩৮০০ ৪০০০

[৩.৩.৪] িশ
অিধকার
জনসেচতনতা
কায েম
অংশহণকারী

সংা ০.৫০ ২৪০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২৫০ ৪০০০ ৫০০০

[৩.৪] বসরকাির
এিতমখানায়
কািপেটশন া
দান

[৩.৪.১]
িবধাা
বালক িশ

সংা ০.৫০ ৫৬৯৭০ ৬২০৭০ ৬৫০০০ ৬৪৯৫০ ৬৪৯০০ ৬৪৮৫০ ৬৪৮০০ ৬৬০০০ ৭০০০০

[৩.৪.২]
িবধাা
বািলকা িশ

সংা ০.২৫ ৪৬০০ ৫০১০ ৭০০০ ৬৯৫০ ৬৯০০ ৬৮৫০ ৬৮০০ ১০০০০ ১২০০০



া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৪] বসরকাির
এিতমখানায়
কািপেটশন া
দান

[৩.৪.৩]
আওতা
িতান সংা

সংা ০.২৫ ৩৪৫০ ৩৫২০ ৩৬৫০ ৩৬১৫ ৩৫৮২ ৩৫৫০ ৩৫২০ ৩৭৫০ ৩৮৫০

[৩.৫] সমােজর
অসহায় জনেগাীর
জ অবকাঠােমা
িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত
আবকাঠােমার
আয়তন

বগ 
িমটার

০.৫০ ৫০০০ ৫৫০০ ১৫৫৬০ ১৫৪৬০ ১৫৩৬০ ১৫২৬০ ১৫১৬০ ২০০০০ ২৫০০০

[৩.৬] আল-নািহয়ান
াের মােম
িবধাবিত
িশেদর অাবাসন,
িশা, িশণ ও
নব াসন

[৩.৬.১]
িবধাা
িশর সংা

সংা ০.৫০ ৩৯০ ৩৯৫ ৪০০ ৩৯৯ ৩৯৮ ৩৯৭ ৩৯৬ ৪০০ ৪০০

[৩.৬.২]
পাবিলক
পরীায়
িশেদর গড়
পােশর হার

% ০.৫০ ৮৫.০০ ৮৫.৫০ ৮৮.০০ ৮৭.০০ ৮৬.০০ ৮৫.০০ ৮৪.০০ ৯০.০০ ৯২.০০



া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] আথ সামািজক
উয়েন সামািজক সা
(Equity)
িনিতকরণ

১০

[৪.১] আইেনর
সংেশ  আসা িশ
বা আইেনর সােথ
সংঘাত জিড়ত
িশেদর িশণ ও
নঃএকীকরণ

[৪.১.১]
সহায়তাা
িশর সংা

সংা ২.২৫ ৪৯৫ ৫০৫ ৫৫০ ৫৩০ ৫২০ ৫১৫ ৫০৫ ৬০০ ৭০০

[৪.১.২]
নঃএকীত
িশ

সংা ১.৫০ ১৪৫ ১৫০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২০০ ২২৫

[৪.২] েবশন ও
আফটার কয়ার
সািভ স

[৪.২.১] েবশন
সহায়তা
িবধােভাগী

সংা ১.০০ ৫১৬ ৫৩৭ ৫৮৫ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ৬০০ ৬৫০

[৪.২.২]
আফটার
কয়ােরর
মােম
নব ািসত

সংা ০.৫০ ১৭৫৯ ২০২৫ ২১০০ ২০৫৫ ২০৪৫ ২০৩০ ২০০০ ২৫০০ ৩০০০

[৪.৩] ভবের
িশণ ও নব াসন

[৪.৩.১]
আয়া
িবধােভাগী

সংা ০.২৫ ১৩৫০ ৮২৫ ১৪৮০ ১৪৬০ ১৪৫০ ১৪২০ ১৪০০ ১৫০০ ১৬০০

[৪.৩.২]
নব ািসত
ভবের

সংা ০.২৫ ৩০১ ৩৩০ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৩৩৫ ৩৩৩ ৩৭০ ৪০০

[৪.৪] সামািজক-
িতবী মেয়েদর
িশণ ও নব াসন

[৪.৪.১]
আয়া
সামািজক
িতবী নারী

সংা ০.৫০ ১৮২ ৪৭৫ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৫৫০ ৬০০



া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.৪] সামািজক-
িতবী মেয়েদর
িশণ ও নব াসন

[৪.৪.২]
সামািজক
িতবী নারী
নব াসন

সংা ০.২৫ ৬৫ ১৩৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৬ ১৬০ ১৬৫ ১৭৫

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

[৪.৫.১]
আয়া নারী
ও িশ

সংা ০.২৫ ৪৫০ ৫০০ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ৫৩৫ ৫২৫ ৫৬০ ৬০০

[৪.৫.২] সফ
হাম থেক
নব ািসত নারী
ও িশ

সংা ০.২৫ ১১৫ ১৩০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৮ ১৩৬ ১৩৪ ১৫০ ১৫৫

[৪.৬] চাই হ
লাইেনর মােম
িশ রা

[৪.৬.১]
রাহাত
টিলেফান কল

% ২.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ ৬৪.০০ ৬৩.০০ ৬২.০০ ৬১.০০ ৬৬.০০ ৭০.০০

[৪.৬.২] া
টিলেফান
কলসংা

সংা ১.০০ ২৫০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৭৫০০০ ১০০০০০



া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন িনিত
করা

৬

[১.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
খসড়া বািষ ক কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬

[১.২] ২০১৫-১৬ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬

[১.৩] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] মািসক িতেবদন
ণীত ও দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[১.৪] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭

[১.৫] আওতাধীন দর/সংার
সে ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার

[১.৫.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৬-২০১৬

[১.৬] বািষ ক কম সাদন ির
সে সংি কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৬.১] বেদিশক িশেণ
িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ২০ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] কায পিত ও
সবার মােনায়ন

৫

[২.১] ই-ফাইিলং পিত বতন
[২.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বিতত

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 মিরপ গপৎ জাির
িনিতকরণ

[২.২.১] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ
জািরত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.৩] সবা িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক অনলাইন সবা
চার লে সবাসেহর
ণ া তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
এবং আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক সবািয়া
সহজীকরেণর লে
সবাসেহর ণ া তািলকা
ণীত এবং অািধকার
িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৪] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৪.১] িনিত অিভেযাগ % ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ২১ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[৩.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
িবিভ িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.১.১] িশেণর সময়* জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.২] জাতীয় াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ
কাঠােমা ণীত ও দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬

[৩.২.২] িনধ ািরত সময়সীমার
মে মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[৪] কম  পিরেবশ
উয়ন

৩

[৪.১] অিফস ভবন ও আিনা
পির রাখা

[৪.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে অিফস ভবন ও আিনা
পির

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.২] সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার (waiting
room) এর বা করা

[৪.২.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.৩] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[৪.৩.১] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৫] ত অিধকার
ও েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৫.১.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০

[৫.২] মণালয়/ি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
বাপনার
উয়ন

১
[৬.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৬.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত





া: ২৩ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সেসঅদ সমাজেসবা অিধদফতর

২ জাউফা জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন

৩ বাজাসকপ বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ

৪ িসএসিপিব চাই সনেসভ সাাল ােটকশন ইন বাংলােদশ (ক)

৫ আরএসএস রাল সাাল সািভ েসস বা পী সমাজেসবা

৬ আরএমিস রাল মাদার সার বা পী মােক

৭ ইউিসিড আরবান কিমউিন ডেভলপেম

৮ শজািবআনাা শখ জােয়দ িবন লতান আল নািহয়ান া (বাংলােদশ)

৯ এনিডিড িনউেরা-ডেভলপেমাল িডসএািবিল া

১০ শাা শারীিরক িতবী রা া

১১ িডআইএসএস িডসএািবিল ইনফরেমশন িসেম সফটওয়ার

১২ িসএমএম িচফ মোপিলটন মিজেট

১৩ ইআরিসিপএইচ এমিয়েম এ িরেহিবিলেটশন সার ফর িফিজকািল হািকাপট

১৪ এনিডিড িনউেরা-ডেভলপেমাল িডজএািবিল

১৫ িপএইচিস িফিজকািল হািকাপট িনং সার



া: ২৪ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] বয়ভাতা দান
[১.১.১] ভাতা
িবধােভাগী

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

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.২] িবধবা, ামী
িনহীতা মিহলা ভাতা
দান

[১.২.১] ভাতা
িবধােভাগী

১৮ বছর উ দাির সীমার নীেচ অবানরত িবধবা, তালাকাা বা অ য
কান কারেণ অত ’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 সংা ১১.৫০ ল জন। ভাতার অথ  িত
৩ মাস অর ভাতােভাগীগেণর   াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৩] বেদ ও অনসর
জনেগাীর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

[১.৩.১] ভাতা
িবধােভাগী

দাির সীমার নীেচ অবানরত অম ৫০ বছর উ বেদ ও অনসর
জনেগাী’র আওতা িেদর মািসক ৫০০ টাকা হাের এ ভাতা দান
করা হয়। ২০১৬-১৭ অথ বছের ভাতােভাগীর সংা ২০০৯৫ জন। ভাতার অথ 
িত ৩ মাস অর ভাতােভাগীগেণর   াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৩.২] িবধােভাগী
িশণাথ

১৮ বছর উ এবং ৫০ বছর এর িন বয় দির বেদ ও অনসর
জনেগাীর আওতা িেদর ৩ মাস ময়ািদ মৗিলক দতা উয়ন
িলক িশণ দয়া হয়। িশণ শেষ তকায  বা উীণ 
িশণাথেদর িশণ কােজ লািগেয় কম সংােনর জ ১০,০০০ টাকা
অদান দয়া হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৩.৩] উপি
িবধােভাগী

৫ বছর উ বেদ ও অনসর জনেগাীর আওতা িশাথেদর াথিমক
পয ােয় ৫০০ টাকা, মািমক পয ােয় ৬০০, উ মািমক পয ােয় ৭০০ টাকা
এবং উতর পয ােয় ১২০০ টাকা হাের উপি দান করা হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন



া: ২৫ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৪] িহজড়া জনেগাীর
জীবনমান উয়েন সহায়তা
দান

[১.৪.১] ভাতা
িবধােভাগী

দির সীমার নীেচ অবানরত অম ৫০ বছর উ িহজড়া জনেগাী’র
িেদর মািসক ৫০০ টাকা হাের এ ভাতা পান। ২০১৬-১৭ অথ বছের
ভাতােভাগীর সংা ২৫৭৪ জন। ভাতার অথ  িত ৩ মাস অর
ভাতােভাগীগেণর   াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৪.২] িশণ
িবধােভাগী

১৮ বছর উ এবং ৫০ বছর এর িন বয় দির িহজড়া জনেগাীর
আওতা িেদর ৩ মাস ময়ািদ মৗিলক দতা উয়ন িলক
িশণ দয়া হয়। িশণ শেষ তকায  বা উীণ  িশণাথেদর িশণ
কােজ লািগেয় কম সংােনর জ ১০,০০০ টাকা অদান দয়া হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৪.৩] উপি
িবধােভাগী

৫ বছর উ িহজড়া িশাথেদর াথিমক পয ােয় ৫০০ টাকা, মািমক
পয ােয় ৬০০, উ মািমক পয ােয় ৭০০ টাকা এবং উতর পয ােয় ১২০০
টাকা হাের উপি দান করা হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৫] হাসপাতােল
অবানরত  রাগীেদর
সহায়তা দান

[১.৫.১] সবা সংা

দির রাগীেদর হাসপাতােল ভিত ও িচিকৎসা াি, িবনাে ঔষধ,
সহায়ক যপািত, িম অ, িবিভ িচিকৎসা সামী, প সরবরাহ বা
সংেহর জ নগদ আিথ ক সহায়তা, পিরেধয় পাষাক দান, র সরবরাহ
বা েয় নগদ অথ  সহায়তা, িকর খাবার সরবরাহ, অবািত িশ
নব াসন, রােগর কারেণ পিরবাের অবািত রাগীেদর পিরবাের নব াসন,
হাসপাতাল/িচিকৎসা ক ানাের সহায়তা, রাগীেদর াসেচতনা/
াথিমক িচিকৎসা িবষেয় অবিহতকরণ, তর অতা, অপােরশন ইতািদ
ে মানিসক িবপয  রাগীর, রাগীর সােথ পািরবািরক ও সামািজক
যাগােযাগ াপেন সহায়তা, জনেদর কাউেিলং দােনর মােম মেনাবল
ির সহায়তা, নাম পিরচয় িবহীন দির ত ির সৎকােরর বা করা,
রাগির পর নগদ আিথ ক সহায়তা ইতািদ সহায়তা দান করা হেয়
থােক।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৬] কাার, িকডিন,
িলভার িসেরািসস, ােক
ারালাইজড ও জগত
দেরাগীেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

কাার, িকডিন এবং িলভার িসেরািসস রােগ আা িনব ািচত েতক
গরীব রাগীেক এককালীন ৫০,০০০ (পাশ হাজার) টাকা দান করা হয়।
আিথ ক অদান ি/ােসর মতা সরকার সংরণ কের।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন



া: ২৬ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৭] চা-িমকেদর
জীবনমান উয়েন সহায়তা
দান

[১.৭.১] খা সহায়তা
িবধােভাগী

ত  ও গরীব চা-িমকেক িনব াচন কের িত চা-িমক পিরবারেক
সব েমাট ৫,০০০ (পচ হাজার ) টাকার খা সামী ােকটজাত অবায়
এককালীন িবতরণ করা হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.৮] ােসবী িতান
ও অনসর ির
সমতা ির লে
আিথ ক অদান দান

[১.৮.১] িবধােভাগী
িতান

বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ কক সমাজেসবা অিধদফতর থেক
িনবন া বসরকাির ােসবী সমাজকাণলক িতান/সংাসেহর
কায ম বাবায়েনর লে এককালীন ও আয়বধ নলক কায েম অদান
এবং সরকািরভােব পিরচািলত ােসবী িতানসেহ িবেশষ অদান
দান করা হয়।

বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ
পিরষদ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[১.৮.২] িবধােভাগী
ি

বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ কক ত  ি বা ািতক
বা মানিবক েয ােগ িত িেদর এককালীন অদান দান করা হয়।

বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ
পিরষদ

বািষ ক িতেবদন,
মািসক অগিত
িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

িবিভ িতেবদন থেক ২য়
পয ােয়র ত সংহ ও যাচাই

[১.৯] ােসবী
িতােনর সমতা
িলক িশণ
আেয়াজন

[১.৯.১] িশণ
িবধােভাগী

বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ কক সমাজেসবা অিধদফতর থেক
িনবন া বসরকাির ােসবী সমাজকাণলক িতানসেহর
কায িনব াহী কিমর সদ অথবা কম কতাগণেক সংা ও িতান
পিরচালনা িবষয়ক দতা উয়ন িশণ দান করা হয়।

বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ
পিরষদ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[১.১০] সামািজক সমা ও
সমাজকাণ মণালেয়র
দ সবা সিকত
গেবষণা/ায়ন কম 
পিরচালনা

[১.১০.১] গেবষণা
িতেবদন

বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ কক সমাজকাণ কম িচ
বাবায়ন, ক ণয়ন এবং নীিত িনধ ারেণ সরকারেক পরামশ  ও সহায়তা
দােনর লে িবিভ সামািজক সমা িনেয় জিরপ পিরচালনা কের জিরেপ
া তািদ িবেষণব ক সরকােরর িনকট িতেবদন পশ। সরকাির িবিভ
সবা সহজীকরণ, সবামান উয়ন ও িবিভ ইেনােভশন সিকত িবষেয়
গেবষণা ও তার িতেবদন ণয়ন।

সমাজেসবা অিধদফতর ও
বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ
পিরষদ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[১.১০.২] ায়ন
িতেবদন

সমাজকাণ মণালয় কক দ িবিভ সবার সামািজক ভাব, সবামান
যাচাই, বাবায়ন সমা িচিতকরণ, সবামান উয়ন সেক পািরশ
ণয়ন িবষেয় তীয় প ারা ায়ন িতবেদন ণয়ন।

সমাজেসবা অিধদফতর,
বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ
পিরষদ ও জাতীয় িতবী
উয়ন ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন
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[১.১১] সমাজকাণ
মণালয় দ সবা
সেক চারণা

[১.১১.১] কািশত
সমাজকাণ বাতা

সমাজকাণ মণালয় আওতাধীন সমাজেসবা অিধদফতর থেক কািশত
সমাজেসবা ও সমাজকাণ সিকত তািদ সিলত মািসক পিকা, যা
সমাজকােণর সরকাির চারণার খপা িহেসেব কাজ কেরেছ।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[১.১১.২] িবলেবাড 

সমাজকাণ মণালেয়র মােম জনগণেক দ সবা ও সবা াির
পিত সেক জনগণেক অবিহতকরণ, , সবা সেক জনসেচতনতা তির,
িবিভ সামািজক িবষেয় সেচতনতা তির এবং শখ হািসনা ািং এর
লে চারণার জ িবলেবাড  াপন।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[১.১১.৩] িভিডও চারণা

সমাজকাণ মণালেয়র মােম জনগণেক দ সবা ও সবা াির
পিত সেক জনগণেক অবিহতকরণ, সবা সেক জনসেচতনতা তির
এবং শখ হািসনা ািং এর লে চারণার জ িভিডও িভ, ওেয়বসাইট
এবং ইউউব, ফজকসহ িবিভ সামািজক যাগােযাগ মােম চারণার
ািকাল।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[১.১১.৪] সবা িভিডও
সমাজকাণ মণালেয়র মােম জনগণেক দ সবা ও সবা াির
পিত সেক জনগণেক অবিহতকরণ এবং শখ হািসনা ািং এর লে
চারণার জ িভিডও িনম াণ।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[১.১২] যৗথ উোেগ
হীত উয়ন কের
মােম দ সবা

[১.১২.১] দ সবা

সরকাির-বসরকাির যৗথ উোেগ বাবািয়ত কসেহর মােম
িতিত হাসপাতােলর আগত রাগীেদর মে শতকরা ৩০ ভাগ রাগীেক
িবনাে িচিকৎসােসবা দয়া হয়। একইভােব সরকাির-বসরকাির যৗথ
উোেগ বাবািয়ত কসেহর মােম অনসর, সমা বা িতবী
িেদর উয়েনর লে িতিত িতােনর মােেম সবা দান করা
হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[১.১৩] অনলাইন ভাতা
বাপনা িসেম চা
(বয়ভাতা, িবধবাভাতা ও
িতবীভাতা)

[১.১৩.১] অনলাইন
বাপনা চাকরণ

সমাজকাণ মণালেয়র মােম মািডাইেমনশনাল অনলাইন ভাতা
বাপনা চা করা হেব, যােত একিদেক িবমান ভাতােভাগীর হালনাগাদ
তািদসহ তােদর ভাতা ািসংা বাপনা অ  থাকেব তমিন
ননভাতােভাগীগণ সরাসির এবং িডিজটাল সার থেক ননভাতার
আেবদন, আেবদন িকং, িবমান ভাতােভাগীগণ তােদর ভাতার অথ াির
িবষেয় িবধা হণ করেত পারেবন।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[২.১] অসল িতবী
ভাতা দান

[২.১.১] িবধােভাগী

দির সীমার নীেচ অবানরত িতবী িেক মািসক ৬০০ টাকা হাের এ
ভাতা পান। ২০১১৬-১৭ অথ বছের ভাতােভাগীর সংা ৭ ল ৫০ । ভাতার
অথ  িত ৩ মাস অর ভাতােভাগীগেণর   াংক িহসােব পিরেশাধ করা
হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন
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[২.২] িতবী িশাথেদর
িশা উপি দান

[২.২.১] িবধােভাগী
িতবী িশাথ

৫ বছর উে িতবী িশাথেদর াথিমক পয ােয় ৫০০ টাকা, মািমক
পয ােয় ৬০০ টাকা, উ মািমক পয ােয় ৭০০ টাকা এবং উতর পয ােয়
১২০০ টাকা হাের উপি দান করা হয়। ২০১৬-১৭ অথ বছের উপি
দােনর লমাা ৭৫ হাজার জন।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[২.২.২] িবধােভাগী
এনিডিড িশাথ

িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া হেত ২০১৬-১৭ অথ বছের
এনিডিড িশেদর দ উপি।

িনউেরা-ডেভলপেমাল
িডসএািবিল া

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[২.৩] সবা ও সাহা
ক থেক িতবী
িেদর শারীিরক ও
থরািপ সবা দান

[২.৩.১] দ সবা
সংা

দশাপী ১০৩ িতবী সবা ও সাহা কের মােম অজম বা
অজম কাম িডজঅড ারস, শারীিরক িতবিতা, মানিসক
অতাজিনত িতবিতা, িিতবিতা, বাকিতবিতা, িিতবিতা,
বণিতবিতা, বণ-িিতবিতা, সিরাল পালিস, ডাউন িসনোম,
বমািক িতবিতা এবং অা িতবিতাস িগণেক
িফিজওেথরািপ, অেপশনাল থরািপ, িচ অা ােয়জ থরািপ এবং
িবনাে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়। সই সােথ তােদর
অিভভাবকগণেক কাউেিলং/পরামশ , তেসবা, রফােরল সবা দান করা
হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৪] ামাণ ভােনর
মােম শারীিরক ও
থরািপ সবা দান

[২.৪.১] দ সবা
সংা

৩২ মাবাইল থরািপ ভােনর মােম দেশর ত অেল অজম বা
অজম কাম িডজঅড ারস, শারীিরক িতবিতা, মানিসক
অতাজিনত িতবিতা, িিতবিতা, বাকিতবিতা, িিতবিতা,
বণিতবিতা, বণ-িিতবিতা, সিরাল পালিস, ডাউন িসনোম,
বমািক িতবিতা এবং অা িতবিতাস িগণেক
িফিজওেথরািপ, অেপশনাল থরািপ, িচ অা ােয়জ থরািপ এবং
িবনাে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৫] অজম িরেসাস 
সােরর মােম পরামশ 
সবা দান

[২.৫.১] িবধােভাগী
অিভভাবক

িতবী সবা ও সাহা কসেহ অজম িরেসাস  সার থেক অজম
আা িশেদর অিভভাবকগণেক অিক িশেদর লালনপালন, তােদর
িশা, িশণ, থরািপ সবা দােনর িবষেয় িশণ ও পরামশ  দান করা
হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ২৯ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.৬] িতবী িেদর
সহায়ক উপকরণ সরবরাহ

[২.৬.১] উপকরণ
িবধােভাগী

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন পিরচািলত দশাপী ১০৩ িতবী
সবা ও সাহা কের মােম অজম বা অজম কাম িডজঅড ারস,
শারীিরকিতবিতা, মানিসক অতাজিনত িতবিতা, িিতবিতা,
বাকিতবিতা, িিতবিতা, বণিতবিতা, বণ-িিতবিতা,
সিরাল পালিস, ডাউন িসনোম, বমািক িতবিতা স িগণেক
িবনাে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং সমাজেসবা অিধদফতর
পিরচািলত িম অ উৎপাদনেক হেত ে িম অ সরবরাহ
করা হয়।

সমাজেসবা অিধদফতর ও
জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৭] িতবী িেদর
িবেশষ িশা এবং িশণ
দান

[২.৭.১] িবেশষ িশা ও
িশণ িবধােভাগী

সমাজেসবা অিধদফতর পিরচািলত িিতবী, বাক-বণিতবীসহ সকল
িতবী িবালয়, মানিসক িশেদর িতান, িপএইচিস, সমিত
িিতবী িশা কায ম, মানিসক িশেদর িতােনর িশাথ,
ইআরিসিপএইচসহ সকল িতবী িশণ ক এবং জাতীয় িতবী
উয়ন ফাউেশন পিরচািলত জাতীয় িবেশষ িশা কের ৫-১৮ বছর বয়সী
িতবী িশাথ ও জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন কক দ
অদােনর মােম পিরচািলত ৬১ বসরকাির িতবী িবালেয়র িশাথ
এর অ।

সমাজেসবা অিধদফতর ও
জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৮] িতবী কম সংান
মলা আেয়াজন

[২.৮.১] কম সংানা
িতবী ি

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন কক আেয়ািজত িতবী িেদর জব
ফয়ার বা চাকির মলার মােম িবিভ চাকিরেত িনেয়াগা িতবী
ির সংা।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৯] িতবী িেদর
জ কমে িনম াণ

[২.৯.১] িনম ােণর ভৗত
অগিত (মিত)

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর মােম বাাবয়নাধীন উয়ন কের
মােম িনম াণাধীন জাতীয় িতবী কমে এর িনিম ত অবকাঠােমার
আয়তন।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১০] অিক িশেদর
িবেশষ িবালয় পিরচালনা

[২.১০.১] চাত
অজম শাল ৃল

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর মােম চাত অিক আা
িশেদর জ ািপত িবালয় সংা।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১১] িতবী
কম জীবীেদর আবাসন
িবধা সসারণ

[২.১১.১] চাত থক
হােল

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর মােম ািপত কম জীবী িতবী নারী
ও ষেদর জ ািপত থক হােল সংা।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ৩০ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১২] িতবিতা অদান

[২.১২.১] জাউফা এর
নব াসন অদান

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন এর িনজ ফা থেক িতবী িেদর
জ দ অদান।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১২.২] এনিডিড
াের িচিকৎসা অদান

এনিডিড া এর িনজ ফা থেক িতবী িেদর জ দ অদান।
িনউেরা-ডেভলপেমাল
িডসএািবিল া

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৩] এনিডিড িবষয়ক
বাপনা িশণ দান

[২.১৩.১] জাউফা
িশণা অিভভাবক

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন থেক এনিডিড িবষয়ক বাপনা
িশণ দান।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৩.২] এনিডিড
াের মােম
িশণা

এনিডিড াের মােম এনিডিড িবষয়ক বাপনা িশণ দান।
িনউেরা-ডেভলপেমাল
িডসএািবিল া

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৪] িতবী সবা
িবষয়ক দতা উয়ন
িশণ দান

[২.১৪.১] িশণা
কম চারী

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন পিরচািলত িতবী সবা ও
সাহােকসহ িবিভ িতবী িবষয়ক িতানসেহ কম রত কম কতা-
কম চারীগেণর িতবিতা িবষয়ক দতা উয়ন িশণ।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৫] িতবিতা টিল
থরািপ চাকরণ

[২.১৫.১] টিল-থরািপ
ক সংা

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন কক িতবী িেদর টিলেথরািপ
দােনর জ িতিত টিলেথরািপ ক সংা।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৬] গণসেচতনতালক
িতবিতা উরণ মলা
আেয়াজন

[২.১৬.১] সেচতন ি
সংা

অজম বা অজম কাম িডজঅড ারস, শারীিরকিতবিতা, মানিসক
অতাজিনত িতবিতা, িিতবিতা, বাকিতবিতা, িিতবিতা,
বণিতবিতা, বণ-িিতবিতা, সিরাল পালিস, ডাউন িসনোম,
বমািক িতবিতা স িগেণর উয়েনর লে আেয়ািজত
িতবী উরণ মলার মােম সেচতন ি সংা।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৭] ইল ক
ছাপােনা ও িবতরণ

[২.১৭.১] ইল বই
সমাজেসবা অিফদফতর পিরচািলত ইল স হেত িিতবী িশেদর
জ ইল বই ছাপার লমাা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৭.২] ইল বই া
িশাথ

সমাজেসবা অিফদফতর পিরচািলত িিতবী িশেদর জ ইল বই
দােনর জ ছাছাীর লমাা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ৩১ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১৮] িতবিতা
শনাকরণ

[২.১৮.১] পিরচয়প া
িতবী

িতবিতা শনাকরণ জিরপ কায েমর আওতায় শনাত িতবী
িেদর মে পিরচয়প া িতবী ির শতকরা হার।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৮.২] শনাত
িতবী

িতবিতা শনাকরণ জিরপ কায েমর মােম ডাার কক শনাত
ও িডআইএসএস সফটওয়াের এিত িত িতবী ির সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.১৯] িতবী িেদর
ারা উৎপািদত প
িবপণন

[২.১৯.১] উৎপািদত প
িবপণন

শারীিরক িতবী রা া কক পিরচািলত মী িশ ক থেক
উৎপািদত ািক সামী এবং া িমনােরল ওয়াটার িবপণন থেক া
অেথ র পিরমাণ।

শারীিরক িতবী রা া
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[২.১৯.২] উৎপািদত
ািক সামী

শারীিরক িতবী রা া কক পিরচািলত মী িশ ক থেক
উৎপািদত ািক সামীর পিরমাণ।

শারীিরক িতবী রা া
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[২.১৯.৩] উৎপািদত
েপয় পািন

শারীিরক িতবী রা া কক পিরচািলত মী িশ ক থেক
উৎপািদত া িমনােরল ওয়াটার বা েপয় পািনর পিরমাণ।

শারীিরক িতবী রা া
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.২০] িতবী িেদর
িশানিবশ িশণ

[২.২০.১] িশণা
িতবী ি

শারীিরক িতবী রা া কক পিরচািলত মী িশ কের মােম
িশানিবস িহেসেব িশণা িতবী ির সংা।

শারীিরক িতবী রা া
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.২০.২] কম সংানা
িতবী

শারীিরক িতবী রা া কক পিরচািলত মী িশ কের মােম
িশানিবস িহেসেব িশণা িতবী িগেণর মে কম সংােনর
মােম নব ািসত িতবী ির সংা।

শারীিরক িতবী রা া
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ৩২ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.১] দ ঋণ
দান

[৩.১.১] নঃিবিনেয়ােগর
পিরমাণ

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর ঋণ কায েমর
আওতায় ণ ায়মান তহিবল হেত ঋণ িহেসেব নঃিবিনেয়াগত অেথ র
পিরমাণ।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর
পিরমাণ

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর ঋণ কায েমর
আওতায় ণ ায়মান তহিবল হেত ঋণ িহেসেব ারিক িবিনেয়াগত
অেথ র পিরমাণ।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.১.৩] আদায়ত
সািভ স চাজ

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর ঋণ কায েমর
ণ ায়মান তহিবল হেত দ ঋণ িহেসেব রিক িবিনেয়াগ ও
নঃিবিনেয়াগ হেত া সািভ স চােজর পিরমাণ।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.১.৪] িবিনেয়াগ
আদােয়র হার

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর জ ণ ায়মান
তহিবল হেত ঋণ থমবােরর মেতা িবিনেয়াগত অেথ র আদােয়র হার।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.১.৫] নঃিবিনেয়াগ
আদােয়র হার

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর ঋণ কায েমর
ণ ায়মান তহিবল হেত ঋণ িহেসেব নঃিবিনেয়াগত অেথ র আদােয়র
হার।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.২] িলক ও দতা
উয়ন িশণ

[৩.২.১] িবধােভাগী
ষ িশণাথ

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর নব াসন কায েমর
মােম েদয় িশেণ ল ষ িশণাথর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.২.২] িবধােভাগী
নারী িশণাথ

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর নব াসন কায েমর
মােম েদয় িশেণ ল নারী িশণাথর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.২.৩] িশণ ড
সংা

আরএসএস, আরএমিস, ইউিসিড ও িতবী িেদর নব াসন কায েমর
মােম েদয় িশেণর ড সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ৩৩ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৩] িবধাবিত
িশেদর আবাসন,
ভরণেপাষণ, িশা,
িশণ ও নব াসন দান

[৩.৩.১] িবধাা িশ
সরকাির িশ পিরবার,  িশ নব াসন ক, ছাটমিন িনবাস, বিব হাম,
িসএসিপিব এবং শখ রােসল িশ িশণ ও নব াসন কের মােম
িশা িতােন পাঠরত িশ িশাথর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৩.২] পাবিলক
পরীায় িশেদর গড়
পােশর হার

সরকাির িশ পিরবার,  িশ নব াসন ক, ছাটমিন িনবাস, বিব হাম,
িসএসিপিব এবং শখ রােসল িশ িশণ ও নব াসন কের িশ
িশাথেদর পাবিলক পরীায় গড় পােশর হার।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৩.৩] নব ািসত িশ
সরকাির িশ পিরবার,  িশ নব াসন ক, ছাটমিন িনবাস, বিব হাম,
িসএসিপিব এবং শখ রােসল িশ িশণ ও নব াসন কের মােম
নব ািসত িশর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৩.৪] িশ অিধকার
জনসেচতনতা কায েম
অংশহণকারী

সরকাির িশ পিরবার,  িশ নব াসন ক, ছাটমিন িনবাস, বিব হাম,
িসএসিপিব এবং শখ রােসল িশ িশণ ও নব াসন ক এবং
সমাজেসবা অিধদফতর, জলা ও উপেজলা পয ােয়র িশ কাণ বাড  কক
আেয়ািজত সভা, সিমনার, িসোিজয়াম, কম শালা এবং সামািজক
যাগােযাগ মােমর সহায়তায় সেচতন জনসংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৪] বসরকাির
এিতমখানায় কািপেটশন
া দান

[৩.৪.১] িবধাা
বালক িশ

কািপেটশন া (বসরকাির এিতমখানার এিতম িশেদর জ জনিত
মািসক ১০০০ টাকা হাের দ আিথ ক অদান) িশেদর এর আওতা
বসরকাির এিতমখানার া া বালক িশর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৪.২] িবধাা
বািলকা িশ

কািপেটশন া (বসরকাির এিতমখানার এিতম িশেদর জ জনিত
মািসক ১০০০ টাকা হাের দ আিথ ক অদান) এর আওতা বসরকাির
এিতমখানার া া বািলকা িশর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৪.৩] আওতা
িতান সংা

কািপেটশন া (বসরকাির এিতমখানার এিতম িশেদর জ জনিত
মািসক ১০০০ টাকা হাের দ আিথ ক অদান) দােনর লে বাছাইত
বসরকাির এিতমখানার সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৫] সমােজর অসহায়
জনেগাীর জ
অবকাঠােমা িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত
আবকাঠােমার আয়তন

সমাজেসবা অিধদফতেরর কায ম বাবায়েনর লে উয়ন কের
আওতায় িনম াণাধীন সরকাির অবকাঠােমা, যা সমাজকাণ মণালেয়র
িমশন বাবায়েনর লে িনিম ত, স সকল আবকাঠােমর আয়তন।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ৩৪ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৬] আল-নািহয়ান
াের মােম
িবধাবিত িশেদর
অাবাসন, িশা, িশণ ও
নব াসন

[৩.৬.১] িবধাা
িশর সংা

আল-নািহয়ান াের মােম িবধাবিত িশেদর অাবাসন, িশা,
িশণ ও নব াসন িবধার আওতায় রা া িশর সংা।

শখ জােয়দ িবন লতান আল
নািহয়ান া (বাংলােদশ)

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৬.২] পাবিলক
পরীায় িশেদর গড়
পােশর হার

আল-নািহয়ান াের মােম িবধাবিত িশেদর পাবিলক পরীায় গড়
পােশর হার

শখ জােয়দ িবন লতান আল
নািহয়ান া (বাংলােদশ)

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.১] আইেনর সংেশ 
আসা িশ বা আইেনর
সােথ সংঘাত জিড়ত
িশেদর িশণ ও
নঃএকীকরণ

[৪.১.১] সহায়তাা
িশর সংা

িশ উয়ন কসেহর মােম আবাসন িবধার আওতায় রা া
িশর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.১.২] নঃএকীত
িশ

িশ উয়ন কসেহর মােম সামািজকভােব নব ািসত/নঃএকীত
িশর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.২] েবশন ও আফটার
কয়ার সািভ স

[৪.২.১] েবশন সহায়তা
িবধােভাগী

িসএমএম কাট , জলা, উপেজলা এবং িতােন কম রত েবশন
অিফসারগেণর মােম েবশন সহায়তা া েবশনার সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.২.২] আফটার
কয়ােরর মােম
নব ািসত

িসএমএম কাট , জলা, উপেজলা ও িতােন কম রত েবশন অিফসার
অথবা সমাজেসবা অিফসারগেণর মােম আফটার কয়ার সহায়তা া
েবশনার সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.৩] ভবের িশণ ও
নব াসন

[৪.৩.১] আয়া
িবধােভাগী

সরকাির আয় কসেহর মােম বছরাপী আয় বা আবাসন িবধাা
ভবের ির সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.৩.২] নব ািসত
ভবের

সরকাির আয় কসেহর মােম বছরাপী নব ািসত ভবের িেদর
সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.৪] সামািজক-িতবী
মেয়েদর িশণ ও
নব াসন

[৪.৪.১] আয়া
সামািজক িতবী নারী

সামািজক িতবী নারীেদর িশণ ও নব াসন কসেহর মােম
বছরাপী আয়/আবাসন ও িশণ া িভকেমর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.৪.২] সামািজক
িতবী নারী নব াসন

সামািজক িতবী নারীেদর িশণ ও নব াসন কসেহর মােম
বছরাপী সামািজকভােব নব ািসত িভকেমর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ৩৫ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

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

[৪.৫.১] আয়া নারী
ও িশ

িনরাপদ হফাজত কসেহর মােম বছরাপী নারী ও িকেশারীেদর
আয়/আবাসন ও িশণ দােনর সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.৫.২] সফ হাম থেক
নব ািসত নারী ও িশ

িনরাপদ হফাজত কসেহর মােম নব ািসত নারী ও িকেশারীেদর
সংা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.৬] চাই হ লাইেনর
মােম িশ রা

[৪.৬.১] রাহাত
টিলেফান কল

চাই হ লাইন ১০৯৮ এ আগত টিলেফান কল এর মে রাহাত
টিলেফান কেলর শতকরা হার।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[৪.৬.২] া টিলেফান
কলসংা

চাই হ লাইন ১০৯৮ এ া টিলেফান কল সংা। কলসংা মােয়
ির লে াপক চারণা।

সমাজেসবা অিধদফতর
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



া: ৩৬ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ১৬, ২০১৬

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

িবভাগ
াংক ও আিথ ক
িতান িবভাগ

ভাতা িবধােভাগী,িবধােভাগী িতবী
িশাথ,ভাতা িবধােভাগী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয়
বয়ভাতা িহসাব থেক যথাসমেয় অা াংেক অথ 
অবকরণ; ২.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন
অসরেণ যথাসমেয় সানালী াংেকর িবিভ শাখায় অথ 
অবকরণ; ৩.যথাসমেয় উপকারেভাগীেদর িনকট ভাতা
িবতরণ।

সানালী, জনতা, অণী,
বাংলােদশ িষ াংক ও
রাজশাহী িষ উয়ন াংেকর
কম দতার উপর িনভরশীল।

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

মণালয়
হায়ন ও গণত
মণালয়

িনম ােণর ভৗত অগিত
(মিত),িনিম ত আবকাঠােমার
আয়তন

পিরকনা মাতােবক তকাজ সকরণ।
এ সকল িতান সমাজকাণ
মণালেয়র উয়ন কের
তকােজর সােথ সৃ।

১. কের তকােজর বাবায়ন দীঘ ািয়ত হেব।
২.িবধােভাগীগণ িত হেব; ৩.জনসাধারেণর
িনকট সরকােরর িতিত বাধা হেব। ৪. উয়ন
বােজেটর সািব ক বাবায়ন িত হেব।


