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

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সমাজকাণ মণালয় দেশর ঃ, দির, অবেহিলত, অনসর, েযাগ-িবধাবিত, সমা, পাৎপদ ও িতবী মাষেক আিথ ক ও
কািরগরী সহায়তা এবং আবাসেনর বা কের দাির িবেমাচন ও সামািজক িনরাপা িদেয় দেশর সািব ক উয়েন ণ  িমকা পালন
করেছ।  গত  বছের  ৪৪  ল  বয়ভাতােভাগী,  ১৭  ল  িবধবা  ও  ামী  িনহীতা  মিহলা  ভাতােভাগী  এবং  ১৫.৪৫  ল  অসল  িতবী
ভাতােভাগী, 1 ল িতবী িশাথর উপিসহ ৪ কম চীেত মাট ৭৭.৪৫ ল ভাতােভাগী’র নােম াংক িহসাব খালা হেয়েছ।
ভাতােভাগীেক G2P ইেলকিনক পিতেত ও ভাতােভাগীর াংক িহেসেব সরাসির ভাতার অথ  পিরেশাধ করা হয়। ১১.২3 ল
ভাতাহীতােক ই-মেপে ভাতা দান করা হেয়েছ। জলা পয ােয় জলা সমাজেসবা কমে িনম াণ কায ম  করা রেয়েছ। জাতীয়
সমাজকাণ পিরষদ কক ১৬ হাজার ৭৭৭  সমাজকাণলক িতানেক ৯৬ কা ৩৩ ল টাকা অদান দান করা হেয়েছ এবং
১ল ৪ হাজার ৮৫০ জন দির, অসহায়, িতবী,  গরীব মধাবী ছা-ছাী,   জািতসা,  েগাী,  নদী ভােন িভটামাহীন, িত
বিবাসী পিরবার, ও অােদর মাট ৬৬ কা ৬৯ ল ৪৪ হাজার টাকা অদান দওয়া হেয়েছ। জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর
মােম দেশর ৬৪  জলার ১০৩  িতবী  সবা  ও সাহা কের মােম িতবী  িেক িবনাে ায় ৬৯ ল িচিকৎসা  ও
থরািপ  সবা  এবং  ায়  ৪৫৫৩৪  হাজার  সহায়ক  উপকরণ  দান  করা  হেয়েছ।  সারােদেশ  ৮০  দতা  উয়ন  িশণ  কের  মােম
িতবী ি, িহজড়া, হিরজন, বেদ, দিলত, সরকারী িশ পিরবার ও বসরকারী িশ সদন সেহর এিতম িনবাসীসহ ২,৬২,১০৫ জনেক
িশণ দান করা হয়। এেে মণালয় কক মিনটিরংসহ সমেয়াপেযাগী কের িবিভ আইন ও নীিতমালা সংেশাধন কের ।

সমা এবং চােলসহ:

াম থেক উপেজলা সদের অবিত রাায় াংকসেহর র অেনক বশী হওয়ায় ভাতােভাগীেদর অেনক কে সারািদন অিতবািহত কের
ভাতার টাকা উোলন করেত হয়, এেত ম ও অথ  অপচয় হেয় থােক। বশীরভাগ েই ভাতােভাগীেদর লা লাইেন ৪-৫ ঘা দািড়েয়
থেক টাকা লেত হয়, যা অেনক বয় ও িতবীর জ কসা। এ াপেট সমাজকাণ মণালেয়র কায ম বাবায়েনর ে
ধান চােল হে, িবধােভাগীেদর এক কীয় িডিজটাল তভাােরর আওতায় আনয়ণ এবং ই-সািভ েসর (ই-পেম) মােম 
েয়,  সমেয়র মে দতা ও তার সে িবধােভাগীেদর দারেগাড়ায় কািত মােনর সবা পৗঁেছ দয়া। িবধােভাগী বাছাইেয়র
ে এক  বাপনার মােম Targeting Error াস করাও এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

সবাদােন াচার অশীলন িনিতকরণ, ইেনােভশনেক উৎসািহত করা, সবািহতার পিরির জ কায কর পিরেষবা দান এবং সবা
দান পিতেক ২০২১ সােলর মে িডিজটালাইজ করা হেব। ২০২১ সােলর মে সামািজক িনরাপা কায েমর ভাব ায়েনর মােম
জাতীয় সামািজক িনরাপা কৗশল বাবায়েনর লে িবকাশমান কম পিরকনা ণয়ন করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ৪৯ ল িেক বয়ভাতা, ২০ ল ৫০ হাজার িেক িবধবা ও ামী িনহীতা ভাতা, ১৮ ল িেক িতবী ভাতা ও ১
ল িতবী িশেক উপি সহ ২৩ সামািজক িনরাপা কায েমর উপকারেভাগী ৯৮.৫৩ ল জনেক ভাতা দান করা হেব;
• ৭০ হাজার দির িেক (িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীসহ) উুকরণ ও িলক িশণ দান করা হেব ও িবিনেয়াগ
ও  নঃিবিনেয়ােগর  মােম  ১৩০  কা  টাকা  দ ঋণ  দান  করা  হেব।  যােত  িনআেয়র  জনেগাী  ও  িতবী  ির
আকম সংান, িনজ িঁজ ি, দাির াস এবং মতায়ন হেব;
• সবা সহিজকরেণর লে সকল ভাতা মাবাইল াংিকং (িজ২িপ পিত) এর মােম উপকারেভাগীর িনকট পৗেছ দয়া হেব
এবং মিনটিরং ও পিরদশ ন কায ম জারদার করা হেব। িতবিতা শনাকরণ জিরেপর আেলােক ১৮ ল িতবী ির ত
িবেষণ কের ভাতা দান করা হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
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 ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ 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. দির/অসল ও অনসর জনেগাীর সামািজক রা জারদারকরণ;
২. িতবী িেদর সমিত ও সমউয়ন িনিতকরণ
৩. সামািজক ায় িবচার ও নঃএকীকরণ (Reintegration)
৪. আথ সামািজক উয়েন সামািজক সা (Equity) িনিতকরণ
৫. িতািনক সমতা িকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সমাজকাণ সংা নীিত ণয়ন, নীিতমালা েগাপেযাগী কের সংেশাধন এবং 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 অপরাধবণভবের,
আইেনর সংেশ  আসা িশ বা আইেনর সােথ সংঘােত জিড়ত িশ ও সামািজক অপরাধবণ িেদর উয়ন, আেবণ
(েবশন) এবং অা আফটার কয়ার সািভ স বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

সামািজক িনরাপা সসারণ :
ভাতা াির ফেল অসহায়
িকটা হেলও র হেয়েছ;
সমােজ রভােব চলােফরা
করেত পারেছন এবং পিরবাের
 বেড়েছ। দািরতা াস
পাে।

বয়ভাতার আওতার হার (উপ
ভাতা াতার সংা ১,১০,৯৬,৪০০
জন এবং কভােরজ ৪৯.০০ ল)

% ৩৬.০৪ ৩৯.৬৬ ৪৪.১৬ ৪৬ ৫০
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

১। বাংলােদশ পিরসংান েরা এর`‘Report on
Bangladesh Sample Vital
Statistics-2016’; ২। সমাজেসবা অিধদফতর
থেক া ত ; ৩। জাতীয় সমাজকাণ পিরষেদর
গেবষণাপ, অোবর ২০১৮ ।

িবধবা, ামী িনিহতা মিহলা ভাতার
আওতার হার (উপ ভাতা
াতার সংা সংা ৫১,৩২,০৯৩
জন২ এবং কভােরজ ২০.৫০ ল )

% ২৭.২৮ ৩৩.১২ ৩৯.৯৪ ৪২ ৪৫
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

১। বাংলােদশ পিরসংান েরা এর`‘Report on
Bangladesh Sample Vital
Statistics-2016’; ২। সমাজেসবা অিধদফতর
থেক া ত ; ৩। জাতীয় সমাজকাণ পিরষেদর
গেবষণাপ, অোবর ২০১৮ ।

িতবী িেদর জ
সামািজক িনরাপার আওতা
সসারণ এক ায়ী আেয়র
উৎস হেয়েছ, যার ফেল সমােজ
তােদর  বেড়েছ, দািরতা
াস পাে।

িতবিতা জিরেপ শনাত
িতবী িেদর মে িতবী
ভাতাহীতার হার (সমাজেসবা
অিধদেরর িডসএিবিল
ইনফরেমশন িসেম হেত ২৭
লাই,২০২০ পয  া ত অযায়ী
সনাত মাট িতবীর সংা
১৯,৪৫,৬৬৮ জন৩ এবং কভােরজ
১৯ ল)

% ৬১.৫১ ৯১.৭২ ৯৭.৬৫ ১০০ ১০০
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

১। সমাজেসবা অিধদফতেরর Disability
Information System এর ত (লাই
২০২০ পয ) ২। জাতীয় সমাজকাণ পিরষেদর
গেবষণাপ, অোবর ২০১৮ ।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] দির/অসল ও
অনসর জনেগাীর
সামািজক রা
জারদারকরণ;

২২

[১.১] বয়ভাতা দান
[১.১.১] ভাতা
িবধােভাগী

মিত ল ৫ ৪০.০০ ৪৪.০০ ৪৯.০০ ৪৮.৯৫ ৪৮.৯০ ৪৮.৮৫ ৪৮.৭০ ৫২.০০ ৫৫.০০

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা
ভাতা দান

[১.২.১] ভাতা
িবধােভাগী

মিত ল ৩ ১৪.০০ ১৭.০০ ২০.৫০ ২০.৪৫ ২০.৪০ ২০.৩৫ ২০.৩০ ২২.০০ ২৫.০০

[১.৩] িহজড়া, বেদ ও অনসর
জনেগাীর জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৩.১] ভাতা
িবধােভাগী

মিত সংা ২ ৪২.৫০ ৫২.৬০ ৫২.৬০ ৫২.৫০ ৫২.২৫ ৫২.০০ ৫১.৫০ ৫৫.০০ ৬০.০০

[১.৩.২] িবধােভাগী
িশণাথ

সমি সংা ২ ৪.৪০ ৫.০২ ৫.০২ ৫.০০ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৫০ ৫.০০ ৫.৫০

[১.৩.৩] উপি
িবধােভাগী

সমি সংা ২ ২০.৩৫ ২৭.১৪ ২৭.১৪ ২৭.১০ ২৭.০০ ২৬.৫০ ২৬.২৫ ২৮.০০ ৩০.০০

[১.৪] হাসপাতােল অবানরত 
রাগীেদর সহায়তা দান

[১.৪.১] সবা সংা সমি ল ১ ৫.৬ ৫.৭৫ ৫.৯০ ৫.৮৫ ৫.৭৮ ৫.৭৭ ৫.৭৬ ৬.০০ ৬.১০

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

[১.৫.১] আিথ ক
সহায়তা িবধােভাগী

সমি সংা ২ ১৫০০০ ২৯৯১০ ৩০০০০ ২৯৯০০ ২৯৮৯০ ২৯৮৮৫ ২৯৮৮০ ৩৫০০০ ৪০০০০

[১.৬] চা-িমকেদর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক
সহায়তা িবধােভাগী

সমি সংা ১ ৪০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ৪৯৯৫০ ৪৯৯০০ ৪৯৮৭৫ ৪৯৮৫০ ৫২০০০০ ৫৫০০০

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

[১.৭.১] িবধােভাগী
িতান

সমি সংা ১ ৫৩৫০ ৫৩৬০ ৫৩৭০ ৫৩৫০ ৫৩৩০ ৫৩২০ ৫৩১০ ৫৪০০ ৫৫০০

[১.৭.২] িবধােভাগী
ি

সমি সংা ১ ২৯৮০০ ৩০৬৫০ ৩০৯০০ ৩০০৫০ ২৯২৫০ ২৮৫০০ ২৭৭৫০ ৩১৯০০ ৩৩১০০

[১.৮] ােসবী িতােনর
সমতা িলক িশণ
আেয়াজন

[১.৮.১] িশণ
িবধােভাগী

সমি সংা ১ ১২৬৪ ৮৫৮ ১২৫০ ১২২৫ ১২০০ ১১৭৫ ১১৫০ ১৩০০ ১৪০০

[১.৯] িজিপ পিতেত ভাতা দান
(বয়ভাতা, িবধবাভাতা ও
িতবীভাতা)

[১.৯.১] িজিপ
পিতেত ভাতাা
ভাতােভাগীর শতকরা
হার

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িতবী িেদর
সমিত ও সমউয়ন
িনিতকরণ

১৫
[২.১] িতবী ভাতা দান

[২.১.১] িবধােভাগী
িতবী

মিত ল ৩ ১০.০০ ১৫.৪৫ ১৮.০০ ১৭.৯৫ ১৭.৯০ ১৭.৮০ ১৭.৭০ ১৯.০০ ২০.০০

[২.২] িতবী িশাথেদর িশা
উপি দান

[২.২.১] িবধােভাগী
িতবী িশাথ

মিত ল ২ ০.৯০ ১.০০ ১.০০ ০.৯৯ ০.৯৮ ০.৯৭ ০.৯৬ ১.১০ ১.২০

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

[২.৩.১] দ সবা
সংা

মিত ল ১ ১২.০৮ ১১.৭৮ ১২.০০ ১০.৮০ ৯.৬০ ৮.৪০ ৭.২০ ১২.৫০ ১২.৬

[২.৪] ামাণ ভােনর মােম
শারীিরক ও থরািপ সবা দান

[২.৪.১] দ সবা
সংা

মিত ল ১ ১.৩৯ ১.০৫ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.৩০ ১.৪০

[২.৫] িতবী িেদর সহায়ক
উপকরণ সরবরাহ

[২.৫.১] উপকরণ
িবধােভাগী

সমি সংা ১ ১১১৯৭ ১২১৩৫ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৫০০ ৯০০০ ১০০০০

[২.৬] িতবিতা অদান
[২.৬.১] এনিডিড
াের িচিকৎসা
অদান

সমি সংা ১ ১২০০ ১২২০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ৩০০০ ৩০০০

[২.৭] িতবী িেদর ারা
উৎপািদত প িবপণন

[২.৭.১] উৎপািদত
েপয় পািন

সমি
ল
িলটার

২ ১৮.০০ ৩৫.৫০ ৪০.০০ ৩৬.০০ ৩২.০০ ২৮.০০ ২৪.০০ ৫০.০০ ৬০.০০

[২.৭.২] উৎপািদত প
িবপণন

সমি
ল
টাকা

১ ৩২০ ৬৫০ ৬৫৫ ৫৯০ ৫২৪ ৪৫৯ ৩৯৩ ৭৫৫ ৮৫৫

[২.৭.৩] উৎপািদত
ািক সামী

সমি
ল
িপস

১ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৬.৫ ১৪.৮৫ ১৩.২০ ১১.৫৫ ৯.৯০ ১৭.০০ ১৮.৫০

[২.৮] িতবী িেদর
িশানিবশ িশণ

[২.৮.১] িশণা
িতবী ি

সমি সংা ১ ৩০০ ৩১০ ৩২০ ২৮৮ ২৫৬ ২২৪ ১৯২ ৩৩০ ৩৪০

[২.৮.২] কম সংানা
িতবী

সমি সা ১ ২৩৫ ২৫০ ২৬০ ২৩৪ ২০৮ ১৮২ ১৫৬ ২৭০ ২৮০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

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)

১৪

[৩.১] দ ঋণ দান

[৩.১.১] ঋণ
কায ম পিরদশ নব ক
িফডাক দান

সমি সংা ২ ২ ১ ৩ ৪

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

১ ৫২.০০ ৩০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০ ১১০ ১২০

[৩.১.৩]
নঃিবিনেয়ােগর
পিরমান

সমি
কা
টাকা

১ ৮০.০০ ৮০.০০ ৯০.০০ ৮৮.০০ ৮৫.০০ ৮২.০০ ৮০.০০ ৯২.০০ ৯৫.০০

[৩.২] িলক ও দতা উয়ন
িশণ

[৩.২.১] িশণ ক
পিরদশ ন

মিত সংা ২ ৩২ ৩২ ৩৪ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩৪ ৩৫

[৩.২.২] িবধােভাগী
ষ িশণাথ

সমি সংা ১ ৩৫০০০ ৩৬০০০ ৪০০০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০ ৩২৫০০ ৪২০০০ ৪৪০০০

[৩.২.৩] িবধােভাগী
নারী িশণাথ

সমি সংা ১ ৩০০০০ ৩১০০০ ৩৫০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৭৫০ ২৮৫০০ ৩৬০০০ ৩৮০০০

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

[৩.৩.১] িবধাা
িশ

মিত সংা ১ ১৩৩৫০ ১৩৩৭০ ১৩৩৭০ ১৩৩০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১৩০০০ ১৩৫০০ ১৩৬৫০

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায়
কািপেটশন া দান

[৩.৪.১] িবধাা
বালক িশ

সমি সংা ১ ৭৬০০০ ৮৫০০০ ৮৮০০০ ৮৭৫০০ ৮৭৪০০ ৮৭২০০ ৮৭০০০ ৯৫০০০ ১০০০০০

[৩.৪.২] িবধাা
বািলকা িশ

সমি সংা ১ ১০০০০ ১১৫০০ ১২০০০ ১১৯০০ ১১৮০০ ১১৭০০ ১১৬০০ ১২৫০০ ১৩০০০

[৩.৪.৩] আওতা
িতান সংা

সমি সংা ১ ৩৮১৭ ৩৯২০ ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৯৩৫ ৩৯৩০ ৩৯২৫ ৪১০০ ৪২০০

[৩.৫] অৈবতিনক হালী কােজর
ময াদা উীতকরণ ও পািরবািরক
কায েম নারী-েষর
অংশীদািরলক দািয় বনেক
উৎসািহতকরণ

[৩.৫.১] চারণা (ি
ও িভয়াল)’র মােম
সেচতন ি

সমি সংা ১ ৫০০০০ ৬০০০০ ৭৫০০০ ৭২০০০ ৭০০০০ ৬৭০০০ ৬৫০০০ ১০০০০০ ২০০০০০

[৩.৫.২] সিমনার ও
ওয়াকশেপর মােম
সেচতন ি

সমি সংা ১ ৩৫০ ৫০০ ৬০০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ৮০০ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

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

১৪

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

[৪.১.১] সহায়তাা
িশর সংা

সমি সংা ১ ৬০০ ১০০০ ১২০০ ১১৭৫ ১১৫০ ১১৪০ ১১৩০ ১২৫০ ১৩০০

[৪.১.২] নঃএকীত
িশ

সমি সংা ১ ৩০০ ৩০০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৪০০ ৪৫০

[৪.২] েবশন ও আফটার কয়ার
সািভ স

[৪.২.১] েবশন
সহায়তা িবধােভাগী

সমি সংা ১ ৬৫০ ৭০০ ৭২৫ ৭২০ ৭১৫ ৭১০ ৭০৫ ৭৫০ ৮০০

[৪.২.২] আফটার
কয়ােরর মােম
নব ািসত

সমি সংা ১ ২৩০০ ২৪০০ ২৪৫০ ২৪৪০ ২৪৩০ ২৪২০ ২৪১০ ২৫০০ ৩০০০

[৪.৩] ভবের িশণ ও নব াসন
[৪.৩.১] নব ািসত
ভবের

সমি সংা ১ ৪২০ ৪২৫ ৩৫০ ৩১৮ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ৪৫০ ৫০০

[৪.৪] সামািজক-িতবী মেয়েদর
িশণ ও নব াসন

[৪.৪.১] আয়া
সামািজক িতবী নারী

সমি সংা ১ ২৫০ ১৫০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ২০০ ২৫০

[৪.৪.২] সামািজক
িতবী নারী নব াসন

সমি সংা ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

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

[৪.৫.১] সফ হাম
থেক নব ািসত নারী ও
িশ

সমি সংা ১ ২১০ ২০৫ ২০৩ ২০২ ২০১ ২১৫ ২২৫

[৪.৬] িজববষ  উপলে চা-বাগান
িমকেদর জীবনমান উয়েন
টকসই আবাসন িনম াণ

[৪.৬.১] অবকাঠােমা
িনম াণ

সমি সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৭] িজববষ  উপলে ৮৮৭ 
কায ালেয় বব ও ি কণ ার
াপন

[৪.৭.১] ািপত বব
ও ি কণ ার

সমি সংা ২ ৮৮৭ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০

[৪.৮] িজববষ  উপলে জিরেপ
অ  সকল িতবীেদর ভাতা
এবং উপি দান

[৪.৮.১] সকল
িতবীেদর ভাতা ও
উপির আওতায়
আনার শতকরা পিরমাণ

গড় % ২ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] িতািনক সমতা
িকরণ

১০

[৫.১] ২২  জলায় জলা
সমাজেসবা কমে এর
অবকাঠােমা িনম াণ

[৫.১.১] সাইট
িপােরশন এবং
অবকাঠােমা িনম াণ

গড় % ২ ১২ ৫০ ৮০ ৭৬ ৭২ ৭০ ৬৮ ১০০ ১০০

[৫.২] ভাতা ও উপি কায ম
মিনটিরং

[৫.২.১] া
িতেবদেনর িভিেত
পিরদশ নব ক িফডাক
দান

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৪

[৫.৩] অনলাইন ভাতা াবাপনা
িসেম ই মিনটিরং

[৫.৩.১] মািসক ডাটা
মিনটিরং

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ৪ ৫

[৫.৪] িবিভ ভাতা
কায ম/অা িবমান
নীিতমালা সংেশাধন

[৫.৪.১] িবমান
নীিতমালা
হালনাগাদকরণ

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ১২ ১১

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-
সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  সিচব,  সমাজকাণ  মণালয়  মাননীয়  মী,  সমাজকাণ  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই  িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,
সমাজকাণ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
সমাজকাণ মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

ি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 ইআরিসিপএইচ এময়েম এ িরেহিবিলেটশন সার ফর িফিজকািল হািকাপট

৯ এনিডিড িনউেরা-ডেভলপেমাল িডজএািবিল

১০ িপএইচিস িফিজকািল হািকাপট িনং সার
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক 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। ২০২০-২১
অথ বছের ভাতােভাগীর সংা ৪৯.০০ ল জন। ভাতার অথ  িত ৩
মাস অর ভাতােভাগীগেণর   াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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। ২০২০-২১ অথ বছের ভাতােভাগীর সংা
২০.৫০ ল জন। ভাতার অথ  িত ৩ মাস অর ভাতােভাগীগেণর 
 াংক িহসােব পিরেশাধ করা হয়।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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

[১.৩] িহজড়া, 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 ৬০০ টাকা হাের এ ভাতা
দান করা হয়। ২০২০-২১ অথ বছের িবধােভাগীর সংা ৫২.৬০
জন। ভাতার অথ  িত ৩ মাস অর ভাতােভাগীগেণর   াংক
িহসােব পিরেশাধ করা হয়।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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 ৭০০ টাকা, মািমক পয ােয় ৮০০, উ মািমক
পয ােয় ১০০০ টাকা এবং উতর পয ােয় ১২০০ টাকা হাের উপি
দান করা হয়। ২০২০-২১ অথ বছের িবধােভাগীর সংা ২৭,১৪৭
জন।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৪] হাসপাতােল অবানরত 
রাগীেদর সহায়তা দান

[১.৪.১] 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।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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

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

[১.৫.১] 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।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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

[১.৬] চা-িমকেদর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

ত ঃ ও গরীব চা-িমকেক িনব াচন কের িত চা-িমক
পিরবারেক সব েমাট ৫,০০০ (পচ হাজার ) টাকার আিথ ক সহায়তা
এককালীন িবতরণ করা হয়।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

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

[১.৭.১] ি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।

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[১.৭.২] িবধােভাগী
ি

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

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন,
বােজট বাবায়ন
িতেবদন

িবিভ িতেবদন থেক ২য়
পয ােয়র ত সংহ ও যাচাই
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৮] ােসবী িতােনর
সমতা িলক িশণ
আেয়াজন

[১.৮.১] ি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।

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[১.৯] িজিপ পিতেত ভাতা দান
(বয়ভাতা, িবধবাভাতা ও
িতবীভাতা)

[১.৯.১] িজিপ
পিতেত ভাতাা
ভাতােভাগীর শতকরা
হার

সমাজকাণ মণালেয়র মােম মািডাইেমনশনাল অনলাইন ভাতা
বাপনা এর মােম ইেলিনক পিতেত ভাতা া (বয়ভাতা,
িবধবা ভাতা ও িতবী ভাতা) ভাতােভাগীর সংার সােথ মাট
ভাতােভাগীর সংার অপাত।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[২.১] িতবী ভাতা দান
[২.১.১] িবধােভাগী
িতবী

দির সীমার নীেচ অবানরত িতবী ি মািসক ৬০০ টাকা
হাের এ ভাতা পান। ২০২০-২১ অথ বছের ভাতােভাগীর সংা ১৮ ল।
ভাতার অথ  িত ৩ মাস অর ভাতােভাগীগেণর   াংক িহসােব
পিরেশাধ করা হয়।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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

[২.২] িতবী িশাথেদর িশা
উপি দান

[২.২.১] িবধােভাগী
িতবী িশাথ

৫ বছর উে িতবী িশাথেদর াথিমক পয ােয় ৭৫০ টাকা,
মািমক পয ােয় ৮০০ টাকা, উ মািমক পয ােয় ৯০০ টাকা এবং
উতর পয ােয় ১৩০০ টাকা হাের উপি দান করা হয়। ২০২০-২১
অথ বছের উপি দােনর লমাা ১ ল জন।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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

িতবিতা শাখা/ িতান ও
িতবিতা অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[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।

িতবিতা শাখা/ িতান ও
িতবিতা অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৫] িতবী িেদর সহায়ক
উপকরণ সরবরাহ

[২.৫.১] উপকরণ
ি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 ৬২
বসরকাির িতবী িবালেয়র িশাথ এর অ ।

িতবিতা শাখা/ িতান ও
িতবিতা অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৬] িতবিতা অদান
[২.৬.১] এনিডিড াের
িচিকৎসা অদান

এনিডিড া এর িনজ ফা থেক িতবী িেদর জ দ
অদান।

এনিডিড শাখা/ িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৭] িতবী িেদর ারা
উৎপািদত প িবপণন

[২.৭.১] উৎপািদত
েপয় পািন

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

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[২.৭.২] উৎপািদত প
িবপণন

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

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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

[২.৭.৩] উৎপািদত
ািক সামী

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

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

ি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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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৮] িতবী িেদর
িশানিবশ িশণ

[২.৮.১] িশণা
িতবী ি

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

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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

[২.৮.২] 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।

শাসন-৫ শাখা/শাসন-২
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.১] দ ঋণ দান

[৩.১.১] ঋণ
কায ম পিরদশ নব ক
িফডাক দান

ঋণ কায ম পিরদশ নব ক িফডাক দান সকল শাখা
ি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।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

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

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন বািষ ক
িতেবদন, মািসক অগিত
িতেবদন, বােজট বাবায়ন
িতেবদন

[৩.১.৩]
নঃিবিনেয়ােগর
পিরমান

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

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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] িশণ ক
পিরদশ ন

িশণ ক পিরদশ ন সকল শাখা
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.২.২] িবধােভাগী
ষ িশণাথ

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

সকল শাখা
ি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

[৩.২.৩] িবধােভাগী
নারী িশণাথ

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

সকল শাখা
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[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, শখ রােসল িশ িশণ ও নব াসন কের মােম
িশা িতােন পাঠরত িশ িশাথর সংা।

িতান শাখা/ িতান অিধশাখা/
িতান ও িতবিতা অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায়
কািপেটশন া দান

[৩.৪.১] িবধাা
বালক িশ

কািপেটশন া (বসরকাির এিতমখানার এিতম িশেদর জ
জনিত মািসক ২০০০ টাকা হাের দ আিথ ক অদান) িশেদর এর
আওতা বসরকাির এিতমখানার া া বালক িশর সংা।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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 ২০০০ টাকা হাের দ আিথ ক অদান) এর
আওতা বসরকাির এিতমখানার া া বািলকা িশর সংা।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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 ২০০০ টাকা হাের দ আিথ ক অদান) দােনর
লে বাছাইত বসরকাির এিতমখানার সংা।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৩.৫] অৈবতিনক হালী কােজর
ময াদা উীতকরণ ও পািরবািরক
কায েম নারী-েষর
অংশীদািরলক দািয় বনেক
উৎসািহতকরণ

[৩.৫.১] চারণা (ি
ও িভয়াল)’র মােম
সেচতন ি

িলফেলট, পাার, িবলেবাড , পিকার িবাপন ইতািদ ি িমিডয়া
এবং িভ ট, ইউউব, ফজক ইতািদ চার মােম িভিডও
চারণার মােম জনসেচনতা ি। অৈবতিনক হালী কােজর
ময াদা উীতকরণ ও পািরবািরক কায েম নারী-েষর
অংশীদািরলক দািয় বনেক উৎসািহতকরেণ সেচতন ির
সংা এ ে াল জিরেপর মেেম সংা পিরমাপ করেত
হেব।

গেবষণা কাশনা ও ায়ন
শাখা/অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

াল জিরপ
সমাজেসবা অিধদফতর এবং
সমাজকাণ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন।

[৩.৫.২] সিমনার ও
ওয়াকশেপর মােম
সেচতন ি

অৈবতিনক হালী কােজর ময াদা উীতকরণ ও পািরবািরক
কায েম নারী-েষর অংশীদািরলক দািয় বনেক
উৎসািহতকরেণ সিমনার ও ওয়াকশেপর মােম সমােজর ণ 
ি, সমাজকাণ মণালয় অধীন দর সংাসেহর কম কতা-
কম চারী, মণালেয়র অংশীজন (কেহাার), যারা িবিভ
সামাজকাণ লক কােজ   ে ন দান করেছন, তােদর
সমেয় ৩-৫ ওয়াকশপ ও সিমনােরর মােম জনসেচনতা ি
করেত হেব।

গেবষণা কাশনা ও ায়ন
শাখা/অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদফতেরর
২য় পয ােয়র ডাটা

সমাজেসবা অিধদফতেরর ২য়
পয ােয়র ডাটা, মণালয় ও
অিধদফতেরর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] আইেনর সহায়তায় 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।

িতান শাখা/িতান
অিধশাখা/িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন

[৪.১.২] নঃএকীত
িশ

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

িতান শাখা/িতান
অিধশাখা/িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[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।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

ি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।

িতান শাখা/িতান
অিধশাখা/িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

ি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] নব ািসত
ভবের

সরকাির আয় কসেহর মােম বছরাপী নব ািসত ভবের
িেদর সংা।

িতান শাখা/িতান
অিধশাখা/িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

ি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।

িতবিতা শাখা/ িতান ও
িতবিতা অিবভাগ

ি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।

িতবিতা শাখা/ িতান ও
িতবিতা অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

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

[৪.৫.১] সফ হাম
থেক নব ািসত নারী ও
িশ

িনরাপদ হফাজত কসেহর মােম নব ািসত নারী ও
িকেশারীেদর সংা।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন

[৪.৬] িজববষ  উপলে চা-বাগান
িমকেদর জীবনমান উয়েন
টকসই আবাসন িনম াণ

[৪.৬.১] অবকাঠােমা
িনম াণ

চা-বাগান িমকেদর জীবনমান উয়েন টকসই আবাসন িনম াণ
িতান শাখা/িতান
অিধশাখা/িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, সামািজক
িনরাপা সংা মািসক
িতেবদন

[৪.৭] িজববষ  উপলে ৮৮৭ 
কায ালেয় বব ও ি কণ ার
াপন

[৪.৭.১] ািপত বব
ও ি কণ ার

সমাজেসবা অিধদফতেরর অধীন মাঠপয ােয় ১০৩২ কায ালয় ও
িতান রেয়েছ। সকল িতান ও কায ালেয় িজব বষ  উপলে
‘বব ও ি কন ার’ াপন করার িসা হীত হেয়েছ।
ইেতামে ১৪৫ কায ালয় ও িতােন ি কন ার াপন করা
হেয়েছ। অবিশ ৮৮৭ কায ালয় ও িতােন ২০২০-২১ অথ বছের
‘বব ও ি কন ার’ াপন করা হেব।

শাসন-১ শাখা/অিধশাখা/শাসন
অিবভাগ

জলা ও িবভাগীয়
কায ালয় থেক ২য়
পয ােয়র ত সংহ ও
যাচাই

বািষ ক িতেবদন

[৪.৮] িজববষ  উপলে জিরেপ
অ  সকল িতবীেদর ভাতা
এবং উপি দান

[৪.৮.১] সকল
িতবীেদর ভাতা ও
উপির আওতায়
আনার শতকরা পিরমাণ

দির সীমার নীেচ অবানরত িতবী ি মািসক ৬০০ টাকা
হাের এ ভাতা পান। ২০২০-২১ অথ বছের ভাতােভাগীর সংা ১9
ল। ভাতার অথ  িত ৩ মাস অর ভাতােভাগীগেণর   াংক
িহসােব পিরেশাধ করা হয়।

সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা)
/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম ও
ায়ন অিবভাগ

িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

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



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ২৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.১] ২২  জলায় জলা
সমাজেসবা কমে এর
অবকাঠােমা িনম াণ

[৫.১.১] সাইট
িপােরশন এবং
অবকাঠােমা িনম াণ

৬৪  জলা সমাজেসবা কমে িনম াণ কায েমর মে আগামী
২০20-21 অথ বছের ২২ জলায় অবকাঠােমা িনম াণ হেব। সাইট
িপােরশন ও িনমােণ র 100% কাজ শষ করা হেব।

পিরকনা শাখা/পিরকনা
অিধশাখা/পিরকনা, উয়ন ও আইন
অিবভাগ

সাইট িপােরশন এবং
অবকাঠােমা উয়েনর
শতকরা হার

অগিতর িতেবদন

[৫.২] ভাতা ও উপি কায ম
মিনটিরং

[৫.২.১] া
িতেবদেনর িভিেত
পিরদশ নব ক িফডাক
দান

অনলাইন ভাতা বাপনা িসেেম এিপএমএস সফটওয়াের
আপেলাড ডাটা িত ৩ মােস একবার মিনটিরং করা হেব।

সকল শাখা
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[৫.৩] অনলাইন ভাতা াবাপনা
িসেম ই মিনটিরং

[৫.৩.১] মািসক ডাটা
মিনটিরং

অনলাইন ভাতা বাপনা িসেেম এিপএমএস সফটওয়াের
আপেলাড ডাটা িত ৩ মােস একবার মিনটিরং করা হেব।

সকল শাখা
িবিভ িতেবদন থেক
২য় পয ােয়র ত সংহ
ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন

[৫.৪] িবিভ ভাতা কায ম/অা
িবমান নীিতমালা সংেশাধন

[৫.৪.১] িবমান
নীিতমালা
হালনাগাদকরণ

সমাজকাণ মণালয় এর ভাতা কায ম সহ অা কায ম
ভােব বাবায়েনর জ িবিভ নীিতমালা সংেশাধন করা হয়

সকল শাখা/অিধশাখা/অিবভাগ

আওতাধীন দর/সংা
থেক পাত াব এবং
িবিভ িতেবদন থেক
ত সংহ ও যাচাই

বািষ ক িতেবদন, মািসক
অগিত িতেবদন, বােজট
বাবায়ন িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ২৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

আয়া নারী ও িশ
িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

আয়া সামািজক
িতবী নারী

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

সামািজক িতবী
নারী নব াসন

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

নব ািসত ভবের
িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

আফটার কয়ােরর
মােম নব ািসত

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

সহায়তাা িশর
সংা

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

েবশন সহায়তা
িবধােভাগী

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযািগতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:২৯ া: ২৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ২৫, ২০২০

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

নঃএকীত িশ
িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযািগতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

আয়া ও িশণ
া িবধােভাগী

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

েবশন সহায়তা
িবধােভাগী

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

সহায়তাা িশর
সংা

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

আয়া ও িশণ
া িবধােভাগী

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

আফটার কয়ােরর
মােম নব ািসত

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

সহায়তাা িশর
সংা

িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।

মণালয় /
িবভাগ

রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

নঃএকীত িশ
িবিভ আইন ও নীিতমালা অযায়ী মণালেয়র িবিভ কায ম
মাঠ পয ােয় বাবায়েনর জ রা মণালেয়র সহেযাগীতা
একা েয়াজন

আইন েয়ােগর দািয় আইন লা
রাকারী বািহনী কক িনয়ীত

িশ আইন ২০১৩, িদ েবশন অব অেফার অিড েন
১৯৬০ এবং ভবের ও িনরায় ি (নব াসন) আইন,
২০১১ ইতািদ আইেনর েয়াগ করা হেল তািয়ত
িতানসেহ িনবাসীর সংা াস/ি হেত পাের।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

নঃিবিনেয়ােগর
পিরমাণ

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

িবিনেয়ােগর পিরমাণ

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

আদায়ত সািভ স চাজ

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

িবধােভাগী িতবী
িশাথ

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

িবধােভাগী িতবী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

িজিপ পিতেত
ভাতাা ভাতােভাগীর
শতকরা হার

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

িশণ িবধােভাগী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

ভাতা িবধােভাগী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

িবধােভাগী
িশণাথ

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

উপি িবধােভাগী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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 /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

ভাতা িবধােভাগী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

ভাতা িবধােভাগী

১.সমাজেসবা অিধদেরর িবভাজন অসরেণ কীয় ি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।


