
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

সমাজকাণ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
দির/অসল ও অনসর
জনেগাীর সামািজক
রা জারদারকরণ;

২২

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী ল ৫ ৪৯.০০ ৪৮.৯৫ ৪৮.৯০ ৪৮.৮৫ ৪৮.৭০ ৪৯.০০

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা
দান

[১.২.১] ভাতা িবধােভাগী ল ৩ ২০.৫০ ২০.৪৫ ২০.৪০ ২০.৩৫ ২০.৩০ ২০.৫০

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

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী সংা ২ ৫২.৬০ ৫২.৫০ ৫২.২৫ ৫২.০০ ৫১.৫০ ২৬০০

[১.৩.২] িবধােভাগী
িশণাথ

সংা ২ ৫.০২ ৫.০০ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৫০ ৪৫০

[১.৩.৩] উপি িবধােভাগী সংা ২ ২৭.১৪ ২৭.১০ ২৭.০০ ২৬.৫০ ২৬.২৫ ৭৯৩

[১.৪] হাসপাতােল অবানরত  রাগীেদর
সহায়তা দান

[১.৪.১] সবা সংা ল ১ ৫.৯০ ৫.৮৫ ৫.৭৮ ৫.৭৭ ৫.৭৬ ২.২৯

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

[১.৫.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

সংা ২ ৩০০০০ ২৯৯০০ ২৯৮৯০ ২৯৮৮৫ ২৯৮৮০ ৭৫০০

[১.৬] চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

সংা ১ ৫০০০০ ৪৯৯৫০ ৪৯৯০০ ৪৯৮৭৫ ৪৯৮৫০ ০

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

[১.৭.১] িবধােভাগী িতান সংা ১ ৫৩৭০ ৫৩৫০ ৫৩৩০ ৫৩২০ ৫৩১০ ০

[১.৭.২] িবধােভাগী ি সংা ১ ৩০৯০০ ৩০০৫০ ২৯২৫০ ২৮৫০০ ২৭৭৫০ ০

[১.৮] ােসবী িতােনর সমতা
িলক িশণ আেয়াজন

[১.৮.১] িশণ িবধােভাগী সংা ১ ১২৫০ ১২২৫ ১২০০ ১১৭৫ ১১৫০ ০

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

[১.৯.১] িজিপ পিতেত
ভাতাা ভাতােভাগীর শতকরা
হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ০.১৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িতবী িেদর সমিত
ও সমউয়ন িনিতকরণ

১৫

[২.১] িতবী ভাতা দান [২.১.১] িবধােভাগী িতবী ল ৩ ১৮.০০ ১৭.৯৫ ১৭.৯০ ১৭.৮০ ১৭.৭০ ১৮.০০

[২.২] িতবী িশাথেদর িশা উপি
দান

[২.২.১] িবধােভাগী িতবী
িশাথ

ল ২ ১.০০ ০.৯৯ ০.৯৮ ০.৯৭ ০.৯৬ ১.০০

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

[২.৩.১] দ সবা সংা ল ১ ১২.০০ ১০.৮০ ৯.৬০ ৮.৪০ ৭.২০ ৫.৬১৫০৪

[২.৪] ামাণ ভােনর মােম শারীিরক ও
থরািপ সবা দান

[২.৪.১] দ সবা সংা ল ১ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.২৪৪৭৪

[২.৫] িতবী িেদর সহায়ক উপকরণ
সরবরাহ

[২.৫.১] উপকরণ িবধােভাগী সংা ১ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৫০০ ৭২২৮

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

সংা ১ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ০

[২.৭] িতবী িেদর ারা উৎপািদত
প িবপণন

[২.৭.১] উৎপািদত েপয় পািন
ল
িলটার

২ ৪০.০০ ৩৬.০০ ৩২.০০ ২৮.০০ ২৪.০০ ১৮.৫৯

[২.৭.২] উৎপািদত প িবপণন
ল
টাকা

১ ৬৫৫ ৫৯০ ৫২৪ ৪৫৯ ৩৯৩ ২৪১.৩৮

[২.৭.৩] উৎপািদত ািক
সামী

ল িপস ১ ১৬.৫ ১৪.৮৫ ১৩.২০ ১১.৫৫ ৯.৯০ ১০.৭২

[২.৮] িতবী িেদর িশানিবশ
িশণ

[২.৮.১] িশণা িতবী
ি

সংা ১ ৩২০ ২৮৮ ২৫৬ ২২৪ ১৯২ ১৬০

[২.৮.২] কম সংানা
িতবী

সা ১ ২৬০ ২৩৪ ২০৮ ১৮২ ১৫৬ ১৩০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
সামািজক ায় িবচার ও
নঃএকীকরণ
(Reintegration)

১৪

[৩.১] দ ঋণ দান

[৩.১.১] ঋণ কায ম
পিরদশ নব ক িফডাক দান

সংা ২ ২ ১ ৮৮

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর পিরমাণ
কা
টাকা

১ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০ ০.৮৬৩

[৩.১.৩] নঃিবিনেয়ােগর
পিরমান

কা
টাকা

১ ৯০.০০ ৮৮.০০ ৮৫.০০ ৮২.০০ ৮০.০০ ২.০১

[৩.২] িলক ও দতা উয়ন িশণ

[৩.২.১] িশণ ক
পিরদশ ন

সংা ২ ৩৪ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩২

[৩.২.২] িবধােভাগী ষ
িশণাথ

সংা ১ ৪০০০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০ ৩২৫০০ ৮২৫৩৯

[৩.২.৩] িবধােভাগী নারী
িশণাথ

সংা ১ ৩৫০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৭৫০ ২৮৫০০ ৬২৫৩৯

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

[৩.৩.১] িবধাা িশ সংা ১ ১৩৩৭০ ১৩৩০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১৩০০০ ১০০৪৭

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন
া দান

[৩.৪.১] িবধাা বালক িশ সংা ১ ৮৮০০০ ৮৭৫০০ ৮৭৪০০ ৮৭২০০ ৮৭০০০ ৮৮০০০

[৩.৪.২] িবধাা বািলকা
িশ

সংা ১ ১২০০০ ১১৯০০ ১১৮০০ ১১৭০০ ১১৬০০ ১২০০০

[৩.৪.৩] আওতা িতান
সংা

সংা ১ ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৯৩৫ ৩৯৩০ ৩৯২৫ ৪০০৩

[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
ি

সংা ১ ৭৫০০০ ৭২০০০ ৭০০০০ ৬৭০০০ ৬৫০০০ ১০০০০

[৩.৫.২] সিমনার ও
ওয়াকশেপর মােম সেচতন
ি

সংা ১ ৬০০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

সংা ১ ১২০০ ১১৭৫ ১১৫০ ১১৪০ ১১৩০ ১২৬৬

[৪.১.২] নঃএকীত িশ সংা ১ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৪৬৯২

[৪.২] েবশন ও আফটার কয়ার সািভ স

[৪.২.১] েবশন সহায়তা
িবধােভাগী

সংা ১ ৭২৫ ৭২০ ৭১৫ ৭১০ ৭০৫ ৬৩৮

[৪.২.২] আফটার কয়ােরর
মােম নব ািসত

সংা ১ ২৪৫০ ২৪৪০ ২৪৩০ ২৪২০ ২৪১০ ২১১৫

[৪.৩] ভবের িশণ ও নব াসন [৪.৩.১] নব ািসত ভবের সংা ১ ৩৫০ ৩১৮ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ১৩৬

[৪.৪] সামািজক-িতবী মেয়েদর িশণ
ও নব াসন

[৪.৪.১] আয়া সামািজক
িতবী নারী

সংা ১ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ২৮৪

[৪.৪.২] সামািজক িতবী
নারী নব াসন

সংা ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১১

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

[৪.৫.১] সফ হাম থেক
নব ািসত নারী ও িশ

সংা ১ ২১০ ২০৫ ২০৩ ২০২ ২০১ ৬৪৯

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

[৪.৬.১] অবকাঠােমা িনম াণ সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০

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

[৪.৭.১] ািপত বব ও
ি কণ ার

সংা ২ ৮৮৭ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ০

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

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

% ২ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

% ২ ৮০ ৭৬ ৭২ ৭০ ৬৮ ১৬

[৫.২] ভাতা ও উপি কায ম মিনটিরং
[৫.২.১] া িতেবদেনর
িভিেত পিরদশ নব ক
িফডাক দান

সংা ৩ ৩ ২ ১ ১

[৫.৩] অনলাইন ভাতা াবাপনা িসেম ই
মিনটিরং

[৫.৩.১] মািসক ডাটা
মিনটিরং

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১

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

[৫.৪.১] িবমান নীিতমালা
হালনাগাদকরণ

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ২



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১৭.১৬

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

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

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ১

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১ ০

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৯

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪.২৩%

*সামিয়ক (provisional) ত


