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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
কািরগির সহায়তা এবং আবাসেনর বা কের দাির িবেমাচন ও সামািজক িনরাপা িদেয় দেশর সািব ক উয়েন ণ  িমকা পালন
করেছ।  গত বছের ৪৯ল বয়ভাতােভাগী,  ২০.৫০ ল িবধবা  ও ামী  িনহীতা  মিহলা  ভাতােভাগী  এবং ১৮.০০ ল অসল িতবী
ভাতােভাগী, এক ল িতবী িশাথর উপিসহ ৪ কম িচেত মাট ৮৮.৫০ ল ভাতােভাগীর নােম াংক িহসাব খালা হেয়েছ।
ভাতােভাগীেক Government to Person(G2P) ইেলকিনক পিতেত ও ভাতােভাগীর াংক িহসােব সরাসির ভাতার অথ 
পিরেশাধ করা হে। মাট ১১.২৩ 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 । 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, সরকাির িশ পিরবার ও বসরকাির
িশ সদনসেহর এিতম িনবাসীসহ ২,৬২,১০৫ জনেক িশণ দান করা হয়। এেে সমাজকাণ মণালয় কক মিনটিরং কায ম
পিরচালনা করা হয়। তাছাড়া সমেয়াপেযাগী কের িবিভ আইন ও নীিতমালা সংেশাধন করা হেয়েছ ।

সমা এবং চােলসহ:

াম  থেক উপেজলা  সদের  অবিত রাায় াংকসেহর  র অেনক বিশ  হওয়ায়  ভাতােভাগীেদর  অেনক কে  সারািদন  অিতবািহত
কের ভাতার টাকা উোলন করেত হয়, িবধায় ম ও অথ  অপচয় হেয় থােক। ায়সই 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 আনয়ন এবং ই-সািভ েসর (ই-পেম) মােম  েয়,
 সমেয়র মে দতা ও তার সেিবধােভাগীেদর দারেগাড়ায় কািত মােনর সবা পৗঁেছ দয়া।

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  সমাজেসবা  অিধদফতেরর  সকল  সবাহীতার  এক
সমিত িডিজটাল ত ভাার তির স করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ৫৭ ল িেক বয়ভাতা, ২৪ ল ৭৫ হাজার িেক িবধবা ওামী িনহীতা ভাতা, ২০ ল ২২ হাজার িেক িতবী
ভাতা ও ১ল িতবী িশেক উপি সহ ২৩ সামািজক িনরাপা কায েম উপকারেভাগী ১ কা ১৩ 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  ১৯৫  কা  টাকা  দ ঋণ  দান  করা  হেব।  ফেল  িনআেয়র  জনেগাী  ও  িতবী  ির
আকম সংান, িনজ িঁজ ি, দাির াস এবং মতায়ন হেব;
• সবা সহিজকরেণর লে সকল ভাতা মাবাইল াংিকং (িজ২িপ পিতেত) এর মােম উপকারেভাগীেদর িনকট পৗেছ দয়া
হেব এবং মিনটিরং ও পিরদশ ন কায ম জারদার করা হেব। িতবীতা শনাকরণ জিরেপর মােম ২৪ 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 মী, িতিনিধ
িহসােব সিচব, সমাজকাণ মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৩ 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. আথ সামািজক উয়েন সামািজক সা (Equity) িনিতকরণ
৩. িতািনক সমতা িকরণ
৪. িতবী িেদর সমিত ও সমউয়ন িনিতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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. িবধাবিত িশেদর রার জ িতপালন, িশণ, িশণ ও নব াসন
৪. িতবী িেদর সমিত ও সমউয়েনর লে িশণ, িশণ ও নব াসন
৫. আথ সামািজক অবার উয়েনর লে দ ঋণ িবতরণ, িলক ও দতা উয়ন িশণ, বসরকারী
এিতমখানায়  কািপেটশন  া  দান  ইতািদ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত

লমাা অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

সামািজক িনরাপা সসারণ :
২০২৫ সােলর মে বয় ভাতা
এবং িবধবা ও ামী িনিহতা
ভাতা ১০০% কভােরেজর
আওতায় আসেব ।স লমাা
অজেনর লে িতবছর
বােজেট বিণ ত ভাতার জ
ভাতােভাগীর সংা ও বরা
বাড়ােনা হে। ভাতা াির
ফেল অসহায় িকটা হেলও
র হেয়েছ; সমােজ রভােব
চলােফরা করেত পারেছন এবং
পিরবাের  বেড়েছ।
দািরতা াস পাে।

বয়ভাতার আওতার হার
(উপভাতাাতারসংা১,১০,৯৬,৪০০ জন
এবং কভােরজ৫৫.০০ ল)

% ৩৯.৬৬ ৪৪.১৬ ৪৯.৫৭ ৫২ ৫৪
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

বাংলােদশ পিরসংান েরা এর`‘Report
on Bangladesh Sample Vital
Statistics-2016’ এবং সমাজেসবা
অিধদফতর থেক া ত অযায়ী

িবধবা, ামী িনিহতা মিহলা ভাতার আওতার
হার (উপভাতাাতারসংা৫১,৩২,০৯৩ জন
এবং কভােরজ ২৫.০০ ল)

% ৩৩.১২ ৩৯.৯৪ ৪৮.৭১ ৫০ ৫২
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

বাংলােদশ পিরসংান েরা এর`‘Report
on Bangladesh Sample Vital
Statistics-2016’ এবং সমাজেসবা
অিধদফতর থেক া ত অযায়ী
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত

লমাা অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িতবী িেদর জ
সামািজক িনরাপার আওতা
সসারণ: িতবিতা
সনাকরণ জিরেপর অ 
সকল িতবীেক ভাতার
আওতায় আনা হে । লমাা
হেলা দেশর সকল িতবীেক
িতবিতা সনাকরণ জিরেপর
অ  কের ১০০% কভােরজ
িনিত করা। ভাতা াির ফেল
সমােজ তােদর হণেযাতা
বেড়েছ। দািরতা াস পাে ।
উপি দােনর কারেণ িশার
িত িতবীেদর আহ ি
পাে ।

িতবিতা জিরেপ শনাত িতবী িেদর
মে িতবী ভাতাহীতার হার (শনাত
িতবীর সংা ২২,৭৩,২০৩ জন)১এবং
কভােরজ ২৪.০০ ল)

% ৬১.৫১ ৯১.৭২ ১০০ ১০০ ১০০
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

সমাজেসবা অিধদফতেরর Disability
Information System
https://www.dis.gov.bd/

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৪:১২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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

২৩

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী মিত ল ৫ ৪৪.০০ ৪৯.০০ ৫৭.০০ ৫৬.০০ ৫৫.০০ ৬০.০০ ৬৬.০০

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা
মিহলা ভাতা দান

[১.২.১] ভাতা িবধােভাগী মিত ল ৩ ১৭.০০ ২০.৫০ ২৪.৭৫ ২৪.০০ ২৩.০০ ২৮.০০ ৩১.০০

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

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী মিত হাজার ৩ ৫২.৬০ ৫২.৬০ ৫২.৬০ ৫১.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০

[১.৩.২] উপি
িবধােভাগী

মিত হাজার ৩ ২৭.১৪ ২৭.১৪ ২৭.১৪ ২৬.০০ ২৫.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০

[১.৩.৩] িবধােভাগী
িশণাথ

মিত হাজার ৩ ৫.০২ ৫.০২ ৫.০২ ৫.০০ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৫০ ৬.৫০ ৭.০০

[১.৩.৪] বােজট বরাের
০৪ িকির িজও জাির

তািরখ সংা ২ ৩০.০৮.২১ ৩০.১১.২১ ২৮.০২.২২ ৩০.০৫.২২

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

[১.৪.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

মিত হাজার ১ ২৯.৯ ৩০ ৩০ ২৯ ২৮ ৩৫ ৪০

[১.৫] চা-িমকেদর
জীবনমান উয়েন সহায়তা
দান

[১.৫.১] আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

মিত হাজার ১ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৫৫ ৬০

[১.৬] িজিপ পিতেত ভাতা
দান (বয়ভাতা,
িবধবাভাতা, িতবী ভাতা
ও িতবী িশা উপি )

[১.৬.১] িজিপ পিতেত
ভাতাা ভাতােভাগীর
শতকরা হার

গড় % ২ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২]
আথ সামািজক
উয়েন
সামািজক
সা
(Equity)
িনিতকরণ

১৯

[২.১] িলক ও দতা
উয়ন িশণ কায ম
মিনটিরং

[২.১.১] িশণ ক
পিরদশ নব ক িফডাক
দান

মিত সংা ২ ৩২ ৩৪ ৩৪ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩৪ ৩৫

[২.১.২] িবধােভাগী ষ
িশণাথ

সমি হাজার ১ ৩৬ ৪০ ৪০ ৩৪ ৩৩.৫ ৩৩ ৩২.৫ ৪২ ৪৪

[২.১.৩] িবধােভাগী নারী
িশণাথ

সমি হাজার ১ ৩১ ৩৫ ৩৫ ২৯.৫ ২৯ ২৮.৭ ২৮.৫ ৩৬ ৩৮

[২.২] দ ঋণ দান

[২.২.১] ঋণ কায ম
মিনটিরং পিরদশ নব ক
িফডাক দান

মিত সংা ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[২.২.২] ঋণ
কায েমর ০৪ িকিেত
বােজট বরাের িজও জাির

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৮.২১ ৩০.১১.২১ ২৮.০২.২২ ৩০.০৫.২২

[২.২.৩] িবিনেয়ােগর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

১ ৩০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ১১০.০০ ১২০.০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.২.৪] ন:িবিনেয়ােগর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

১ ৮০.০০ ৯০.০০ ৯৫.০০ ৯০.০০ ৮৮.০০ ৮৭.০০ ৯২.০০ ৯৫.০০

[২.২.৫] আদায়ত সািভ স
চাজ

সমি
কা
টাকা

১ ১১.০০ ১৯.০০ ২০.০০ ১৯.০০ ১৮.০০ ১৭.২০ ২০.২০ ২১.৫০

[২.৩] িবধাবিত িশেদর
আবাসন, ভরণেপাষণ,
িশা,িশণ ও নব াসন
দান কায ম মিনটিরং

[২.৩.১] িবধাা িশ মিত হাজার ১ ১৩ ১৩.৩ ১৩.৫ ১৩.৩ ১৩.২ ১৩.১ ১৩ ১৩.৬

[২.৩.২] সরকাির িশ
পিরবার, ছাটমিন িনবাস,
শখ রােসল িশ িশণ
ও নবাস ন ক ও িশ
উয়ন ক পিরদশ নব ক
িফডাক দান

মিত সংা ১ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২১

[২.৪] বসরকাির
এিতমখানায় কািপেটশন
া দান

[২.৪.১] িবধাা বালক
িশ

সমি হাজার ১ ৮৫ ৮৮ ৮৮ ৮৭.৫ ৮৭.৪ ৮৭.২ ৮৭ ৯৫ ১০০

[২.৪.২] িবধাা বািলকা
িশ

সমি হাজার ১ ১১.৫ ১২ ১২ ১১.৯ ১১.৮ ১১.৭ ১১.৬ ১২.৫ ১৩

[২.৪.৩] আওতা
িতান সংা

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

[২.৫] কািপেটশন াা
বসরকাির এিতমখানা
পিরদশ ন/মিনটিরং

[২.৫.১] কািপেটশন
াা বসরকাির
এিতমখানা
পিরদশ ন/মিনটিরং
িতেবদন

সমি সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২

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

[২.৬.১] আেয়ািজত
সিমনার /ওয়াকশেপর
সংা

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ৬ ৮
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩]
িতািনক
সমতা
িকরণ

১৮

[৩.১] কম কতা/কম চারীগেণর
সমতার উয়েন
(সমসামিয়ক িবষয় িনেয়
লািনং সশনসহ) উোগ
হণ

[৩.১.১]
কম কতা/কম চারীেদর
সমতার উয়েন িনেয়
লািনং সশেনর আেয়াজন

মিত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] ভাতা ও উপি
কায ম মিনটিরং

[৩.২.১] া িতেবদেনর
িভিেত
মিনটিরং/পিরদশ নব ক
িফডাক দান

মিত সংা ২ ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২

[৩.৩] অনলাইন ভাতা
াবাপনা িসেম ই
মিনটিরং

[৩.৩.১] মািসক ডাটা
মিনটিরং

মিত সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৩.৪] কম কতা/কম চারীেদর
িশণ দান

[৩.৪.১] েতক
কম কতা/কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৫

[৩.৪.২] েতক
কম কতা/কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৫] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৫.১] িপীয় এবং
িপীয় সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৪:১২ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৫.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[৩.৬] িজব বষ  উপলে
চা-বাগান িমকেদর
জীবনমান উয়েন টকসই
আবাসন িনম াণ

[৩.৬.১] অবকাঠােমা
িনম াণ

সমি সংা ১ ৪৩ ৫৭ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[৩.৭] অধীন দর/সংার
৩য় ও ৪থ  ণীর
কম চারীেদর চলমান িনেয়াগ
ও পেদািত সংা কায ম

[৩.৭.১] চলমান িনেয়াগ
কায ম সকরণ

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৬.২২

[৩.৭.২] ৯ম ড এবং
ত্ যা কম কতােদর
পেদািত দান স

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৬.২২

[৩.৮] িহজড়া জনেগাীর
জীবনমান উয়ন কায ম
বাবায়ন সংেশািধত
নীিতমালা

[৩.৮.১] ড়া ণয়ন তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২২

[৩.৯] বেদ জনেগাীর
জীবনমান উয়ন কায ম
বাবায়ন সংেশািধত
নীিতমালা

[৩.৯.১] ড়া ণয়ন তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২২

[৩.১০] চা িমকেদর
জীবনমান উয়ন কম িচ
বাবায়ন সংেশািধত
নীিতমালা

[৩.১০.১] ড়া ণয়ন তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৪:১২ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] িতবী
িেদর
সমিত ও
সমউয়ন
িনিতকরণ

১০

[৪.১] িতবী ভাতা দান
[৪.১.১] িবধােভাগী
িতবী

মিত ল ৩ ১৫.৪৫ ১৮.০০ ২০.২২ ২০.০০ ১৯.০০ ১৮.০০ ২০.০০ ২৭.০০ ৩০.০০

[৪.২] িতবী িশাথেদর
িশা উপি দান

[৪.২.১] িবধােভাগী
িতবী িশাথ

মিত ল ২ ১.০০ ০১.০০ ০১.০০ ০.৯০ ০১.২০ ০১.৫০

[৪.৩] িতবী িেদর
িবেশষ িশা এবং িশণ
কায ম মিনটিরং

[৪.৩.১] িবেশষ িশা ও
িশণ িবধােভাগী

সমি সংা ১ ৭২২৮ ৭৫০০ ৭৫০০ ৬৭৫০ ৬০০০ ৫২৫০ ৪৫০০ ৭৮০০ ৮০০০

[৪.৩.২] িবেশষ িশা
কায ম পিরদশ ন

সমি সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫

[৪.৩.৩] িবেশষ িশণ
কায ম মিনটিরং/
পিরদশ নব ক িফডাক
দান

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৩.৪] িতবী
িেদর িচিকৎসা ও
থরািপ সবা দান/
অজম িরেসাস সােরর
মােম পরামশ  সবা
দান কায ম মিনটিরং/
পিরদশ নব ক িফডাক
দান

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৩.৫] কম জীিব িতবী
 ও িশেদর আবাসন
বা মিনটিরং /
পিরদশ ন ব ক িফডাক
দান

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৪:১২ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৪:১২ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৯, ২০২১

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৪:১২ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৯, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরএমিস রাল মাদার সার বা পী মােক

২ আরএসএস রাল সাাল সািভ েসস বা পী সমাজেসবা

৩ ইআরিসিপএইচ এময়েম এ িরেহিবিলেটশন সার ফর িফিজকািল হািকাপট

৪ ইউিসিড আরবান কিমউিন ডেভলপেম

৫ এনিডিড িনউেরা-ডেভলপেমাল িডজএািবিল

৬ জাউফা জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন

৭ িপএইচিস িফিজকািল হািকাপট িনং সার

৮ বাজাসকপ বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ

৯ সেসঅদ সমাজেসবা অিধদফতর

১০ িসএসিপিব চাই সনেসভ সাাল ােটকশন ইন বাংলােদশ (ক)



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৪:১২ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৯, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর িরত জলাওয়ারী িতেবদন ও মণালেয়র এ
সংা সভার কায িববরণী

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা দান [১.২.১] ভাতা িবধােভাগী
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর িরত জলাওয়ারী িতেবদন ও মণালেয়র এ
সংা সভার কায িববরণী

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

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর িরত জলাওয়ারী িতেবদন ও মণালেয়র এ
সংা সভার কায িববরণী

[১.৩.২] উপি িবধােভাগী
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর িরত জলাওয়ারী িতেবদন ও মণালেয়র এ
সংা সভার কায িববরণী

[১.৩.৩] িবধােভাগী িশণাথ
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর িরত জলাওয়ারী িতেবদন ও মণালেয়র এ
সংা সভার কায িববরণী

[১.৩.৪] বােজট বরাের ০৪ িকির িজও জাির
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

মণালয় কক বােজট বরাের িজও জািরর আেদেশর কিপ

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

[১.৪.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর কক কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস,
ােক ারালাইজড, ালােসিময়া ও জগত দেরাগীেদর আিথ ক
সহায়তা দােনর তািলকা, চক িবতরেণর মাার রাল কিপ সংা
িতেবদন, সারসংেপ ও মণালেয়র এ সংা সভার কায িববরণী

[১.৫] চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন সহায়তা
দান

[১.৫.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর কক চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন আিথ ক
সহায়তা িবতরেণর িতেবদন, য়িববরণী ও মণালেয়র এ সংা
সভার কায িববরণী

[১.৬] িজিপ পিতেত ভাতা দান
(বয়ভাতা, িবধবাভাতা, িতবী ভাতা ও
িতবী িশা উপি )

[১.৬.১] িজিপ পিতেত ভাতাা ভাতােভাগীর
শতকরা হার

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

সমাজেসবা অিধদর কক আিথ ক সহায়তা িবতরেণর িতেবদন,
য়িববরণী ও মণালেয়র এ সংা সভার কায িববরণী

[২.১] িলক ও দতা উয়ন িশণ
কায ম মিনটিরং

[২.১.১] িশণ ক পিরদশ নব ক িফডাক
দান

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

জলাওয়ারী িশণ সংা িতেবদন।

[২.১.২] িবধােভাগী ষ িশণাথ
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

জলাওয়ারী িশণ সংা িতেবদন।

[২.১.৩] িবধােভাগী নারী িশণাথ
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.২] দ ঋণ দান

[২.২.১] ঋণ কায ম মিনটিরং
পিরদশ নব ক িফডাক দান

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

সমাজেসবা অিধদর িরত জলাওয়ারী িতেবদন ও মণালেয়র এ
সংা সভার কায িববরণী

[২.২.২] ঋণ কায েমর ০৪ িকিেত বােজট
বরাের িজও জাির

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

মণালয়/সমাজেসবা অিধদর কক ০৪ বােজট বরাের অিফস
আেদশ

[২.২.৩] িবিনেয়ােগর পিরমাণ
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

জলাওয়ারী িবিনেয়াগ সংা িতেবদন এবং অথ  ছাড়করেণর িজও।

[২.২] দ ঋণ দান
[২.২.৪] ন:িবিনেয়ােগর পিরমাণ

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

জলাওয়ারী নঃ িবিনেয়াগ সংা িতেবদন এবং অথ  ছাড়করেণর
িজও।

[২.২.৫] আদায়ত সািভ স চাজ
সামািজক িনরাপা শাখা (সািনশা) /কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

জলাওয়ারী আদায়ত সািভ স সংা িতেবদন

[২.৩] িবধাবিত িশেদর আবাসন,
ভরণেপাষণ, িশা,িশণ ও নব াসন দান
কায ম মিনটিরং

[২.৩.১] িবধাা িশ
িতান অিধশাখা/ িতান ও িতবিতা অিবভাগ/
পিরকনা শাখা/ পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদফতর িরত জলাওয়ারী িতানও িশর সংা
উেখব ক িতেবদন সংা িতেবদন।

[২.৩.২] সরকাির িশ পিরবার, ছাটমিন িনবাস,
শখ রােসল িশ িশণ ও নবাস ন ক ও
িশ উয়ন ক পিরদশ নব ক িফডাক দান

িতানঅিধশাখা/ সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম
অিধশাখা/বােজট, কায ম ও ায়ন অিবভাগ

পিরদশ ন/ িতেবদন/ মিনটিরং িতেবদন/মিনটিরং সভার
কায িববরণী

[২.৪] বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন
া দান

[২.৪.১] িবধাা বালক িশ
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া দান সংা (বালকেদর
সংা উেখসহ) িতেবদন।

[২.৪.২] িবধাা বািলকা িশ
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া দান সংা িতেবদন।

[২.৪.৩] আওতা িতান সংা
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া দান সংা িতেবদন।

[২.৫] কািপেটশন াা বসরকাির
এিতমখানা পিরদশ ন/মিনটিরং

[২.৫.১] কািপেটশন াা বসরকাির
এিতমখানা পিরদশ ন/মিনটিরং িতেবদন

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

কািপেটশন া বসরকাির এিতমখানা পিরদশ ন/মিনটিরং িতেবদন

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

[২.৬.১] আেয়ািজত সিমনার /ওয়াকশেপর
সংা

এসিডিজ ফাকাল পেয় , অিতির সিচব (পিরকনা ও
উয়ন অিবভাগ )

সিমনার /ওয়াকশেপর নাশ।

[৩.১] কম কতা/কম চারীগেণর সমতার
উয়েন (সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািনং
সশনসহ) উোগ হণ

[৩.১.১] কম কতা/কম চারীেদর সমতার উয়েন
িনেয় লািনং সশেনর আেয়াজন

শাসন-১ শাখা/অিধশাখা/শাসন অিবভাগ িশেণর হািজরাশীটসহ/নাশ/িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] ভাতা ও উপি কায ম মিনটিরং
[৩.২.১] া িতেবদেনর িভিেত
মিনটিরং/পিরদশ নব ক িফডাক দান

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

পিরদশ ন/মিনটিরং িতেবদন অথবা মিনটিরং সভার কায িববরণী

[৩.৩] অনলাইন ভাতা াবাপনা িসেম ই
মিনটিরং

[৩.৩.১] মািসক ডাটা মিনটিরং
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

এমআইএস সফটওয়ার ই-মিনটিরং এর অনলাইন িতেবদন

[৩.৪] কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান

[৩.৪.১] েতক কম কতা/কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

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

িশেণর হািজরাশীটসহ/নাশ/িতেবদন

[৩.৪.২] েতক কম কতা/কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

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

িশেণর হািজরাশীটসহ/নাশ/িতেবদন

[৩.৫] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন
[৩.৫.১] িপীয় এবং িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

িতান অিধশাখা/ িতান ও িতবিতা অিবভাগ/
পিরকনা শাখা/ পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ

ক পিরচালেকর অগিত িতেবদন ও েজ িয়ািরং কিমর
সভার কায িববরণী

[৩.৫] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৩.৫.২] অিডট আপি িনিত

[৩.৬] িজব বষ  উপলে চা-বাগান িমকেদর
জীবনমান উয়েন টকসই আবাসন িনম াণ

[৩.৬.১] অবকাঠােমা িনম াণ পিরকনা শাখা/অিধশাখা/ পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ পিরদশ ন পিরবীেণর িতেবদন

[৩.৭] অধীন দর/সংার ৩য় ও ৪থ  ণীর
কম চারীেদর চলমান িনেয়াগ ও পেদািত
সংা কায ম

[৩.৭.১] চলমান িনেয়াগ কায ম সকরণ শাসন-২ শাখা/অিধশাখা/শাসন অিবভাগ িলিখত ও ভাইভা পরীা অােনর অিফস আেদশ এবং িনেয়াগপ

[৩.৭.২] ৯ম ড এবং ত্ যা কম কতােদর
পেদািত দান স

শাসন-৪ শাখা/অিধশাখা/শাসন অিবভাগ পেদািতর অিফস আেদশ

[৩.৮] িহজড়া জনেগাীর জীবনমান উয়ন
কায ম বাবায়ন সংেশািধত নীিতমালা

[৩.৮.১] ড়া ণয়ন
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

ড়া নীিতমালার কিপ

[৩.৯] বেদ জনেগাীর জীবনমান উয়ন
কায ম বাবায়ন সংেশািধত নীিতমালা

[৩.৯.১] ড়া ণয়ন
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

ড়া নীিতমালার কিপ

[৩.১০] চা িমকেদর জীবনমান উয়ন কম িচ
বাবায়ন সংেশািধত নীিতমালা

[৩.১০.১] ড়া ণয়ন
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

ড়া নীিতমালার কিপ

[৪.১] িতবী ভাতা দান [৪.১.১] িবধােভাগী িতবী
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদর িরত জলাওয়ারী িতবী ি সংা
িতেবদন ও মণালেয়র এ সংা সভার কায িববরণী

[৪.২] িতবী িশাথেদর িশা উপি
দান

[৪.২.১] িবধােভাগী িতবী িশাথ
সামািজক িনরাপা শাখা/কায ম অিধশাখা/বােজট, কায ম
ও ায়ন অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদফতর, জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন ও
এনিডিডর কক িবেশষ িশা ও িতবী সংা িতেবদন এবং
সমাজকাণ মণালেয়র সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.৩] িতবী িেদর িবেশষ িশা এবং
িশণ কায ম মিনটিরং

[৪.৩.১] িবেশষ িশা ও িশণ িবধােভাগী
িতবিতা ও এনিডিড অিধশাখা/ িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

সমাজেসবা অিধদফতর, জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন ও
এনিডিডর িতেবদন এবং সমাজকাণ মণালেয়র সভার কায িববরণী

[৪.৩.২] িবেশষ িশা কায ম পিরদশ ন
িতবিতা ও এনিডিড অিধশাখা/ িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩.৩] িবেশষ িশণ কায ম মিনটিরং/
পিরদশ নব ক িফডাক দান

িতবিতা ও এনিডিড অিধশাখা/ িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

পিরদশ ন/মিনটিরং িতেবদন অথবা মিনটিরং সভার কায িববরণী

[৪.৩.৪] িতবী িেদর িচিকৎসা ও থরািপ
সবা দান/ অজম িরেসাস সােরর মােম
পরামশ  সবা দান কায ম মিনটিরং/
পিরদশ নব ক িফডাক দান

িতবিতা ও এনিডিড অিধশাখা/ িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩.৫] কম জীিব িতবী  ও িশেদর
আবাসন বা মিনটিরং / পিরদশ ন ব ক
িফডাক দান

িতবিতা ও এনিডিড অিধশাখা/ িতান ও িতবিতা
অিবভাগ

পিরদশ ন/মিনটিরং িতেবদন অথবা মিনটিরং সভার কায িববরণী
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িতবী িশাথেদর িশা উপি দান
িবধােভাগী িতবী
িশাথ

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

িতবী ভাতা দান িবধােভাগী িতবী
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া দান িবধাা বালক িশ
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া দান িবধাা বািলকা িশ
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া দান আওতা িতান সংা
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

দ ঋণ দান িবিনেয়ােগর পিরমাণ
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

দ ঋণ দান ন:িবিনেয়ােগর পিরমাণ
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

িজিপ পিতেত ভাতা দান (বয়ভাতা,
িবধবাভাতা ও িতবীভাতা)

িজিপ পিতেত ভাতাা
ভাতােভাগীর শতকরা হার

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন সহায়তা দান
আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

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

আিথ ক সহায়তা
িবধােভাগী

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

ভাতা িবধােভাগী
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

উপি িবধােভাগী
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

িবধােভাগী িশণাথ
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

বােজট বরাের ০৪
িকির িজও জাির

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা দান ভাতা িবধােভাগী
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।

বয়ভাতা দান ভাতা িবধােভাগী
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

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।
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম
নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা

হেয়েছ
এিপএ'র সংি কায ম ম

১ িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮/ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা
• িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13 অেদ • ০২ নেভর ২০১৪
সােল সমাজকাণ মণালয় দ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা

বয়ভাতা কায ম

২ িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮/ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা
• িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13 অেদ • ০২ নেভর ২০১৪
সােল সমাজকাণ মণালয় দ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা

িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা দান

৩ িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮/ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা
• িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13 অেদ • ০২ নেভর ২০১৪
সােল সমাজকাণ মণালয় দ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা

িহজড়া, বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান উয়েন সহায়তা দান

৪
“কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক ারালাইজড,
জগত দেরাগ এবং ালােসিময়া আা রাগীেদর আিথ ক
সহায়তা কম িচ বাবায়ন নীিতমালা ২০১৯/এম  িব এফ

নীিতমালার অেদ ৯.২
কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক ারালাইজড, ালােসিময়া
ও জগত দেরাগীেদর আিথ ক সহায়তা দান

৫
চা-িমকেদর জীবনমান উয়ন কম িচ বাবায়ন নীিতমালা
২০১৩ /এম  িব এফ

নীিতমালার অেদ ১৪ চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন সহায়তা দান

৬ জাতীয় সামািজক িনরাপা কৗশল: বাংলােদশ ২০১৫ অায় : ৬ িজিপ পেম বা জারদারকরণ : ৮০
িজিপ পিতেত (বয় ভাতা, িবধবাভাতা, িতবীভাতা ও িতবী
িশা উপি) দান

৭ টকসই উয়ন অভী ২০৩০ লমাা ৪.৫ িলক ও দতা উয়ন িশণ

৮ িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এবং এম  িব এফ • িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13 অেদ দ ঋণ দান

৯ িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এবং এম  িব এফ • িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13 অেদ বসরকাির এিতমখানা কািপেটশন া দান

১০ টকসই উয়ন অভী ২০৩০ লমাা ৫.৪
অৈবতিনক হালী কােজর ময াদা উীতকরণ ও পািরবািরক কায েম
নারী-েষর অংশীদািরলক দািয় বনেক উৎসািহতকরণ

১১
িতবী ির অিধকার রা আইন ২০১৩ টকসই উয়ন
অভী ২০৩০

আইেনর ধারা ১৬(জ) এবং তফিসল ৯ (ঝ) লমাা ৪. ক িতবী িেদর িবেশষ িশা এবং িশণ কায ম মিনটিরং

১২ জনশাসন মণালয় এম  িব এফ জনশাসন মণালেয়র াপন কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান

১৩ িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮/ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা
• িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13 অেদ • ০২ নেভর ২০১৪
সােল দ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা

িতবী িশাথেদর িশা উপি দান

১৪ এম  িব এফ বােজট বাপনা কিমর িসা অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন

১৫ মণালেয়র কম পিরকনা িজববষ 
িজববষ  উপলে চা-বাগান িমকেদর জীবনমান উয়েন টকসই
আবাসন িনম াণ

১৬ এম  িব এফ বােজট বাপনা কিমর িসা বািষ ক য়পিরকনা বাবায়ন
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িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম
নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা

হেয়েছ
এিপএ'র সংি কায ম ম

১৭ মণালেয়র এেলােকশন অব িবজেনস
মণালেয়র এেলােকশন অব িবজেনস এ উিিখত মণালেয়র ধান
কায াবিলেত উিিখত নীিতমালা ণয়েনর মতার আেলােক

১. িহজড়া জনেগাীর জীবনমান উয়ন কায ম বাবায়ন সংেশািধত
নীিতমালা ২. বেদ জনেগাীর জীবনমান উয়ন কায ম বাবায়ন
সংেশািধত নীিতমালা ৩. চা িমকেদর জীবনমান উয়ন কম িচ
বাবায়ন সংেশািধত নীিতমালা

১৮ িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮, টকসই উয়ন অভী ২০৩০ • িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13 অেদ • লমাা ৪.ক
িবধাবিত িশেদর আবাসন, ভরণেপাষণ, িশা, িশণ ও নব াসন
দান কায ম

১৯ ৮ম পবািষ কী পিরকনা এবং িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ • পাট -১ অেদ ১.৪.৩ সামািজক িনরাপা : ১৬ • অেদ ৩.১৩ ভাতা ও উপি কায ম

২০
৮ম পবািষ কী পিরকনা িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮/ মাননীয়
ধানমীর িনেদ শনা এবং অম পবািষ ক পিরকনা

• অায় : ১৪ : ৭১৩-৭১৯ • িনবাচ নী ইশেতহার ২০১৮ এর 3.13
অেদ • ০২ নেভর ২০১৪ সােল দ মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা

িতবী ভাতা
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


