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ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র কর্ মসম্পাদনের সাভব মক ভচত্র 

(Overview of the Performance of the Office) 

সাম্প্রভতক অজমে, চযানলঞ্জ এবং িভবষ্যৎ পভরকল্পো 

 

সাম্প্রভতক বছরসমূনহর (৩ বছর) প্রধাে অজমেসমূহ: 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা, সর্াজনসবা অভধদফতর অধীে ভবিাগীয় কার্ মালয়। সর্াজনসবা অভধদফতর গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাংলানদশ সরকানরর অন্যতর্ জাভতগঠেমূলক দপ্তর ভহসানব ক্ষদনশর দুস্থ, দভরদ্র, অবনহভলত, অেগ্রসর, সুনর্াগ-সুভবধাবভিত, 

সর্স্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ ও প্রভতবন্ধী জেনগাষ্ঠীনক ক্ষসবা প্রদাে করনছ। লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জেনগাষ্ঠীনক র্ােব সম্পনদ পভরণত কনর 

সর্াজনসবা অভধদফতর দাভরদ্রযভবনর্াচে এবং সার্াভজক ভেরাপত্তা প্রদানের র্াধ্যনর্ ক্ষদনশর সাভব মক উন্নয়নে গুরুত্বপূণ ম ভূভর্কা 

পালে করনছ। ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয় গত ভতে বছনর 9.48 লক্ষ্ বয়স্কিাতানিাগী, 3.02 লক্ষ্ ভবধবা, স্বার্ী ভেগৃহীতা 

র্ভহলা িাতানিাগী এবং 3.48 লক্ষ্ অসচ্ছল প্রভতবন্ধী িাতানিাগী, 20.50 হাজার জে প্রভতবন্ধী ভশক্ষ্ার্থীর উপবৃভত্ত সব মনর্াট 

১৭.১৭ লক্ষ্ িাতানিাগীর টাকা িাতানিাগীনক G2P (Government to Person) পদ্ধভতনত ক্ষর্াবাইল ভফোভিয়াল সাভি মস েগদ 

ও ভবকাশ এবং এনজন্ট ব্যাংনকর র্াধ্যনর্ প্রদাে করা হনয়নছ। ৩.৫০ লক্ষ্ প্রভতবন্ধী ব্যভক্তর প্রভতবভন্ধতা সোক্তকরণ, র্াত্রা ভেরূপে 

ও পভরচয়পত্র প্রদাে করা হনয়নছ। ক্ষজলা পর্ মানয় ক্ষজলা সর্াজনসবা কর্নেক্স ভের্ মাণ কার্ মক্রর্ শুরু করা রনয়নছ। 

সর্স্যা এবং চযানলঞ্জসমূহ: 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র কার্ মক্রর্ বাস্তবায়নের ক্ষক্ষ্নত্র প্রধাে চযানলঞ্জ হনচ্ছ, সকল ধরনের সুভবধানিাগীনদর একটি 

ক্ষকন্দ্রীয় ভিভজটাল তথ্যিাণ্ডানরর আওতায় আেয়ণ এবং ই-সাভি মনসর (ই-ক্ষপনর্ন্ট) র্াধ্যনর্ স্বল্প ব্যনয়, স্বল্প সর্নয়র র্নধ্য দক্ষ্তা ও 

স্বচ্ছতার সনে সুভবধানিাগীনদর ক্ষদারনগাড়ায় কাভিত র্ানের ক্ষসবা ক্ষপৌৌঁনছ ক্ষদয়া। সুভবধানিাগী বাছাইনয়র ক্ষক্ষ্নত্র একটি স্বচ্ছ 

ব্যবস্থাপোর র্াধ্যনর্ Targeting Error (ভেব মাচেগত ভুল) হ্রাস করাও এ দপ্তনরর একটি বড় চযানলঞ্জ। ভেবন্ধে প্রাপ্ত ক্ষস্বচ্ছানসবী 

সংস্থা’র কার্ মক্রনর্র র্র্থার্র্থ পভরবীক্ষ্ণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সুভবধানিাগীনদর স্বাবলম্বীকরণ, ভশশুপভরবার ও ক্ষবসরকাভর 

এভতর্খাোসহ ভবভিন্ন প্রভতষ্ঠানে প্রভতপাভলত ভশশুনদর কর্ মমুভখ ভশক্ষ্া ও কর্ মসংস্থাে ভেভশ্চকরণ এবং ভিক্ষুক পুেব মাসে 

অভধদফতনরর অন্যতর্ চযানলঞ্জ। 

িভবষ্যৎ পভরকল্পো: 

ক্ষসবাদানে শুদ্ধাচার অনুশীলে ভেভশ্চতকরণ, ইনোনিশেনক উৎসাভহত করা, গনবষণা কার্ মক্রর্ ক্ষজারদারকরণ, ক্ষসবাগ্রভহতার 

পভরতৃভপ্তর জন্য কার্ মকর পভরনষবা প্রদাে এবং ক্ষসবা প্রদাে পদ্ধভতনক ২০২5 এর র্নধ্য সম্পূণ ম ভিভজটালাইজ করা হনব। ভবগত 

অর্থ মবছনর G2P পদ্ধভতনত িাতা প্রদানের অভিজ্ঞতার আনলানক চযানলঞ্জসমূনহর ভবনিষণ করা হনব এবং চলভত অর্থ মবছনর সকল 

ক্ষসবাগ্রহীতার একটি সর্ভিত ও ভেভু মল ভিভজটাল তথ্য িান্ডার ততভর ও G2P পদ্ধভতনত িাতানিাগীনক িাতা প্রদাে করা হনব। 

আত্মকর্ী গনড় ক্ষতালার লনক্ষ্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ মক্রর্ গভতশীল করা হনব। ভশশু সুরক্ষ্া কার্ মক্রনর্ দক্ষ্তা উন্নয়ে প্রভশক্ষ্ণ 

গভতশীল করার র্াধ্যনর্ দক্ষ্ জেবল বৃভদ্ধ করা হনব। 

২০২১-২২ অর্থ মবছনরর সম্ভাব্য প্রধাে অজমেসমূহ: 

 11 লক্ষ  ব্যবিদক বয়স্কভাতা প্রোন; 

 3 লক্ষ 85 হাজার জনদক ববিবা ও স্বামী বনগৃহীতা ভাতা প্রোন; 

 3.70 লক্ষ জন ব্যবিদক অসচ্ছল প্রবতবন্ধী ভাতা ও 14 হাজার জন প্রবতবন্ধী বশশুদক উপবৃবি প্রোন;  

 সমাদজর ববদশষ সেবণ ববদশষতঃ বহজড়া, সবদে ও অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়দনর লদক্ষে 

300 ব্যবিদক প্রবশক্ষণ 4590 ব্যবিদক ববদশষ ভাতা ও 1490 বশশুদক বশক্ষা বৃবি চালুর মােদম ব্যবির জীবনমান 

উন্নয়ন করা হদব; 

 19টি সরকাবর বশশু পবরবাদরর মােদম 23০০ সুববিাববিত বশশুর আবাসন, বশক্ষা, প্রবশক্ষণ বনশ্চত করা হদব; 

 প্রবতববন্ধতা শনািকরণ জবরদপর সকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাদর সাংরবক্ষত 3.84 লক্ষ প্রবতবন্ধী ব্যবির তথ্য ববদেষণ কদর 

তাদের উন্নয়দনর মূল সরাতিারায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব; 

 ঢাকা ববভাদগ মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা সফটওয়োর প্রকল্প বাস্তবায়ে; এবং 

 SDGs এর লক্ষেমাত্রা ৫.৪.১ এর আদলাদক অববতবনক গৃহাস্থালী কাদজর ম িাো উন্নীতকরদণ সদচতনতা বৃবি করা 

হনব। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 
 

ববভাগীয় সমাজদসবা কা িালদয়র প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবি, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহ সজারোর করা, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের  থা থ ব্যবহার বনবশ্চতকরদণর মােদম ূপপকল্প ২০৪১ এর 

 থা থ বাস্তবায়দনর লদক্ষে- 

 

 

ববভাগীয় পবরচালক, ঢাকা, সমাজদসবা অবিেফতর 

এবাং 

মহাপবরচালক, সমাজদসবা অবিেফতর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুে মাদসর ২৪ তাবরদে এই বাবষ িক কম িসম্পােন চুবি স্বাক্ষবরত হদলা। 

 

এই চুবিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ বনম্নবলবেত ববষদয় সম্মত হদলন: 
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ক্ষসকশে ১ 

 

সর্াজনসবা অভধদফতনরর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্ মসম্পাদনের ক্ষক্ষ্ত্র এবং কার্ মাবভল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

সর্ভিত ও ক্ষটকসই উন্নয়ে। 

 

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) 

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীে সম্পনদর সনব মাত্তর্ ব্যবহার কনর অংশীদারগনণর সনে অংশীদাভরনত্বর ভিভত্তনত সুসংহত ও 

ভবকাশর্াে সার্াভজক ক্ষসবা প্রদানের র্াধ্যনর্ বাংলানদনশর জেগনণর জীবের্ানের সর্ভিত সার্াভজক উন্নয়ে সাধে। 

 

১.৩ কর্ মসম্পাদনের ক্ষক্ষ্ত্র 

 ১.৩.১ ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র কর্ মসম্পাদনের ক্ষক্ষ্ত্র 

১. সুভবধাবভিত ও অেগ্রসর জেনগাষ্ঠীর সার্াভজক সুরক্ষ্া ক্ষজারদারকরণ কর্ মসূভচ; 

২. প্রাভতষ্ঠাভেক সক্ষ্র্তা বৃভদ্ধমূলক কর্ মসূভচ; 

৩. প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনদর প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনদর সর্ভিত ও একীভূতকরণ কর্ মসূভচ; 

৪. সার্াভজক ন্যায় ভবচার ও অন্তভু মভক্তমুলক কর্ মসূভচ; 

৫. আর্থ মসার্াভজক উন্নয়নে সার্াভজক সাম্য (Equity) ভবধােমূলক কর্ মসূভচ; 

 ১.৩.২ সুশাসে ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদনের ক্ষক্ষ্ত্র 

১. সুশাসে ও সংস্কারমূলক কার্ মক্রনর্র বাস্তবায়ে ক্ষজারদারকরণ 

১.৪ কার্ মাবভল (Functions) 

১. সর্াজকল্যাণ সংক্রান্ত েীভত প্রণয়ে ও বাস্তবায়ে; 

২. সর্ানজর অেগ্রসর জেনগাষ্ঠীর সকল প্রকার দাভরদ্রয ভবনর্াচে ও জীবের্াে উন্নয়ে; 

৩. ক্ষটকসই উন্নয়নের জন্য শাভন্তপূণ ম ও সর্ভিত সর্াজ ভবভের্ মানণর লনক্ষ্য ক্ষস্বচ্ছানসবী সর্াজকল্যাণ 

প্রভতষ্ঠােসমূহনক ভেবন্ধে ও সহায়তা প্রদাে; 

৪. সুভবধাবভিত ভশশুনদর সুরক্ষ্ার জন্য প্রভতপালে, ভশক্ষ্ণ, প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে; 

৫. প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনদর সর্ভিত ও সর্উন্নয়নের লনক্ষ্য ভশক্ষ্ণ, প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে; 

৬. িবঘুনর, আইনের সংস্পনশ ম আসা ভশশু বা আইনের সানর্থ সংঘানত জভড়ত ভশশু ও সার্াভজক 

অপরাধপ্রবণ ব্যভক্তনদর উন্নয়ে, আনবক্ষ্ণ (প্রনবশে) এবং অন্যান্য আফটার ক্ষকয়ার সাভি মস বাস্তবায়ে। 
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ক্ষসকশে ২ 

ভবভিন্ন কার্ মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব কর্ মসম্পাদে সূচকসমূহ একক 

প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-

২২ 

প্রনক্ষ্পণ ভেধ মাভরত লক্ষ্যর্াত্রা 

অজমনের 

ক্ষক্ষ্নত্র ক্ষর্ৌর্থিানব 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/ভবিাগ/ 

সংস্হাসমূনহর োর্ 

উপাত্তসূত্র 
২০২২-

২০২৩ 

২০২৩-

২০২৪ 

সার্াভজক ভেরাপত্তা 

সম্প্রসারণ 

বয়স্কিাতার আওতার হার (উপযুক্ত িাতা 

প্রাপ্যতার সংখ্যা 28,06,653 জে)  

% ৩২.৭০ ৩৩.৮১ ৩৯.৩৯ ৪৫.০০ ৫০.০০ অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম 

র্ন্ত্রণালয় 

বাংলানদশ পভরসংখ্যাে ব্যযনরা এর`‘Report 

on Bangladesh Sample Vital 

Statistics-2016’ এবং সর্াজনসবা 

অভধদফতর ক্ষর্থনক প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী 

ভবধবা, স্বার্ী ভেগৃভহতা র্ভহলা িাতার 

আওতার হার (উপযুক্ত িাতা প্রাপ্যতার 

সংখ্যা 12,98,0৮০ জে) 

% ১৮.৪১ ২৩.১৩ ২৯.৮০ ৪০.০০ ৫০.০০ অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম 

র্ন্ত্রণালয় 

বাংলানদশ পভরসংখ্যাে ব্যযনরা এর`‘Report 

on Bangladesh Sample Vital 

Statistics-2016’ এবং সর্াজনসবা 

অভধদফতর ক্ষর্থনক প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী 

প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনদর জন্য 

সার্াভজক ভেরাপত্তার 

আওতা সম্প্রসারণ 

প্রভতবভন্ধতা জভরনপ শোক্তকৃত প্রভতবন্ধী 

ব্যভক্তনদর র্নধ্য প্রভতবন্ধী িাতা ও বৃভত্ত 

গ্রহীতার হার (উপযুক্ত িাতা প্রাপ্যতার 

সংখ্যা ৩,৯৭,৪১২ জে) 

% ৭৭.৭৫ ৮৭.৬৫ ১০০ ১০০ ১০০ অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম 

র্ন্ত্রণালয় 

বাংলানদশ পভরসংখ্যাে ব্যযনরা এর`‘Report 

on Bangladesh Sample Vital 

Statistics-2016’ এবং সর্াজনসবা 

অভধদফতর ক্ষর্থনক প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী 

*সার্ভয়ক (provisional) তথ্য 
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ক্ষসকশে ৩ 

কর্ মসম্পাদে পভরকল্পো 

 

ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক একক 
কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ভেণ মায়ক ২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[১] 

সুভবধাবভিত 

ও অেগ্রসর 

জেনগাষ্ঠীর 

সার্াভজক 

সুরক্ষ্া 

ক্ষজারদারকরণ 

কর্ মসূভচ; 

২৫ 
[১.১] বয়স্কিাতা প্রদাে 

[১.১.১] িাতা 

সুভবধানিাগী** 
লক্ষ্ ১২ ৯.১৫ ৯.৪৮ ১১.০০ ১০.৯০ ১০.৮৫ ১০.৮০ ১০.৭৫ ১২.৬২ ১৪.০২ 

[১.২] ভবধবা, স্বার্ী 

ভেগৃহীতা র্ভহলা িাতা 

প্রদাে 

[১.২.১] িাতা 

সুভবধানিাগী** 
লক্ষ্ ৮ ২.২৯ ৩.০০ ৩.৮৫ ৩.৮০ ৩.৭৫ ৩.৭০ ৩.৬৫ ৫.১৯ ৬.৪৯ 

[১.৩] ভহজড়া, ক্ষবনদ ও 

অেগ্রসর জেনগাষ্ঠীর 

জীবের্াে উন্নয়নে 

সহায়তা প্রদাে 

[১.৩.১] িাতা 

সুভবধানিাগী** 
হাজার ০.৫ ৪.৫৯ ৪.৫৯ ৪.৫৯ ৪.৫৫ - - - ৪.৬০ ৪.৬০ 

[১.৩.২] সুভবধানিাগী 

প্রভশক্ষ্ণার্থী 
হাজার ০.৫ ০.০৩ ০.০৩ ০.০৩ ০.০৩ - - - ০.০৪ ০.০৪ 

[১.৩.৩] উপবৃভত্ত 

সুভবধানিাগী 
হাজার ০ .৫ ১.৪৯ ১.৪৯ ১.৪৯ ১.৪৫ - - - ১.৫০ ১.৫০ 

[১.৪] হাসপাতানল 

ক্ষসবাগ্রহণকারী দুস্থ 

ক্ষরাগীনদর সহায়তা 

প্রদাে 

[১.৪.১] ক্ষসবা সংখ্যা লক্ষ্ 1 3.25 3.41 3.50 3.48 3.46 3.44 3.42 3.75 3.90 

[১.৪.২] সরকাভর 

অনুদানের ব্যভয়ত 

অনর্থ মর পভরর্াণ 

% ০.২৫ 95 96 100 ৯7.৭৫ ৯7.৫০ ৯7.৪০ ৯6.৩০ ৯৭.০০ ৯৮.০০ 

[১.৫] কযািার, ভকিভে, 

ভলিার ভসনরাভসস, 

ক্ষরানক প্যারালাইজি, 

থ্যালানসভর্য়া ও 

জন্মগত হৃদনরাগীনদর 

আভর্থ মক সহায়তা প্রদাে 

[১.৫.১] আভর্থ মক 

সহায়তা সুভবধানিাগী 
হাজার ১ 2.1 2.1 ২.১৫ ২.১৪ ২.১৩ ২.১২ ২.১১ ২.২০ ২.২৫ 
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ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক একক 
কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ভেণ মায়ক ২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[১.৬] চা-শ্রভর্কনদর 

জীবের্াে উন্নয়নে 

সহায়তা প্রদাে 

[১.৬.১] আভর্থ মক 

সহায়তা সুভবধানিাগী 
হাজার - - - - - - - - - - 

[১.৭] ক্ষর্ৌর্থ উনযানগ 

গৃহীত উন্নয়ে প্রকনল্পর 

র্াধ্যনর্ প্রদত্ত ক্ষসবা 

[১.৭.১] প্রদত্ত ক্ষসবা লক্ষ্ ০.২৫ ১.০০ ১.১৫ ১.১৬ ১.১৫ ১.১৪ ১.১৩ ১.১০ ১.২০ ১.২৫ 

[২] 

প্রাভতষ্ঠাভেক 

সক্ষ্র্তা 

বৃভদ্ধমূলক 

কর্ মসূভচ; 

১৩ [২.১] সর্ানজর অসহায় 

জেনগাষ্ঠীর জন্য 

অবকাঠানর্া ভের্ মাণ 

[২.১.১] ভেভর্ মত 

আবকাঠানর্ার 

আয়তে 

বগ মভর্

টার 
১ 4400 4500 ৫০০০ 4৮00 4৭00 4৬00 45৫0 ৫৫০০ ৬০০০ 

[২.২] সার্াভজক সর্স্যা 

ও সর্াজকল্যাণ 

র্ন্ত্রণালনয়র ক্ষসবা 

সম্পভকমত 

গনবষণা/মূল্যায়ে কর্ ম 

পভরচালো 

[২.২.১] মূল্যায়ে 

প্রভতনবদে 
সংখ্যা ০.৫ 1 1 1 - - - - ১ ১ 

[২.৩] সর্াজনসবা 

অভধদপ্তর তর্থা 

সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয় 

প্রদত্ত ক্ষসবা সম্পনকম 

প্রচারণা 

[২.৩.১] ই-বাতমায় 

প্রকাভশত সংবাদ 

সংখ্যা 

সংখ্যা ১ 15 25 ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৫০ ৬০ 

[২.৩.২] ভবলনবাি ম 

স্থাপে 
সংখ্যা ১ 8 8 ১০ ৯ - - - - - 

[২.৩.৩] ভিভিও 

প্রচারণা 
সংখ্যা ১ 6 6 ৭ ৬ - - - ৭ ১০ 
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ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক একক 
কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ভেণ মায়ক ২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[২.৪] SDG লক্ষ্যর্াত্রা 

৫.৪.১-এর আনলানক 

অববতভেক গৃহস্থালী 

কানজর র্র্ মাদা 

উন্নীতকরণ ও 

পাভরবাভরক কার্ মক্রনর্ 

োরী-পুরুনষর 

অংশীদাভরত্বমূলক 

দাভয়ত্ব বন্টেনক 

উৎসাভহতকরণ 

[২.৪.১] ক্ষসভর্োর ও 

ওয়াকমশপ 

আনয়াভজত 

% ২ 2 2 ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

[২.৪.২] প্রচারণা 

(ভপ্রন্ট ও 

ভিজুযয়াল)’র 

র্াধ্যনর্ সনচতে 

ব্যভক্ত 

হাজার ১ 15.০০ 15.০০ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.৫০ ১৬.২৫ ১৬.০০ ১৯.০০ ২০.০০ 

[২.৫] সর্াজনসবা 

অভধদপ্তনরর চলর্াে 

প্রকনল্পর র্াধ্যনর্ 

আংভশক অবকাঠানর্া 

ভের্ মাণ 

[২.৫.১] সাইট 

ভপ্রপানরশে এবং 

অবকাঠানর্া উন্নয়ে 

% ১ ৫ ৬ ৭ - - - - ১০ ১২ 

[২.৬] ক্ষস্বচ্ছানসবী 

সর্াজকল্যাণ 

সংস্থাসমূনহর কার্ মক্রর্ 

পভরবীক্ষ্ণ 

[২.৬.১] ভেবন্ধেপ্রাপ্ত 

সংস্থাসমূনহর বাভষ মক 

প্রভতনবদে প্রণয়ে 

% ০.৫ ০০ ০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০ 

[২.৭] মুভজববষ ম 

উপলনক্ষ্ ১০৩২ টি 

কার্ মালনয় স্থাভপত 

বেবন্ধু ও মুভক্তযুদ্ধ 

কে মানরর জন্য বেবন্ধু 

ও মুভক্তনর্াদ্ধা ভবষয়ক 

পুস্তক সংগ্রহ 

[২.৭.১] প্রভতটি 

কার্ মালনয়র জন্য 

বেবন্ধু ও মুভক্তযুদ্ধ 

ভবষয়ক পুস্তক 

সংগৃভহত 

সংখ্যা ১ ০০ 0০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০ 
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ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক একক 
কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ভেণ মায়ক ২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[২.৮] ভজটুভপ পদ্ধভতনত 

সকল িাতা প্রদাে 

[২.৮.১] তথ্য 

র্াচাইকৃত 

িাতানিাগীর 

শতকরা হার 

% ২ 25 100 ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

[২.৮.২] ভজটুভপ 

পদ্ধভতনত িাতাপ্রাপ্ত 

িাতানিাগীর 

শতকরা হার 

% 2 15 100 ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭৫ ১০০ ১০০ 

[৩] প্রভতবন্ধী 

ব্যভক্তনদর 

প্রভতবন্ধী 

ব্যভক্তনদর 

সর্ভিত ও 

একীভূতকরণ 

কর্ মসূভচ; 

১২ [৩.১] মুভজববষ ম 

উপলনক্ষ্য তাভলকাভুক্ত 

প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনক 

প্রভতবন্ধী িাতা প্রদাে 

[৩.১.১] সুভবধানিাগী 

প্রভতবন্ধী** 
লক্ষ্ ৮ 3.09 3.48 4.০0 ৩.৯০ ৩.৮৫ ৩.৮০ ৩.৭৫ ৪.২৫ ৪.৫০ 

[৩.২] প্রভতবন্ধী 

ভশক্ষ্ার্থীনদর ভশক্ষ্া 

উপবৃভত্ত প্রদাে 

[৩.২.১] সুভবধানিাগী 

প্রভতবন্ধী ভশক্ষ্ার্থী 
লক্ষ্ ৩ 0.17 0.13 0.14 ০.১৩ - - - ০.১৫ ০.১৬ 

[৩.৩] প্রভতবন্ধী 

ব্যভক্তনদর ভবনশষ ভশক্ষ্া 

এবং প্রভশক্ষ্ণ প্রদাে 

[৩.৩.১] ভবনশষ 

ভশক্ষ্া ও প্রভশক্ষ্ণ 

সুভবধানিাগী 

সংখ্যা ১ 427 427 ৪২৭ - - - - ৪৩০ ৪৫০ 

[৪] সার্াভজক 

ন্যায় ভবচার ও 

অন্তভু মভক্তমুলক 

কর্ মসূভচ; 

১০ 

[৪.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ 

প্রদাে ও আর্থ ম-সার্াভজক 

কার্ মক্রর্ 

[৪.১.১] ভবভেনয়ানগর 

পভরর্াণ 

ক্ষকাটি 

টাকা 
১ 30.65 32.00 ৩৩.০০ ৩২.৮০ ৩২.৭০ ৩২.৬০ ৩২.৫০ ৩৪.০০ ৩৫.০০ 

[৪.১.২] পুেঃ 

ভবভেনয়ানগর পভরর্াণ 

ক্ষকাটি 

টাকা 
১ 1.41 1.55 ১.৬০ ১.৫৮ ১.৫৭ ১.৫৬ ১.৫৫ ১.৭০ ১.৮০ 

[৪.১.৩] আদায়কৃত 

সাভি মসচাজম 

ক্ষকাটি 

টাকা 
১ 2.75 2.80 ২.৯০ ২.৮৮ ২.৮৬ ২.৮৪ ২.৮২ ৩.০০ ৩.২৫ 
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উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 
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প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ভেণ মায়ক ২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[৪.১.৪] ভবভেনয়ানগর 

আদানয়র হার 
% ০.৫ 96.00 96.25 ৯০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৫৯.০০ ৯১.০০ ৯২.০০ 

[৪.১.৫] 

পুেঃভবভেনয়ানগর 

আদানয়র হার 

% ০.৫ 90.00 90.00 ৯০ ৮১ ৭৮ ৭৫ ৭৪ ৯৩ ৯৫ 

[৪.২] আর্থ ম-সার্াভজক 

সক্ষ্র্তাবৃভদ্ধনত 

কাভরগভর ও দক্ষ্তা 

উন্নয়ে প্রভশক্ষ্ণ 

[৪.২.১] সুভবধানিাগী 

পুরুষ প্রভশক্ষ্ণার্থী 
সংখ্যা ০.৫ 3550 4000 ৪৫০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪০৫০ ৫০০০ ৫৫০০ 

[৪.২.২] সুভবধানিাগী 

োরী প্রভশক্ষ্ণার্থী 
সংখ্যা ০.৫ 2960 3300 ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৪৫০ ৩৪২৫ ৩৪১০ ৩৮০০ ৪০০০ 

[৪.৩] সুভবধাবভিত 

ভশশুনদর আবাসে, 

িরণনপাষণ, ভশক্ষ্া, 

প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে 

প্রদাে 

[৪.৩.১] সুভবধাপ্রাপ্ত 

ভশশু 
সংখ্যা ১ 2600 2605 ২৭০০ ২৬৬০ ২৬৪৫ ২৬৪০ ২৬২৫ ২৮০০ ৩০০০ 

[৪.৩.২] পাবভলক 

পরীক্ষ্ায় পানশর হার 
% ১ 75 ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

[৪.৩.৩] পুেব মাভসত 

ভশশু 
সংখ্যা ১ 85 88 ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ১০০ ১১০ 

[৪.৪] ক্ষবসরকাভর 

এভতর্খাোয় 

কযাভপনটশে গ্রান্ট প্রদাে 

[৪.৪.১] সুভবধাপ্রাপ্ত 

বালক ভশশু 
হাজার ১ 12.50 13.12 ১৪.০০ ১৩.৮০ ১৩. ৮০ ৭৭ ৯৫ ১০০ 

[৪.৪.২] সুভবধাপ্রাপ্ত 

বাভলকা ভশশু 
হাজার ০.৫ 4.25 4.37 ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪ 

[৪.৪.৩] আওতাভুক্ত 

প্রভতষ্ঠাে সংখ্যা 
সংখ্যা ০.৫ 660 665 ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৯৩৫ ৩৯৩০ ৩৯২৫ ৪১০০ ৪২০০ 
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ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক একক 
কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ভেণ মায়ক ২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[৫] 

আর্থ মসার্াভজক 

উন্নয়নে 

সার্াভজক 

সাম্য 

(Equity) 

ভবধােমূলক 

কর্ মসূভচ; 

১০ 

[৫.১] আইনের সানর্থ 

সংঘানত জভড়ত 

ভশশুনদর ক্ষসবা প্রদাে 

[৫.১.১] ক্ষসবাপ্রাপ্ত 

ভশশু 
সংখ্যা ২ 137 140 ২৪০ ২২৫ ২২০ ২১৫ ২১০ ২৫০ ২৭০ 

[৫.১.২] মুভক্তপ্রাপ্ত 

ভশশু 
সংখ্যা ১ 250 ২৭৫ ২৮০ ২৭৬ - - - ৩০০ ৩২০ 

[৫.২] প্রনবশে ও 

আফটার ক্ষকয়ার সাভি মস 

[৫.২.১] প্রনবশে ও 

িাইিাস মে 

সহায়তাপ্রাপ্ত 

সুভবধানিাগী 

সংখ্যা ১ 51 60 ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১১০ ১১৫ 

[৫.২.২] আফটার 

ক্ষকয়ানরর র্াধ্যনর্ 

প্রভশক্ষ্ণ ও 

পুেব মাভসত 

সুভবধানিাগী 

সংখ্যা ১ 29 50 ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৯০ 

[৫.৩] িবঘুনর ও 

ভেরাশ্রয় ব্যভক্তর 

প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে 

[৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

ব্যভক্ত 
সংখ্যা ০.৫ 220 250 ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৫ ৩০০ ৩২০ 

[৫.৩.২] মুভক্তপ্রাপ্ত ও 

পুেব মাভসত িবঘুনর 

ব্যভক্ত 

সংখ্যা ০.৫ 263 ১৭৫ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৭৮ ২২০ ২২৫ 

[৫.৪] সার্াভজক-

প্রভতবন্ধী ক্ষর্নয়নদর 

প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সার্াভজক প্রভতবন্ধী 

োরী 

সংখ্যা ০.৫ 112 115 ১২০ ১১৮ ১১৭ ১১৬ - ১২৫ ১৩০ 

[৫.৪.২] প্রভশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

সার্াভজক প্রভতবন্ধী 

োরী 

সংখ্যা ০.৫ 75 85 ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৬ - ১০০ ১১০ 
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উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 
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২১ 
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প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মালয়, ঢাকা’র ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[৫.৫] র্ভহলা ও ভশশু-

ভকনশারী ক্ষহফাজভতনদর 

ভেরাপদ আবাসে (নসফ 

ক্ষহার্) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

োরী ও ভশশু 
সংখ্যা ০.৫ 98 100 ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৫০ ১৬০ 

[৫.৫.২] প্রভশভক্ষ্ত ও 

মুভক্তপ্রাপ্ত োরী ও 

ভশশু 

সংখ্যা ০.৫ 35 40 ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪২ ৫৫ ৬০ 

[৫.৬] চাইল্ড ক্ষহল্প 

লাইনের র্াধ্যনর্ ভশশু 

সুরক্ষ্া 

[৫.৬.১] প্রাপ্ত 

ক্ষটভলনফাে কলসংখ্যা 
হাজার ১ 16.00 16.50 ২০.০০ ১৮.০০ ১৭.৫০ ১৭.০০ ১৬.৭৫ ২১.০০ ২৫.০০ 

[৫.৬.২] সুরাহাকৃত 

ক্ষটভলনফাে কল 
% ১ 14.85 ৬০.০০ ৭৩.০০ ৭২.৮০ ৭২.৭৫ ৭২.৫০ ৭২.২৫ ৭৫.০০ ৮০.০০ 
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ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অজমে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমে* 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ভেণ মায়ক ২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অভত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভত 

র্াে 

চলভত 

র্ানের 

ভেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবভশ্যক ক্ষকৌশলগত উনেশ্যসমুহ 

[১] সুশাসে 

ও 

সংস্কারমূলক 

কার্ মক্রনর্র 

বাস্তবায়ে 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচার 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবায়ে 

[১.১.১] শুদ্ধাচার 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবাভয়ত 

প্রাপ্ত 

েম্বর 
১০ ১০ ১০ ১০     ১০ ১০ 

[১.২] ই-গিন্যমাি/ 

উদ্ভাবে কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবায়ে 

[১.২.১] ই-

গিন্যমাি/ উদ্ভাবে 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবাভয়ত 

প্রাপ্ত 

েম্বর 
১০ ১০ ১০ ১০ 

    
১০ ১০ 

[১.৩] অভিনর্াগ 

প্রভতকার 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবায়ে 

[১.৩.১] 

অভিনর্াগ 

প্রভতকার 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবাভয়ত 

প্রাপ্ত 

েম্বর 
৪ ৪ ৪ ৪ 

    
৪ ৪ 

[১.৪] ক্ষসবা প্রদাে 

প্রভতশ্রুভত 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবায়ে 

[১.৪.১] ক্ষসবা 

প্রদাে প্রভতশ্রুভত 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবাভয়ত 

প্রাপ্ত 

েম্বর 
৩ ৩ ৩ ৩ 

    
৩ ৩ 

[১.৫] তথ্য অভধকার 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবায়ে 

[১.৫.১] তথ্য 

অভধকার 

কর্ মপভরকল্পো 

বাস্তবাভয়ত 

প্রাপ্ত 

েম্বর 
৩ ৩ ৩ ৩ 

    
৩ ৩ 

*সার্ভয়ক (provisional) তথ্য 
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আবম, ববভাগীয় পবরচালক, ঢাকা, সমাজদসবা অবিেফতর, বহসাদব মহাপবরচালক, সমাজদসবা 

অবিেফতর এর বনকট অবিকার করবি স , এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 

আবম, মহাপবরচালক, সমাজদসবা অবিেফতর বহসাদব ববভাগীয় পবরচালক, ঢাকা, সমাজদসবা 

অবিেফতর-এর বনকট অবিকার করবি স , এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদ াবগতা প্রোন করদবা। 

 

 

স্বাক্ষবরত: 

 

 

 

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

ববভাগীয় পবরচালক, ঢাকা                  তাবরে 

সমাজদসবা অবিেফতর     

 

 

 

 

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

মহাপবরচালক        তাবরে 

সমাজদসবা অবিেফতর   
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সংনর্াজেী-১ 

 

শব্দসংনক্ষ্প 

 

ক্রভর্ক 

েম্বর 

শব্দসংনক্ষ্প 

(Acronyms) 

ভববরণ 

1.  DIS Disability Information System 

2.  G2P Government to Person 

3.  SDGs Sustainable Development Goals 

4.  আরএর্ভস রুরাল র্াদার ক্ষসন্টার বা পল্লী র্াতৃনকন্দ্র 

5.  আরএসএস রুরাল ক্ষসাশ্যাল সাভি মনসস বা পল্লী সর্াজনসবা 

6.  ইআরভসভপএইচ এর্েভয়নর্ন্ট এন্ড ভরনহভবভলনটশে ক্ষসন্টার ফর ভফভজকযাভল হযাভন্ডকযাপট 

7.  ইউভসভি আরবাে কভর্উভেটি ক্ষিনিলপনর্ন্ট 

8.  ভিআইএসএস ভিসএযাভবভলটি ইেফরনর্শে ভসনের্ সফটওয়ার 

9.  সনসঅদ সর্াজনসবা অভধদফতর 

10.  ভসএর্এর্ ভচফ ক্ষর্নরাপভলটে ক্ষর্ভজনরট 

11.  ভসএসভপভব চাইল্ড ক্ষসেনসটিি ক্ষসাশ্যাল ক্ষপ্রানটকশে ইে বাংলানদশ (প্রকল্প) 
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সংনর্াজেী ২: কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপো ও প্রর্াণক 

 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচকসমূহ 
বাস্তবায়েকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, 

শাখা 
লক্ষ্যর্াত্রা অজমনের প্রর্াণক 

[১.১] বয়স্কিাতা প্রদাে [১.১.১] িাতা সুভবধানিাগী** ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

বরােপত্র, র্াঠকার্ মালনয়র প্রভতনবদে, 

এর্আইএস ও ইএফটি প্রভতনবদে 

[১.২] ভবধবা, স্বার্ী ভেগৃহীতা র্ভহলা িাতা প্রদাে [১.২.১] িাতা সুভবধানিাগী** ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

বরােপত্র, র্াঠকার্ মালনয়র প্রভতনবদে, 

এর্আইএস ও ইএফটি প্রভতনবদে 

[১.৩] ভহজড়া, ক্ষবনদ ও অেগ্রসর জেনগাষ্ঠীর জীবের্াে উন্নয়নে সহায়তা প্রদাে [১.৩.১] িাতা সুভবধানিাগী** ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

বরােপত্র, র্াঠকার্ মালনয়র প্রভতনবদে, 

এর্আইএস ও ইএফটি প্রভতনবদে 

[১.৩.২] সুভবধানিাগী প্রভশক্ষ্ণার্থী ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

বরােপত্র, র্াঠকার্ মালনয়র প্রভতনবদে, 

এর্আইএস ও ইএফটি প্রভতনবদে 

[১.৩.৩] উপবৃভত্ত সুভবধানিাগী ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

বরােপত্র, র্াঠকার্ মালনয়র প্রভতনবদে, 

এর্আইএস ও ইএফটি প্রভতনবদে 

[১.৪] হাসপাতানল ক্ষসবাগ্রহণকারী দুস্থ ক্ষরাগীনদর সহায়তা প্রদাে [১.৪.১] ক্ষসবা সংখ্যা ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, হাসপতাল 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

র্াঠ কার্ মালনয়র প্রভতনবদে 

[১.৪.২] সরকাভর অনুদানের ব্যভয়ত 

অনর্থ মর পভরর্াণ 

ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, হাসপতাল 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

র্াঠ কার্ মালনয়র প্রভতনবদে 

[১.৫] কযািার, ভকিভে, ভলিার ভসনরাভসস, ক্ষরানক প্যারালাইজি, থ্যালানসভর্য়া ও 

জন্মগত হৃদনরাগীনদর আভর্থ মক সহায়তা প্রদাে 

[১.৫.১] আভর্থ মক সহায়তা সুভবধানিাগী ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

বরােপত্র ও র্াঠ কার্ মালয় হনত প্রাপ্ত 

তনথ্যর সর্ভিত প্রভতনবদে 

[১.৬] চা-শ্রভর্কনদর জীবের্াে উন্নয়নে সহায়তা প্রদাে [১.৬.১] আভর্থ মক সহায়তা সুভবধানিাগী ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

বরােপত্র ও র্াঠ কার্ মালনয়র সর্ভিত 

প্রভতনবদে 
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কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচকসমূহ 
বাস্তবায়েকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, 

শাখা 
লক্ষ্যর্াত্রা অজমনের প্রর্াণক 

[১.৭] ক্ষর্ৌর্থ উনযানগ গৃহীত উন্নয়ে প্রকনল্পর র্াধ্যনর্ প্রদত্ত ক্ষসবা [১.৭.১] প্রদত্ত ক্ষসবা ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, হাসপতাল 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[২.১] সর্ানজর অসহায় জেনগাষ্ঠীর জন্য অবকাঠানর্া ভের্ মাণ [২.১.১] ভেভর্ মত আবকাঠানর্ার আয়তে সংভিষ্ট প্রকল্প পভরচালক সর্ভিত প্রভতনবদে 

[২.২] সার্াভজক সর্স্যা ও সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালনয়র ক্ষসবা সম্পভকমত 

গনবষণা/মূল্যায়ে কর্ ম পভরচালো 

[২.২.১] মূল্যায়ে প্রভতনবদে ভবিাগীয়/নজলা সর্াজনসবা কার্ মালয় গনবষণা প্রভতনবদে 

[২.৩] সর্াজনসবা অভধদপ্তর তর্থা সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয় প্রদত্ত ক্ষসবা সম্পনকম 

প্রচারণা 

[২.৩.১] ই-বাতমায় প্রকাভশত সংবাদ 

সংখ্যা 

সকল ইউভেট অভফস প্রকাভশত সংবানদর ভিেশট ম 

[২.৩.২] ভবলনবাি ম স্থাপে সকল ইউভেট অভফস ছভব 

[২.৩.৩] ভিভিও প্রচারণা সকল ইউভেট অভফস ইউটিউব/নফজব্যক ভলংক 

[২.৪] SDG লক্ষ্যর্াত্রা ৫.৪.১-এর আনলানক অববতভেক গৃহস্থালী কানজর র্র্ মাদা 

উন্নীতকরণ ও পাভরবাভরক কার্ মক্রনর্ োরী-পুরুনষর অংশীদাভরত্বমূলক দাভয়ত্ব 

বন্টেনক উৎসাভহতকরণ 

[২.৪.১] ক্ষসভর্োর ও ওয়াকমশপ 

আনয়াভজত 

ভবিাগীয়/নজলা সর্াজনসবা কার্ মালয় ক্ষসভর্োর ও ওয়াকমশপ প্রভতনবদে 

[২.৪.২] প্রচারণা (ভপ্রন্ট ও ভিজুযয়াল)’র 

র্াধ্যনর্ সনচতে ব্যভক্ত 

সকল ইউভেট অভফস ভিউসংখ্যার ভিে শট 

[২.৫] সর্াজনসবা অভধদপ্তনরর চলর্াে প্রকনল্পর র্াধ্যনর্ আংভশক অবকাঠানর্া 

ভের্ মাণ 

[২.৫.১] সাইট ভপ্রপানরশে এবং 

অবকাঠানর্া উন্নয়ে 

সংভিষ্ট প্রকল্প পভরচালক সর্ভিত প্রভতনবদে 

[২.৬] ক্ষস্বচ্ছানসবী সর্াজকল্যাণ সংস্থাসমূনহর কার্ মক্রর্ পভরবীক্ষ্ণ [২.৬.১] ভেবন্ধেপ্রাপ্ত সংস্থাসমূনহর 

বাভষ মক প্রভতনবদে প্রণয়ে 

ভবিাগীয়/নজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, উপনজলা 

সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[২.৭] মুভজববষ ম উপলনক্ষ্ ১০৩২ টি কার্ মালনয় স্থাভপত বেবন্ধু ও মুভক্তযুদ্ধ কে মানরর 

জন্য বেবন্ধু ও মুভক্তনর্াদ্ধা ভবষয়ক পুস্তক সংগ্রহ 

[২.৭.১] প্রভতটি কার্ মালনয়র জন্য বেবন্ধু 

ও মুভক্তযুদ্ধ ভবষয়ক পুস্তক সংগৃভহত 

সকল ইউভেট অভফস সর্ভিত প্রভতনবদে 
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কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচকসমূহ 
বাস্তবায়েকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, 

শাখা 
লক্ষ্যর্াত্রা অজমনের প্রর্াণক 

[২.৮] ভজটুভপ পদ্ধভতনত সকল িাতা প্রদাে [২.৮.১] তথ্য র্াচাইকৃত িাতানিাগীর 

শতকরা হার 

উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

এর্আইএস প্রভতনবদে 

[২.৮.২] ভজটুভপ পদ্ধভতনত িাতাপ্রাপ্ত 

িাতানিাগীর শতকরা হার 

উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

এর্আইএস প্রভতনবদে 

[৩.১] মুভজববষ ম উপলনক্ষ্য তাভলকাভুক্ত প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনক প্রভতবন্ধী িাতা প্রদাে [৩.১.১] সুভবধানিাগী প্রভতবন্ধী** উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৩.২] প্রভতবন্ধী ভশক্ষ্ার্থীনদর ভশক্ষ্া উপবৃভত্ত প্রদাে [৩.২.১] সুভবধানিাগী প্রভতবন্ধী ভশক্ষ্ার্থী উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৩.৩] প্রভতবন্ধী ব্যভক্তনদর ভবনশষ ভশক্ষ্া এবং প্রভশক্ষ্ণ প্রদাে [৩.৩.১] ভবনশষ ভশক্ষ্া ও প্রভশক্ষ্ণ 

সুভবধানিাগী 

সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদাে ও আর্থ ম-সার্াভজক কার্ মক্রর্ [৪.১.১] ভবভেনয়ানগর পভরর্াণ উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.১.২] পুেঃ ভবভেনয়ানগর পভরর্াণ উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.১.৩] আদায়কৃত সাভি মসচাজম উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.১.৪] ভবভেনয়ানগর আদানয়র হার উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.১.৫] পুেঃভবভেনয়ানগর আদানয়র হার উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 
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কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচকসমূহ 
বাস্তবায়েকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, 

শাখা 
লক্ষ্যর্াত্রা অজমনের প্রর্াণক 

[৪.২] আর্থ ম-সার্াভজক সক্ষ্র্তাবৃভদ্ধনত কাভরগভর ও দক্ষ্তা উন্নয়ে প্রভশক্ষ্ণ [৪.২.১] সুভবধানিাগী পুরুষ প্রভশক্ষ্ণার্থী সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে, উপনজলা সর্াজনসবা 

কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.২.২] সুভবধানিাগী োরী প্রভশক্ষ্ণার্থী সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে, উপনজলা সর্াজনসবা 

কার্ মালয়, শহর সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.৩] সুভবধাবভিত ভশশুনদর আবাসে, িরণনপাষণ, ভশক্ষ্া, প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে 

প্রদাে 

[৪.৩.১] সুভবধাপ্রাপ্ত ভশশু সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.৩.২] পাবভলক পরীক্ষ্ায় পানশর হার সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.৩.৩] পুেব মাভসত ভশশু সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.৪] ক্ষবসরকাভর এভতর্খাোয় কযাভপনটশে গ্রান্ট প্রদাে [৪.৪.১] সুভবধাপ্রাপ্ত বালক ভশশু উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.৪.২] সুভবধাপ্রাপ্ত বাভলকা ভশশু উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৪.৪.৩] আওতাভুক্ত প্রভতষ্ঠাে সংখ্যা উপনজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, শহর 

সর্াজনসবা কার্ মালয় 

সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.১] আইনের সানর্থ সংঘানত জভড়ত ভশশুনদর ক্ষসবা প্রদাে [৫.১.১] ক্ষসবাপ্রাপ্ত ভশশু সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.১.২] মুভক্তপ্রাপ্ত ভশশু সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.২] প্রনবশে ও আফটার ক্ষকয়ার সাভি মস [৫.২.১] প্রনবশে ও িাইিাস মে 

সহায়তাপ্রাপ্ত সুভবধানিাগী 

ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়,  প্রনবশে কার্ মালয় সর্ভিত প্রভতনবদে 
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কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচকসমূহ 
বাস্তবায়েকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, 

শাখা 
লক্ষ্যর্াত্রা অজমনের প্রর্াণক 

[৫.২.২] আফটার ক্ষকয়ানরর র্াধ্যনর্ 

প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাভসত সুভবধানিাগী 

ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়,  প্রনবশে কার্ মালয় সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৩] িবঘুনর ও ভেরাশ্রয় ব্যভক্তর প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে [৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যভক্ত ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৩.২] মুভক্তপ্রাপ্ত ও পুেব মাভসত িবঘুনর 

ব্যভক্ত 

ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৪] সার্াভজক-প্রভতবন্ধী ক্ষর্নয়নদর প্রভশক্ষ্ণ ও পুেব মাসে [৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সার্াভজক প্রভতবন্ধী 

োরী 

ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৪.২] প্রভশক্ষ্ণপ্রাপ্ত সার্াভজক 

প্রভতবন্ধী োরী 

ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৫] র্ভহলা ও ভশশু-ভকনশারী ক্ষহফাজভতনদর ভেরাপদ আবাসে (নসফ ক্ষহার্) [৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত োরী ও ভশশু ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৫.২] প্রভশভক্ষ্ত ও মুভক্তপ্রাপ্ত োরী ও 

ভশশু 

ক্ষজলা সর্াজনসবা কার্ মালয়, সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাে সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৬] চাইল্ড ক্ষহল্প লাইনের র্াধ্যনর্ ভশশু সুরক্ষ্া [৫.৬.১] প্রাপ্ত ক্ষটভলনফাে কলসংখ্যা ভসএসভপভব প্রকল্প সর্ভিত প্রভতনবদে 

[৫.৬.২] সুরাহাকৃত ক্ষটভলনফাে কল ভসএসভপভব প্রকল্প সর্ভিত প্রভতনবদে 
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সংনর্াজেী ৩:  

অন্য অভফনসর সনে সংভিষ্ট কর্ মসম্পাদে সূচকসমূহ 

 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক 

ক্ষর্সকল অভফনসর সানর্থ 

সংভিষ্ট 

সংভিষ্ট অভফনসর সানর্থ কার্ মক্রর্ সর্িনয়র 

ক্ষকৌশল 

প্রভতবন্ধী ভশক্ষ্ার্থীনদর ভশক্ষ্া উপবৃভত্ত প্রদাে 
সুভবধানিাগী প্রভতবন্ধী 

ভশক্ষ্ার্থী 

সর্াজনসবা অভধদফতর ও 

অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম র্ন্ত্রণালয় 
বরাে প্রাভপ্ত 

চা-শ্রভর্কনদর জীবের্াে উন্নয়নে সহায়তা প্রদাে 
আভর্থ মক সহায়তা 

সুভবধানিাগী 

সর্াজনসবা অভধদফতর ও 

অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম র্ন্ত্রণালয় 
বরাে প্রাভপ্ত 

কযািার, ভকিভে, ভলিার ভসনরাভসস, ক্ষরানক প্যারালাইজি, থ্যালানসভর্য়া ও জন্মগত হৃদনরাগীনদর 

আভর্থ মক সহায়তা প্রদাে 

আভর্থ মক সহায়তা 

সুভবধানিাগী 

সর্াজনসবা অভধদফতর ও 

অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম র্ন্ত্রণালয় 
বরাে প্রাভপ্ত 

ভহজড়া, ক্ষবনদ ও অেগ্রসর জেনগাষ্ঠীর জীবের্াে উন্নয়নে সহায়তা প্রদাে িাতা সুভবধানিাগী** 
সর্াজনসবা অভধদফতর ও 

অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম র্ন্ত্রণালয় 
বরাে প্রাভপ্ত 

ভবধবা, স্বার্ী ভেগৃহীতা র্ভহলা িাতা প্রদাে িাতা সুভবধানিাগী** 
সর্াজনসবা অভধদফতর ও 

অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম র্ন্ত্রণালয় 
বরাে প্রাভপ্ত 

বয়স্কিাতা প্রদাে িাতা সুভবধানিাগী** 
সর্াজনসবা অভধদফতর ও 

অর্থ ম ভবিাগ, অর্থ ম র্ন্ত্রণালয় 
বরাে প্রাভপ্ত 
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সাংদ াজনী ৪: 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল কর্ মপভরকল্পো, ২০২১-২০২২ ।। ববভাগীয় সমাজদসবা কা িালয়, ঢাকা 

কার্ মক্রনর্র োর্ কর্ মসম্পাদে 

সূচক 

 

সূচনকর 

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়নের 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্থ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমে 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্থ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমে 

অভজমত 

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাভতষ্ঠাভেক ব্যবস্থার উন্নয়ে 

১.১ তেভতকতা কভর্টির সিা আদয়াজন সভা আদয়াবজত ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমে     

 

 

১.২ তেভতকতা কভর্টির সিার ভসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ে 

ভসদ্ধান্ত বাস্তবাভয়ত ৬ % সংভিষ্ট 

সকল 

কর্ মকতমা  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা 100 100 100 100    

অজমে      

১.৩ সুশাসে প্রভতষ্ঠার ভেভর্ত্ত 

অংশীজনের (stakeholders) 
অংশগ্রহনণ  সিা 

সিা অনুভষ্ঠত ২ সংখ্যা পভরচালক 

(প্রশাসে ও 

অর্থ ম)  

২টি  

২২.১১.২১ 

২২.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা -  ১ ১     

অজমে      

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ আদয়াজন প্রবশক্ষণ 

আদয়াবজত 

২ সাংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ৫ ৫ ৮    

অজমে      

১.৫ কর্ ম-পভরনবশ উন্নয়ে  কম ি-পবরদবশ 

উন্নীত  

২ সংখ্যা 

ও 

তাভরখ 

শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

২টি  

১৪.১০.২১ 

১৩.১২.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০ ১ ১ ০    

অজমে      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল 

কর্ মপভরকল্পো, ২০২১-২২ ও তত্রর্াভসক 

পভরবীক্ষ্ণ প্রভতনবদে সংভিষ্ট র্ন্ত্রণালনয় 

দাভখল ও স্ব স্ব ওনয়বসাইনট 

আপনলািকরণ 

কর্ মপভরকল্পো ও 

কর্ মপভরকল্পো 

২০২১-২২ ও 

তত্রর্াভসক 

প্রভতনবদে 

দাভখলকৃত ও 

আপনলািকৃত 

১ তাভরখ শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

১৫.০৭.২১  

১৭.১০.২১ 

২৭.০১.২২ 

২৭.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমে      
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কার্ মক্রনর্র োর্ কর্ মসম্পাদে 

সূচক 

 

সূচনকর 

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়নের 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্থ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমে 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্থ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমে 

অভজমত 

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতািীন  মাঠ প িাদয়র কা িালয় 

কর্তিক দাভখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক্ষকৌশল কর্ মপভরকল্পো ও পভরবীক্ষ্ণ  

প্রভতনবদনের ওপর ভফিব্যাক প্রদাে  

ভফিব্যাক 

সিা/কর্ মশালা 

অনুভষ্ঠত 

৪ তাভরখ শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

১৫.০৬.২১  

২৮.১০.২১ 

২৭.০১.২২ 

২৭.০৪.২২ 

১৪.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৮.১০.২১ 

 

২৭.০১.২২ 

 

২৭.০৪.২২ 

 

১৪.০৭.২২    

অজমে      

১.৮ শুিাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাবলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

পুরস্কার প্রেি ও  

তাবলকা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাবশত  

    ১ তাবরে শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

৩০.০৩.২২  লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০.০৩. 

২০২২ 

    

অজমে 

 

 

     

২.  আবথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন  

২.১ ২০২১-২২ অর্থ ম বছনরর ক্রয়-

পভরকল্পো (প্রকনল্পর অনুনর্াভদত বাভষ মক 

ক্রয় পভরকল্পোসহ) ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পভরকল্পো 

ওনয়বসাইনট 

প্রকাভশত 

২ তাভরখ শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

৩১.০৭.২০২১  লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২০২১ - - -    

অজমে      

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা 

আদয়াজন  

সভা আদয়াবজত ২ সাংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

150 লক্ষ্যর্াত্রা 20 30 40 60    

অজমে      

২.৩ বাবষ িক উন্নয়ন কম িসূবচ বাস্তবায়ন বাবষ িক উন্নয়ন 

কম িসূবচ 

বাস্তবাবয়ত 

২ % শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

80  লক্ষ্যর্াত্রা 5 ১5 ২০ 4০    

অজিন      

২.৪ প্রকল্প সর্াভপ্ত ক্ষশনষ প্রকনল্পর সম্পদ 

(র্ােবাহে, কভম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইতযাভদ) ভবভধ ক্ষর্াতানবক হস্তান্তর করা 

প্রকনল্পর সম্পদ 

ভবভধ ক্ষর্াতানবক 

হস্তান্তভরত 

২ তাবরে শুদ্ধাচার 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা  

৩০.০৬.২২  লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০.০৬.২২    

অজিন      

৩. শুদ্ধাচার সংভিষ্ট এবং দুেীভত প্রভতনরানধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্ ৩০ (অগ্রাবিকার বভবিদত ন্যেনতম পাঁচটি কা িক্রম) 

৩.১ বয়স্কিাতা ভজটুভপনত প্রদাে  ভজটুভপনত 

বয়স্কিাতা প্রদত্ত  

৪ লক্ষ্  সংভিষ্ট 

সকল 

কর্ মকতমা  

৫৭.০১ লক্ষ্যর্াত্রা ৫৭.০১ ৫৭.০১ ৫৭.০১ ৫৭.০১   প্রভত প্রভন্তনক 

৫৭.০১ লক্ষ্ 

বয়স্ক ব্যভক্তনক 

িাতা প্রদাে করা 

হনয় র্থানক 

অজমে      
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কার্ মক্রনর্র োর্ কর্ মসম্পাদে 

সূচক 

 

সূচনকর 

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়নের 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্থ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমে 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্থ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমে 

অভজমত 

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২  ভবধবা ও স্বার্ী ভেগৃহীতা িাতা 

ভজটুভপনত প্রদাে 

ভজটুভপনত ভবধবা 

ও স্বার্ী ভেগৃহীতা 

িাতা প্রদত্ত  

৪  লক্ষ্  সংভিষ্ট 

সকল 

কর্ মকতমা  

২৪.৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা ২৪.৭৫ ২৪.৭৫ ২৪.৭৫ ২৪.৭৫   প্রভত প্রভন্তনক 

২৪.৭৫ লক্ষ্ 

ভবধবা ও স্বার্ী 

ভেগৃহীতানক 

িাতা প্রদাে করা 

হনয় র্থানক 

অজমে      

৩.৩  প্রভতবন্ধী িাতা ও উপবৃভত্ত 

ভজটুভপনত প্রদাে 

ভজটুভপনত 

প্রভতবন্ধী িাতা 

প্রদত্ত  

৪  লক্ষ্  সংভিষ্ট 

সকল 

কর্ মকতমা  

২০.০৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২০.০৮ ২০.০৮ ২০.০৮ ২০.০৮   প্রভত প্রভন্তনক 

২০.০৮  লক্ষ্ 

প্রভতবন্ধী  

ব্যভক্তনক িাতা 

প্রদাে করা হনয় 

র্থানক 

অজমে      

৩.৪  নাগবরকদের জর্ন্ অবভদ াগ বাক্স 

স্থাপন  

োগভরক 

অভিনর্াগ বাক্স 

স্থাভপত  

৪  সংখ্যা  সংভিষ্ট 

সকল 

কর্ মকতমা  

১ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - -    

অজমে      

৩.৫ গণশুনানীর আদয়াজন  গণশুোেী 

আনয়াভজত  

৪  সংখ্যা  সংভিষ্ট 

সকল 

কর্ মকতমা  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ২ ১    

অজমে      

বব:দ্র:- সকান ক্রবমদকর কা িক্রম প্রদ াজে না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 
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সাংদ াজনী 5:  

ই-গিনণ মি ও উদ্ভাবে কর্ মপভরকল্পো ২০২১-২২ ।। ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মলয়, ঢাকা 

ক্রর্  

কম িসম্পােন সক্ষত্র  

 
মান 

কা িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষেমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উিম চলবত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গিন্যমাি ও উদ্ভাবে সংক্রান্ত 

কার্ মক্রনর্র বাস্তবায়ে ক্ষজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবাবয়ত 
তাবরে ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] সসবা সহবজকরণ [১.২.১] একটি সসবা সহবজকৃত  
তাবরে ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  ক্ষসবা বিবজটাইদজশন [১.৩.১] ন্যেনতম একটি সসবা বিবজটাইজকৃত 
তাবরে ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূনব ম বাস্তবাভয়ত উদ্ভাবেী ধারণা, সহভজকৃত 

ও ভিভজটাইজকৃত ক্ষসবা সংক্রান্ত পর্ মানলাচো সিা   
[১.৪.১] সিা আনয়াভজত  

তাভরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নবথর ব্যবহার বৃবি [১.৪.১] ই-ফাইদল ক্ষোট ভেস্পভত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ ি বশল্প ববপ্লদবর চোদলঞ্জ সমাকাদবলায় করণীয় 

ববষদয় অববহতকরণ সভা/কম িশালা আদয়াজন 
[১.৬.১] সভা/কম িশালা আদয়াবজত 

সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

২ 

[২] প্রাভতষ্ঠাভেক দক্ষ্তা বৃভদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা বক্স হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] ভবভিন্ন প্রকাশো ও তথ্যাভদ তথ্য বাতায়দন 

প্রকাভশত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপভরকল্পো বাস্তবায়ে সংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ 

আনয়াভজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্িান্স কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়দনর জর্ন্ 

বরাদ্দকৃত অথ ি ব্যবয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম িপবরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগবত প িাদলাচনা 

সাংক্রান্ত সভা আদয়াবজত 

সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম িপবরকল্পনার অি িবাবষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রবতদবেন 

মবন্ত্রপবরষে ববভাদগ/ ঊ্র্র্ধধবতন কর্তিপদক্ষর বনকট সপ্রবরত 

তাবরে ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সেদশ/ববদেদশ বাস্তবাবয়ত ন্যেনতম একটি উদযাগ 

পবরেশ িনকৃত 

সাংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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সাংদ াজনী ৬: 

অভিনর্াগ প্রভতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পভরকল্পো, ২০২১-২০২২ ।। ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মলয়, ঢাকা 

কা িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কা িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

 

 

প্রর্াণক একক 

 

কম িসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২

০-২১ 

লক্ষেমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািার

ণ 

অবত 

উিম 
উিম  

চলবত 

মান 

চলবত মাদনর 

বনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

ব্যবস্থাপো 

 

 

৫ 

[১.১] অভিনর্াগ ভেষ্পভত্ত কর্ মকতমা 

(অভেক) ও আভপল কর্ মকতমার তথ্য 

ওনয়বসাইনট তত্রর্াভসক ভিভত্তনত 

হালোগাদকরণ  

[১.১.১]  অবনক ও 

আবপল কম িকতিার 

তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত 

হালোগাদ 

সম্পনন্নর 

সরকাভর পত্র, 

ওনয়বসাইনটর 

ভলংক 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পবরবীক্ষণ ও 

সক্ষমতাবৃবি 

 

২০ 

[২.১] ভেভদ মষ্ট সর্নয় অেলাইে/ 

অফলাইনে প্রাপ্ত অভিনর্াগ ভেষ্পভত্ত 

এবং ভেষ্পভত্ত সংক্রান্ত র্াভসক 

প্রভতনবদে উর্ধ্মতে কতৃমপক্ষ্ বরাবর 

ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] অভিনর্াগ 

ভেষ্পভত্তকৃত  

ভেষ্পভত্ত 

প্রভতনবদে 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর অভিনর্াগ 

প্রভতকার ব্যবস্থা এবং ভজআরএস 

সফটওয়যার ভবষয়ক প্রভশক্ষ্ণ 

আনয়াজে 

[২.২.১] প্রভশক্ষ্ণ 

আনয়াভজত 

অভফস আনদশ, 

আনলাচযসূভচ, 

উপভস্থভতর 

হাভজরা 

সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রমাবসক বভবিদত পবরবীক্ষণ 

এবাং ত্রত্রমাবসক পবরবীক্ষণ প্রবতদবেন 

উবিতন কর্তিপদক্ষর বনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমাবসক 

প্রবতদবেন সপ্রবরত 

পভরবীক্ষ্ণ 

প্রভতনবদে   সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অভিনর্াগ প্রভতকার ব্যবস্থাপো 

ভবষনয় ক্ষেকনহাল্ডারগনণর সর্িনয় 

অবভহতকরণ সিা  

[২.৪.১] সিা 

অনুভষ্ঠত 

সিার 

কার্ মভববরণী সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদ াজনী ৭: 

ক্ষসবা প্রদাে প্রভতশ্রুভত বাস্তবায়ে কর্ ম-পভরকল্পো, ২০২১-২০২২।। ভবিাগীয় সর্াজনসবা কার্ মলয়, ঢাকা  

কা িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কা িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

প্রর্াণক 

 

একক 

 

কম িসম্পা

েন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষেমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািার

ণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদনর বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

 

 

১৩ 

[১.১] ক্ষসবা প্রদাে প্রভতশ্রুভত 

পবরবীক্ষণ কবমটির বসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] বসিান্ত 

বাস্তবাবয়ত 

বাস্তবায়ে 

প্রভতনবদে 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসবা প্রদাে প্রভতশ্রুভত 

তত্রর্াভসক ভিভত্তনত হালোগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওনয়বসাইনট  

প্রভত তত্রর্াভসনক 

হালোগাদকৃত 

ওনয়বসাইনট 

হালোগাদকৃত 

ক্ষসবা প্রদাে 

প্রভতশ্রুভত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা 

অজিন 
১২ 

[২.১] ক্ষসবা প্রদাে প্রভতশ্রুভত ভবষয়ক  

প্রভশক্ষ্ণ আনয়াজে  

 

[১.১.১] প্রভশক্ষ্ণ 

আনয়াভজত 

প্রভশক্ষ্ণ আনদশ, 

আনলাচযসূভচ, 

প্রভশক্ষ্ণার্থীনদর 

তাভলকা, 

হাভজরাশীট 

 

সাংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সসবা প্রোন ববষদয় 

সেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অববহতকরণ সভা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অবভহতকরণ সিা 

অনুভষ্ঠত 

সিার কার্ মভববরণী সাংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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সাংদ াজনী ৮: 

তথ্য অধিকার ধিষয়ে িাধষ িক কর্ িপধরকল্পনা, ২০২১-২২ ।। ধিভাগীে সর্াজয়সিা কার্ িলে, ঢাকা 

কা িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কা িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষেমাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রমাণক অসািারণ 
অবত 

উিম 
উিম  

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদনর 

বনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ১০ 

[১.১] তথ্য অবিকার আইন অন্য ায়ী 

বনি িাবরত সমদয়র মদে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] বনি িাবরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রোনকৃত 
% ১০   ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উবিতন কা িালদয় সপ্রবরত  

প্রবতদবেন 

 

সক্ষমতা 

বৃভদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাভদতিানব প্রকাশনর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাে কদর ওনয়বসাইনট 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালোগাদকৃত 

তথ্য ওনয়বসাইনট 

প্রকাভশত 

তাবরে 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগােকৃত 

স্বপ্রনণাভদতিানব 

প্রকাশনর্াগ্য তথ্যসহ 

ওদয়বসাইদটর বলাংক। 

[১.৩] বাভষ মক প্রভতনবদে প্রকাশ  
[১.3.১] বাভষ মক 

প্রভতনবদে প্রকাভশত  
তাভরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বাবষ িক প্রবতদবেদনর কবপ 

[১.৪]  তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ িারা অন্যসাদর  াবতীয় তদথ্যর 

কোটাগবর  ও কোটালগ ত্রতবর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর 

কোটাগবর  ও কোটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাবরে ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সাংবেষ্ট ববষয় অন্তর্ভ িিকৃত 

মাবসক সমন্বয় সভার 

কা িবববরণী 

[১.৫] তথ্য অবিকার আইন ও 

বববিববিান সম্পদকি জনসদচতনতা 

বৃবিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, সসবমনার, কম িশালার 

অবফস আদেশ বকাংবা 

প্রচারপদত্রর কবপ। 

[১.৬] তথ্য অভধকার ভবষনয় 

কম িকতিাদের প্রবশক্ষণ আদয়াজন    

[১.6.১] প্রবশক্ষণ 

আদয়াবজত সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রবশক্ষণ আদয়াজদনর 

অবফস আদেশ 

 

 

 


