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বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কম যসম্পাদসের সাবি যক বচত্র 

 

সাম্প্রবতক অজযে, চযাসলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পো 

 

সাম্প্রবতক িছরসমূসহর (৩ িছর) প্রিাে অজযেসমূহ: 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা, সমাজসসিা অবিদফতর অিীে বিভাগীয় কার্ যালয়। সমাজসসিা অবিদফতর 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাসদশ সরকাসরর অন্যতম জাবতগঠেমূলক দপ্তর বহসাসি ক্ষদসশর দুস্থ, দবরদ্র, অিসহবলত, অেগ্রসর, সুসর্াগ-

সুবিিািবিত, সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ ও প্রবতিন্ধী জেসগাষ্ঠীসক ক্ষসিা প্রদাে করসছ। লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জেসগাষ্ঠীসক মােি 

সম্পসদ পবরণত কসর দাবরদ্রযবিসমাচে এিং সামাবজক বেরাপত্তা প্রদাসের মাধ্যসম ক্ষদসশর সাবি যক উন্নয়সে গুরুত্বপূণ য ভূবমকা 

পালে করসছ এ কার্ যালয়। বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালসয়র অিীে দপ্তরসমূসহর মাধ্যসম গত বতে িছসর ১০.৫২ লক্ষ্ 

িয়স্কভাতাসভাগী, ৩.৪৭ লক্ষ্ বিিিা ও স্বামী বেগৃহীতা মবহলা ভাতাসভাগী এিং ৩.৪৮ লক্ষ্ অসচ্ছল প্রবতিন্ধী ভাতাসভাগী, 

১৫.১১ হাজার জে প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীর উপবৃবত্তসহ সি যসমাট ১৮.০১ লক্ষ্ সুবিিাসভাগীসক G2P (Government to 

Person) পদ্ধবতসত ক্ষমািাইল বফোবিয়াল সাবভ যস েগদ ও বিকাশ এিং এসজন্ট ব্যাংসকর মাধ্যসম প্রদাে করা হসয়সছ। 

৪.৫৬ লক্ষ্ প্রবতিন্ধী ব্যবক্তর প্রবতিবন্ধতা সোক্তকরণ, মাত্রা বেরূপে ও পবরচয়পত্র প্রদাে করা হসয়সছ। ৪টি ক্ষজলায় ক্ষজলা 

সমাজসসিা কমসেক্স বেম যাণ কার্ যক্রম শুরু করা রসয়সছ। 

সমস্যা এিং চযাসলঞ্জসমূহ: 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কার্ যক্রম িাস্তিায়সের ক্ষক্ষ্সত্র প্রিাে চযাসলঞ্জ হসচ্ছ, সকল িরসের সুবিিাসভাগীসদর 

ই-সাবভ যসসর (ই-ক্ষপসমন্ট) মাধ্যসম স্বল্প ব্যসয়, স্বল্প সমসয়র মসধ্য দক্ষ্তা ও স্বচ্ছতার সসে সুবিিাসভাগীসদর ক্ষদারসগাড়ায় 

কাবিত মাসের ক্ষসিা ক্ষপৌৌঁসছ ক্ষদয়া। সুবিিাসভাগী িাছাইসয়র ক্ষক্ষ্সত্র একটি স্বচ্ছ ব্যিস্থাপোর মাধ্যসম Targeting Error 
(বেি যাচেগত ভুল) হ্রাস করাও এ দপ্তসরর একটি িড় চযাসলঞ্জ। বেিন্ধে প্রাপ্ত ক্ষস্বচ্ছাসসিী সংস্থা’র কার্ যক্রসমর র্র্থার্র্থ 

পবরিীক্ষ্ণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সুবিিাসভাগীসদর স্বািলম্বীকরণ, বশশুপবরিার ও ক্ষিসরকাবর এবতমখাোসহ বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাসে 

প্রবতপাবলত বশশুসদর কম যমুবখ বশক্ষ্া ও কম যসংস্থাে বেবশ্চকরণ এিং বভক্ষুক পুেি যাসে অবিদফতসরর অন্যতম চযাসলঞ্জ। 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পো: 

ক্ষসিাদাসে শুদ্ধাচার অনুশীলে বেবশ্চতকরণ, ইসোসভশেসক উৎসাবহত করা, গসিষণা কার্ যক্রম ক্ষজারদারকরণ, ক্ষসিাগ্রবহতার 

পবরতৃবপ্তর জন্য কার্ যকর পবরসষিা প্রদাে এিং ক্ষসিা প্রদাে পদ্ধবতসক ২০২৫ এর মসধ্য সম্পূণ য বিবজটালাইজ করা হসি। 

বিগত অর্থ যিছসর G2P পদ্ধবতসত ভাতা প্রদাসের অবভজ্ঞতার আসলাসক চযাসলঞ্জসমূসহর বিসিষণ করা হসি এিং চলবত 

অর্থ যিছসর সকল ক্ষসিাগ্রহীতার একটি সমবিত ও বেভু যল বিবজটাল তথ্য ভান্ডার ততবর ও G2P পদ্ধবতসত ভাতাসভাগীসক ভাতা 

প্রদাে করা হসি। আত্মকমী গসড় ক্ষতালার লসক্ষ্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম গবতশীল করা হসি। বশশু সুরক্ষ্া কার্ যক্রসম দক্ষ্তা 

উন্নয়ে প্রবশক্ষ্ণ গবতশীল করার মাধ্যসম দক্ষ্ জেিল বৃবদ্ধ করা হসি। 

২০২২-২৩ অর্থ যিছসরর সম্ভাব্য প্রিাে অজযেসমূহ: 

• ১০.৫২ লক্ষ ব্যবিদক বয়স্কভাতা প্রোন; 

• ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ববিবা ও স্বামী বনগৃহীতা োরীসক ভাতা প্রোন; 

• ৪.৫৬ লক্ষ জন প্রবতবন্ধী ব্যবিদক প্রবতবন্ধী ভাতা ও ১৫.১১ হাজার জন প্রবতবন্ধী বশশুদক উপবৃবি প্রোন;  

• সমাদজর ববদশষ সেবণ ববদশষতঃ বহজড়া, সবদে ও অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়দনর লদক্ষে ১০.৪৯ 

হাজার ব্যবিদক ববদশষ ভাতা ও ৫.৪৩ হাজার বশশুদক বশক্ষাবৃবির মােদম ব্যবির জীবনমান উন্নয়ন করা হদব; 

• ১৯টি সরকাবর বশশু পবরবাদরর মােদম ২৩০০ সুববিাববিত বশশুর আবাসন, বশক্ষা, প্রবশক্ষণ বনশ্চত করা হদব; 

• প্রবতববন্ধতা শনািকরণ সকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাদর সাংরবক্ষত ৪.৫৬ লক্ষ প্রবতবন্ধী ব্যবির তথ্য ববদেষণ কদর তাদের 

উন্নয়দনর মূল সরাতিারায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব; 

• ঢাকা ববভাদগ মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা সফটওয়োর প্রকল্প িাস্তিায়ে; এিং 

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

করা হসি। 
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প্রস্তাবনা 

 

প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবি, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

 থা থ ব্যবহার বনবশ্চতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর  থা থ বাস্তবায়দনর লদক্ষে- 

 

 

ববভাগীয় পবরচালক, বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা, সমাজদসবা অবিেফতর 

এবাং 

মহাপবরচালক, সমাজদসবা অবিেফতর 

 

এর মদে ২০২২ 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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রূপকল্প (Vision), অবভলক্ষ্য (Mission), কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ এিং কার্ যািবল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

সমবিত ও ক্ষটকসই উন্নয়ে। 

 

১.২ অবভলক্ষ্য (Mission) 

উপযুক্ত ও আয়ত্বািীে সম্পসদর সসি যাত্তম ব্যিহার কসর অংশীদারগসণর সসে অংশীদাবরসত্বর বভবত্তসত সুসংহত ও 

বিকাশমাে সামাবজক ক্ষসিা প্রদাসের মাধ্যসম িাংলাসদসশর জেগসণর জীিেমাসের সমবিত সামাবজক উন্নয়ে সািে। 

 

১.৩ কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্র 

• ১.৩.১ বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্র 

১. সুবিিািবিত ও অেগ্রসর জেসগাষ্ঠীর সামাবজক সুরক্ষ্া ক্ষজারদারকরণ কম যসূবচ; 

২. প্রাবতষ্ঠাবেক সক্ষ্মতা বৃবদ্ধমূলক কম যসূবচ; 

৩. সামাবজক ন্যায় বিচার ও অন্তভু যবক্তমুলক কম যসূবচ  

4. প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসদর প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসদর সমবিত ও একীভূতকরণ কম যসূবচ; 

৫. আর্থ যসামাবজক উন্নয়সে সামাবজক সাম্য (Equity) বিিােমূলক কম যসূবচ; 

• ১.৩.২ সুশাসে ও সংস্কারমূলক কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্র 

১. সুশাসে ও সংস্কারমূলক কার্ যক্রসমর িাস্তিায়ে ক্ষজারদারকরণ; 

১.৪ কার্ যািবল (Functions) 

১.  সমাসজর অেগ্রসর জেসগাষ্ঠীর সকল প্রকার দাবরদ্রয বিসমাচে ও জীিেমাে উন্নয়ে; 

২.  সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত েীবত প্রণয়ে ও িাস্তিায়ে; 

৩.  ক্ষটকসই উন্নয়সের জন্য শাবন্তপূণ য ও সমবিত সমাজ বিবেম যাসণর লসক্ষ্য ক্ষস্বচ্ছাসসিী সমাজকল্যাণ 

প্রবতষ্ঠােসমূহসক বেিন্ধে ও সহায়তা প্রদাে; 

৪.  সুবিিািবিত বশশুসদর সুরক্ষ্ার জন্য প্রবতপালে, বশক্ষ্ণ, প্রবশক্ষ্ণ ও পুেি যাসে; 

৫.  প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসদর সমবিত ও সমউন্নয়সের লসক্ষ্য বশক্ষ্ণ, প্রবশক্ষ্ণ ও পুেি যাসে; 

৬.  ভিঘুসর, আইসের সংস্পসশ য আসা বশশু িা আইসের সাসর্থ সংঘাসত জবড়ত বশশু ও সামাবজক 

অপরািপ্রিণ ব্যবক্তসদর উন্নয়ে, আসিক্ষ্ণ (প্রসিশে) এিং অন্যান্য আফটার ক্ষকয়ার সাবভ যস িাস্তিায়ে। 

৭.  আথ িসামাবজক উন্নয়সন সামাবজক সাম্য (Equity) ববিানমূলক কম িসূবচ; 

৮.  সমাদজর অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর োবরদ্য ববদমাচন ও জীবনমান উন্ন ন়; 

৯.  সামাবজক বনরাপিা সবষ্টনী কম িসূবচ 

১০.  প্রবতবন্ধী ব্যবিদের সমবিত ও সম উন্ন ়ন বনবশ্চতকরণ কম িসূবচ; 

১১.  সামাবজক র্ন্া ় ববচার ও পুনঃএকীকরণ (Reintegration)/োবরদ্র্েববদমাচন, েক্ষতা উন্ন ন় ও 

সসবামূলক কাষক্রম; 

১২.  আইন দ্বারা পবরচাবলত প্রাবতষ্ঠাবনক ও অপ্রাবতষ্ঠাবনক কা িক্রম/আথ িসামাবজক উন্ন ়দন সামাবজক 

সাম্যতার (Equity) ববিান; 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ক্ষসকশে ২ 

বিবভন্ন কার্ যক্রসমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাি 
কম যসম্পাদে সূচকসমূহ একক 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রসক্ষ্পণ বেি যাবরত লক্ষ্যমাত্রা 

অজযসের 

ক্ষক্ষ্সত্র ক্ষর্ৌর্থভাসি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্হাসমূসহর োম 

উপাত্তসূত্র 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

সামাবজক বেরাপত্তা 

সম্প্রসারণ 

িয়স্কভাতার আওতার হার (উপযুক্ত 

ভাতা প্রাপ্যতার সংখ্যা ২৮,০৬,৬৫৩ 

জে)  

% ৩৩.৮১ ৩৭.৪৮ ৩৭.৪৮ ৩৯.১৯ ৪২.৭৫ সমাজসসিা 

অবিদফতর, সদর 

দপ্তর 

িাংলাসদশ পবরসংখ্যাে ব্যযসরা 

এর`‘Report on Bangladesh 

Sample Vital Statistics-2016’ এিং 

সমাজসসিা অবিদফতর ক্ষর্থসক প্রাপ্ত তথ্য 

অনুর্ায়ী 

বিিিা, স্বামী বেগৃবহতা মবহলা ভাতার 

আওতার হার (উপযুক্ত ভাতা 

প্রাপ্যতার সংখ্যা ১২,৯৮,০৮০ জে) 

% ২৩.১৩ ২৬.৭৩ ২৬.৭৩ ২৮.৮৯ ৩০.৮১ সমাজসসিা 

অবিদফতর, সদর 

দপ্তর 

িাংলাসদশ পবরসংখ্যাে ব্যযসরা 

এর`‘Report on Bangladesh 

Sample Vital Statistics-2016’ এিং 

সমাজসসিা অবিদফতর ক্ষর্থসক প্রাপ্ত তথ্য 

অনুর্ায়ী 

প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসদর 

জন্য সামাবজক 

বেরাপত্তার আওতা 

সম্প্রসারণ 

প্রবতিবন্ধতা জবরসপ শোক্তকৃত 

প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসদর মসধ্য প্রবতিন্ধী 

ভাতা ও বৃবত্ত গ্রহীতার হার (উপযুক্ত 

ভাতা প্রাপ্যতার সংখ্যা ৪,৫৬,৪২০ 

জে) 

% ৮৭.৬৫ ৯২.০০ ১০০ ১০০ ১০০ সমাজসসিা 

অবিদফতর, সদর 

দপ্তর 

সমাজসসিা অবিদফতর এর Disability 

Information System ক্ষর্থসক প্রাপ্ত তথ্য 

অনুর্ায়ী 

*সামবয়ক (provisional) তথ্য 

 



12 

 

ক্ষসকশে ৩ 

কম যসম্পাদে পবরকল্পো 

 

কম যসম্পাদে 

ক্ষক্ষ্ত্র 

ক্ষক্ষ্সত্রর 

মাে 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক 

গণো 

পদ্ধবত 

একক 
কম যসম্পাদে 

সূচসকর মাে 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা/বেণ যায়ক ২০২২-২৩ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৪-

২০২৫ 

অসািারণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মাে 

চলবত 

মাসের 

বেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ (আইে, বিবি দ্বারা বেি যাবরত দাবয়ত্ব অনুর্ায়ী) 

[১] 

সুবিিািবিত ও 

অেগ্রসর 

জেসগাষ্ঠীর 

সামাবজক 

সুরক্ষ্া 

ক্ষজারদারকরণ 

কম যসূবচ; 

২৫ 

[১.১] িয়স্কভাতা প্রদাে [১.১.১] ভাতা সুবিিাসভাগী ক্রমপুবঞ্জভুত লক্ষ্ ১২ ৯.৪৮ ১০.৫২ ১০.৫২ 10.51 - - - ১১.০০ ১২.০০ 

[১.২] বিিিা, স্বামী বেগৃহীতা 

মবহলা ভাতা প্রদাে 
[১.২.১] ভাতা সুবিিাসভাগী ক্রমপুবঞ্জভুত লক্ষ্ ৮ ৩.০০ ৩.৪৭ ৩.৪৭ 3.46 - - - ৩.৭৫ ৪.০০ 

[১.৩] বহজড়া, ক্ষিসদ ও 

অেগ্রসর জেসগাষ্ঠীর 

জীিেমাে উন্নয়সে সহায়তা 

প্রদাে 

[১.৩.১] ভাতা সুবিিাসভাগী ক্রমপুবঞ্জভুত হাজার ১ ৪.৫৯ ১০.৪৯ ১০.৪৯ 10.48 - -  ১০.৭৫ ১১.০০ 

[১.৩.২] উপবৃবত্ত 

সুবিিাসভাগী 
ক্রমপুবঞ্জভুত হাজার ০ .৫0 ১.৪৯ ১.৪৯ 1.50 1.49 - -  ৫.৫০ ৫.৭৫ 

[১.৪] হাসপাতাসল 

ক্ষসিাগ্রহণকারী দুস্থ ক্ষরাগীসদর 

সহায়তা প্রদাে 

[১.৪.১] ক্ষসিাগ্রহীতার 

সংখ্যা 
সমবষ্ট লক্ষ্ ১ ৩.৪১ ৪.৪৫ ৪.৫৫ ৪.৫২ ৪.৫০ ৪.৪৮ ৪.৪৬ ৪.৭৫ ৫.০০ 

[১.৪.২] সরকাবর 

অনুদাসের ব্যবয়ত অসর্থ যর 

পবরমাণ 

গড় % ০.50 96 100 ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০ ১০০ 

[১.৫] কযািার, বকিবে, 

বলভার বসসরাবসস, ক্ষরাসক 

প্যারালাইজি, থ্যালাসসবময়া 

ও জন্মগত হৃদসরাগীসদর 

আবর্থ যক সহায়তা প্রদাে 

 
 

[১.৫.১] আবর্থ যক সহায়তা 

সুবিিাসভাগী 
সমবষ্ট হাজার ২ ২.১ ৪.৩২ ৪.৩৫ ৪.৩৪ ৪.৩৩ - - ৪.৫০ ৪.৭৫ 

[২] 

প্রাবতষ্ঠাবেক 

সক্ষ্মতা 

১৩ 

[২.১] সমাসজর অসহায় 

জেসগাষ্ঠীর জন্য অিকাঠাসমা 

বেম যাণ 

[২.১.১] বেবম যত 

আিকাঠাসমার আয়তে 
সমবষ্ট 

িগ যবম

টার 
১ ৪৫০০ ৫০০০ ৫৫00 ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫৮০০ ৬০০০ 
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কম যসম্পাদে 

ক্ষক্ষ্ত্র 

ক্ষক্ষ্সত্রর 

মাে 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক 

গণো 

পদ্ধবত 

একক 
কম যসম্পাদে 

সূচসকর মাে 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা/বেণ যায়ক ২০২২-২৩ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৪-

২০২৫ 

অসািারণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মাে 

চলবত 

মাসের 

বেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ (আইে, বিবি দ্বারা বেি যাবরত দাবয়ত্ব অনুর্ায়ী) 

বৃবদ্ধমূলক 

কম যসূবচ; 

[২.২] সামাবজক সমস্যা ও 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়র 

ক্ষসিা সম্পবকযত গসিষণা/ 

মূল্যায়ে কম য পবরচালো 

[২.২.১] মূল্যায়ে 

প্রবতসিদে 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

[২.৩] সমাজসসিা অবিদপ্তর 

তর্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

প্রদত্ত ক্ষসিা সম্পসকয প্রচারণা 

[২.৩.১] ই-িাতযায় 

প্রকাবশত সংিাদ সংখ্যা 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ২৫ ৪৫ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬ - ৫৫ ৬০ 

[২.৩.২] বভবিও প্রচারণা সমবষ্ট সংখ্যা ১ ৬ ৭ ১০ ৯ ৭ - - ১২ ১৩ 

[২.৪] SDGs লক্ষ্যমাত্রা 

৫.৪.১-এর আসলাসক 

অবিতবেক গৃহস্থালী কাসজর 

মর্ যাদা উন্নীতকরণ ও 

পাবরিাবরক কার্ যক্রসম োরী-

পুরুসষর অংশীদাবরত্বমূলক 

দাবয়ত্ব িন্টেসক 

উৎসাবহতকরণ 
 

[২.৪.১] ক্ষসবমোর ও 

ওয়াকযশপ আসয়াবজত 
সমবষ্ট % ২ ২ ২ ২ ০ ০ ০  ২ ২ 

[২.5] ক্ষস্বচ্ছাসসিী 

সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূসহর 

কার্ যক্রম পবরিীক্ষ্ণ 

[২.৬.১] বেিন্ধেপ্রাপ্ত 

সংস্থাসমূসহর িাবষ যক 

প্রবতসিদে সংগৃবহত 

গড় % ১ ০০ ৫ ৫ - - - - ৭ ১০ 

[২.6] মুবজিিষ য উপলসক্ষ্ 

২৩৩ টি কার্ যালসয় স্থাবপত 

িেিন্ধু ও মুবক্তযুদ্ধ কে যাসরর 

জন্য িেিন্ধু ও মুবক্তসর্াদ্ধা 

বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ 

 
 

[২.৭.১] প্রবতটি কার্ যালসয়র 

জন্য িেিন্ধু ও মুবক্তযুদ্ধ 

বিষয়ক পুস্তক সংগৃবহত 

সমবষ্ট সংখ্যা ১ - ৩৩১৮ ৪০০০ ৩৭৫০ ৩৬০০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৪৫০০ ৪৮০০ 
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কম যসম্পাদে 

ক্ষক্ষ্ত্র 

ক্ষক্ষ্সত্রর 

মাে 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক 

গণো 

পদ্ধবত 

একক 
কম যসম্পাদে 

সূচসকর মাে 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা/বেণ যায়ক ২০২২-২৩ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৪-

২০২৫ 

অসািারণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মাে 

চলবত 

মাসের 

বেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ (আইে, বিবি দ্বারা বেি যাবরত দাবয়ত্ব অনুর্ায়ী) 

[২.7] বজটুবপ পদ্ধবতসত সকল 

ভাতা প্রদাে 

[২.৮.১] তথ্য র্াচাইকৃত 

ভাতাসভাগীর শতকরা হার 
গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[২.৮.২] বজটুবপ পদ্ধবতসত 

ভাতাপ্রাপ্ত ভাতাসভাগীর 

শতকরা হার 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[৩] সামাবজক 

ন্যায় বিচার ও 

অন্তভু যবক্তমুলক 

কম যসূবচ; 

১২ 

[৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদাে 

ও আর্থ য-সামাবজক কার্ যক্রম 

[৩.১.১] বিবেসয়াসগর 

পবরমাণ 
সমবষ্ট 

ক্ষকাটি 

টাকা 
১ ৩২.০০ ১০.৭৫ ১১.০০ ১০.৯৫ ১০.৯০ ১০.৮৫ ১০.৮০ ১১.৫০ ১২.০০ 

[৩.১.২] বিবেসয়াসগর 

আদাসয়র হার 
গড় % ১ ৯৬.২৫ ৯১.০০ ৯২.০০ ৯১.৭৫ ৯১.৫০ ৯১.২৫ ৯১.১৫ ৯২.৫০ ৯৩.০০ 

[৩.১.৩] পুেঃ বিবেসয়াসগর 

পবরমাণ 
সমবষ্ট 

ক্ষকাটি 

টাকা 
১ ১.৫৫ ২০.৪০ ২১.০ ২০.৮০ ২০.৭০ ২০.৬০ ২০.৫০ ১.৭০ ১.৮০ 

[৩.১.৪] পুেঃবিবেসয়াসগর 

আদাসয়র হার 
গড় % ১ ৯০.০০ ৯০ ৯১ ৯০.৮০ ৯০.৭০ ৯০.৬০ ৯০.৫০ ৯২ ৯২.৫০ 

[3.১.৩] আদায়কৃত 

সাবভ যসচাজয 
সমবষ্ট 

ক্ষকাটি 

টাকা 
১ ২.৮০ ৩.৮৪ ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮৫ ৩.৮০ ৩.৭৫ ৪.২৫ ৪.৫০ 

[৩.২] আর্থ য-সামাবজক 

সক্ষ্মতাবৃবদ্ধসত কাবরগবর ও 

দক্ষ্তা উন্নয়ে প্রবশক্ষ্ণ 

[3.২.১] সুবিিাসভাগী পুরুষ 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ৪০০০ ৪৫০০ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৪৫৫০ ৫৫০০ ৬০০০ 

[3.২.২] সুবিিাসভাগী োরী 

প্রবশক্ষ্ণার্থী 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ৩৩০০ ৩৫০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৫৫০০ ৬০০০ 

[৩.৩] সুবিিািবিত বশশুসদর 

আিাসে, ভরণসপাষণ, বশক্ষ্া, 

প্রবশক্ষ্ণ ও পুেি যাসে প্রদাে 

[3.৩.১] আসে অনুপাসত 

সুবিিাপ্রাপ্ত বশশু 
গড় % ১ ৯৩ ৯৩.৫০ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৫.০০ ৯৬.০০ 

[3.৩.২] পািবলক গড় % ১ ০০ ৯০ ৯১ ৯০.৭৫ ৯০.৫০ ৯০.২৫ ৯০.১০ ৯৫ ৯৬ 
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কম যসম্পাদে 

ক্ষক্ষ্ত্র 

ক্ষক্ষ্সত্রর 

মাে 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক 

গণো 

পদ্ধবত 

একক 
কম যসম্পাদে 

সূচসকর মাে 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা/বেণ যায়ক ২০২২-২৩ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৪-

২০২৫ 

অসািারণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মাে 

চলবত 

মাসের 

বেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ (আইে, বিবি দ্বারা বেি যাবরত দাবয়ত্ব অনুর্ায়ী) 

পরীক্ষ্ায় পাসশর হার 

[3.৩.৩] পুেি যাবসত বশশু গড় % ১ ৮৮ ৩৫০ ৩৬০ ৩৫৯ ৩৫৮ ৩৫৭ ৩৫৫ ৩৭৫ ৪০০ 

[3.৪] ক্ষিসরকাবর 

এবতমখাোয় কযাবপসটশে 

গ্রান্ট প্রদাে 

[৪.৪.১] সুবিিাপ্রাপ্ত িালক 

বশশু 
সমবষ্ট হাজার ১ ১৩.১২ ২৩.৯৫ ২৫.০০ ২৪.৫০ ২৪.২৫ ২৪.০০ ২৩.৯৮ ২৬.০০ ২৭.০০ 

[3.৪.২] সুবিিাপ্রাপ্ত 

িাবলকা বশশু 
সমবষ্ট হাজার ১ ৪.৩৭ ১০.৬০ ১১.০০ ১০.৯০ ১০.৮৫ ১০.৮০ ১০.৭৫ ১২.০০ ১২.৫০ 

[4] প্রবতিন্ধী 

ব্যবক্তসদর 

প্রবতিন্ধী 

ব্যবক্তসদর 

সমবিত ও 

একীভূতকরণ 

কম যসূবচ; 

১০ 

[4.১] মুবজিিষ য উপলসক্ষ্য 

জবরপভুক্ত প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসক 

প্রবতিন্ধী ভাতা প্রদাে 

[4.১.১] সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী 
ক্রমপুবঞ্জভুত লক্ষ্ ৮ ৩.৪৮ ৩.৮৮ ৪.৫৬ ৪.৫০ ৪.৪০ ৪.২৫ ৪.০০ ৪.৫৬ ৪.৫৬ 

[4.২] প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীসদর 

বশক্ষ্া উপবৃবত্ত প্রদাে 

[4.২.১] সুবিিাসভাগী 

প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থী 
ক্রমপুবঞ্জভুত লক্ষ্ ১ ০.১৩ 0.14 ০.১৩ - - -  ০.১৫ ০.১৬ 

[4.৩] প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসদর 

বিসশষ বশক্ষ্া এিং প্রবশক্ষ্ণ 

প্রদাে 

[4.৩.১] বিসশষ বশক্ষ্া ও 

প্রবশক্ষ্ণ সুবিিাসভাগী 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ৪২৭ ১২৩০ ১২২৫ ১২১৫ ১২১০ ১২০৫ ১২০০ ১৩০০ ১৩৫০ 

[৫] 

আর্থ যসামাবজক 

উন্নয়সে 

সামাবজক 

সাম্য 

(Equity) 

বিিােমূলক 

কম যসূবচ; 

১০ 

[৫.১] আইসের সাসর্থ সংঘাসত 

জবড়ত বশশুসদর ক্ষসিা প্রদাে 

[৫.১.১] ক্ষসিাপ্রাপ্ত বশশু সমবষ্ট সংখ্যা ২ ১৪০ ৮৫০ ৮৫০ - - - - ৮৫০ ৮৫০ 

[৫.১.২] মুবক্তপ্রাপ্ত বশশু সমবষ্ট সংখ্যা ১ ২৭৫ ২৩০ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৪৫ ২৩৫ ৩০০ ৩২০ 

[৫.২] প্রসিশে ও আফটার 

ক্ষকয়ার সাবভ যস 

[৫.২.১] প্রসিশে ও 

িাইভাস যে সহায়তাপ্রাপ্ত 

সুবিিাসভাগী 

সমবষ্ট সংখ্যা ১ ৬০ ২৭৫ ২১৫ ২১০ ২০৭ ২০৫ ২০০ ১১০ ১১৫ 

[৫.২.২] আফটার 

ক্ষকয়াসরর মাধ্যসম প্রবশক্ষ্ণ 

ও পুেি যাবসত সুবিিাসভাগী 
 

সমবষ্ট সংখ্যা ১ ৫০ ৬৯০ ৭০ ৭২০ ৭১৫ ৭১০ ৭০০ ৮০ ৯০ 
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কম যসম্পাদে 

ক্ষক্ষ্ত্র 

ক্ষক্ষ্সত্রর 

মাে 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক 

গণো 

পদ্ধবত 

একক 
কম যসম্পাদে 

সূচসকর মাে 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা/বেণ যায়ক ২০২২-২৩ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৪-

২০২৫ 

অসািারণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মাে 

চলবত 

মাসের 

বেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র কম যসম্পাদসের ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ (আইে, বিবি দ্বারা বেি যাবরত দাবয়ত্ব অনুর্ায়ী) 

[৫.৩] ভিঘুসর ও বেরাশ্রয় 

ব্যবক্তর প্রবশক্ষ্ণ ও পুেি যাসে 

[৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যবক্ত সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ২৫০ ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৫ - ৩০০ ৩২০ 

[৫.৩.২] মুবক্তপ্রাপ্ত ও 

পুেি যাবসত ভিঘুসর ব্যবক্ত 
সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ১৭৫ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৭৮ - ২২০ ২২৫ 

[৫.৪] সামাবজক-প্রবতিন্ধী 

ক্ষমসয়সদর প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুেি যাসে 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত 

সামাবজক প্রবতিন্ধী োরী 
সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ১১৫ ১২০ ১১৮ ১১৭ ১১৬ - - ১২৫ ১৩০ 

[৫.৪.২] প্রবশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

সামাবজক প্রবতিন্ধী োরী 
সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ৮৫ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৬ - - ১০০ ১১০ 

[৫.৫] মবহলা ও বশশু-

বকসশারী ক্ষহফাজবতসদর 

বেরাপদ আিাসে (সসফ ক্ষহাম) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত োরী ও 

বশশু 
সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ১০০ ১২৫ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ - ১৩০ ১৬০ 

[৫.৫.২] প্রবশবক্ষ্ত ও 

মুবক্তপ্রাপ্ত োরী ও বশশু 
সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ৪০ ৭০ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৮০ ৮৫ 

[৫.৬] চাইল্ড ক্ষহল্প লাইসের 

মাধ্যসম বশশু সুরক্ষ্া 

[৫.৬.১] প্রাপ্ত ক্ষটবলসফাে 

কলসংখ্যা 
সমবষ্ট হাজার ১ ১৬.৫০ ১৭.০০ ১৮.০০ ১৭.৭৫ ১৭.৫০ ১৭.২৫ ১৭.১৫ ১৯.০০ ২০.০০ 

[৫.৬.২] সুরাহাকৃত 

ক্ষটবলসফাে কল 
গড় % ১ ৬০.০০ ৭৩.০০ ৭২.৮০ ৭২.৭৫ ৭২.৫০ ৭২.২৫ - ৭৫.০০ ৮০.০০ 
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কম যসম্পাদে 

ক্ষক্ষ্ত্র 

ক্ষক্ষ্সত্রর 

মাে 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক গণো 

পদ্ধবত 

একক 
কম যস

ম্পাদে 

সূচসক

র মাে 

প্রকৃত অজযে 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজযে* 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যমাত্রা/বেণ যায়ক ২০২২-২৩ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

২০২৪-

২০২৫ 

অসািার

ণ 

অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মাে 

চলবত 

মাসের 

বেসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা’র সুশাসে ও সংস্কারমূলক কম যসম্পাদে ক্ষক্ষ্ত্র (মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ কতৃযক বেি যাবরত) 

[১] সুশাসে ও 

সংস্কারমূলক 

কার্ যক্রসমর 

িাস্তিায়ে 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচার কম যপবরকল্পো 

িাস্তিায়ে 

[১.১.১] শুদ্ধাচার 

কম যপবরকল্পো 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রমপুবঞ্জভুত 
প্রাপ্ত 

েম্বর 
১০ ১০ ১০ ১০     ১০ ১০ 

[১.২] ই-গভন্যযাি/ উদ্ভািে 

কম যপবরকল্পো িাস্তিায়ে 

[১.২.১] ই-গভন্যযাি/ 

উদ্ভািে কম যপবরকল্পো 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রমপুবঞ্জভুত 
প্রাপ্ত 

েম্বর 
১০ ১০ ১০ ১০     ১০ ১০ 

[১.৩] তথ্য অবিকার 

কম যপবরকল্পো িাস্তিায়ে 

[১.৫.১] তথ্য অবিকার 

কম যপবরকল্পো 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রমপুবঞ্জভুত 
প্রাপ্ত 

েম্বর 
৩ ৩ ৩ ৩     ৩ ৩ 

[১.৪] অবভসর্াগ প্রবতকার 

কম যপবরকল্পো িাস্তিায়ে 

[১.৩.১] অবভসর্াগ 

প্রবতকার কম যপবরকল্পো 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রমপুবঞ্জভুত 
প্রাপ্ত 

েম্বর 
৪ ৪ ৪ ৪     ৪ ৪ 

[১.৫] ক্ষসিা প্রদাে প্রবতশ্রুবত 

কম যপবরকল্পো িাস্তিায়ে 

[১.৪.১] ক্ষসিা প্রদাে 

প্রবতশ্রুবত কম যপবরকল্পো 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রমপুবঞ্জভুত 
প্রাপ্ত 

েম্বর 
৩ ৩ ৩ ৩     ৩ ৩ 

 

*সামবয়ক (provisional) তথ্য 
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আবম, ববভাগীয় পবরচালক, বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা বহসাদব মহাপবরচালক, সমাজদসবা 

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

 

আবম, মহাপবরচালক, সমাজদসবা অবিেফতর বহসাদব ববভাগীয় পবরচালক, বিভাগীয় সমাজসসিা 

কার্ যালয়, ঢাকা-এর বনকট অবিকার করবি স , এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদ াবগতা প্রোন করদবা। 

 

 

স্বাক্ষবরত: 

 

 

 

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

ববভাগীয় পবরচালক, ঢাকা       তাবরে 

বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা    

 

 

 

 

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

মহাপবরচালক        তাবরে 

সমাজদসবা অবিেফতর   
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সংসর্াজেী-১ 

 

শব্দসংসক্ষ্প 

 

ক্রবমক 

েম্বর 

শব্দসংসক্ষ্প 

(Acronyms) 

বিিরণ 

1.  DIS Disability Information System 

2.  G2P Government to Person 

3.  SDGs Sustainable Development Goals 

4.  আরএমবস রুরাল মাদার ক্ষসন্টার িা পল্লী মাতৃসকন্দ্র 

5.  আরএসএস রুরাল ক্ষসাশ্যাল সাবভ যসসস িা পল্লী সমাজসসিা 

6.  ইআরবসবপএইচ এমেবয়সমন্ট এন্ড বরসহবিবলসটশে ক্ষসন্টার ফর বফবজকযাবল হযাবন্ডকযাপট 

7.  ইউবসবি আরিাে কবমউবেটি ক্ষিসভলপসমন্ট 

8.  বিআইএসএস বিসএযাবিবলটি ইেফরসমশে বসসেম সফটওয়ার 

9.  সসসঅদ সমাজসসিা অবিদফতর 

10.  বসএমএম বচফ ক্ষমসরাপবলটে ক্ষমবজসরট 

11.  বসএসবপবি চাইল্ড ক্ষসেসসটিভ ক্ষসাশ্যাল ক্ষপ্রাসটকশে ইে িাংলাসদশ (প্রকল্প) 
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সংসর্াজেী ২: কম যসম্পাদে ব্যিস্থাপো ও প্রমাণক 

 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক িাস্তিায়েকারী অনুবিভাগ, অবিশাখা, শাখা লক্ষ্যমাত্রা অজযসের প্রমাণক 

১ ২ ৩ ৪ 

[১.১] িয়স্কভাতা প্রদাে [১.১.১] ভাতা সুবিিাসভাগী 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে, এমআইএস, আইিাস 

ইএফটি প্রবতসিদে 

[১.২] বিিিা, স্বামী বেগৃহীতা মবহলা ভাতা প্রদাে [১.২.১] ভাতা সুবিিাসভাগী 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে, এমআইএস, আইিাস 

ইএফটি প্রবতসিদে 

[১.৩] বহজড়া, ক্ষিসদ ও অেগ্রসর জেসগাষ্ঠীর 

জীিেমাে উন্নয়সে সহায়তা প্রদাে 

[১.৩.১] ভাতা সুবিিাসভাগী 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে, এমআইএস, আইিাস 

ইএফটি প্রবতসিদে 

[১.৩.২] উপবৃবত্ত সুবিিাসভাগী 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে, এমআইএস, আইিাস 

ইএফটি প্রবতসিদে 

[১.৪] হাসপাতাসল ক্ষসিাগ্রহণকারী দুস্থ ক্ষরাগীসদর 

সহায়তা প্রদাে 

[১.৪.১] ক্ষসিাগ্রহীতার সংখ্যা 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, হাসপতাল 

সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[১.৪.২] সরকাবর অনুদাসের ব্যবয়ত অসর্থ যর পবরমাণ 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, হাসপতাল 

সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[১.৫] কযািার, বকিবে, বলভার বসসরাবসস, ক্ষরাসক 

প্যারালাইজি, থ্যালাসসবময়া ও জন্মগত 

হৃদসরাগীসদর আবর্থ যক সহায়তা প্রদাে 

[১.৫.১] আবর্থ যক সহায়তা সুবিিাসভাগী 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[২.১] সমাসজর অসহায় জেসগাষ্ঠীর জন্য 

অিকাঠাসমা বেম যাণ 
[২.১.১] বেবম যত আিকাঠাসমার আয়তে 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, সংবিষ্ট প্রকল্প 

পবরচালসকর কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে, সংবিষ্ট প্রকল্প পবরচালসকর 

কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[২.২] সামাবজক সমস্যা ও সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালসয়র ক্ষসিা সম্পবকযত গসিষণা/ মূল্যায়ে কম য 

পবরচালো 

[২.২.১] মূল্যায়ে প্রবতসিদে 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[২.৩] সমাজসসিা অবিদপ্তর তর্থা সমাজকল্যাণ [২.৩.১] ই-িাতযায় প্রকাবশত সংিাদ সংখ্যা ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক িাস্তিায়েকারী অনুবিভাগ, অবিশাখা, শাখা লক্ষ্যমাত্রা অজযসের প্রমাণক 

১ ২ ৩ ৪ 

মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ক্ষসিা সম্পসকয প্রচারণা [২.৩.২] বভবিও প্রচারণা ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[২.৪] SDGs লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪.১-এর আসলাসক 

অবিতবেক গৃহস্থালী কাসজর মর্ যাদা উন্নীতকরণ ও 

পাবরিাবরক কার্ যক্রসম োরী-পুরুসষর 

অংশীদাবরত্বমূলক দাবয়ত্ব িন্টেসক উৎসাবহতকরণ 

[২.৪.১] ক্ষসবমোর ও ওয়াকযশপ আসয়াবজত 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[২.5] ক্ষস্বচ্ছাসসিী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূসহর 

কার্ যক্রম পবরিীক্ষ্ণ 

[২.৬.১] বেিন্ধেপ্রাপ্ত সংস্থাসমূসহর িাবষ যক 

প্রবতসিদে সংগৃবহত 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[২.6] মুবজিিষ য উপলসক্ষ্ 233 টি কার্ যালসয় 

স্থাবপত িেিন্ধু ও মুবক্তযুদ্ধ কে যাসরর জন্য িেিন্ধু ও 

মুবক্তসর্াদ্ধা বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ 

[২.৭.১] প্রবতটি কার্ যালসয়র জন্য িেিন্ধু ও 

মুবক্তযুদ্ধ বিষয়ক পুস্তক সংগৃবহত 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[২.7] বজটুবপ পদ্ধবতসত সকল ভাতা প্রদাে 

[২.৮.১] তথ্য র্াচাইকৃত ভাতাসভাগীর শতকরা হার 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[২.৮.২] বজটুবপ পদ্ধবতসত ভাতাপ্রাপ্ত ভাতাসভাগীর 

শতকরা হার 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদাে ও আর্থ য-সামাবজক 

কার্ যক্রম 

[৩.১.১] বিবেসয়াসগর পবরমাণ 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[৩.১.২] বিবেসয়াসগর আদাসয়র হার 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[৩.১.৩] পুেঃ বিবেসয়াসগর পবরমাণ 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[৩.১.৪] পুেঃবিবেসয়াসগর আদাসয়র হার 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[3.১.৩] আদায়কৃত সাবভ যসচাজয ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 
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সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

[৩.২] আর্থ য-সামাবজক সক্ষ্মতাবৃবদ্ধসত কাবরগবর ও 

দক্ষ্তা উন্নয়ে প্রবশক্ষ্ণ 

[3.২.১] সুবিিাসভাগী পুরুষ প্রবশক্ষ্ণার্থী ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[3.২.২] সুবিিাসভাগী োরী প্রবশক্ষ্ণার্থী ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৩.৩] সুবিিািবিত বশশুসদর আিাসে, ভরণসপাষণ, 

বশক্ষ্া, প্রবশক্ষ্ণ ও পুেি যাসে প্রদাে 

[3.৩.১] আসে অনুপাসত সুবিিাপ্রাপ্ত বশশু ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[3.৩.২] পািবলক পরীক্ষ্ায় পাসশর হার ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[3.৩.৩] পুেি যাবসত বশশু ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[3.৪] ক্ষিসরকাবর এবতমখাোয় কযাবপসটশে গ্রান্ট 

প্রদাে 

[৪.৪.১] সুবিিাপ্রাপ্ত িালক বশশু 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[3.৪.২] সুবিিাপ্রাপ্ত িাবলকা বশশু 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে 

[4.১] মুবজিিষ য উপলসক্ষ্য জবরপভুক্ত প্রবতিন্ধী 

ব্যবক্তসক প্রবতিন্ধী ভাতা প্রদাে 
[4.১.১] সুবিিাসভাগী প্রবতিন্ধী 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[4.২] প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীসদর বশক্ষ্া উপবৃবত্ত প্রদাে [4.২.১] সুবিিাসভাগী প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থী 
ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে, এমআইএস, আইিাস 

ইএফটি প্রবতসিদে 

[4.৩] প্রবতিন্ধী ব্যবক্তসদর বিসশষ বশক্ষ্া এিং 

প্রবশক্ষ্ণ প্রদাে 
[4.৩.১] বিসশষ বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ সুবিিাসভাগী 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, উপসজলা 

সমাজসসিা কার্ যালয়, শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

ক্ষজলা কার্ যালসয়র প্রবতসিদে, এমআইএস, আইিাস 

ইএফটি প্রবতসিদে 

[৫.১] আইসের সাসর্থ সংঘাসত জবড়ত বশশুসদর ক্ষসিা 

প্রদাে 

[৫.১.১] ক্ষসিাপ্রাপ্ত বশশু ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.১.২] মুবক্তপ্রাপ্ত বশশু ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.২] প্রসিশে ও আফটার ক্ষকয়ার সাবভ যস 
[৫.২.১] প্রসিশে ও িাইভাস যে সহায়তাপ্রাপ্ত 

সুবিিাসভাগী 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 
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[৫.২.২] আফটার ক্ষকয়াসরর মাধ্যসম প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুেি যাবসত সুবিিাসভাগী 

ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৩] ভিঘুসর ও বেরাশ্রয় ব্যবক্তর প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুেি যাসে 

[৫.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যবক্ত ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৩.২] মুবক্তপ্রাপ্ত ও পুেি যাবসত ভিঘুসর ব্যবক্ত ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৪] সামাবজক-প্রবতিন্ধী ক্ষমসয়সদর প্রবশক্ষ্ণ ও 

পুেি যাসে 

[৫.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সামাবজক প্রবতিন্ধী োরী ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৪.২] প্রবশক্ষ্ণপ্রাপ্ত সামাবজক প্রবতিন্ধী োরী ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৫] মবহলা ও বশশু-বকসশারী ক্ষহফাজবতসদর 

বেরাপদ আিাসে (সসফ ক্ষহাম) 

[৫.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত োরী ও বশশু ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৫.২] প্রবশবক্ষ্ত ও মুবক্তপ্রাপ্ত োরী ও বশশু ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৬] চাইল্ড ক্ষহল্প লাইসের মাধ্যসম বশশু সুরক্ষ্া 

[৫.৬.১] প্রাপ্ত ক্ষটবলসফাে কলসংখ্যা ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 

[৫.৬.২] সুরাহাকৃত ক্ষটবলসফাে কল ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফস ক্ষজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ইউবেট অবফসসর প্রবতসিদে 
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সংসর্াজেী ৩:  

অন্য অবফসসর সসে সংবিষ্ট কম যসম্পাদে সূচকসমূহ 

 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদে সূচক ক্ষর্সকল অবফসসর সাসর্থ সংবিষ্ট 

সংবিষ্ট অবফসসর সাসর্থ কার্ যক্রম সমিসয়র 

ক্ষকৌশল 

প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থীসদর বশক্ষ্া উপবৃবত্ত প্রদাে সুবিিাসভাগী প্রবতিন্ধী বশক্ষ্ার্থী সমাজসসিা অবিদফতর  
 

ক্ষর্ৌর্থসভা ও অনুসরািপত্র ক্ষপ্ররণ 

চা-শ্রবমকসদর জীিেমাে উন্নয়সে সহায়তা প্রদাে আবর্থ যক সহায়তা সুবিিাসভাগী সমাজসসিা অবিদফতর  ক্ষর্ৌর্থসভা ও অনুসরািপত্র ক্ষপ্ররণ 

কযািার, বকিবে, বলভার বসসরাবসস, ক্ষরাসক প্যারালাইজি, থ্যালাসসবময়া ও 

জন্মগত হৃদসরাগীসদর আবর্থ যক সহায়তা প্রদাে 
আবর্থ যক সহায়তা সুবিিাসভাগী 

সমাজসসিা অবিদফতর  ক্ষর্ৌর্থসভা ও অনুসরািপত্র ক্ষপ্ররণ 

বহজড়া, ক্ষিসদ ও অেগ্রসর জেসগাষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়সে সহায়তা প্রদাে ভাতা সুবিিাসভাগী** সমাজসসিা অবিদফতর  ক্ষর্ৌর্থসভা ও অনুসরািপত্র ক্ষপ্ররণ 

বিিিা, স্বামী বেগৃহীতা মবহলা ভাতা প্রদাে ভাতা সুবিিাসভাগী** সমাজসসিা অবিদফতর  ক্ষর্ৌর্থসভা ও অনুসরািপত্র ক্ষপ্ররণ 

িয়স্কভাতা প্রদাে ভাতা সুবিিাসভাগী** সমাজসসিা অবিদফতর  ক্ষর্ৌর্থসভা ও অনুসরািপত্র ক্ষপ্ররণ 
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সাংদ াজনী ৪: 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল কম যপবরকল্পো, ২০২২-২৩ ।। বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা 

কার্ যক্রসমর োম 
কম যসম্পাদে সূচক 

 

সূচসকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়সের 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২৩ 

অর্থ যিছসরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২২-২৩  

মন্তব্য লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযে 
১ম ক্ষকায়াট যার ২য় ক্ষকায়াট যার ৩য় ক্ষকায়াট যার ৪র্থ য ক্ষকায়াট যার 

ক্ষমাট 

অজযে 

অবজযত 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবেক ব্যিস্থার উন্নয়ে 

১.১ তেবতকতা কবমটির সভা 

আদয়াজন 

সভা আদয়াবজত ২ সংখ্যা শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযে     

 

 

১.২ তেবতকতা কবমটির 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

িাস্তিাবয়ত বসদ্ধান্ত  ৪ % সংবিষ্ট সকল 

কম যকতযা  

১০০ লক্ষ্যমাত্রা 25 25 25 25    

অজযে      

১.৩ সুশাসে প্রবতষ্ঠার 

বেবমত্ত অংশীজসের 

(stakeholders) 

অংশগ্রহসণ  সভা 

সভা অনুবষ্ঠত ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা 

4 

 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযে      

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত 

প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

প্রবশক্ষণ 

আদয়াবজত 

২ 

 

সাংখ্যা শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

2 লক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১    

অজযে      

১.৫ কম য-পবরসিশ উন্নয়ে  

(স্বাস্থযবিবি অনুসরণ, 

টিওএন্ডইভুক্ত অসকসজা 

মালামাল বেস্পবত্তকরণ/ 

পবরস্কার পবরচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ, 

মবহলাসদর পৃর্থক 

ওয়াশরুসমর ব্যিস্থা ইতযাবদ 

উন্নত কম ি-পবরদবশ  ৩ সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

২ 

 

লক্ষ্যমাত্রা - ১ - 1    

অজযে      

২.  আবথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন  

২.১ ২০২২-২৩ অর্থ যিছসরর 

ক্রয়-পবরকল্পো ওসয়িসাইসট 

প্রকাশ 

 

 

 

ক্রয়-পবরকল্পো 

ওসয়িসাইসট 

প্রকাবশত 

৩ তাবরখ শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

 

 

 

 

 

৩১.০৭.২০২৩  লক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৭.২০২৩ - - -    

অজযে      
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কার্ যক্রসমর োম 
কম যসম্পাদে সূচক 

 

সূচসকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়সের 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২৩ 

অর্থ যিছসরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২২-২৩  

মন্তব্য লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযে 
১ম ক্ষকায়াট যার ২য় ক্ষকায়াট যার ৩য় ক্ষকায়াট যার ৪র্থ য ক্ষকায়াট যার 

ক্ষমাট 

অজযে 

অবজযত 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবত প্রবতসরাসি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম ৩০ (অগ্রাবিকার বভবিদত ১ েংসহ ন্যেনতম ৪টি কা িক্রম) 

৩.১   ক্ষসিা প্রদাসের ক্ষক্ষ্সত্র 

ক্ষরবজরাসর প্রসদয় ক্ষসিার 

বিিরণ ও ক্ষসিা গ্রহীতার 

মতামত সংরক্ষ্ণ  

ক্ষরবজরার 

হালোগাদকরণ  

৮ % শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

৫০ লক্ষ্যমাত্রা - ৫০ ৫০ ৫০    

অজযে      

৩.২   ইএফটির মাধ্যসম  

ঢাকা ক্ষজলায় কযািার, 

বকিবে, বলভার বসসরাবসস, 

ক্ষরাসক প্যারাইলজ, জন্মগত 

হৃদসরাগ ও থ্যালাসসবময়া 

বচবকৎসা অনুদাে প্রদাে  

বচবকৎসা 

অনুদাসের অর্থ য 

ইএফটির মাধ্যসম 

প্রদােকৃত  

৮ % শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

৫০ লক্ষ্যমাত্রা - ৫০ ৫০ ৫০    

অজযে      

৩.৩  একটি উপসজলার 

সকল কযাবপসটশে গ্রযান্ট 

প্রাপ্ত ক্ষিসরকাবর 

এবতমখাোয় বেিাবসসদর 

িাটাসিইজ প্রস্তুতকরণ 

িাটাসিইজ 

প্রস্তুতকৃত  

৮ % শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

১০০ লক্ষ্যমাত্রা -   ৩০ ৩০ ৪০    ঢাকা 

ক্ষজলার 

িামরাই 

উপসজলা 

অজযে      

৩.৪ একটি সরকাবর বশশু 

পবরবাদরর সাবব িক অবস্থার 

উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা আনয়ন    

অিস্থার উন্নয়ে ও 

স্বচ্ছতা বেবশ্চতকৃত  

৮ % শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল 

পসয়ন্ট কম যকতযা  

১ লক্ষ্যমাত্রা -   ৩০ ৩০ ৪০    সরকাবর বশশু 

পবরিার 

(িাবলকা), 

ফবরদপুর 

অজযে      

বব:দ্র্:- সকান ক্রবমদকর কা িক্রম প্রদ াজে না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

 

 

 

 

 



28 

 

সাংদ াজনী 5:  

ই-গভসে যি ও উদ্ভািে কম যপবরকল্পো ২০২২-২৩ ।। বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা 

ক্রম 

কা িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২৩ 

অসািারণ উিম চলবত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 
[১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/দসবা সহবজকরণ/ 

বিবজটাইদজশন বাস্তবায়ন  
[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/দসবা সহবজকরণ/ বিবজটাইদজশন বাস্তবাবয়ত 

তাবরে ১০ 
১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নবথর ব্যবহার বৃবি [২.১.১] ই-ফাইদল ক্ষোট বেস্পবত্তকৃত   % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত 
সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ 
[৪.১] ৪থ ি বশল্প ববপ্লদবর চোদলঞ্জ সমাকাদবলায় করণীয় 

ববষদয় অববহতকরণ সভা/কম িশালা আদয়াজন 

[৪.১.১] ৪থ ি বশল্প ববপ্লদবর চোদলঞ্জ সমাকাদবলায় করণীয় ববষদয় অববহতকরণ 

সভা/কম িশালা আদয়াবজত 

সংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কম যপবরকল্পো িাস্তিায়ে সংক্রান্ত প্রবশক্ষ্ণ আসয়াবজত  
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম িপবরকল্পনার অি িবাবষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রবতদবেন ঊ্র্র্ধধবতন কর্তিপদক্ষর 

বনকট সপ্রবরত 

তাবরে ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদ াজনী ৬: 

অবভসর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কম য-পবরকল্পো, ২০২২-২৩ ।। বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা 

কা িক্রদমর সক্ষত্র 
 

মান কা িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২৩ 

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 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

ব্যিস্থাপো 
১৪ 

[১.১] অবভসর্াগ বেষ্পবত্ত কম যকতযা (অবেক) 

ও আবপল কম যকতযার তথ্য ওসয়িসাইসট 

এিং বজআরএস সফটওয়াসর (প্রসজায্য 

ক্ষক্ষ্সত্র) তত্রমাবসক বভবত্তসত হালোগাদকরণ  

[১.১.১]  অবনক ও আবপল 

কম িকতিার তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত 

সংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] বেবদ যষ্ট সমসয় অেলাইে/ অফলাইসে 

প্রাপ্ত অবভসর্াগ বেষ্পবত্ত  

[১.১.২] অবভসর্াগ 

বেষ্পবত্তকৃত  
% ৭  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] অবভসর্াগ বেষ্পবত্ত সংক্রান্ত মাবসক 

প্রবতসিদে উর্ধ্যতে কতৃযপক্ষ্ িরাির ক্ষপ্ররণ  
[১.১.৩] প্রবতদবেন সপ্রবরত % ৩ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

সক্ষ্মতা অজযে ১১ 

[২.১] কম যকতযা/কম যচারীসদর অবভসর্াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা এিং বজআরএস 

সফটওয়যার বিষয়ক প্রবশক্ষ্ণ আসয়াজে 

[২.১.১] প্রবশক্ষ্ণ আসয়াবজত সংখ্যা 
৪ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] তত্রমাবসক বভবত্তসত পরীবিক্ষ্ণ এিং 

তত্রমাবসক প্রবতসিদে উর্ধ্যতে কতৃযপক্ষ্ 

িরাির ক্ষপ্ররণ 

[২.২.১] তত্রমাবসক প্রবতদবেন 

সপ্রবরত 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অবভসর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপো 

বিষসয় ক্ষেকসহাল্ডারগসণর সমিসয় 

অিবহতকরণ সভা  

[২.৩.১] সভা আসয়াবজত সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদ াজনী ৭: 

ক্ষসিা প্রদাে প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ে কম য-পবরকল্পো, ২০২২-২৩।। বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা 

কা িক্রদমর 

সক্ষত্র 
 

মান কা িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পা

েন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২৩ 

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 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রমাবসক বভবত্তসত ক্ষসিা প্রদাে 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পবরবীক্ষণ কবমটির 

পুনগ িঠন 

[১.১.১] কবমটির পুনগ িঠিত সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রমাবসক বভবত্তসত ক্ষসিা প্রদাে 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পবরবীক্ষণ কবমটির বসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] বসিান্ত বাস্তবাবয়ত এবাং 

প্রবতসিদে ক্ষপ্রবরত 
% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] ক্ষসিা প্রদাে প্রবতশ্রুবত বিষসয় 

আওতািীে কার্ যালয়/দপ্তর সমূসহর সমিসয় 

তত্রমাবসক বভবত্তসত সভা আসয়াজে 

[১.৩.১] বসিান্ত বাস্তবাবয়ত এবাং 

প্রবতসিদে ক্ষপ্রবরত 
সংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রমাবসক বভবত্তসত ক্ষসিা প্রদাে 

প্রবতশ্রুবত হালোগাদকরণ (আওতািীে 

দপ্তর/সংস্থাসহ) 

[১.৪.১] হালোগাদকৃত সংখ্যা ৯ -  ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষমতা অজিন ৭ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদাে প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

কম যশালা/প্রবশক্ষ্ণ/ক্ষসবমোর আসয়াজে  

 

[১.১.১] প্রবশক্ষ্ণ কম যশালা 

আসয়াবজত 

 

সাংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রোন ববষদয় 

সেকদহাল্ডারগদণর সমিদয় অববহতকরণ 

সভা আদয়াজন 

[১.৩.১]  অিবহতকরণ সভা 

আসয়াবজত 
সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদ াজনী ৮: 

তথ্য অবিকার বিষসয় িাবষ যক কম যপবরকল্পো, ২০২২-২৩ ।। বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, ঢাকা 

কা িক্রদমর সক্ষত্র 
 

মান কা িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২৩ 

অসািারণ অবত উিম উিম 
চলবত 

মান 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ৬ 

[১.১] তথ্য অবিকার আইন অন্য ায়ী 

বনি িাবরত সমদয়র মদে তথ্য প্রাবির 

আদবেন বনস্পবি 

 

[১.১.১] বনি িাবরত সমদয়র মদে 

তথ্য প্রাবির আদবেন বনস্পবি 
% ৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৯ 

[১.২] স্বপ্রসণাবদতভাসি প্রকাশসর্াগ্য 

সকল তথ্য হালনাগাে কদর ওসয়িসাইসট 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালোগাদকৃত তথ্য 

ওসয়িসাইসট প্রকাবশত 

তাবরে 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

৩০-০৬-

২০২৩ 
    

[১.৩] িাবষ যক প্রবতসিদে প্রকাশ  
[১.3.১] বনি িাবরত সমদয় িাবষ যক 

প্রবতসিদে প্রকাবশত  
তাবরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ িারা অন্যসাদর  াবতীয় তদথ্যর 

কোটালগ ও ইেসিক্স ততবর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর কোটালগ ও 

ইেসিক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাবরে ০৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] তথ্য অবিকার আইন ও বববিববিান 

সম্পদকি জনসদচতনতা বৃবিকরণ 
[১.5.১]  প্রচার কার্ যক্রম সম্পন্ন সাংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ ও 

এর বববিমালা, প্রববিািানমালা, 

স্বতঃপ্রদণাবেত তথ্য প্রকাশ বেসদ যবশকাসহ 

সংবিষ্ট বিষসয় কম িকতিা/কম িচারীদের 

প্রবশক্ষণ আদয়াজন    

[১.6.১] প্রবশক্ষণ আদয়াবজত 
সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অবিকার সংক্রান্ত প্রসতযকটি 

তত্রমাবসক অগ্রগবত প্রবতসিদে বেি যাবরত 

সমসয় ওসয়িসাইসট তথ্য অবিকার 

ক্ষসিািসক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রমাবসক অগ্রগবত 

প্রবতসিদে ওসয়িসাইসট তথ্য 

অবিকার ক্ষসিািসক্স প্রকাবশত 

সাংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 


