
২০২১-২২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক প্রর্িরবদন 

র্বভাগীয় সমাজরসবা কার্ থালয় ঢাকা  

১.০ সমাজরসবা অর্িদপ্তে পর্ের্ির্ি 

১৯৪৭ সারল ভােিবষ থ র্বভাজরনে পে এরদরে মহারজেরদে অব্যাহি গর্িরি আগমন 

ঘটরি র্ারক। ফরল ঢাকারি বর্ি সমস্যাসহ সৃর্ি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সারল 

স্বাস্থ্য পর্েদপ্তরেে আওিায় সব থপ্রর্ম ঢাকাে কারয়িটুর্লরি েহে সমাজরসবা কার্ থক্রম 

িালু হয়। পেবিীরি ঢাকাে গগাপীবাগ এবং গমাহাম্মদপুরে এ কার্ থক্ররমে র্ভন্ন র্ভন্ন 

ইউর্নট স্থ্ার্পি হয়। সমাজরসবা কার্ থক্ররমে ব্যাপক র্বকাে, ব্যার্প্ত এবং র্বর্বি 

সামার্জক সমস্যা গমাকার্বলাে জন্য জার্িে জনক বঙ্গবন্ধু গেম জির্জর ে েহমারনে 

র্নরদ থেনায় ১৯৭৪ সারল সমাজকল্যাণ র্বভারগে আত্মপ্রকাে ঘরট। ১৯৮৪ সারল 

সমাজকল্যাণ র্বভারগে নাম পর্েবর্িথি হরয় পূণ থাঙ্গ অর্িদপ্তে  র্হরসরব ‘সমাজরসবা 

অর্িদপ্তে ’ প্রর্ির্িি হয়।      

দুঃস্থ্, র্বপন্ন ও অনগ্রসে জনরগািীরক সামার্জক র্নোপত্তা প্রদান ও িারদে আর্ থ-

সামার্জক উন্নয়ন সািরনে মাধ্যরম গসানাে বাংলারদে গড়াে কাজ র্নেলস ভারব করে 

র্ারে সমাজরসবা অর্িদপ্তে। এ অর্িদপ্তরেে কাজ গদরেে তৃণমূল পর্ থন্ত র্বস্তৃি। 

সমারজে অনগ্রসে অংেরক মূলিাোয় এর্গরয় র্নরয় র্াওয়াে গেরে এ অর্িদপ্তে 

পর্র্কৃরিে ভূর্মকা পালন কেরছ। সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে সদে কার্ থালয়সহ গজলা ও 

উপরজলা র্মর্লরয় েরয়রছ ১,০৩২ টি কার্ থালয়। ৫২ টি প্রার্িিার্নক কার্ থক্ররমে মাধ্যরম 

এ অর্িদপ্তে সামার্জক র্নোপত্তা গবিনীে আওিায় সমারজে অনগ্রসে, বর্িি, দর্েদ্র ও 

সমস্যাগ্রি জনরগািীে কল্যাণসািন, সামার্জক র্নোপত্তা প্রদান ও েমিায়রনে কাজ 

করে র্ারে। সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে র্বর্ভন্ন কার্ থক্ররমে মরধ্য েরয়রছ নানার্বি গসবাে 

ববর্িে। 

 

১.১ র্ভেন 

সামার্জক কল্যাণ, সুেো, েমিায়ন এবং উন্নয়রনে মাধ্যরম বাংলারদরেে জনগরণে 

জীবনমান উন্নয়ন। 

 

১.২ র্মেন 

উপযুক্ত ও আয়ত্বািীন সম্পরদে ব্যবহাে করে প্রাসর্ঙ্গক অংেীদােগরণে সরঙ্গ 

অংেীদার্েরত্বে র্ভর্ত্তরি সুসংহি ও র্বকােমান সামার্জক গসবা প্রদারনে মাধ্যরম 

বাংলারদরেে জনগরণে জীবনমান উন্নয়ন এবং সামার্জক মঙ্গল সািন। 



বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয় 

সমাজসসিা অবিদফতসেে ক্রমিি যমান কম যসূবিে বৃবি এিং বিস্তাসেে পবেসেবিসত বিভাগীয় পর্ যায় বিভাগীয় কার্ যালয়  

স্থাপসনে েসয়াজনীয়তা দদখা দদয় । দস দেবিসত জনেশাসন মন্ত্রনালয় ০৫ এবেল ২০১৭ তাবেখ 

০৫.০০.০০০০.১৫৮.০৩৩.১৬-৬১ সম্মবতপত্র ,অর্ য বিভাসগে িাস্তিাায়ন অনুবিভাসগে ২৭ আগষ্ঠ তাবেসখে নং 

০৭.০০.০০০০.১৬১.৪১.০১৬-১৬৭ সংখ্যক সম্মবত পত্র ,মবন্ত্রপবেষদ বিভাসগে ০৫ দসসেম্বে ২০১৭ তাবেসখে নং 

০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৩.১৭-৪৮৩ সংখ্যক সুপাবেসশ পত্র অনুর্ায়ী সেকাে ৯ নসভম্বে ২০১৭ বিস্টাব্দ তাবেখ দগসজসে 

বিজ্ঞপ্তী মাধ্যসম দদসশে ৮ বিভাসগ  বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয় নাসম নতুন কার্ যালয় স্থাপন কসেন  । 

 সমাজসসিা অবিদফতসেে ৮ টি বিভাগীয় কার্ যালয় স্থাপন সহ ১১ কযাোগবেসত ১১৬ টি পদ িছে িছে সংেিন বভবিসত 

োজস্বখাসত পদ সৃজন হয় ।  ঢাকা বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যাালয় তাে আওতািীন দজলা, উপসজলা ও অন্যান্য োবতষ্ঠাবনক 

কার্ যালয় সহ সি যসমাে ২৩৮টি কার্ যালসয়ে মাধ্যসম এ অবিদপ্তে সামাবজক বনোপিা দিষ্টনীে আওতায় সমাসজে অনগ্রসে, 

িবিত, দবেদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনসগাষ্ঠীে কল্যাণসািন, সামাবজক বনোপিা েদান ও িমতায়সনে কাজ কসে র্াসে। িতযমান 

এ বিভাসগে আওতায় জনিসলে সংখ্যা ২৫৬৭ টি বিদ্যামন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশাসন ও অর্ থ ব্যবস্থাপনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.০ প্রশাসন ও অর্ থ উইং এর কার্ থক্রম 

২.১ ববভাগীয় সমাজসসবা কার্ থালয় ঢাকা প্রশাসবনক ইউবনট 

ক্রম প্রশাসবনক ইউবনসটর নাম সংখ্যা ক্রম প্রশাসবনক ইউবনসটর নাম সংখ্যা 

১ ববভাগীয় সমাজসসবা  কার্ থালয় ১ ১১ সেকােী আশ্রয় গকন্দ্র ৫ 

২ জজলা সমাজসসবা কার্ থালয় ১৩ ১২ সামার্জক প্রর্িবন্ধী পূনব থাসন গকন্দ্র ১ 

৩ উপসজলা সমাজসসবা কার্ থালয় ৯০ ১৩ গছাটমর্ন র্নবাস ১ 

৪ শহর সমাজসসবা কার্ থালয় ২১ ১৪ গসফ গহাম ১ 

৫ প্ররবেন কার্ থালয় ১৪ ১৫ সেকার্ে বাক্-শ্রবণ প্রর্িবন্ধী র্বদ্যালয় ১ 

৬ হাসপািাল সমাজরসবা কায়থালয় ৪৬ ১৬ র্দবাকালীন র্েশু র্ত্ন গকন্দ্র ১ 

৭ সেকােী র্েশু পর্েবাে ১৮ ১৭ গেম োরসল র্েশু প্রর্েেন ও পূনব থাসন 

গকন্দ্র 

২ 

৮ সমর্িি দৃর্ি প্রর্িবন্ধী র্েো কার্ থক্রম ১৩ ১৮ দুঃস্থ্ র্েশু প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র ২ 

৯ র্পএইিটি গসন্টাে ১ ১৯ এর্িম ও প্রর্িবন্ধী গছরলরমরয়রদে জন্য 

কার্েগেী প্রর্েেণ গকন্দ্র(সংখ্যা 

১ 

১০ র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র ২    

 

২.২ ববভাগীয় সমাজসসবা কার্ থালয় ঢাকা জনবল পবরবস্থবি : 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরেে 

নাম 

অনুরমাবদত জনিল কম মেত জনিল 

১ম 

শ্রেবণ 

২য় 

শ্রেবণ 

৩য় 

শ্রেবণ 

৪র্ ম 

শ্রেবণ 

 ১ম 

শ্রেবণ 

২য় 

শ্রেবণ 

৩য় 

শ্রেবণ 

৪র্ ম 

শ্রেবণ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বিভাগীয় সমাজরসিা 

কার্ মালয় 

২৪৭ ১৩৪ ১৩৫৬ ৮৪৯  ২৩৮ ৯৬ ৯৫১ ৫৮৪  

 

শূন্য পসের বববরণ সব থসমাট জনবল 

১ম জেবণ ২য় জেবণ ৩য় জেবণ ৪র্ থ জেবণ  অনুসমাবেি কম থরি শূন্য 

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ 

৯ ৩৮ ৪০৫ ২৬৫  ২৫৬৭ ১৮৫৬ ৭১১ 

২.৬ অর্িট 

কার্ যালয় নাম অর্র্ িছে অবিে আপবি দেবেত ব্রিবশে 

জিাি 

বনস্পবি 

  সািােন  অবগ্রম দমাে   

সি যসমাে জুন/২০২২ পর্ যন্ত ৬৪ ২০ 8৪ ৩৭ ৭ 

 

আগামী িছসে ১০টি বিপিীয় ও ৫টি বত্রপিীয় সভা আহিাসনে পবেকপনানা েসয়সছ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দার্েদ্রয র্নেসন কার্ থক্রম 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৩.০ দার্েদ্রয র্নেসন কার্ থক্রম 

৩.১. পল্লী সমাজরসবা রআেএসএসক কার্ থক্রম 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসসবা অবধেপ্তর কর্তথক বাস্তবাবয়ি পল্লী সমাজসসবা (আরএসএস) কার্ থক্রম 

জেসশর পল্লী অঞ্চসল বসবাসরি দুঃস্থ, অসহায়, অবসহবলি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপে জনসগাষ্ঠীর োবরদ্র্য ববসমাচসনর 

লসযয পবরচাবলি হসে। পল্লী সমাজসসবা (আরএসএস) কার্ থক্রসমর সুেমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ বাংলাসেসশর ক্ষুদ্র্ঋণ/োবরদ্র্য 

ববসমাচসনর সূবিকাগার এবং পবর্কৃৎ বহসসসব জেসশর প্রাবিক জনসগাবষ্ঠর অর্ থননবিক মুবক্তর জযসে সূচনা কসর 

এক নতুন ও ববণ থল ইবিহাস।    

পল্লী সমাজরসবা রআেএসএসক কার্ থক্রসমর মাধ্যসম পল্লী অঞ্চসল বসবাসরি ভূবমহীন, োবরদ্র্যসীমার নীসচ 

বসবাসরি জনসগাষ্ঠীর মসধ্য সামাবজক সসচিনিা সৃবি ও আয়বধ থক কম থসূবচসি িাঁসের সমৃ্পক্ত কসর জেসশর 

সাবব থক উন্নয়সন িাসের অংশগ্রহণ বনবশ্চি করা হসে। মা ও বশশু স্বাস্থয, পবরস্কার-পবরেন্নিা, পয়ুঃবনস্কাশন,  বশশু 

বশযা, অসহায় ও এবিমসের সহায়িা প্রোন করা, পবরবার পবরকল্পনা ও সামাবজক ব্যাবধ জর্মন বাল্য বববাহ, বহু 

বববাহ, জর্ৌতুক, নারী ও বশশু পাচার জরাধ ইিযাবে সামাবজক কার্ থক্রসম সমৃ্পসক্তর মাধ্যসম নারীসের সামাবজক 

সসচিনিা বৃবি করা হয়। এসব সসচিনিা বৃবিমূলক কাসজর সাসর্ আরএসএস কম থসূচীভুক্ত পবরবাসরর সেস্যরাও 

সম্পৃক্ত রসয়সে।  

জাবির জনক বঙ্গবন্ধু জশখ মুবজবুর রহমাসনর ব্যবক্তগি অবভপ্রাসয় সমাজসসবা অবধেপ্তর  ১৯৭৪ সাসল 

পরীযামূলকভাসব িৎকালীন  ১৯টি র্ানায় ‘পল্লী সমাজসসবা কার্ থক্রম’ র্াো শুরু কসর। এর সফলিার আসলাসক 

১৯৭৭ সাসল আসরা ২১ টি র্ানায় এ কার্ থক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবিীসি সম্প্রসাবরি পল্লী সমাজসসবা 

কার্ থক্রম ২য় পব থ (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপসজলায়, ৩য় পব থ (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপসজলায়, ৪র্ থ পব থ (১৯৯২-৯৫) 

৮১ টি উপসজলা, ৫ম পব থ (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপসজলা এবং ৬ষ্ঠ পব থ (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপসজলায় এবং 

এরই ধারাবাবহকিায় ২০১১-১২ অর্ থবের হসি সুেমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ থক্রম খাসি বনয়বমি বরাদ্দ প্রোন করা হসে।  

        ঢাকা র্বভারগ ১৩ টি গজলাে প্রর্িটি উপরজলাে প্রর্িটি ইউর্নয়রন এ কার্ থক্রম বািবার্য়ি হরে। 

এক নজরে ঢাকা র্বভারগে প্রর্িরবদন 

 সদে দপ্তে হরি সব থরমাট  প্রাপ্ত বোরেে পর্েমাণ :  ১০৩ গকাটি ৬ লে র্বয়ার্ল্লে হাজাে টাকা 

 ক্ষুদ্রঋণ র্হসারব সব থরমাট বোরেে পর্েমাণ            : ১০৯ গকাটি ৯৬ লে র্ছর্ার্ে হাজাে টাকা  

 ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব র্বর্নরয়াগকৃি মূল অরর্ থে পর্েমাণ : ১০৫ গকাটি ৮২ লে ৭ হাজাে টাকা 

 মূল অর্ থ আদারয়ে পর্েমাণ    : ৯০ গকাটি ৫৮ লে ৬ হাজাে টাকা 

 মূল অর্ থ আদারয়ে হাে    : ৮৮.৭২% 

 ক্রমপুর্িি পুনুঃর্বর্নরয়াগকৃি অরর্ থে পর্েমাণ  : ১৯৯ গকাটি ১৪ লে ৪৯ হাজাে টাকা 

 ক্রমপুর্িি পুনুঃর্বর্নরয়াগকৃি অর্ থ আদায়                   : ১৮৩ গকাটি ১ লে ১২ হাজাে 

 ক্রমপুর্িি পুনুঃর্বর্নরয়ারগে অর্ থ আদারয়ে হাে  : ৮৭.৫২% 

 শুরু হরি ক্ষুদ্রঋরণে মাধ্যরম গমাট উপকােরভাগীে সংখ্যা : ২৬৯৪৯৪। 

 



২০২১-২০২২ অর্ থবছরে একনজরে পল্লী সমাজরসবা কার্ থক্ররমে অগ্রগর্িে িথ্য 

মারিে নাম প্রকল্পভু

ক্ত 

গ্রারমে 

সংখ্যা 

ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব র্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব  পুনুঃর্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য 

  র্বর্নরয়াগকৃ

ি অর্ থ  

রলে টাকাক 

আদায়রর্া

গ্য  রলে 

টাকাক 

আদায়কৃি 

রলে টাকাক 

আদারয়ে 

হাে 

পূনর্বর্নরয়াগ 

রক্রমপর্িিক 

রলে টাকাক 

আদায়রর্াগ্য 

রলে টাকাক 
আদায়কৃি 

আদারয়ে 

হাে 
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িহর্বল 
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বৃর্ত্তমূলক প্রর্েেণ 

রজনক 

জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও 

মাদরকে র্বরুরে  

সরিিনিামূলক 

রজনক 

র্েো ও স্বাস্থ্য 

সরিিনিামূলক 

রজনক 

সবর্জ িাষ ও বৃে গোপন 

র্বষয়ক রজনক 

সামার্জক বনায়ন 

রটিক 

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯৪৪১১ ৬৪০৬৪  ২৯৪৬১৯ ৩৫৩১১৯ ১৯৫৪৫০ 

 

 

৩.২. শহর সমাজসসবা কার্ থক্রম (ইউবসবি) :  

শহর এলাকার উন্নি জীবন এবং র্ত্নশীল সমাজ প্রবিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়সন কাজ করসে সমাজসসবা অবধেপ্তর 

পবরচাবলি শহর সমাজসসবা কার্ থক্রম । সরকাবর-জবসরকাবর উসযাসগর সমন্বয় সাধসনর মাধ্যসম শহর এলাকার 

বপবেসয় পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনসগাষ্ঠীর সামাবজক যমিায়ন ও জীবনমান উন্নয়সনর অবভলসযয লযযভুক্ত 

জনসগাষ্ঠীসক সংগঠিিকরণ, জস্বোসসবী সংস্থাসমূসহর কম থকাসের সমন্বয় সাধন, েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ, 

সামাবজক কার্ থক্রম গ্রহণ, সুেমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোন করা হসে। বিথমাসন সকল বসটি কসপ থাসরশন ও জজলা শহরসহ 

সব থসমাট ৮০টি শহর সমাজসসবা কার্ থালসয়র মাধ্যসম শহর সমাজসসবা কার্ থক্রম বাস্তবাবয়ি হসে। 

রূপকল্প (Vision): শহর এলাকার বনম্ন আয়ভুক্ত জনসগাষ্ঠীর উন্নি জীবন এবং র্ত্নশীল সমাজ। 

অবভলযয (Mission): সরকাবর-জবসরকাবর উসযাসগর সমন্বয় সাধসনর মাধ্যসম শহর এলাকার বপবেসয় পড়া ও 

সমস্যাগ্রস্থ জনসগাষ্ঠীর সামাবজক যমিায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন। 

 

লযয (Goals) : 

(১)  জস্বোসসবক ও জস্বোসসবী সংস্থার কম থকাসের সমন্বয় এবং র্নবন্ধরন সহায়িাকেণ; 

(২)  জবসরকাবর ও জস্বোসসবী সমাজসসবামূলক উসযাগ উৎসাবহিকরণ; 

(৩)  পাবরবাবরক ও সামাবজক বন্ধন, ননবিকিা ও সামাবজক মূল্যসবাধ সুদৃঢ়করণ;  



(৪)  কম থেল গঠসনর মাধ্যসম সংগঠিিকরণ; 

(৫)  েলীয় সেস্যসের মসধ্য সঞ্চয়ী মসনাভাব গসড় জিালা এবং সঞ্চয় সৃবির মাধ্যসম বনজস্ব িহববল গঠন; 

(৬)  মা ও বশশুর র্ত্ন; প্রার্বমক স্বাস্থয পবরচর্ থা; আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক বশযা; বনরাপে পাবন ব্যবহার; 

স্বাস্থযসম্মি পায়খানা ব্যবহার; স্বাযরিা; পবরসবশ ববষয়ক সসচিনিা; পবরষ্কার-পবরেন্নিা; বজথয 

ব্যবস্থাপনা; জখলাধুলা ও বচত্তববসনােন; বাল্যবববাহ, জর্ৌতুকপ্রর্া, নারী ও বশশু বনর্ থািন-পাচার, ইভ-

টিবজং ও এবসি সন্ত্রাস প্রবিসরাধ; িথ্যপ্রযুর্ক্তে অপব্যবহাে গোি; বশশুেম জরাধ; ধূমপান ও 

মােকসসবন বনরুৎসাবহিকরণ; প্রাকৃবিক দসর্ থাসগ যবিগ্রস্তসের সহায়িা, সুখী পবরবার গঠন ইিযাবে 

সামাবজক কার্ থক্রসমর লযযভুক্ত জনসগাষ্ঠীর অংশগ্রহণ বনবশ্চিকরণ; 

(৭)  সুেমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋসণর লযযভুক্ত জনসগাষ্ঠীর েযিা উন্নয়সনর লসযয কাবরগবর-বৃবত্তমূলক ও উসযাক্তা 

প্রবশযণ প্রোন; 

(৮)  মানবসম্পে উন্নয়সনর লসযয েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ জকন্দ্র পবরচালনা;  

(৯)    শহর এলাকার বভক্ষুক এবং বহজড়া এই দই জেবণর জনসগাষ্ঠীর পুনব থাসসনর লসযয েযিা উন্নয়ন 

প্রবশযণ প্রোন কসর উৎপােনমূলক ও আয়বধ থক কম থসূবচসি সমৃ্পক্ত কসর অর্ থননবিক উন্নয়ন সাধন;  

(১০)  সুেমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোসনর মাধ্যসম েবরদ্র্ জনসগাষ্ঠীসক উৎপােনমূলক ও আয়বধ থক কম থসূবচসি সম্পৃক্ত 

কসর অর্ থননবিক উন্নয়ন সাধন; 

 (১১)  সংবিি এলাকার স্বাসর্ থ অবধেপ্তর ও প্রশাসবনক মন্ত্রণালসয়র অনুসমােন সাসপসয জেশী ও ববসেশী োিা 

সংস্থার সহায়িায় MoU বভবত্তসি উন্নয়নমূলক কার্ থক্রম গ্রহণ; এবং 

(১২)  সামাবজক বনরাপত্তা কম থসূবচর বাস্তবায়ন। 

ক্ষুদ্র্ঋণ কার্ থক্রম পবরচালনা: 

লযযভুক্ত পবরবার : আর্ থ-সামাবজক জবরসপর মাধ্যসম লযযভুক্ত পবরবার বনব থাচন কসর পবরবারগুসলাসক                 

৩ (বিন) টি জেবণসি ববভক্ত করা হসয় র্াসক। 

(ক)  পাবরবাবরক বাবষ থক গড় আয়: ০-২,০০,০০০ টাকা -‘ক’ জেবণ (েবরদ্র্িম) 

(খ)  পাবরবাবরক বাবষ থক গড় আয়: ২,০০,০০১-3,0০,০০০ টাকা -‘খ’ জেবণ (েবরদ্র্) 

(গ)  পাবরবাবরক বাবষ থক গড় আয়: 3,0০,০০১ টাকা-িদর্ধ্থ-‘গ’ জেবণ (সেল)। 

 ‘ক’ ও ‘খ’ জেবণর পবরবার এ কার্ থক্রসমর জন্য উপযুক্ত বসল ববসববচি হসব। 

ঋণসীমা :  জন প্রবি ১০,০০০/- জর্সক ৫০,০০০/- টাকা। 

ঋণ পবরসশাসধর সময়সীমা : ১০% সাবভ থস চাজথসহ সমান ১০টি বকবস্তসি সসব থাচ্চ ১ বের জময়াসে ঋণ 

পবরসশাধসর্াগ্য।  

ঢাকা র্বভারগে ২০২১-২০২২ অর্ থবছরে একনজরে েহে সমাজরসবা কার্ থক্ররমে অগ্রগর্িে িথ্য 

মারিে নাম প্রকল্পভু

ক্ত 

গ্রারমে 

সংখ্যা 

ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব র্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব  পুনুঃর্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য 

  র্বর্নরয়াগকৃ

ি অর্ থ  

আদায়রর্া

গ্য  রলে 

আদায়কৃি 

রলে টাকাক 

আদারয়ে 

হাে 

পূনর্বর্নরয়াগ 

রক্রমপর্িিক 

আদায়রর্াগ্য 

রলে টাকাক 
আদায়কৃি 

আদারয়ে 

হাে 



রলে টাকাক টাকাক রলে টাকাক 
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সমাজরসবা 
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শহর সমাজসসবা কার্ থক্রম এর েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ জকন্দ্র এর প্রবিসবেন 

জটকসই অর্ থননবিক প্রবৃবি বনবশ্চিকসল্প িরুণসের উপযুক্ত েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ প্রোসনর মাধ্যসম র্সর্াপযুক্ত 

কম থসংস্থাসনর সুসর্াগ সৃবি, জেসশর িরুণ সম্প্রোয়সক উপযুক্ত জপশায় বনসয়াবজি করার লসযয প্রাবিষ্ঠাবনক 

প্রবশযণ; এবং িরুণ উসযাক্তা নিবরর উসদ্দশ্যসক সামসন বনসয় জেশব্যাপী  ৮০ টি শহর সমাজসসবা কার্ থালসয়র 

অধীন  েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ কার্ থক্রম চলমান রসয়সে। ২০১৫-১৬ অর্ থবের পর্ থি শহর সমাজসসবা কার্ থালসয়র 

বনজস্ব কাবরকুলাম অনুর্ায়ী প্রবশযণ কার্ থক্রম চলমান র্াকসলও ২০১৬-১৭ অর্ থবেসর বাংলাসেশ কাবরগবর বশযা 

জবাি থ এর অনুসমােসনর মাধ্যসম েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ কার্ থক্রসম নতুন বেগসির সূচনা হয়। ২০১৯-২০ অর্ থবের 

পর্ থি বাংলাসেশ কাবরগবর বশযা জবাি থ ২০ টি জেসির অনুসমােন বেসয়সে এবং আরও নতুন জেি অনুসমােন 

প্রবক্রয়াধীন রসয়সে।  

 

বাংলাসেশ কাবরগবর বশযা জবাি থ কর্তথক অনুসমাবেি জেিসমূহ 

ক্রম দেি দকাি গেরিে নাম 

1.  76 কবম্পউটার অবফস অযাবিসকশন 

2.  17 ইরলকর্েকযাল হাউজ ওয়যার্েং 

3.  77 হাি থওয়যার এন্ড জনটওয়াবকথং 

4.  27 জরবিজাসরশন এন্ড এয়ার কবন্ডশবনং 

5.  29 জেস জমবকং এন্ড জটইলাবরং 

6.  43 সাটি থবফসকট ইন ববউটিবফসকশন 

7.  35 জমাবাইল জফান সাবভ থবসং 

8.  97 প্রবফবসসয়ন্সী ইন ইংবলশ কবমউবনসকশন 

9.  81 গ্রাবফক্স বিজাইন এন্ড মাবিবমবিয়া 

10.  96 ব্লক বাটিক এন্ড বপ্রবটং 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রর্েেরণে গময়াদ: 

3রর্িনক মাস / 6রছয়ক মাস জময়ােী 360 ঘন্টাে ব্যার্সক গেি গকাস থ (বাংলারদে কার্েগর্ে র্েো গবাি থ 

রবাকার্েরবাক কতৃথক অনুরমার্দি) 

প্রবশযণার্ীর জর্াগ্যিা : 

(১) প্রবশযণ গ্রহসণর জর্াগ্য ১৪ জর্সক ৪৫ বের বয়সী জর্ জকাসনা বাংলাসেশী নাগবরক (নারী/পুরুষ/বহজড়া) 

প্রবশযণ গ্রহসণর জন্য আসবেন করসি পারসব িসব শিথ র্াসক জর্, সুববধাববঞ্চি ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যবক্ত এ 

প্রবশযণ গ্রহসণর জযসে অগ্রাবধকার পাসবন। 

(২)  সরকাবর আসেসশর পবরসপ্রবযসি বনব থাবচি সরকাবর কম থচারী এবং প্রকল্প বা কম থসূবচর সুববধাসভাগী 

প্রবশযণ গ্রহণ করসি পারসব; 

(৩) প্রবশযণ গ্রহসণর জযসে একজন প্রবশযণার্ীর বনম্নববণ থি জর্াগ্যিা র্াকসি হসব, র্র্া: 

(ক) জেস জমবকং এন্ড জটইলাবরং, সাটি থবফসকট-ইন-ববউটিবফসকশন, হটি থকালচার ও ব্লক-বাটিক এন্ড বপ্রবটং 

জেি’এর জন্য বশযাগি জর্াগ্যিা ন্যযনিম ৫ম জেবণ বা বপইবস বা সমমান উত্তীণ থ। 

(খ) অন্যান্য সকল জেি’এর প্রবশযণার্ীর ন্যযনিম বশযাগি জর্াগ্যিা অিম জেবণ বা জজএসবস বা সমমান 

উত্তীণ থ। 

 

 

11.  79 িাটারবজ গপ্রাগ্রার্মং 

12.  02 ওরয়ব র্িজাইন এন্ড গিরভলপরমন্ট 

13.  26 গের্িও এন্ড গটর্লর্ভেন সার্ভ থর্সং 

14.  64 বাশঁ, গবি ও পাটির্েল্প 

15.  95 গজনারেল ইরলকের্নক্স 

16.  68 ড্রাইর্ভং কাম অরটা গমকার্নক্স 

17.  91 োরভল টুযর্েজম এন্ড টিরকটিং 

18.  04 এমব্রয়িার্ে গমর্েন অপারেটে অযান্ড গমইনরটন্যান্স 

19.  48 আর্মনেীপ 

20.  60 হটি থ কালিাে নাস থােী 



েহে সমাজরসবা কার্ থালরয়ে আওিািীন ঢাকার্বভারগে আওিািীন  দেিা উন্নয়ন প্রর্েেণ গকরন্দ্রে  প্রবশযণ 

সংক্রাি িথ্যাবলী: 

দজলা  কার্ যালসয়ে নাম েবশিন কম যসূবি(৩০/৬/২০২২ পর্ যন্ত) 

    দেসিে নাম েবশিানার্ীে সংখ্যা 

ঢাকা 
শহে সমাজসসিা কার্ যালয়,  কবিউোে, 

দসলাই,বিউটিবফসকশন ১৩১৯২ 

ফবেদপুে শহে সমাজসসিা  কবিউোে,সসলাই,বিউটি বশয়ান ৩৭৩১ 

নেবসংদী 

 শহে সমাজসসিা কার্ যালয়, 

নেবসংদী 
কবিউোে েবশিণ ৩৬০৯ 

োঙ্গাইল 

শহে সমাজসসিা 

কার্ যালয়,োঙ্গাইল 
কবিউোে েবশিণ ৮৮ 

বকসশােগঞ্জ 

শহে সমাজসসিা কার্ যালয় কবিউোে অবফস এবিসকশন,গ্রাবফকস 

বিজাইন,আবমনশীপ,সেস দমবকং এন্ড 

দেইলাবেং 

৫১২ 

োজিািী শহে সমাজসসিা কার্ যালয় কবিউোে েবশিণ ৩২৬৭ 

নাোয়ণগঞ্জ 

শহে সমাজসসিা কার্ যালয়, 

নাোয়ণগঞ্জ 

1। অবফস অযাপবলসকশন 

২। গ্রাবফক্স বিজাইন 

৩। হাি যওয়যাে এন্ড োিলসুটিং 

1263 

মাদােীপুে মাদােীপুে কবিউোে,সেলাবেং ৫৬১ 

শেীয়তপুে শহে সমাজসসিা কার্ যালয় কবিউোে 379 

দগাপালগঞ্জ 

শহে সমাজসসিা কার্ যালয়, 

দগাপালগঞ্জ 

কবিউোে,সসলাই,আবমনশীপ ৫৮৭২ 

গাজীপুে দজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

গাজীপুে। 

কবিউোে,দবজয বিজ্ঞান ও 

দসলাই েবশিণ 

2878 

মাবনকগঞ্জ দিতা উন্নয়ন েবশিণ দকন্দ্র 
কবিউোে অবফস এযাবিসকশন 

দকাস 

৫০১৬ 

মুবিগঞ্জ 
দিতা উন্নয়ন েবশিণ দকন্দ্র  কবিউোে অবফস এযাবিসকশন 

দকাস  

 ৪৯৬ 

 সি যসমাে     ৪০৮৬৪  

 

 

 

৩.৩ েগ্ধ ও প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসের পুনব থাসন কার্ থক্রম 

 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসসবা অবধেপ্তর পবরচাবলি েগ্ধ ও প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসের পুনব থাসন কার্ থক্রম সম্পূণ থ 

রাজস্ব বাসজসটর অর্ থায়সন ২০০২-২০০৩ অর্ থবের হসি বািবাবয়ি হসে। এ কম থসূবচর মাধ্যসম েগ্ধ ব্যবক্তসের 

উন্নি বচবকৎসা ব্যবস্থা বনবশ্চি করা, জবরসপর মাধ্যসম েগ্ধ ও প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসের িথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা বনরূপন, 

েযিা বভবত্তক ও উপাজথনমুখী প্রবশযসণর ব্যবস্থা করা হয়। জেসশর োবরদ্র্য সীমার বনসচ বসবাসরি েগ্ধ ও 

প্রবিবন্ধী ব্যবক্ত বা িার পবরবারসক ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোসনর মাধ্যসম কম থসংস্থাসনর ব্যবস্থা কসর িাসের জীবনমান উন্নয়ন 

করা হসয় র্াসক। 

বাংলাসেসশর ৪৯২ টি উপসজলা ও ৮০টি শহর সমাজসসবা কার্ থালয়সহ জমাট ৫৭২টি কার্ থালসয়র মাধ্যসম এ 

কার্ থক্রম বািবায়ন করা হসে।  



মাঠপর্ থাসয় পবরবার জবরসপর মাধ্যসম োবরদ্র্য সীমার বনসচ বসবাসরি (সর্ পবরবাসরর সেস্যসের মার্াবপছু বাবষ থক 

গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লে টাকার উসর্ধ্থ নয়) েগ্ধ ও প্রবিবন্ধীসের বচবিি করা হয়। অিুঃপর বনধ থাবরি 

স্কীসমর ববপরীসি জন প্রবি  ৫,০০০/- টাকা হসি ৩০,০০০/- টাকা পর্ থি ঋণ প্রোন করা হয়। ঋণ প্রোসনর ২ মাস 

পর হসি ৫% সাবভ থস চাজথসহ সমান ২০ বকবস্তসি ঋসণর টাকা আোয় করা হয়। কার্ থক্রম বািবায়সন জািীয় 

পর্ থাসয় ১৯ সেসস্যর ‘জািীয় পবরচালনা (বিয়াবরং) কবমটি’, জজলা পর্ থাসয় ১৩ সেসস্যর ‘জজলা পবরচালনা 

(বিয়াবরং) কবমটি’ উপসজলা পর্ থাসয় ১১ সেসস্যর ‘উপসজলা কার্ থক্রম বাস্তবায়ন কবমটি’ এবং শহর ও মহানগর 

এলাকায় শহর সমাজসসবা কার্ থক্রম বািবায়সনর জন্য গঠিি ‘ক্ষুদ্র্ঋণ কম থসূবচ বািবায়ন কবমটি’ এই কার্ থক্রম 

বাস্তবায়সন সহসর্াবগিা ও পরামশ থ প্রোন কসর র্াসক। 

 

        ঢাকা র্বভারগ ১৩ টি গজলাে প্রর্িটি উপরজলাে প্রর্িটি ইউর্নয়রন এ কার্ থক্রম বািবার্য়ি হরে। 

এক নজরে ঢাকা র্বভারগে প্রর্িরবদন 

েগ্ধ ও প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসের পুনব থাসন কার্ থক্রম এর অগ্রগবি বচে 

 সব থরমাট প্রাপ্ত বোরেে পর্েমাণ               : ১৬ গকাটি ৫৩ লে ৪৩ হাজাে ৬০০ টাকা। 

 ক্ষুদ্রঋণ র্হসারব বোেকৃি িহর্বল            : ১৭ গকাটি ১ লে ৩ হাজাে ৯৯৭ টাকা। 

 র্বর্নরয়াগকৃি অরর্ থে পর্েমাণ                 : ১৭ গকাটি  ৩২ হাজাে ৭৩৬ টাকা। 

 আদায়কৃি অরর্ থে পর্েমাণ                     : ১৪ গকাটি ৭৯ লে ৫৭ হাজাে  টাকা। 

 আদারয়ে হাে                                    : ৮২.১২%। 

 পুনুঃর্বর্নরয়াগকৃি অরর্ থে পর্েমাণ            : ৩২.৩৩ গকাটি ০১ লে ১৩ হাজাে ১৪৭ টাকা। 

 পুনুঃর্বর্নরয়াগকৃি ঋরণে আদারয়ে হাে     : ৮২.৬৬%। 

 শুরু হরি গমাট উপকােরভাগী                  : সব থরমাট ১৭৭৬৯ জন। 

 

ঢাকা র্বভারগে ২০২১-২০২২ অর্ থবছরে একনজরে  দগ্ধ  প্রর্িবন্ধীরদে কার্ থক্ররমে  িথ্য 

মারিে নাম প্রকল্পভু

ক্ত 

গ্রারমে 

সংখ্যা 

ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব র্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব  পুনুঃর্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য 

  র্বর্নরয়াগকৃ

ি অর্ থ  

রলে টাকাক 

আদায়রর্া

গ্য  রলে 

টাকা) 

আদায়কৃি 

রলে টাকাক 

আদারয়ে 

হাে 

পূনর্বর্নরয়াগ 

রক্রমপর্িিক 

রলে টাকাক 

আদায়রর্াগ্য 

রলে টাকাক 
আদায়কৃি 

আদারয়ে 

হাে 
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দগ্ব প্রর্িবন্ধী  ১৭০০.৩২ ১৮০১.৭৫ ১৪৭৯.৫৭ ৮২.১২% ৩২৩৩.২২ ৩৭২৬.১২ ৩০৭৯.৫০ ৮২.৬৫% 

 

 

 

 

 



৩.৪. পল্লী মাতৃরকন্দ্র (RMC) কার্ থক্রম 

গদরেে গমাট জনসংখ্যাে প্রায় অরি থক নােী, র্ারদে অর্িকাংেই পল্লী অিরল বসবাসকােী এবং অরনক গেরেই 

আধুর্নক সুরর্াগ-সুর্বিাবর্িি। পল্লী এলাকাে এ সকল নােীরদে েমিায়ন, অর্ থননর্িক জির্ক্ত ির্া আর্ থ-সামার্জক 

উন্নয়রনে লরেয জার্িে র্পিা বঙ্গবন্ধু গেম জির্জর ে েহমান বাংলারদরেে ১ম পিবার্ষ থকী পর্েকল্পনায় ১৯৭৫ 

সারল িৎকালীন ১৯ গজলাে ১৯ টি র্ানায় সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে আওিায় নােী উন্নয়ন কম থসূর্ি র্হরসরব ‘পল্লী 

মাতৃরকন্দ্র’ (Rural Mother Center -RMC) েীষ থক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তভু থক্ত করেন। এ কার্ থক্ররমে অন্যিম লেয 

অনগ্রসে, সুর্বিাবর্িি, দর্েদ্র ও সমস্যাগ্রি নােীরদে সংগত ি করে পর্েবাের্ভর্ত্তক দার্েদ্রিা র্বরমািন, নােী 

উন্নয়ন ও নােীে েমিায়ন। পাোপার্ে পল্লী মাতৃরকরন্দ্রে সংগত ি নােীরদে র্নজস্ব পু ুঁর্জ গঠন। র্বর্ভন্ন গময়ারদ 

৬টি পরব থ র১৯৭৫ সন হরি ২০০৪ সনক পর্ থন্ত এ প্রকরল্পে কার্ থক্রম পর্ থায়ক্ররম ৩১৪ টি উপরজলাসহ ৩১৮ ইউর্নরট 

বািবার্য়ি হরয়রছ । গি ২০১৮-১৯ অর্ থবছরে অবর্েি ১৭৮ উপরজলায় এ কার্ থক্রম সম্প্রসােণ কো হরয়রছ এবং 

বিথমারন ৬৪ গজলাে সকল উপরজলায় পল্লী মাতৃরকন্দ্র কার্ থক্রম িলমান েরয়রছ। 

ঢাকা র্বভারগে পল্লী মাতৃরকন্দ্র কার্ থক্রম এর বচে 

 সুেমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ রঘূণ থায়মানক কম থসূর্িে প্রাপ্ত িহর্বল : ১৭ দকাটি ৬ লি ৭৩ হাজাে ৭০০ টাকা। 

 র্বর্নরয়াগকৃি িহর্বল 

 আদায়কৃি অরর্ থে পর্েমাণ রমূলক 

: 

: 

১৫ দকাটি ১৬ লি ৩৫ হাজাে ৫০০ োকা। 

১৩ দকাটি ৫৮ লি োকা। 

 পুন:বিবনসয়াগকৃত অর্ য 

 আদায়কৃত অর্ য 

 ২৯ দকাটি 

২৭ দকাে ২৮ লি  

 শুরু হরি গত ি সব থরমাট মাতৃরকরন্দ্রে সংখ্যা :  

 শুরু হরি ঋণপ্রাপ্ত পর্েবারেে গমাট সংখ্যা : ৪৩৩৭৫ জন 

 িহর্বল আদারয়ে হাে : মূল র্বর্নরয়াগ ৯৪.৪০% 

: পুনুঃর্বর্নরয়াগ ৮৯.৩১% 

 

২০২১-২০২২ অর্ থবছরে একনজরে পল্লী সমাজরসবা কার্ থক্ররমে অগ্রগর্িে িথ্য 

মারিে নাম প্রকল্পভু

ক্ত 

গ্রারমে 

সংখ্যা 

ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব র্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য ক্ষুদ্রঋণ র্হরসরব  পুনুঃর্বর্নরয়াগ সংক্রান্ত িথ্য 

  র্বর্নরয়াগকৃ

ি অর্ থ  

রলে টাকাক 

আদায়রর্া

গ্য  রলে 

টাকাক 

আদায়কৃি 

রলে টাকাক 

আদারয়ে 

হাে 

পূনর্বর্নরয়াগ 

রক্রমপর্িিক 

রলে টাকাক 

আদায়রর্াগ্য 

রলে টাকাক 
আদায়কৃি 

আদারয়ে 

হাে 
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আে এম র্স ২৩৪৪ ১৫১৬.৩৫ ১৪৩৮.৮৮ ১৩৫৮.৮৩ ৯৪.৪০% ২৯০০.১৪ ৩০৫৪.৮৫ ২৭২৮.৩০ ৮৯.৩১% 

 

 

 

 

 



বৃর্ত্তমূলক 

প্রর্েেণ 

রজনক 

জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস 

ও মাদরকে 

র্বরুরে  

সরিিনিামূলক 

রজনক 

র্েো ও স্বাস্থ্য সরিিনিামূলক 

রজনক 

সবর্জ িাষ ও বৃে গোপন 

র্বষয়ক রজনক 

সামার্জক বনায়ন রটিক 

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২৬৪১০ ৪৮৮৫৫ ৮৭৬৭৮ ১১১১৮০ ২৮৫০ 

 

৩.৫ আেয়ণ প্রকল্প  

আেয়ণ প্রকল্পটি সরকাসরর অন্যিম অগ্রাবধকারমূলক কম থসূবচ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়র বনয়ন্ত্রণাধীন সমাজসসবা 

অবধেপ্তর ২০০১ সাল হসি আেয়ণ প্রকসল্পর ১ম পর্ থায় ঋণ কম থসূবচ বাস্তবায়ন করসে। পল্লীঅঞ্চসল বসবাসরি 

েবরদ্র্ জনসগাষ্ঠী, ভূবমহীন, গৃহহীন, বেন্নমূল ও দে থশাগ্রস্থ পবরবারসক পুনব থাসনকসল্প প্রবশযণ ও ক্ষুদ্র্ঋণ প্রোসনর 

মাধ্যসম আত্মবনভথরশীল কসর জিালাই এ প্রকসল্পর উসদ্দশ্য। 

জেসশর ৫৭ টি জজলার অিগ থি ১৮১ টি উপসজলায় প্রকসল্পর কার্ থক্রম বাসত্মবাবয়ি হসে। আেয়ন প্রকসল্পর জমাট 

সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকসল্পর লযভুক্ত ব্যবক্ত/ পবরবার প্রবি ২০০০/- হসি ১৫০০০/- টাকা পর্ থি ঋণ প্রোন করা হসয় 

র্াসক। গৃহীি ঋসণর  ৮% সাবভ থস চাজথসহ সমান ১০ বকবস্তসি ঋসণর অর্ থ পবরসশাধসর্াগ্য। 

 

ঢাকা র্বভারগে আেয়ণ প্রকল্প কার্ থক্রম এর বচে 

 সব থরমাট প্রাপ্ত বোরেে পর্েমাণ               : ১ গকাটি ১৮ লে ৮৪ হাজাে  টাকা। 

 র্বর্নরয়াগকৃি অরর্ থে পর্েমাণ                 : ৮৭ লে ৪১ হাজাে ৪২০ টাকা। 

 আদায়কৃি অরর্ থে পর্েমাণ                     :  ৮২ লে ৩৫ হাজাে ২০০  টাকা। 

 আদারয়ে হাে                                    : ৮৭.২৭%। 

 পুনুঃর্বর্নরয়াগকৃি অরর্ থে পর্েমাণ            : ১ গকাটি ৪৫ লে ১০ হাজাে ২৮৪ টাকা। 

 পুনুঃর্বর্নরয়াগকৃি  আদায়কৃি অরর্ থে        :  ১ গকাটি ২৯ লে ৮৯ হাজাে ৮৮৯ টাকা। 

 পুনুঃর্বর্নরয়াগকৃি ঋরণে আদারয়ে হাে     : ৮২.৭০%। 

 শুরু হরি গমাট উপকােরভাগী                  : সব থরমাট ১৮৮৪ জন 

 

২০২১-২০২২  অর্ থবেসর  ঢাকা ববভাসগর একনজসর আেয়ন প্রকসল্পর অগ্রগবির িথ্য  

জমাট বরাদ্দকৃি 

অসর্ থর পবরমাণ 

(জকাটি টাকা) 

ক্ষুদ্র্ঋণ বববনসয়াগ  

(জকাটি টাকা) 

আোসয়র হার পুনুঃবববনসয়াগকৃি অসর্ থর 

পবরমাণ (জকাটি টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ 

১.১১ ০.৮৭৪ ৮৭.২৭% ১.৪৫ 

 

ঋণ গ্রবহিার 

সংখ্যা (জন) 

বৃবত্তমূলক প্রবশযণ 

(জন) 

ব্যারাক সংখ্যা সবমবির সংখ্যা মিব্য  

৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৮৮৪ ৮২৯৬ ৯৬৫ ৩৩৭৭ - 

 



 

৩.৬।   সপ্তাহব্যাবপ ক্ষুদ্রঋন জাগেবন সপ্তাহ ২০২১  

সমাজসসিা অবিদফতে কর্তযক িাস্তিাবয়ত িঙ্গিন্ধু কর্তযক েিবতযত ক্ষুদ্রঋন কার্ যক্রসমে গবতশীল আনয়ন ও কাবিত 

লিযমাত্রা অজযসনে জন্য  মুবজি শতিসষ য উপলসিয ১৪-২১ বিসসম্বে ২০২১ সপ্তাহব্যাবপ ক্ষুদ্রঋন জাগেনী সপ্তাহ উদর্াপন 

কো হয় ।জাগেবন সপ্তাসহে মসধ্য মাঠ পর্ যায় েবতটি কার্ যালয় কর্তযক অবিবনসয়াগকৃত অর্ য বিবনসয়াগ,পূনঃবিবনসয়াগ ও 

অনাদায়ী অর্ য আদাসয়ে লসি মাত্রা বনি যােন কো হয় । লিযমাত্রা িাস্তিায়সনে  দোিম্যাপ  েনয়ন কো হয় ।  সদে দপ্তে, 

বিভাগ,সজলা ও উপসজলা কার্ যালয় সমন্বয় মাধ্যসম তাহা র্র্ার্র্ িাস্তিায়ন কো হয় ।  

ঢাকা বিভাসগে ১৪-২১ বিসসম্বে ২০২১ সপ্তাহব্যাবপ ক্ষুদ্রঋন জাগেবন সপ্তাহ  েবতসিদন 

ক্র.

ম 

বিভাগ শ্রমাট বিবনরয়াগ পূণঃবিবনরয়াগ শ্রমাট অনাদায়ী অর্ ম আদায় মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা 

(শ্রকাটি  টাকা) 

িাস্তিায়ন 

(শ্রকাটি টাকা) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(শ্রকাটি টাকা) 

িাস্তিায়ন 

(শ্রকাটি টাকা) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(শ্রকাটি টাকা) 

িাস্তিায়ন 

(শ্রকাটি টাকা) 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ঢাকা ১৪.১৯৭ 9.840 ১৯.১৩৩ 9.392 ১৭.০৪৭ 7.118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সামার্জক র্নোপত্তা কার্ থক্রম 

৪.০ সামার্জক র্নোপত্তা উইং এে কার্ থক্রম 

সামাবজক বনরাপত্তা কম থসূবচ বিথমান সরকাসরর বনব থাচনী ইশবিহাসরর অন্যিম গুরত্বপূণ থ অঙ্গীকার। জেসশর 

পশ্চাৎপে ও েবরদ্র্ মানুষসের সামাবজক বনরাপত্তা জবিনীর আওিায় এসন োবরদ্র্যসীমা ও চরম োবরসদ্র্র হার 

সব থবনম্ন পর্ থাসয় নাবমসয় আনাই হসে এসকল কম থসূবচ মূল লযয। সামার্জক র্নোপত্তা কম থসূবচসমূরহে মরধ্য 

উরল্লমরর্াগ্য হরে: 

১.বয়স্ক ভািা প্রোন কার্ থক্রম; ২. ববধবা ও স্বামী পবরিযক্তা দস্থ মবহলা ভািা কার্ থক্রম;  ৩.অসচেল প্রবিবন্ধী 

ভািা কার্ থক্রম ; ৪. প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের জন্য বশযা উপবৃবত্ত প্রোন কার্ থক্রম; ৫. বহজড়া জনসগাষ্ঠীর জীবনমান 

উন্নয়ন কম থসূবচ; ৬. জবসে জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কম থসূবচ; ৭. অনগ্রসর জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন 

কম থসূবচ ৮. প্রবিববন্ধিা শনাক্তকরণ জবরপ কম থসূবচ; ৯. বভযাবৃবত্তসি বনসয়াবজি জনসগাষ্ঠীর ববকল্প কম থসংস্থান 

কম থসূবচ; ১০.কযান্সার, বকিনী, বলভার বসসরাবসস, জরাসক প্যারালাইজি,জন্মগি হৃেসরাগ এবং থ্যালাসসবময়া 

জরাগীর আবর্ থক সহায়িা কম থসূবচ; ১১. চা-েবমকসের জীবনমান উন্নয়ন কম থসূবচ; ১২. প্রাবিক জনসগাবষ্ঠর 

জীবনমান উন্নয়ন কম থসূবচ। কম থসূবচসমূসহর িথ্য পর্ থায়ক্রসম বনসম্ন জেয়া হসলা : 

৪.১  বয়স্কভািা 

জেসশর বসয়াসজযষ্ঠ দ:স্থ ও স্বল্প উপাজথনযম অর্বা উপাজথসন অযম বয়স্ক জনসগাষ্ঠীর সামাবজক বনরাপত্তা ববধান 

এবং পবরবার ও সমাসজ িাঁসের মর্ থাো বৃবির লসযয ১৯৯৭-৯৮ অর্ থবেসর ‘বয়স্কভািা’ কম থসূবচ প্রবিথন করা হয়। 

ঐ অর্ থবেসর ৪ লয ৩ হাজার জনসক এককালীন মাবসক ১০০ টাকা হাসর ভািা প্রোন করা হয়। প্রবিবের 

উপকারসভাগীর সংখ্যা ও বাসজট বরাদ্দ বৃবি করা হয়। বিথমাসন ভািাসভাগীর সংখ্যা ৪৪ লয এবং মাবসক ভািার 

পবরমাণ ৫০০ টাকা। 

ঢাকা ববভাসগর বয়স্ক ভািাসভাগীর সংখ্যা ও বরাসদ্দর িথ্য: 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি 

অর্ থ(গকাটি) 

মাবসক ভািাে 

পর্েমাণ 

বয়স্কভািা কার্ক্রথম ২০২১-২২ ১০৫৩৮৪৫ ৬৩২.৩০ ৫০০ টাকা 

   

বয়স্কভািা র্বিেণ 

৪.২ ববধবা ও স্বামী বনগৃহীিা মবহলা ভািা 

১৯৯৮-৯৯ অর্ থবেসর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়র বনয়ন্ত্রণাধীন সমাজসসবা অবধেপ্তসরর মাধ্যসম ববধবা ও স্বামী 

বনগৃহীিা মবহলাসের ভািা কম থসূবচ প্রবিথন করা হয়। ঐ অর্ থবেসর ৪ লয ৩ হাজার ১১০ জনসক এককালীন 



মাবসক ১০০ টাকা হাসর ভািা প্রোন করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্ থবেসর এ কম থসূবচটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জর্সক 

মবহলা ও বশশু ববষয়ক মন্ত্রণালসয় ন্যস্ত করা হয়। ববধবা ও স্বামী বনগৃহীিা মবহলা ভািা কম থসূবচ বাস্তবায়সন 

অবধকির গবিশীলিা আনয়সনর জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্ থবেসর এ কম থসূবচ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয় 

ন্যস্ত কসর। প্রায় প্রবিবের এ কম থসূবচর আওিায় উপকারসভাগীর সংখ্যা বৃবি করা হসয়সে ।  

 

ঢাকা ববভাসগর ববধবা ও স্বামী বনগৃহীিা মবহলাসের ভািাসভাগীর সংখ্যা ও বরাসদ্দর িথ্য : 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি অর্ থ 

(গকাটি) 

মাবসক ভািাে 

পর্েমাণ 

ববধবা ও স্বামী বনগৃহীিা 

মবহলাসের ভািা কার্ থক্রম 

২০২১-২২ ৩৪৬৯২৭ ২০৮.১৫ ৫০০/- 

 

 

র্বিবা ভািা র্বিেণ 

৪.৩ অসেল প্রবিবন্ধী ভািা 

প্রবিবন্ধী ব্যবক্তর অবধকার সুরযায় আিজথাবিক আইসনর সাসর্ সংগবি জরসখ ২০১৩ সাসল ‘প্রবিবন্ধী ব্যবক্তর 

অবধকার সুরযা আইন-২০১৩’ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাসেশ সংববধাসনর ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুসেসে অন্যান্য 

নাগবরকসের সাসর্ প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসের সমসুসর্াগ ও অবধকার প্রোন করা হসয়সে। সংববধাসনর ১৫(ঘ) অনুসেসের 

োয়-োবয়সত্বর অংশ বহসসসব ২০০৫-০৬ অর্ থবের হসি অসেল প্রবিবন্ধী ভািা কম থসূবচ প্রবিথন করা হয়। 

কার্ থক্রসমর শুরুসি ১ লয ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসক জনপ্রবি মাবসক ২০০ টাকা হাসর ভািা প্রোসনর 

আওিায় আনা হয়।   

ঢাকা ববভাসগর অসেল প্রবিবন্ধী ভািাসভাগীর সংখ্যা ও বরাসদ্দর িথ্য: 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি অর্ থ 

(গকাটি) 

মাবসক ভািাে 

পর্েমাণ 

অসেল প্রবিবন্ধী ভািা 

কার্ থক্রম 

২০২১-২২ ৩৮৭৫২৫ ৩৪৮.৭৭ ৭৫০/- 

 



৪.৪ প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের জন্য বশযা উপবৃবত্ত 

েবরদ্র্, অসহায়, সুববধাববঞ্চি প্রবিবন্ধী বশশু বকসশারসের বশযা লাসভর সহায়িা বহসসসব ২০০৭-০৮ অর্ থবের 

জর্সক প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের জন্য বশযা উপবৃবত্ত কম থসূবচ প্রবিথন করা হসয়সে। সমাজসসবা অবধেপ্তসরর মাধ্যসম 

শুরুসি ১২ হাজার ২০৯ জন প্রবিবন্ধী বশযার্ীসক এ কম থসূবচর আওিায় আনা হসয়সে।  

প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের জন্য বশযা উপবৃবত্ত সংখ্যা ও বরাসদ্দর িথ্য: 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবের ভািাসভাগীর 

সংখ্যা 

বোেকৃি অর্ থ 

(গকাটি) 

মাবসক ভািাে পর্েমাণ 

 প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের 

জন্য বশযা উপবৃবত্ত 

২০২১-২২ ১৫০৫৬ ১৩.৫৫ প্রার্র্মক িে ৭০০/- 

মাধ্যর্মক িে ৮০০/- 

উচ্চ মাধ্যর্মক িে ৯০০/-       

উচ্চিে িে ১৩০০/- 

৪.৫ র্হজড়া জনরগািীে জীবনমান উন্নয়ন কম থসূর্ি : 

র্হজড়া সম্প্রদায় বাংলারদরেে গমাট জনসংখ্যাে একটি ক্ষুদ্র অংে হরলও আবহমান কাল গর্রক এ জনরগািী 

অবরহর্লি ও অনগ্রসে গগািী র্হরসরব পর্ের্িি। সমারজ ববষম্যমূলক আিেরণে র্েকাে এ জনরগািীে পার্েবার্েক, 

আর্ থ-সামার্জক, র্েো ব্যবস্থ্া, বাসস্থ্ান, স্বাস্থ্যগি উন্নয়ন এবং সামার্জক র্নোপত্তা র্নর্িিকেণ সরব থাপর্ে 

িারদেরক সমারজে মূল গরািিাোয় এরন গদরেে সার্ব থক উন্নয়রন সম্পৃক্তকেণ অর্ি জরুর্ে হরয় পরড়রছ। 

সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে জর্েপ মরি বাংলারদরে র্হজড়াে সংখ্যা প্রায় ১১ হাজাে।  

কম থসূর্িে সংর্েপ্ত পটভূর্ম : 

২০১২-১৩ অর্ থবছে হরি পাইলট কম থসূর্ি র্হরসরব গদরেে ৭টি গজলায় এ কম থসূর্ি শুরু হয়। বিথমারন এ কম থসূর্ি 

সম্প্রসােণ করে গমাট ৬৪ গজলায় এ কার্ থক্রম বািবার্য়ি হরে।  

 

ঢাকা র্বভারগে র্হজড়া জনরগািীে জীবনমান উন্নয়ন কম থসূর্িে বািবার্য়ি কার্ থক্রমসমূহ : 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি অর্ থ মাবসক ভািাে পর্েমাণ 

বহজড়া বশযার্ীসের 

জন্য বশযা উপবৃবত্ত 

২০২১-২২ ৮১ জন ৮.৮২  প্রার্র্মক িে ৭০০/- 

মাধ্যর্মক িে ৮০০/- 

উচ্চমাধ্যর্মকিে ১,০০০/-        

উচ্চিে িে ১,২০০/- 

 

২। ৫০ বছে বা িদর্ধ্থ বয়রসে অেম ও অসেল র্হজড়ারদে বয়স্ক ভািা/ র্বরেষ ভািা :   

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি অর্ থ 

(লে) 

মাবসক ভািাে পর্েমাণ 

বহজড়া জনসগাষ্ঠীর ববসশষ 

ভািা কার্ থক্রম 

২০২১-২২ ৫২০ জন ৩৭.৪৪  ৬০০/- 



 

 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীে গেহ সার্ন্নরধ্য জননক র্হজড়া 

৩। ৫০ র্দরনে বৃর্ত্তমূলক প্রর্েেরণে মাধ্যরম কম থেম র্হজড়া জনরগািীে দেিা বৃর্ে ও আয়বি থনমূলক কম থকারন্ড 

সম্পৃক্ত কোে জন্য  র্বউটি র্ফরকেন, ড্রাইর্ভং, , কর্ম্পউটাে, গসলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হির্েরল্প এ 

প্রর্েেণ প্রদান কো হরয়রছ । এ পর্ থন্ত ৬৭৮ জনরক প্রর্েেণ প্রদান কো হয় । 

  

৪। প্রর্েেণ গেরষ র্নরজরক স্বাবলম্বী করে গরড় গিালাে জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রর্েেরণাত্তে আর্র্ থক সহায়িা 

প্রদান কো হরয়রছ। 

 

৪.৬ গবরদ  জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কম থসূবচ  

গবরদ জনরগািীে পার্েবার্েক, আর্ থ-সামার্জক, র্েো ব্যবস্থ্া, বাসস্থ্ান, স্বাস্থ্যগি উন্নয়ন এবং সামার্জক র্নোপত্তা 

র্নর্িিকেণ সরব থাপর্ে িারদেরক সমারজে মূল গরািিাোয় এরন গদরেে সার্ব থক উন্নয়রন িারদেরক সম্পৃক্তকেরণে 

লসযয ২০১২-১৩ অর্ থবের হসি গবরদ ও অনগ্রসে জনরগািীে জীবনমান উন্নয়ন কম থসূর্ি শুরু হয়। ২০১৯-২০ 

অর্ থবছরে এ কম থসূর্ি দটি পৃর্ক হরয় গবরদ জনরগািী স্বিন্ত্র কম থসূর্ি র্হরসরব িালু হয়। 

জবসে জনসগাষ্ঠীর ববসশষ ভািা কার্ থক্রম : 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি 

অর্ থ(লে)  

মাবসক ভািাে 

পর্েমাণ 

জবসে জনসগাষ্ঠীর ববসশষ 

ভািা কার্ থক্রম 

২০২১-২২ ১৭১২ জন ১০২.৭২ ৫০০/- 

 

 

গবরদ র্েোর্ীরদে র্েো উপবৃর্ত্ত কার্ থক্রম : 



ক্র

ম 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর 

সংখ্যা 

বোেকৃিঅর্ 

(লে) 

মাবসক ভািাে পর্েমাণ 

০১

. 

জবসে বশযার্ীসের 

জন্য বশযা উপবৃবত্ত 

২০২১-২২ ১১৬৩ জন ১০৯.৯২ প্রার্র্মক িে ৭০০/- 

মাধ্যর্মক িে ৮০০/- 

উচ্চ মাধ্যর্মক িে 

১০০০/-        

উচ্চিে িে ১২০০/- 

 

৩। ৫০ র্দরন বৃর্ত্তমূলক প্রর্েেরণে মাধ্যরম কম থেম গবরদ জনরগািীে দেিা বৃর্ে ও আয়বি থনমূলক কম থকারন্ড 

সম্পৃক্ত কোে জন্য  র্বউটি র্ফরকেন, ড্রাইর্ভং, গমাবাইল গমোমি, কর্ম্পউটাে, গসলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও 

হির্েরল্প প্রর্েেণ প্রদান কো হরে। এ পর্ থন্ত ১৩০ জনরক প্রর্েেণ প্রদান কো হয় । 

  

৪। প্রর্েেণ গেরষ র্নরজরক স্বাবলম্বী করে গরড় গিালাে জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রর্েেরণাত্তে আর্র্ থক সহায়িা 

প্রদান কো হরয়রছ। 

  

 

 

 

৪.৭ অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কম থসূবচ 

অনগ্রসে জনরগািীে পার্েবার্েক, আর্ থ-সামার্জক, র্েো ব্যবস্থ্া, বাসস্থ্ান, স্বাস্থ্যগি উন্নয়ন এবং সামার্জক 

র্নোপত্তা র্নর্িিকেণ সরব থাপর্ে িারদেরক সমারজে মূল গরািিাোয় এরন গদরেে সার্ব থক উন্নয়রন িারদেরক 

সম্পৃক্তকেরণে লসযয ২০১২-১৩ অর্ থবের হসি অনগ্রসে জনরগািীে জীবনমান উন্নয়ন কম থসূর্ি শুরু হয়। ২০১২-

১৩ অর্ থবছে হরি পাইলট কম থসূর্ি র্হরসরব গদরেে ৭টি গজলায় এ কম থসূর্ি শুরু হয়।  

অনগ্রসর জনসগাষ্ঠীর ববসশষ ভািা কার্ থক্রম : 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি অর্ থ মাবসক ভািাে 

পর্েমাণ 

অনগ্রসর জনসগাষ্ঠীর 

ববসশষ ভািা কার্ থক্রম 

২০২০-২১ ৮২৭৩ জন ৪৯৬.৩৮(লে) ৫০০/- 

 অনগ্রসে র্েোর্ীরদে র্েো উপবৃর্ত্ত কার্ থক্রম : 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে ভািাসভাগীর সংখ্যা বোেকৃি অর্ থ মাবসক ভািাে পর্েমাণ 

অনগ্রসর 

বশযার্ীসের জন্য 

বশযা উপবৃবত্ত 

২০২১-২২ ৪১৮৩ জন ৪০৭.১৩(লে) প্রার্র্মক িে ৭০০/- 

মাধ্যর্মক িে ৮০০/- 

উচ্চ মাধ্যর্মক িে ১,০০০/-        

উচ্চিে িে ১,২০০/- 



 

 

অনগ্রসে র্েোর্ীরদে উপবৃর্ত্ত 

৩। ৫০ র্দরনে বৃর্ত্তমূলক প্রর্েেরণে মাধ্যরম কম থেম অনগ্রসে জনরগািীে দেিা বৃর্ে ও আয়বি থনমূলক 

কম থকারন্ড সমৃ্পক্ত কোে জন্য র্বউটি র্ফরকেন, ড্রাইর্ভং, গমাবাইল গমোমি, কর্ম্পউটাে, গসলাই, কাটিং, ব্লক, 

বাটিক ও হির্েরল্প প্রর্েেণ প্রদান কো হরে। এ পর্ থন্ত ১০৫০ জনরক প্রর্েেণ প্রদান কো হয় । 

  

৪। প্রর্েেণ গেরষ র্নরজরক স্বাবলম্বী করে গরড় গিালাে জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রর্েেরণাত্তে আর্র্ থক সহায়িা 

প্রদান কো হরয়রছ। 

  

 

 

 

৪.৮ প্রবতিবিতা শনাক্তকেণ জবেপ কম মসূবি 

 গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসেশ সরকার প্রবিবন্ধী মানুসষর কল্যাসণ বিপবরকর। ‘জকউ বপবেসয় র্াকসব না’ এই 

মূলমন্ত্র বনসয় ২০১১-১২ অর্ থবেসর প্রবিববন্ধিা শনাক্তকরণ জবরপ কার্ থক্রম শুরু হয়। সারা বাংলাসেসশ 

সমাজসসবা অবধেফিরাধীন ৫৭০ টি ইউবনসট প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসের িাটা এবি করা হয়।  

 িাক্তাে কতৃথক শনাক্তকৃি প্রবিবন্ধী ব্যবক্তগসণর িথ্যসমূহ র্র্ার্র্ভাসব সংরযণ এবং সংরবযি িসর্¨ে 

আরলারক প্রবিবন্ধী ব্যবক্তগসণর সামবগ্রক উন্নয়ন বনবশ্চিকসল্প পবরকল্পনা প্রণয়সনর লসয¨ Disability 

Information System র্েরোনারম একটি সফটওয়াে বির্ে কো হরয়রছ। বির্েকৃি ওরয়বরবজি 

সফটওয়¨vগেে মাি¨গম িথ্যভান্ডাসর প্রবিবন্ধী ব্যবক্তগসণর িথ্যসমূহ সবন্নসববশি হসে। 

 www.dis.gov.bd এই সাইট’ এ প্রবিববন্ধিা ফম থ ট্যাব’ এ বগসয় জািীয় পবরচয়পে নম্বর বকংবা 

জন্মবনবন্ধন সনে নম্বর বেসয় বনধ থাবরি ফরম পূরণ কসর িাক্তাসরর র্াচাই সাসপসয প্রবিবন্ধী ব্যর্ক্ত র্হরসরব 

র্নবর্ন্ধি হবাে সুরর্াগ আরছ ।   

 িাটা এর্ি গেরষ প্রবিবন্ধী ব্যবক্তবসগ থর মাসে জলবমসনসটি পবরচয়পে সরবরাহ করা হয় এবং িাঁসের 

জীবনমান উন্নয়সনর জন্য িাঁসের উপসর্াগী বচবকৎসা, বশযা ও প্রবশযণ প্রোসন লযযবভবত্তক পবরকবল্পি 

কার্ থক্রম গ্রহণ করা হসে । 

 ঢাকা ববভাসগ ৩০/৬/২০২০ িাবরখ পর্ থি ৪ লয ১০ হাজার ৪৭৪ টি িাটা এবি হসয়সে। 

 

বিথমাসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জঘাষণা অনুর্ায়ী িাটাসবজ এ অিথভূক্ত সকল প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসক ভািা 

কার্ থক্রসমর আওিায় আনার প্রবক্রয়া চলমান রসয়সে।  

েবতিবিতা শনাক্তকেন জবেপ কম যসূবিে আওতায় ঢাকা বিভাসগে দজলাওয়ােী িেন অনুর্ায়ী েবতিিীে সংখ্যা (৩০/৬/২০২২ পর্ যন্ত) 

 

http://www.dis.gov.bd/


দজলা অটিজম শােীবেক 

েবতিবিতা 

দীর্ যস্থায়ী 

মানবসক 

অসুস্থতা 

জবনত 

েবতিবিতা 

দৃবষ্ট 

েবতিবিতা 

িাক 

েবতিবিতা 

বুবি 

েবতিবিতা 

শ্রিন 

েবতিবিতা 

শ্রিনদৃবষ্ট 

েবতিবিতা 

দসবেব্রাল 

পালবস 

িাউন 

বসনেম 

িহুমাবত্রক 

েবতিবিতা 

অন্যান্য  সি যসমাে 

                            

ঢাকা 4860 31162 2334 8650 3635 7065 2307 294 3856 484 14060 309 79016 

ফবেদপুে ১৩৭৯ ১৯৫১৭ ১২৮৭ ৫৮৬৪ ২৯২২ ২৭৩১ ১৬৩৫ ১৫২ ১৩৪৩ ৩৬ ২৬০১ ২৭১ ৩৯৭৩৮ 

নেবসংদী ১৩৫৩ ২২১৯৯ ১৪৯৯ ৭০৮৫ ৩৩০০ ২৯২৪ ১৮৭৭ ২৫৪ ১১১০ ১৪২ 5128.00 ০ ৪৬৮৭১ 

মাবনকগঞ্জ 675 195 100 1020 233 366 175 111 75 50 322 50 3000 

নাোয়ণগঞ্জ ৬৮৩ ১১৩৭৩ ৮৪৪ ২৭০০ ১৮২১ ২২১৪ ৩৯০ ৮৫ 

১৩৫১ ৫২ 3363 ৩০২ ২৫১৭৮ 

োঙ্গাইল ১১৩৮ ৪৭৮৬ ১৭৮ ১০৪৮ ১১৯০ ১২৮৯ ২৭৪ ৩৮ ১০৩০ ৫০ 1606.00 ১০৬ ১২৭৩৩ 

বকসশােগঞ্জ ১৩৯৭ ২৬৪৭১ ২২৩৩ ৮৯৫৪ ৩৫৩৫ ৩৫৮৪ ১৯৯৩ ১৬০ ১৬৬৩ ৬১ ৫৪০২ ২৭২ 55925 

োজিাড়ী ৪৯৬ ১১৭৭৬ ১১৮৫ ৩৫৮৭ ১২৭৮ ১৪৪৮ ৫৯৪ ৬৯ ১২০৪ ২৫ 1563.00 ২৯৭ ২৩৫২২ 

মাদােীপুে ৬৮৭ ১১০৬৫ ৮২৫ ৩১২৯ ১৭৬৩ ১৭২৪ ৮৬২ ৮৮ ৫৫৩ ১০ ২১১৪ ১৯৩ ২২৯৯৯ 

শেীর্তপুে ৮৮২ ৮৪৮৮ ৬০৫ ২৩৬৪ ১৫৬০ ১৪৪৬ ৬৪৯ ১১৭ ৩৬২ ১১ ২০৭৯ ১০৩ ১৮৬৬৬ 

দগাপালগঞ্জ ১৫৮৬ ১৬১৮৫ ১১২৫ ৫৪৩০ ১৯৭৪ ১৫২২ ২৫৯৬ ৫১৪ ৬৭৬ ৪৭ 2223 ১২৩ ৩৪০০১ 

গাজীপুে ৭৭৯ ১৪৭৬২ ৮৫০ ৪১৩৮ ২০৭০ ২৮৯৫ ১১৯৯ ১৩৮ ১৮৫৬ ৪৬৬৪ 7500 ২২৮ 33654 

মুবিগঞ্জ ২৯৬ ৬৩৫৫ ৪৭৫ ১৭৬৬ ১৩১৯ ১৪৪৮ ৬৫৭ ৭৬ ৬১৬ ২৪ 1994 ১৪৫ ১৫১৭১ 

সি যসমাে 16211 184334 13540 55735 26600 30656 15208 2096 15695 5656 49955 2399 410474 

 

 

৪.৯ বভযাবৃবত্তসি বনসয়াবজি জনসগাষ্ঠীর পুনব থাসন ও ববকল্প কম থসংস্থান 

গদরে দার্েদ্র র্নেসরন সেকারেে অঙ্গীকাে বািবায়ন এবং র্ভোবৃর্ত্তে মি অমর্ থাদাকে গপো গর্রক মানুষরক 

র্নবৃি কোে লরেয র্ভোবৃর্ত্তরি র্নরয়ার্জি জনরগািীে পুনব থাসন ও র্বকল্প কম থসংস্থ্ারনে জন্য সেকারেে োজস্ব 

মারিে অর্ থায়রন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ‘‘র্ভোবৃর্ত্তরি র্নরয়ার্জি জনরগািীে পুনব থাসন ও র্বকল্প কম থসংস্থ্ান’’ 

েীষ থক কম থসূর্ি হারি র্নরয়রছ। ২০১৯-২০ অর্ থবছরে ঢাকা েহরে র্ভক্ষুকজিক্ত গঘার্ষি এলাকাসমূরহ ২০টি গমাবাইল 

গকাট থ পর্েিালনাে মাধ্যরম ১৫২ জন গপোদাে র্ভক্ষুকরক আটক কো হয়। আটককৃিরদে সেকার্ে আশ্রয় গকরন্দ্র 

র্বর্ভন্ন গময়ারদ আটক গেরম প্রর্েেণ প্রদান ও পুনব থাসন কো হয়। 

 

 

ঢাকা বিভাসগে এক নজসে তথ্য 

২০২১-২২ অর্ থবছরে বারজরট ১ গকাটি ১৮ লাম ৩৬ হাজাে টাকা বোে প্রদান কো হরয়রছ। উক্ত অর্ থ দ্বাো 

র্বভারগে ১৩ গজলায় র্ভক্ষুক পুনব থাসরনে র্নর্মরত্ত ৪২৯ জন র্বিেণ কো হরয়রছ। বিথমারন উক্ত কার্ থক্রমরক আরো 

গর্িেীল ও যুরগাপরর্াগী কোে র্নর্মত্ত আধুর্নক নীর্িমালা প্রণয়ন কো হরয়রছ। 

 



 

র্ভোবৃর্ত্ত র্নেসরন গমাবাইল গকাট থ 

 

 

৪.১০ কযান্সার, বকিবন, বলভার বসসরাবসস, জরাসক প্যারালাইজি, জন্মগি হৃেসরাগ এবং 

থ্যালারসর্ময়ায় আক্রান্ত জরাগীসের আবর্ থক সহায়িা কম থসূবচ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসসবা অবধেপ্তর ‘হাসপািাল সমাজসসবা কার্ থক্রম’ এর মাধ্যসম দ:স্থ ও অসহায় 

জরাগীসের আবর্ থক সহায়িা প্রোন কসর র্াসক। সমগ্র বাংলাসেসশ ৯৪ টি হাসপািাসল এবং ৪৯২ টি উপসজলায় 

বিথমাসন এ কার্ থক্রম পবরচাবলি হসে। বকন্তু কযান্সার, বকিবন ,বলভার বসসরাবসস, জরাসক প্যারালাইজি ও জন্মগি 

হৃেসরাসগ আক্রাি জরাগীসের সহায়িার জন্য জকান কার্ থক্রম ২০১৩-১৪ অর্ থবেসরর পূসব থ বেল না। সব র্মর্লরয় 

বাংলারদরে প্রায় ২ গকাটিে গবর্ে গলাক গকারনা না গকারনা র্কির্ন গোরগ আক্রান্ত। র্াে মরধ্য নােীে সংখ্যাই ১ 

গকাটিে উপরে। এসের মসধ্য অসনসকই ব্যয়বহুল বচবকৎসার সুসর্াগ না জপসয় মৃতুযবরণ কসর। অসর্ থর অভাসব 

এসকল জরাসগ আক্রাি জরাগীরা ধু ুঁসক ধু ুঁসক মারা র্ায়। জিমবন িার পবরবার ব্যয়ভার বহন কসর বনুঃস্ব হসয় পসড়। 

ইসিাপূসব থ ২০০৯-১০, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থবেসর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসসবা অবধেপ্তসরর 

মাধ্যসম Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীষ থক প্রকসল্পর আওিায় কযান্সার, বকিবন, 

বলভার বসসরাবসস জরাসগ আক্রাি গরীব জরাগীসের এককালীন ৫০ হাজার টাকা হাসর আবর্ থক সহায়িা প্রোন করা 

হসয়সে। গরীব জরাগীসের কল্যাসণ পবরচাবলি ববণ থি প্রকল্প সকল পর্ থাসয় প্রসংবশি হসয়সে। উবল্লবখি প্রকসল্পর 

সফলিা ববসবচনায় বনসয় সরকার এ কার্ থক্রমসক স্থায়ী কম থসূবচসি রূপোন করার লসযয সামাবজক বনরাপত্তা 

কার্ থক্রসমর আওিায় বাস্তবায়সনর জন্য ২৯ অরটাবে ২০১৯ কযান্সাে, র্কিনী, র্লভাে র্সরোর্সস, গরারক 

প্যাোলাইজি, জন্মগি হৃদরোগ এবং থ্যালারসর্ময়ায় আক্রান্ত গোগীরদে আর্র্ থক সহায়িা কম থসূর্িে নতুন 

বািবায়ন নীর্িমালা, ২০১৯ প্রণয়ন কো হয় এবং গগরজট প্রকার্েি হয়। 

 

 

 

 



এক নজরে ঢাকা র্বভারগে কযান্সাে, বকডবন, বলভাে বসরোবসস, শ্ররারক প্যাোলাইজড, জন্মগত হৃদরোগ 

এিং থ্যালাসসবময়ায় আক্রান্ত শ্রোগীরদে আবর্ মক সহায়তা কম মসূবি 

কম থসূর্িে নাম অর্ থবছে জরাগীর সংখ্যা র্বিেনকৃি অর্ থ জনপ্রর্ি পর্েমাণ 

কযান্সার, বকিবন, বলভার বসসরাবসস, জরাসক 

প্যারালাইজি, জন্মগি হৃেসরাগ এবং 

থ্যালারসর্ময়ায় আক্রান্ত জরাগীসের আবর্ থক 

সহায়িা কম থসূবচ 

২০২১-২২    ৫২৫৬ জন ২৬.২৮ গকাটি  ৫০,০০০/- 

গমাট=                             ৫২৫৬ ২৬.২৮ জকাটি  

 

৪.১১ িাংলারদরশে প্রাবন্তক জনরগাষ্ঠীে জীিনমান উন্নয়ন শীর্ মক প্রকল্প 

১. প্রকসল্পর নাম : বাংলাসেসশর প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংসশাবধি) প্রকল্প 

২. উসযাগী মন্ত্রণালয়/ববভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসসবা অবধেপ্তর, ঢাকা 

৪. বাস্তবায়নকাল : জময়ােকাল অনুসমােসনর 

িাবরখ 

মূল জময়াসের 

তুলনায় বৃবি 

সব থসশষ অনুসমাবেি জময়াসের 

তুলনায় বৃবি 

৪.১. মূল অনুসমাবেি জময়াে : জুলাই, 

২০১৭-জুন, 

২০২০ 

১৯/১০/২০১৭ - - 

৪.২. ১ম সংসশাবধি জময়াে : জুলাই, 

২০১৭-জুন, 

২০২২ 

১১/০৬/২০১৯ ২ (দই) বের - 

৫. অনুসমাবেি ব্যয় : জমাটব্যয় (লয 

টাকায়) 

বজওবব মূল অনুসমাবেি 

ব্যসয়র তুলনায় 

বৃবি 

সব থসশষ অনুসমাবেি ব্যসয়র 

তুলনায় বৃবি 

৫.১. মূল অনুসমাবেি ব্যয় : ৪৮৫৫.৭০ ৪৮৫৫.৭০ - - 

৫.২. ১ম সংসশাবধি ব্যয় : ৬০৬৯.৬১ ৬০৬৯.৬১ ২৫% - 

৬. প্রকল্প এলাকা  : ববভাগ জজলা উপসজলা - 

৬.১. মূল অনুসমাবেি এলাকা : ৮টি ৮টি ৮২টি - 

৬.২. ১ম সংসশাবধি এলাকা : ৮টি ২০টি ১০২টি - 

প্রকসল্পর 

প্রধান 

উসদ্দশ্য 

: সাধারণ উসদ্দশ্য : প্রকসল্পর সাধারণ উসদ্দশ্য হসলা প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। ববসশষি িাসের 

র্ারা আবে ক্ষুদ্র্ ব্যবসা/জপশায় বনসয়াবজি জর্মন, কামার, কুসমার, নাবপি, বাশঁ ও জবি প্রস্তুিকারক, 

কাঁশা/বপিল প্রস্তুিকারী এবং জুিা জমরামি/প্রস্তুিকারী।  

সুবনবে থ

ি 

উসদ্দশ্য 

 1. বাংলাসেসশর প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর সাংববধাবনক অবধকার বনবশ্চিকরণ; 

2. প্রাবিক জনসগাষ্ঠী র্ারা আবে ক্ষুদ্র্ জপশায় বনসয়াবজি িাসের সঠিক সংখ্যা বনরূপন; 

3. প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর উপাজথসনর সযমিা বৃবির জন্য প্রবশযণ প্রোন;  

4. প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর কাসজর সুসর্াগ সৃবি ও আত্মকম থসংস্থাসনর জযে প্রস্তুিকরণ; 

5. প্রবশযসণর মাধ্যসম প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর েযিা বৃবি ও আয়বধ থন মূলক কম থকাসন্ড সমৃ্পক্ত কসর 



জবকারত্ব দূর করা; 

6. বনজস্ব জপশার জটকসই উন্নয়সনর লসযয প্রবশযণ প্রোন কসর জপশার মান উন্নয়সন একক/েল 

বভবত্তক এককালীন অনুোন প্রোন করা; 

7. িাসের বসবাসসর উপসর্াগী পবরসবশ নিরীসি সাবব থক সহসর্াবগিা প্রোন;  

8. স্থানীয় জনপ্রশাসনসক প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়সন সম্পৃক্তকরণ; 

9. প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর আর্ থ-সামাবজক উন্নয়ন ও সামাবজক সুরযা; 

10. অর্ থননবিক স্বাবলম্বীিার সাসর্ সামাবজক মর্ থাো বৃবি করা;  

11. বপবেসয় পড়া ক্ষুদ্র্ জপশাজীবব সম্প্রোয়সক উন্নয়সনর মূল জরািধারায় সম্পৃক্তকরণ; 

জেসশর ৮(আট) জজলার প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর জমাট ৪৬,১১৯ টি পবরবাসরর ১,৮৬,৮৪৬ জন সেস্যসক 

উন্নয়ন কম থকাসন্ড সমৃ্পক্ত করা। 

 সুবনবে থি কার্ থক্রমসমূহ: 

1. প্রাবিক জনসগাষ্ঠী র্ারা আবে ক্ষুদ্র্ জপশায় বনসয়াবজি িাসের সঠিক সংখ্যা বনরূপন; 

2. ১৮ বেসরর ঊসর্ধ্থ প্রাবিক জনসগাষ্ঠীসক উপাজথসনর সযমিা বৃবির জন্য েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ 

প্রোন; 

3. প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর কাসজর সুসর্াগ সৃবি ও আত্মকম থসংস্থাসনর জযে প্রস্তুিকরণ; 

4. িাসের আবে জপশার জটকসই উন্নয়সন আবর্ থক সহায়িার জন্য এককালীন অনুোন প্রোন; 

5.  িাসের বসবাসসর উপসর্াগী পবরসবশ নিরীসি সাবব থক সহসর্াবগিা প্রোন;  

6. স্থানীয় জনপ্রশাসনসক প্রাবিক জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়সন সম্পৃক্তকরণ; 

7. জটকসই অর্ থননবিক প্রবৃবি বনবশ্চিকসল্প প্রাবিক জনসগাষ্ঠীসক উপযুক্ত েযিা উন্নয়ন প্রবশযণ 

প্রোসনর মাধ্যসম র্সর্াপযুক্ত কম থসংস্থাসনর সুসর্াগ সৃবি; 

8. ১৮ বেসরর ঊসর্ধ্থ কম থযম প্রাবিক জনসগাষ্ঠীসক বচবিি কসর স্ব-স্ব জপশার িাবলকাভুক্ত ওস্তাে ও  

ওস্তাসের অধীন প্রবিষ্ঠাসন স্বল্প ও েীঘ থসময়াবে হাসি কলসম (On-the-Job) প্রবশযসণর মধ্যবেসয় 

েয জনশবক্ত বহসসসব গসড় জিালা হসব। 

9. NTVQF-1 (National Training and Vocational Qualifications Framework) 

National Skills Quality Assessment System জবইজি On the Job প্রবশযণ (হাসি 

কলসম) জেয়া হসব। 

10. প্রাবিক জনসগাষ্ঠীসক উপযুক্ত জপশা ও আবে জপশায় বনসয়াবজি করার লসযয প্রাবিষ্ঠাবনক প্রবশযণ; 

এবং 

11. উসযাক্তা নিরী। 

 

               এক নজসে ঢাকা বিভাসগে োবন্তক জনসগাষ্ঠীে কম যসূবি সংক্রান্ত তথ্য 

 দমাে জবেপকৃত োবন্তক : ৭৪১৩২ 

 িাস্তিাবয়ত েবশিন ও অনুদান কম যসূবি দজলা: ঢাকা(িামোই 

উপসজলা).নেবসংবদ(সদে),মাবনকগঞ্জ( বর্ওে,িামোই উপসজলা) ,সগাপালগঞ্জ.বকসশােগঞ্জ 

 েবশিন োপ্ত িোদ্দ: ৪ দকাটি ২৫ লি  ৩১ হাজাে 

 অনুদান পবেমান: ১২ দকাটি ৬১ লি ৪৯ হাজাে 

 উপকােসভাগীে : ৬৯২৮ জন 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গসবামূলক ও কর্মউর্নটি েমিায়ন 

 

 

 

 

 

 

 



৫.০ গসবামূলক ও কর্মউর্নটি েমিায়ন কার্ থক্রম 

 

৫.১ হাসপািাল সমাজরসবা কার্ থক্রম 

 

সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে আওিায় পর্েিার্লি র্বর্ভন্ন কল্যাণমূলক কার্ থক্ররমে মরধ্য হাসপািাল সমাজরসবা 

কার্ থক্রম একটি বদনর্িন গসবািমী ও গুরুত্বপূণ থ কম থসূর্ি, র্া সোসর্ে দর্েদ্র, আিথ-পীর্ড়রিে গসবাে সারর্ সম্পৃক্ত। 

বাংলারদরে ১৯৫৮ সারল সব থপ্রর্ম ঢাকা গমর্িরকরল এ কার্ থক্রম িালু হয়। বিথমারন ঢাকা মহানগেীসহ ৬৪ গজলায় 

সেকার্ে ও গবসেকার্ে হাসপািারল গমাট ১০৪ টি ইউর্নট ও উপরজলা পর্ থারয় ৪১৯ টি উপরজলা গহলর্ কমরেরক্স 

সব থরমাট ৫২৩ টি ইউর্নরট এ কার্ থক্রম পর্েিার্লি হরে। কার্ থক্রম বািবায়রনে লরেয প্রর্িটি হাসপািারল ‘গোগী 

কল্যাণ সর্মর্ি’ নারম একটি গস্বোরসবী সংগঠন েরয়রছ। 

কার্ থাবলী 

র১ক  র্ির্কৎসরকে পোমে থ অনুর্ায়ী দর্েদ্র গোগীরদে র্বনামূরল্য ঔষি, গোগ র্নণ থয় সংক্রান্ত পেীো, পথ্য, বস্ত্র, 

েক্তদান, িেমা, ক্রযাি, কৃর্েমঅংগ, র্ািায়াি ভাড়া, মৃি ব্যর্ক্তে লাে পর্েবহন ও সৎকাে ইিযার্দ 

প্ররয়াজনীয় আর্র্ থক সহায়িা প্রদান এবং পর্েবাে-পর্েকল্পনা পের্ি গ্রহণ, গভথকালীন স্বাস্থ্যরসবা, মা ও র্েশু 

স্বাস্থ্য পর্েির্ থা এবং র্বর্ভন্ন িেরনে সংক্রামক গোগ প্রর্িরোরিে র্বষরয় সরিিনিা সৃর্িে লরেয ফরলাআপ 

ও পোমে থ  প্রদান; 

র২ক হাসপািারল পর্েিযক্ত, অসহায় ও সুর্বিাবর্িি র্েশু, নােী ও প্রবীণরদে সমাজরসবা অর্িদপ্তে কতৃথক র্বর্ভন্ন 

প্রর্িিারন পুনব থাসন কো অর্বা সমাজরসবা কতৃথক পর্েিার্লি র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্রঋণ কম থসূর্িে সারর্ সমৃ্পক্ত করে 

িারক পুনব থাসরন সহায়িা কো ; 

র৩ক গোগীে সারর্ গপোগি সম্পকথ স্থ্াপন র Rapport buildingক ,Counseling & 

Motivationক এে মাধ্যরম গোগ র্নোমরয় সহায়িা কো; 

গসবাগ্রর্হিা 

হাসপািারল আগি দর্েদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ্ গোগী। 

গসবাদান পের্ি 

 হাসপািারল আগি বর্হ থর্বভাগ ও ভর্িথকৃি সমস্যাগ্রস্থ্ গোগী/অর্ভভাবক আর্র্ থক সাহারেে আরবদন 

র্র্ার্র্ভারব পূেণ কেরবন; 

 আরবদনপরে সংর্িি িাক্তাে গোগীে িার্হদার্ভর্ত্তক ঔষি, পেীো, দ্রব্য-সামগ্রী বা অন্যান্য সাহারেে 

জন্য সুপার্েে কেরবন; 

 িাক্তাে কতৃথক সুপার্েেকৃি আরবদন সংর্িি কার্ থালরয়ে অর্ফস সহকােী/সমাজকমী র্ািাইপূব থক 

সমাজরসবা অর্ফসারেে র্নকট দার্মল কেরবন; 

 আর্ থ-সামার্জক িথ্যাবলীে র্ভর্ত্তরি সমাজরসবা অর্ফসাে দর্েদ্র ও অসহায় গোগী র্ির্িি কেরবন; 

 আর্র্ থক সহায়িা সংর্িি প্ররয়াজনীয় সহায়িা প্রদানকৃি গোগীে আরবদন ফেম অনুর্ায়ী ভাউিােসহ 

মাস্টাে গোল অর্ফস সহকােীে মাধ্যরম সংেেণ কেরবন; 

 এছাড়াও জটিল গোগাক্রান্ত গোগী গর্মন-কযান্সাে, র্কিনী, র্লভাে র্সরোর্সস, প্যাোলাইজি, হৃদরোগ, 

র্ক্ষ্মা, এইিআইর্ভ, র্ব-ভাইোস ও অন্যান্য গোগাক্রান্ত গোগীরক উন্নি র্ির্কৎসা গসবা প্রদারনে লরেয 

প্ররয়াজরন অন্য হাসপািারল স্থ্ানান্তরেে ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 



 অপারেেন ও জটিল গোরগে গেরে ভয়াবহিা সম্পরকথ গণসরিিনিা সৃর্ি কাউরন্সর্লং, ফরলাআপ ও 

গমাটিরভেন; 

 প্ররয়াজরন গোগীে গৃহ পর্েদে থন, ফরলাআপ ও পর্েবােবরগ থে সারর্ গর্াগারর্াগ কো; 

 র্ির্কৎসা গেরষ প্ররয়াজরন গোগীে র্ািায়াি ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 

 আশ্রয়হীন, ত কানার্বহীন ও পর্েিযক্ত র্েশুরদে র্ির্কৎসাসহ প্ররর্াজয গেরে সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে 

র্বর্ভন্ন প্রর্িিারন পুনব থাসরনে ব্যবস্থ্া কো; 

 নােী, র্েশু, প্রর্িবন্ধী ও প্রবীণরদে র্ির্কৎসা গসবায় অগ্রার্িকাে প্রদান এবং প্ররয়াজরন সামার্জক 

পুনব থাসরনে ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 

প্রদত্ত গসবা 

 হাসপািারল ভর্িথ ও র্ির্কৎসা প্রার্প্তরি সহায়িা; 

 র্বনামূরল্য ঔষি, পেীো-র্নেীো, বস্ত্র, মাদ্য, ুইইল গিয়াে, কৃর্েম অংগ, র্বর্ভন্ন র্ির্কৎসা সামগ্রী 

র্বিেণ, েক্ত সেবোহ বা ক্ররয় নগদ অর্ থ সহায়িা ও পুর্িকে মাবাে সেবোহ; 

 অবার্িি র্েশু পুনব থাসন; 

 গোরগে কােরণ অবার্িি গোগীরদে পর্েবারে পুনব থাসন; 

 হাসপািাল/র্ির্কৎসা গকরন্দ্র স্থ্ানান্তরেে সহায়িা; 

 গোগীরদে স্বাস্থ্য সরিিনিা/প্রার্র্মক র্ির্কৎসা র্বষরয় অবর্হিকেণ; 

 গুরুিে অসুস্থ্িা/অপারেেন মানর্সক র্বপর্ থি গোগী বা গোগীে সারর্ পার্েবার্েক ও সামার্জক 

গর্াগারর্াগ স্থ্াপরন সহায়িা; 

 স্বজনরদে কাউরন্সর্লং প্রদারনে মাধ্যরম মরনাবল বৃর্েরি সহায়িা; 

 নাম পর্েিয়র্বহীন দর্েদ্র মৃি ব্যর্ক্তে সৎকারেে ব্যবস্থ্া কো; 

 গোগজির্ক্তে পে গোগীে বাড়ী র্ফরে গর্রি আর্র্ থক সহায়িা প্রদান; 

গসবাদানকােী হাসপািাল সমাজরসবা কার্ থালয়সমূহ 

 সকল গজলা সদরে অবর্স্থ্ি সেকার্ে গজনারেল/সদে/আধুর্নক হাসপািাল; 

 র্বর্ভন্ন গজলায় পর্েিার্লি গমর্িরকল করলজ হাসপািালসমূহ; 

 বঙ্গবন্ধু গেম জির্জব গমর্িরকল র্বশ্বর্বদ্যালয় হাসপািাল;  

 ঢাকাস্থ্ ১০টি গবসেকার্ে হাসপািাল গর্মারন দর্েদ্র গোগীরদে র্ির্কৎসা গ্রহরণে হাে অর্িক এবং ঢাকাে 

বাইরে গবসেকার্ে হাসপািাল ১ টি; 

 উপরজলা পর্ থারয় ৪১৯ টি উপরজলা গহলর্ কমরেরক্স অবর্স্থ্ি গোগী কল্যাণ সর্মর্ি; 

২০২১-২০২২ অর্ থবছরে গসবা প্রদারনে পর্েসংখ্যান 

গসবা প্রদানকােী কার্ থালয়: ঢাকা র্বভারগে ১৩ গজলায় মহানগে,রজলা সদে   সেকার্ে ও গবসেকার্ে হাসপািাল 

গমাট ৪৮ টি ইউর্নট ও উপরজলা পর্ থারয় ৯১ টি উপরজলা গহলর্ কমরেরক্স সহ সব থরমাট ১৪০টি ইউর্নরট 

হাসপািাল সমাজরসবা কার্ থক্রম পর্েিার্লি হরে।  
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৫.২ প্ররবেন এন্ড আফটাে গকয়াে সার্ভ থরসস  

সমাজরসবা অর্িদপ্তে কতৃথক পর্েিার্লি গুরুত্বপূণ থ র্বর্ভন্ন কম থসূর্িে মরধ্য ‘প্ররবেন এন্ড আফটাে গকয়াে কার্ থক্রম’ 

অন্যিম। ১৯৬০ সারল ‘প্ররবেন অফ অরফন্ডাস থ অর্ি থন্যান্স’ জােীে মধ্য র্দরয় বাংলারদরে এ কার্ থক্রম শুরু হয় এবং 

১৯৬২ সারল ২য় পাঁিোলা পর্েকল্পনািীন সংরোিনমূলক কার্ থক্রম িালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প র১ক 

প্ররবেন অব অরফন্ডাস থ প্রকল্প এবং র২ক আফটাে গকয়াে সার্ভ থরসস বািবায়ন কো হয়। বিথমারন ৬টি র্সএমএম 

গকাট থসহ ৬৪টি গজলা সব থরমাট ৭০টি ইউর্নরট এ কার্ থক্রম পর্েিার্লি হরে। এছাড়াও সকল উপরজলা সমাজরসবা 

অর্ফসাে এবং র্বভাগীয় েহে সমাজরসবা অর্ফসােগণ প্ররবেন অর্ফসারেে অর্ির্েক্ত দার্য়ত্ব পালন কেরছন। 

প্ররবেরনে লেয ও উরেরে 

 গকান অপোিীরক প্ররদয় োর্ি স্থ্র্গি গেরম েিথ সারপরে একজন প্ররবেন অর্ফসারেে িত্বাবিারন সমারজ 

মাপ মাইরয় িলাে এবং িার্ের্েক সংরোিরনে সুরর্াগ প্রদান কো ; 

 সামার্জক ও মনিার্ত্বক র্ির্কৎসাে মাধ্যরম অর্ থাৎ অপোরিে মূল কােণসমূহ র্নণ থয়পূব থক অপোিীে 

সংরোিরনে ব্যবস্থ্া কো; 

 র্েশু অপোিীরক কাোগারেে অপ্রীর্িকে পর্েরবে গর্রক দূরে োমা; 

 সংরোিরনে পে অপোিীরক সমারজ পুন:একীকেণ; 

 অপোিীরদে র্পিা-মািা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রর্িরবেীরদে মন হরি র্বরুপ মরনাভাব দূে 

করে িারদেরক অপোিীরদে প্রর্ি সহানুভূর্িেীল করে গিালাে ব্যাপারে পদরেপ গ্রহণ কো; 

 অপোিীরক সমারজ উৎপাদনেীল ও দার্য়ত্বেীল নাগর্েক র্হরসরব প্রর্ির্িি হবাে সুরর্াগ দান কো; 

 সম্ভব হরল অপোিীরদে র্বর্ভন্ন প্রকাে কার্েগর্ে প্রর্েেণ কারর্ থ র্নরয়ার্জি করে পুনব থাসরনে ব্যবস্থ্া কো; 

 গমাটিরভেন, কাউরন্সর্লং এে মাধ্যরম অপোি সম্পরকথ অপোিীরক সরিিন করে িারক অপোি হরি দূরে 

োমা; 

 সামান্যিম ভুরলে জন্য অপোিীরক ‘দাগী আসামী’ র্হরসরব র্ির্িি হওয়াে হাি হরি েো কো; 

 অপোিীরক আত্মশুর্ে কেরি সুরর্াগ গদওয়া ও সাহাে কো; 

 সমারজ অপোরিে সংখ্যা উত্তরোত্তে কর্মরয় আনা; 

 



আফটাে গকয়াে সার্ভ থরসে উরেে 

 মুবক্তপ্রাপ্ত কসয়েীসেরসক সামাবজক ও অর্ থননবিক পুনব থাসসন  প্রসয়াজনীয় সহসর্াবগিা প্রোন  ; 

 প্রসয়াজনসবাসধ কসয়েীসেরসক বববভন্ন প্রকার কাসজ বনসয়াবজি কসর পুনব থাসসনর ব্যবস্থা ; 

 কসয়েীসের আত্মীয়-স্বজনসের সাসর্ সংসর্াগ স্থাপন কসর সমাসজ প্রবিবষ্ঠি করার ব্যবস্থা করা; 

 প্রসয়াজনসবাসধ মুবক্তপ্রাপ্ত কসয়েীসেরসক এককালীন আবর্ থক ঋণ বেসয় িাসের স্থায়ী আসয়র পর্ প্রশস্ত কসর 

জেওয়া ; 

 অপরাধীসের কল্যাণ সাধসনর জন্য বববভন্ন ববভাগ বা অবফসসর মরধ্য সংসর্াগ  সাধন ও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ ; 

 আবর্ থক অস্বেলিার েরুন জর্ সকল অপরাধী আোলসি জাবমন লাভ বা আত্মপয সমর্ থসন সুসর্াগ হসি ববঞ্চি 

আসে প্রসয়াজনসবাসধ িাসেরসক আবর্ থক সাহায্য প্রোন করা; 

 কারাগাসরর অভযিসর কসয়েীসের জন্য বয়স্ক বশযা জকন্দ্র ও ধমীয় বশযার ব্যবস্থা করা; 

 শারীবরক ও মানবসক উন্নবিকসল্প জখলাধুলা ও ববসনােনমূলক কম থসূবচ গ্রহণ করা; 

 কারাগাসরর অভযিসর কসয়েীসের জন্য কুঠির বশল্পসহ বববভন্ন ধরসনর যুসগাপসর্াগী প্রবশযসণর ব্যবস্থা করা; 

 অপরাধ পুনরাবৃবত্ত প্রবিসরাসধ কাউসন্সবলং ও জমাটিসভশনাল নবঠক আসয়াজন । 

র্বকল্প পন্থাে উরেে 

 আইরনে সারর্ সংঘারি জর্ড়ি র্েশুরক গগ্রফিাে বা আটরকে পে হরি র্বিাে কার্ থক্ররমে গর্ গকান পর্ থারয় 

আনুিার্নক র্বিাে কার্ থক্ররমে পর্েবরিথ র্েশুে পার্েবার্েক, সামার্জক, সাংস্কৃর্িক, আর্র্ থক, নৃিার্ত্বক, 

মনিার্ত্বক ও র্েোগি পটভূর্ম র্বরবিনাপূব থক, র্বরোিীয় র্বষয় মীমাংসাসহ িাে সরব থাত্তম স্বার্ থ র্নর্িিকরল্প 

র্বকল্প পন্থা রdiversionক গ্রহণ কো। 

র্বকল্প পর্েির্ থাে উরেে 

 সুর্বিাবর্িি র্েশু এবং আইরনে সংস্পরে থ আসা র্েশু র্ারদে র্বরেষ সুেো, র্ত্ন-পর্েির্ থা ও উন্নয়ন র্নর্িি 

কো প্ররয়াজন, িারদে পার্েবার্েক, সামার্জক, সাংস্কৃর্িক, আর্র্ থক, নৃিার্ত্তক, মনিার্ত্বক ও র্েোগি 

পটভূর্ম র্বরবিনাপূব থক, সার্ব থক কল্যাণ ও সরব থাত্তম স্বার্ থ র্নর্িিকরল্প, র্বকল্প পর্েির্ থাে রalternative 

careক উরদ্যাগ গ্রহণ ; 

 র্েশুে র্পিা-মািাে সর্হি পুন:একীকেরণে র্বষয়টিরক অগ্রার্িকাের্ভর্ত্তরি র্বরবিনা কো;    

 মািা-র্পিাে মরধ্য র্ববাহ র্বরেদ ঘরট র্াকরল বা অন্য গকান কােরণ িাো পৃর্কভারব বসবাস কেরল র্িদূে 

সম্ভব র্েশুে মিামিরক প্রািান্য প্রদানপূব থক মািা-র্পিাে মরধ্য গর্ গকান একজরনে সারর্ পুন:একীকেণ 

কো; 

 প্ররবেন কম থকিথা র্েশু এবং িাে পর্েবারেে অর্ভমি র্বরবিনায় র্নরয় র্বকল্প পর্েির্ থা র্নর্দ থি র্বের্িরি 

পুনর্ব থরবিনা কো;   

 র্নর্দ থি র্বের্িরি পুনর্ব থরবিনাে অংে র্হরসরব প্ররবেন কম থকিথা কতৃথক র্েশুে র্বকল্প পর্েির্ থা র্নয়র্মি 

পর্েদে থন কো; 

 র্েশুে বৃর্ত্তমূলক প্রর্েেণ, জীর্বকা অজথরনে উপায় র্নি থােণ এবং মািা র্পিাে সর্হি পুন:একীকেরণে লরেয 

কাউরন্সর্লংসহ র্র্ার্র্ ও যুর্ক্তসঙ্গি পদরেপ গ্রহণ;                            

     ঢাকা বিভাসগে েসিশন ও আফোে দকয়াে কার্ যক্রসমে  জুন ২০২২ পর্ যন্ত 

 েসিশসন দকইস সংখ্যা- ৫২৬ জন  

  আফোে দকয়াে সাবভ যসসে মাধ্যসম উপকৃসতে সংখ্যা- ১৭১ জন। 

 অপোিী সংসশািনী ও পূনি যাসন সবমবতে মাধ্যসম উপকৃসতে সংখ্যা-১০৩০ জন 



৫.৩ গস্বোরসবী সমাজকল্যাণ সংস্থ্া র্নবন্ধন ও র্নয়ন্ত্রণ 

গস্বোরসবী সংস্থ্াে র্নবন্ধন, গবসেকার্ে এর্িমমানাে র্নবন্ধন, কার্ থকেী কর্মটি অনুরমাদন, গঠনিন্ত্র 

অনুরমাদন/সংরোিন, কার্ থএলাকা সম্প্রসােণ/অনুরমাদন, জনরসবামূলক কারজ িারদে উৎসাহ গদয়া এবং প্রকল্প 

গ্রহরণ সহায়িা কো। সংস্থ্াসমূহ মানব জীবরনে প্রর্িটি িরে কাজ করে র্ারক। ১৫রপরনরোক টি কযাটাগর্েরি 

র্নবন্ধন গদয়া হয়। িাে মরধ্য নােীকল্যাণ, র্েশুকল্যাণ, োেীর্েক ও মানর্সকভারব অসমর্ থ ব্যর্ক্তরদে কল্যাণ, 

পর্েবাে পর্েকল্পনা, সমাজ র্বরোিী কার্ থকলাপ হরি জনগণরক র্বেি োমা, সামার্জক র্েো, বয়স্ক র্েো, 

কাোজিক্ত করয়র্দরদে কল্যাণ ও পুনব থাসন, র্করোে অপোিীরদে কল্যাণ, সামার্জক কল্যাণ কারর্ থ প্রর্েেণ এবং 

সমাজকল্যাণ সংস্থ্াসমূরহে সমিয় সািন ইিযার্দ। 

 

 ২০২১-২০২২ অর্ যিছসে অবিদফতোিীন বিবভন্ন দজলাে মাধ্যসম ১১২৬ টি সংস্থা বনিিন েদান কো 

হসয়সছ; 

 ১৯৬১ সাসল দস্বোসসিী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (বনিিন ও বনয়ন্ত্রণ) আইন হালনাগদ কোে লসিয 

েশাসবনক মন্ত্রণালসয়ে সাসর্ দর্াগাসর্াগ েিা কো; 

 একাবিক দজলায় কার্ যক্রম িাস্তিায়নকােী সংস্থাে গঠনতন্ত্র সংসশািন, ডুবিসকে সনদ েদান, সংস্থাে 

অবভসর্াগ তদন্ত, তত্ত্বািিায়ক কবমটি গঠন, সংস্থাে বনি যািনসিন্নসহ আসো অসনক কার্ যক্রম িাস্তিায়ন 

কো হসয় র্াসক।  

ঢাকা বিভাসগে আওতায় দস্বোসসিী সমাজকল্যাণ সংস্থা এক  নজসে তথ্যাবদ 

 

বিভাগ ৩০/৬/২০২২ পর্ যন্ত বনিিনকৃত  

দসোসসিীে সংখ্যা 

৩০/৬/২০২২ পর্ যন্ত 

বনিিনকৃত সবক্রয় 

দসোসসিীে সংখ্যা 

৩০/৬/২০২২ পর্ যন্ত 

বনিিনকৃত বনবিয় 

দসোসসিীে সংখ্যা 

২০২১-২২ অর্ য িছসে 

বনিিনকৃত 

দসোসসিীে সংখ্যা 

ঢাকা 
২০৫৫৪ ১৮৩২১ ২২৩৩ ১১২৬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রার্িিার্নক কার্ থক্রম 

 

 

 

 

 



৭.০ প্রার্িিার্নক কার্ থক্রম 

৭.১ সেকােী র্েশু পর্েবাে 

র্পতৃমাতৃহীন বা র্পতৃহীন এর্িম র্েশুরদে ভেণরপাষণ, র্েো, প্রর্েেণ এবং উপযুক্ত মর্ থাদায় সমারজ পুনব থাসরনে 

জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় র্নয়ন্ত্রণািীন সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে মাধ্যরম সেকার্ে র্েশু পর্েবাে পর্েিালনা 

কেরছ। বিথমান সেকাে িারদে পূব থবিী োসন আমরল অর্ থাৎ ২০০৯-২০১৪ গময়ারদ োরেে দার্য়ত্বভাে গ্রহরণে 

পে র্নব থািনী ইেরিহাে বািবায়রনে অর্ঙ্গকাে  র্হরসরব  সমারজে এর্িম ও দস্থ্ র্েশুরদে সমারজে মূল 

গরািিাোয় সম্পৃক্ত কোে লরেয র্নম্নরুপ কাজগুর্ল র্নেলসভারব করে র্ারে। 

 র্েশু পর্েবারে ভর্িথে পে গর্রক অনূর্ধ্থ ১৮ বছে বয়স পর্ থন্ত এর্িম র্েশুরদে গেহ-ভালবাসা ও আদে-

র্রত্নে সারর্ লালন-পালন, 

 ভেণরপাষণ ও েেণারবেণ; 

 র্নবাসীরদে স্বাস্থ্যেো ও র্ির্কৎসাে ব্যবস্থ্া 

 িমীয়, বনর্িক ও আিাে-আিেণগি র্েো প্রদান; 

 সািােণ ও ব্যবহার্েক র্েো প্রদান; 

 বৃর্ত্তমূলক ও কার্েগেী প্রর্েেণ প্রদান; 

 র্নবাসীরদে োেীর্েক, র র্েবৃর্ত্তক ও মানর্বক উৎকষ থ সািন ; 

 পুনব থাসন ও স্বর্নভথেিা অজথরনে লরেয িারদে কম থসংস্থ্ারনে ব্যবস্থ্া কো; 

 র্বরনাদনমূলক , সাংস্কৃর্িক ও ক্রীড়া কম থকান্ড পর্েিালনা; 

 আর্ থ-সামার্জক পুনব থাসন কার্ থক্রম পর্েিালনা। 

 র্সর্ভল সাজথন বা িাে প্রর্ির্নর্িে মাধ্যরম আরবদনকােী এর্িম র্েশুে বয়স ও স্বাস্থ্যগি অবস্থ্া র্ািাই; 

 ভর্িথ কর্মটি কতৃথক চূড়ান্ত অনুরমাদন 

 র্বনামূরল্য এর্িম র্েশু ভর্িথ; 

 র্েশুরদে ভেণরপাষণ, র্েো, প্রর্েেণ এবং উপযুক্ত মর্ থাদায় সমারজ পুনব থাসন 

 র্েশুে পুনব থাসরন আর্র্ থক ভারব, িাকুেী প্রদারনে মাধ্যরম বা িথ্য সেবোরহে মাধ্যরম সহরর্ার্গিা কো; 

 র্েশুরদে প্রর্ি সহমর্ম থ আিেণ কো; 

 র্েশুে পর্েপূণ থ র্বকারে গর্ গকান িেরণে সহরর্ার্গিা। 

 

বিথমারন গজমস গেম হার্সনা র্বশ্বর্বদ্যালরয় অর্ থনীর্ি র্বভারগ ২য় বরষ থ অধ্যয়নেি আরছ। গি দই অর্ থবছে িরে 

গমাুঃ ওমে ফারুক গজমস উচ্চ র্েো মারি সমাজরসবা অর্িদপ্তে গর্রক িালুকৃি গমিাবৃর্ত্ত সেকার্ে র্েশু পর্েবাে 

গনেরকানাে মাধ্যরম পারে । 

র্েশু পর্েবারেে কতৃথপরেে সার্ন্নরধ্য গর্রক র্রর্াপযুক্ত র্েো, র্েিািােসহ মানর্বক গুণাবলী অজথরনে মাধ্যরম 

আজ এই পর্ থারয় গপ ুঁছারি গপরে র্েশু পর্েবারেে প্রর্ি কৃিজ্ঞিাে গেষ গনই গজমরসে।   

সকরলে গিিা, অনুরপ্রেণা, গেহ-ভারলাবাসা, সহায়িা এবং গজমরসে অদম্য প্ররিিাে মাধ্যরম গজমস একর্দন িাে 

স্বপ্নপূেণ করে গদরেে একজন সুনাগর্েক র্হরসরব প্রর্ির্িি হরয় গদেরসবায় র্নরজরক র্নরয়ার্জি কেরব গসই 

প্রিযাো সকরলে। 

 

র্েশু পর্েবারেে কার্ থক্ররমে ছর্ব : 



 

গসলাই প্রর্েেরণ র্েশু পর্েবারেে র্নবার্স সেকার্ে র্েশু পর্েবাে রবার্লকাক, ফর্েদপুে। 

 

কর্ম্পউটাে ল্যারব প্রর্েেণেি র্নবার্স 

 

 

 

 



 

 

 

র রফ পের্িরি মাবাে গ্রহণ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

বঙ্গবন্ধু ও জির্ক্তযুে কণ থাে, সেকার্ে র্েশু পর্েবাে (বালক), ঢাকা। 

  

 

বঙ্গবন্ধুসহ স্বপর্েবারে র্নহি সকরলে আত্মাে মাগর্ফোি কামনায় পর্বে গকােআন মিম কেণ 



  

 

র্নবার্সরদে আবার্সক ভবন ও র্নয়র্মি গমলাধুলা আরয়াজরনে র্িে, সেকার্ে র্েশু পর্েবাে (বালক), গনেরকানা। 

 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী গেম হার্সনা কতৃথক সেকার্ে র্েশু পর্েবাে (বার্লকা), গিজগাঁও, ঢাকা এে র্েশুরদে ১০টি 

ল্যাপটপ ও ২০টি গসলাই গমর্েন উপহাে প্রদান  

গমিাবৃর্ত্ত িালু কেণ  

সমাজরসবা অর্িদপ্তে কতৃথক পর্েিার্লি সেকার্ে র্েশু পর্েবােসহ সকল আবার্সক প্রর্িিারন এর্িম, দ:স্থ্, 

অসহায় ও প্রর্িবন্ধী গমিাবী র্েশু, র্াো গদরেে অভযন্তরে র্েো প্রর্িিারন র্বর্ভন্ন গশ্রর্ণরি অধ্যয়নেি আরছ। 

এসব গমিাবী র্নবার্সরদে র্েো কার্ থক্রম অব্যাহি োমাে র্নর্মত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছে গর্রক গমিাবৃর্ত্ত িালু 

কো হরয়রছ। উচ্চ মাধ্যর্মক (একাদে ও দ্বাদে) মার্সক ১০০০ টাকা এবং উচ্চিে (র্িগ্রী/অনাস থ ও মাস্টাস থ) 

মার্সক ২৫০০ টাকা হারে বৃর্ত্ত প্রদান কো হরে। 

 

গমিাবৃর্ত্ত গিক প্রদান কেরছন জনাব মইন উল হক, গজলা প্রোসক, গনেরকানা। 



ঢাকা র্বভারগে সেকােী র্েশু পর্েবাে প্রর্িরবদন 

 সেকােী র্েশু পর্েবাে সংখ্যাুঃ ১৮ টি 

                   সেকােী র্েশু পর্েবাে বালক- ১১টি 

                   সেকােী র্েশু পর্েবাে বার্লকা- ৭টি 

 অনুরমার্দি আসন সংখ্যাুঃ ২১০০ 

 বিথমান র্নবাসীে সংখ্যাুঃ ১৭১০ 

                  বালক-৯৭৫ 

                   বার্লকা -৭৩৫ 

                   প্রবীন র্নবাসী- ৫ 

 

দজলা েবতষ্ঠাসনে নাম অনুসমাবদত 

আসন 

সংখ্যা 

িতযমান 

বনিাসীে 

সংখ্যা  

েিীন 

বনিাসীে 

সংখ্যা 

দমাে 

বনিাসীে 

সংখ্যা 

৩০/৬/২২ 

পর্ যন্ত 

এসএসবস 

পাসশে 

সংখ্যা 

৩০/৬/২২ 

পর্ যন্ত 

এসএসবস 

পাসশে 

সংখ্যা 

৩০/৬/২২ 

পর্ যন্ত 

েবশিণোপ্ত 

বনিাসীে 

সংখ্যা 

৩০/৬/২২ 

পুনি যাবসত 

সংখ্যা 

ঢাকা  

 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক) ঢাকা 100 95 1 96 186 22 1506 ১৭৯৮ 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িাবলকা) ঢাকা 175 144 0 144 177 109 581 ১১৮২ 

ফবেদপুে সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক), ফবেদপুে ১৭৫ 169 0 169 ৩৬২ ৩৬২ ০ ৩০৪৬ 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িাবলকা), ফবেদপুে ১৭৫ 170 0 170 ১১৭ ১১৭ ১৫০ ৩৫২৭ 

নেবসংদী সেকােী বশশু পবেিাে(িালক) মসনাহেদী ১০০ ৬৭ ০ ৬৭ ২ ৩৯ ২২ ৩৫ 

মাবনকগঞ্জ সেকাবে বশশু পবেিাে (িাবলকা), মাবনকগঞ্জ 100 73 0 83 445 360 84 2026 

নাোয়ণগঞ্জ সেকাবে বশশু পবেিাে (িাবলকা) ন 100 87 1 88 ৩১ ৩১ 415 790 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক) 100 74 2 76 ১৫ ১৫ ১১ 0 

োংগাইল 

 

সেকাবে বশশু পবেিাে ( িালক ) , োংগাইল 175 ১০০ 0 ১০০ ১৮৪ ৪৩ ১৩০ ১৫৯৪ 

সেকাবে বশশু পবেিাে ( িাবলকা ) , োংগাইল ১০০ ৮২ ১ ৮৩ ৬৩ ১৩ ৩৪০ ৬০০ 

বকসশােগঞ্জ 

 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িাবলকা) 100 99 0 99 74 74 559 183 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক) 100 75 0 75 95 95 315 245 

মাদােীপুে সেকােী বশশু পবেিাে িালক মাদােীপুে 100 80 0 80 ১৪১ ১৪১ ২ 0 

শেীয়তপুে সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক) 100 50 0 ৫০ 88 10 201 288 

দগাপালগঞ্জ সেকাবে বশশু পবেিাে(িালক), দগাপালগঞ্জ ১০০ ৮৪ ০ ৮৪ ৪৮ ৮ ৫৪ ৪৭ 

 গাজীপুে সেকাবে বশশু পবেিাে (িাবলকা), দকাণািাড়ী, 

গাজীপুে। ১০০ ৯৩  ০ ৯৩ ৩০ ১৭ 308 28 

মুু্িীগঞ্জ 
সেকােী বশশু পবেিাে (িালক) ভাগ্যকুল, 

শ্রীনগে ১০০ ৮৩ ০ ৮৩ ১০৫ ০ ০ ০ 

োজিাড়ী সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক) োজিাড়ী 
১০০ ৮৫ ০ ৮৫ ৭৫ ৭৫ ৩৭১ ৯৬৪ 

   সি যসমাে 2১00 1৭১০ 5 1৭১৫ 2২৩৮ 1৫৩১ ৫০৪৯ 1৬৩৫৩ 

 

 

৭.২ গছাটমর্ণ র্নবাস 

সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে আওিায় পর্েিযক্ত, ত কানাহীন, দাবীদােহীন ও পািােকােীরদে র্নকট গর্রক উোেকৃি 

এবং ০-৭ বছে বয়স পর্ থন্ত র্বপন্ন র্েশুরদে গ্রহণ, েেণারবেণ, ভেণরপাষণ, প্রাক-প্রার্র্মক র্েো ও র্ির্কৎসাে 

সুরর্াগসহ লালন পালরনে জন্য ১৯৬২ সরন ঢাকাে আর্জমপুরে ১টি গছাটমর্ণ র্নবাস স্থ্ার্পি হয়। এ প্রর্িিারন 

পর্েিযক্ত নবজািক র্েশু, পািােকােীরদে র্নকট গর্রক উোেকৃি র্েশু, র্বপন্ন র্েশু, দাবীদােহীন এবং ও 

পর্েিয়হীন র্েশু র্ানায় র্জর্িকেরণে মাধ্যরম ভর্িথ কো হয়। পেবিীরি এ সকল র্েশুরক অর্িদপ্তে পর্েিার্লি 



সেকার্ে র্েশু পর্েবাে র্কংবা অন্যান্য প্রর্িিারন স্থ্ানান্তেপূব থক র্েো ও প্রর্েেণ প্রদান করে কম থসংস্থ্ারনে 

মাধ্যরম পুনব থাসরনে প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থ্া গ্রহণ কো হয়। এ  প্রর্িিারন গমাট অনুরমার্দি আসন সংখ্যা ১০০, 

বিথমান র্নবাসী সংখ্যা ২৯ জন । 

গসবাসমূহ 

 পর্েিযক্ত ও দাবীদােহীন র্েশু উোে ; 

 র্ানায় সািােণ িাইেী; 

 গকরন্দ্র গ্রহণ, সোসর্ে ভর্িথ ও র্নবন্ধন; 

 লালন পালরনে পূণ থ দায়দার্য়ত্ব এবং অর্ভভাবকত্ব গ্রহণ; 

 মাতৃরেরহ প্রর্িপালন, েেণারবেণ, গমলাধুলা ও প্রাক প্রার্র্মক র্েো প্রদান; 

 র্েশুরদে সেকার্ে মেরি আবাসন, ভেণ-গপাষণ, র্েো, র্ির্কৎসা গসবা, গমলাধুলা ও র্বরনাদরনে 

ব্যবস্থ্াকেণ; 

 ৭ বছে বয়রসে পে সেকার্ে র্েশু পর্েবারে স্থ্ানান্তে। 

 

 

 

৭.৩ র্দবাকালীন র্েশুু্ র্ত্ন গকন্দ্র 

স্বল্প আরয়ে কম থজীবী মা’ে সন্তানরদে কম থকালীন েেণারবেণ ও সত ক সামার্জকীকেণ র্নর্িি কোে লরেয 

প্রর্িিানটি অগ্রণী ভূর্মকা পালন করে র্ারে। ১৯৬২ সরন ঢাকাে আর্জমপুরে ৫০ আসনর্বর্েি র্দবাকালীন 

র্েশুু্র্ত্ন গকন্দ্রটি স্থ্াপন কো হয় । এ গকরন্দ্রে র্েশুরদে প্রার্িিার্নক র্েোে পাোপার্ে মানর্সক উৎকষ থ সািরনে 

লরেয পর্ থাপ্ত র্বরনাদরনেও ব্যবস্থ্া েরয়রছ। বাংলারদে সেকারেে র্েশু কল্যাণমূলক কম থসূর্িে মরধ্য এটি একটি 

উরল্লমরর্াগ্য পদরেপ। এ প্রর্িিারন র্েশু ভর্িথে জন্য অর্ভভাবকরদে কাছ গর্রক গকারনা প্রকাে অর্ থ গনওয়া হয় 

না। র্নবাসীরদে ভেণরপাষণ রমাদ্য, গপাষাক, র্ির্কৎসা, র্েো ও র্বরনাদনসহ অন্যান্য প্ররয়াজনীয় সামগ্রীক বাবদ 

মার্ার্পছু ১,২৫০ টাকা বোে েরয়রছ। এ গকরন্দ্র বিথমারন ৫০ জন র্েশুরক গসবা প্রদান কো হরে এবং শুরু গর্রক 

এ পর্ থন্ত রজুন ২০২০ক গসবা গ্রহণকােী র্েশুে সংখ্যা ৮,৩৪৫। র্দবাকালীন র্েশু র্ত্ন গকন্দ্র সেকার্ে ছুটিে র্দন 

ব্যিীি প্রর্ির্দনই গমালা র্ারক। আসন মার্ল র্াকা সারপরে গর্ গকারনা সময় সোসর্ে ভর্িথ কো হয়। কম থজীবী 

মারয়ো র্েশুরদে এ প্রর্িিারন গেরম িারদে কম থস্থ্রল র্নর্িরন্ত কাজ কেরি পারেন।  

গসবাসমূহ 

 ৪-৮ বছে বয়রসে র্েশুরদে সকাল ৮-০০ গর্রক র্বকাল ৫-০০ টা পর্ থন্ত র্দবাকালীন গসবাদান;  

 র্েশুরদে প্রর্িিারন অবস্থ্ানকালীন সকাল ও র্বকারলে নািাসহ দপুরেে মাবাে সেবোহ;  

 র্েশুরদে প্রাক-প্রার্র্মক র্েো, গমলাধুলা ও র্বরনাদন;  

 প্রর্িিারন অবস্থ্ানকালীন প্রর্িিারনে গপাষাক পর্েিান;  

 দপুরে র্েশুরদে ঘুমারনাে ব্যবস্থ্া;  

 র্েশুরদে র্নোপত্তা র্বিানসহ মাতৃরেরহ লালন পালন। 

 

৭.৪ দুঃস্থ্ র্েশুরদে প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র: 

দর্েদ্র, অসহায়, র্ছন্নমূল ও দুঃস্থ্ র্েশুরদে েেণারবেণ, ভেণরপাষণ, র্েো, প্রর্েেণ এবং অন্যান্য উপারয় 

সুনাগর্েক র্হরসরব গরড় গিালা এবং িারদে আর্ থ-সামার্জক পুনব থাসরনে জন্য সমাজরসবা অর্িদপ্তে  ১৯৮১ সরন 



প্রর্ম গাজীপুরেে গকানাবাড়ীরি বালকরদে জন্য ১টি দুঃস্থ্ র্েশু প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র স্থ্াপন করে। 

পেবিীরি ১৯৯৫ সরন িট্টগ্রারমে োঙ্গুর্নয়ায় বালকরদে জন্য আেও ১টি এবং ১৯৯৭ সরন গগাপালগরিে 

টুঙ্গীপাড়ায় বার্লকারদে জন্য গেম োরসল দুঃস্থ্ র্েশু প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র প্রর্ির্িি হয়। বিথমারন এ ঢাকা 

র্বভারগে অিীন ২টি গকরন্দ্রে অনুরমার্দি আসন সংখ্যা ৭০০, বিথমান র্নবাসীে সংখ্যা ৩০৪ এবং এ পর্ থন্ত রজুন 

২০২২ক পুনব থাসরনে সংখ্যা ৪৪৮০ জন।  

গসবাসমূহ: 

 দর্েদ্র এবং র্পতৃমাতৃহীন র্েশুরক লালনপালন ও েেণারবেণ;  

 আশ্রয়, র্েো, র্ির্কৎসা ও প্রর্েেণ প্রদান;  

 র্েশুরদে সামার্জকীকেণ, র্িত্তর্বরনাদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃর্িক কম থকারন্ড অংেগ্রহণ;  

দার্য়ত্বেীল ও উৎপাদনেীল নাগর্েক র্হরসরব গরড় গিালা এবং িমীয় েীর্িনীর্ি ও বনর্িক র্েো প্রদান। 

৭.৫ র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

র্বিাে প্রর্ক্রয়ায় আটকারদে প্রাপ্ত র্েশু আইরনে সরঙ্গ সংঘারি জর্ড়ি র্েশু রএমন গকারনা র্েশু, গর্ দন্ড র্বর্িে 

িাো ৮২ ও ৮৩ এ র্বিান সারপরে, র্বদ্যমান গকারনা আইরনে অিীন গকারনা অপোরিে দারয় অর্ভযুক্ত অর্বা 

র্বিারে গদাষী সাব্যিক এবং আইরনে সংস্পরে থ আসা র্েশু রএমন গকারনা র্েশু, গর্ র্বদ্যমান গকারনা আইরনে 

অিীরন গকারনা অপোরিে র্েকাে বা সােীক এবং র্বিারেে আওিািীন র্েশুে আবাসন, সংরোিন ও উন্নয়রনে 

লরেয র্েশু আইন, ২০১৩ এে িাো ৫৯ অনুসারে র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র রবালক/বার্লকাক প্রর্িিা কো হরয়রছ। র্েশু 

উন্নয়ন গকন্দ্র রবালক/বার্লকাক আগি ও অবস্থ্ানেি র্েশুরদে আবাসন, সংরোিন, উন্নয়ন, েেণারবেরণে 

সুব্যবস্থ্া েরয়রছ। এ সব র্েশুরক সমারজ সুনাগর্েক র্হরসরব গরি়ে গিালাে জন্য গাজীপুরেে টঙ্গীরি ১৯৭৮ সরন ১টি 

র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র রবালকক, গকাণাবাড়ীরি ২০০২ সরন ১টি র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র রবার্লকাক এবং র্রোরেে পুরলেহারট 

১৯৯২ সরন ১টি র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র রবালকক স্থ্ার্পি হয়। র্নর্বড় িত্ত্বাবিারনে মাধ্যরম আইরনে সংস্পরে থ আসা ও 

আইরনে সারর্ সংঘ থরষ জর্ড়ি র্েশুরদে উপযুক্ত গকসওয়াকথ, গকস ম্যারনজরমন্ট, গাইরিন্স, কাউরন্সর্লং, র্েো, 

প্রর্েেণ ও িাইভােেন পের্িে মাধ্যরম িারদে মানর্সকিাে উন্নয়নপূব থক সমারজ পুনব থাসন ও পুনুঃএকীকৃি 

কোই এ প্রর্িিারনে মূল লেয। সমাজরসবা অর্িদপ্তে  পর্েিার্লি এ ঢাকা র্বভারগে ২টি র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

রবালক/বার্লকাক’ে অনুরমার্দি আসন সংখ্যা ৪৫০, বিথমান র্নবাসীে সংখ্যা ৯১৭ জন এবং এ পর্ থন্ত রজুন ২০২২) 

পুনব থাসরনে সংখ্যা ৩৩ হাজাে ৫৫৩ জন।  

গসবাসমূহ: 

 র্বর্ভন্ন র্ানায়/কাোগারে আটককৃি র্েশুরদে ন্যায় র্বিাে প্রার্প্তে সহায়িা; 

 র্বর্ভন্ন কাোগারে আটক র্েশুরক র্করোে উন্নয়ন গকরন্দ্র স্থ্ানান্তে; 

 র্েশু আদালি কতৃথক গপ্রর্েি র্েশুরক গ্রহণ, েেণারবেণ ও র্নোপত্তা প্রদান; 

 ভেণরপাষণ, র্েো, বৃর্ত্তমূলক ও দেিা উন্নয়ন প্রর্েেণ প্রদান; 

 োেীর্েক, র র্েবৃর্ত্তক ও মানর্বক উৎকষ থিা সািন; 

 কাউর্ন্সর্লংএে মাধ্যরম মানর্সকিাে উন্নয়ন; 

 পর্েিয়হীন র্েশুে আত্মীয়-স্বজনরক খ ুঁরজ গবে কো ও সমারজ পুনব থাসরনে ব্যবস্থ্া; 

 ফরলাআপ কো। 

৭.৬ কযার্পরটেন গ্রযান্ট প্রাপ্ত গবসেকােী এর্িমমানা 

জীবনিরক্রে িাপ: ৬ বছে বয়স গর্রক ১৮ বছে পর্ থন্ত ।  

ক্লাস্টাে: র্েশু সুেো ও উন্নয়ন । 



ঐর্িহযগিভারব বাংলারদরেে জনগণ অবরহর্লি দুঃস্থ্ এর্িম র্েশুরদে প্রর্িপালরনে দার্য়ত্ব গ্রহরণ বেপর্েকে। 

বাংলারদরেে সকল িমীয় মিাবলম্বী জনগরনেই এর্িম র্েশুরদে লালনপালরনে জন্য গবসেকার্েভারব এর্িমমানা 

পর্েিার্লি হরয় আসরছ। গবসেকার্ে এসকল এর্িমমানা সুিুভারব পর্েিালনাে জন্য সমাজরসবা অর্িদপ্তে হরি 

সহরর্াগীিা প্রদান কো হয়। গবসেকার্েভারব এর্িমমানাসমূহ প্রর্মিুঃ গস্বোরসবী সমাজকল্যাণ সংস্থ্াসমূহ 

রর্নবন্ধন ও র্নয়ন্ত্রণক অধ্যারদে ১৯৬১ অনুর্ায়ী র্নবন্ধন প্রদান এবং পেবিীরি র্নবন্ধনপ্রাপ্ত গবসেকার্ে 

এর্িমমানাসমূরহে র্েশুরদে প্রর্িপালন, র্ির্কৎসা এবং র্েো প্রদারনে জন্য আর্র্ থক সহায়িা কো হয়, র্া 

কযার্পরটেন গ্রযান্ট নারম পর্ের্িি। দর্েদ্র এর্িম র্েশুরদে দে মানবসম্পরদ পর্েনি কোই কযার্পরটেন গ্রযারন্টে 

জিখ্য উরেে। গবসেকার্ে এর্িমমানায় নূন্যিম ১০ জন এর্িম অবস্থ্ানকােী প্রর্িিারন সরব থাচ্চ  ৫০% এর্িরমে 

জন্য কযার্পরটেন গ্রারন্টে সুরর্াগ র্বদ্যমান েরয়রছ।  

ঢাকা র্বভারগে আওিািীন ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে দিসেকােী কযাবপসেশন গ্রযান্টোপ্ত এবতমখানা বিিেনী । 

 

 

 

                                                দিসেকােী কযাবপসেশন গ্রযান্টোপ্ত এবতমখানা 

            

বিভাগ দজলা ৩০/৬/২০২২ পর্ যন্ত 

বনিিনকৃত 

এবতমখানাে   সংখ্যা 

৩০/৬/২০২২ পর্ যন্ত 

কযাবপসেশন গ্রযান্টোপ্ত 

এবতমখানাে সংখ্যা 

 কযাবপসেশন গ্রযান্টোপ্ত 

এবতসমে সংখ্যা 

২০২১-২২ অর্ য িছসে 

দমাে োপ্ত িোদ্দ 

( োকা) 

ঢাকা ঢাকা ৯২ ৬৮ ৩২২৮ ৭১২২০০০০ 

ঢাকা ফবেদপুে ৯৪ ৮৪ ২৫২৭ ৬০৬৪৮০০০ 

ঢাকা নেবসংদী ৭৪ ৬০ ২৪৩৪ ৫৭৯৩৬০০০  

ঢাকা মাবনকগঞ্জ ০ ২০ ৬০৫ ৭২৬০০০০ 

ঢাকা নাোয়ণগঞ্জ ৬৮ ৪৪ ৯৪১ ২১৫৬১৬০০ 

ঢাকা  োংগাইল ৮৮ ৫৬ ১৫৫১ ৩৬৯১২০০০ 

ঢাকা বকসশােগঞ্জ ৪৪ ৩৩ ৭৬০ ১৮২৪০০০০ 

ঢাকা োজিাড়ী ১২ ১০ ১৬৭ ৩৯৭২০০০ 

ঢাকা  মাদােীপুে ৪৬ ৪১ ১১৫২ ২৬১৩৬০০০ 

ঢাকা শেীয়তপুে ৪১ ৩৬ ৮১৯ ১৯৬৫৬০০০ 

ঢাকা দগাপালগঞ্জ ১৮৩ ১৪৩ ৪০৮০ ৯৬৬১২০০০ 

ঢাকা গাজীপুে ৭১ ৫০ ১০০৫ ২৪১২০০০০ 

ঢাকা মুবিগঞ্জ ২০ ১৯ ৫৩৩ ১২৭৯২০০০ 

  সি যসমাে ৮৩৩ ৬৬৪ ১৯৮০২ ৪৫.৭০৬ (সকাটি) 



 

বঙ্গবন্ধুসহ স্বপর্েবারে র্নহি সকরলে আত্নাে মাগর্ফোি কামনায় পর্বে গকােআন মিমকেণ,  

 

৭.৭ গেম োরসল র্েশু প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র: 

র্বশ্বব্যাংরকে আর্র্ থক রআইর্িএ গক্রর্িটক সহায়িায় ২০০৯ সাল হরি Disability and Children At Risk 

(DCAR) Project  গ্রহণ করে। Disability and Children At Risk (DCAR) প্রকরল্পে আওিায় জািীয় 

প্রর্িবন্ধী উন্নয়ন ফাউরন্ডেন Disability (PSODPB) র্বষয়ক এবং সমাজরসবা অর্িদপ্তে  কতৃথক সার্ভ থরসস ফে 

র্িলরড্রন এযাট র্েস্ক (SCAR) র্বষয়ক কার্ থক্রম বািবায়ন করে। SCAR প্রকরল্পে আওিায় পর্েিার্লি গেম োরসল 

র্েশু প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্রসমূরহে মাধ্যরম ঝুঁর্করি র্াকা লেযভুক্ত র্েশুরদে সুেোকরল্প িাৎের্ণক আশ্রয় 

ও প্ররয়াজনীয় গসবা প্রদান করে পর্েবাে/র্নকট আত্মীয়/বর্ি থি পর্েবাে/অন্য গকান প্রর্িিারন 

পুনুঃএকীকেণ/পুনব থাসন কো হয়।  

কম থ এলাকা: গাজীপুে, িট্টগ্রাম, খলনা, োজোহী, বর্েোল, র্সরলট, েংপুে, কুর্িয়া, ফর্েদপুে, বেগুনা, 

কক্সবাজাে, জামালপুে ও র্েবগি, িাঁপাইনবাবগি গজলায় পর্েিার্লি ১৩টি গেম োরসল র্েশু প্রর্েেণ ও 

পুনব থাসন গকন্দ্র’ে মাধ্যরম সুর্বিাবর্িি র্বপন্ন র্েশুরদে গসবা প্রদান করে পর্েবাে বা অন্য গকান প্রর্িিারন 

পুনুঃএকীকেণ/পুনব থাসন র্নর্িি কো হয়।  

উপকােরভাগী র্েশুে সংখ্যা: প্রর্িটি গকরন্দ্র পৃর্ক ভবরন সরব থাচ্চ ১০০ গছরল র্েশু ও ১০০ গমরয় র্েশুে আবাসন 

সুর্বিা েরয়রছ। আগস্ট ২০১২ গর্রক জুন ২০২০ পর্ থন্ত ১৩টি গেম োরসল র্েশু প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকরন্দ্রে 

মাধ্যরম গমাট ১১,৭০৭ জন র৫,৯৯৬ জন বালক ও ৫,৭১১ জন বার্লকাক র্েশুরক গসবা প্রদান কো হরয়রছ। এে 

মরধ্য ৯,৬১৯ জন র৪,৯৭৮ জন গছরল ও ৪,৬৪১ জন গমরয়ক র্েশুরক িারদে পর্েবাে, আত্মীয় র্কংবা অন্য গকান 

প্রর্িিারন পুনুঃএকীকেণ বা পুনব থাসন কো হরয়রছ। বিথমারন গকন্দ্রসমূরহ গমাট ২,০৮৮ জন র১,০১৮ জন গছরল ও 

১,০৭০ জন গমরয়ক র্েশু অবস্থ্ান কেরছ। 

উপকােরভাগী র্েশু: গকন্দ্রসমূরহ ০৬ গর্রক অনুর্ধ্থ ১৮ বছরেে পর্ র্েশু, শ্ররম র্নরয়ার্জি র্েশু, মািা-র্পিাে গেহ 

বর্িি, গৃহকরম থ র্নরয়ার্জি, পািাে গর্রক উোে, হার্েরয় র্াওয়া, বাল্য র্ববারহে র্েকাে, র্নর্ থািরনে র্েকাে 

র্েশুরদে র্দবাকালীন/োর্েকালীন/সাব থের্নক আশ্রয় গসবা প্রদান কো হয়।  

প্রদত্ত গসবা/সুর্বিাসমূহ: প্রর্িটি গকরন্দ্র আবাসন সুর্বিাসহ মাদ্য, প্ররয়াজনীয় গপাষাক, স্বাস্থ্যরসবা, মরনা-সামার্জক 

সহায়িা, জীবন দেিা উন্নয়ন, র্েো রআনুিার্নক ও উপানুিার্নকক ও কার্েগর্ে প্রর্েেণ প্রদান কো হয়। প্রর্িটি 

র্েশুরক সকাল ও র্বকারলে নািা এবং দপুে ও োরিে মাবাে পর্েরবেন কো হয়। প্রর্িমারস র্নি থার্েি র্দন 



ছাড়াও জািীয় র্দবস, িমীয় উৎসবসহ র্বরেষ র্দবরস উন্নিমারনে মাবাে পর্েরবেন কো হয়। র্নবাসী র্েশুরদে 

বছরে ০৪রিােক গসট গপাোক, ০২ রদইক গসট উৎসব গপাোক এবং েীিবস্ত্র প্রদান কো হয়। এছাড়া স্কুলগামী 

র্েশুরদে জন্য  স্কুরলে গড্রস গকাি অনুর্ায়ী গপাোক সেবোহ কো হয়। গজলা প্রোসরকে সভাপর্িরত্ব গত ি গজলা 

র্স্টয়ার্েং কর্মটি স্থ্ানীয়ভারব গকরন্দ্রে র্নবাসী র্েশুরদে সার্ব থক কার্ থক্রম বািবায়রন পোমে থ, িদাের্ক ও র্নরদ থেনা 

প্রদান করে র্ারকন।   

সেমিাে র্ভর্ত্তরি গকরন্দ্র অবস্থ্ানেি র্েশুরদে আনুিার্নক/উপানুিার্নক র্েো প্রদান কো হরে। গসবাে আওিায় 

আসা র্েশুরদে Hands-off Skill এবং Hands-on Skill  প্রর্েেণ প্রদান কো হয়। Hands-off Skill এ র্েশু 

মূলিুঃ র্সোন্ত গ্রহণ, আরবগীয় ও মানর্সক িারপ টিরক র্াকা, কার্ থকর্ে গর্াগারর্াগ, সমর ািা ইিযার্দ দেিা 

অজথন করে। Hands-on Skill এ ১৪ বছে উর্ধ্থ র্েশুরদেরক আগ্রহ ও সেমিাে র্ভর্ত্তরি স্থ্ানীয় িার্হদা 

র্নরূপণপূব থক র্বউটির্ফরকেন, গটইলার্েং, ব্লক-বাটিক, গপইন্ট/আট থ রব্যানাে/সাইনরবাি থক, জুিা বানারনা, 

অরটারমাবাইল, ইরলর্িকযাল ইিযার্দ প্রর্েেণ প্রদান কো হরে। প্রর্েেণ গেরষ র্েশুরদে সমারজে মূল িাোে 

সারর্ একীভূি কোে লরেয গকান প্রর্িিারন র্েোনর্বস র্হরসরব ঝুঁর্কর্বহীন কারজ র্নরয়ার্জি কো হয়। 

 

প্রার্িিার্নক গসবাে িযারলি 

 

 র্েশুরদে বসবারসে জন্য স্থ্ায়ী অবকাঠারমা গনই। বিথমারন গকন্দ্রসমূরহে কার্ থক্রম ভাড়াকৃি বার্ড়রি 

পর্েিার্লি হরে ; 

 ত কানার্বহীন পর্ র্েশুসহ ঝুঁর্করি র্াকা অন্যান্য র্েশুরদে পুনব থাসন প্রর্ক্রয়ায় জটিলিা ; 

 র্েশুরদে দ্রুি উোে, র্নবাসী র্েশুরদে র্েো, র্ির্কৎসা ও প্রর্েেরণ র্ািায়ারিে জন্য র্ানবাহরনে ব্যবস্থ্া গনই 

; 

 প্রকরল্পে আওিায় অস্থ্ায়ী র্ভর্ত্তরি র্নরয়াগকৃি জনবল র্দরয় বিথমারন গকন্দ্রসমূরহে কার্ থক্রম পর্েিার্লি 

হরে। কম থেি জনবরলে িাকর্েে স্থ্ার্য়ত্ব গনই ; 

 গকইস ব্যবস্থ্াপনা সম্পরকথ জ্ঞান অজথন; 

 র্েশু অর্িকাে ও র্েশু সুেো র্বষরয় জ্ঞান অজথন; 

 পদ র্ভর্ত্তক গসবা প্রদারনে দেিা অজথন; 

 সরিিনিা বৃর্েে লরেয জনসংরর্াগ কোে দেিা অজথন।  

বার্ষ থক কম থসম্পাদন চুর্ক্ত অনুর্ায়ী ২০২১-২২ অর্ থবছরেে লেযমাো ও অজথন 

ক্রম: 

নং 

কার্ থক্রম/লেযমাো অজথন 

১. সুর্বিাপ্রাপ্ত র্েশুরদে সংখ্যা ৩৪০৫ জন 

২. পাবর্লক পেীোয় র্েশুরদে 

পারেে হাে 

১০০% 

৩. পুনুঃএকীকেণ/পুনব থাসনকৃি 

র্েশুে সংখ্যা 

৩৫০ জন 

৪. র্েশু অর্িকাে জনসরিিনিা 

কার্ থক্ররম অংেগ্রহণ 

র্েশু অর্িকাে ও র্েশু সুেো র্বষরয় সরিিনিা বৃর্েে জন্য স্থ্ানীয় 

পর্ থারয় অর্ভভাবক সভা, কর্মউর্নটি সভা, আরলািনা সভা, 

গসর্মনাে ইিযার্দ আরয়াজন কো হয়। 



 

ভর্বষ্যৎ পর্েকল্পনা 

 র্েশু সুেো র্নর্িি ও র্েশুরদে স্বাভার্বক র্বকাে এবং কার্ থক্ররমে পর্ের্ি র্বস্তৃিকেরণে লরেয স্থ্ায়ী 

অবকাঠারমা র্নম থাণ কো প্ররয়াজন। সেকারেে অর্ থায়রন গদরেে ১৯ টি গজলায় গকন্দ্র স্থ্াপরনে লরেয ‘গেম 

োরসল র্েশু প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র র্নম থাণ’ নারম একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রিাবনা রর্ির্পর্পক প্রস্তুি কো 

হরয়রছ। সম্ভাব্য স্বল্প সমরয়ে মরধ্য র্ির্পর্প টি প্রর্ক্রয়াকেণসহ পর্েকল্পনা কর্মেরনে অনুরমাদন গ্রহণ কো 

প্ররয়াজন। 

 অস্থ্ায়ীভারব বাৎসর্েক র্ভর্ত্তরি সাহাে মঞ্জুর্ে রকল্যাণ অনুদানক মারি বোেকৃি অরর্ থ পর্েিার্লি 

গকন্দ্রসমূরহে কার্ থক্রমরক সেকারেে র্নয়র্মি কম থসূর্ি র্হরসরব গ্রহরণে র্বষয়টি র্বরবিনাে দার্ব োরম।   

 সমাপ্ত প্রকরল্পে প্রর্ের্েি র্বদ্যমান জনবলরক োজস্ব মারি স্থ্ানান্তরেে প্ররয়াজনীয়িা েরয়রছ।  

 

 

৭.৮ চাইল্ড জসনবসটিভ জসাস্যাল প্রসটকশন ইন বাংলাসেশ (বসএসবপবব) প্রকল্প, জফইজ-২ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়র আওিায় সমাজসসবা অবধেপ্তর কর্তথক ‘চাইল্ড জসনবসটিভ জসাস্যাল প্রসটকশন ইন 

বাংলাসেশ’ (বসএসবপবব) শীষ থক প্রকসল্পর কার্ থক্রম জানুয়াবর ২০১২ জর্সক বািবায়ন করা হসে। 

২০২১-২২ অর্ থবছরে সম্পার্দি উরল্লমরর্াগ্য কার্ থাবর্ল : 

 সমাজকমী র্নরয়াগুঃ ৪৭ জন 

 র্েশু কল্যান গবাি থ সভাুঃ ৪টি 

 েবশিনঃ বশশু আইন ২০১৩ িবষয় সসমবনাে ও পু্েশবকু্ষন । 

 সমাজকমীসদে বকেস বিতেনঃ ১০৫০টি 

 জাবমসন মুবক্তোপ্ত বশশুসদে আবর্ যক সহায়তাঃ ১১ লি ২ হাজে ৫শত 

 ঢাকা বসটি কসপ যাসেশন/ইউবসবি এলাকা বশশু সুেিা সহায়ক হাি স্থাপনঃ ৩টি( কমলাপুে,গািতলী ও সদের্াে) 

 

 “ িাইল্ড গহল্পলাইন-১০৯৮” কার্ থক্ররমে মাধ্যরম অর্জথি সাফল্যুঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সামার্জক অবেয় প্রর্িরোি 

 

 

 

 

 

 

 



৮.০ সামার্জক অবেয় প্রর্িরোি কার্ থক্রম 

৮.১ সেকার্ে আশ্রয় গকন্দ্র  

 পুর্লে কতৃথক ভবঘুরে গগ্রফিাে/র্নোশ্রয় ব্যর্ক্তে আরবদন; 

 র্বরেষ আদালরিে ১ম গশ্রর্ণে ম্যার্জররট কতৃথক ভবঘুরে/র্নোশ্রয় র্হরসরব গঘাষণা বা জির্ক্ত; 

 অভযর্ থনা গকরন্দ্র ভবঘুরে/র্নোশ্রয় ব্যর্ক্ত র্হরসরব নাম গের্জর্েকেণ ও েেণারবেণ; 

 সেকােী আশ্রয় গকরন্দ্র স্থ্ানান্তে; 

 ভবঘুরে ব্যর্ক্তরদে েেণারবেণ ও র্নোপত্তা প্রদান; 

 ভেণরপাষণ, র্েো, বৃর্ত্তমূলক ও দেিা উন্নয়ন প্রর্েেণ প্রদান। োেীর্েক, র র্েবৃর্ত্তক ও মানর্বক 

উৎকষ থিা সািন; 

 কাউরন্সর্লং এে মাধ্যরম মানর্সক িাে উন্নয়ন; 

 স্বর্নভথেিা অজথরনে লরেয িারদে কম থসংস্থ্ারনে ব্যবস্থ্া কো; 

 ভবঘুরে ব্যর্ক্তে আত্মীয়-স্বজনরক খ ুঁরজ গবে কো; 

 সমারজ পুনব থাসরনে ব্যবস্থ্া কো; 

 ফরলাআপ; 

 

      ঢাকা র্বভারগ গমাট সেকােী আশ্রয় গকন্দ্র র্ববেনী 

 আরশ্রয় গকন্দ্র সংখ্যা  ৫টি 

 কম থ এলাকাুঃ গাজীপুে রপূবাইল, কার্েমপুেক নাোয়নগি ররগাদনাইলক মার্নকগিররবর্িলাক 

ঢাকারর্মেপুেক 

  অনুরমার্দি আসন সংখ্যাুঃ ১৪০০ 

 বিথমান র্নবাসীুঃ ৫৬৭ 

 জুন ২০২২ অর্ থবছে পর্ থন্ত গমাট প্রর্েেণপ্রাপ্ত র্নবাসী- ৫১০২ জন। 

  জুন/২০২২ পুনব থাসন-১৬৯৬৭ জন। 

 শুরু গর্রক জুন/২০২২ পর্ থন্ত পুনব থাসন-৫৩,৭৩৯ জন। 

কম থসূর্ি/কার্ থক্রম/প্রকল্প/প্রার্িিার্নক গসবায় িযারলি 

 সকল সেকােী আশ্রয় গকন্দ্রগুরলাই সংস্কারেে অভারব জোজীণ থ ও ভঙ্গুে অবস্থ্ায় েরয়রছ। ফরল আসন 

সংখ্যা অনুর্ায়ী র্নবাসী ভর্িথ কো দর্ব থসহ হরয় পরড়রছ। 

 প্রর্িবন্ধীরদে জন্য র্বরেষার্য়ি পুনব থাসন প্রর্িিান বাংলারদরে মাে একটি হওয়ায় গবর্েে ভাগ মানর্সক 

প্রর্িবন্ধীরদে সেকােী আশ্রয় গকরন্দ্র গদওয়া হয়। ফরল সেকােী আশ্রয় গকরন্দ্রে গর্ মূল লেয িা 

বািবায়ন কো সত কভারব সম্ভব পে হরে না।  

 সেকােী আশ্রয় গকন্দ্রসমূরহ র্নজস্ব র্েো ও প্রর্েেণ কার্েকুলাম র্াকরলও র্নর্দ থি বয়স ও সময়সীমাে 

জন্য র্নবাসীরদে র্র্ার্র্ র্েো ও প্রর্েেণ গদয়া ব্যাহি হরে। 

 যুরগাপরর্াগী প্রর্েেণ কার্ থক্ররমে স্বল্পিা। 

 আশ্রয় গকরন্দ্রে র্নবাসীরদে আয়বি থক কম থসূর্িে স্বল্পিা/সীমাবেিা। 

 আশ্রয় গকরন্দ্রে র্নবাসীরদে কম থসংস্থ্ান ও পুনব থাসরনে স্বল্পিা/সীমাবেিা। 



প্রার্িিার্নক গসবা বািবায়ন গর্রক র্েমন 

উপযু থক্ত র্েো, িমীয় অনুোসন, শৃঙ্খলাে অভযাস এবং র্নয়র্মি কাউরন্সর্লং এে মাধ্যরম সুপরর্ আনা সম্ভব। 

উপযু থক্ত কার্েগেী প্রর্েেণ, আয়বি থক কম থসূর্ি গ্রহণ ও সকল বািবায়রনে মাধ্যরম র্নবাসীরদে আত্মর্নভথেেীল করে 

গরড় গিালা এবং গদরেে আর্ থ-সামার্জক উন্নয়রন অংেীদাে কো সম্ভব। 

র্নবাসীরদে পর্েবাে খ ুঁরজ গবে করে িারদেরক পর্েবারে পুনুঃএকেীকেণ র্কংবা র্ববারহে মাধ্যরম পার্েবার্েক বা 

সামার্জক েমিায়রন র্ফর্েরয় আনা সম্ভব। 

৮.২ সামার্জক প্রর্িবন্ধী গমরয়রদে প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র : 

 গর্ নািারে র্নরয়ার্জি র্ারদে বয়স ১৮ বছরেে উরর্ধ্থ নয় িারদেরক র্বদ্যমান র্েশু আইন, ২০১৩; নােী ও 

র্েশু র্নর্ থািন দমন আইন ২০০০ ভবঘুরে ও র্নোশ্রয় রব্যর্ক্তক পুনব থাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংর্িি 

আইরনে র্বিান গমািারবক র্বর্ভন্ন গর্ নপল্লী ও অন্যান্য স্থ্ান গর্রক উোে। 

 উোেকৃি র্করোেী ও কন্যা র্েশুে নাম র্নবন্ধনপূব থক ০৬ র্বভারগ অবর্স্থ্ি ০৬টি সামার্জক প্রর্িবন্ধী 

গমরয়রদে প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকরন্দ্র িারদে েেণারবেণ ও র্নোপত্তাে জন্য আবাসরনে ব্যবস্থ্া। 

 উোেকৃিরদে র্নয়র্মি োেীর্েক ও মানর্সক র্ির্কৎসা প্রদান। 

 র্নর্বড় কাউরন্সর্লং ও মর্নটর্েং এে মাধ্যরম র্নবাসীরদে মানর্সক উৎকষ থ সািন এবং অনবি গর্ নািারেে 

ের্িকে র্দক সম্পরকথ সরিিনিা বির্ে । 

 অনানুিার্নক র্েো, িমীয় অনুোসন ও র্বর্ভন্ন গেির্ভর্ত্তক প্রর্েেরণে মাধ্যরম িারদেরক স্বাবলম্বী করে গরড় 

গিালা। 

 কম থসংস্থ্ান, স্বকম থসংস্থ্ান, র্ববাহ র্কংবা প্রকৃি অর্ভভাবক, র্নকট আত্মীয় অর্বা অন্য গকান ববি 

অর্ভভাবরকে র্নকট হিান্তরেে মাধ্যরম পুনব থাসরনে ব্যবস্থ্া গ্রহণ। 

 গকরন্দ্রে ব্যবস্থ্াপক ও গকইস ওয়াকথারেে সুপার্েে এবং গকরন্দ্রে ব্যবস্থ্াপনা কর্মটিে অনুরমাদনক্ররম 

িারদেরক ববি অর্ভভাবরকে গহফাজরি জির্ক্ত প্রদান। 

মানব উন্নয়ন, অর্ থননর্িক প্রবৃর্ে ও দার্েদ্রয র্নেসরন প্রভাব : 

 স্বাভার্বক জীবনর্াোয় প্রিযাবিথন এবং পর্েবাে ও সমারজ পুনুঃএকেীকেরণে মাধ্যরম মানব উন্নয়ন ও 

সামর্গ্রক উন্নয়রন পরোেভারব গুরুত্বপূণ থ ভূর্মকা পালন কেরছ। 

 উপযুক্ত প্রর্েেরণে মাধ্যরম কম থসংস্থ্ান ও স্বকম থসংস্থ্ারনে ফরল সামর্গ্রক অর্ থননর্িক প্রবৃর্েরি ও 

দার্েদ্র¨ র্নেসরন গুরুত্বপূণ থ ভূর্মকা োমরছ। 

অজথন রউদ্ভাবন, কার্ থক্রম বািবায়রন দেিা, অজথন ইিযার্দক :  

         ঢাকা র্বভারগে সামার্জক প্রর্িবন্ধী গমরয়রদে প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র িথ্য 

 গকন্দ্র নামুঃ সামার্জক প্রর্িবন্ধী গমরয়রদে প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র, ফর্েদপুে 

 আসন সংখ্যাুঃ ১০০ 

 বিথমান র্নবাসীুঃ ৪০ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট প্রর্েেণ প্রাপ্ত র্নবাসী- ১৯১ জন। 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে  পুনব থাসন - ১৯৭ জন 

 

 



৮.৩ মর্হলা ও র্েশু-র্করোেী গহফাজিীরদে র্নোপদ আবাসন গকন্দ্র (গসফরহাম): 

মর্হলা ও র্েশু-র্করোেীরদে বুইজিমী সমস্যাে মরধ্য র্বিােকালীন িারদে র্নোপদ গহফাজরি োমা একটি গুরুত্বপূণ থ 

সমস্যা। সামার্জক ও অর্ থননর্িক গপ্রোপরট জনরগািীে এ অংরেে জীবন প্রর্িল ল ও র্বিােকালীন ছাড়াও 

পার্েবার্েক সমস্যা, সামার্জক পর্ের্স্থ্র্ি ও নানার্বি কােরণ মর্হলা ও র্েশু-র্করোেীরদে গজল, হাজি বা 

র্নোপদ গহফাজরি র্াকরি বাধ্য হরি হয়। গজল বা হাজরিে র্বরূপ পর্েরবরেে কােরণ এরদে অরনরকই োেীর্েক 

ও মানর্সকভারব র্বপর্ থি হরয় পরড়। গকউ গকউ মূল্যরবারিে অবেরয়ে কােরণ অপোিপ্রবণ হরয় ওরঠ। সেকাে 

র্বষয়টিরক র্র্ার্র্ গুরুত্ব র্দরয় এ অবস্থ্া র্নেসরনে জন্য সািােণ গজলমানাে বাইরে র্ভন্ন পর্েরবরে মর্হলা ও 

র্েশু-র্করোেী গহফাজিীরদে র্নোপদ আবাসন গকন্দ্র প্রর্িিা করেরছ। র্সরলট ও বর্েোল গজলায় ১ জুলাই, ২০০২ 

গর্রক গহফাজিীরদে র্নোপদ আবাসন গকন্দ্র িালু কো হরয়রছ। পেবিীরি িট্টগ্রাম, োজোহী ও খলনারি 

রবারগেহাটক র্নোপত্তা গহফাজর্িরদে র্নোপদ আবাসন গকন্দ্র িালু কো হরয়রছ। গমাট ৬টি গকরন্দ্রে অনুরমার্দি 

আসন সংখ্যা ৩০০, বিথমান র্নবাসীে সংখ্যা ৪৪৬ এবং এ পর্ থন্ত রজুন ২০২০ক পুনব থাসরনে সংখ্যা ৮ হাজাে ৮৯৩ 

জন।  

গসবাসমূহ: 

 র্নোপদ আশ্রয় প্রদান;  

 র্বনামূরল্য মাদ্য, বস্ত্র, র্ির্কৎসা, র্েো ও র্বরনাদন;  

 গকসওয়াকথ এে মাধ্যরম আর্ থ-সামার্জক ও ব্যর্ক্তগি অবস্থ্া সম্পরকথ িােণা লাভ এবং িারদে মানর্সক 

অবস্থ্াে উন্নয়ন;  

 র্নি থার্েি শুনানীে র্দরন র্নবাসীে র্নোপত্তা র্নর্িিপূব থক গকাট থ’এ হার্জে কো এবং গকাট থ গর্রক গকরন্দ্র 

গফেি আনা;  

 দে জনসম্পরদ উন্নীি কোে লরেয সরিিনিা বৃর্ে ও বৃর্ত্তমূলক প্রর্েেরণে ব্যবস্থ্া কো;  

 গকরন্দ্র অবস্থ্ানকালীন সকল প্রকাে োেীর্েক ও মানর্সক র্ির্কৎসাে ব্যবস্থ্াসহ সম্ভাব্য আইনগি 

সহায়িা প্রদান কো;  

 গকরন্দ্র অবস্থ্ানেি মর্হলা ও র্েশু গহফাজিীরদে মানবার্িকাে সজিন্নি োমা।  

         ঢাকা র্বভারগে সামার্জক প্রর্িবন্ধী গমরয়রদে প্রর্েেণ ও পুনব থাসন গকন্দ্র িথ্য 

 গকন্দ্র নামুঃ মর্হলা ও র্েশু র্করোেী গহফাজিীরদে র্নোপদ আবাসন গকন্দ্র (গসফরহাম), ফর্েদপুে 

 আসন সংখ্যাুঃ ১০০ 

 বিথমান র্নবাসীুঃ ৭২ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট প্রর্েেণ প্রাপ্ত র্নবাসী- ৭৬ জন। 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে  পুনব থাসন - ১৬০৩ জন 

বার্ষ থক কম থসম্পাদন চুর্ক্ত অনুর্ায়ী ২০২১-২২ অর্ থবছরেে লেযমাো ও অজথন 

ক্রম: 

নং 

কার্ থক্রম/লেযমাো অজথন 

১. আইসনে সহায়তায় আসা বশশু িা আইসনে সংর্াত জবড়ত 

বশশুসদে েবশিণ ও পুনঃএকীকেণ সহায়তা োপ্ত বশশু 

৩৪০৫ জন 

২. মবহলা ও বশশু-বকসশােী দহফাজতীসদে বনোপদ আিাসন (সসফ 

দহাম) ] আশ্রয়োপ্ত নােী ও বশশু 

১২৫ 

৩.  পুনি যাবসত নােী ও বশশু ৭০ জন 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রর্িবন্ধী ব্যর্ক্তরদে সুেো ও উন্নয়ন 

 

 

 



৯.০ প্রর্িবন্ধী ব্যর্ক্তরদে সুেো ও উন্নয়ন কম থসূর্ি  

৯.১ সরকাবর বাক-েবণ প্রবিবন্ধী ববযালয় :  

১৯৬৫ সাসল ফবরেপুর, চাঁেপুর ও বসসলসট ১টি কসর েবণ প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের জন্য সরকাবর বাক্-েবণ 

প্রবিবন্ধী ববযালয় স্থাপন করা হয়। পরবিীসি বেনাইেহ ও িাঁদপুে জজলায় েবণ প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের জন্য 

আরও সরকাবর বাক্-েবণ প্রবিবন্ধী ববযালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রবিষ্ঠাসন েবণ প্রবিবন্ধী বশযার্ীসক 

ভরণসপাষণ, বশযা, প্রবশযণ, বচবকৎসা, বচত্তববসনােন ও পুনব থাসসনর মাধ্যসম সমাসজ প্রবিবষ্ঠি করা হসে। 

বিথমাসন সারা জেসশ পবরচাবলি ৪টি সরকাবর বাক্-েবণ প্রবিবন্ধী ববযালয় আসন সংখ্যা ৪০০টি।  

 

জসবাসমূহ :  

 ইশারা ভাষা বশযা; 

 সাধারণ বশযা; 

 আবাবসক ও অনাবাবসক সুববধা;  

 আবাবসক োেসের জন্য ববনামূসল্য ভরণ গপাষণ বৃবত্তমূলক প্রবশযণ, বচবকৎসা জসবা, জখলাধুলা ও 

র্িত্তর্বরনাদন; এবং 

 পুনব থাসন ।  

         ঢাকা র্বভারগে সেকােী বাক- েবণ প্রবিবন্ধী ববযালয়  িথ্য 

 গকন্দ্র নামুঃ সেকার্ে বাক্-শ্রবণ প্রর্িবন্ধী র্বদ্যালয়, ফর্েদপুে 

 আসন সংখ্যাুঃ ১০০ 

 বিথমান র্নবাসীুঃ ৯৫ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট প্রর্েেণ প্রাপ্ত র্নবাসী- ০ জন। 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে  পুনব থাসন - ৮০১ জন 

 

 

 

৯.২ বপ,এইচ,টি, জসটার 

দৃবি ও েবণ প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের ভরণসপাষণ, বশযা, প্রবশযণ, বচবকৎসা, বচত্তববসনােন ও পুনব থাসসনর জন্য 

১৯৬২ সাসল বপ,এইচ,টি,জসটার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রবিষ্ঠা করা হসয়সে। 

প্রসি¨কটি জসটাসর বপ,এইচ,টি,জসটাসর দৃবি প্রবিবন্ধীসের জন্য ১টি ও  েবণ প্রবিবন্ধীসের জন্য ১টিসহ জমাট ২টি 

ববযালয় রসয়সে। বিথমাসন সারা জেসশ পবরচাবলি ৪টি বপ,এইচ,টি,জসটার ববযালসর়্ের আসন সংখ্যা ৫৮০টি।  

জসবাসমূহ : 

 ইশারা ভাষা বশযা; 

 সাধারণ বশযা; 

 আবাবসক ও অনাবাবসক সুববধা;  

 আবাবসক বশযার্ীসের জন্য ববনামূসল্য ভরণ-গপাষণ বচবকৎসা জসবা, জখলাধুলা, র্িত্তর্বরনাদন;  

 জেইল পিবিসি বশযা োন এবং ববনামূসল্য জেইল পুস্তক সরবরাহ; 

 সহায়ক বশযা উপকরণ সরবরাহ; এবং পুনব থাসন ।  



         ঢাকা র্বভারগে বপ,এইচ,টি, জসটার 

 গকন্দ্র নামুঃ বপ,এইচ,টি, জসটার বমরপুর  

 আসন সংখ্যাুঃ ১৪০ 

 বিথমান র্নবাসীুঃ ১৫১ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট প্রর্েেণ প্রাপ্ত র্নবাসী- ১০২ জন। 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে  পুনব থাসন -  জন 

 

 

৯.৩ সমবম্বি দৃবি প্রবিবন্ধী বশযা কার্ থক্রম  

১৯৭৪ সসন দৃবি প্রবিবন্ধী বশযার্ীসের জন্য সমবন্বি দৃবি প্রবিবন্ধী বশযা কার্ থক্রম শুরু হয় । দৃবি প্রবিবন্ধী 

বশশুসের জন্য বশযার সুরর্াগ বনবশ্চিকরণ, তুলনামূলকভাসব ব্যয়বহুল প্রাবিষ্ঠাবনক কম থসূবচর পবরবসিথ স্থানীয় 

ববযালসয় চক্ষুষ্মান বশযার্ীসের সসঙ্গ ববসশষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং বনজস্ব পবরসবশ ও অবস্থার সাসর্ িাল 

বমবলসয় চলাসফরা করসি পারা, সসব থাপবর িাসেরসক মূলসরাসি সমৃ্পক্ত করার (Inclusion) উসদ্দসশ্য 

সমাজসসবা অবধেপ্তর  ৬৪টি জজলায় ৬৪টি সমবন্বি দৃবি প্রবিবন্ধী বশযা কার্ থক্রম পবরচালনা করসে। প্রবিটিসি 

১০টি আসন এবং গমাট অনুরমার্দি আসন সংখ্যা  

জসবাসমূহ :  

 সাধারণ বশযার্ীসের সাসর্ আনুষ্ঠাবনক বশযা প্রোন (Inclusive Education); 

 জেইল পিবির মাধ্যসম বশযাোন; 

 ববনামূসল্য জেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক বশযা উপকরণ সরবরাহ; 

 আবাবসক োেসের জন্য ববনামূসল্য ভরণগপাষণ বচবকৎসাসসবা, জখলাধুলা ও র্িত্তর্বরনাদন; এবং  

 পুনব থাসন । 

 

ঢাকা ববভাসগর সমবম্বি দৃবি প্রবিবন্ধী বশযা কার্ থক্রম 

 প্রর্িিারনে সংখ্যাুঃ ১৩ টি  ( সকল জজলা) 

 আসন সংখ্যাুঃ ১৩০ 

 বিথমান র্নবাসীুঃ ৯০ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট এসএসর্স পাে-৯০ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট এইিএসর্স পাে-১০৭ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট প্রর্েেণ প্রাপ্ত র্নবাসী- ৪৪ জন। 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে  পুনব থাসন - ১১৩ জন 

 

 

৯.৪ শ্রেইল শ্রপ্রস 

জেইল জপ্রস দৃবি প্রবিবন্ধী োেসের জেইল পিবিসি বশযাোসনর জন্য প্রবিবন্ধী ব্যবক্তসের বৃবত্তমূলক 

প্রবশযণ ও পুনব থাসন জকন্দ্র (ইআরবসবপএইচ) টঙ্গী, গাজীপুসর একটি জেইল জপ্রস রসয়সে এ জপ্রস’এর 

মাধ্যসম মূবদ্র্ি পুস্তকসমূহ ববনামূসল্য সমাজসসবা অবধেপ্তর পবরচাবলি দৃবিপ্রবিবন্ধী ববযালয়সমূসহ 

সরবরাহ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালসয়র অধীন এটুআই প্রকসল্পর অর্ থায়সন বিনটি জেইল 



বপ্রটারসহ আনুষাবঙ্গক র্ন্ত্রপাবি ইসিামসধ্য স্থাপন করা হসয়সে । ১৯৯৫ সন জর্সক ২০১৬ সন পর্ থি 

প্রর্ম জেবণর ২ হাজার ৪৪৮টি, বিিীয় জেবণর ১ হাজার ৭০৭টি, র্তিীয় জেবণর ৫ হাজার ৪৫৯টি, চতুর্ থ 

জেবণর ৪ হাজার ৭৯৭টি, পঞ্চম জেবণর ৪ হাজার ৬৫০টি, ষষ্ঠ জেবণর ১ হাজার ৯৬৬টি, সপ্তম জেবণর ১ 

হাজার ৫৪৪টি, অিম জেবণর ১ হাজার ৪৬৩টি, নবম জেবণর ও েশম জেবণর ১ হাজার ৫০৩টি বইসহ 

সব থসমাট ২৫ হাজার ৫৪৭টি বই এবং ২,০০০ কবপ কযাসলন্ডার মূদ্র্ণ ও সরবরাহ করা হয়। 

 

 

৯.৫ এবতম ও েবতিিী দছসল-দমসয়সদে জন্য কাবেগেী েবশিণ দকন্দ্র 

সমাজরসবা অর্িদপ্তে সাোরদরেে প্রর্িবন্ধীরদে জন্য র্বর্ভন্ন প্রর্িিান ও কম থসূর্ি পর্েিালনা করে 

আসরছ। প্রর্িবন্ধীো যুরগাপরর্াগী কার্েগর্ে প্রর্েেণ গ্রহণ করে কম থসংস্থ্ান ও পুনব থাসরনে সুরর্াগ গপরল 

িাো সমাজ বা পর্েবারেে গবা া ও করুণাে পাে না হরয় র্নরজোই স্বাবলম্বী হওয়াে পাোপার্ে জািীয় 

অর্ থননর্িক কম থকারন্ড অবদান োমরি সেম হরব। এ লেযরক সামরন গেরম সমাজরসবা অর্িদপ্তে  

প্রর্িবন্ধী গছরল-গমরয়রদে আধুর্নক কার্েগর্ে প্রর্েেণ প্রদান করে িাকুেী ও স্ব-কম থসংস্থ্ারনে মাধ্যরম 

সমারজ পুনব থাসন কোে লরেয গদরেে ৬টি এর্িম ও প্রর্িবন্ধী গছরলরমরয়রদে কার্েগর্ে প্রর্েেণ গকন্দ্র 

স্থ্াপন কো হরয়রছ। প্রবিটি জকসন্দ্র আসন সংখ্যা ১০০ জন । 

জসবার বববরণুঃ  

 ববসশষ পিবিসি মানবসক প্রবিবন্ধীসের সািােণ র্েোে পাোপার্ে র্বর্ভন্ন কার্েগর্ে প্রর্েেণ প্রদান; 

 র্ফর্জওরর্োপী, স্পীিরর্োপী ও সাইরকারর্োপী প্রদান; 

 র্েশুরদে আবাসন, ভরণসপাষণ ও  বচবকৎসা জসবা; 

 জখলাধুলা, বচত্তববসনােন ও  পুনব থাসসনর ব্যবস্থা করা;  

 

ঢাকা ববভাসগর এবতম ও েবতিিী দছসল-দমসয়সদে জন্য কাবেগেী েবশিণ দকন্দ্র  

 গকন্দ্র নামুঃ এর্িম ও প্রর্িবন্ধী গছরলরমরয়রদে কার্েগেী প্রর্েেন গকন্দ্র র্েবিে মাদােীপুে 

 আসন সংখ্যাুঃ ১০০ 

 বিথমান র্নবাসীুঃ ৯৪ জন 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছে পর্ থন্ত গমাট প্রর্েেণ প্রাপ্ত র্নবাসী- ৬৮৯ জন। 

 গেরিে  নামুঃ কর্ম্পউটাে এর্েরকেন,গারম থন্টস গটংলার্েং,এযার্নরমল হাসরবন্ডী ও গপার্ি,মর্বর্লটি 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে  পুনব থাসন - ৪৯৭ জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১০.০ সমাজরসবায় ইরনারভেন 

 মর্ন্ত্রপর্েষদ র্বভাগ কতৃথক ২০১৩ সরন জার্েকৃি প্রজ্ঞাপরনে আরলারক সমাজরসবা অর্িদফিরে 

ইরনারভেন টিম গঠন কো হরয়রছ। মর্ন্ত্রপর্েষদ র্বভাগ কতৃথক ২০১৫ সরন জার্েকৃি উদ্ভাবন কম থপর্েকল্পনা 

প্রণয়ন ও মূল্যায়ন র্নরদ থর্েকা, ২০১৫ এে আওিায় সমাজরসবা অর্িদপ্তরেে ‘উদ্ভাবন কম থপর্েকল্পনা 

২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭’ প্রণয়ন কো হরয়রছ এবং গস গমািারবক কার্ থক্রম পর্েিার্লি হরে। 

 

র্বভাগীয় সমাজরসবা কার্ থালয় ঢাকা অিীন উদ্ভাবনী উরদ্যাগসমূহ 

ঢাকা বিভাসগে বিবভন্ন উদ্ভািনী উসদ্যগ 

বিভাগ দজলা উদ্ভািনী উসদ্যসগে নাম িাস্তিাবয়ত 

কম য এলাকা 

সময়কাল িাস্তিায়সনে ফলাফল 

            

ঢাকা ফবেদপুে স্বপ্নজয় সেকাবে বশশু 

পবেিাে 

(িালক) 

ফবেদপুে 

২০২১-২০২২ অর্ য 

িছে 

েবতষ্ঠাসনে বনিাসীসদে বিবভন্ন শােীবেক েবশিণ 

েদান কোয় বনিাসীবৃন্দ দসনািাবহনী, পুবলশসহ 

বিবভন্ন েবতসর্াবগতামূলক পেীিায় শােীবেক 

সিমতাে বদক দর্সক এবগসয় র্াকসি। 

ঢাকা বকসশােগঞ্জ সেকাবে বশশু 

পবেিাে(িালক) এ 

মাশরুম িাষ েকপনা গ্রহণ 

সেকাবে বশশু 

পবেিাে 

(িালক) 

২০২১-২০২২ উৎপাবদত মাশরুসম বনিাসীসদে পুবষ্ট িাবহদা পূেণ 

হসে। 

ঢাকা গাজীপুে ভািারভাগীরদে লাইভ 

গভর্ের্ফরকেরনে 

মাধ্যরম মৃি 

ভািারভাগীরদে র্ির্িি 

কেণ 

কার্লয়ানকে জুলাই ২০২২ হরি 

জুন ২০২৩ 

১) মৃত,  বনরুসদ্দশ ও অসর্াগ্য  ভাতাসভাগীসদে সনাক্ত 

কো সম্ভি হসি।  

২) ভাতাসভাগীসদে ভাতা উসিালসন বক বক 

দেকবনকযাল ও নন দেকবনকযাল সমস্যা হসে তা 

দজসন সমািাসনে উসদ্যাগ গ্রহণ কো সম্ভি হসি। 

দেকবনকযাল সমস্যা দর্মন দমািাইসল ভাতাে 

এসএমএস না আসা, ভাতাসভাগীসদে দমািাইল নাম্বাসে 

োকা ইন হসয়সছ বকনা তা অবফসাসেে আইবিে 

মাধ্যসম জানসত না পাো... ইতযাবদ।  নন দেকবনকযাল 

সমস্যা দর্মন বনকে আত্বীয়সদে িাো ভাতা চুবে হসয় 

র্াসে বক না, নাম্বাে পবেিতযসন কেণীয় বক... 

ইতযাবদ।  

৩) সূিণ য নাগবেক পবেিয় পত্রবিহীন েবতিিী 

ভাতাসভাগীসদে সনাক্ত কো ও দর্াগ্য ব্যবক্তসদে 

জবেসপে আওতায় আনা। 

৪)মৃত েবতিিী ভাতাসভাগীসদে সনাক্ত কসে DIS 

হালনাগাদ কো। 

৫) সঠিকভাসি  সঠিক দলাসকে বনকে ভাতা দপ ৌঁসছ 

দদওয়া বনবিত কোে েসিষ্ট 

 

 

 

 

 

 

 



১৫.০ পর্েকল্পনা ও উন্নয়ন 

ঢাকা র্বভারগে উন্নয়নমূলক েকল্প 
 

১।গজলা কমরেক্স 

বিভাগ দজলা  োক্কবলত মূল্য চুবক্ত মূল্য কাসজে অগ্রগবত মন্তব্য   

ঢাকা ঢাকা           

ঢাকা ফবেদপুে 

  

150745000 

(সভবেসয়শন সহ) 
৯৯.০০% 

    

ঢাকা দগাপালগঞ্জ 

    ১০০ 

৪/৮/২০২২ 

তাবেখ কবমটিে 

মাধ্যসম বুসে 

দনয়া হসয়সছ।   

ঢাকা গাজীপুে 0 অবিগ্রহণ েবক্রয়ািীন ২য় দফইসজে অন্তর্ভ যক্ত হসয়সছ 

 

২।সমর্িি দৃর্ি প্রর্িবন্ধী গহারস্টল র্নম থান 

বিভাগ দজলা  োক্কবলত মূল্য চুবক্ত মূল্য কাসজে অগ্রগবত মন্তব্য 

ঢাকা ফবেদপুে 

  

১৮৭৯৯৯৯৩ 

(সভবেসয়শন সহ) 
১০০.০০% 

  

ঢাকা োজিাড়ী ০ ০ ০ ০ 

ঢাকা দগাপালগঞ্জ       বুবেয়া পাই নাই 

ঢাকা োঙ্গাইল   15800000 ১০০.০০%   

 

৩।সেকােী ও গবসেকােী গর্ র্ উরদ্যরগ প্রকল্প 

  সেকােী ব্যয় দিসেকােী 

ব্যয় 

দমাে 

১ মাদােীপুে িায়াসিটিক হাসপাতাল স্থাপন 

(বিসসম্বে, ২০১৮ হসত নসভম্বে ২০২১) 

১৭১৮.৫৯ ৪৩৪.৭২ ২১৫৩.৩১ 

২ ফবেদপুে ও োজিাড়ী দজলাে বিবভন্ন উপসজলাে 

দুস্থ ও অসহায় নােীসদে আয়িি যক কার্ যক্রসমে 

উপে েবশিণ 

(জুলাই,২০১৯ দর্সক জুন, ২০২১) 

১৩০৬.৬৭২ ৩২৬.৬৬৮ ১৬৩৩.৩৪ 

৩ দছতাো ছবফউল্লাহ বকিনী ও েবতিিী দসিা দকন্দ্র 

স্থাপন (নসভম্বে ২০১৯ হসত বিসসম্বে ২০২১) 

১৯৭৬.০০ ৫১১.৭৮ ২৪৮৭.৭৮ 

৪ দগাপালগঞ্জ দজলাে দকাোলীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও 

মুকসুদপুে উপসজলাে দু:স্থ ও অসহায় ও দবেদ্র 

জনসগাষ্ঠীে মসধ্য েবশিসণে মাধ্যসম দেি বভবিক 

দিতা উন্নয়ন এিং আয়-উপাজযসন সিমতা বৃবিে 

মাধ্যসম দাবেদ্র বিসমািন’ 

18.3900 4.6037 22.9637 

৫ গাজীপুে িায়াসিটিক হাসপাতাল স্থাপন 

 

2০০- 1.১৬ 2০১.১৬ 

 

 



 

বদিস, অনুষ্ঠান উৎসিবদ ও পুরুস্কাে 

 

 

১। বিভাগীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃবতক েবতসর্াবগতা ২০২১-২২ 

 

 অনুবষ্ঠত তাবেখঃ জুন ১৭-১৮/ ২০২২ 

 দভনুযঃ শােীবেক বশিা কসলজ দমাহাম্মদপুে ও গ্রাবফক্স আে যস দমাহাম্মদপুে      

 অংশগ্রহনকােী েবতষ্ঠাসনে সংখ্যাঃ ৩১ টি 

 অংশগ্রহনকােী বনিাসীে সংখ্যাঃ িালক- ৩৫৩ জন     

                                        িাবলকা- ৪৮৬ জন  

                                        সি যসমাে- ৮৩৯ জন 

 

ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া প্রবতরর্াবগতা -২০২২ 
 

ইসভন্ট ও েবতসর্াবগসদে সংখ্যা 

ক্র:ন: ইসভন্ট িালক/িাবলকা েবতসর্াবগে সংখ্যা 

িাবষ যক ক্রীড়া েবতসর্াগীতা-২০২২ (িালক) 

1.  দীর্ য লম্ফ (৫’-০” ফুে িা তদুিয) িালক ২২  

2.  উচ্চ লম্ফ (৫’-০” ফুে িা তদুিয) িালক ২২ 

3.  ২০০ বম. শ্রদৌড় (৫’-০” ফুে িা তদুিয) িালক ২৪ 

4.  দীর্ ম লম্ফ (৪’-৬” হরত ৫’-০” বনরি) িালক ২২ 

5.  ভােসাম্য শ্রদৌড় (৪’-৬” হরত ৫’-০” বনরি) িালক ২২ 

6.  ১০০ বম. শ্রদৌড় (৪’-৬” হরত ৫’-০” বনরি) িালক ২২ 

7.  ৫০ বম. শ্রদৌড় (৪’-৬” হরত বনরি) িালক ২২ 

8.  শ্রমােগ লড়াই (৪’-৬” হরত বনরি) িালক ২২ 

9.  বিস্কুট শ্রদৌড় (৪’-৬” হরত বনরি) িালক ২২ 

সি যসমাে  ২০০ 

িাবষ যক ক্রীড়া েবতসর্াগীতা-২০২২ (িাবলকা) 

10.  দীর্ ম লম্ফ (৪’-৯” িা তদুর্দ্ম) িাবলকা  ১৮ 

11.  ভােসাম্য শ্রদৌড় (৪’-৯” িা তদুর্দ্ম) িাবলকা ১৮ 

12.  ১০০ বম. শ্রদৌড় (৪’-৯” িা তদুর্দ্ম) িাবলকা ১৮ 

13.  দীর্ ম লম্ফ (৪’-০” হরত ৪’-৯” বনরি) িাবলকা ১৬ 

14.  ভােসাম্য শ্রদৌড় (৪’-০” হরত ৪’-৯” বনরি)   িাবলকা ১৮ 

15.  ১০০ বম. শ্রদৌড় (৪’-০” হরত ৪’-৯” বনরি) িাবলকা ১৮ 

16.  ৫০ বম. শ্রদৌড় (৪’-০” বনরি) িাবলকা ১৮ 

17.  সুই সুতাে শ্রদৌড় (৪’-০” বনরি) িাবলকা ১৮ 

18.  বিস্কুট শ্রদৌড় (৪’-০” বনরি) িাবলকা ১৮ 

সি যসমাে  ১৬০ 

সাংস্কৃবতক প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িালক) 

19.  আধুবনক গান (০৭-১০ িছে)  িালক ১৪ 

20.  শ্রদশাত্বরিাধক গান (০৭-১০ িছে) িালক ১০ 

21.  আবৃবি (০৭-১০ িছে) িালক ১১ 

22.  েিীন্দ্র সংগীত (১১-১৪ িছে) িালক ১০ 



23.  নজরুল গীবত (১১-১৪ িছে) িালক ০৮ 

24.  আবৃবি (১১-১৪ িছে) িালক ১২ 

25.  েিীন্দ্র সংগীত (১৫-১৮ িছে) িালক ০৯ 

26.  নজরুল গীবত (১৫-১৮ িছে) িালক ০৮ 

27.  আবৃবি (১৫-১৮ িছে) িালক ১২ 

28.  উপবিত িক্তৃতা (১৫-১৮ িছে) িালক ০৯ 

সি যসমাে  ১০৩ 

সাংস্কৃবতক প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িাবলকা) 

29.  আধুবনক গান (০৭-১০ িছে) িাবলকা ১৩ 

30.  শ্রদশাত্বরিাধক গান (০৭-১০ িছে) িাবলকা ১২ 

31.  একক নৃতয (০৭-১০ িছে) িাবলকা ১২ 

32.  দলীয় নৃতয (০৭-১০ িছে) িাবলকা ০৮ 

33.  আবৃবি (০৭-১০ িছে) িাবলকা ১২ 

34.  েিীন্দ্র সংগীত (১১-১৪ িছে) িাবলকা ১৪ 

35.  নজরুল গীবত (১১-১৪ িছে) িাবলকা ১৩ 

36.  একক নৃতয (১১-১৪ িছে) িাবলকা ১৩ 

37.  দলীয় নৃতয (১১-১৪ িছে) িাবলকা ১৩ 

38.  আবৃবি (১১-১৪ িছে) িাবলকা ১২ 

39.  েিীন্দ্র সংগীত (১৫-১৮ িছে) িাবলকা ১৪ 

40.  নজরুল গীবত (১৫-১৮ িছে) িাবলকা ১৩ 

41.  একক নৃতয (১৫-১৮ িছে) িাবলকা ১৬ 

42.  দলীয় নৃতয (১৫-১৮ িছে) িাবলকা ১২ 

43.  আবৃবি (১৫-১৮ িছে) িাবলকা ১৫ 

সি যসমাে  ১৯২ 

গ্রুপ প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িালক) 

44.  (বপটি)  িালক ১৬৫ 

45.  (কুিকাওয়াজ) িালক ১৯৮ 

46.  (বিসসি) িালক ১০৯ 

47.  বক্রসকে ম্যাি িালক ১২২ 

সি যসমাে             ৫৯৪ 

গ্রুপ প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িাবলকা)   

48.  (বপটি)  িাবলকা ২৯৯ 

49.  (কুিকাওয়াজ) িাবলকা ৩৪৪ 

50.  (বিসসি) িাবলকা ৪৬৯ 

51.  বক্রসকে ম্যাি িাবলকা ৭৫ 

সি যসমাে  ১১৮৭ 

 

 

 

ঢাকা বিভাগীয় িাবষ যক ক্রীড়া/সাংস্কৃবতক/গ্রুপ ও েবতিিী েবতসর্াবগসদে সংখ্যা-২০২২ 

 

ক্র:ন: আইসেম ইসভন্ট সংখ্যা েবতসর্াবগে সংখ্যা 

১ িাবষ যক ক্রীড়া েবতসর্াগীতা-২০২২ (িালক) ০৯ ২০০ 

২ িাবষ যক ক্রীড়া েবতসর্াগীতা-২০২২ (িাবলকা) ০৯ ১৬০ 

৩ সাংস্কৃবতক প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িালক) ১০ ১০৩ 



৪ সাংস্কৃবতক প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িাবলকা) ১৫ ১৯২ 

৫ গ্রুপ প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িালক) ০৪ ৬০৮ 

৬ গ্রুপ প্রবতরর্াবগতা -২০২২ (িাবলকা) ০৪ ১২০০ 

সি যসমাে (িালক/িাবলকা)  ২৪৬৩ 

 

 

1.  িযাবিয়ন ক্রীড়া প্রবতরর্াবগতা   িালক 

সেকাবে বশশু পবেিাে িালক, বমেপুে, 

ঢাকা 

ের্ম= শ্রমা: আনাস 

  

2.  িযাবিয়ন ক্রীড়া প্রবতরর্াবগতা  িাবলকা 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িাবলকা), 

োংগাইল 

ের্ম= সািবেনা 

সেকাবে বশশু পবেিাে 

(িাবলকা),ফবেদপুে 

বিতীয় = লাবময়া আক্তাে 

3.  
িযাবিয়ন সাংস্কৃবতক 

প্রবতরর্াবগতা  
 িালক 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক), 

োংগাইল 

ের্ম= ফজলুল হক কাওসাে 

সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক), 

মসনাহেদী, নেবসংদী 

বিতীয়= শ্রমাঃ েবফকুল ইসলাম 

4.  শ্রেষ্ঠ প্রবতষ্ঠান ক্রীড়া  িালক 
সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক) 

দগাপালগঞ্জ 

িযাবিয়ান 

5.  শ্রেষ্ঠ প্রবতষ্ঠান ক্রীড়া িাবলকা 
দশখ োসসল দুঃস্হ বশশু েবশিণ ও 

পুনি যাসন দকন্দ্র,টুবঙ্গপাড়া, দগাপালগঞ্জ 

িযাবিয়ান 

6.  শ্রেষ্ঠ প্রবতষ্ঠান সাংস্কৃবতক  িালক 
সেকাবে বশশু পবেিাে (িালক), 

োংগাইল 

িযাবিয়ান 

7.  শ্রেষ্ঠ প্রবতষ্ঠান সাংস্কৃবতক িাবলকা 
সেকাবে বশশু পবেিাে(িাবলকা) 

বকসশােগঞ্জ        

িযাবিয়ান 

 

 

২. বিবভন্ন বদিস পালনঃ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় , সমাজসসিা অবিদফতে কর্তযক জাতীয় ও আন্তজযাবতক বিবভন্ন বদিস পালন কো হয় । বিভাগীয় 

সমাজসসিা কার্ যালয় ঢাকা  সমাজসসিা অবিদফতসেে সাসর্ সংযুক্ত হসয় এিং দজলা/উপসজলা ও তাে েবতষ্ঠানসমূহ 

স্থানীয় েশাসসনে সবহত সমন্বয় কসে বদিসসমূহ পালন কো হয় । বদিসসে তাৎপর্ য তুসল িসে বনসদ যবশত কম যসূবি দমাতাসিক 

বদিস সমূহ উদর্াপন কো হসয়সছ । 

 

 ২০২১-২২  অর্ য িছসে বদিস পালন কো হয় । 

বদিস তাবেখ 

সমাজসসিা বদিস ২ জানুয়ােী ২০২২ 

িাংলা ভাষা ইশাো বদিস ৭ দফব্রুয়ােী ২০২২ 

শবহদ বদিস ও আন্তজযাবতক মার্তভাষা 

বদিস 

২১ দফব্রুয়ােী ২০২২ 

জাবতে বপতা িঙ্গিন্ধু দশখ মুবজবুে 

েহমান এেস জন্ম বদিস ও জাতীয় 

বশশু বদিস 

১৭ মাি য ২০২২ 

জাতীয় সমাজকম য বদিস ১৫ মাি য 

স্বািীনতা ও জাতীয় বদিস ২৬ মাি য ২০২২ 

অটিজম সসিতনতা বদিস ২ এবেল ২০২২ 

জাতীয় দশাক বদিস ১৫ আগষ্ঠ ২০২১ 

েিীন বদিস ১ অসটািে ২০২১ 

আন্তজযাবতক সাদাছবড় বনোপিা বদিস ১৫ অসটািে ২০২১ 

জাতীয় ও আন্তজযাবতক েবতিিী বদিস ৩ বিসসম্বে ২০২১ 

বিজয় বদিস ১৬ বিসসম্বে ২০২১ 



 

 

৩. পুরুস্কাে 

  

  ১। সমাজসসিা বদিস ২০২২ পুরুস্কােঃ 

 

ক্রবমক 

নং 
পুেস্কারেে কযাটাগেী 

বনি মাবিত কম মকতমাে/ 

কম মিােীে নাম 
প্রবতষ্ঠারনে নাম পদিী 

১ ৩ ৪ ৬ ৭ 

০১ 

সহকােী পবেিালক 

/সমমান/ অধ্যক্ষ্ 

/উপাধ্যক্ষ্/ সহকােী 

মহাব্যিিাপক   

 সালমা শ্রিগম 
 শ্রজলা সমাজরসিা কার্ মালয় 

ঢাকা 
সহকােী পবেিালক 

02 প্ররিশন অবফসাে  এস এম মাসুদ োনা বস এম এম শ্রকাট ম, ঢাকা। প্ররিশন অবফসাে 

0৩ 

সমাজরসিা অবফসাে / 

সমাজকল্যাণ সংগঠক 

হাসপাতাল 

 

সাবময়া ইসমত শ্রসারহলী হবল ফযারমলী শ্রেডবক্ররসন্ট 

হাসপাতাল 

  

 

 

 সমাজরসিা অবফসাে 

০৪ বেরস মাস টিিাে/সমমান শ্রমাহাম্মদ ইোহীম 
সমবিত দৃবি প্রবতিিী বশক্ষ্া 

কার্ মক্রম, বিলরক্ষ্ত, ঢাকা। 
বেরসাস ম বশক্ষ্ক 

০৫ 

িঙ্গিন্ধু ও মুবক্তযুর্দ্ 

কণ মাে   

( কার্ মালয়/ প্রবতষ্ঠান/ 

শ্রকন্দ্র) 

সেকােী বশশু 

পবেিাে(িালক) 

বকরশােগঞ্জ 

সেকােী বশশু পবেিাে(িালক) 

বকরশােগঞ্জ 
- 

০৬ কার্ মালয় (উপরজলা) 

উপরজলা সমাজরসিা 

কার্ মালয়, টুবঙ্গপাড়া, 

শ্রগাপালগঞ্জ 

উপরজলা সমাজরসিা 

কার্ মালয়, টুবঙ্গপাড়া, 

শ্রগাপালগঞ্জ 

  

০৭ 

কার্ মালয়  

(সেকােী বশশু 

পবেিাে) 

সেকাবে বশশু পবেিাে 

(িাবলকা), ফবেদপুে 

 সেকাবে বশশু পবেিাে 

(িাবলকা), ফবেদপুে 
 

 

২। শুিািাে পুরুস্কােঃ 

২০২১-২২ অর্ য িছসে শুিািাে পুরুস্কাে বনি মাবিত কম মকতমাে/ কম মিােীে তাবলকা 

 

বিভাগঃ ঢাকা 

ক্রর্মক ন্রং কার্ থালরয়ে িেণ বনি মাবিত কম মকতমাে/ 

কম মিােীে নাম 

কযাটাগর্ে   গগ্রি পদিী কার্ থালরয়ে নাম 

১ উপরজলা 

সমাজরসবা 

কার্ থালয় 

  গগ্রি ৪-৯       

  Rbve K‡jøvj mvnv,    ৯ উপরজলা সমাজরসবা 

অর্ফসাে 

Dc†Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

gayLvjx, 

dwi`cyi| 

২ র্ানা/ েহে 

সমাজরসবা 

কার্ থালয়সমূহ 

  গগ্রি৪-৯       

  kvwnbv Av³vi myBwU   ৯ম mgvR‡mev Kg©KZv© kni mgvR‡mev 

Kvh©vjq-04, 

†MÛvwiqv, XvKv 

৩ হাসপািাল   গগ্রি৪-৯       



  সমাজরসবা 

কার্ থালয় 

মাহজিদা মাতুন   ৭ম mgvR‡mev Awdmvi nvmcvZvj 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, gvZ…m`b 

I wkï¯^v ’̄¨ †K›`ª 

AvwRgcyi, XvKv| 

ক্রম কার্ থালরয়ে িেণ  কযাটাগর্ে   গগ্রি পদিী কার্ থালরয়ে নাম 

৪ 

  

সেকার্ে র্েশু 

পর্েবাে  

  গগ্রি৪-৯       

জনাব ইফফািাো মর্নো 

নাসর্েন গি ধুেী 

  ৯ম উপিত্ত্বাবিায়ক সেকার্ে র্েশু 

পর্েবাে রবার্লকাক, 

ভানুয়া, গাজীপুে। 

৫ সেকার্ে 

আশ্রয়রকন্দ্র 

  গগ্রি১০-১৬       

  জনাব কাজী হার্ফজুল 

ইসলাম 

  ১০ িম সহকােী ব্যবস্থ্াপক সেকােী 

আশ্রয়রকন্দ্র, 

কার্েমপুে, 

গাজীপুে। 

 ৬   গগ্রি১৭-২০       

  জনাব গমাুঃ র্জয়াউে 

েহমান 

  ১৮ িম গহি ওয়াি থাে সেকােী 

আশ্রয়রকন্দ্র, 

কার্েমপুে, 

গাজীপুে। 

৭ সমর্িি দৃর্ি 

প্রর্িবন্ধী র্েো 

প্রর্িিান  

  গগ্রি১০-১৬       

  গমাুঃ ের্ফকুল ইসলাম   ৮ম র্েরসাস থ র্েেক সমর্িি দৃর্ি 

প্রর্িবন্ধী র্েো 

কার্ থক্রম, 

র্করোেগি 

৮    গগ্রি ১৭-২০       

  জনাব গমাুঃ ের্ফকুল 

ইসলাম 

  ২০ িম বার র্ি থ সমার্িি দৃর্ি 

প্রর্িবন্ধী র্েো 

কার্ থক্রম, 

নীরলেপাড়া, 

গাজীপুে। 

৯ র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র   গগ্রি৪-৯ ১     

  জনাব গক.এম. ওবায়দল্লাহ্ 

আল মাসুদ 

  ৬ি িত্ত্বাবিায়ক র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

রবার্লকাক, 

গকানাবাড়ী, 

গাজীপুে। 

১০  জনাব গমাুঃ গকােবান আলী   ১৭ িম বার র্ি থ র্েশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

রবালকক, টঙ্গী, 

গাজীপুে। 

১১ প্রর্েেন ও 

পূন থবাসন গকন্দ্র 

রদ:স্থ্  র্েশু 

প্রর্েেণ ও 

পূন থবাসনরকন্দ্র ৩টি, 

প্রাকবৃর্ত্তমূলক 

প্রর্েেণ গকন্দ্র ৫টিক 

  গগ্রি১০-১৬       

  জনাব গমাুঃ আব্দুল হার্মদ   ১০ম গেি র্েেক দুঃস্থ্ র্েশু প্রর্েেণ 

ও পুনব থাসন গকন্দ্র, 

গকানাবাড়ী, 

গাজীপুে। 

১২    গগ্রি১৭-২০       

  আরবদূল জিন্সী    ১৮িম র্নোপত্তা প্রহেী গেম োরসল দ:স্থ্ 

র্েশু প্রর্িেে ও 

পুনব থাসন গকন্দ্র, 

টুর্ঙ্গপাড়া, 

গগাপালগি। 

১৩ প্রর্েেণ ও 

পূব থবাসন গকন্দ্রর 

গসার্সও 

ইরকানর্মক 

গসন্টাে-২টি 

সমার্জক 

প্রর্িবন্ধীরমরয়রদে 

প্রর্েেণ ও 

পূন থবাসন গকন্দ্র 

  গগ্রি৪-৯ ১     

  জনাব সাইফুল ইসলাম   ৬ি সহকােী পর্েিালক সেকার্ে 

আশ্রয়রকন্দ্র, 

পূবাইল, 

গাজীপুে। 

 ১৪   গগ্রি১৭-২০       

  জনাব গমাুঃ গসর্লম র্ময়া     ওয়াি থাে সেকার্ে 

আশ্রয়রকন্দ্র, 

পূবাইল, 



৬টি,  দ:স্থ্ ও 

ভবঘুরে প্রর্েেন 

ও পূব থবাসন গকন্দ্র 

৬টিক। 

গাজীপুে। 

 

 

 

ক্েম কার্ থালরয়ে িেণ  কযাটাগর্ে   গগ্রি পদিী কার্ থালরয়ে নাম 

১৫  

প্রর্েেন ও 

পূনব থাসন গকন্দ্রর 

ইআের্সপএইছ ও 

অন্যান্য 

  গগ্রি১০-১৬       

  জনাব গমাুঃ ফারুক গহারসন   ১৩ িম উৎপাদন যুক্ত প্রর্েেণ 

সহকােী 

দুঃস্থ্রদে বৃর্ত্তমূলক 

প্রর্েেণ ও 

উৎপাদন গকন্দ্র, 

দত্তপাড়া, টঙ্গী, 

গাজীপুে। 

১৬    গগ্রি ১৭-২০       

  জনাব গমাুঃ জার্হদল 

ইসলাম 

  ২০িম অর্ফস সহায়ক দুঃস্থ্রদে বৃর্ত্তমূলক 

প্রর্েেণ ও 

উৎপাদন গকন্দ্র, 

দত্তপাড়া, টঙ্গী, 

গাজীপুে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

বিবজোইসজশন 

১। ই-নবর্ 

 

বিভাগ দজলা  ইউবনে সংখ্যা ই-নবর্ 

      লাইসভ সবক্রয় ইউবনে সংখ্যা লাইসভ আসসবন ইউবনে সংখ্যা 

বিভাগ বিভাগীয় কার্ যালয় ১ ১ ০ 

ঢাকা ঢাকা ৫৬ ১১ ৪৫ 

ঢাকা ফবেদপুে ২০ ১৩ ৭ 

ঢাকা নেবসংদী ১২ ৮ ৪ 

ঢাকা মাবনকগঞ্জ ১৪ ৯ ৫ 

ঢাকা নাোয়ণগঞ্জ 14 7 7 

ঢাকা োঙ্গাইল ১৯ ১২ ৭ 

ঢাকা বকসশােগঞ্জ ২০ ১৭ ৩ 

ঢাকা োজিাড়ী ১১ ৭ ৪ 

ঢাকা মাদােীপুে 1২ 6 ৬ 

ঢাকা শেীয়তপুে 12 9 3 

ঢাকা দগাপালগঞ্জ 1২ 8 ৪ 

ঢাকা গাজীপুে ১৮ 8 10 

ঢাকা মুু্িীগঞ্জ ১২ ৮ ৪ 

  সি যসমাে  ২৩৩ ১২৪ ১০৯ 

 

                                      এে ই-নবর্ কার্ যক্রসমে বেসপাে য (০১জুলাই ২০২১ – ৩০জুন  ২০২২) 

বিভাসগে নামঃ ঢাকা 

 দমাে নবর্ বনস্পবিকৃত দমাে পত্র 

জােী বিভাগ/সজলাে নাম নবর্ে 

সংখ্যা 

িাক সৃবজত 

নবর্ বনস্পবি 

দনাে বনস্পবি পত্রজাবেসত 

বনস্পন্ন দনাে 

দমাে 

বিভাগীয় সমাজসসিা 

কার্ যালয় ঢাকা 

১৬ ১০২৬ ৪৪ ৪৮২ ১৫৫২ ৪৯১ 

মাবনকগঞ্জ ২ ০ ০ ৬১ ৬১ ৬১ 

োজিাড়ী ৫ ১৬ ১৮ ১৭৫ ১৯৯ ১৮৪ 

ঢাকা ২২ ০ ৫ ৫৩ ৫৮ ৭৮ 

ফবেদপুে ৪ ৫১৮ ১২৭ ৬৯৮ ১৩৪৩ ১৩৫৫ 

নেবসংবদ ২১ ১৪৩ ২১৫ ২৯৬ ৬৫৪ ৬৪৯ 

দগাপাালগঞ্জ ৫ ২০০ ৪১২ ৪৬৬ ১০৭৮ ৯৩১ 

নাোয়নগঞ্জ ২৯৬ ১২ ১২ ১৬৫ ১৮৯ ১৮০ 

মুবিগঞ্জ ৩ ১ ৭৩ ৯৮ ১৭২ ১৭২ 

গাজীপুে ১৪ ১৯ ৫ ৭৫ ৯৯ ৮২ 

বকসশােগঞ্জ ১২ ২ ২৬ ৩৩ ৬১ ৬৪ 

মাদােীপুে ০ ১ ৭ ৩২ ৮০ ৬৪ 

শবেয়তপুে ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

োঙ্গাইল ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

সি যসমাে ৪০০ ১৯৩৮ ৯৪৪ ২৬৩৪ ৫৫৪৬ ৪৩১১ 

 

 



 

 

২। জাতীয় তথ্য িাতায়ন  
 

বিভাগ দজলা  ইউবনে সংখ্যা ওসয়ি দপাে যাল  

      িালুকৃত ইউবনে সংখ্যা এখনও িালু হয়বন ইউবনে  সংখ্যা 

বিভাগ বিভাগীয় কার্ যালয় ১ ১ ০ 

ঢাকা ঢাকা ৫৬ ৫ ৫১ 

ঢাকা ফবেদপুে ২০ ১৪ ৬ 

ঢাকা নেবসংদী ১২ ৮ ৪ 

ঢাকা মাবনকগঞ্জ ১৪ ৯ ৫ 

ঢাকা নাোয়ণগঞ্জ 14 8 6 

ঢাকা োঙ্গাইল ১৯ ১৫ ৪ 

ঢাকা বকসশােগঞ্জ ২০ ১৭ ৩ 

ঢাকা োজিাড়ী ১১ ৭ ৪ 

ঢাকা মাদােীপুে 1২ 8 ৪ 

ঢাকা শেীয়তপুে 12 7 5 

ঢাকা দগাপালগঞ্জ 1২ 8 ৪ 

ঢাকা গাজীপুে ১৮ ১০ ৮ 

ঢাকা মুু্িীগঞ্জ ১২ ৮ ৪ 

  সি যসমাে  ২৩৩ ১২৫ ১০৮ 

 

 

3। সামাবজক বনোপি কম যসূবি ( এমআইএস) 

  সফেওয়যাে : https://mis.bhata.gov.bd/ 

 

২০২১-২২ অর্ য িছসে ঢাকা বিভাসগে সকল ভাতাে এমআইএস(MIS) েবতসিদন 

 

কার্ যক্রম: িয়স্ক ভাতা 

   
বিভাগ 

িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 

িাো এবন্টে 

সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ১০৫৩৮৪৫ ১০৬৩০৮২ ১০৫২২৫৩ ১০৫২৮৬১ 

কার্ যক্রম: বিিিা ও স্বামী বনগৃহীতা মবহলা ভাতা 

 
বিভাগ 

িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 

িাো এবন্টে 

সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ৩৪৬৯২৭ ৩৫৯৩৬৭ ৩৪৬৫৯৭ ৩৪৬৮২৯ 

কার্ যক্রম: েবতিিী ভাতা 

   
বিভাগ 

িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 

িাো এবন্টে 

সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ৩৮৭৫২৫ ৩৯১৫৭৬ ৩৮৭৩০৭ ৩৮৭২৬৯ 

কার্ যক্রম: বহজড়া জনসগাষ্ঠীে বিসশষ ভাতা 

  

বিভাগ 
িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 

িাো এবন্টে 

সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ৫২০ ১৩৬ ১২৬ ১১৯ 

কার্ যক্রম: অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে বিসশষ ভাতা 

  

https://mis.bhata.gov.bd/


বিভাগ 
িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 

িাো এবন্টে 

সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ৮২৭৩ ১৩৩১ ১৩০৬ ১২৯৭ 

কার্ যক্রম: দিসদ জনসগাষ্ঠীে বিসশষ ভাতা 

  
বিভাগ 

িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 
িাো এবন্টে সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ১৭১২ ৫৫১ ৫৩৭ ৫৩৭ 

কার্ যক্রম: বহজড়া জনসগাষ্ঠীে বশিা উপবৃবি 

  

বিভাগ 
িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 
িাো এবন্টে সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ৮১ ৩৬ ৩৫ ৩৫ 

কার্ যক্রম: অনগ্রসে জনসগাষ্ঠীে বশিা উপবৃবি 

  
বিভাগ 

িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 
িাো এবন্টে সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ৪১৮১ ৪৪৬৬ ৪১৩৯ ৪১৩১ 

কার্ যক্রম: েবতিিী বশিার্ীসদে জন্য বশিা উপবৃবি 

 ঢাকা ১৫০৫৬ ১৫৩২৯ ১৪৫৯২ ১৪৫৪১ 

কার্ যক্রম: দিসদ জনসগাষ্ঠীে বশিা উপবৃবি 

  

বিভাগ 
িোিকৃত দমাে 

উপকােসভাগীে সংখ্যা 
িাো এবন্টে সংখ্যা 

ব্যাংক/সমািাইল বহসাি 

সংখ্যা 

আগত দপসোল 

সংখ্যা 

ঢাকা ১১৬৫ ১২৩৪ ১০৯২ ১০৯৩ 

 

 

৪। েবতিিীতা তথ্য বসসস্টম 
   সফেওয়যাে : https://www.dis.gov.bd/ 

 

২০২১-২২ অর্ য িছসে ঢাকা বিভাসগে েবতিবিতা শনাক্তকেন জবেপ কম যসূবিে েবতিিীতা িেন অনুর্ায়ী তথ্য  

 

দজলা অটিজম শােীবেক 

েবতিবিতা 

দীর্ যস্থায়ী 

মানবসক 

অসুস্থতাজবনত 

েবতিবিতা 

দৃবষ্ট 

েবতিবিতা 

িাক 

েবতিবিতা 

বুবি 

েবতিবিতা 

শ্রিন 

েবতিবিতা 

শ্রিনদৃবষ্ট 

েবতিবিতা 

দসবেব্রাল 

পালবস 

িাউন 

বসনেম 

িহুমাবত্রক 

েবতিবিতা 

অন্যান্য  সি যসমাে 

সি যসমাে 16211 184334 13540 55735 26600 30656 15208 2096 15695 5656 49955 2399 410474 

 

 

৫। কযািাে,বকিবন বলভাে বসসোবসস………অনলাইসন আসিদন 

   সফেওয়যাে : http://www.welfaregrant.gov.bd/ 

 

৬। মানিসিদ ব্যিস্থাপনা 

    সফেওয়যাে : http://hrmdss.gov.bd 

 

    সফেওয়যাে বিষয় ২২-২৪ জুন ২০২২ ঢাকা বিভাসগে সকল দজলাে অিীনস্থ কার্ যালয় ২২৫ জন কম যকতযাসদে েবশিন 

েদান কো হয় । 

 

7। িাসজে িাস্তিায়ন এবিসকশন 

    সফেওয়যাে : https://fmsdss.gov.bd 

 

  ঢাকা বিভাসগে আওতািীন ২৩৩ কার্ যালয়   ২০২১-২২ অর্ য িছসে িাসজে িাবহদা েস্তাি,সংসশাবিত িাবহদা েস্তাি ও অর্ য িছে দশসষ  

সাসেন্ডাে বেসপাে য েদান কো হসয়সছ । 

https://www.dis.gov.bd/
http://www.welfaregrant.gov.bd/
http://hrmdss.gov.bd/
https://fmsdss.gov.bd/


 

 

 

বিবিিঃ 

১। িঙ্গিন্ধু ও মুবক্তসর্ািাে কন যাে 

 

বিভাগ দজলা  িঙ্গিন্ধু ও মুবক্তসর্ািাে 

কন যাে সংখ্যা 

িঙ্গিন্ধু ও মুবক্তসর্ািাে কন যাে  

পুস্তসকে সংখ্যা 

ঢাকা বিভাগীয় কার্ যালয় ১ ৮৬ 

ঢাকা ঢাকা ৫৬ 2763 

ঢাকা ফবেদপুে ২০ ৪১৫ 

          ঢাকা নেবসংদী ১২ ১৩৭ 

 ঢাকা মাবনকগঞ।জ ১৪ ৩০০ 

 ঢাকা 
নাোয়ণগঞ্জ 14 100 

ঢাকা োঙ্গাইল ১৯ ২০০ 

ঢাকা বকসশােগঞ্জ ২০ ২১৫ 

ঢাকা োজিাড়ী ১১ ৩০৫ 

ঢাকা মাদােীপুে 1২ 0 

ঢাকা শেীয়তপুে 12 1300 

 ঢাকা দগাপালগঞ্জ 1২ 710 

ঢাকা গাজীপুে ১৮ ১১০৮ 

ঢাকা মুবিগঞ্জ ১২ ৪৪৫ 

  

২৩৩ ৮০৮৪ 

 

 

২। দকাবভি-১৯ টিকা েদান সংক্রান্ত  

 

    ১। েবতিিী ব্যবক্ত 

বিভাগ 

 

১২ িৎসে িয়স 

উসবয েবতিিীে 

সংখ্যা 

১২ িৎসে িয়স উসবয 

বশিা উপবৃবি োপ্ত 

েবতিিীে সংখ্যা 

১ম দিাজ টিকা 

েদান সিন্ন 

েবতিবিে 

সংখ্যা(ক্রমপবঞ্জত) 

২য় দিাজ টিকা েদান 

সিন্ন েবতিবিে 

সংখ্যা(ক্রমপবঞ্জত) 

১ম দিাজ টিকা েদান 

সিন্ন বশিা উপবৃবি 

োপ্ত েবতিবিে 

সংখ্যা(ক্রমপবঞ্জত) 

২য় দিাজ টিকা েদান সিন্ন 

বশিা উপবৃবি োপ্ত েবতিবিে 

সংখ্যা(ক্রমপবঞ্জত) 

ঢাকা  
340166 7293 138156 82196 4916 2940 

  

  ২। েবতষ্ঠাসনে বনিাসী  

বিভাগ 
িতযমান বনিাসীে 

সংখ্যা 

১২ িৎসে িয়স উসবয 

বনিাসীে সংখ্যা 

১ম দিাজ টিকা েদান সিন্ন বনিাসীে 

সংখ্যা 
২য় দিাজ টিকা েদান সিন্ন বনিাসীে সংখ্যা 

ঢাকা 4558 3003 2161 441 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


