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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ-

িের চতনা ও ময াদা সত রাখা এবং সেব াপির জািতর  সান িেযাােদর া সান ও িবিভ েযাগ-িবধা দান করার
মহান দািয় ি িবয়য়ক মণালেয়র উপর অিপ ত । িেযাা রাীয় সানী ভাতােভাগীর  সংা গত ৩ বৎসের  এক ল থেক ই ল
জেন  উীত এবং রাীয় সানী ভাতার পিরমান ৯০০/- টাকা থেক  ি কের  ৫,০০০/- টাকা করা হেয়েছ । াহত িেযাােদর  ভাতা
সেব া ৩০,০০০/- টাকা ও নতম ৯,৭০০/- টাকা িনধ ারন  করা হেয়েছ। শহীদ ও ত াহত িেযাা পিরবােরর রাীয় সানী ভাতার
পিরমান ি কের ১৫,০০০/- টাকা করা হেয়েছ ।৬৭৬ জন খতাবা  িেযাােক  খতাব অসাের  রাীয় সানী ভাতা দান করা হে।
িেযাােদর নব াসন ও আকম সংােনর  উেে ৩৭.৫০ কা টাকার ণ ায়মান তহিবল থেক গত ৩ বৎসের ৭৫,০০০ জন িেযাা  ও
তেদর  পােদর িশণ শেষ   ২৭,০০০ জনেক  ঋণ দান  করা   হেয়েছ।  িে অিবরণীয়  অবদােনর  জ গত ৩ বৎসের  ৩৩৮ জন
িবেদশী াি ও সংগঠনেক  “বাংলােদশ াধীনতা সাননা” ও “বাংলােদশ ি সাননা” দান করা হেয়েছ ।িেযাােদর কােণর
জ জলা ও উপেজলায় গত ৩ বৎসের ৯৬  কমে িনম াণসহ িমহীন ও অসল িেযাােদর জ সারােদেশ ১০০৫  বাসান িনম াণ
করা হেয়েছ এবং াহত িেযাা পিরবারেক নব াসন করার লে ঢাকায়  বতল িবিশ ১ বািণিজক কাম আবািসক ভবন িনম াণ করা
হেয়েছ ।  িের দিলল ও ইিতহাসিভিক  “সংাম থেক াধীনতা”  কাশ করা  হেয়েছ।  ঢাকা সাহরাওয়াদ  উােন াধীনতা  
িনম াণসহ -গভ াধীনতা জাঘর িনম াণ করা হেয়েছ। ঢাকার আগারগও-এ ণ া  ি জাঘেরর ায়ীভবন িনম াণ করা হেয়েছ ।  

সমা এবং চােল সহঃ

্িেযাােদর সক ও িন ল তািলকা ণীত না হওয়ায় সনদ দােন ও তয়ন প ইেত  জলতা এবং মামলা সংা জলতা িনরসন
ি  িবষয়ক মণালেয়র  ধান  চােল ।  

 ভিবৎ পিরকনাঃ

িবাতা,বাস সনদ ও ভারতীয় তািলকার িভিেত ঘািষত িেযাােদর নাম পয ায়েম গেজেট কাশ ; দেশর িবিভ াগার ও জাঘের
“বব কণ ার” াপন ; পয ায়েম সকল িেযাােক িচিকৎসা িবধাসহ সকল অসল িেযাােক বাসান িবধার আওতায় আনা ও
শয়ািরং পিতেত িশািতানসহ বািণিজক/আবািসক ভবন িনম াণ ; সকল জলা ও উপেজলা িেযাা কমে ভবনসহ পয ায়েম ০৩
তলা হেত ০৫ তলা পয  সসারণ। 

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহঃ

   ২.০০ ল িেযাা ও তেদর উরািধকারীেদর সানী ভাতা দান;
   ৬৮৩৬ জন াহত ও খতাবা িেযাােদর  সানী ভাতা দান ;
   ২১৪৫৫ জন াহত ও মহীদ িেযাা পিরবােরর সদেদর রশন ও ২১২২৯ জন াহত িেযাােক িচিকৎসা িবধা দান;
   ৫৭০ জন িেযাােদর নাম গেজেট কাশ  এবং তেদর অেল সনদপ ও তয়ন দান;
   সকল বীরানােদর নাম পয ােম গেজেট কাশ;
   িমহীন ও অসল িেযাােদর জ ৯০০ বাসান িনম াণ;
   িের অসমা িত / িতেসৗধসহ জলা ও উপেজলা কমে িনম াণ সমাকরণ;
   বাস সনেদর িভিেত ঘািষত িেযাােদর নাম ডাটােবইজকরণ;
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  ি  িবষয়ক  মণালয়-এর  দািয়ে  িনেয়ািজত  মাননীয়  মীর
িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  ি  িবষয়ক  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর  মে  ........................  সােলর  ........................  মােসর  ........................  তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
মহান িের আদশ  ও চতনােক সত রাখা এবং িেযাােদর সািব ক কাণ ।

১.২ অিভল (Mission)

িেযাােদর  অিধকার  সংা  িবিধমালা  ও  নীিতমালা  ণয়ন  এবং  িের  ইিতহাস  ও  িত  সংরেণর  মােম
িেযাােদর সািব ক কাণ সাধন এবং মহান িের আদশ  ও চতনােক রাীয় ও জাতীয় জীবেন িতিত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. িেযাােদর সািব ক কাণ;
২. মহান িের ইিতহাস ও িত সংরণ;
৩. বতমান ও ভিবত জের মে িের আদশ  ও চতনার জাগরণ এবং দশােবাধ শিশালীকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. শাসিনক সংার ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িেযাােদর তািলকা ণয়ন,গেজট কাশ ও ঘািষত তািলকা সংরণ করা;
২. িেযাােদর অিধকার ও িবিভ েযাগ-িবধা সংা িবিধমালা ও নীিতমালা ণয়ন করা;
৩. িেযাােদর সানী ভাতা দান করা;
৪. াধীনতাের ইিতহাস সংরেণর জ নীিত ণয়ন ও ের দিললািদ সংরণ করা;
৫. িের সক ইিতহাস বতমান ও ভিবত জের িনকট েল ধরা;
৬. িেযাােদর কােণ িবিভ ক হণ ও বাবায়ন;
৭.  সরকাির  ,ায়শািসত  এবং  আধা-ায়শািসত  সংায়  িেযাা  তেদর  সান-সিতেদর  চািরর  কাটা  সংরণ
পিরবীণ করা;
৮. াধীনতাের িত িনম াণ,িের বিম/গণকবর,সূখ সমেরর ানসহ সংরণ ও রণােবেনর জ
ক হণ এবং বাবায়ন করা;
৯. যথােযা ময াদায় মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস,শিহদ িজীবী িদবস এবং িজবনগর িদবস পালন করা।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

িেযাা ও তেদর পিরবােরর
আথ -সামািজক অবা উীত
(দাির িনরসেনর উপর ভাব)

িবধাা িেযাা,াহত িেযাা,
খতাবা িেযাা ও তেদর পিরবােরর
সদ এবং শহীদ িেযাা পিরবােরর
সদ ।

িবিড িবিড িবিড িবিড িবিড িবিড

সমাজ কাণ মণালয়, গনত অিধদর, ানীয়
সরকার েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পী উয়ন বাড ,
জলা শাসন , উপেজলা শাসন,বাংলােদশ গভণ েম
স ও মিপিরষদ িবভাগ।

-

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১]
িেযাােদর
সািব ক কাণ;

৪৩

[১.১] িেযাা ও তেদর
উরািধকারীেদর সানী ভাতা
দান

[১.১.১] িবধাা
ি

সংা
(ল)

৫.০০ ১.৯৯ ১.৮০ ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ২.০০ ২.০০

[১.২] াহত,খতাবা
িেযাা ও শহীদ
িেযাা পিরবােরর
সদেদর রাীয় সানী ভাতা
দান।

[১.২.১] িবধাা
াহত ও
খতাবা
িেযাা

সংা ৪.০০ ৭১২৯ ৭০৫৩ ৬৮৩৬ ৬৭০০ ৬৬০০ ০০ ০০ ৬৮৩৬ ৬৮৩৬

[১.৩] াহত িেযাা ও
শহীদ িেযাা পিরবােরর
সদেদর রশন িবধা দান।

[১.৩.১] িবধাা
ি

সংা ৪.০০ ২১৪০৫ ২১৪৫৫ ২১৪৫৫ ২১৪৩৫ ২১৪২৫ ০০ ০০ ২১৪৫৫ ২১৪৫৫

[১.৪] াহত িেযাােদর
িচিকৎসা িবধা দান।

[১.৪.১] িবধাা
ি

সংা ২.০০ ১৯৭ ২০৭ ২১২ ২১০ ২০৯ ২০৮ ২০৭ ২১২ ২১২

[১.৫] িেযাা ও েদর
সান-সিতেদর ঋণ
দান।

[১.৫.১] িবধাা
ি

সংা ৪.০০ ১৬০০ ২৪৪৮ ২৫০০ ২৪৯০ ২৪৭০ ২৪৫৫ ২৪৪৮ ২৬০০ ২৭০০

[১.৬] িমহীন ও অসল
িেযাােদর জ বাসান
িনম াণ।

[১.৬.১] িনিম ত
বাসান

সংা ৫.০০ ২০৫ ৮০০ ৯০০ ৮৫০ ৮২০ ৮১০ ৮০০ ১০০০ ০০

[১.৭] িেযাা কমে
িনম াণ।

[১.৭.১] িনিম ত
উপেজলা কমে

সংা ৩.০০ ১১ ৫১ ১০০ ৯০ ৭০ ৬০ ৫১ ১০০ ০০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] িেযাা কমে
িনম াণ।

[১.৭.২] িনিম ত
জলা কমে

সংা ২.০০ ১০ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ০০ ০০ ০০ ০০

[১.৮] িেযাােদর গেজট
কাশ

[১.৮.১] কািশত
গেজট

সংা ২.০০ ০০ ৫৭০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭৫ ৫৭০ ৬৫০ ৭০০

[১.৯] িেযাােদর সনদ ও
তয়ন সংা আেবদন
িনিকরণ

[১.৯.১] সনদ
তয়েনর আেবদন
িনি

সংা ২.০০ ০০ ২১৫৭ ২২০০ ২১৮০ ২১৭০ ২১৬০ ২১৫৭ ২২৫০ ২৩০০

[১.৯.২] সনদ
দােনর আেবদন
িনি

সংা ২.০০ ০০ ২৪৮৭ ৪৮০ ৪৪০ ০০ ০০ ০০ ৫০০ ৫০০

[১.১০] বব িশাি
দান

[১.১০.১] িা
িশাথ

সংা ৩.০০ ০০ ৯৮১ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫০০ ২৩৫০ ২৯৫০

[১.১১] বাস সনেদর িভিেত
ঘািষত িেযাােদর নাম
ডাটােবইজকরণ;

[১.১১.১]
ডাটােবইজত
িেযাা

সংা ৩.০০ ০০ ০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৫০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ০০ ০০

[১.১২] াহতিেযাােদর
াট  আইিড কাড  দান

[১.১২.১] দানত
আইিড কাড 

সংা ২.০০ ১৬৩ ১৩৭ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১৩৭ ২৫০ ৩০০

[২] মহান
িের
ইিতহাস ও িত
সংরণ;

২৩

[২.১] িের িত /
ারক িচ জাঘের দশ ন
ও িের ইিতহাস
অবিহতকরণ

[২.১.১] জাঘর
পিরদিশ ত ি

সংা ৮.০০ ১৮০০০ ২৬৪০৪ ২৮০০০ ২৭৮০০ ২৭৫০০ ২৭০০০ ২৬৫০০ ২৯০০০ ৩০০০০

[২.১.২] িনিম ত
ডেমাির িফ

সংা ৩.০০ ০০ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০০ ০৩ ০৩

[২.২] িের িত িচ
দশ ন ও িের ইিতহাস
অবিহতকরণ

[২.২.১] জাদখানা
বিম িতপীঠ
পিরদিশ ত ি

সংা ৭.০০ ০০ ২০০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ৩২০০০ ৩৫০০০

[২.৩] িের িত
িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত
িত

সংা ৫.০০ ১৪ ২৮ ০৬ ০৪ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] বতমান ও
ভিবত
জের মে
িের
আদশ  ও
চতনার জাগরণ
এবং দশােবাধ
শিশালীকরণ।

১৭

[৩.১] নন জের কােছ
িের ইিতহাস েল
ধরার জ ি িভিক
ডেমির িফ দশ নী।

[৩.১.১]
ামািচ দশ নী

সংা ৫.০০ ০০ ১২০০০০ ১২১০০০ ১২০৫০০ ১২০৪০০ ১২০৩০০ ১২০০০০ ১২২০০০ ১২৩০০০

[৩.১.২] ামান
জাঘর দশ নী

সংা ৪.০০ ০০ ১২০০০০ ১২১০০০ ১২০৫০০ ১২০৪০০ ১২০৩০০ ১২০০০০ ১২২০০০ ১২৩০০০

[৩.২] নন জের জ
ির উৎসেবর আেয়াজন

[৩.২.১]
অংশহণকারী
িশাথ

সংা ৩.০০ ৭০০০ ৮০০০ ৯০০০০ ৮৫০০ ৮৪০০ ৮২০০ ৮০০০ ৯৫০০ ১০০০০

[৩.৩] জলা ও িবভাগীয়
িশক সেলন আেয়াজন

[৩.৩.১]
অংশহণকারী

সংা ২.০০ ০০ ১৬০ ১৬২ ১৬১ ১৬৩ ১৬৫

[৩.৪] জাতীয় ও আজািতক
সিমনার/ ওয়াকসপ আেয়াজন

[৩.৪.১]
অংশহণকারী

সংা ২.০০ ০০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ১২০ ১৩০

[৩.৫] িিভিক
সংগঠনসেহর িনবন ও
পিরবীণ

[৩.৫.১] িনবিত
ও পিরবীিত
সংগঠন

সংা ১.০০ ১০ ৩৩ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৬

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] অধ বািষ ক ও
মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ০৭-১০-২০১৫ ১৪-১০-২০১৫ ২১-১০-২০১৫ ২৮-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন সংা
িশণ আেয়াজন

[১.৫.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ২০ ১৮ ১৫

[১.৬] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৬.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণযন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ০৭-১০-২০১৫ ১৪-১০-২০১৫ ২১-১০-২০১৫ ২৮-১০-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] অিভেযাগ
িনিত

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা
িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ০৭-১০-২০১৫ ১৪-১০-২০১৫ ২১-১০-২০১৫ ২৮-১০-২০১৫

[৩] শাসিনক
সংার ও
নিতকতার
উয়ন

২
[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার কায ম
বাবািয়ত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
নীিতমালা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
নীিতমালা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ৩০-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ৩০-০৯-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ৩০-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগ
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ০১-০৯-২০১৫ ১৫-০৯-২০১৫ ০১-১০-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ০১-১১-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব
অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

আিম, সিচব, ি িবষয়ক মণালয়, মাননীয় মী, ি িবষয়ক মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব গণজাতী
বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ সিচব-এর িনকট অীকার  করিছ  য,  এই িেত
বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব ি িবষয়ক
মণালয়-এর সিচব-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

সিচব
ি িবষয়ক মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবম ি িবষয়ক মণালয়

২ সকম সমাজ কাণ মণালয়

৩ জাকা জাতীয় িেযাা কাউিল

৪ বাকা বাংলােদশ িেযাা কাণ া

৫ জাঘ ি জাঘর

৬ জ জলা শাসন

৭ উেজ উপেজলা শাসন

৮ বাস বাংলােদশ িেযাা সংসদ

৯ িবআরিডিব বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড )

১০ িপডিউিড গণত িবভাগ (পাবিলক ওয়াকস িডপাট েম)

১১ এমিবএফ মেময়ািদ বােজট কাঠােমা (িমেডল টাম  বােজটারী মওয়াক)

১২ িবিড  িব ডেভালপ

১৩ এলিজইিড ানীয় সরকার েকৗশল িবভাগ (লাকাল গভেম  ইিিনয়ািরং িডপাট েম)

১৪ িডিপিপ উয়ন ক ছক / াব (ডেভলপেম েজ েপাজাল)

১৫ িপিপও পনশনার’স পেম অড ার



া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ
ম

[১.১] িেযাা ও তেদর
উরািধকারীেদর সানী ভাতা
দান

[১.১.১] িবধাা
ি

বীর িেযাােদর সানীভাতা িবতরন নীিতমালা ,২০১৩ অযায়ী উপেজলা,পৗরসভা ও
িসকেপ ােরশন এলাকায় সানীভাতা পাওয়ার যা সকল িেযাােদর বােজেট বরাত
অথ  হেত সংি জলা ও উপেজলা িহসাব রণ কম কতার অিফেসর মােম পনশনারেদর
িপিপও-এর ায় সানীভাতা পিরেশাধ করা হেয় থােক।িেযাা রাীয় সানীভাতা ভাগীর
সংা এক ল হেত ই ল জেন উীত করা হেয়েছ এবং জনিত মািসক ৫০০০/- টাকা হাের
িেযাােদর সানী ভাতা দান করা হে।

ি িবষয়ক
মণালয় ও জলা শাসন

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.২] াহত,খতাবা
িেযাা ও শহীদ িেযাা
পিরবােরর সদেদর রাীয়
সানী ভাতা দান।

[১.২.১] িবধাা
াহত ও খতাবা
িেযাা

শািররীক অসাম অযায়ী ০৪ কাটাগিরেত ৬৮৩৬ জন াহত িেযাােদর সেব া
৩০,০০০/- টাকা ও তম ৯,৭০০/- টাকা হাের রাীয় সানী ভাতা দান করা হে। এছাড়া
শহীদ ও ত াহত িেযাা পিরবােরর রাীয় সানী ভাতার পিরমান ি কের ১৫,০০০/-
টাকা করা হেয়েছ। এছাড়াও ৬৭৬ জন খতাবা িেযাােক “ খতাবা বীর িেযাােদর
সানীভাতা দান নীিতমালা,২০১৩” অসাের রাীয় সানী ভাতা দান করা হে ।

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] াহত িেযাা ও শহীদ
িেযাা পিরবােরর সদেদর
রশন িবধা দান।

[১.৩.১] িবধাা
ি

বাংলােদশ িেযা কাণ া াহত িেযাা এবং তেদর পিরবােরর সদেদর নােম
রশন কাড  ই কের থােক। এ কাড  দশ ন কের িতমােস দেশর সকল িলশ লাইন থেক
কাড ধারী াহত িেযাা এবং তেদর পিরবােরর সদগন রশন সামী হন কের থােক।
াহত িেযাা এবং তেদর পিরবােরর সদেদর মে ২১,৪৫৫ জনেক রশন িবধা দান
করা হেয়েছ ।

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] াহত িেযাােদর
িচিকৎসা িবধা দান।

[১.৪.১] িবধাা
ি

াহত িেযাােদর মে ২০৭ জন াহত িেযাােক দেশ-িবেদেশ িচিকৎসা িবধা
দান করা হেয়েছ ।২০১৫-১৬ অথ  বৎসের ২১২ জন াহত িেযাােক িচিকৎসা িবধা দান
করার লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] িেযাা ও েদর সান-
সিতেদর ঋণ দান।

[১.৫.১] িবধাা
ি

িেযাা ও তােদর সান-সিতেদর আ-কম সংােনর উেে ৩৭.৫০ কা টাকার
ণ ায়মান তহিবল থেক িবগত ৩ বৎসের ৭৫,০০০ জন িেযাা ও তেদর পােদর িশণ
শেষ ২৭,০০০ জনেক ঋণ দান করা হেয়েছ।

ি িবষয়ক
মণালয় ও বাংলােদশ
পী উয়ন বাড 

ি িবষয়ক মণালয় ও
বাংলােদশ পী উয়ন
বােড র বািষ ক িতেবদন

[১.৬] িমহীন ও অসল
িেযাােদর জ বাসান
িনম াণ।

[১.৬.১] িনিম ত
বাসান

িমহীন ও অসল িেযাার জ তেদর িনজ জিমেত এক ইউিনট িবিশ ১০০৫ 
আবািসক ভবন িনম াণ করা হেয়েছ । ২০১৫-১৬ অথ  বৎসের আেরা ৯০০ বাসান িনম াণ করার
লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

ি িবষয়ক
মণালয়

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ
ম

[১.৭] িেযাা কমে িনম াণ।

[১.৭.১] িনিম ত
উপেজলা কমে

িেযাােদর কােণর জ গত ২ বৎসের ৬২  উপেজলা কমে িনম াণ করা হেয়েছ।
২০১৫-১৬ অথ  বৎসের আেরা ১০০ উপেজলা কমে িনম াণ করার লমাা িনধ ারণ করা
হেয়েছ।

ি িবষয়ক
মণালয়

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৭.২] িনিম ত জলা
কমে

িেযাােদর কােণর জ জলা পয ােয় গত ২ বৎসের ৩৫  জলা কমে িনম াণ করা
হেয়েছ।২০১৫-১৬ অথ  বৎের আেরা ২৫ জলা কমে িনম াণ করার লমাা িনধ ারণ করা
হেয়েছ।

ি িবষয়ক
মণালয়

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৮] িেযাােদর গেজট
কাশ

[১.৮.১] কািশত
গেজট

িেযাা ও তেদর উরািধকারীেদর আেবদেনর িেত সংি সংা/িবভাগ/যাচাই-বাছাই
কিম কক যাচাই-বাছাইেম ত িেযাােদর গেজট কাশ করা হে।

ি িবষয়ক
মণালয় ,জাতীয়
িেযাা কাউিল ও
বাংলােদশ গভণ েম স

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৯] িেযাােদর সনদ ও
তয়ন সংা আেবদন
িনিকরণ

[১.৯.১] সনদ
তয়েনর আেবদন
িনি

িেযাা ও তেদর উরািধকারীেদর আেবদেনর িেত যাচাই-বাছাইেম তািলকায় ঘািষত
িেযাােদর তয়ন করা হে।

ি িবষয়ক
মণালয়

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৯.২] সনদ দােনর
আেবদন িনি

িেযাা ও তেদর উরািধকারীেদর আেবদেনর িেত যাচাই-বাছাইেম তািলকায় ঘািষত
িেযাােদর সনদ দান করা হে।

ি িবষয়ক
মণালয়

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১০] বব িশাি দান
[১.১০.১] িা
িশাথ

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িনজ অথ ায়েন িেযাার সান / জের উিশায়
আিথ ক সহায়তা দােনর জ মধািভিেত ৯৮১ জন িশাথেক “বব ছাি” দান করা
হেয়েছ ৷ এছাড়া িতবৎসর িশাথর সংা ৬৫০ জন হাের ি করা হে।

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালয়

ি িবষয়ক মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১১] বাস সনেদর িভিেত
ঘািষত িেযাােদর নাম
ডাটােবইজকরণ;

[১.১১.১]
ডাটােবইজত
িেযাা

মাননীয় ধানমীর িতািরত বাস সনেদর িভিেত িেযাােদর ডাটােবইজ ত করা
হে।

ি িবষয়ক
মণালয়

ি িবষয়ক মণালয়-
এর বািষ ক িতেবদন

[১.১২] াহতিেযাােদর াট 
আইিড কাড  দান

[১.১২.১] দানত
আইিড কাড 

াহত িেযাােদর া যাবতীয় েযাগ-িবধািদ দান সহজীকরেণর লে বাংলােদশ
িেযাা কাণ া ও ি িবষয়ক মণালয় যৗথভােব াট  কাড  ত কের তা াহত
িেযাােদর মে িবতরণ কের থােক। গত ২ বৎসের ৩০০ জন াহত িেযাােদর মে
াট  কাড  িবতরন করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন



া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ
ম

[২.১] িের িত / ারক
িচ জাঘের দশ ন ও িের
ইিতহাস অবিহতকরণ

[২.১.১] জাঘর
পিরদিশ ত ি

মহান িের ইিতহাস ও িত সংরেণর জ ১৯৯৬ সােল ি জাঘর িতিত হয়।
িবগত ৩ বৎসের ায় ৭৫ হাজার দশ ক ি জাঘর পিরদশ ন কেরেছন। তেদরেক িের
ইিতহাস সেক অবিহত করা হেয়েছ।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১.২] িনিম ত
ডেমাির িফ

মহান িের ইিতহাস সেক তিচ িনম াণ করা হেয়েছ । এ পয ৮  ডেমাির িফ
িনম াণ করা হেয়েছ এবং জনসাধারণেক দশ ন করা হে ।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] িের িত িচ
দশ ন ও িের ইিতহাস
অবিহতকরণ

[২.২.১] জাদখানা
বিম িতপীঠ
পিরদিশ ত ি

১৯৭১ সােল িকােল িমরর পা হাউেস ইিতহােসর জঘতম গণহতা সংঘত হয়।
উান “ জাদখানা বিম িতপীঠ” নােম পিরিচত । জাদখানা বিম িতপীঠ শহীদ
পিরবােরর সদেদর িনেয় নন জের িশাথেদর িের ইিতহাস অবিহত করা হয়।৩
বৎসের ায় ৬৫ হাজার দশ নাথ ান পিরদশ ন কেরেছন। তেদরেক িের ইিতহাস
সেক অবিহত করা হেয়েছ।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] িের িত িনম াণ
[২.৩.১] িনিম ত
িত

িের বিম/গণকবর,সূখ সমেরর ানসহ সংরণ ও রণােবেণর জ ক
হেণর মােম িত িনম াণ করা হে।

ি িবষয়ক
মণালয়

ি িবষয়ক মণালয়-
এর বািষ ক িতেবদন

[৩.১] নন জের কােছ
িের ইিতহাস েল ধরার
জ ি িভিক ডেমির
িফ দশ নী।

[৩.১.১] ামািচ
দশ নী

িশা কম িচর আওতায় ঢাকা মহানগরীর ল ও মাাসার িশাথেদর বাসেযােগ জাঘের এেন
থেম ২২ িমিনেটর িের উপর িনিম ত ামািচ দখােনা হয়। তারপর ২০/২৫ জেনর প
কের ল জাঘর পিরদশ ন করােনা হয়। এভােব িের ইিতহাস সেক িশাথেদর ধারণা
দয়া হয়।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.১.২] ামান
জাঘর দশ নী

ি জাঘেরর ২  ামাণ জাঘর বাস রেয়েছ। এ ২ ামান জাঘর বাস
জলা/উপেজলা পয ােয় ল, কেলজ ও মাাসায় দশ েনর আেয়াজন করা হয়।া যাগােযােগর
মােম দশ েনর জ তািরখ ও সময় িনধ ারণ করা হয়। ধায  তািরেখ িশা িতােন িগেয়
এেসলীর সময় িশাথেদর িের িবষয় অবিহত করা হয়। গত ৩ বৎসের দশাপী ২৩০
 িশা িতান ও জনসমাগমেল দশ ন করা হেয়েছ ।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] নন জের জ ির
উৎসেবর আেয়াজন

[৩.২.১]
অংশহণকারী
িশাথ

িশা কম িচর আওতায় ঢাকা মহানগরীর ল,কেলজ ও মাাসার িশাথ এবং জাঘর
পিরদশ নকারীেদর িনেয় িত বৎসর ঢাকা িবিবালেয়র খলার মােঠ ির উৎসব আেয়াজন
করা হয়। ির উৎসেব দেশর িজীবী, িেযাা,সংিতি ও বের ি
আেলাচনায় অংশহণ কের থােকন। িশাথেদর দশ গড়ার শপেথ উু করার লে ি
জাঘর গত ৩ বৎসের ৩ ির উৎসেবর আেয়াজন কের । এেত ায় ৩০ হাজার িশাথ
অংশহণ কের।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ
ম

[৩.৩] জলা ও িবভাগীয় িশক
সেলন আেয়াজন

[৩.৩.১]
অংশহণকারী

জলা/উপেজলা পয ােয় য সকল ল, কেলজ ও মাাসায় জাঘর দশ নী করা হেয়েছ স সকল
িশা িতান থেক ১জন নটওয়াক িশক িনব াচন করা হয়। নটওয়াক িশকেদর িনেয় িত
িতন মাস অর কম িচেক আেরা বগবান করার জ িশক সিলনীর আেয়াজন কের থােক।
উপিত নটওয়াক িশকেদর কম িচর িবষয় ও িের সক ইিতহাস নন জেক
অবিহত করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। িের আদশ  ও চতনা জাগরণ এবং দশােবাধ
শিশালীকরণােথ  ি জাঘর গত ৩ বছের ১২  িশক সেলন কের। এেত ায় ৪৫০
জন িশক অংশহণ কেরন এবং ৫  িবভাগীয় সেলেন ায় ১০০০ জন িশক ও িশাথ
অংশহণ কেরন ।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৪] জাতীয় ও আজািতক
সিমনার/ ওয়াকসপ আেয়াজন

[৩.৪.১]
অংশহণকারী

িের আদশ  ও চতনা জাগরন এবং দশােবাধ শিশালীকরণােথ  ি জাঘর জাতীয়
ও ১ আজািতক সিমনার/কম শালা আেয়াজন কেরেছ। এেত ায় ৫০০ দশী ও িবেদশী ি
অংশহণ কের।

ি জাঘর ও
ি িবষয়ক
মণালয়

ি জাঘর ও ি
িবষয়ক মণালয়-এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫] িিভিক
সংগঠনসেহর িনবন ও
পিরবীণ

[৩.৫.১] িনবিত ও
পিরবীিত সংগঠন

িেযাা বা তেদর পােদর সমেয় গত ি িভিক কান সংগঠেনর আেবদেনর
পিরেিেত সংগঠন িনবন িবিধমালা অসাের সংি তািদ যাচাই-বাছাইেম জাকা
কক ি িভিক সংগঠেনর িনবন করা হয় ও িনবিত সংগঠন সহ জাকা কক
িনয়িমত পিরদশ ন করা হয়। গত ২ বৎসের ৪৩  ি িভিক সংগঠন িনবন ও পিরবীণ
করা হেয়েছ।

ি িবষয়ক
মণালয় ও জাতীয়
িেযাা কাউিল

ি িবষয়ক মণালয় ও
জাতীয় িেযাা কাউিল-
এর বািষ ক িতেবদন।



া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০১৫

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি

কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ
িতােনর

িনকট
তাশার মাা
উেখ কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

িবভাগ মিপিরষদ িবভাগ িবধাা ি

বীর িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
নীিতমালা,২০১৩ অযায়ী ভাতা
িবতরণেযা িেযাােদর তািলকা রণ
ও ুভােব ভাতা িবতরণ

নীিতমালা অযায়ী জলা শাসন ও উপেজলা শাসন ভাতা
িবতরণেযা িেযাােদর তািলকা রণ ও ভাতা িবতরেণর কাজ
স কের থােক। যেহ জলা শাসনেক মিপিরষদ িবভাগ সরাসির
িনয়ণ কের থােক সেহ মিপিরষদ িবভােগর িনকট পেরাভােব
এপ চািহদার যৗিকতা।

৩০%
ভাতা দােন অিনয়তা দখা
িদেব।

িবভাগ
ানীয় সরকার
িবভাগ

িনিম ত িত
,িনিম ত উপেজলা
কমে ,িনিম ত
বাসান

সংি িডিপিপ অযায়ী িনম াণ কাজ
বাবায়ন

এলিজইিড-এর মােম কম সাদন চকসহ বাবািয়ত হেয় থােক।
যেহ এলিজইিড ানীয় সরকার িবভােগর অধীন সেহ এপ
চািহদার যৗিকতা।

৫০%
অসল ও িমহীন
িেযােদর বসবােস িব
ি হেব।

মণালয়
হায়ন ও গণত
মণালয়

িনিম ত জলা
কমে

সংি িডিপিপ অযায়ী িনম াণ কাজ
বাবায়ন

িপডািউিড-এর মােম কম সাদন চক বাবািয়ত হেয় থােক।
যেহ িপডািউিড হায়ন ও গণত মণালেয়র অধীন সেহ এপ
চািহদার যৗিকতা।

৫০%
িেযাােদর আবাসন
বার অিনয়তা দখা
িদেব।

িবভাগ
পী উয়ন ও
সমবায় িবভাগ

িবধাা ি
িেযাা ও তাের সান-সিতেদর মােঝ
আ-কম সংােনর জ নীিতমালা অযায়ী
ঋণ িবতরণ।

এ মণালেয়র সােথ িবআরিডিবর িেযাা ও তাের সান-সিতেদর
মােঝ আ-কম সংােনর জ নীিতমালা অযায়ী ঋণ িবতরেণর
সমেঝাতা ারক রেয়েছ।যেহ িবআরিডিব পী উয়ন ও সমবায়
িবভােগর অধীন সেহ এপ চািহদার যৗিকতা।

৪০%
িেযা ও তাের সান-
সিতেদর আ-কম সংােন
অিনয়তা দখা িদেব।

মণালয়
সমাজকাণ
মণালয়

িবধাা ি
বীর িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
নীিতমালা,২০১৩ অযায়ী ভাতা বরাা
িেযাােদর মােঝ ুভােব ভাতা িবতরণ

নীিতমালা অযায়ী সানীভাতা া ািেদর মােঝ সমাজেসবা
অিধদেরর মাঠ পয ােয়র কম কতােদর মােম ভাতা িবতরণ করা হেয়
থােক। আর যেহ সমাজেসবা অিধদর সমাজকাণ মণালেয়র
অধীন সেহ এপ চািহদার যৗিকতা।

৪০%
ভাতা দােন অিনয়তা দখা
িদেব।


