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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া িতার পর হেত এনিডিড িেদর জীবনমান উয়েন িবিভ কায ম হণ ও বাবায়ন
করেছ। এনিডিড রা া কক ২০১৯-২০ হেত ২১-২২ পয  ৫.৩৭ কা টাকা এনিডিড িেদর িচিকৎসা সহায়তা িহেসেব অদান
দান করা হেয়েছ। াের ত তাবধােন িতবিতা সিকত সমিত িবেশষ িশা নীিতমালা, ২০১৯ ণয়ন করা হেয়েছ। এনিডিড
রা া ও সাধারণ বীমা কেপ ােরশন এর যৗথ উোেগ এনিডিড িেদর জ ‘বব রা বীমা’ বতন করা হয় যা গত ০১ মাচ 
২০২২ তািরখ জাতীয় বীমা িদবেস মাননীয় ধানমী কক উোধন করা হেয়েছ। এছাড়াও কয়ার িগভার িল িনং (CST) কম িচ,
এনিডিড বিশস িেদর অিভভাবকগণেদর িশণ কায ম, িবেশষেলর িশকেদর িশণ কায ম, সেচতনতা ির লে
িভিস ণয়নব ক ০৪ িভ চােনল ও িবিভ সাাল িমিডয়ােত চার । সিত এনডিিড রা াের আওতায় ‘াট অটিজম ব াতা’
ও ‘বলেত চাই’ নামক ২ এাপ ণয়ন করা হয়েেছ যা ০২ এিল ২০২২ তারিখ ১৫ তম বি অটিজম সচেতনতা দিবেস মাননীয় ধানমী
উোধন করেন।এনিডিড িেদর িচাংকণ িতেযািগতা আেয়াজন ও িতবিতা সিকত িবিভ িদবস উদযাপন।

সমা এবং চােলসহ:

িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া কায ম বাবায়েনর ে ধান চােল হে এনিডিড িতবী িেদর কােণ া
আইন অযায়ী িবিভ কায ম হণ ও এর ু বাবায়েন অল জনবল িনেয় আিনক িত ও তার সােথ  েয় ও  সমেয়র
মে এনিডিড িেদর িনকট কািতমােনর সবা পৗেছ দয়া।

ভিবৎ পিরকনা:

সবা  দােন াচােরর অশীলন িনিতকরণ,  সবাদােন নন ইেনােভশনেক উৎসাহ দান এবং সবা  দান পিতেক িডিজটালাইেজশন
করা হেব। এনিডিড রা াের কায ম জলা ও পয ায়েম উপেজলা পয ােয় সসারণ করা হেব। এনিডিড িশাথেদর িশা উপি
দান, এনিডিড িেদর িচিকৎসা সহায়তার লে আিথ ক অদান দান, এনিডিড িেদর িবেশষ উপি দান, এনিডিড িেদর
মাতা-িপতা/অিভভাবকেদর িশণ, িবেশষ েলর িশকগেণর িশণ, এনিডিড িনেয় কাজকরা সংগঠনসহেক িনবন দান ও সহায়তা
দান, দেশর সকল এনিডিড িেদর জীবন ও ািঁক াস কে ‘বব রা বীমা’ চাকরণ, এনিডিড িশর িপতা-মাতা/
অিভভাবকেদর মে এবং সামািজক সেচতনতা িসহ িবিভ ািবক িতবিেদর জীবনাপী সবা দােনর লে কয়ার িগভার িলড
িনং াাম চা, এনিডিড িেদর জ নব াসন ক াপন ও িবিভ উয়ন ক হণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

এনিডিড িেক িচিকৎসা সহায়তা িহসােব আিথ ক অদান দান করা হেব।
া আইন ও িবিধমালা  অযায়ী  অজম ও এনিডিড  িনেয়  কাজ করা  ও  কাজ করেত আহী  ােসবী  সংাসহেক িনবন
দান করা হেব।
দেশর সকল এনিডিড িেদর জীবন ও ািঁক াস কে এনিডিড রা া কক বিতত বঙব রা বীমা বাবায়ন
সারােদেশ এনিডিড ািেদর িপতা-মাতা/ অিভভাবকেদর িশণ দান।
জলা ও উপেজলা পয ােয় অজম ও এনিডিড সবা ক চাকরণ।
িবেশষ েলর িশকেদর িশণ দান।
াট  অজম বাতা ও বলেত চাই নামক এাস বাবায়ন।
িবভাগীয় শহের এনিডিড িশ ও িেদর আবাসন ও নব াসন ক াপেনর লে িডিপিপ ণয়ন ।
এনিডিড বিশ স িেদর জীবনমান উয়েন িবিভ ক হণ ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, িনউেরােডেভলপেমাল িতবী রা া

এবং

সিচব, সমাজকাণ মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশর িনউেরা-ডেভলেমাল িতবী িেদর অিধকার রা ও তােদর জীবনমান উয়ন

১.২ অিভল (Mission)
ক) জািতসংঘ ঘািষত UNCRPD এর আেলােক বাংলােদেশর িনউেরা ডেভলেমাল িতবী জনেগাীর সমময াদা, অিধকার,
ণ  অংশহণ এবং সমােজর লোতধারায় সৃ করেনর মােম দেশর সািব ক উয়ন সাধন;
খ) িনউেরা-ডেভলেমাল িতবী িবষয়ক যাবতীয় কায ম সময় সাধন এবং জাতীয় পয ােয় নীিত িনধ ারণ ও নীিত বাবায়ন
িবষেয় কায কর িমকা পালন;
গ) িনউেরা-ডেভলেমাল িতবী িেদর জীবনাপী যপিরচয া, আবাসন, িশা, িশণ, নব াসন ও ােসবা
িনিতকরণ;
ঘ) িনউেরা-ডেভলেমাল িতবীতা িবষয়ক গেবষণা িতেবদন, েলন, জান াল, সামিয়কী ও িকা কাশ;
ঙ) িনউেরা-ডেভলেমাল িতবী িেদর ীড়া, শরীরচচ া ও সাংিতক কম কাে অংশহণ িনিতকরেণর কায কর বা
হণ;

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী িেদর জীবনমান উয়ন ও ণব াসন
২. িতািনক সমতা ি
৩. িশণ কায ম বাবায়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবিতা সংা নীিত ণয়ন ও বাবায়ন;
২. দেশর িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী জনেগাীর জীবনমান উয়ন;
৩. এনিডিড িনেয় কাজ কের ও করেত আহী ােসবী সংা সহেক িনবন দান ও সহায়তা দান;
৪. িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবীেদর িশা, কািরগির সহায়তা, িশণ ও নব াসন;
৫. সারােদেশ এনিডিড ািেদর িপতা-মাতা/ অিভভাবকেদর িশণ দান ও িবেশষ েলর িশকেদর িশণ দান।
৬. এনিডিড িতবীেদর ােসবা িনিত করেণর লে িবিভ কায ম হণ
৭. এনিডিড িতবী িবষয়ক কায াবলীর সময় সাধন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

এনিডিড িেদর ােসবা িনিতকে ওয়ানপ
ােসবা চা এবং এ লে অবিহতকরন ও অা
কম শালা আেয়াজেনর মােম এনিডিড িেদর
ােসবা াি সহজীকরন ও সািব ক জীবনমান উয়ন।

এনিডিড রা া কক
কম শালার অংশহণ কারীর
সংা

সংা ১৬০ ১৪০ ২০০ ২০০ ২০০
সকম সেসঅদ এনিডিড রা া
া অিধদর ক হাার

এনিডিড রা া
এর বািষ ক িতেবদন

এনিডিড িেদর িচিকৎসা সহায়তা িহেসেব আিথ ক
অদান দােনর মােম অসল এনিডিড িেদর
ােসবার পথ শকরণ।

উেপাকারেভাগীর সংা সংা ২৫০০ ১০০০ ২০০০ ২২০০ ২৩০০
সকম সেসঅদ এনিডিড রা া
াি বাড  জলা কিম

এনিডিড রা া
এর বািষ ক িতেবদন

এনিডিড িনেয় কাজ করা ও করেত আহী ােসবী
সংােক িনবন দােনর মােম এনিডিড িেদর
জীবনমান উয়েন সরকােরর পাশাপািশ বসরকাির
সংাসহেক সৃ করণ।

িনবন দান কায ম শতকরা ০ ৫০% ৭৫% ৭৫% ৭৫%
সেসঅদ এনিডিড রা া াি
বাড  জলা কিম

এনিডিড রা া
এর বািষ ক িতেবদন

এনিডিড িেদর াবীমা বতন কের এর আওতায়
এেন তােদর জীবন ও ািঁক াস করণ।

াবীমার আওতা
এনিডিড ি

সংা ০ ৫০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০
এনিডিড রা া বীমা উয়ন
কপ ও সাধারণবীমা কেপ ােরশন

এনিডিড রা া
এর বািষ ক িতেবদন

এনিডিড িশ/ ািেদর িপতা-মাতা/ অিভভাবকেদর
িশণ দােনর মােম এনিডিড িশ/িেদর
জীবনািপ যপিরচয া িনিতকরণ

িশণ হণকারী িপতা-
মাতা/ অিভভাবকেদর সংা

সংা ২১০ ৩০০ ৩৬০ ৪৫০ ৪৫০ এনিডিড রা া িবেশষ ল
এনিডিড রা া
এর বািষ ক িতেবদন

িবেশষ েলর িশকেদর িশণ দান
িশণ হণকারী
িশকেদর সংা

সংা ২১০ ২৪০ ৩০০ ৩৬০ ৩৬০
এনিডিড রা া িবেশষ ল
পিরচালনাকারী কপ

এনিডিড রা া
এর বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ১৩, ২০২২ ১৫:১৬ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৪, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ১৩, ২০২২ ১৫:১৬ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িনউেরা-
ডেভলপেমাল
িতবী িেদর
জীবনমান উয়ন ও
ণব াসন

২৫

[১.১] ওয়ানপ
ােসবা িবষয়ক
অবিহতকরন ও
অা কম শালা

[১.১.১]
অংশহণকারীর
সংা

মিত সংা ৮ ১৬০ ১৪০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০

[১.২] এনিডিড
িেদর িচিকৎসা
সহায়তা িহেসেব
আিথ ক অদান
দান

[১.২.১]
িবধােভাগী
এনিডিড ি

মিত সংা ১০ ২৫০০ ১০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৩০০

[১.৩] এনিডিড িনেয়
কাজ করা ও করেত
আহী ােসবী
সংােক িনবন
দান

[১.৩.১] িনবন
দান কায ম
স

গড়
(%)
শতকরা

৩ ০ ৫০ ৭৫ ৬৭.৫ ৬০ ৫২.৫ ৩৬ ৭৫ ৭৫

[১.৪] এনিডিড
িেদর জীবন ও
ািঁক াস কে
াবীমা বতন।

[১.৪.১]
াবীমার
আওতা
এনিডিড ি

মিত সংা ৪ ০ ৫০০ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৯০০ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ১৩, ২০২২ ১৫:১৬ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িতািনক
সমতা ি

২৫

[২.১] িনজ
কম কতা ও
কম চারীেদর
সমসামিয়ক
িবয়য়সিলত িশা
ও িশণ
আেয়াজন।

[২.১.১]
িশেণর
সময়

মিত জনঘা ১০ ৬০ ৪০ ৪৫ ৪০.৫ ৩৬ ৩১.৫ ২১.৬ ৪৫ ৪৫

[২.২] াের
চািরর
িবধানমালা
অযায়ী  পেদ
জনবল িনেয়াগদান।

[২.২.১] জনবল
িনেয়াগ দান
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ৭ ২৪.১১.২১ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩০.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.৩] উয়ন ক
দিলল ণয়ন

[২.৩.১] উয়ন
ক দিলল
ণীত

তািরখ তািরখ ৮ ৩০.১২.২২ ৩০.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ ৩০.০৩.২৩ ৩০.০৪.২৩

[৩] িশণ কায ম
বাবায়ন

২০

[৩.১] এনিডিড
িশ/ ািেদর
িপতা-মাতা/
অিভভাবকেদর
িশণ দান

[৩.১.১]
িশণ
হণকারী
িপতা-মাতা/
অিভভাবকেদর
সংা

মিত সংা ১০ ২১০ ৩০০ ৩৬০ ৩২৪ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ৪৫০ ৪৫০

[৩.২] িবেশষ েলর
িশকেদর িশণ
দান

[৩.২.১]
িশণ
হণকারী
িশকেদর
সংা

মিত সংা ১০ ২১০ ২৪০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৬০ ৩৬০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ১৩, ২০২২ ১৫:১৬ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ১৩, ২০২২ ১৫:১৬ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৪, ২০২২

আিম, বাপনা পিরচালক, িনউেরােডেভলপেমাল িতবী রা া, সিচব, সমাজকাণ মণালয়-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, সমাজকাণ মণালয় িহসােব বাপনা পিরচালক, িনউেরােডেভলপেমাল িতবী রা া-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
িনউেরােডেভলপেমাল িতবী রা া

তািরখ

সিচব
সমাজকাণ মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ১৩, ২০২২ ১৫:১৬ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৪, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইন িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া আইন, ২০১৩

২ এনিডিড িনউেরা ডেভলপেমাল িডসএাবলড/িডসাএাবিল

৩ এনিডিডিপ িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া

৪ জাউফা জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন

৫ বাজাসকপ বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ

৬ িবিধমালা িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া িবিধমালা, ২০১৫

৭ সকম সমাজকাণ মণালয়

৮ সেসঅদ সমাজেসবা অিধদর



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ১৩, ২০২২ ১৫:১৬ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৪, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ওয়ানপ ােসবা িবষয়ক অবিহতকরন ও অা কম শালা [১.১.১] অংশহণকারীর সংা এনিডিডিপ কম শালা আেয়াজেনর নাশ, ছিব ইতািদ

[১.২] এনিডিড িেদর িচিকৎসা সহায়তা িহেসেব আিথ ক অদান দান [১.২.১] িবধােভাগী এনিডিড ি এনিডিডিপ
জলা কিম বরাবের প, পিকায় কািশত িবি,
মাবাইল াংিকং সািভ স িতান নগদ এর
িডজভাস েম কিপ

[১.৩] এনিডিড িনেয় কাজ করা ও করেত আহী ােসবী সংােক িনবন
দান

[১.৩.১] িনবন দান কায ম স এনিডিডিপ িনবণ দােনর সনদপ ফেটাকিপ

[১.৪] এনিডিড িেদর জীবন ও ািঁক াস কে াবীমা বতন। [১.৪.১] াবীমার আওতা এনিডিড ি এনিডিডিপ

[২.১] িনজ কম কতা ও কম চারীেদর সমসামিয়ক িবয়য়সিলত িশা ও িশণ
আেয়াজন।

[২.১.১] িশেণর সময় এনিডিডিপ প, িশণাথেদর উপিিতর কিপ, ছিব ।

[২.২] াের চািরর িবধানমালা অযায়ী  পেদ জনবল িনেয়াগদান। [২.২.১] জনবল িনেয়াগ দান বাবািয়ত এনিডিডিপ িনেয়াগপ

[২.৩] উয়ন ক দিলল ণয়ন [২.৩.১] উয়ন ক দিলল ণীত এনিডিডিপ ণীত িডিপিপ এর কিপ

[৩.১] এনিডিড িশ/ ািেদর িপতা-মাতা/ অিভভাবকেদর িশণ দান
[৩.১.১] িশণ হণকারী িপতা-মাতা/ অিভভাবকেদর
সংা

এনিডিডিপ প, িশণাথেদর উপিিতর কিপ, ছিব ।

[৩.২] িবেশষ েলর িশকেদর িশণ দান [৩.২.১] িশণ হণকারী িশকেদর সংা এনিডিডিপ প, িশণাথেদর উপিিতর কিপ, ছিব ।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল

অিফেসর সােথ
সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

ওয়ানপ ােসবা িবষয়ক
অবিহতকরন ও অা
কম শালা

অংশহণকারীর সংা া অিধদর

দেশর সকল ােসবা/ হাসপাতালসেহ ওয়ানপ হলথ সািভ স চাকরেনর িনিম এনিডিড রা া থেক উোগ হেণর ফেল া
অিধদফতেরর মােম সকল হাসপাতালসেহ ওয়ানপ ােসবা চা করার সরকাির আেদশ ও এ লে এক কিম গঠন করা হয়। হাসপাতােল গত
এ সকল কিমর সংি িচিকৎসক ও অা সদেদর অবিহতকরণ ও িশণ কম শালার আেয়াজন করা হয়। া অিধদেরর সে সমেয়র মােম
া অিধদর কক হাসপাতাল কপ বরাবর প জািরর মােম কায ম স করা হেব।

এনিডিড িনেয় কাজ করা ও
করেত আহী ােসবী
সংােক িনবন দান

িনবন দান কায ম
স

সেসঅদ জলা
কিম

িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া আইন ও িবিধমালা অযায়ী িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবিতা িনেয় কাজ কের বা কাজ করেত আহী
ােসবী সংাসহেক এনিডিড রা া কক িনবন হেণর িবধান রেয়েছ। আইন ও িবিধমালা অযায়ী ােসবী সংাসহেক িনবন দােনর
ে জলা সমাজেসবা কায ালেয়র উপপিরচালকগেণর তদ িতেবদনসহ কায ম িনধ ারন করা আেছ। আইন ও িবিধমালার আেলােক জলা পয ােয়
িনেদ শনা দান কের কায ম স করা হেব।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


