
                                                                                                                      ‘সংয োজনী’-ক 

সোমোজজক জনরোপত্তো কমমসচূীর জিজজটোল পপযমন্ট (G2P) পরোিমযোপ 

 

১.মজিলো ও জিশু জিষয়ক মন্ত্রণোলয়ঃ মজিলো জিষয়ক অজিদপ্তর 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত অগ্রগজি ও 

প্রস্তুজি 

জোনুয়োরী-মোচম, ২০১৯ এজপ্রল-জুন, ২০১৯ মন্তিয 

১. মোিৃত্বকোল ভোিো 

পমোট ভোিোযভোগীঃ ৭.০০ লক্ষ 

 

ক) MIS  প্রস্তুিপূিমক ৭ 

উপযজলোয় ৮৮১১ জন উপকোর 

পভোগীযক G2P পপযমন্ট পদ্ধজিযি 
জিযসম্বর, ২০১৮ প মন্ত ভোিো পপ্ররণ 

করো িযয়যে। 
 

খ) সকল ভোিোযভোগীর িোটো 

জসযেযম এজি প্রদোন কো মক্রম 

চলযে। 
 

গ) ২.০০ লক্ষ ভোিোযভোগীর িোটো 

এজি প্রদোন সম্পন্ন িযয়যে। 

জোনুয়োরী, ২০১৯ মোযস ১৫০ 

উপযজলো এিং মোচম ২০১৯ 

মোযসর মযিয সকল 

উপযজলোর জিদযমোন (৬.০ 

লক্ষ) ভোিোযভোগীর G2P 
িোস্তিোয়ন। 

নিূন ভোিোযভোগী 

জনিমোচন ও অন্তমভুক্ত কযর 

সকল উপযজলোর সকল 

(৭.০০ লক্ষ) 

ভোিোযভোগীর G2P 
িোস্তিোয়ন। 

নিূন 

ভোিোযভোগী 

জনিমোচনকোযল 

িযোংক/যমোিোইল 

িযোংক একোউন্ট 

নম্বর এিং 

NID নম্বর 

প্রদোযনর িযিস্থো 

রোখো। 

২. লযোকযটজটং মোদোর সিোয়িো  

পমোট ভোিোযভোগীঃ ২.৫০ লক্ষ 

 

ক) MIS প্রস্তুি এিং SPBMU 

MIS এর  সোযে সং ুক্ত িযয়যে।  
 

খ) সকল ভোিোযভোগীর িোটো 

জসযেযম এজি প্রদোন কো মক্রম 

চলযে। 
 

গ) ৩০ িোজোর ভোিোযভোগীর িোটো 
এজি সম্পন্ন িযয়যে। 

জোনুয়োরী, ২০১৯ মোযস 

BGMEA এিং 

BKMEA এর 

উপকোরযভোগীযদর এিং মোচম, 

২০১৯ মোযসর মযিয সকল 

পপৌরসভো/জসজট 

কযপমোযরিযনর  জিদযমোন 

(২.০ লক্ষ) ভোিোযভোগীযদর 

G2P িোস্তিোয়ন 

নিূন ভোিোযভোগী 

জনিমোচন ও অন্তমভুক্ত কযর 

সকল উপযজলোর সকল 

(২.৫০ লক্ষ) 

ভোিোযভোগীর G2P 
িোস্তিোয়ন। 

নিূন 

ভোিোযভোগী 

জনিমোচনকোযল 

িযোংক/যমোিোইল 

িযোংক একোউন্ট 

নম্বর এিং 

NID নম্বর 

প্রদোযনর িযিস্থো 

রোখো। 

২. সমোজ কলযোণ মন্ত্রণোলয়ঃ সমোজযসিো অজিদপ্তর 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত 

অগ্রগজি ও প্রস্তুজি 

জোনুয়োরী-

মোচম, 

২০১৯ 

এজপ্রল-

জুন, 

২০১৯ 

জুলোই-

পসযেম্বর, 

২০১৯ 

অযটোির-

জিযসম্বর, 

২০১৯ 

মোচম 

২০২০ 

জুন 

২০২০ 

মন্তিয 

১. িয়স্ক ভোিো 

পমোট ভোিোযভোগীঃ 

৪০.০০ লক্ষ 

 

ক) অজিদপ্তযরর MIS অেম 

জিভোযগর SPBMU MIS 
এর  সোযে সং ুক্ত  িযয়যে। 

 

খ) ১১ উপযজলোর ১.২২ 

লক্ষ ভোিোযভোগীর পসযেম্বর, 

২০১৮ প মন্ত G2P পপযমন্ট 
পদ্ধজিযি ভোিো পপ্ররণ করো 

িযয়যে 

 

গ) ১৬ পজলোর িোটো 

জসযেযম এজি চলমোন 

আযে। 
 

ঘ) ৩.০০ লক্ষ জন 

ভোিোযভোগীর িোটো এজি 

সম্পন্ন িযয়যে। 

৩.০০ লক্ষ  ১০.৪০ 

লক্ষ 

৩১.৭০ লক্ষ ৪৬.৭০ লক্ষ ৫৮.৭০ 

লক্ষ 

৬৫.০০ 

লক্ষ 

ভোিোযভোগীর 

একোউন্ট 

পখোলোসি িোটো 

এজি 

সম্পন্ন করযি 

িযি। 

২. জিিিো ও স্বোমী 

জনগিৃীিো ভোিো 

পমোট ভোিোযভোগীঃ 

১৪.০০ লক্ষ 

 

৩. অসচ্ছল প্রজিিন্ধী 

ভোিো 

পমোট ভোিোযভোগীঃ 

১০.০০ লক্ষ 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত অগ্রগজি 

ও প্রস্তুজি 

জোনুয়োরী-মোচম, ২০১৯ এজপ্রল-জুন, ২০১৯ মন্তিয 

৪. পিযদ, িজরজন, চো 

শ্রজমক,  জিজড়ো, 

কযোন্সোর, জকিজনসি 

অনযোনয পেোট 

কমমসূচী 

     ------ ক) অজিদপ্তযরর MIS এ কমমসূচীর জলঙ্ক 
তিরী করো 

 

খ) কমমসূচীসমূযির িোটো এজি কো মক্রম 

সম্পন্ন করো 

 

ক) সকল ভোিোযভোগীর G2P 
পপযমন্ট পদ্ধজিযি ভোিো পপ্ররণ 

 

৩. মজুক্ত দু্ধ জিষয়ক মন্ত্রণোলয় 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত 

অগ্রগজি ও প্রস্তুজি 

জোনুয়োরী-মোচম, ২০১৯ এজপ্রল-জুন, 

২০১৯ 

জুলোই-

পসযেম্বর, 

২০১৯ 

অযটোির-

জিযসম্বর, 

২০১৯ 

মন্তিয 

১. মুজক্তয োদ্ধো 

সম্মোনী ভোিো 

পমোট ভোিোযভোগীঃ 

১.৯০ লক্ষ 

ক) কমমসূচীর MIS প্রস্তুি 

এিং অেম জিভোযগর 

SPBMU MIS এর  সোযে 
সং ুক্ত িযয়যে। 

ক) জোনয়ুোরী, ২০১৮ 

মোযস কক্সিোজোর ও 

জসযলট পজলোর G2P 
িোস্তিোয়ন। 

২৪ পজলো ৪৪ পজলো ৬৪ পজলো 

(১.৯০ লক্ষ 

জন) 

 



 
 

খ) কক্সিোজোর পজলোর সম্পূণম 

ও ১১ পজলোর ২২ উপযজলোর 

আংজিক িোটো এজি সম্পন্ন 

 

খ) মোচম, ২০১৮ মোযসর 

মযিয ১২ পজলোর িোটো 

এজি সম্পন্ন ও G2P 
িোস্তিোয়ন।   

৪. দযূ মোগ িযিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়ঃ দুয মোগ িযিস্থোপনো অজিদপ্তর 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত 

অগ্রগজি ও প্রস্তুজি 

জোনুয়োরী-মোচম, ২০১৯ এজপ্রল-জুন, 

২০১৯ 

জুলোই-

পসযেম্বর, 

২০১৯ 

অযটোির-

জিযসম্বর, 

২০১৯ 

মন্তিয 

১. অজি দজরদ্র 

কমমসংস্থোন 

কমমসূচী 

পমোট ভোিোযভোগীঃ 

৮.৫০ লক্ষ 

 

ক) কমমসূচীর MIS (পুরোিন) 

অেম জিভোযগর SPBMU 

MIS এর  সোযে সং ুক্ত 

িযয়যে 

 

খ) দুইজট উপযজলোর ২৩০৪ 

জযনর সোপ্তোজিক মজুরী G2P 
পদ্ধজিযি পপ্ররণ করো িযয়যে। 

১৯ উপযজলো কমমসূচীর 

নিূন MIS জোনুয়োরী, 
২০১৯ মোযস স্থোপন ও 

অেম জিভোযগর 

SPBMU MIS এর 
সোযে সং ুক্ত করযি 

িযি।  

৩২ পজলো ৪৮ পজলো ৬৪ পজলো 

(৮.৫০ লক্ষ 

জন) 

নিূন MIS 
শুরুযিই 

SPBMU 

MIS এর 
সোযে সং ুক্ত 

করযণর 

উপয োগী 

জনজিি করযি 

িযি।  

 

 

৫. প্রোেজমক ও গণজিক্ষো মন্ত্রণোলয়ঃ প্রোেজমক জিক্ষো অজিদপ্তর 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত অগ্রগজি ও প্রস্তুজি জোনুয়োরী-মোচম, ২০১৯ এজপ্রল-জুন, ২০১৯ মন্তিয 

১. প্রোেজমক জিক্ষো উপিৃজত্ত 

প্রকল্প 

পমোট ভোিোযভোগীঃ 

১৪৩.০০ লক্ষ 

 

ক) প্রকল্প অজিস ও জসওর কযোি িযি 

১জট পজলোর ১.২৭ লক্ষ উপকোরযভোগীর 

িোটো অেম জিভোযগর SPBMU MIS-এ 
পপ্ররণ করো িযয়যে এিং 
 

খ) গোজীপুর পজলোর ১.২৭ লক্ষ 

ভোিোযভোগীর জুলোই-পসযেম্বর, ২০১৯ 

জিন মোযসর ভোিোর অেম  G2P পদ্ধজিযি 
পপ্ররণ করো িযয়যে।  

ক) অত্র কমমসূচীর জনজস্ব MIS 
তিরী এিং অেম জিভোযগর 

SPBMU MIS-এর সোযে 
সং ুক্ত করো  

খ) ৩১ পজলোর সকল (৫০.০ 

লক্ষ) উপকোরযভোগীর G2P 
পপযমন্ট িোস্তিোয়ন। 

৬৪ পজলো 

(১৪৩.০০ লক্ষ) 

প্রোেজমক জিক্ষো 

উপিৃজত্ত 

কো মক্রযমর জনজস্ব 

MIS তিরী 

প্রযয়োজন। 

৬. মোিযজমক ও উচ্চ জিক্ষো জিভোগঃ মোিযজমক ও উচ্চ জিক্ষো অজিদপ্তর 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত অগ্রগজি ও প্রস্তুজি জোনুয়োরী-মোচম, ২০১৯ এজপ্রল-জুন, ২০১৯ মন্তিয 

১. মোিযজমক জিক্ষো উপিৃজত্ত 

কমমসূচী 

পমোট উপকোরযভোগীঃ 

(১৮৬ উপযজলো)  

 

ক) MIS প্রস্তুি এিং অেম জিভোযগর 

SPBMU MIS এর  সোযে সং ুক্ত 

িযয়যে। 
 

খ) একজট উপযজলোয় পোইলট জভজত্তযি  

G2P এর জনয প্রজিক্ষণ ও িোটো এজি 
চলমোন। 

ক)  জোনুয়োজর মোযস একজট 

উপযজলোয় পোইলট জভজত্তযি  

G2P িোস্তিোয়ন। 
খ) মোচম, ২০১৯ মোযসর মযিয 

৩২ পজলোয় G2P  িোস্তিোয়ন। 

৬৪ পজলো  

২. পসযকন্ডোরী এিুযকিন 

পসটর ইনযভেযমন্ট 

প্রকল্প 

পমোট উপকোরযভোগীঃ 

(৫৪ উপযজলো)  

 

ক) িোটোযিজ প্রস্তুি ও িোলনোগোদ চলমোন। ক) কমমসূচীর MIS প্রস্তুি এিং 

অেম জিভোযগর SPBMU MIS 
এর  সোযে সং ুক্ত করো। 
 

খ) মোচম, ২০১৯ মোযসর মযিয 

৩২ পজলোয় G2P  িোস্তিোয়ন। 

৬৪ পজলো  

৩. উচ্চ মোিযজমক উপ-িৃজত্ত 

প্রকল্প 

পমোট উপকোরযভোগীঃ 

........ 

(সকল উপযজলো)  

ক) িোটোযিজ প্রস্তুি ও িোলনোগোদ চলমোন। ক) কমমসূচীর MIS প্রস্তুি এিং 

অেম জিভোযগর SPBMU MIS 
এর  সোযে সং ুক্ত করো। 
 

খ) মোচম, ২০১৯ মোযসর মযিয 

৩২ পজলোয় G2P  িোস্তিোয়ন। 

৬৪ পজলো  

৭. স্থোনীয় সরকোর জিভোগ 

ক্রজমক 

নং 

কমমসূচীর নোম জিযসম্বর ২০১৮ প মন্ত অগ্রগজি ও প্রস্তুজি জোনুয়োরী-মোচম, ২০১৯ মন্তিয 

১. ইনকোম সোযপোটম পপ্রোগ্রোম ির দয 

পুওযরে ( ত্ন) 

পমোট উপকোরযভোগীঃ ৬.০০ লক্ষ  

 

কমমসূচীর িোটোযিজ প্রস্তুি ও িোলনোগোদ 

চলমোন। 

 

 

ক) কমমসূচীর MIS প্রস্তুি এিং অেম জিভোযগর 

SPBMU MIS এর  সোযে সং ুক্ত করো। 

খ) জনিমোজচি উপকোরযভোগীযদর G2P পপযমন্ট  
িোস্তিোয়ন। 

কমমসূচীর MIS 
তিরী প্রযয়োজন। 



 

 

 

 


