
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

মিহলা িবষয়ক অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
নারীর সামািজক
িনরাপা বনী
জারদারকরণ

৩৩

[১.১]  নারীেদর খা সহায়তা (িভিজিড) দান [১.১.১] িভিজিড উপকারেভাগী
সংা
(ল)

১০ ১০.৪০ ১০.৩৮ ১০.৩৭ ১০.৩৫

[১.২] িভিজিড মিনটিরং
[১.২.১] ই-মিনটিরং সংা ১ ১২০ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৬৫

[১.২.২] সরজিমেন পিরদশ ন সংা ১ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ১৬

[১.৩] দির ও গভবতী মােয়েদর মাকালীন
ভাতা দান

[১.৩.১] ভাতা া উপকারেভাগী
সংা
(ল)

৫ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০

[১.৪] দির ও গভবতী মােয়েদর মাকালীন
ভাতা কম িচ মিনটিরং

[১.৪.১] ই-মিনটিরং সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩০ ২৬

[১.৪.২] সরজিমেন পিরদশ ন সংা ১ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৫

[১.৫] শহরােল কম জীবী মিহলােদর াকেটং
ভাতা দান

[১.৫.১] ভাতা া উপকারেভাগী
সংা
(ল)

৩ ২.৭০ ২.৬৫ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০

[১.৬] শহরােল কম জীবী মিহলােদর াকেটং
ভাতা কম িচ মিনটিরং

[১.৬.১] ই-মিনটিরং সংা ১ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩০ ১০

[১.৬.২] সরজিমেন পিরদশ ন সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৪

[১.৭] মা ও াকেটং ভাতা কম িচর উত
সংরণ

[১.৭.১] ভাতা া উপকারেভাগী
সংা
(ল)

৩ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৯ ০.৪৮ ০.৪৭

[১.৮] মা ও াকেটং ভাতা কম িচর উত
সংরণ মিনটিরং

[১.৮.১] ই-মিনটিরং সংা ১ ৩৪ ৩১ ২৯ ২৭ ২৫ ২৬

[১.৮.২] সরজিমেন পিরদশ ন সংা ১ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৮

কািভেডর কারেণ
সরজিমেন
পিরদশ ন করা
সব হয়িন
মিপিরষদ
িবভােগর
িনেদ শনার
আেলােক দখােনা
হেলা।

[১.৯] সামািজক িনরাপা বনীর আওতায়
উপকারেভাগীর ডাটােবজ তরী

[১.৯.১] মাকালীন উপকারেভাগীর ডাটােবজ
সংা
(ল)

১ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০

[১.৯.২] কম জীবী মিহলােদর াকেটং ভাতা
কম িচর ডাটােবজ

সংা
(ল)

১ ২.৭০ ২.৬৫ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০

[১.৯.৩] মা ও াকেটং ভাতা কম িচর
উত সংরেণর ডাটােবজত উপকারেভাগী

সংা
(ল)

১ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৯ ০.৪৮ ০.৪৭

[১.১০] : মিহলা ও িশ সহায়তা তহিবল [১.১০.১] আিথ ক সহায়তা া উপকারেভাগী সংা ১ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
নারীর মতায়ন
ও উয়ন

২২

[২.১] নারীর আ-কম সংান িেত িশণ
দান

[২.১.১] মিহলা িশণ ও উয়ন একােডমী কক
দ আ-কম সংান িলক িশেণ
িশণাথ সংা

সংা ৪ ৪৪৭৯৫ ৪৩০০০ ৪২৭০০ ৪২৫০০ ৪২০৯০ ২০০১৪

কািভেডর কারেণ
৯৫৪ জনেক
িশণ দয়া
হেয়েছ িনেদ শনার
আেলােক উিিখত
সংা দখােনা
হেলা।

[২.১.২] িভিজিড উপকারেভাগী িশণাথর
সংা

সংা
(ল)

৩ ১০.৪০ ১০.৩৮ ১০.৩৭ ১০.৩৫

[২.১.৩] মাকালীন ভাতা া উপকারেভাগী
িশণাথর সংা

সংা
(ল)

২.৫ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০ ৪.১

[২.১.৪] াকেটং ভাতা া উপকারেভাগী
িশণাথর সংা

সংা
(ল)

২.৫ ২.৫০ ২.৪০ ২.৩৮ ২.৩৭ ২.৩৬ ২.৫

[২.১.৫] মা ও াকেটং ভাতা কম িচর
উত সংরেণর ডাটােবজত উপকারেভাগী

সংা
(ল)

১ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৯ ০.৪৮ ০.৪৭ ০.২৫

[২.১.৬] উপেজলা পয ােয় মিহলােদর জ
আয়বধ ক িশেণ িশণাথর সংা

সংা ১ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৭০০০ ৩৬০০০ ৩৫০০০ ২১০৭৫

[২.১.৭] আনা িছটমহেল নারীেদর জ
কিউটার িশেণ িশণাথর সংা

সংা ১ ১৭৬ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ৬০

[২.২] ােসবী মিহলা সিমিতসেহর মে
অদান িবতরেণর মােম আয়বধ নলক সমতা
ি

[২.২.১] িবতরণত অদান
সংা
(কা)

২ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.৪০ ১১.৩০ ১১.০০ ১২

[২.৩] ােসবী মিহলা সিমিত িনবন [২.৩.১] নন িনবিত সিমিতর সংা সংা ১ ২৭৫ ২৬৫ ২৬০ ২৫৭ ২৫৫ ৮৬

[২.৪] মিহলােদর আ-কম সাদেনর জ
ঋণ দান

[২.৪.১] ঋণ া উপকারেভাগীর সংা সংা ১ ৫১০০ ৫০৮০ ৫০৭০ ৫০৬০ ৫০৫০ ২০০০

[২.৫] িকেশার িকেশারী াব িতার মােম
িকেশার িকেশারীেদর ন িবকাশ

[২.৫.১] িকেশার িকেশারী সংা ১ ১৪৬৪৯০ ১৩০০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০

[২.৬] িবিভ িদবস উদযাপন [২.৬.১] িদবেসর সংা সংা ০.৫ ৩ ২ ১

[২.৭] চার ও চারনা [২.৭.১] িলফেলট/পাার/িশউর সংা ০.৫ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩০০০০ ২০০০০ ১০০০০

[২.৮] জয়ীতা অেষেণ বাংলােদশ এর আওতায়
৫ কাটাগরীেত িবভাগীয় পয ােয় সফল
জয়ীতােদর সাণনা দােনর মােম নারীেদর
আ-কম সংােন উুকরণ

[২.৮.১] সাণনা দােনর সংা। সংা ১ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

কম জীবী নারীেদর
অবকাঠােমাগত
িবধা
িনিতকরণ

৬

[৩.১] কম জীবী মিহলােদর হােল িবধা দান [৩.১.১] কম জীবী মিহলােদর হােল সবা সংা ২ ১৪০৩ ১৩৯০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১৩৩৫

ত বাড ার িছল
১১০৪ জন
মিপিরষদ
িবভােগর
িনেদ শনার
আেলােক এ অজন
দখােনা হেলা।

[৩.২] কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা
দান (রাজ )

[৩.২.১] িশর িদবায সবা সংা ২ ২৩৫০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ২১৫০
কািভেডর কারেণ
লমাা অজন
সব হয়িন

[৩.৩] কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা
দান (ক )

[৩.৩.১] িশর িদবায সবা সংা ১ ১১২০ ১১০০ ১০৫০ ১০৩০ ১০২০
কািভেডর কারেণ
লমাা অজন
সব হয়িন

[৩.৪] গােম েসর মিহলা িমকেদর হােল
িবধা দান

[৩.৪.১] মিহলা কম জীবী িমকেদর হােল সবা সংা ১ ২০০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১০০ ১২৮

কািভেডর কারেণ
লমাা অজন
সব হয়িন ত
বাড ার িছল ৮০
জন মিপিরষদ
িবভােগর
িনেদ শনার
আেলােক এ অজন
দখােনা হেলা।

৪
ািতািনক
সমতা িকরণ

৬

[৪.১] মািসক সময় সভা [৪.১.১] সভার িসা বাবায়ন % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ১০০

[৪.২] কম কতা ও কম চারীেদর দতা উয়ন
িশণ

[৪.২.১] িশণাথর সংা জন ১ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ২৭৩

[৪.৩] কম কতা/কম চারীেদর ই-ফাইিলং িরেসাস 
িশণ

[৪.৩.১] িশেণর সংা সংা ১.৫ ৬ ৫ ৪ ৪ ৪ ১

[৪.৪] উপেজলা সেহ ই-ফাইিলং চাকরণ [৪.৪.১] উপেজলার সংা সংা ১ ৪৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ১০

[৪.৫] িনরিবি ইারেনট বাকরণ [৪.৫.১] িনরিবি ইারেনট % ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[৪.৬] ড-কয়ার সাের িসিস কােমরা াপেনর
মােম িনরাপা জারদারকরণ

[৪.৬.১] িসিস কােমরা াপন সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২ ১

[৪.৭] এিপএ সংি কম কতােদর েনাদনা দান [৪.৭.১] িবেদশ সফর জন ০.৫ ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

নারীর িত সকল
ধরেণর সিহংসতা
িতেরাধ ও নারীর
অিধকার
িনিতকরণ

৫

[৫.১] বািববাহ িনেরােধ সেচতনতাি লক
কায ম

[৫.১.১] উঠান বঠক সংা ২ ৫২০০ ৫১৭০ ৫১৬০ ৫১৫০ ৫১০০ ১৫৭৪

[৫.২] পাচার িতেরােধ সেচতনতাি লক
কায ম হণ

[৫.২.১] উঠান বঠক সংা ১ ১৪৬৫০ ১৪৬৩০ ১৪৬২০ ১৪৬১০ ১৪৬০০ ২৮০৬

[৫.৩] কম েে যৗন হয়রানী রােধ হাইেকােট র
নীিতমালা বাবায়েন গত জলা কিম কায করী
করণ,িনয়িমত সভা ও ফেলাআপ করণ

[৫.৩.১] কিমর সভা সংা ১ ৩২০ ৩১৭ ৩১৬ ৩১৫ ৩১০ ৫২

[৫.৪] িঁক ণ  নারী ও িশেদর জ সামািজক
িনরাপা ও ায় িবচার িতা

[৫.৪.১] আয় ও আইিন সহায়তা া
উপকারেভাগী

সংা ১ ১১১০ ১১০০ ১০৮০ ১০৭০ ১০৬০ ২৫২

৬
নারী উোােদর
সহায়তাকরণ

৩

[৬.১] উোােদর বসা সসারেণর জ
িবধািদ দান

[৬.১.১] অনার মােম া িবধা সংা ১ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪

[৬.১.২] জিয়তা-কািলগ কম িচর মােম া
িবধা

সংা ১ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৩০

[৬.২] ]“নন নারী উোা জন ও আ-কম 
সংােনর লে বখী পাটজাত প উৎপাদন”

[৬.২.১] িবধা া উোা সংা ১ ১৬৮০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ০৪-০৪-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৮

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৭

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ২



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৯০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৮৬.৪১

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৮৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


