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(Overview of the Performance of the Department of Women Affairs) 

 

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভতবষ্যি পতিকল্পনা 

**সাম্প্রতিক বছি সমূলেি (৩ বছি) প্রধান অর্জন সমূে: 

তবশ্বায়লনি এ যুলে প্রেতিশীে সমার্ েলে তিাোি েলযয নািীি অতধকাি, যমিায়ন ও কম জবান্ধব পতিলবশ সৃতি 

অিযাবশ্যক। মতেো তবষয়ক অতধদপ্তি িাষ্ট্র ও সমালর্ি মূে তরািধািায় নািী উন্নয়ন ও অতধকাি প্রতিষ্ঠায়  কার্ 

কলি যালে। েি ৩ বছলি তভতর্তি কায জক্রলমি মাধ্যলম 19877 র্ন দতিদ্র মতেোলক 21461.76 তমেঃ টন খাদ্য 

সোয়িা তদয়া েলয়লছ, প্রায় 17346 র্ন নািীলক মাতৃত্বকােীন ভািা প্রদান কিা েলয়লছ, 7953 র্ন কম জর্ীবী 

নািীলক ল্যাকলটটং ভািা সোয়িা প্রদান কিা েলয়লছ | weMZ eQi¸‡jv‡Z 1579 র্ন নািীলক 17958,০০০/- 

টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কিা েলয়লছ। ৩,১২০ র্ন নািীলক আত্ম-কম জসংস্থালনি েলযয তবতভন্ন প্রতশযণ তদয়া েলয়লছ। 

সাোয¨ প্রার্থী মতেোলদি আইতন সোয়িা তদয়া েলয়লছ। “র্তয়িা অলেষলণ বাংোলদশ” কম জসূতচ্ি আওিায় 

প্রতিলযাতেিাি মাধ্যলম প্রতিকূেিালক অতিক্রম কলি তয সমস্ত নািীিা সমালর্ি তবতভন্ন তযলে প্রতিষ্ঠা োভ 

কলিলছন িালদি মধ্য তর্থলক প্রতি উপলর্োয় ৫ট কযাটােিীলি ৬0 র্ন নািীলক “র্তয়িা” তনব জাচ্ন ও পুিস্কৃি 

কিাি মাধ্যলম নািীলদিলক সামলন এতেলয় যাওয়াি তযলে উদ্ভুদ্ধ কিা েলয়লছ। উলদ্যামী ও আগ্রেী নািীলদিলক 

উলদ্যাক্তা তেলসলব েলে তিাোি র্ন্য সোয়িা প্রদান কিা েলয়লছ। আত্মতনভজiশীে কিাি েলয¨ দতিদ্র মতেোলদি 

মলধ্য ৬৯ ট তসোই তমতশন তবিিণ কিা েলয়লছ। তর্ো েলি বাল্যতবলয় তনলিালধ তবতভন্ন তেতণ তপশাি র্নেণলক 

তনলয় সলচ্িনিা মূেক সভা সমালবশ, তসতমনাি আলয়ার্ন কিা েলয়লছ। প্রায় ৯০% বাল্যতবলয় বন্ধ কিা েলয়লছ। 

র্ািীয় নািী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন কলল্প র্ািীয় কম জপতিকল্পনা- ২০১৩ অনুযায়ী তবতভন্ন কম জসূতচ্ গ্রেন কিা 

েলয়লছ। 

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূে : 

বাল্যতববাে, েযযভূক্ত সকে দেঃস্থ নািীলক তপ্রাগ্রালমি অন্তভূ জক্ত কিলি না পািা, নািীি প্রতি সতেংসিা প্রতিলিাধ, 

কম জকিজা/কম জচ্ািীলদি যুলোপলযােী প্রতশযলণি অভাব এবং মাঠ পয জালয় র্নবলেি অপ্রতুেিা অন্যিম প্রধান 

সমস্যা। প্রকৃি উপকািলভােী বাছাই এবং নািী উন্নয়লন তবতভন্ন মন্ত্রণােলয়ি কায জক্রম সমেয় সাধন ও সোয়িা প্রদান 

এ অতধদপ্তলিি অন্যিম চ্যালেঞ্জ। তকাতভি-১৯ মোমাতিি কািলণ তকছু তকছু সূচ্লকি েযযমাো অর্জলন চ্যালেঞ্জ 

িলয়লছ।  

**ভতবষ্যি  পতিকল্পনা : 

বিজমান তকাতভি পতিতস্থতি এবং তনব জাচ্নী ইশলিোি সব জপতি ‘মুতর্ববষ জ’ তবলবচ্নায় তিলখ মতেো তবষয়ক 

অতধদপ্তিাধীন এ তর্োি ভতবষ্যি পতিকল্পনাি মলধ্য িলয়লছ, (১) তৃনমূে পয জা‡qি দেঃস্থ ও অসোয় নািীলদিলক 

সামাতর্ক তনিাপত্তা তবিতনি আওিায় তনলয় আসা। (২) র্ািীয় কম জপতিকল্পনা-২০১৩ অনুযায়ী র্ািীয় নািী উন্নয়ন 

নীতিমাো-২০১১ বাস্তবায়ন কিা, (৩) বাল্যতববাে প্রতিলিালধ কম জপতিকল্পনা বাস্তবায়ন (২০১৮-২০৩০) (৪) সকে 

তযলে প্রাতন্তক নািীলদি অংশগ্রেলণি সুলযাে সৃতি কিা (SDG 2030), (৫) নািী ও তশশুি প্রতি সতেংসিা 

প্রতিলিালধ কায জকি পদলযপ গ্িেণ (৬) বৃতত্তমূেক ও কাতিেতি প্রতশযলণি মাধ্যলম প্রদত্ত প্রতশযলণি 15% 

নািীলদি স্বতনভজি কিা (৭) মতেো তবষয়ক অতধদপ্তিাধীন সামাতর্ক তনিাপত্তা তবিনীি (তভতর্তি, মাতৃত্বকাে ভািা, 

ল্যাকলটটং মাদাি সোয়িা িেতবে এবং মা ও তশশু সোয়িা িেতবে) আওিায় তনব জাতচ্ি উপকািলভােীি ২০২১-

২০২২ অর্থ জবছলিি মলধ্য িাটা তবইর্ তিতি,  (৮) ১,35০ র্ন তকলশাি তকলশািীলক প্রতশযলণি মাধ্যলম দয মানব 

সম্পলদ পতিণি কিা । 



২০২১-২০২২ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূি: 

•     ৬,624 র্ন নািীলক তভতর্তি সোয়িা প্রদান ও কম জসূতচ্ মতনটতিং 

•      5782 র্ন দতিদ্র ও েভজবিী মালয়লদি মাতৃত্বকােীন ভািা প্রদান ও কম জসূতচ্ মতনটতিং 

•      তসটকলপ জালিশন ও তপৌিসভা এোকায় ২,651 র্ন কম জর্ীবী মতেোলদি ল্যাকলটটং ভািা প্রদানও কম জসূতচ্ মতনটতিং 

•      gv I wkï mnvqZv Kg©m~Pxi AvIZvq 2032 Rb‡K ভািা প্রদান ও কম জসূতচ্ মতনটতিং 

•       ১৩৫ র্ন নািীলক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও কম জসূতচ্ মতনটতিং 

•       নািীি যমিায়লন ১৪৪০ র্ন নািীলক তবতভন্ন তবষলয় প্রতশযণ প্রদান ও মতনটতিং 

•       ১৫ র্ন সাোয্য প্রার্থী মতেোলদি আইতন সোয়িা প্রদান ও মতনটতিং 

•       ২০ র্ন আগ্রেী নািীলদিলক নািী উলদ্যাক্তা তেলসলব সৃতি কিা ও মতনটতিং 

•       তকলশাি তকলশািী ক্লাব কায জক্রম মতনটতিং 

•       তস্বোলসবী মতেো সতমতি তনবন্ধন প্রদান 

•       নািীি যমিায়ন বৃতদ্ধলি তস্বোলসবী মতেো সতমতি নবায়ন ও অনুদান তবিিণ এবং মতনটতিং 

•       দেঃস্থ মতেোলদি মালে সম্ভাব্য ১০ ট তসোই তমতশন তবিিণ 

•       তর্োয় বাল্য তববালেি োি কতমলয় আনাি েলযয তবতভন্ন কম জসূতচ্ গ্রেণ ও মতনটতিং 

 

‡       দয র্নবে তিিীলি সোয়িv প্রদান ও মতনটতিং 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রস্তাবনা  

 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতাবৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরিতা সজারোর করা, সুশাসন সাংিতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ 

ব্যবিার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয-  

 

উপপররচালক, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, PzqvWv½v 

এবাং 

মিাপররচালক(দেড-১) ,মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর...........তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত িল। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদি সম্মত িদলন: 

 

 

 



সসকশন – ১ 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম জসম্পাদলনি তযেসমূে, প্রিান কার্ িাবরল: 

 

১.১ :  রূপকল্প : (Vision) 

 সজন্ডার সমতা আনয়দন নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন। 

  

১.২ :  অরিলক্ষ : (Mission)  

অর্ িননরতক কম িকাদন্ড নারীর ব্যাপক অাংশেিণ রনরিত করার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় েক্ষতা ও সর্াগ্যতা অজিদন সিায়তা 

করা, আইরন সিায়তা প্রোন এবাংঅবকাঠাদমাগত সুদর্াগ সৃরষ্ট কদর নারীর ক্ষমতায়দনর মােদম সজন্ডার সমতা প্ররতষ্ঠা 

করা। 

  

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 

 

  ১.৩.১ উপপররচালদকর কার্ িালয়,মরিলা  রবষয়ক অরিেপ্তর, PzqvWv½v Gi কম িসম্পােদনর সক্ষত্রসমূি  

:    

  ১. নারীর সামারজক রনরাপত্তা সবষ্টনী রনরিতকরণ। 

  ২. নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন। 

  ৩. নারীর প্ররত সকল িরদণর সরিাংসতা প্ররতদরাি ও নারীর অরিকার রনরিতকরণ। 

  ৪. প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ। 

   

  

উপপররচালদকর কার্ িালয়,মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, PzqvWv½v Gi সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষত্র 

 

 সুশাসন ও সাংস্কার মূলক কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 

 

           ১. শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন ; 

           ২. ই-গিন্যিান্স/উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন ; 

          ৩. তথ্য অরিকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন ; 

           ৪. অরিদর্াগ প্ররতকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন ; 

           ৫. সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন ; 

 

 

 

 



  

১.৪ : কার্ িাবলী : (Funtions) 

 

 ১. দুঃস্থ নারীদের োদ্য সিায়তা প্রোন (রিরজরড) ও মরনটররাং 

 ২. েররদ্র ও গিিবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীণ িাতা প্রোন ও মরনটররাং 

 ৩. মাতৃত্বকালীন উপকারদিাগীর ডাটাদবজ ততরী মরনটররাং 

 ৪. কম িজীবী ল্যাকদটটাং মাোর উপকারদিাগীদের িাতা প্রোন 

 ৫. কম িজীবী ল্যাকদটটাং মাোর উপকারদিাগীদের িাতা প্রোন মরনটররাং 

 ৬. কম িজীবী ল্যাকদটটাং মাোর উপকারদিাগীদের ডাটাদবজ ততরী 

 ৭. কম িজীবী ল্যাকদটটাংমাোর উপকারদিাগীদের ডাটাদবজ ততরী মরনটররাং 

 ৮. নারীর ক্ষমতায়দন প্ররশক্ষণ প্রোন 

 ৯. নারীর ক্ষমতায়দন প্ররশক্ষণ প্রোন মরনটররাং 

 ১০. মরিলাদের আত্ম-কম িসম্পােদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোনও মরনটররাং 

 ১১. সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরত রনবন্ধনপ্রোন 

 ১২. সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরত নবায়নপ্রোন 

 ১৩. জরয়তা অদেষদণ বাাংলাদেশ শীষ িক কম িসূরচর মােদম সেষ্ঠ জরয়তা রনব িাচন ও সাংব িিনা প্রোন 

 ১৪. মরিলাদের আত্নরনিিরশীল করদত সসলাই সমরশন রবতরণ 

 ১৫. ক্লাব প্ররতষ্ঠার মােদম রকদশার রকদশারীদের সনতৃদত্বর রবকাশ মরনটররাং 

 ১৬. বাল্যরববাি প্ররতদরাদি সদচতনতা বৃরদ্ধমূলক কার্ িক্রম 

১৭. কম িদক্ষদত্র সর্ৌনিয়রানী সরাদি িাইদকাদট ির নীরতমালা বাস্তবায়দন গঠিত সজলা ও উপদজলা করমট 

কার্ িকরীকরণ, রনয়রমত সিা ও ফদলাআপ 

 ১৮. সজলা নারী ও রশশু রনর্ িাতন প্ররতদরাি এবাং নারী ও রশশুপাচার প্ররতদরাদি রনয়রমত সিা পররচালনা করা 

 ১৯. বাল্যরববাদির িার করমদয় আনা এবাং করমট সমূদির কাদজর অেগরত মরনটররাং 

 ২০. সজলা মারসক সমেয় সিা রনয়রমতকরণ 

 ২১. রনরবরছন্ন সাব িক্ষরনক ইন্টারদনট ব্যবস্থা চালু 

 ২২. র্র্ার্র্িাদব ই-ফাইরলাং কার্ িক্রম পররচালনা ও মরনটররাং
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সসকশন - ২ 

উপপররচালদকর কার্ িালয়, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, PzqvWv½v Gi রবরিন্ন কার্ িক্রদমর  চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব(Outcome /Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম িসম্পােন সূচকসমূি 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপন 

রনি িাররত লক্ষযমাত্রা  অজিদনর সক্ষদত্র সর্ৌর্িাদব 

োরয়ত্ব প্রাপ্ত  মন্ত্রণালয়/রবিাগ/ সাংস্িা সমূদির নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

 

 

২০১৯-২০ 

 

২০২০-২১* ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রতশযলণি মাধ্যলম নািীলদি দযিা উন্নয়ন প্রতশযণ 

(এসতিতর্ 5.5) 
প্রতশযণপ্রাপ্ত দয নািী 

সংখ্যা 

(েয) 
20.5 19 20.5 21 22 

অর্থ জ মন্ত্রণােয়, সমার্কল্যাণ মন্ত্রণােয়, স্থাণীয় 

সিকাি তবভাে, মাধ্যতমক ও উচ্চ তশয তবভাে, 

কাতিেতি ও মাদ্রাসা তবভাে, প্রার্থতমক ও েণতশযা 

মন্তণােয়, স্বাস্থয ও পতিবাি কল্যাণ মন্ত্রণােয়, েম ও  

কম জসংস্থান মন্ত্রণােয়, প্রবাসী কল্যাণ ও তবলদতশক 

কম জসংস্থান মন্ত্রণােয়, যুব ও ক্রীো মন্ত্রণােয় 

বাতষ জক প্রতিলবদন 

মা ও তশশুি পুতি এবং স্বাস্থ্য সুিযা (8ম পঞ্চ 

বাতষ জক পতিকল্পনা ও র্ািীয় সামাতর্ক তনিাপত্তা 

তকৌশে অনুযায়ী 2026 সালেি মলধ্য তভতর্তি 

কম জসূতচ্লক পতিবতিজি রুলপ দস্থ মতেো সোয়িা 

কম জসূতচ্লি রুপান্তি কলি উপকািলভােীি সংখ্যা ৩২ 

োলখ উন্নীি কিা েলব। রুপান্ততিি েওয়াি আলে 

তভতর্তি উপকািলভােীি সংখ্যা প্রতি বছি ১০% 

োলি বৃতদ্ধ কিা েলব) 

তভতর্তি উপকািলভােী 

সংখ্যা 

(েয) 

10 10.40 10.40 11.44 12.58 

 

 

স্থাণীয় সিকাি ও খাদ্য মন্ত্রণােয় 

বাতষ জক প্রতিলবদন 

মা ও তশশুি পুতি এবং স্বাস্থয সুিযা 
মাতৃত্বকােীন ভািা 

উপকািলভােী 

সংখ্যা 

(েয) 
7.7 7.70 7.70 12.00 19.00 স্থাণীয় সিকাি তবভাে বাতষ জক প্রতিলবদন 

মা ও তশশুি পুতি এবং স্বাস্থয সুিযা (8ম পঞ্চ 

বাতষ জক পতিকল্পনা ও র্ািীয় সামাতর্ক তনিাপত্তা 

তকৌশে অনুযায়ী 2026 সালেি মলধ্য ল্যাকলটটং ও 

মাতৃত্বকােীন ভািা সমেয় কলি মা ও তশশু সোয়িা 

কম জসূতচ্ চ্ালু কিা েলব। ২০২৬ সালেি মতধ্য ০-৪ 

বছি বয়সী তশশুলদি ৫০% তক এই সুতবধাি 

আওিায় তনলয় আসা েলব। সমতেি উপকািলভােী 

তদি সংখ্যা ৬০-৬৫ োলখ উন্নীি কিা েলব। ) 

ল্যাকলটটং  ভািা 

উপকািলভােী 

সংখ্যা 

(েয) 
2.70 2.70 2.75 4.00 7.0 স্থাণীয় সিকাি তবভাে বাতষ জক প্রতিলবদন 

তনয জাতিি নািী ও তশশুলদি আতর্থ জক সোয়িা বৃতদ্ধ 

(এসতিতর্ ১৬,২,১ ও ৮ম পঞ্চ বাতষ জক পতিকল্পনা 

তটতবে এ ৬,১) 

সুিতযি নািী ও তশশু  
সংখ্যা 

(েয) 
1100 1400 1400 1500 1600 

স্বাস্থয ও পতিবাি কল্যাণ মন্ত্রণােয়, স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণােয়, 

আইন তবচ্াি ও সংসদ তবষয়ক মন্ত্রণােয় 
বাতষ জক প্রতিলবদন 

নািীলদি যমিায়লন সোয়ক প্রযুতক্ত, তবলশষ কলি 

িথ্য ও তযাোলযাে প্রযুতক্তি ব্যবোি বাোলনা 

(এসতিতর্ েযমাো ৫ খ) 

গ্রামীণ ও উপশেিাঞ্চলেি 

মতেোলদি িথ্য প্রযুতক্ত 

তসবা প্রদান (এসতিতর্ ৫খ) 

সংখ্যা 

(েয) 
29 40 30 4 42 স্থাণীয় সিকাি মন্ত্রণােয়, আইতসট তবভাে বাতষ জক প্রতিলবদন 

*সামরয়ক (Provisional) তথ্য 
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সসকশন – 3 

কম িসম্পােদনর সক্ষত্রসমূি 

 

কম িসম্পেন 

সক্ষত্রসমূি 

(Areas of 

Performan

ce) 

সক্ষদত্রর 

মান 

(Weig

ht of 

Areas 

Perfo

rman

ce 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনাপদ্ধরত 

(Calcul

ation 

method

) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০21-২০22 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপন 

)Projec

tion) 

২০২2-23 

প্রদক্ষপন 

)Projectio

n) 

২০২3-২4 2019-

20* 

2020-

21 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

উপপতিচ্ােলকি কায জােয়, মতেো তবষয়ক অতধদপ্তি, PzqvWv½v Gi কম জসম্পাদলনি তযেসমুে  

1.1 নািীি 

সামাতর্ক 

তনিাপত্তা 

তবিনী 

তনতিিকিণ। 

25 

[১.১] দূস্র্থ নািীলদি 

খাদ্য  সোয়িা 

(তভতর্তি) প্রদান 

[১.১.১] তভতর্তি 

উপকািলভােী 
সমতি সাংখ্যা ৪ 6624 6624 6624  6622 6620 6618 6616 6624 6624 

[১.২] তভতর্তি  

মতনটতিং 

[১.২.১] ই-মরনটররাং সমরি সাংখ্যা ১ 20 20 20 18 15 13 10 25 25 

[১.২.২]আইতস 

তভতর্তি উপকািলভােী 
সমরি সাংখ্যা ১ 15 15 15 13 12 11 10 18 18 

[১.২.২] সরজরমদন 

পররেশ িন 
সমরি সাংখ্যা ১ 25 25 30 28 25 23 20 30 30 

[১.] দতিদ্র ও েভজবিী  

মালয়লদি মাতৃত্বকােীন 

ভািা প্রদান 

[১.3.১] 

মাতৃত্বকােীনভািা প্রাপ্ত 

উপকািলভােী 

সমরি    সংখ্যার্ন 2 5782 5782 5782 5780 5778 5776 5774 5782 5782  

[1.4  দতিদ্র ও েভজবিী 

মালয়লদি মাতৃত্বকােীন 

ভািা প্রদান মতনটতিং 

[১.৪.১]  

মতনটতিং 
সমরি  1 30 30 25 23 21 20 18 35 35 

[১.5] মাতৃত্বকােীন 

উপকািলভােীি 

িাটালবর্ তিিী / 

মতনটতিং 

[১.5.১] উপকািলভােী 

মা 
সমরি    সংখ্যার্ন 3 15 20 25 23 22 20 18 30 30 

[1.৬]  কম জর্ীবী 

ল্যাকলটটং মাদাি 

উপকািলভােীলদি ভািা 

প্রদান 

[১.6.১] ল্যাকলটটং 

ভািা প্রাপ্ত 

উপকািলভােী 

সমরি সাংখ্যা 3 1900 2485 2485 2480 2475 2470 2465 2485 2485 

[1.৮]  কম জর্ীবী 

ল্যাকলটটং মাদাি  

ভািা প্রদান মতনটতিং 

[১.7.১] মতনটতিং সমরি সাংখ্যা 2 25 30 25 22 20 18 16 28 28 
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কম িসম্পেন 

সক্ষত্রসমূি 

(Areas of 

Performan

ce) 

সক্ষদত্রর 

মান 

(Weig

ht of 

Areas 

Perfo

rman

ce 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনাপদ্ধরত 

(Calcul

ation 

method

) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০21-২০22 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপন 

)Projec

tion) 

২০২2-23 

প্রদক্ষপন 

)Projectio

n) 

২০২3-২4 2019-

20* 

2020-

21 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

উপপতিচ্ােলকি কায জােয়, মতেো তবষয়ক অতধদপ্তি, PzqvWv½v Gi কম জসম্পাদলনি তযেসমুে  

[1.৮] মা ও তশশু 

সোয়িা িেতবে 

কম জসূতচ্ি আওিায় 

ভািা প্রদান 

[1.৮.1] মা ও তশশু 

সোয়িা িেতবে 

কম জসূতচ্ি আওিায় 

ভািাপ্রাপ্ত উপকািলভােী 

সমরি সংখ্যা 1 2032 2032 2032 2030 2028 2025 2020 2032 2032 

[1.৯] মা ও তশশু 

সোয়িা িেতবে 

কম জসূতচ্ি আওিায় 

ভািা প্রদান িাটালবর্ 

তিতি/ মতনটতিং 

[1.৯.1] মা ও তশশু 

সোয়িা িেতবে 

কম জসূতচ্ি আওিায় 

ভািাপ্রাপ্ত উপকািলভােী 

সমরি সংখ্যা ৪ 15 15 18 17 16 15 14 18 18 

[.১০] কম জর্ীবী 

ল্যাকলটটং মাদাি 

উপকািলভােীলদি 

িাটালবর্ তিিী 

[১.১০.১] কম জর্ীবী 

ল্যাকলটটং মাদাি 

উপকািলভােীলদি 

িাটালবর্ তিিী 

সমতি সংখ্যা 1 2032 2032 2032 2030 2028 2025 2020 2032 2032 

0২. নািীি 

যমিায়ন ও 

উন্নয়ন। 

 

 

 

২৫ 

[২.১] নািীি 

যমিায়লন প্রতশযণ 

প্রদান 

[২.১.১]  

উপপতিচ্ােলকি 

কায জােয় ও উপলর্ো 

কায জােলয়ি মাধ্যলম 

প্রদত্ত প্রতশযলণ 

প্রতশযণার্থী  সংখ্যা 

সমতি সংখ্যা ৬ 1240 12৪০ 12৪০ 12৪০ 12৪০ 12৪০ 12৪০ 12৪০ 12৪০ 

[2.1.4] মা ও তশশু 

সোয়িা িেতবে 

কম জসূতচ্ি 

ভািালভােীলদি প্রতশযণ 

মতনটতিং 

সমরি সংখ্যার্ন 2 12 15 15 14 13 12 11 15 15 

[২.১.২] তভতর্তি 

উপকািলভােীলদি 

প্রতশযণ 

সমরি সংখ্যা 2 6624 6624 6624  6622 6620 6618 6616 6624 6624 

[২.১.৩] মাতৃত্বকােীন 

ভািালভােীলদি প্রতশযণ 
সমতি সংখ্যা 2 5782 5782 5782 5780 5778 5776 5774 5782 5782  
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কম িসম্পেন 

সক্ষত্রসমূি 

(Areas of 

Performan

ce) 

সক্ষদত্রর 

মান 

(Weig

ht of 

Areas 

Perfo

rman

ce 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনাপদ্ধরত 

(Calcul

ation 

method

) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০21-২০22 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপন 

)Projec

tion) 

২০২2-23 

প্রদক্ষপন 

)Projectio

n) 

২০২3-২4 2019-

20* 

2020-

21 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

উপপতিচ্ােলকি কায জােয়, মতেো তবষয়ক অতধদপ্তি, PzqvWv½v Gi কম জসম্পাদলনি তযেসমুে  

[২.১.৪] কম জর্ীবী 

ল্যাকলটটং 

ভািালভােীলদি প্রতশযণ 

প্রদান ও মতনটতিং   

সমরি সংখ্যা 2 15 15 15 14 13 12 11 15 15 

[২.২]মতেোলদি আত্ম-

কম জসম্পাদলনি র্ন্য 

ক্ষুদ্রঋণ প্রদান 

[২.২.১]ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত 

উপকািলভােী 
সমরি সংখ্যা 2 164 121 135 132 130 128 125 135 135 

[2.3]মতেোলদি 

আত্মতনভজিশীে কিলি 

তসোই তমতশন তবিিণ 

[২.৬.১] তসোই তমতশন 

প্রাপ্ত উপকািলভােী 
সমরি % 2 100 100 100 90 85 70 65 100 100 

[২.4] র্তয়িা অলেষলণ 

বাংোলদশ 

[২.৫.১] তর্ো পয জালয় 

র্তয়িা সম্বধ জনা 
সমতি সংখ্যা ২ 05 05 05 04 03 02 01 05 05 

[২.৫.2] উপলর্ো 

পয জালয় র্তয়িা সম্বধ জণা  
সমরি সংখ্যা 2 19 18 20 19 18 17 16 20 20 

[2.5] তস্বোলসবী 

মতেো সতমতি নবায়ন 

[২.4.১] নবায়নকৃি 

সতমতি 
সমরি সংখ্যা ১ 55 61 70 68 65 62 61 70 70 

[2.6] তস্বোলসবী 

মতেো সতমতি তনবন্ধন 

[২.3.১] তনবতন্ধি 

সতমতি 
সমতি সংখ্যা 1 2 5 5 4 3 2 1 5 5 

[2.7] ক্লাব প্রতিষ্ঠাি 

মাধ্যলম তকলশাি-

তকলশািীলদি তনতৃলত্বি 

তবকাশ 

[২.৪.১] ক্লাব প্রতিষ্ঠাি 

মাধ্যলম তকলশাি-

তকলশািীলদি প্রতশযলণি 

মাধ্যলম সদস্যলদি 

যমিায়ন 

সমরি 

তকলশাি 

তকলশািীি 

সংখ্যা 

1 -- 1350 1350 1345 1340 1335 1330 1350 1350 

0৩.নািীি 

প্রতি সকে 

ধিলণি 

সতেংসিা 

প্রতিলিাধ ও 

নািীি 

10 

[৩.1] নািী ও তশশু 

তনয জািন প্রতিলিাধ 

কতমটি  তনয়তমি সভা 

[৩.1.১] তর্ো কতমটি 

সভাি তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
সমরি % 2 100 100 100 98 97 95 93 100 100 

[3.1.2]  উপলর্ো 

কতমটি 
সমতি % ১ 100 100 100 98 97 95 93 100 100 

[৩.2] তনযাতিি নািী 

ও তশশুলক 

আইতনসোয়িা প্রদান। 

[৩.2.১]  আইতন 

সোয়িা প্রাপ্ত 

উপকািলভােী 

সমরি সাংখ্যা 1 15 15 15 14 13 12 11 15 15 
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কম িসম্পেন 

সক্ষত্রসমূি 

(Areas of 

Performan

ce) 

সক্ষদত্রর 

মান 

(Weig

ht of 

Areas 

Perfo

rman

ce 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনাপদ্ধরত 

(Calcul

ation 

method

) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০21-২০22 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপন 

)Projec

tion) 

২০২2-23 

প্রদক্ষপন 

)Projectio

n) 

২০২3-২4 2019-

20* 

2020-

21 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

উপপতিচ্ােলকি কায জােয়, মতেো তবষয়ক অতধদপ্তি, PzqvWv½v Gi কম জসম্পাদলনি তযেসমুে  

অতধকাি 

তনতিিকিণ। 

[৩.4] বাল্যতববাে 

প্রতিলিালধ 

সলচ্িনিাবৃতদ্ধ মূেক 

কায জক্রম 

[৩.3.১] উঠান তবঠক সমরি সাংখ্যা 1 145 78 78 75 73 72 70 145 145 

[৩.3.2] উঠান তবঠক 

মতনটতিং 
সমরি সাংখ্যা 1 36 36 36 35 34 33 32 36 36 

[৩.4.3] প্রতিলিাধকৃি 

বাল্যতববাে 
সমরি % 1 100 100 100 98 97 95 93 100 100 

[৩.4.4] প্রতিলিাধকৃি 

বাল্যতববাে মতনটতিং 
সমরি % 1 100 100 100 98 97 95 93 100 100 

[৩.5] কম জলযলে তযৌন 

েয়িানী তিালধ 

োইলকালট জি নীতিমাো 

বাস্তবায়লন েঠিি তর্ো 

কতমট কায জকিীকিণ, 

তনয়তমি সভা ও 

ফলোআপ কিণ 

[৩.5.১]কতমটি 

তনয়তমি সভা সমরি সাংখ্যা 1 4 4 4 3 3 2 2 4 4 

[৩.5.2] কতমটি সভা 

তনয়তমি মতনটতিং 
সমরি সাংখ্যা 1 24 32 32 30 28 26 24 32 32 

04. 

প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকরণ। 

 

10 

[4.১] তর্ো মাতসক 

সমেয় সভা 

[৫.২.১] সভাি তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
সমরি % 4 100 100 100 95 ৯০ ৮৫ 80 100 100 

[4.২] তনিতবতেন্ন 

ইন্টািলনট ব্যবস্থাকিণ 

[৫.২.১] 

তর্ো/উপলর্োয় 

তনিতবতেন্ন ইন্টািলনট 

সমরি % 4 80 80 80 95 ৯০ ৮৫ 80 100 100 

[4.৩] যর্থাযর্থ ভালব ই-

ফাইতেং কায জক্রম 

পতিচ্ােনা/মতনটতিং 

[৫.3.১] যর্থাযর্থভালব 

ই-ফাইতেং সম্পন্ন 
সমরি % ২ 50 60 80 95 ৯০ ৮৫ 80 100 100 

 



 

আরম উপ পররচালক, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, PzqvWv½v মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরি 

মিাপররচালক(দেড-১), মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর রনকট অেীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল 

অজিদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

 

আরম মিাপররচালক(দেড-1), মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি রিদসদব উপপররচালক, মরিলা 

রবষয়ক অরিেপ্তর, PzqvWv½v Gi রনকট অেীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সিদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত: 

           

 

উপপররচালক 

মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, PzqvWv½v  

 

তাররে:  

 

 

 

 

      

---------------------------------------                    -------------------------------- 

মহাপরিচালক                                                        তারিখ 

মরিলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

ঢাকা  

    



 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

 (Acronyms) 

 

 

ক্ররমক নাং শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 

 

১. মরশরবম মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

২. মরবঅ মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

 

৩. রিরজরড িালনাদরবল গ্রুপ সডিলপদমন্ট 

 

৪ উমতবককা উপলর্ো মতেো তবষয়ক কম জকিজাি কায জvেয় 

 



 

সাংদর্াজনী- ২: 

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচকসমূি বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ,অরিশাো লক্ষমাত্রা অজিদনর প্রমানক 

[১.১] দুঃস্থ নারীদের োদ্য সিায়তা (রিরজরড) প্রোন [১.১.১] রিরজরড উপকারদিাগী মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর রিরজরড শাো, সজলা ,উপদজলা 
মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন, মরবঅ বারষ িক প্ররতদবেন 

[১.২]রিরজরড মতনটতিং 

[১.২.১]ই-মতনটতিং    মরবঅ মিাপররচালক,পররচালক, রিরজরড শাো ও মতবঅ অন্যান্য 

কম জকিজা  

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার  

প্রতযয়ন 

[১.২.২] সরজরমদন পররেশ িন মরবঅ মিাপররচালক,পররচালক, রিরজরড শাো ও মতবঅ অন্যান্য 

কম জকিজা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার  

প্রতযয়ন 

[১.৩] েররদ্র ও গিিবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীন িাতা 

প্রোন 

[১.৩.১] িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

 
মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর মাতৃত্বকাল িাতা শাো, সজলা ,উপদজলা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার  

প্রতযয়ন, মরবঅ বারষ িক প্ররতদবেন 

[১.৪] েররদ্র ও গিিবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীন িাতা 

কম িসূরচমতনটতিং 

[১.৪.১] ই-মতনটতিং 
মরবঅ মিাপররচালক,পররচালক, মাতৃত্বকাল িাতা শাো ও মতবঅ 

অন্যান্য কম জকিজা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন 

[১.৪.২]সরজরমদনপররেশ িন মরবঅ মিাপররচালক,পররচালক, মাতৃত্বকাল িাতা শাো ও মতবঅ 

অন্যান্য কম জকিজা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন 

[১.৫] শিরাঞ্চদল কম িজীবী মরিলাদের ল্যাকদটটাং 

িাতা প্রোন 
[১.৫.১] িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর ল্যাকদটটাং শাো,দজলা,উপদজলা, সপৌরসিা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন, মরবঅ বারষ িক প্ররতদবেন  

[১.৬] শিরাঞ্চদল কম িজীবী মরিলাদের ল্যাকদটটাং 

িাতা কম িসূরচমতনটতিং 

[১.৬.১]  ই-মতনটতিং  

 

মরবঅ মিাপররচালক,পররচালক, ল্যাকদটটাং শাো ও মতবঅ অন্যান্য 

কম জকিজা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন 

[১.৬.২]  সদরজরমদনপররেশ িন মরবঅ মিাপররচালক,পররচালক, ল্যাকদটটাং শাোও মতবঅ অন্যান্য 

কম জকিজা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট, সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন 

[১.৭] মা ও রশশু সিায়তা তিরবল ভািা  

[১.৭.১]িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 
মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর মা ও রশশু সিায়তা শাো, সজলা,উপদজলা, 

সপৌরসিা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট,সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন, মরবঅ বারষ িক প্ররতদবেন, মরবঅ 

বারষ িক প্ররতদবেন 

[১.৮] মা ও রশশু সিায়তা তিরবল ভািামরনটররাং 
[১.৮.১] ই-মতনটতিং  

 

মরবঅ মিাপররচালক, পররচালক, মা ও রশশু সিায়তা শাো ও মতবঅ 

অন্যান্য কম জকিজা 

মরবঅ ওদয়ব সাইট,সাংরিষ্ট  কম িকতিার 

প্রতযয়ন 

 
[১.৮.২] সদরজরমদনপররেশ িন 

 

মরবঅ মিাপররচালক,পররচালক, মা ও রশশু সিায়তা শাোও মতবঅ 

অন্যান্য কম জকিজা  

মরবঅ ওদয়ব সাইট,সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন 

[১.৯] সামারজক রনরাপত্তা সবিনীর আওতায় 

উপকারদিাগীর ডাটাদবজ ততরী 

[১.৯.১] মাতৃত্বকালীন উপকারদিাগীর  ডাটাদবজ  
মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর মাতৃত্বকাল িাতা শাো, সজলা ,উপদজলা 

 

এমআইএস সফটওয়ার, মরবঅ  ওদয়ব সাইট, 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[১.৯.২]  কম িজীবী মরিলাদের ল্যাকদটটাং িাতা 

কম িসূরচর ডাটাদবজ 

মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর ল্যাকদটটাং িাতা শাো, 

সজলা,উপদজলা,দপৌরসিা 

এমআইএস সফটওয়ার, মরবঅ  ওদয়ব সাইট, 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[১.৯.৩] মা ও রশশু সিায়তা তিরবল ভািার 

ডাটাদবজকৃত উপকারদিাগী 

মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর মা ও রশশু সিায়তা তিরবল শাো, সজলা 

,উপদজলা,দপৌরসিা 

এমআইএস সফটওয়ার, মরবঅ  ওদয়ব সাইট, 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[১.১০] দ:স্থ মরিলা ও রশশু সিায়তা তিরবল [১.১০.১] আরর্ িক সিায়তা  প্রাপ্ত উপকারদিাগী মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর  দ:স্থ মরিলা ও রশশু সিায়তা তিরবল 
মরবঅ  ওদয়ব সাইট,  মরবঅ বারষ িক 

প্ররতদবেন, সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[২.১] নারীর আত্ম-কম িসাংস্থান সৃরষ্টদত প্ররশক্ষণ প্রোন 

 

[২.১.১]মরিলা প্ররশক্ষণ ও উন্নয়ন একাদডমী কতৃিক 

প্রেত্ত আত্ম-কম িসাংস্থান সৃরষ্টমূলক প্ররশক্ষদণ প্ররশক্ষণার্ী 
 প্রতশযণ শাখা 

মরবঅ বারষ িক প্ররতদবেন, সাংরিষ্ট কম িকতিার 

প্রতযয়ন 



 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচকসমূি বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ,অরিশাো লক্ষমাত্রা অজিদনর প্রমানক 

সাংখ্যা 

 [২.১.২]রিরজরড উপকারদিাগী প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা তভতর্তি শাখা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

 
[২.১.৩]মাতৃত্বকালীন 

িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 
মাতৃত্বকাে ভািা প্রদান শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

 
[২.১.৪] 

ল্যাকদটটাং িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 
ল্যাকদটটাং িাতাপ্রদান শাখা  

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

 
[২.১.৫] মা ও তশশু সোয়িা িেতবলেি  প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 
মা ও তশশু সোয়িা িেতবে শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

 

[২.১.৬] উপদজলা পর্ িাদয় মতেোলদি র্ন্য আয়বধ জক 

প্রতশযলণ প্রতশযণার্থীি সংখ্যা  
 আইতর্এ প্রকল্প প্রকল্প সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[২.২] সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরতসমূদির মদে অনুোন 

রবতরদণর মােদম আয়বি িনমূলক সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

[২.২.১]  তবিিণকৃি অনুদান 

 
তিতর্লষ্ট্রশন শাখা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[২.৩] সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরত রনবন্ধন   [২.৩.১]নতুন তনবতন্ধি সতমতিি সংখ্যা তিতর্লষ্ট্রশন শাখা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[২.৪] মতেোলদি আত্ম-কম িসম্পােদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

প্রোন 

[২.৪.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত উপকারদিাগীর সাংখ্যা 
ক্ষুদ্রঋণ শাো সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[২.৫]রকদশার রকদশারী ক্লাব প্ররতষ্ঠার মােদম তকলশাি 

তকলশািীলদি সনতৃত্ব তবকাশ 
[২.৫.১]তকলশাি তকলশািী  তকলশাি তকলশািী ক্লাব প্রকল্প প্রকল্প সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[২.৬] রবরিন্ন রেবস উের্াপন [২.৬.১] রেবদসর সাংখ্যা র্নসংলযাে শাখা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[২.৭]  জয়ীতা অদেষদণ বাাংলাদেশ কম িসূরচর  

আওতায় ৫ট কযাটাগরীদত রবিাগীয় পর্ িাদয় সফল 

জয়ীতাদের সম্মাণনা প্রোদনর মােদম নারীদের আত্ম-

কম িসাংস্থাদন উদু্বদ্ধকরণ 

[২.৭.১] সম্মাণনা প্রোদনর সাংখ্যা। 

 
জয়ীতা অদেষদণ বাাংলাদেশ কম িসূরচ  কম িসূরচ পররচালদকর  প্রতযায়ন 

[২.৮] সসলাই সমরশন রবতরণ [২.৮.১] সসলাই সমরশন প্রাপ্ত নারী প্রশাসন শাখা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৩.১] কম িজীবী মরিলাদের সিাদষ্টল সুরবিা প্রোন [৩.১.১]কম িজীবী মরিলাদের সিাদষ্টল সসবা অতিতিক্ত পতিচ্ােক, কম িজীবী মরিলাদের সিাদষ্টল সাংরিষ্ট কম জকিজা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৩.২]কম িজীবী মরিলাদের রশশুদের রেবার্ত্ন সসবা 

প্রোন (িার্স্ব ) 

[৩.২.১]  রশশুর রেবার্ত্ন সসবা  

 
তি-তকয়াি শাখা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৩.৩]কম িজীবী মরিলাদের রশশুদের রেবার্ত্ন সসবা 

প্রোন (প্রকল্প ) 

[৩.৩.১]   রশশুর রেবার্ত্ন সসবা 
২০ট  তশশুতদবাযত্ন প্রকল্প প্রকল্প সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৩.৪] োসম িন্টদসরমরিলা  েতমকসের সিাদষ্টল সুরবিা 

প্রোন  

[৩.৪.১]মরিলা কম িজীবী েতমকসের সিাদষ্টল সসবা  
অতিতিক্ত পতিচ্ােক, কম িজীবী মরিলাদের সিাদষ্টল সাংরিষ্ট কম জকিজা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৩.৫] উদদ্যািাদের ব্যবসা সম্প্রসারদণর জন্য 

সুরবিারে প্রো 

[৩.৫.১] অঙ্গনাি মাধ্যলম সুরবিাপ্রাপ্তউদদ্যািা 
অতিতিক্ত পতিচ্ােক, অঙ্গনাসাংরিষ্ট কম জকিজা  সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৩.৬]“নতুন নািী উলদ্যাক্তা সৃর্ন ও আত্ম-কম ি 

সাংস্থাদনর লদক্ষয বহুমুেী পাটজাত পন্য উৎপােন” 

[৩.৬.১.] সুরবিা প্রাপ্ত উদদ্যািা 
”নতুন নািী উলদ্যাক্তা সৃর্ন ও আত্ম-কম ি সাংস্থাদনর লদক্ষয বহুমুেী 

পাটজাত পন্য উৎপােন” প্রকল্প 
সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৪.১] কম িকিজা ও কম িচ্ািীলদি দযিা উন্নয়ন 

প্রতশযণ  
[৪.১.১] প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা প্রতশযণ শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৪.২] কম িকতিা/কম িচারীদের ই-ফাইরলাং ররদেসাস ি 

প্ররশক্ষণ 

[৪.২.১] প্ররশক্ষদণরসাংখ্যা 

 
প্রতশযণ শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 



 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচকসমূি বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ,অরিশাো লক্ষমাত্রা অজিদনর প্রমানক 

[৪.৩]উপদজলা সমূদি ই-ফাইরলাং চালুকরণ [৪.৩.১]উপদজলার সাংখ্যা প্রতশযণ শাখা সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

৪.৪] রনররবরচ্ছন্ন 

ইন্টারদনট ব্যবস্থাকরণ 
[৪.৪.১] রনররবরচ্ছন্নইন্টারদনট  প্রশাসন শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৪.৫] সড-সকয়ার সসন্টাদর রসরস কযাদমরা স্থাপদনর 

মােদম রনরাপত্তা সজারোরকরণ 

[৪.৫.১] রসরস কযাদমরা স্থাপন তি-তকয়াি শাখা 

 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৪.৬] ২০ ট রেবার্ত্ন প্রকদল্পর সড-সকয়ার সসন্টাদর 

বাদয়া সমরিক রফাংগার রপ্রন্ট সমরশন স্থাপদনর মােদম 

রনরাপত্তা সজারোরকরণ 

[৪.৬.১] বাদয়া সমরিক রফাংগার রপ্রন্ট সমরশন স্থাপন 

২০ট  তশশুতদবাযত্ন প্রকল্প 

প্রকল্প সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৪.৭] ২০ ট রেবার্ত্ন প্রকদল্পর সড-সকয়ার সসন্টাদর  

রসরস কযাদমরা স্থাপদনর মােদম রনরাপত্তা 

সজারোরকরণ 

[৪.৭.১] রসরস কযাদমরা স্থাপন 

২০ট  তশশুতদবাযত্ন প্রকল্প 

প্রকল্প  সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৫.১]বাল্যরববাে তনলিালধ সলচ্িনিাবৃতদ্ধ মূেক 

কার্ িক্রম 

[৫.১.১] উঠাননবঠক 
সলচ্িনিা শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

 [৫.২]পাচার প্ররতদরাদি সদচতনতাবৃরদ্ধ 

মূলক কার্ িক্রম েিণ 

[৫.২.১]উঠাননবঠক  

সলচ্িনিা শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৫.৩] কম িদক্ষদত্র সর্ৌন িয়রানী সরাদি িাইদকাদট ির 

নীরতমালা বাস্তবায়দন েঠিিসজলা করমট কায জকিী 

কিণ,রনয়রমত সিা ও ফদলাআপ করণ 

[৫.৩.১]করমটরসিা  

সলচ্িনিা শাখা 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 

[৫.৪] ঝুঁরক পূণ ি  নারী ও রশশুদের জন্য সামারজক 

রনরাপত্তা ও ন্যায় রবচার প্ররতষ্ঠা  

[৫.৪.১] আেয় ও আইতন সোয়িা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 
মতেো সোয়িা কম জসূতচ্ 

সাংরিষ্ট কম িকতিার প্রতযয়ন 



 

সাংদর্াজনী ৩ 

অন্য অরফদসর সাদর্ সাংরিষ্ট সূচকসমূি 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক সর্সকল অরফদসর সাদর্ সাংরিষ্ট 
সাংরিষ্ট অরফদসর সাদর্ কার্ িক্রম সমেদয়র 

সকৌশল 

[১.১] দস্থ নারীদের োদ্য সিায়তা (রিরজরড) প্রোন [১.১.১] রিরজরড উপকারদিাগী 

োদ্যঅরিেপ্তর, রবশ্বোদ্যকম িসূরচ, সজলাওউপদজলাপ্রশাসন, 

ইউরনয়নপররষে, জাতীয় মরিলা সাংস্থার 

তথ্যআপাপ্রকদল্পরউপদজলাতথ্যকম িকতিা, উপদজলা পর্ িাদয়র অন্যান্য 

কম িকতিা ও ইউরনয়ন তথ্য সকন্দ্র (ইউরডরস)। 

রিরজরড কম িসূরচর উপকারদিাগী রনব িাচন ও 

োদ্য রবতরণ সাংক্রান্ত পররপত্র ও বাস্তবায়ন 

রনদে িরশকার আদলাদক 

 

[১.৩] েররদ্র ও গিিবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীন িাতা প্রোন [১.৩.১] িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

পররবার পররকল্পনা অরফস, রবশ্বোদ্যকম িসূরচ, SPFMSP অর্ ি 

মন্ত্রণালয়, সজলা/উপদজলা প্রশাসন, উপদজলা/ইউরনয়ন তথ্য সকন্দ্র, 

তথ্য আপা প্রকল্প 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[১.৫] শিরাঞ্চদল কম িজীবী মরিলাদের ল্যাকদটটাং িাতা প্রোন [১.৫.১] িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

পররবার পররকল্পনা অরফস, রবশ্বোদ্যকম িসূরচ, SPFMSP অর্ ি 

মন্ত্রণালয়, সজলা/উপদজলা প্রশাসন, উপদজলা/ইউরনয়ন তথ্য সকন্দ্র, 

তথ্য আপা প্রকল্প, রবরজএমইএ, রবদকএমইএ 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[১.৭]মা ও রশশু সিায়তা তিরবল ভািা [১.৭.১]িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

পররবার পররকল্পনা অরফস, রবশ্বোদ্যকম িসূরচ, SPFMSP অর্ ি 

মন্ত্রণালয়, সজলা/উপদজলা প্রশাসন, উপদজলা/ইউরনয়ন তথ্য সকন্দ্র, 

তথ্য আপা প্রকল্প, রবরজএমইএ, রবদকএমইএ 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[১.৯] সামারজক রনরাপত্তা সবণ্টনীর আওতায় উপকারদিাগীর 

ডাটাদবজ ততরী 

[১.৯.১]মাতৃত্বকালীনউপকারদিাগীর  ডাটাদবজ 

রবশ্বোদ্য কম িসূরচ, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা (রবরবএস), 

বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল (রবরসরস), মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

কার্ িালদয়র এটুআই, রনব িাচন করমশন, SPFMSP অর্ ি মন্ত্রণালয়,  

সজলা/উপদজলা প্রশাসন 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[১.৯.২]কম িজীবী মরিলাদের ল্যাকদটটাং িাতা 

কম িসূরচরডাটাদবজ 

রবশ্বোদ্য কম িসূরচ, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা (রবরবএস), 

বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল (রবরসরস), মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

কার্ িালদয়র এটুআই, রনব িাচন করমশন, SPFMSP অর্ ি মন্ত্রণালয়,  

সজলা/উপদজলা প্রশাসন 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[১.৯.৩] মা ও রশশু সিায়তা তিরবল 

ভািারডাটাদবজকৃত উপকারদিাগী 

রবশ্বোদ্য কম িসূরচ, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা (রবরবএস), 

বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল (রবরসরস), মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

কার্ িালদয়র এটুআই, রনব িাচন করমশন, SPFMSP অর্ ি মন্ত্রণালয়,  

সজলা/উপদজলা প্রশাসন 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[২.১] নারীর আত্ম-কম িসাংস্থান সৃরষ্টদত প্ররশক্ষণ প্রোন 

 

[২.১.১]মরিলা প্ররশক্ষণ ও উন্নয়ন একাদডমী 

কতৃিক প্রেত্ত আত্ম-কম িসাংস্থান সৃরষ্টমূলক প্ররশক্ষদণ 

প্ররশক্ষণার্ী সাংখ্যা 

  

[২.১.২]রিরজরড উপকারদিাগী প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

রবশ্বোদ্যকম িসূরচ, সজলা ও উপদজলা প্রশাসন, ইউরনয়ন পররষে, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক কম িকতিাওমরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

কতৃিক রনব িারচত এনরজওসমূি। 

বাস্তবায়ন রনদে িরশকার আদলাদক 

 

[২.১.৩]মাতৃত্বকালীন িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

সজলা ও উপদজলা প্রশাসন, ইউরনয়ন পররষে, সজলা ও উপদজলা 

মরিলা রবষয়ক কম িকতিাওমরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর কতৃিক 

রনব িারচতএনরজওসমূি। 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 



 

[২.১.৪]ল্যাকদটটাং িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

 

সজলা ও উপদজলা প্রশাসন, ইউরনয়ন পররষে, সজলা ও উপদজলা 

মরিলা রবষয়ক কম িকতিা ও মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর কতৃিক রনব িারচত 

এনরজওসমূি। 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[২.১.৫] মা ও তশশু সোয়িা িেতবলেি  প্ররশক্ষণ 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

সজলা ও উপদজলা প্রশাসন, ইউরনয়ন পররষে, সজলা ও উপদজলা 

মরিলা রবষয়ক কম িকতিা ও মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর কতৃিক রনব িারচত 

এনরজও সমূি। 

বাস্তবায়ন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[২.১.৬]উপদজলা পর্ িাদয় মতেোলদি র্ন্য 

আয়বধ জক প্রতশযলণ প্রতশযণার্থীি সংখ্যা 

উমরবক, উপদজলা প্রশাসন,উপদজলা মরিলা িাইস সচয়ারম্যান,যুব 

উন্নয়ন কম িকতিা, সমাজ সসবাকম িকতিা 

নীরতমালার আদলাদক করমট কতৃিক 

প্ররশক্ষনার্ী রনব িাচন ও রনব িারচত প্ররশক্ষক দ্বারা 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.৩] সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরত রনবন্ধন [২.৩.১]নতুন তনবতন্ধি সতমতিি সংখ্যা সজলা প্রশাসন,উপদজলা প্রশাসন, ব্যাাংক নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[২.৪] মতেোলদি আত্ম-কম িসম্পােদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন [২.৪.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত উপকারদিাগীর সাংখ্যা সজলা প্রশাসন,উপদজলা প্রশাসন নীরতমালা অনুর্ায়ী 

[২.৫]রকদশার রকদশারী ক্লাব প্ররতষ্ঠার মােদম তকলশাি 

তকলশািীলদি সনতৃত্ব তবকাশ 
[২.৫.১]তকলশাি তকলশািী   

[২.৬]রবরিন্ন রেবস উের্াপন [২.৬.১]রেবদসর সাংখ্যা সজলা প্রশাসন,উপদজলা প্রশাসন মন্ত্রণােলয়ি তনলদ জশনাি আলোলক 

[২.৭] জয়ীতা অদেষদণ বাাংলাদেশ এর আওতায় ৫ট 

কযাটাগরীদত রবিাগীয় পর্ িাদয় সফল জয়ীতাদের সম্মাননা 

প্রোদনর মােদম নারীদের আত্ম-কম িসাংস্থাদন উদু্বদ্ধকরণ 

[২.৭.১]সম্মাননা প্রোদনর সাংখ্যা। 

 
তবভতেীয় প্রশাসন,লর্ো প্রশাসন, উপলর্ো প্রশাসন নীতিমাোি আলোলক 

[৩.১] কম িজীবী মরিলাদের সিাদষ্টল সুরবিা প্রোন 

 
[৩.১.১]কম িজীবী মরিলাদের সিাদষ্টল সসবা 

মরশরবম, সজলা প্রশাসন, পুরলশ প্রশাসন, গণপূতি অরিেপ্তর, সাংরিষ্ট-

রসরিল সাজিন,উপপররচালক মরবঅ, 

রসট কদপ িাদরশন/দপৌরসিা। 

সিাদিল পররচালনা নীরতমালার আদলাদক 

গঠিত করমটর মােদম কার্ ি সম্পােন। 

[৩.৪] োসম িন্টদসরমরিলা  েতমকসের সিাদষ্টল সুরবিা প্রোন 
[৩.৪.১] 

মরিলা কম িজীবী েতমকসের সিাদষ্টল সসবা 

মরশরবম, সািার গণপূতি রবিাগ, প্ররতরনরি-বাাংলাদেশ ব্যাাংক এর 

গৃিায়ন তিরবল (ফান্ড ম্যাদনজম্যান্ট ইউরনট), োদ্য মন্ত্রণালয়, েম ও 

কম ি সাংস্থান মন্ত্রণালয়, রবরজএমইএ/ রবরকএমইএ, সিাদিদলর সবাড িার 

সিাদিল পররচালনা নীরতমালার আদলাদক 

গঠিত করমটর মােদম কার্ ি সম্পােন। 

[৪.১] কম িকিজা ও কম িচ্ািীলদি দযিা উন্নয়ন প্রতশযণ [৪.১.১] প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা আররপএটরস ঢাকা চারিোর আদলাদক সমেয় করা িয় 

[৪.৩] উপদজলা সমূদি ই-ফাইরলাং চালুকরদণর রনরমদত্ব 

প্ররশক্ষণ প্রোন 
[৪.৩.১] উপদজলার সাংখ্যা এটুআই সপ্রাোম ব্যরিগত সর্াগাদর্াগ,পত্র সর্াগাদর্াগ 

[৫.৪] ঝুঁরক পূণ ি  নারী ও রশশুদের জন্য সামারজক রনরাপত্তা 

ও ন্যায় রবচার প্ররতষ্ঠা 

[৫.৪.১] আেয় ও আইতন সোয়িা প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 
পাররবাররক ম্যারজদেট আোলত, রলগ্যাল এইডস এদজরন্স সমূি নীরতমালার আদলাদক 

 

 

 

 



 

সাংদর্াজনী ৪: 

 মাঠ পয জালয়ি কায জােলয়ির্ািীয় শুদ্ধাচ্াি তকৌশে কম জ-পতিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নাম: উপপতিচ্ােলকি কার্ িালয়, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর,  PzqvWv½v। 

কায জক্রলমি নাম কম জসম্পাদন সূচ্ক 

 

সূচ্লকি 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়লনি

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্থ জবছলিি 

েযযমাো 

বাস্তবায়ন অগ্রেতি পতিবীযণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

েযযমাো/ 

অর্জন 

১ম 

তকায়াট জাি 

২য় 

তকায়াট জাি 

৩য় 

তকায়াট জাি 

৪র্থ জ 

তকায়াট জাি 

তমাট 

অর্জন 

অতর্জি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাতিষ্ঠাতনক ব্যবস্থা………………..... ২৬ 

১.১ তনতিকিা কতমটি সভা আদয়াজন সভা আলয়াতর্ি 4 সংখ্যা উপপতিচ্ােক ৪ 
েযযমাো ১ ১ ১ ১    

অর্জন      

১.২ তনতিকিা কতমটর সভাি তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত 6 % উপপতিচ্ােক ১০০% 

েযযমাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জন      

১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠাি তনতমত্ত 

অংশীর্লনি (stakeholders) 

অংশগ্রেলণ  সভা 

অনুতষ্ঠি সভা 4 সংখ্যা উপপতিচ্ােক ৪ 

েযযমাো ১ ১ ১ ১    

অর্জন - - - -  

১.৪ অংশীর্লনি অংশগ্রেলণ  সভাি 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত 2 % উপপতিচ্ােক ১০০% 

েযযমাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জন - - - -  

১.৫ কম জ-পতিলবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতবতধ 

অনুসিণ/টওএন্ডইভুক্ত অলকলর্া 

মাোমাে তবনিকিণ/পতিষ্কাি-

পতিেন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ 

উন্নত কম ি-পররদবশ 3 

সংখ্যা 

ও 

িাতিখ 

উপপতিচ্ােক 
২ 

২৪/০৫/২০২২ 

েযযমাো - 
১ 

১৫/১২/২০২২ 
- 

১ 

২৪/০৫/২০২২ 
 

  

অর্জন - - - -  

১.৬ আঞ্চরলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালয় 

কতৃজক প্রণীি র্ািীয় শুদ্ধাচ্াি তকৌশে 

কম জ-পতিকল্পনা, ২০২১-২২ ও তেমাতসক 

পতিবীযণ প্রতিলবদন েপ্তর/সাংস্থায় 

দাতখে ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলাডকরণ 

কম জ-পতিকল্পনা  ও 

তেমাতসক 

প্রতিলবদন 

দাতখেকৃি ও 

আপলোিকৃি 

4 িাতিখ উপপতিচ্ােক ২৪/০৫/২০২২ 

েযযমাো - - - ২৪/০৫/২০২২    

অর্জন - - - -  

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার 3 তাররে উপপতিচ্ােক ২৪/০৫/২০২২  - - - ২৪/০৫/২০২২  

  

২.  সসবা প্রোন ও ক্রদয়র সক্ষদত্র শুদ্ধাচার ............................................... 4 

২.১ ২০২১-২২ অর্থ জ বছলিি ক্রয়-

পতিকল্পনা  ওলয়বসাইলট প্রকাশ 

ক্রয়-পতিকল্পনা 

ওলয়বসাইলট 

প্রকাতশি 

৪ িাতিখ উপপতিচ্ােক ৩১/০৮/২১ 

েযযমাো ৩১/০৮/২১ - - -  
  

অজিন 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

  

 

 



 

কায জক্রলমি নাম কম জসম্পাদন সূচ্ক 

 

সূচ্লকি 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়লনি

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্থ জবছলিি 

েযযমাো 

বাস্তবায়ন অগ্রেতি পতিবীযণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

েযযমাো/ 

অর্জন 

১ম 

তকায়াট জাি 

২য় 

তকায়াট জাি 

৩য় 

তকায়াট জাি 

৪র্থ জ 

তকায়াট জাি 

তমাট 

অর্জন 

অতর্জি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচ্াি সংতিি এবং দনীতি প্রতিলিালধ সোয়ক অন্যান্য কায জক্রম……………..20  (অোরিকার রিরত্তদত নুযনতম পাঁচট কার্ িক্রম) 

৩.১ অংশীর্লনি সালর্থ সভা সিা আদয়ারজত ৪ সংখ্যা উপপতিচ্ােক ৪ 
েযযমাো ১ ১ ১ ১  

  
অর্জন - - - -  

৩.২ িতিউটতস প্ররশক্ষণার্ী িাতেকা 

ওলয়ব সাইলট প্রকাশ 

িাতেকা িথ্য 

বািায়লন প্রকাতশি 
৪ িাতিখ উপপতিচ্ােক ২৪/০৫/২০২২ 

েযযমাো - - - ২৪/০৫/২০২২  
  

অর্জন - - - -  

৩.৩ কম জর্ীবী ল্যাকলটটং কম জসুচ্ীি 

িাতেকা ওলয়ব সাইলট প্রকাশ 

িাতেকা িথ্য 

বািায়লন প্রকাতশি 
৪ িাতিখ উপপতিচ্ােক ২৪/০৫/২০২২ 

েযযমাো - - - ২৪/০৫/২০২২  
  

অর্জন - - - -  

৩.৪সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরতর 

িালনাগাে তারলকা ওলয়ব সাইলট 

প্রকাশ 

িাতেকা িথ্য 

বািায়লন প্রকাতশি 
৪ িাতিখ উপপতিচ্ােক ২৪/০৫/২০২২ 

েযযমাো - - - ২৪/০৫/২০২২  

  
অর্জন - - - -  

৩.৫ ক্ষুদ্রঋণ েিীতাদের তারলকা ওলয়ব 

সাইলট প্রকাশ 

িাতেকা িথ্য 

বািায়লন প্রকাতশি 
৪ িাতিখ উপপতিচ্ােক ২৪/০৫/২০২২ 

েযযমাো - - - ২৪/০৫/২০২২  
  

অর্জন - - - -  

 

 



 

 

সংলযার্নী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

 

 

ক্রম  কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উত্তম চলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] ই-নরর্র ব্যবিার 

বৃরদ্ধ 

[১.১.১] ই-ফাইদল সনাট 

তনস্পতত্তকৃি 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১] তথ্য বাতায়ন 

িালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল 

সসবা বক্স িালনাগােকৃত 

োেনাোলদ

ি সাংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] তবতভন্ন প্রকাশনা ও 

িথ্যাতদ তথ্য বাতায়দন 

প্রকাতশি 

োেনাোলদ

ি সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যিান্স ও 

উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] কম জপতিকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতশযণ 

আলয়াতর্ি 

প্রতশযলণি 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম িপররকল্পনার 

বাস্তবায়ন অেগরত পর্ িাদলাচনা 

সাংক্রান্ত সিা আদয়ারজত 

সভাি 

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম িপররকল্পনার 

অি িবারষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন ঊর্ধ্িতন কতৃিপদক্ষর 

রনকট সপ্রররত 

তাররে ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ 

[৪.১] একট উদ্ভাবনী 

িারণা/ সসবা সিরজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কায জক্রম 

বাস্তবায়ন 

[৪.১.১] একট উদ্ভাবনী 

িারনা/ সসবা সিরজকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কায জক্রম বাস্তবাতয়ি 

িাতিখ ৫ ২৮/২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ 

 



 

 

সংলযার্নী ৬: অতভলযাে প্রতিকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কম জ-পতিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থাপনা 
৫ 

[১.১] অতভলযাে তনষ্পতত্ত কম জকিজা 

(অতনক) ও আতপে কম জকিজাি িথ্য 

ওলয়বসাইলট তেমাতসক তভতত্তলি 

োেনাোদকিণ 

[১.১.১] অরনক ও আরপল 

কম িকতিার তথ্য 

িালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট 

আপদলাডকৃত 

োেনাোলদি 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পররবীক্ষণ 

ও 

সক্ষমতাবৃরদ্ধ 

২০ 

[২.১] তনতদ জি সমলয় অনোইন/ 

অফোইলন প্রাপ্ত অতভলযাে তনষ্পতত্ত এবং 

তনষ্পতত্ত সংক্রান্ত মাতসক প্রতিলবদন 

উর্ধ্জিন কতৃজপয বিাবি তপ্রিণ 

[২.১.১] অতভলযাে 

তনষ্পতত্তকৃি 
% ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম জকিজা/কম জচ্ািীলদি অতভলযাে 

প্রতিকাি ব্যবস্থা এবং তর্আিএস 

সফটওয়যাি তবষয়ক প্রতশযণ আলয়ার্ন 

[২.২.১] প্রতশযণ 

আলয়াতর্ি 

প্রতশযলণি 

সংখ্যা 
৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ 

এবাং তত্রমারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন 

উর্ধ্িতন কতৃিপদক্ষর রনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রমারসক 

প্ররতদবেন সপ্রররত 

প্রতিলবদন 

তপ্রিলণি 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অতভলযাে প্রতিকাি ব্যবস্থাপনা 

তবষলয় তিকলোল্ডািেলণি সমেলয় 

অবতেিকিণ সভা 

[২.৪.১] সভা অনুতষ্ঠি 
সভাি 

সংখ্যা 
৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 



 

 

 

সংলযার্নী ৭: তসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কম জ-পতিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

পররবীক্ষণ করমটর রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১]রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] তসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

তেমাতসক তভতত্তলি 

োেনাোদকিণ 

[১.২.১] 

ওলয়বসাইলট  প্রতি 

তেমাতসলক 

োেনাোদকৃি 

োেনাোলদ

ি সংখ্যা 
৫ - - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা 

অজিন ও 

পররবীক্ষণ 

১৫ 

[২.১] তসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

তবষয়ক  প্রতশযণ আলয়ার্ন 

[১.১.১]প্রতশযণ 

আলয়াতর্ি 

প্রতশযলণি 

সাংখ্যা 
১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সসবা প্রোন রবষদয় 

সিকদিাল্ডারগদণর সমেদয় 

অবরিতকরণ সিা আদয়াজন 

[১.৩.১]অবতেিকি

ণ সভা অনুতষ্ঠি 

সভাি 

সাংখ্যা 
৫ - - ২ ১ - - - 

 

 



 

 

সংলযার্নী ৮: িথ্য অতধকাি তবষলয় ২০২১-২২ অর্থ জবছলিি বাতষ জক কম জপতিকল্পনা  

িথ্য অতধকাি তবষলয় ২০২১-২২ অর্থ জবছলিি বাতষ জক কম জপতিকল্পনা 

 

 

কম িসম্পােদনর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম  চলরত মান 
চলরত মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃতদ্ধ 

১০ 
[১.১] তথ্য অরিকার আইন অনুর্ায়ী 

রনি িাররত সমদয়র মদে তথ্য প্রোন 

[১.১.১]রনি িাররত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রোনকৃত 
% ১০   ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রলণাতদিভালব প্রকাশলযাগ্য 

িথ্য িালনাগাে কদর ওলয়বসাইলট 

প্রকাশ 

[১.২.১]োেনাোদকৃি তথ্য 

ওলয়বসাইলট প্রকাতশি 
তাররে ০৩   ৩১-১২-২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 
২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩] বাতষ জক প্রতিলবদন প্রকাশ  
[১.৩.১] বাতষ জক প্রতিলবদন 

প্রকাতশি  
িাতিখ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 
১৫-১২-২০২১ - - 

[১.৪]  তথ্য অরিকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ িারা অনুসাদর র্াবতীয় 

তদথ্যর কযাটাগরর  ও কযাটালগ 

ততরর/ িালনাগােকরণ 

[১.৪.১] তদথ্যর কযাটাগরর  ও 

কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/িালনাগােকৃত 

তাররে ০৩   ৩১-১২-২০২১ 
১০-০১-

২০২২ 
২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] তথ্য অরিকার আইন ও 

রবরিরবিান সম্পদকি জনসদচতনতা 

বৃরদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রচ্াি কায জক্রম 

সম্পন্ন 

কায জক্রলমি 

সাংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অতধকাি তবষলয় 

কম িকতিাদের প্ররশক্ষণ আদয়াজন    
[১.৬.১]প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 

প্রতশযলণি 

সাংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 

 

 

(gvKmyiv RvbœvZ) 

উপপতিচ্ােক (AwZ:দা:) 

মতেো তবষয়ক অতধদপ্তি 

PzqvWv½v। 


