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উপক্রমরনকা  

                                                                            

                                                                            

     - 

 

কুরমল্লা জজলার  জজলা মরহলা রবষয়ক কম মকতমা 

এবাং 

মহাপররচালক, মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর মদে 

 

 ২০১৮ সাদলর      মাদসর   ০৮   তাররদে এই বারষ মক কম মসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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কুরমল্লা জজলা মরহলা রবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র কম মসম্পােদনর সারব মক রচত্র 

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

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যত পররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছর সমূদহর ( 3 বছর) প্রিান অজমন সমূহ: 

বিশ্বায়নের এ যুনে প্রেবিশীল সমাজ েনে তিালার লনযে োরীর অবিকার, যমিায়ে ও কম মিান্ধি পবরনিশ সৃবি অিোিশ্যক। মবিলা 

বিষয়ক অবিদপ্তর রাষ্ট্র ও সমানজর মূল তরািিারায় োরী উন্নয়ে ও অবিকার প্রবিষ্ঠায়  কাজ কনর যানে। েি 3 িছনর  বিবজবি 

কায মক্রনমর মাধ্যনম 37,3০0 জে দবরদ্র মবিলানক 18,333 তম:টে খাদ্য সিায়িা তদয়া িনয়নছ। প্রায় ৩৮,৪৪২ জে োরীনক 

মাতৃত্বকালীে িািা প্রদাে করা িনয়নছ। ৮,৪২০ জে কম মজীিী োরীনক ল্যাকনটটিং িািা সিায়িা প্রদাে করা িনয়নছ । 2764  জে 

োরীনক 2 তকাট ৩৬ লয ৮৭ িাজার ২০০  টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাে করা িনয়নছ। ২০০০ জে োরীনক আত্ম-কম মসিংস্থানের লনযে বিবিন্ন 

প্রবশযণ তদয়া িনয়নছ।  সািায্য প্রার্থী মবিলানদর আইবে সিায়িা তদয়া িনয়নছ। “জবয়িা অনেষনণ” প্রবিনযাবেিার মাধ্যনম 

প্রবিকূলিানক অবিক্রম কনর তয সমস্ত োরীরা সমানজর বিবিন্ন তযনে প্রবিষ্ঠা লাি কনরনছে িানদর মধ্য তর্থনক প্রবি উপনজলায় ৫ট 

কোটােরীনি ৫ জে োরীনক “জবয়িা” বেি মাচে ও পুরস্কৃি করার মাধ্যনম োরীনদরনক সামনে এবেনয় যাওয়ার তযনে উদ্ভুদ্ধ করা 

িনয়নছ। উনদ্যামী ও আগ্রিী োরীনদরনক উনদ্যােক্তা বিনসনি েনে তিালার জন্য সিায়িা প্রদাে করা িনয়নছ।   আত্নবেিমরশীল করার 

লনয দবরদ্র মবিলানদর মনধ্য ১৯৫  ট তসলাই তমবশে বিিরণ করা িনয়নছ। তজলা িনি িাল্যবিনয় বেনরানি বিবিন্ন তেণী তপশার 

জেেণনক বেনয় সনচিেিা মূলক সিা সমানিশ , তসবমোর আনয়াজে করা িনয়নছ।  প্রায় ৩৬৫  ট িাল্যবিনয় িন্ধ করা িনয়নছ। 

জািীয় োরী উন্নয়ে েীবি-২০১১ িাস্তিায়ে কনে জািীয় কম মপবরকেো-২০১৩ অনুযায়ী বিবিন্ন কম মসূবচ গ্রিে করা িনয়নছ।  

 

সমস্যা এিিং চোনলঞ্জসমূি : 

বাল্যরববাহ, নারীর প্ররত সরহাংসতা প্ররতদরাি, লক্ষযভূি সকল দুঃস্থ নারীদক জপ্রাগ্রাদমর অন্তভূ মি করদত না পারা, কম মকতমা/কম মচারীদের 

যুদগাপদর্াগী প্ররশক্ষদণর অিাব এবাং মাঠ পর্ মাদয়        অপ্রতুলতা অন্যতম প্রিান সমস্যা। প্রকৃত উপকারদিাগী বাছাই এবাং নারী 

উন্নয়দন রবরিন্ন মন্ত্রণালদয়র কার্ মক্রম সমন্বয় সািন ও সহায়তা প্রোন এ অরিেপ্তদরর অন্যতম চযাদলঞ্জ।  

 

িরবষ্যত  পররকল্পণা : 

                               িরবষ্যত পররকল্পনার মদে রদয়দছ, (১) তৃনমূল পর্ মাদর্র দস্থ ও অসহায় নারীদেরদক 

সামারজক রনরাপত্তা জবষ্টরনর আওতায় রনদয় আসা। (2) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীরতমালা-২০১১ আদলাদক প্রণীত জাতীয় কম মপররকল্পনা-

২০১৩ বাস্তবায়ন, (৩) বাল্যরববাহ প্ররতদরাদি কম মপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৪) সকল জক্ষদত্র প্রারন্তক নারীদের অাংশগ্রহদণর 

সুদর্াগ সৃরি করা, (৫) নারী ও রশশুর প্ররত সরহাংসতা প্ররতদরাদি কার্ মকর পেদক্ষপ গ্রহণ (৬) বৃরত্তমূলক ও কাররগরর প্ররশক্ষদণর 

মােদম  নারীদের স্বরনিমর করা (৭) মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তরারিন সকল অরপ মত জসবার ডাটা জবইজ ততরর,  (৮) অরিেপ্তদরর   জে মশনা 

অনুর্ায়ী কম মকতমা ও কম মচারীদের প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষ জন সম্পদে রূপান্তররত করদত সহায়তা প্রোন। (৯) অরিস ব্যবস্থাপনায় 

আধুরনকায়ন এবাং (১০) েপ্তররক জসবার মান বৃরদ্ধকরণ।  
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২০১8-১9 অর্ মবছদরর  সম্ভাব্য  প্রিান  অজমন সমূহ 

  23,675 জন নারীদক রিরজরড সহায়তা প্রোন 

 ২৩,৭৮১ জন েররদ্র ও গিমবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীন িাতা প্রোন 

 কুরমল্লা রসটি কদপ মাদরশন ও জপৌরসিা এলাকায় ৪,৪০০ জন কম মজীবী মরহলাদের ল্যাকদটটিাং িাতা প্রোন 

 ১৬0 জে োরীনক ক্ষুদ্রঋণ প্রদাে  

 োরীর যমিায়নে  ৪,০৪০  জে োরীনক প্রবশযণ প্রদাে   

 300 জে সািায্য প্রার্থী মবিলানদর আইবে সিায়িা প্রদাে  

 200 জে আগ্রিী োরীনদরনক োরী উনদ্যােক্তা  বিনসনি সৃবি করা 

 বকনশার বকনশারী ক্লাি েঠনে সিায়িা প্রদাে   

 োরীর যমিায়ে বৃবদ্ধনি তেোনসিী মবিলা সবমবি বেিন্ধে ও অনুদাে বিিরণ 

 দুঃস্থ মবিলানদর মানে সম্ভাব্য ৮০  ট তসলাই তমবশে বিিরণ 

  তজলায় িাল্য বিিানির িার কবমনয় আো 

 দয জেিল তিরীনি সিায়িা  
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জসকশন - ১ 

 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর রূপকল্প  ,)Vision ( অরিলক্ষয )Mission( , জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic 

Objectives) এবাং কার্ মাবরল (Funtions) : 

 

১.১: রূপকল্প (Vision):  

জজন্ডার সমতা             নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।  

 

১.২. অরিলক্ষয )Mission (  : 

 

অর্ মননরতক কম মকাদন্ড            অাংশগ্রহণ       করার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় েক্ষতা ও 

জর্াগ্যতা অজমদন সহায়তা ক  , আইরন সহায়তা প্রোন এবাং  অবকাঠাদমাগত  সুদর্াগ সৃ       

নারীর ক্ষমতায়দনর মােদম জজন্ডার সমতা          ।  

  

১.৩ জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

    ১.৩.১ মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর জকৌশলগত উদেশ্য:  

১.  নারীর সা  রজক রনরাপত্তা জবষ্টনী        করণ। 

২. নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।  

৩. কম মজীবী নারীদের অব          সুরবিা রনরিতকরণ। 

৪.  নারীর প্ররত সকল িরদণর সরহাংসতা প্ররতদরাি ও নারীর অরিকার রনরিতকরণ।  

৫.  ব্যপক হাদর নারীদের কম ম                                             

                             

৬.প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ। 
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1.3.২            মরহলা  রবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র জকৌশলগত উদেশ্য: 

১.  নারীর সামারজক রনরাপত্তা জবষ্টনী রনরিতকরণ 

২. নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।  

৩.  নারীর প্ররত সকল িরদণর সরহাংসতা প্ররতদরাি ও নারীর অরিকার রনরিতকরণ 

৪. কম মজীবী নারীদের অব          সুরবিা রনরিতকরণ। 

৫.প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ। 

১.৩.৩  আবরশ্যক জকৌশলগত উদেশ্য: 

  ১. েক্ষতার সদে বারষ মক কম মসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন  

  ২. কার্ মপদ্ধরত, কম মপররদবশ ও  জসবার মাদনান্নয়ন 

       ৩. েক্ষতা ও তনরতকতার উন্নয়ন 

  ৪.  তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন জজারোরকরণ 

  ৫. আরর্ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
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১.৪ কার্ মাবরল  )Functions ( : 

১.  জাতীয় নারী উন্নয়ন নীরত বাস্তবায়ন; 

২. সকল জক্ষদত্র নারীর অরিকার রনরিতকরণ;  

৩. নারী রনর্ মাতন প্ররতদরাদি কার্ মকর পেদক্ষপ গ্রহদণর মােদম নারীর প্ররত সরহাংসতামূলক  

    আচরণ প্ররতদরািকরণ; 

৪. রিরজরড কম মসূরচ বাস্তবায়ন; 

৫. েররদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল িাতা প্রোন কম মসূরচ বাস্তবায়ন; 

৬. ল্যাকদটটিাং মাোর সহায়তা তহরবল কম মসূরচ বাস্তবায়ন; 

৭. নারী  অরিকার রক্ষায় সদচতনতামূলক কার্ মক্রম গ্রহণ; 

৬. নারীর কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরির লদক্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রোন; 

৭. নারী উন্নয়ন সাংক্রান্ত জজলা পর্ মাদয়র রবরিন্ন েপ্তদরর কার্ মক্রম সমন্বয় ও পররবীক্ষণ; 

৮. রবরিন্ন রেবস উের্াপন জর্মন-আন্তজমারতক নারী রেবস, বাল্যরববাহ প্ররতদরাি,কন্যারশশু  

   রেবস,জবগম জরাদকয়া রেবস ইতযারে; 

৯.  রবরিন্ন প্ররশক্ষদনর মােদম নারী উদযািা ততরীকরণ; 

১০. জস্বচ্ছাদসবী মরহলা সাংস্থাসমূহ রনবন্ধন ও রনয়ন্ত্রণ; 

১১.       -                                        ; 

  . দুঃস্থ মরহলাদের মাদে জসলাই জমরশন রবতরণ; 

 ৩. কম মজীবী মরহলাদক জহাদষ্টল সুরবিা প্রোন; 

 ৪.কম মজীবী মরহলাদের রশশুদের রেবার্ত্ন জসবা প্রোন; 

 ৫.দুঃস্থ মরহলা ও রশশু সহায়তা তহরবল হদত দুঃস্থ মরহলা ও রশশুদক আরর্ মক        
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জসকশন -২ 

জকৌশলগত উদেশ্য,  অগ্রারিকার কার্ মক্রম, কম মসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রা সমূহ 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

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 

জজলা মরহলা রবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 

১.নারীর সামারজক 

রনরাপত্তা জবষ্টনী 

রনরিতকরণ। 

৩৩ 

[১.১] দূস্থ 

নারীদের োয 

সহায়তা 

(রিরজরড) প্রোন 

[১.১.১] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা 

জন 
৯ 13625 ২৩৬৭৫ 23675 23600 23500 - - ২৩৬৭৫ ২৩৬৭৫ 

[1.2] ভিভজভি 

উপকারভিাগীভের 

িাটাভেজ তৈরী 

[১.2.১] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা 

জন 
৭ 13625 ২৩৬৭৫ 23675 23600 23500 - - 23675 23675 

[১.3] েররদ্র ও 

গিমবতী মাদয়দের 

মাতৃত্বকালীন 

িাতা প্রোন 

[১.3.১] 

মাতৃত্বকালীনিাতা 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

সাংখ্যা 

জন 
৫ ১৪৬৬১ ২৩৭৮১ ২৩৭৮১ ২3700 23600 - - 

 

২৩৭৮১ 

 

2৩৭৮১
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

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 

[১.4] মাতৃত্বকালীন 

উপকারদিাগীর 

ডাটাদবস ততরী 

 

[১.4.১] 

উপকারদিাগী মা 

সাংখ্যা 

(জন) 

5 ১৪৬৬১ ২৩৭৮১ ২৩৭৮১ ২3700 23600 - - 

 

২৩৭৮১ 

 

2৩৭৮১

[১.5 কম মজীবী 

ল্যাকদটটিাং 

মাোর 

উপকারভিাগীভের 

িাতা প্রোন 

[১.5.১] ল্যাকদটটিাং 

িাতা প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা ৪ ৪০২০ ৪৪০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৪০০০০ - - ৪৪০০ ৪৪০০ 

[১.6] কম মজীবী 

ল্যাকদটটিাং 

মাোর 

উপকারভিাগীভের 

িাটাভেজ তৈরী 

[১.6.১] 

উপকারদিাগী মা 
সাংখ্যা ৩ ৪০২০ ৪৪০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৪০০০০ - - ৪৪০০ 

 

 

৪৪০০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

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 

২. নারীর 

ক্ষমতায়ন ও 

উন্নয়ন। 

 

   

 

 

 

৩৩ 

[২.১] নারীর 

ক্ষমতায়দন 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.১.১] জীবীকায়ন ও 

WTC প্ররশক্ষণার্ী 

সাংখ্যা  

জন 

৪ ৫৬০ ৬১০ ৭৬০ ৭০০ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৭৬০ ৭৬০ 

 
আই রজ এ প্রকদল্পর 

প্ররশক্ষণ 

সাংখ্যা  

জন 

৩ - ৬৩০ ২৩৬০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৩৬০ ২৩৬০ 

 

[২.১.২] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

প্ররশক্ষণার্ী 

সাংখ্যা ৪ 13625 ২৩৬৭৫ 23675 23600 23500 - - ২৩৬৭৫ ২৩৬৭৫ 

 
[২.১.৩] মাতৃত্বকালীন 

িাতা প্রাপ্ত প্ররশক্ষণার্ী 
সাংখ্যা  ৪ ১৪৬৬১ ২৩৭৮১ ২৩৭৮১ ২3700 23600 - - 

 

২৩৭৮১ 

 

2৩৭৮১

 

[২.১.৪]কম মজীবী 

ল্যাকদটটিাং িাৈা প্রাপ্ত 

প্ররশক্ষণার্ী   

সাংখ্যা  ৩ ৪০২০ ৪৪০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৪০০০০ - - ৪৪০০ ৪৪০০ 

[২.২] মরহলাদের 

আত্ম-

[২.২.১]ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী  
সাংখ্যা ৩ ২০০ ৩১৮ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ - - ৫৫০ ৫৬০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

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 

কমমসম্পােদনর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

[2.3] জস্বচ্ছাদসবী 

মরহলা সরমরত  

রনেন্ধন  

[২.3.১] ভনেভন্ধৈ 

সভমভৈ 

 

সাংখ্যা 
১ 1 ২ ৪ ৩ ২ - - ৫ ৫ 

[2.4] জস্বচ্ছাদসবী 

মরহলা সরমরত   

নোয়ন 

[২.4.১] নবায়নকৃত 

সরমরত 

 

সাংখ্যা 
৩ ১৪০ ১৫৭ ১৬০ ১৫৮ ১৫৭ - - ১৬০ ১৬০ 

[২.৫] জরয়তা 

অদন্বষদণ 

বাাংলাদেশ 

[২.৫.১       পর্ মাদয়  

সাংর্ম্মরিত জরয়তা 
জন ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ৫ ৫ 

[২.৬] মরহলাদের 

আত্মরনিরশীল 

করদত জসলাই 

জমরশন রবতরণ 

[২.৬.১] জসলাই জমরশন 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 
সাংখ্যা 2 ৪৫ ৬৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০ 

 

৮০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

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 

 

 

[2.৭]     

             

      -

           

             

[২.৭.১]            সাংখ্যা ২ -- 

 

--- 

 

১৮৫ 

 

১৫০ 

 

১৪০ 

 

১৩০ 

 

১২০ 
১৮৫ ১৮৫ 

৩.নারীর প্ররত 

সকল িরদণর 

সরহাংসতা প্ররতদরাি 

ও নারীর অরিকার 

রনরিতকরণ।  

 

 

৭ 

[৩.১] রনযাভৈৈ 

নারী ও রশশুদক 

আইরন সহায়তা 

প্রোন। 

[৩.১.১]   আইরন 

সহায়তা প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা ৩ ২২০ ২৫০ ২৮০ ২৬  ২৪০ ২৩০ ২২০ ৩০০ ৩২০ 

[৩.২ ] 

বাল্যরববাহ 

প্ররতদরাদি 

সদচতনতাবৃরদ্ধ 

মূলক কার্ মক্রম 

[৩.২.১] সিা,উঠান 

তবঠক 
সাংখ্যা ২ ৫৫০ ৫৭৫ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬২০ ৬৪০ 

[৩.২.২] প্ররতদরািকৃত 

বাল্যরববাহ 
সাংখ্যা ২ ৫০ ১২০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ১৩০ ১৪০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

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 

৪. কম মজীবী 

নারীদের  

            

সুরবিা 

রনরিতকরণ 

৫ 

[৪.১] কম মজীবী 

মরহলাদের 

রশশুদের রেবার্ত্ন 

জসবা প্রোন 

[৪.১.১]  

 উপকারদিাগী রশশু 

 

সাংখ্যা 

 

২ 
৮০ ৮০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৫০ ৮০ ৮০ 

৫. প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকরণ 

৫ 

[৫.১] জজলা 

মারসক সমন্বয় 

সিা 

[৫.১.১] সিার 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২        ৯  ৮       

[৫.২] র্র্ার্র্ 

িাদব ই-িাইরলাং 

চালু 

[৫.২. ] ই-িাইরলাং 

এ রনস্পরত্তকৃত 

ডাক 

 

% 

 

১ 

 

- 

 

১০০ 

 

১৫০ 

 

১৩০ 

 

১২০ 

 

১০০ 

 

৯০ 

 

১৬০ 

 

১৭০ 

[৫.২. ] ই-িাইরলাং 

এ জারীকৃত পত্র  

 

% 

১  

- 

 

১২০ 

 

১৫০ 

 

১৪০ 

 

১৩০ 

 

১২০ 

 

৯০ 

 

১৬০ 

 

২০০ 
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রবিাগ/জজলা/উপদজলা পর্ মাদয়র কার্ মালদয়র আবরশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯ 

(জমাট নর্ম্র -২০) 

কলাম-১ 
কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

 

কমমসম্পােন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit)  

 

কমমসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমাত্রা /রনণ মায়ক ২০১7-২০১8 

অসািারণ 

(Excellent) 

১০০% 

 

 
 
 

অরত উত্তম 

(Very 

good) 

৯০% 

 

 

 

উত্তম 

(Good) 

৮০% 

 

 

 

 

চলরত মান 

(Fair) 

৭০% 

 

 

 

 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 
৬০% 

 

 

 

বারষ মক কমমসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন জজারোরকরণ 
3 

২০১৭-১৮ অর্ মবছদরর  বারষ মক কমমসম্পােন চুরির 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেল 
মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে 

১ ২৪ জুলাই, 2018 
২৯ জুলাই, 

2018 

30 জুলাই, 

2018 

31 জুলাই, 

2018 

01 আগষ্ট, 

2018 

 ২০১8-১৯ অর্ থেছভরর োভষ থক কমথসম্পােন চুভির অর্ থ 

োভষ থক মূল্যায়ন প্রভৈভেেন  উধ্র্ৈন কর্তথপভের ভনকট 

োভিল 

 মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে ১ 
১3 জানুয়াভর, 

2019 

১৬ জানুয়াভর, 

2019   

১৭ জানুয়াভর, 

2019 

20 

জানুয়াভর, 

2019 

২১ জানুয়াভর, 

2019 

সরকারী কম থসম্পােন ব্যেস্থাপনা পদ্ধভৈসহ অন্যান্য 

ভেষভয় কম থকৈথা/কম থচারীভের জন্য প্রভিেণ আভয়াজন 
আভয়াভজন প্রভিেভনর সময় 

জনঘন্টা 

* 

1 60 - - - -  

 

 

কার্ মপদ্ধরত, কমমপররদবশ ও 

জসবার মাদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

ই-ফাইভলিং পদ্ধভৈ োস্তোয়ন 

 

ফ্রন্ট ডিভের মাধ্যভম গৃহীৈ িাক 

ই-ফাইলিং ভসভেভম 

আপভলািকৃৈ 

% 
১ 80 70 60 55 50 

ই-ফাইভল নভর্ ভনস্পভিকৃৈ * 
% ১  50 45  40 35 30 

ই-ফাইভল পত্র  জারীকৃৈ ** 
% ১ ৪০ 35 30 25 20 

উদ্ভােনী উভযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) োস্তোয়ন 
নূন্যৈম একটি উদ্ভােনী উভযাগ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প  োস্তোভয়ৈ 

তাররে
১ 

৩১ রডদসর্ম্র, 

২০১৮ 

০৭ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

১৪ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ারর , 

২০১৯ 

রসটিদজনস চাট মার বাস্তবায়ন 

হালনাগাে রসটিদজনস চাট মার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত জসবা 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬0 5০ 

জসবা গ্রহীতাদের মতামত 

পররবীক্ষন ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাররে

১ 
৩১ রডদসর্ম্র, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৭ জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

1৭ 

জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

28 জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
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কলাম-১ 
কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

 

 

 

 

 

অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
 রনরে মষ্ট সমদয়র মদে অরিদর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত  
% 

১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ম সাংরিষ্ট কমমচারীর 

রপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র জারী রনরিতকরণ 

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - 

 

আরর্ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

৫ 

 

 

অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ মক্রদমর উন্নয়ন 
ব্রডসীট জবাব জপ্রররত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত 

করা 

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা  

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

1৭ জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

28 জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

 

28 মাচ ম, 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রল, 

২০১৯ 

 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা  

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

1৭ জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

28 জিব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

 

28 মাচ ম, 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রল, 

২০১৯ 

 

 

বারষ মক উন্নয়ন কম মসূরচ বাস্তবায়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বারষ মক উন্নয়ন কম মসূরচ 

বাস্তবারয়ত 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

 

১০০ 

 

 

 

 

 

 

৯৫ 

 

 

 

 

 

 

৯০ 

 

 

 

 

 

 

৮৫
৮০ 

 

 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল ও 

তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

 

 

 

 

 

৩ 

 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম ম পররকল্পনা ও পররবীক্ষণ কাঠাদমা 

প্রণয়ন 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম মপররকল্পনা 

ও পররবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত 

 

 

তাররে 

 

 

১ 

 

 

১৫ জুলাই 

 

৩১ জুলাই 

 

- 

 

- 

 

- 

 

রনি মাররত সমদয়র মদে তত্রমারসক পররবীক্ষন প্ররতদবেন 

োরেল 

রনি মাররত সময়সীমার মদে 

তত্রমারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 



Page 17 of 24 

 

  

 

 

*জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণদযানুয়াল অনুর্ায়ী উি প্ররশক্ষণ অদয়াজন করদত হদব। 

**মন্ত্রীপররষে রবিাদগর ই-গিন্যান্স অরিশাো হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 

***মন্ত্রীপররষে রবিাদগর ই-গিন্যান্স অরিশাো হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 
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 আরম, জজলা মরহলা রবষয়ক  ম মকতমা, কুরমল্লা মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর মহাপররচালদকর রনকট অেীকার কররছ 

জর্, এই চুরিদত বরণ মত িলািল অজমদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

 

আরম, মহাপররচালক, মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর, জজলা মরহলা রবষয়ক কম মকতমা,কুরমল্লার রনকট অেীকার কররছ জর্, 

 এই চুরিদত বরণ মত িলািল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

আযক্ষর 

(Acronyms) 

ক্ররমক নাং শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 

১. মরশরবম মরহলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২. মরবঅ মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

৩. রিরজরড িালন মাদরবল গ্রুপ জডিলপদমন্ট 
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সাংদর্াজনী- ২: কম মসম্পােন সূচকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপন পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

কার্ মক্রম কম মসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ মন্তব্য 

[১.১] দূস্থ নারীদের োয সহায়তা 

(রিরজরড) প্রোন  

[১.১.১] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

জেদশর োররদ্র পীরিত এবাং দূস্থ গ্রামীণ মরহলাদের 

আর্ ম সামারজক অবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষয রবযমান 

োয রনরাপত্তাহীনতা, পুরষ্টহীনতা ও অর্ মননরতক 

রনরাপত্তাহীনতা এবাং সামারজক মর্ মাোর 

অবস্থানদক সিলিাদব অরতক্রম করার জন্য 

রিরজরড কার্ মক্রম 

 জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, , 

জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর,  জজলা ও উপদজলা োয 

েপ্তর ও ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

[১.২] রিরজরড  উপকারদিাগীর 

ডাটাদবজ ততরী 

[১.২.১]রিরজরড 

উপকারদিাগী  

রিরজরড কার্ মক্রদম অন্তভূ মি উপকারদিাগীদের 

ডাটাদবজ ততরী  

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, , 

জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর,ইউরনয়ন পররষে, ইউরনয়ন ও 

উপদজলা তথ্য জকন্দ্র 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.৩] েররদ্র ও গি মবতী মাদয়দের 

মাতৃত্বকালীন িাতা প্রোন  

[১.৩.১]মাতৃত্বকালীন 

িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

পল্লী অঞ্চদলর েররদ্র গি মবতী মা ও গি মস্থ সন্তাদনর 

পুরষ্ট চারহো পূরদণ আরর্ মক সহায়তা প্রোন কার্ মক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর, 

তিরশলী ব্যাাংক ও ইউরনয়ন 

পররষে 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.4] মাতৃত্বকালীন উপকারদিাগীর 

ডাটাদবস ততরী 
[১.4.১] উপকারদিাগী মা 

মাতৃত্বকালীন িাতা প্রাপ্ত  উপকারদিাগীর ডাটাদবস 

ততরী 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর,ইউরনয়ন পররষে, ইউরনয়ন ও 

উপদজলা তথ্য জকন্দ্র 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.৫] শহরাঞ্চদল কম মজীবী 

মরহলাদের ল্যাকদটটিাং িাতা প্রোন  

[১.৫.১] ল্যাকদটটিাং িাতা 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

শহর অঞ্চদলর কম মজীবী েররদ্র গি মবতী মা ও গি মস্থ 

সন্তাদনর পুরষ্ট চারহো পূরদণ আরর্ মক সহায়তা প্রোন 

কার্ মক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর,  

জপৌরসিা ও তিরশলী ব্যাাংক  

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.6] কম মজীবী ল্যাকদটটিাং মাোর 

উপকারভিাগীভের িাটাভেজ তৈরী 
[১.6.১] উপকারদিাগী মা 

শহরাঞ্চদল কম মজীবী মরহলাদের ল্যাকদটটিাং িাতা 

প্রাপ্ত  উপকারদিাগীর ডাটাদবস ততরী   

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর,  

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
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জপৌরসিা,উপদজলা তথ্য জকন্দ্র  

[২.১] নারীর ক্ষমতায়দন প্ররশক্ষণ প্রোন 
[২.১.১] জীবীকায়দনর 

প্ররশক্ষণার্ী 

                  ম মকতমার কার্ মালদয়র 

মােদম বাস্তবারয়ত প্ররশক্ষণ কার্ মক্রম 

জজলা মরহলা রবষয়ক কম মকতমার 

কার্ মালয় 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

 
[২.১.২] রিরজরড উপকারদিাগী 

প্ররশক্ষণার্ী 

রিরজরড কার্ মক্রদম অন্তভূ মি উপকারদিাগীদের 

প্ররশক্ষণ কার্ মক্রম 

জজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর 

ও রনব মারচত এনরজও 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

 
[২.১.৩] মাতৃত্বকালীন িাতা 

প্রাপ্ত প্ররশক্ষণার্ী 

মাতৃত্বকালীন িাতা কার্ মক্রদম অন্তভূ মি 

উপকারদিাগীদের প্ররশক্ষণ কার্ মক্রম 

জজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর 

ও রনব মারচত এনরজও 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

 
[২.১.৪]কম মজীবী ল্যাকদটটিাং 

িাৈা প্রাপ্ত প্ররশক্ষণার্ী   

কম মজীবী ল্যাকদটটিাং িাতা কার্ মক্রদম অন্তভূ মি 

উপকারদিাগীদের প্ররশক্ষণ কার্ মক্রম 

জজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর, 

রবরজএমইএ,রবদকএমইএ ও 

রনব মারচত এনরজও  

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

[২.২] মরহলাদের আত্ম-কমমসম্পােদনর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

[২.২.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী  

তৃণমূল পর্ মাদয়র দুঃস্থ মরহলাদের 

আত্মকম মসাংস্থাদনর জন্য ঋণ সহায়তা কার্ মক্রম 

জজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর, 

ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[2.3] জস্বচ্ছাদসবী মরহলা সরমরত  

রনেন্ধন  
[২.3.১] ভনেভন্ধৈ সভমভৈ 

গ্রামীন নারীদের একতাবদ্ধ কদর জস্বচ্ছাদসবী মরহলা 

সরমরত গঠদনর মােদম আয়বি মক কম মসূরচদত 

সম্পৃিকরণ ও নারী জনতৃদত্বর রবকাশ সািন 

জজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর,সাংরিষ্ট তিশীরল ব্যাাংক 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[2.4] জস্বচ্ছাদসবী মরহলা সরমরত   

নোয়ন 
[২.4.১] নবায়নকৃত সরমরত 

জস্বচ্ছাদসবী মরহলা সরমরতর কাদজ গরতশীলতা 

আনায়দনর লদক্ষয বছর ওয়ারী নবায়ন 

জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর,সাংরিষ্ট তিশীরল ব্যাাংক 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন
 

    মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত  
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প্ররতদবেন 

[২.৫] জরয়তা অদন্বষদণ বাাংলাদেশ 
[২.৫.১       পর্ মাদয়  সাংর্ম্মরিত 

জরয়তা 

তৃণমূল পর্ মাদয় ছরিদয় র্াকা সমাদজর রবরিন্ন 

জক্ষদত্র অবোন জরদেদছন এমন নারীদের সম্মাননা 

প্রোন কার্ক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক েপ্তর,  

জপৌরসিা ও  ইউরনয়ন পররষে  

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[২.৬] মরহলাদের আত্মরনিরশীল করদত 

জসলাই জমরশন রবতরণ 

[২.৬.১] জসলাই জমরশন প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

তৃণমূল পর্ মাদয়র দুঃস্থ মরহলাদের 

আত্মকম মসাংস্থাদনর জন্য প্রেত্ত সহায়তা 

মরশরবম,জজলা ও উপদজলা মরহলা 

রবষয়ক কম মকতমা, ইউরনয়ন 

পররষে 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[2.৭]                        -

                        
[২.৭.১]            

      -                      ডির জন্য 

পভরচাভলৈ কায থক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, জজলা 

ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

কম মকতমা, ইউরনয়ন পররষে ও 

রনব মারচত এনরজও 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৩.১] রনযাভৈৈ নারী ও রশশুদক 

আইরন সহায়তা প্রোন। 

[৩.১.১]   আইরন সহায়তা 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

ভনয থাভৈৈ নারীভক আইভন সহায়ৈা প্রোভনর মাধ্যভম 

নারী ভনয থাৈন প্রভৈভরার্ কায থক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

জজলা ও উপদজলা পুরলশ প্রশাসন 

 জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৩.২] বাল্যরববাহ প্ররতদরাদি 

সদচতনতাবৃরদ্ধ মূলক কার্ মক্রম 
[৩.২.১] সিা,উঠান তবঠক 

১৮ বছদরর নীদচ জমদয়দের এবাং ২১ বছদরর নীদচ 

জছদলদের বাল্যরববাহ প্ররতদরাি কার্ মক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

জজলা ও উপদজলা পুরলশ প্রশাসন 

 জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

 
[৩.২.২] প্ররতদরািকৃত 

বাল্যরববাহ 

১৮ বছদরর নীদচ জমদয়দের এবাং ২১ বছদরর নীদচ 

জছদলদের বাল্যরববাহ প্ররতদরাি কার্ মক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

জজলা ও উপদজলা পুরলশ প্রশাসন 

 জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও ইউরনয়ন পররষে  

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৪.১] কম মজীবী মরহলাদের রশশুদের 

রেবার্ত্ন জসবা প্রোন 

[৪.১.১]  

 উপকারদিাগী রশশু 

কম মজীবী মরহলাদের রনরিদন্ত কম মসম্পােদনর 

লদক্ষয কম মজীবী মাদের রশশুদের রেবাকালীন 

আবাসন সুরবিা প্রোন কার্ মক্রম 

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

 জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  
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কার্ মক্রম কম মসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ মন্তব্য 

[৪.২] কম মজীবী মরহলাদের জহাদষ্টল 

সুরবিা প্রোন 
[৪.২.১] 

উপকারদিাগী মরহলা 

কম মজীবী মরহলাদের আবাসন সুরবিা প্রোন 

কার্ মক্রম  

জজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

 জজলা ও উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর  

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৫.১] জজলা মারসক সমন্বয় সিা 
[৫.১..১] সিার সাংখ্যা ডজলা ও উপভজলা কায থক্রভমর সমন্বয় সার্ন 

ডজলা ও উপভজলা মভহলা ভেষয়ক 

কম থকৈথার কায থালয় 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

[৫.২] র্র্ার্র্ িাদব ই-িাইরলাং চালু [৫.২. ] ই-িাইরলাং এ 

রনস্পরত্তকৃত ডাক 

ডজলা পয থাভয় যর্াযর্ িাভে ই-ফাইভলিং কায থক্রম চালু 

করা 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর ও ডজলা  

মভহলা ভেষয়ক কম থকৈথার কায থালয় 

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

 [৫.২. ] ই-িাইরলাং এ 

জারীকৃত পত্র  

ডজলা পয থাভয় যর্াযর্ িাভে ই-ফাইভলিং কায থক্রম চালু 

করা  

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর ও ডজলা  

মভহলা ভেষয়ক কম থকৈথার কায থালয়  

মাঠ পর্ মাদয়র অরিস হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী-৩ :  কম মসম্পােদনর লদক্ষ অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাদগর উপর সুরনরে মষ্ট কম মসম্পােন চারহোসমূহ : 

সাংস্থার িরণ সাংস্থার নাম সাংরিষ্ট কম মসম্পােন 

সূচক 

উি সাংস্থার 

রনকটসাংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর  

চারহো 

চারহো/প্রতযাশার  

জর্ৌরিকতা  

উি সাংস্থার রনকট 

চারহোর মাত্রা উদল্লে 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

মন্ত্রণালয় োয মন্ত্রণালয় রিরজরড উপকারদিাগীর 

সাংখ্যা 

১০ লক্ষ দস্থ 

পররবারদক োয 

সহায়তা প্রোন 

োয শদস্যর সরবরাহ 

রনরিতকরণ 

১০  লক্ষ দস্থ 

পররবারদক 

৩৬০০০০জমুঃ টন 

োযশস্য 

সরবরাহকরণ এবাং 

২১০২৫ জমুঃ টন পুরষ্ট 

চাল সরবরাহকরণ 

দস্থ পররবাদর 

োযািাব জেো রেদব। 

মন্ত্রণালয় স্থানীয় 

সরকার,পল্লী 

উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

সামারজক রনরাপত্তা 

(রিরজরড,ল্যাকদটটিাং 

এবাং মাতৃত্বকালীন িাতা) 

কার্ মক্রদমর 

উপকারদিাগীর সাংখ্যা 

জজলা ও উপদজলা 

এবাং ইউরনয়ন পর্ মাদয় 

উপকারদিাগী বাছাই 

এবাং নারী রনর্ মাতন 

প্ররতদরাি করমটির 

সিা রনয়রমত অনুষ্ঠান 

দস্থ নারী ও রশশুদের 

রবরিন্ন সহায়তা প্রোন 

রনরিতকরণ। 

নীরতমালা অনুর্ায়ী 

বছদর রনয়রমত সিা 

আদয়াজন করা । 

উপকারদিাগী বাছাই 

এবাং োয ও অর্ ম 

রবতরণ ব্যাহত হদব।  

 

 

 

 


