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উপক্রমরনকা(Preamble) 

সরকারর দপ্তর/সংস্থাসমূক্ষের প্রারিষ্ঠারিক দেিা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরদরে জজারদার করা, সুশাসি 

সংেিকরণ এবং সম্পক্ষদর যথাযথ ব্যবোর রিরিিকরক্ষণর মাধ্যক্ষম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়ক্ষির 

লক্ষেে – 

 

উপপররচালক, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, মাগুরা 

এবাং 

মিাপররচালক, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর মদে 

 

 ২০১৯ সাদলর      জুন মাদসর   ১৭   তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত িল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদি সম্মত িদলন: 
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উপপররচালদকর কার্ িালয়, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্ত, মাগুরার কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

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

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যত পররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছর সমূদির ( 3 বছর) প্রিান অজিন সমূি: 

বিশ্বায়নের এ যুনে প্রেবিশীল সমাজ েনে তিালার লনযে োরীর াব, ারষ যমিায়ে ্  ম ন্িা পরি েবরনিশ টিবঅত্ ািোি। ম ি মব লা 

বিষয়  াব,দপ্তর রাষ্ট্র ্ সমানজর মূল তরাি,ারায় োরী উন্নয়ে ্ াব, ার প্রবিষ্ঠায়   াজ  নর যানেি েি 3 িছনর  বিবজবি 

 ায ন্ক্রনমর মাধ্যনম ২০,২৫৩ জে দবরদ্র মব লান  ৭২৯১.০৮তম:টে খাদ্য স ায়িা তদয়া  নয়নছি প্রায় ১৪,৯২৬জে োরীন  

মাতৃত্ব ালীে িািা প্রদাে  রা  নয়নছি ৩,৩০০ জে  ম ন্জীিী োরীন  ল্যা নটটিং িািা স ায়িা প্রদাে  রা  নয়নছ ি ৪৬৫  জে 

োরীন  ৬৬,০০,০০০ টা া ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাে  রা  নয়নছি ২,২৫০ জে োরীন  আত্ম- ম ন্সিংস্থানের লনযে বিবিন্ন প্রবশযণ তদয়া 

 নয়নছি  সা ায্য প্রার্থী মব লানদর আইবে স ায়িা তদয়া  নয়নছি “জবয়িা ানেষনণ” প্রবিনযাবেিার মাধ্যনম প্রবিকূলিান  াবিক্রম 

 নর তয সমস্ত োরীরা সমানজর বিবিন্ন তযনে প্রবিষ্ঠা লাি  নরনছে িানদর মধ্য তর্থন  প্রবি উেনজলায় ৫ট  োটােরীনি ৫ জে 

োরীন  “জবয়িা” বেি ন্াচে ্ পুরস্কৃি  রার মাধ্যনম োরীনদরন  সামনে এবেনয় যা্য়ার তযনে উদ্ভুদ্ধ  রা  নয়নছি উনদ্যামী ্ 

আগ্র ী োরীনদরন  উনদ্যােক্তা ব নসনি েনে তিালার জন্য স ায়িা প্রদাে  রা  নয়নছি   আত্নবেিন্রশীল  রার লনয দবরদ্র মব লানদর 

মনধ্য ৫০ ট তসলাই তমবশে বিিরণ  রা  নয়নছি তজলা  নি িাল্যবিনয় বেনরান, বিবিন্ন তেণী তেশার জেেণন  বেনয় সনচিেিা 

মূল  সিা সমানিশষ তসবমোর আনয়াজে  রা  নয়নছি  প্রায় ৯৪  ট িাল্যবিনয় ি পর  রা  নয়নছি জািীয় োরী উন্নয়ে েীবি-২০১১ 

িাস্তিায়ে  নে জািীয়  ম ন্েবর েো-২০১৩ ানুযায়ী বিবিন্ন  ম ন্সূবচ গ্র ে  রা  নয়নছি  

 

সমস্যা এিিং চোনলঞ্জসমূ  : 

বাল্যরববাি, নারীর প্ররত সরিাংসতা প্ররতদরাি, লক্ষযভূি সকল দুঃস্থ নারীদক সপ্রাগ্রাদমর অন্তভূ িি করদত না পারা, কম িকতিা/কম িচারীদের 

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

উন্নয়দন রবরিন্ন মন্ত্রণালদয়র কার্ িক্রম সমন্বয় সািন ও সিায়তা প্রোন এ অরিেপ্তদরর অন্যতম চযাদলঞ্জ।  

 

িরবষ্যত  পররকল্পণা : 

মরেলা রবষয়ক অরিদপ্তরারিি এ জজলার িরবষ্যত পররকল্পনার মদে রদয়দছ, (১) তৃনমূল পর্ িাদর্র দস্থ ও অসিায় নারীদেরদক 

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

২০১৩ বাস্তবায়ন, (৩) বাল্যরববাি প্ররতদরাদি কম িপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৪) সকল সক্ষদত্র প্রারন্তক নারীদের অাংশগ্রিদণর 

সুদর্াগ সৃরি করা, (৫) নারী ও রশশুর প্ররত সরিাংসতা প্ররতদরাদি কার্ িকর পেদক্ষপ গ্রিণ (৬) বৃরত্তমূলক ও কাররগরর প্ররশক্ষদণর 

মােদম  নারীদের স্বরনিির করা (৭) মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তরারিন সকল অরপ িত সসবার ডাটা সবইজ ততরর,  (৮) অরিেপ্তদরর রিসে িশনা 

অনুর্ায়ী কম িকতিা ও কম িচারীদের প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষ জন সম্পদে রূপান্তররত করদত সিায়তা প্রোন। (৯) অরিস ব্যবস্থাপনায় 

আধুরনকায়ন এবাং (১০) েপ্তররক সসবার মান বৃরদ্ধকরণ (১১)রকদশার-রকদশারীদের সঠিক পররচর্ িার মােদম েক্ষ মানব সম্পদে পররণত 

করা । 
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২০১৯-২০ অর্ িবছদরর  সম্ভাব্য  প্রিান  অজিন সমূি 

 

  ৬৭৫১ জন নারীদক রিরজরড সিায়তা প্রোন 

 ৬০৭০ জন েররদ্র ও গি িবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীন িাতা প্রোন 

  রসটি কদপ িাদরশন ও সপৌরসিা এলাকায় ১৩০০ জন কম িজীবী মরিলাদের ল্যাকদটটিাং িাতা প্রোন 

 ১৬০ জে োরীন  ক্ষুদ্রঋণ প্রদাে  

 োরীর যমিায়নে  ১৫,৩৭১  জে োরীন  প্রবশযণ প্রদাে   

 ৫০ জে সা ায্য প্রার্থী মব লানদর আইবে স ায়িা প্রদাে  

 ৩৪০ জে আগ্র ী োরীনদরন  োরী উনদ্যােক্তা  ব নসনি টিবঅত্  রা 

 ব নশার ব নশারী ক্লাি েঠনে স ায়িা প্রদাে ৩৬ট   

 োরীর যমিায়ে বৃবদ্ধনি তেোনসিী মব লা সবমবি বেি পরে ্ ানুদাে বিিরণ 

 দুঃস্থ মব লানদর মানে সম্ভাব্য ১৫ট তসলাই তমবশে বিিরণ 

  তজলায় িাল্য বিিান র  ার  বমনয় আো 

 দয জেিল তিরীনি স ায়িা  
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সসকশন - ১ 

 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর রূপকল্প  ,)Vision ( অরিলক্ষয )Mission( , সকৌশলগত উদেশ্যসমূি (Strategic 

Objectives) এবাং কার্ িাবরল (Funtions) : 

১.১: রূপকল্প (Vision):  

সজন্ডার সমতা প্ররিষ্ঠার লক্ষেে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।  

 

১.২. অরিলক্ষয )Mission (  : 

অর্ িননরতক কম িকাদন্ড িারীর ব্যাপক অাংশগ্রিণ রিরিি করার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় েক্ষতা ও 

সর্াগ্যতা অজিদন সিায়তা করা, আইরন সিায়তা প্রোন এবাং  অবকাঠাদমাগত  সুদর্াগ সৃরি কক্ষর 

নারীর ক্ষমতায়দনর মােদম সজন্ডার সমতা প্ররিষ্ঠা করা।  

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূি (Strategic Objectives): 

1.3.১ উপপরিচালকেি োর্ যালয়, মরিলা  রবষয়ক অরিেপ্তর, মাগুরার সকৌশলগত উদেশ্য: 

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। 

১.৩.২  আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্য: 

  ১. োপ্তররক কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরি রনরিতকর 

                     ২. কর্ মসম্পাদনন গতিশীলিা আনয়ন ও সসবার মান বৃরদ্ধ 

       ৩. আরর্ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
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১.৪ কার্ িাবরল  )Functions ( : 

১. নারী রনর্ িাতন প্ররতদরাদি কার্ িকর পেদক্ষপ গ্রিদণর মােদম নারীর প্ররত সরিাংসতামূলক  

    আচরণ প্ররতদরািকরণ; 

২. রিরজরড কম িসূরচ বাস্তবায়ন; 

৩. েররদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল িাতা প্রোন কম িসূরচ বাস্তবায়ন; 

৪. ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়তা তিরবল কম িসূরচ বাস্তবায়ন; 

৫. নারী  অরিকার রক্ষায় সদচতনতামূলক কার্ িক্রম গ্রিণ; 

৬. নারীর কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরির লদক্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রোন; 

৭. নারী উন্নয়ন সাংক্রান্ত সজলা পর্ িাদয়র রবরিন্ন েপ্তদরর কার্ িক্রম সমন্বয় ও পররবীক্ষণ; 

৮. রবরিন্ন রেবস উের্াপন সর্মন-আন্তজিারতক নারী রেবস, বাল্যরববাি প্ররতদরাি, কন্যা রশশু  

   রেবস, সবগম সরাদকয়া রেবস ইতযারে; 

৯.  রবরিন্ন প্ররশক্ষদনর মােদম নারী উদযািা ততরী করণ; 

১০. সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সাংস্থাসমূি রনবন্ধন ও রনয়ন্ত্রণ; 

১১. রকক্ষশার-রকক্ষশারীক্ষদর সঠিক পররচচ চার মাধ্যক্ষম রবকাশ সািি; 

১২. দুঃস্থ মরিলাদের মাদে সসলাই সমরশন রবতরণ; 

১৩. দুঃস্থ মরিলা ও রশশু সিায়তা তিরবল িদত দুঃস্থ মরিলা ও রশশুদক আরর্ িক সোয়িা 

প্রদাি। 

১৪. জরয়িা অক্ষেষক্ষণ বাংলাক্ষদশ কম চসুচী বাস্তবায়ি 

১৫. ই-ফাইরলং কায চক্রম বাস্তবায়ি 
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সসকশন -২ 

উপপররচালক, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, মাগুরার সকৌশলগত উদেশ্য,  অগ্রারিকার কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রা সমূি 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

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 

উপপররচালদকর কার্ িালয়, মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর, মাগুরার সকৌশলগত উদেশ্যসমূি : 

১.নারীর সামারজক 

রনরাপত্তা সবষ্টনী 

রনরিতকরণ। 

৩৩ 

[১.১] দূস্থ 

নারীদের োয 

সিায়তা 

(রিরজরড) প্রোন 
[১.১.১] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা 

জন 
৯ 

১৩৮৭ ১৩৭৮ ১৩৭৫ ১৩৭৩ ১৩৭০ ১৩৬৭ ১৩৬৪ ১৪০০ ১৪০০ 

সক্ষরজরমক্ষি 

মরিটররং ও ই-

মরনটররাং 

৬৭৫১ ৬৭৫১ ৬৭৫১ ৬৭৪৬ ৬৭৪২ ৬৭৪০ ৬৭৩৬ ৬৮০০ ৬৮০০ 

[1.2] তিতজতি 

উপকারনিাগীনদর 

িাটানবজ তিরী 
[১.2.১] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা 

জন 
৭ 

১৩৭৮ ১৩৭৮ ১৩৭৫ ১৩৭৩ ১৩৭০ ১৩৬৭ ১৩৬৪ ১৪০০ ১৪০০ 

মরিটররং ৬৭৫১ ৬৭৫১ ৬৭৫১ ৬৭৪৬ ৬৭৪২ ৬৭৪০ ৬৭৩৬ ৬৮০০ ৬৮০০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

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 

  

[১.3] েররদ্র ও 

গিিবতী মাদয়দের 

মাতৃত্বকালীন 

িাতা প্রোন 

[১.3.১] 

মাতৃত্বকালীনিাতা 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

সাংখ্যা 

জন 
৫ 

১৭৫৫ ২২৭৫ ২২৭৫ ২২৭২ ২২৬৯ ২২৬৬ ২২৬২ ২২৮০ ২২৮০ 

সক্ষরজরমক্ষি 

মরিটররং ও ই-

মরনটররাং 

৪৮৬০ ৬০৭০ ৬০৭০ ৬০৬৫ ৬০৬৩ ৬০৬০ ৬০৫৭ ৬১০০ ৬০১০০ 

[১.4] মাতৃত্বকালীন 

উপকারদিাগীর 

ডাটাদবস ততরী 

 

[১.4.১] 

উপকারদিাগী মা 

সাংখ্যা 

(জন) 
5 

১৭৫৫ ২২৭৫ ২২৭৫ ২২৭২ ২২৬৯ ২২৬৬ ২২৬২ ২২৮০ ২২৮০ 

মরনটররাং ৪৮৬০ ৬০৭০ ৬০৭০ ৬০৬৫ ৬০৬৩ ৬০৬০ ৬০৫৭ ৬১০০ ৬০১০০ 

[১.5 কম িজীবী 

ল্যাকদটটিাং 

র্াদার 

উপকারনিাগীনদর 

িাতা প্রোন 

[১.5.১] ল্যাকদটটিাং 

িাতা প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা ৪ ১০০০ ১৩০০ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ১১২৯৫ ১২৯৫ 

[১.6] কম িজীবী 

ল্যাকদটটিাং 

র্াদার 

উপকারনিাগীনদর 

িাটানবজ তিরী 

[১.6.১] 

উপকারদিাগী মা 
সাংখ্যা ৩ ১০০০ ১৩০০ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ১১২৯৫ ১২৯৫ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

e) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit

) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

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 
৫ 

২০০ ২০০ ২০০ ২৩৬ ২৩৩ ২৩০ ২২৮ ২১০ ২১০ 

মরিটররং ৪৪০ ৪৪০ ৪৪০ ৪৩৮ ৪৩৫ ৪৩৪ ৪৩৩ ৪৭০ ৪৭০ 

আই রজ এ প্রকদল্পর 

প্ররশক্ষণ সাংখ্যা  

জন 
৪ 

- ৯০ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮৪ ১৩০ ১৩০ 

সক্ষরজরমক্ষি মরিটররং 

ও ই-মরনটররাং 
১৫০ ৪৫০ ৪৫০ ৪৪৭ ৪৪৪ ৪৪২ ৪৪০ ৪৭০ ৪৭০ 

[২.১.২] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

প্ররশক্ষণার্ী সাংখ্যা ৪ 

১৩৭৮ ১৩৭৮ ১৩৭৫ ১৩৭৩ ১৩৭০ ১৩৬৭ ১৩৬৪ ১৪০০ ১৪০০ 

সক্ষরজরমক্ষি মরিটররং 

ও ই-মরনটররাং 
৬৭৫১ ৬৭৫১ ৬৭৫১ ৬৭৫১ ৬৭৪৬ ৬৭৪২ ৬৭৪০ ৬৭৩৬ ৬৮০০ 

[২.১.৩] মাতৃত্বকালীন 

িাতা প্রাপ্ত প্ররশক্ষণার্ী 
সাংখ্যা  ৪ 

১৭৫৫ ২২৭৫ ২২৭৫ ২২৭২ ২২৬৯ ২২৬৬ ২২৬২ ২২৮০ ২২৮০ 

সক্ষরজরমক্ষি মরিটররং 

ও ই-মরনটররাং 
৪৮৬০ ৬০৭০ ৬০৭০ ৬০৬৫ ৬০৬৩ ৬০৬০ ৬০৫৭ ৬১০০ ৬১০০ 

[২.১.৪]কম িজীবী 

ল্যাকদটটিাং িািা প্রাপ্ত 

প্ররশক্ষণ মরনটররাং   

সাংখ্যা  ৩ ১০০০ ১৩০০ ১৩০০ ১২৯৮ ১২৯৫ ১২৯৩ ১২৯০ 130৫ 130৫ 

[২.২] মরিলাদের 

আত্ম-

কম িসম্পােদনর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

[২.২.১]ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী  
সাংখ্যা ৩ 

৩৭ ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৪ ৩২ ৪০ ৪০ 

মরিটররং  ১৮৯ ১৩১ ১৬০ ১৫৭ ১৫৫ ১৫২ ১৫০ ১৬০ ১৬০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

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 

  

[2.3] সস্বচ্ছাদসবী 

মরিলা সরমরত  

রনবন্ধন  
[২.3.১] তনবতন্ধি 

সতর্তি 

 

% ১ 

১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৭% ৯৬% ৯৫% ১০০% ১০০% 

সক্ষরজরমক্ষি 

মরিটররং  
১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৭% ৯৬% ৯৫% ১০০% ১০০% 

[2.4] সস্বচ্ছাদসবী 

মরিলা সরমরত   

নবায়ন 
[২.4.১] নবায়নকৃত 

সরমরত 
% ৩ 

১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৭% ৯৬% ৯৫% ১০০% ১০০% 

সক্ষরজরমক্ষি 

মরিটররং  
১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৭% ৯৬% ৯৫% ১০০% ১০০% 

[২.৫] জরয়তা 

অদন্বষদণ 

বাাংলাদেশ 

[২.৫.১] জজলা পর্ িাদয়  

সাংর্ম্িরিত জরয়তা 
জন ২ 

৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

রিব চাচি মরিটররং ২১ ২৫ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৫ ২৫ 

[২.৬] মরিলাদের 

আত্মরনিরশীল 

করদত সসলাই 

সমরশন রবতরণ 

[২.৬.১] সসলাই সমরশন 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

% 
2 ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮৳ ৯৭% ৯৬% ৯৫% ১০০% ১০০% 

[2.৭] ক্লাব 

প্ররিষ্ঠাি মাধ্যকম 

রেক াি-

রেক ািীকেি 

নেতৃকেি রবো  

[২.৭.১] রকক্ষশার 

রকক্ষশারী 

রকক্ষশার 

রকক্ষশারীর 

সাংখ্যা 

২ 

- ৩৯০ ৩৯০ ৩৮৮ ৩৮৭ ৩৮৫ ৩৮২ ৪০০ ৪০০ 

সক্ষরজরমক্ষি 

মরিটররং ও ই-

মরিটররং 

- ১০৮০ ১০৮০ ১০৭৭ ১০৭৫ ১০৭৪ ১০৭২ ১১০০ ১১০০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

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 

৩.নারীর প্ররত 

সকল িরদণর 

সরিাংসতা প্ররতদরাি 

ও নারীর অরিকার 

রনরিতকরণ।  

 

৭ 

[৩.১] রনযাতিি 

নারী ও রশশুদক 

আইরন সিায়তা 

প্রোন। 

সসল 

[৩.১.১]   আইরন 

সিায়তা প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

% ২ 

১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% - - - ১০০% ১০০% 

জকাট চ জথক্ষক প্রাপ্ত ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৭% ৯৬% ৯৫% ১০০% ১০০% 

[৩.২ ] 

বাল্যরববাি 

প্ররতদরাদি 

সদচতনতাবৃরদ্ধ 

মূলক কার্ িক্রম 

[৩.২.১] সিা,উঠান 

তবঠক 
সাংখ্যা ২ ২১০ ২৪৫ ২৪৫ ২৪২ ২৪০ ২৩৭ ২৩৫ ২৫০ ২৫০ 

[৩.২.২] প্ররতদরািকৃত 

বাল্যরববাি 
% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% - - - ১০০% ১০০% 

[৩.৩] 

কম িদক্ষদত্র সর্ৌন 

িয়রানী সরাদি 

িাইদকাদট ির 

নীরতমালা 

বাস্তবায়দন 

গঠিি সজলা 

করমটি কায চকরী 

করণ,রনয়রমত 

সিা ও 

িদলাআপ করণ 

[৩.৩.১] 

করমটির   সিা  

 

সাংখ্যা 

১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬; 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

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 িজীবী 

নারীদের  

অবকাঠাক্ষমাগি 

সুরবিা 

রনরিতকরণ 

২ 

[৪.১] কম িজীবী 

মরিলাদের 

রশশুদের রেবার্ত্ন 

সসবা প্রোন 

[৪.১.১]  

 উপকারদিাগী রশশু 

 

সাংখ্যা 

- - - - - - - - - - 

৫. প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকরণ 

৫ 

[৫.১] সজলা 

মারসক সমন্বয় 

সিা 

[৫.২.১] সিার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

% ২ ৯৫% ৯৫% ৯৫% ৯০% ৮৮% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

[৫.২] রনররবরচ্ছন্ন 

ইন্টারদনট 

ব্যবস্থাকরণ 

[৫.২.১] রনররবরচ্ছন্ন 

ইন্টারদনট 

 

% 

 

১ ৫০% ৬০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৯৫% ১০০% 

[৫.৩] র্র্ার্র্ 

িাদব ই-িাইরলাং 

চালু 

[৫.২.১] ই-িাইরলাং 

এ রনস্পরত্তকৃত 

ডাক 

% 

 

১ ৬০% ৮০% ৮০% ৭৮% ৭০% ৬৮% ৬৭% ১০০% ১০০% 

[৫.২.২] ই-িাইরলাং 

এ জারীকৃত পত্র  
% ১ ৫০% ৮০% ৮০% ৭৮% ৭০% ৬৮% ৬৭% ১০০% ১০০% 
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মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূি, ২০১৯-২০ 

(সমাট নর্ম্র -২০) 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit)  

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of PI) 

 

লক্ষযমাত্রা /রনণ িায়ক ২০১9-২০20 

অসািারণ 

(Excellent) 

 

অরত উত্তম 

(Very 

good)  

 

উত্তম 

(Good) 

 

 

চলরত মান 

(Fair) 

 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক কম িকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরি 

রনরিতকরণ  

 

৬ 

[১.১] বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকারী কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত   

প্রতশক্ষণ সহ অন্যান্য তবষনয় প্রতশক্ষণ আনয়াতজি  

জনঘন্টা 

 

০.৫ ৬০ - - - - 

 [১.১.২] এতপএ টিনর্র র্াতসক সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% 

০.৫ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১8-১৯ অর্ মবছনরর বাতষ মক কর্ মসম্পাদন 

চুতির মূল্যায়ন প্ররতদবেন উদ্ধিতন কতৃিপদক্ষর রনকট 

োরেল  

তাররে 

 

০.৫ 
২৪ জুলাই, 201৯ 

২৯ জুলাই, 

201৯ 

30 জুলাই, 

201৯ 

31 জুলাই, 

201৯ 

01 আগষ্ট, 

201৯ 

[১.১.4] ২০১9-20 অর্ মবছনরর বাতষ মক কর্ মসম্পাদন 

চুতির  অর্ ম-বাতষ মক মূল্যায়ন প্ররতদবেন উদ্ধিতন 

কতৃিপদক্ষর রনকট োরেল 

তাররে 

০.৫ 13 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

16 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

17 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

20 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

21 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও 

তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন 
[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কম ি পররকল্পনা বাস্তবারয়ত % 

১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] রনরেষ্টি সমদয়র মদে অরিদর্াগ 

রনস্পরত্তকৃত   
% 

০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অরিদর্াগ রনস্পরত্ত সাংক্রান্ত মারসক 

প্ররতদবেন উদ্ধিতন অরিদস োরেলকৃত   
সাংখ্যা 

০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

 

[১.৪.] সসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] সসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃি % 
১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.2] তনর্ মাতরি সর্নয় তৈর্াতসক বাস্তবায়ন 

প্রতিনবদন উদ্ধমিন অতিনস  দাতিলকৃি  
সাংখ্যা 

০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.3] সসবা গ্রিীিানদর র্িার্ি পতরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃি 
তাররে ০.৫ 

৩১  

রডদসর্ম্র, 

২০১৯ 

১৫  

জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৭  

সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

1৭ 

 সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

28 

 সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 
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কলাম-১ 
কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

 

[২] কর্ মসম্পাদনন 

গতিশীলিা আনয়ন ও 

সসবার মান বৃরদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

[২.১] ই-িাইতলং পদ্ধতি বাস্তবায়ন 

 

[২.১.১] সকল শািায় ই- নতর্ ব্যবহার  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২]  ই-িাইনল নতর্ রনস্পরত্তকৃত % ১  ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.3] ই-িাইনল পৈ  জারীকৃি  % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] উদ্ভাবনী উনযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূন্যির্ একটি নতুন উদ্ভাবনী উনযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃি 

তারিখ 
১ 

১১ র্াচ ম 

২০২০ 

 

১8 র্াচ ম 

২০২০ 

 

25 র্াচ ম 

২০২০ 

 

১  এতপ্রল 

২০২০ 

 

৮  এতপ্রল 

২০২০ 

 

[২.৩] রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি 

সাংরিষ্ট কম িচারীর রপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জারী করা 

[২.৩.১]  রপ আর এল আদেশ  জাররকৃত  % 
১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % 
১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য বাতায়ন িালনাগােকরণ [২.৪.১] অরিদসর সকল তথ্য  িালনাগােকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

 

 

 

  [৩] আরর্ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

৬ 

 

 

[৩.১] বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন [৩.১.১] বাদজট বাস্তবায়ন পররকল্পনা প্রনীত তাররে ১ 
১৬ আগষ্ট, 

 ২০১৯ 

২০ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৪  আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগষ্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগষ্ট, 

২০১৯ 

[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর 

িালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা 

 [৩.১.২] তত্রমারসক বাদজট বাস্তবায়ন প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 
সাংখ্যা 

১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২.১] স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা  িালনাগােকৃত তাররে ০.৫ 
০৩ সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

1১ সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

১8 সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

2৫  

সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

 

 

৪ মাচ ি 

২০২০ 

 

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা  িালনাগােকৃত তাররে ০.৫ 
০৩ সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

1১ সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

১8 সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

2৫  

সিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

 

 

 

৪ মাচ ি 

২০২০ 

 

[৩.৩] অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্ত 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

 

 

[৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব সপ্রররত 

 

% 

০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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কলাম-১ 
কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

   [৩.৩.২] অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 
% 

 

০.৫ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ ৩৫ ৩০ 

 

 

 

 

 

৩ 

 

 

 

 

[৩.৪]  ইন্টারদনট রবল সি 

ইউটিরলটি রবল পররদশাি  

[৩.৪.১] রবরসরস/রবটিরসএল- এর ইন্টারদনট রবল 

পররদশারিত  

% ১.০ 

 

১০০ 

 

 

৯৫ 

 

 

৯০ 

 

 

৮৫ 

 

৮০ 

 
[৩.৪.২] সটরলদিান রবল পররদশারিত   

 

 

% 

 

০.৫ 

 

 

১০০ 

 

 

৯৫ 

 

 

৯০ 

 

 

৮৫ 

 

৮০ 

 [৩.৪.৩] রবদযৎ রবল পররদশারিত 

 

% 
০.৫ 

 

১০০ 

 

 

৯৫ 

 

 

৯০ 

 

 

৮৫ 

 

 

৮০ 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

আযক্ষর 

(Acronyms) 

 

ক্ররমক নাং শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 

১. মরশরবম মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২. মরবঅ মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

৩. রিরজরড িালন িাদরবল গ্রুপ সডিলপদমন্ট 
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সাংদর্াজনী- ২: কম িসম্পােন সূচকসমূি ,বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপন পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ মন্তব্য 

[১.১] দূস্থ নারীদের োয সিায়তা 

(রিরজরড) প্রোন  

[১.১.১] রিরজরড 

উপকারদিাগী 

সেদশর োররদ্র পীরিত এবাং দূস্থ গ্রামীণ মরিলাদের 

আর্ ি সামারজক অবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষয রবযমান 

োয রনরাপত্তািীনতা, পুরষ্টিীনতা ও অর্ িননরতক 

রনরাপত্তািীনতা এবাং সামারজক মর্ িাোর 

অবস্থানদক সিলিাদব অরতক্রম করার জন্য 

রিরজরড কার্ িক্রম 

 সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, , 

সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর,  সজলা ও উপদজলা োয 

েপ্তর ও ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

[১.২] রিরজরড  উপকারদিাগীর 

ডাটাদবজ ততরী 

[১.২.১]রিরজরড 

উপকারদিাগী  

রিরজরড কার্ িক্রদম অন্তভূ িি উপকারদিাগীদের 

ডাটাদবজ ততরী  

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, , 

সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর,ইউরনয়ন পররষে, ইউরনয়ন ও 

উপদজলা তথ্য সকন্দ্র 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.৩] েররদ্র ও গি িবতী মাদয়দের 

মাতৃত্বকালীন িাতা প্রোন  

[১.৩.১]মাতৃত্বকালীন 

িাতা প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

পল্লী অঞ্চদলর েররদ্র গি িবতী মা ও গি িস্থ সন্তাদনর 

পুরষ্ট চারিো পূরদণ আরর্ িক সিায়তা প্রোন কার্ িক্রম 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর, 

তিরশলী ব্যাাংক ও ইউরনয়ন 

পররষে 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.4] মাতৃত্বকালীন উপকারদিাগীর 

ডাটাদবস ততরী 
[১.4.১] উপকারদিাগী মা 

মাতৃত্বকালীন িাতা প্রাপ্ত  উপকারদিাগীর ডাটাদবস 

ততরী 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর,ইউরনয়ন পররষে, ইউরনয়ন ও 

উপদজলা তথ্য সকন্দ্র 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.৫] শিরাঞ্চদল কম িজীবী 

মরিলাদের ল্যাকদটটিাং িাতা প্রোন  

[১.৫.১] ল্যাকদটটিাং িাতা 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

শির অঞ্চদলর কম িজীবী েররদ্র গি িবতী মা ও গি িস্থ 

সন্তাদনর পুরষ্ট চারিো পূরদণ আরর্ িক সিায়তা প্রোন 

কার্ িক্রম 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর,  

সপৌরসিা ও তিরশলী ব্যাাংক  

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[১.6] কম িজীবী ল্যাকদটটিাং র্াদার 

উপকারনিাগীনদর িাটানবজ তিরী 
[১.6.১] উপকারদিাগী মা 

শিরাঞ্চদল কম িজীবী মরিলাদের ল্যাকদটটিাং িাতা 

প্রাপ্ত  উপকারদিাগীর ডাটাদবস ততরী   

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর,  

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ মন্তব্য 

সপৌরসিা,উপদজলা তথ্য সকন্দ্র  

[২.১] নারীর ক্ষমতায়দন প্ররশক্ষণ প্রোন 
[২.১.১] জীবীকায়দনর 

প্ররশক্ষণার্ী 

জজলা মরেলা রবষয়ক কম িকতিার কার্ িালদয়র 

মােদম বাস্তবারয়ত প্ররশক্ষণ কার্ িক্রম 

সজলা মরিলা রবষয়ক কম িকতিার 

কার্ িালয় 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

 
[২.১.২] রিরজরড উপকারদিাগী 

প্ররশক্ষণার্ী 

রিরজরড কার্ িক্রদম অন্তভূ িি উপকারদিাগীদের 

প্ররশক্ষণ কার্ িক্রম 

সজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর 

ও রনব িারচত এনরজও 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

 
[২.১.৩] মাতৃত্বকালীন িাতা 

প্রাপ্ত প্ররশক্ষণার্ী 

মাতৃত্বকালীন িাতা কার্ িক্রদম অন্তভূ িি 

উপকারদিাগীদের প্ররশক্ষণ কার্ িক্রম 

সজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর 

ও রনব িারচত এনরজও 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

 
[২.১.৪]কম িজীবী ল্যাকদটটিাং 

িািা প্রাপ্ত প্ররশক্ষণার্ী   

কম িজীবী ল্যাকদটটিাং িাতা কার্ িক্রদম অন্তভূ িি 

উপকারদিাগীদের প্ররশক্ষণ কার্ িক্রম 

সজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর, 

রবরজএমইএ,রবদকএমইএ ও 

রনব িারচত এনরজও  

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

[২.২] মরিলাদের আত্ম-কম িসম্পােদনর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

[২.২.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী  

তৃণমূল পর্ িাদয়র দুঃস্থ মরিলাদের 

আত্মকম িসাংস্থাদনর জন্য ঋণ সিায়তা কার্ িক্রম 

সজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর, 

ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[2.3] সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরত  

রনবন্ধন  
[২.3.১] তনবতন্ধি সতর্তি 

গ্রামীন নারীদের একতাবদ্ধ কদর সস্বচ্ছাদসবী মরিলা 

সরমরত গঠদনর মােদম আয়বি িক কম িসূরচদত 

সম্পৃিকরণ ও নারী সনতৃদত্বর রবকাশ সািন 

সজলা  ও  উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর,সাংরিষ্ট তিশীরল ব্যাাংক 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[2.4] সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরত   

নবায়ন 
[২.4.১] নবায়নকৃত সরমরত 

সস্বচ্ছাদসবী মরিলা সরমরতর কাদজ গরতশীলতা 

আনায়দনর লদক্ষয বছর ওয়ারী নবায়ন 

সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর,সাংরিষ্ট তিশীরল ব্যাাংক 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

    মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত  
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ মন্তব্য 

প্ররতদবেন 

[২.৫] জরয়তা অদন্বষদণ বাাংলাদেশ 
[২.৫.১] জজলা পর্ িাদয়  সাংর্ম্িরিত 

জরয়তা 

তৃণমূল পর্ িাদয় ছরিদয় র্াকা সমাদজর রবরিন্ন 

সক্ষদত্র অবোন সরদেদছন এমন নারীদের সম্মাননা 

প্রোন কার্ক্রম 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক েপ্তর,  

সপৌরসিা ও  ইউরনয়ন পররষে  

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[২.৬] মরিলাদের আত্মরনিরশীল করদত 

সসলাই সমরশন রবতরণ 

[২.৬.১] সসলাই সমরশন প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

তৃণমূল পর্ িাদয়র দুঃস্থ মরিলাদের 

আত্মকম িসাংস্থাদনর জন্য প্রেত্ত সিায়তা 

মরশরবম,দজলা ও উপদজলা মরিলা 

রবষয়ক কম িকতিা, ইউরনয়ন 

পররষে 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[2.৭] ক্লাব প্ররিষ্ঠাি মাধ্যকম রেক াি-

রেক ািীকেি নেতৃকেি রবো  
[২.৭.১] প্ররিরষ্ঠি ক্লাব 

রেক াি-রেক ািীকেি নেতৃকেি রবোসশর জন্য 

পতরচাতলি কায মক্রর্ 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন, সজলা 

ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

কম িকতিা, ইউরনয়ন পররষে ও 

রনব িারচত এনরজও 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৩.১] রনযাতিি নারী ও রশশুদক 

আইরন সিায়তা প্রোন। 

[৩.১.১]   আইরন সিায়তা 

প্রাপ্ত উপকারদিাগী 

তনয মাতিি নারীনক আইতন সহায়িা প্রদাননর র্াধ্যনর্ 

নারী তনয মািন প্রতিনরার্ কায মক্রর্ 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

সজলা ও উপদজলা পুরলশ প্রশাসন 

 সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৩.২] বাল্যরববাি প্ররতদরাদি 

সদচতনতাবৃরদ্ধ মূলক কার্ িক্রম 
[৩.২.১] সিা,উঠান তবঠক 

১৮ বছদরর নীদচ সমদয়দের এবাং ২১ বছদরর নীদচ 

সছদলদের বাল্যরববাি প্ররতদরাি কার্ িক্রম 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

সজলা ও উপদজলা পুরলশ প্রশাসন 

 সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও ইউরনয়ন পররষে 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

 
[৩.২.২] প্ররতদরািকৃত 

বাল্যরববাি 

১৮ বছদরর নীদচ সমদয়দের এবাং ২১ বছদরর নীদচ 

সছদলদের বাল্যরববাি প্ররতদরাি কার্ িক্রম 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

সজলা ও উপদজলা পুরলশ প্রশাসন 

 সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও ইউরনয়ন পররষে  

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৪.১] কম িজীবী মরিলাদের রশশুদের 

রেবার্ত্ন সসবা প্রোন 

[৪.১.১]  

 উপকারদিাগী রশশু 

কম িজীবী মরিলাদের রনরিদন্ত কম িসম্পােদনর 

লদক্ষয কম িজীবী মাদের রশশুদের রেবাকালীন 

আবাসন সুরবিা প্রোন কার্ িক্রম 

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

 সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ মন্তব্য 

[৪.২] কম িজীবী মরিলাদের সিাদষ্টল 

সুরবিা প্রোন 
[৪.২.১] 

উপকারদিাগী মরিলা 

কম িজীবী মরিলাদের আবাসন সুরবিা প্রোন 

কার্ িক্রম  

সজলা  ও উপদজলা প্রশাসন,  

 সজলা ও উপদজলা মরিলা রবষয়ক 

েপ্তর  ও মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর  

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন  

[৫.১] সজলা মারসক সমন্বয় সিা 
[৫.১..১] সিার সাংখ্যা সজলা ও উপনজলা কায মক্রনর্র সর্ন্বয় সার্ন 

সজলা ও উপনজলা র্তহলা তবষয়ক 

কর্ মকিমার কায মালয় 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

[৫.২] র্র্ার্র্ িাদব ই-িাইরলাং চালু [৫.২.১] ই-িাইরলাং এ 

রনস্পরত্তকৃত ডাক 

সজলা পয মানয় যর্াযর্ িানব ই-িাইতলং কায মক্রর্ চালু 

করা 

মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর ও সজলা  

র্তহলা তবষয়ক কর্ মকিমার কায মালয় 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
 

 [৫.২.২] ই-িাইরলাং এ 

জারীকৃত পত্র  

সজলা পয মানয় যর্াযর্ িানব ই-িাইতলং কায মক্রর্ চালু 

করা  

মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর ও সজলা  

র্তহলা তবষয়ক কর্ মকিমার কায মালয়  

মাঠ পর্ িাদয়র অরিস িদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী-৩ :  কম িসম্পােদনর লদক্ষ অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাদগর উপর সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারিোসমূি : 

সাংস্থার িরণ সাংস্থার নাম সাংরিষ্ট কম িসম্পােন 

সূচক 

উি সাংস্থার 

রনকটসাংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর  

চারিো 

চারিো/প্রতযাশার  

সর্ৌরিকতা  

উি সাংস্থার রনকট 

চারিোর মাত্রা উদল্লে 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না িদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

মন্ত্রণালয় োয মন্ত্রণালয় রিরজরড উপকারদিাগীর 

সাংখ্যা 

১০ লক্ষ দস্থ 

পররবারদক োয 

সিায়তা প্রোন 

োয শদস্যর সরবরাি 

রনরিতকরণ 

১০  লক্ষ দস্থ 

পররবারদক 

৩৬০০০০সমুঃ টন 

োযশস্য 

সরবরািকরণ এবাং 

২১০২৫ সমুঃ টন পুরষ্ট 

চাল সরবরািকরণ 

দস্থ পররবাদর 

োযািাব সেো রেদব। 

মন্ত্রণালয় স্থানীয় 

সরকার,পল্লী 

উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয় 

সামারজক রনরাপত্তা 

(রিরজরড,ল্যাকদটটিাং 

এবাং মাতৃত্বকালীন িাতা) 

কার্ িক্রদমর 

উপকারদিাগীর সাংখ্যা 

সজলা ও উপদজলা 

এবাং ইউরনয়ন পর্ িাদয় 

উপকারদিাগী বাছাই 

এবাং নারী রনর্ িাতন 

প্ররতদরাি করমটির 

সিা রনয়রমত অনুষ্ঠান 

দস্থ নারী ও রশশুদের 

রবরিন্ন সিায়তা প্রোন 

রনরিতকরণ। 

নীরতমালা অনুর্ায়ী 

বছদর রনয়রমত সিা 

আদয়াজন করা । 

উপকারদিাগী বাছাই 

এবাং োয ও অর্ ি 

রবতরণ ব্যািত িদব।  

 

 

 

 


