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বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৮ - ন ৩০, ২০১৯



ড়া দািখেলর সময়ঃ ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৫:১১ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, ন ২০, ২০১৮

িচপ

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ........................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................... 

সকশন ২: মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ......................................... 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৮ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ২০ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ২১ ............................................... 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২৬ ................................... 



ড়া দািখেলর সময়ঃ ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৫:১১ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ২০, ২০১৮

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

• দির সীমার নীেচ বসবাসকারী ২৫ ল নারীেক িভিজিড, ৯.৭৪ ল নারীেক মাকালীন এবং ৪.৪০ ল কম জীবী নারীেক াকেটং
ভাতা  দান করা  হেয়েছ।  • ৪৯.৪৭ ল নারীেক িশণ এবং ৩০,০০০ জন নারীেক উোা িহেসেব গেড় তালা  হেয়েছ।  • ওয়ানপ
াইিসস সল ও সার হেত ৫৫,০০০ জন িনয ািতত নারীেদর সহায়তা দান করা হেয়েছ। • ৪৮৬২ কম জীবী মিহলােক হােেলর মােম
িনরাপদ  আবাসেনর  বা  করা  হেয়েছ।  •  ৯৬৯০  জন  িশেক ড-কয়ার  সােরর  মােম  সবা  দান  করা  হেয়েছ।  •  ২০    জলায়
৯০,০০০ িকণ  িশ ও িকেশারেদর মািসক ২০০০ টাকা কের নগদ আিথ ক সহায়তা দান করা হেয়েছ। • িকেশার িকেশারীেদর
মতায়েন ৫২৯  াব পিরচালনা করা হেয়েছ। • “জিয়তা অেষেন বাংলােদেশ” এর মােম ৫ জন নারীেক ৫ কাটাগিরেত ১১০ জন
নারীেক “জিয়তা” িহেসেব িনব াচন ও রত করা হেয়েছ। • ২০১৪ এবং বািববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৭ ণয়ন করা হেয়েছ। •
বািববাহ িনেরােধ জাতীয় কম পিরকনা, ২০১৭ এবং যৗক িনেরাধ আইন, ২০১৮ (খসড়া) িয়াধীন।

সমা এবং চােলসহ:

• টকসই উয়েনর লে বািববাহ, নারী ও িশর িত সিহংসতা িতেরাধ, ল সকল ঃ নারী ও িশেক কম িচর অ 
করা, কম কতােদর েগাপেযাগী িশেণর অভাব এবং মাঠ পয ােয় কম কতার অলতা অতম ধান সমা। • ত উপকারেভাগী
বাছাই এবং নারী উয়েন িবিভ মণালেয়র কায ম সময় সাধন ও সহায়তা দান এবং পয া মানব সেদর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

• ল  নারী ও িশেক সামািজক িনরাপা কম িচেত অ করণ; • েয়াজনীয় সংক জনবল িনেয়াগ এবং দতা ি; •
জাতীয় নারী উয়ন নীিতমালা-২০১১ বাবায়েন জাতীয় কম পিরকনা-২০১৩ সংেশাধন; • িশ উয়ন নীিত-২০১১ আেলােক জাতীয়
কম পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন; • বািববাহ িতেরােধ জাতীয় কম পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন; • নারী ও িশর িত সিহংসতা
িতেরােধ কায কর পদেপ হণ; • িছটমহেলর ল অিধবািসেদর জীবনমান উয়েনর জ কায ম হণ; এবং • রািহা নারী ও
িশেদর মানিসক া রায় মেনা-সামািজক কাউিিলং এ অকরণ।

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১০.৪০ ল নারীেক িভিজিড সহায়তা দান।
৭ ল দির ও গভবতী মােয়েদর মাকালীন ভাতা দা।
শহরােল ২.৫০ ল কম জীবী মিহলােদর াকেটং ভাতা দান।
নারীর মতায়েন ২০ ল নারীেক িশণ দান।
২৩৮৪ জন কম জীবী মিহলােক হােল িবধা দান।
৩৫০০ জন কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা দান।
২ ল ৫০ হাজার িশর মনন, মধা ও সাংিতক িবকাশ
৩০২৯০ জন নারীেক উোা িহেসেব তরী করা।
৬০০০ জন নারীেক যৗক ও বা িববাহ িতেরাধ এবং নারী ও িশ পাচার রাধকে জলা ও উপেজলা পয ােয় উঠান বঠক
করা।
১৫০০০০ জন নারীেক ত ও ির মােম ত ও সবা দান করা হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর
িতিনিধ িহসােব সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জার সমতািভিক সমাজ ও রিত িশ।

১.২ অিভল (Mission)
নারী ও িশ অিধকার িতা এবং মতায়নসহ উয়েনর লধারায় নারীেদর সৃকরেনর মােম জার সমতািভিক সমাজ
িতা ও িশর রা িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. নারীর মতায়ন ও িশ িবকাশ
২. নারী ও িশর সামািজক িনরাপা জারদারকরণ
৩. নারী ও িশর রা, িনয াতন িতেরাধ ও অিধকার িতা
৪. পিলিস ও এাডেভােকসী সমতা ি।
৫. নারী উোােদর িবকাশ সাধন
৬. ািতািনক সমতা ি।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ
৪. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ;
২. নারী ও িশর সামািজক ও আইনগত অিধকার সংরণ;
৩. নারীর কম সংােনর েযাগ ি ও মতায়ন;
৪. িবিভ মণালেয়র নারী উয়ন সংা কায ম, পিলিস ও এাডেভােকসীর মােম সময় ও পিরবীণ।
৫. জাতীয় নারী উয়ন নীিত ও জাতীয় িশ নীিত বাবায়ন;
৬. নারী ও িশ অিধকার রায় সেচতনতালক কায ম হণ;
৭. বগম রােকয়া পদক দান;
৮. আজািতক নারী িদবস, জাতীয় িশ িদবস, বমাতার জিদবস, বািববাহ িতেরাধ িদবস, িব িশ িদবস, িশ
অিধকার সাহ ও কািশ িদবস উদযাপন
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৬-২০১৭
ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা
২০১৮-২০১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

উয়েন নারীেদর
অংশহণ ি

জাতীয় সংসেদ নারী
আসন

% ২২ ২২ ২২ ২২ ২২ সকল মণালয়
সহা উয়ন লমাা িতেবদন,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

ানীয় সরকার িতােন
নারী আসন

% ৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩ ানীয় সরকার িবভাগ বািষ ক িতেবদন/িনব াচন কিমশন

িশিত নারী
সংা
(ল)

১১.৪৯ ১৮.৩২ ২০.০০ ২০.৫০ ২১.০০

অথ  মণালয়, সমাজকাণ মণালয়, ানীয়
সরকার িবভাগ, মািমক ও উ িশা িবভাগ,
কািরগির ও মাাসা িবভাগ, াথিমক ও গণিশা
মণালয়, া ও পিরবার কাণ মণালয়, ম
ও কম সংান মণালয়, বাসী কাণ ও
বেদিশক কম সংান মণালয়, ব ও ীড়া
মণালয়।

বািষ ক িতেবদন

মা ও িশ র হার
াস

৫ বছেরর নীেচ িশ
র হার

িত
১০০০
জেন

৫০ ৪৮ ৪৫ ৪৩ ৪৩
া ও পিরবার কাণ মণালয়, সমাজকাণ
মণালয়,ানীয় সরকার িবভাগ।

সহা উয়ন লমাা িতেবদন,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

সবকালীন মা র
হার

সংা
(িত
লে

১৪৩ ১৩০ ১১০ ১০০ ১০০
া ও পিরবার কাণ মণালয়, সমাজকাণ
মণালয়,ানীয় সরকার িবভাগ।

সহা উয়ন লমাা িতেবদন,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

নবজাতেকর র হার
িত
১০০০
জেন

৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ৩০
া ও পিরবার কাণ মণালয়, সমাজকাণ
মণালয়,ানীয় সরকার িবভাগ।

সহা উয়ন লমাা িতেবদন,
বাংলােদশ পিরসংান েরা

মা ও িশর ি এবং
া রা

াকেটং ভাতা
উপকারেভাগী,
মাকালীন ভাতা
উপকারেভাগী এবং
িভিজিড উপকারেভাগী

সংা
(ল)

১৬.১০৩ ১৬.১০৩ ১৬.৮০৩ ১৬.৮০৩ ১৬.৮০৩ ানীয় সরকার িবভাগ। বািষ ক িতেবদন
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ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৬-২০১৭
ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা
২০১৮-২০১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

িনয ািতত নারী ও
িশেদর িচিকৎসা,
আয় ও আইনী
সহায়তা ি

রিত নারী ও িশ সংা ৮৫৫২ ৯৭০০ ১০০০০ ১০৩০০ ১০৩০০
া ও পিরবার কাণ মণালয়, রা
মণালয়, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক
মণালয়।

বািষ ক িতেবদন

বািববাহ িতেরাধ
বািববােহর হার
াসত

% ৫২.৩ ৫২.৩ ৫০ ৪৮ ৪৮

গভেন  ইেনােভশন ইউিনট, া ও পিরবার
কাণ মণালয়, জনিনরাপা িবভাগ, রা
সবা িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক
মণালয়।

অথ  মণালয়, সমাজকাণ মণালয়,
ানীয় সরকার িবভাগ, িশা মণালয়,
াথিমক ও গণিশা মণালয়, া ও
পিরবার কাণ মণালয়, ম ও
কম সংান মণালয়, বাসী কাণ ও
বেদিশক কম সংান মণালয়, ব ও
ীড়া মণালয়।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] নারীর
মতায়ন ও
িশ িবকাশ

২৬

[১.১] নারীর মতায়েন িশণ
দান

[১.১.১] িশণাথ সংা(ল) ৪ ১১.৪৯ ১৮.৩২ ২০ ১৯.৯০ ১৯.৮ ১৯.৭ ১৯.৬ ২০.৫০ ২১

[১.১.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

সংা ১ ০ ২০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ২৫ ২৮

[১.২] মিহলােদর আ-
কম সংােনর জ  ঋণ দান

[১.২.১]  ঋণ া
উপকারেভাগী

সংা ২ ৪৫০০ ৪৭০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ৩২০০ ৩৪০০

[১.৩] জিয়তা অেষেণ বাংলােদশ
[১.৩.১] সাননা া
জিয়তা উপকারেভাগী

সংা ১ ৩৫ ৩৫ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৪০ ৪০

[১.৪] কম জীবী মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা দান

[১.৪.১] িদবায সবা
উপকারেভাগী

% ২ ২২০০ ৩০৫৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪০০০ ৪৫০০

[১.৪.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

সংা ১ ০ ২০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ৩০ ৩০

[১.৫] কম জীবী মিহলােদর হােল
িবধা দান

[১.৫.১] কম জীবী
উপকারেভাগী

সংা ২ ১৭০০ ২৩৮৪ ২৩২০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ২১৫০ ৩০০০ ৪০০০

[১.৫.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

সংা ১ ০ ২০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ২১ ২৫

[১.৬] ামীণ ও উপশহরােলর
মিহলােদর ত ি সবা দান

[১.৬.১] ত সবাা
উপকারেভাগী

সংা(ল) ৩ ০ ৩০০৫ ১.৫০ ১.৪০ ১.৩০ ১.২০ ১.১০ ২.০০ ২.২০

[১.৭] িশ িবকাশ কের
পিরচালনা

[১.৭.১] িবধাবিত িশ
উপকারেভাগী

সংা ২ ৭৪০ ৭৫০ ৭৬০ ৭৫৫ ৭৫২ ৭৫০ ৭৪৫ ৭৭০ ৭৮০

[১.৮] িশর মনন, মধা ও
সাংিতক িবকাশ

[১.৮.১] মধা ও সাংিতক
িবকাশ উপকারেভাগী‘

সংা(ল) ২ ২.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৩.৩৫ ৩.২০ ৩.০০ ২.৭০ ৪.০০ ৪.৫০

[১.৯] িকেশার িকেশারী াব
পিরচালনা

[১.৯.১] িতিত াব সংা ২ ৩৭৯ ৫২৯ ৪৮৪৩ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৪৮৮৩ ৪৮৮৩

[১.১০] িশর িবকােশ ারিক
িশা দান

[১.১০.১] উপকােভাগী িশ সংা ১ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ ০ ০ ০ ৪২০০ ৪২০০

[১.১১] িশ রার দান [১.১১.১] িশ উপকারেভাগী সংা(ল) ১ ১.৬৫ ২.৭৭ ২.৮০ ২.৭৯ ২.৭৮ ২.৭৭ ২.৭৫ ২.৮২ ২.৮৫

[১.১২] িশ যাঘর পিরদশ েণর
মােম দশ ও িবেদেশর ইিতহাস
ঐিতহ সেক িশেদর পিরিচিত
করােনা।

[১.১২.১] িশ উপকারেভাগী সংা ১ ৭০০০ ৮০০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮২৫০ ৮০০০ ৭৭৫০ ১০০০০ ১০৫০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] নারী ও
িশর
সামািজক
িনরাপা
জারদারকরণ

১৭

[২.১] ঃ নারীেদর খা সহায়তা
(িভিজিড) দান

[২.১.১] িভিজিড
উপকারেভাগী

সংা (ল) ৪ ১০.০০ ১০.০০ ১০.৪০ ১০.০০ ০ ০ ০ ১০.৫০ ১১.০০

[২.১.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

সংা ১ ০ ২৪ ৩০ ২৫ ২২ ২১ ২০ ৩৫ ৪০

[২.২] দির ও গভবতী মােয়েদর
মাকালীন ভাতা দান

[২.২.১] মাকালীন ভাতা
উপকারেভাগী

সংা (ল) ৩ ৫.০০ ৬.০০ ৭.০০ ৬.৯৫ ০ ০ ০ ৬ ৬

[২.২.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

সংা ১ ০ ২০ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১৯ ৩০ ৩৫

[২.৩] শহরােল কম জীবী
মিহলােদর াকেটং ভাতা দান

[২.৩.১] াকেটং ভাতা
উপকারেভাগী

সংা (ল) ২ ১.৮৩ ২.০০ ২.৫০ ২.২৫ ০ ০ ২.২০ ২.৪২

[২.৩.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

সংা ১ ০ ১৬ ২০ ১৯ ১৮ ১৬ ১৫ ২৬ ৩৬

[২.৪] িনয ািতত ঃ মিহলা ও
িশেদর আিথ ক সহায়তা দান

[২.৪.১] আিথ ক সহায়তা
া উপকারেভাগী

সংা (শত) ২ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৬০০ ১৭০০

[২.৫] মাকালীন উপকারেভাগীর
ডাটােবস তরী

[২.৫.১] মা উপকারেভাগী সংা (ল) ২ ০.৬৪৭০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.৯৫ ৫.৯০ ০ ০ ৬.৬০ ৭.২৬

[২.৬] ােসবী মিহলা
সিমিতসেহর মে অদান
িবতরণ

[২.৬.১] উপকারেভাগী
ােসবী সিমিত

সংা (ল
টাকায়)

১ ৮৫০ ৯০০ ৯৫০ ৮৪০ ৯৩০ ৯০০ ৮৯০ ১০০০ ১০৫০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] নারী ও
িশর রা,
িনয াতন
িতেরাধ ও
অিধকার
িতা

১২

[৩.১] নারী িনয াতন িতেরােধ
ওয়ান প াইিসস সার ও
সেলর মােম সবা দান

[৩.১.১] িনয ািতত নারী ও
িশ উপকারেভাগী

সংা ৩ ১১৮৯০ ১২০০০ ১২০০০ ১১৯৫০
১১৯৫০
১১৯০০

১১৮৫০ ১১৮০০ ১২০০০ ১১৮৯০

[৩.২] িনয ািতত নারী ও িশেক
মেনাসামািজক কাউিিলং দান

[৩.২.১] মেনাসামািজক
কাউেিলং া
উপকারেভাগী

সংা ২ ২০৫২ ১৮০০০ ১৮০০০ ১৭৯৫০ ১৭৯০০ ১৭৮৫০ ১৭৮০০ ১৮০০০ ১৮৫০০

[৩.৩] নারী ও িশ িনয াতন
িতেরােধ াশনাল হলাইন
সার

[৩.৩.১] াশনাল টালি
হলাইন ১০৯ সিয়

সংা ১ ২২৬২৬৩ ৫৫৫০০০ ৫৫৫০০০ ৫৫৪৫০০ ৫৫৪৫০০ ৫৫৩৫০০ ৫৫৩০০০ ৫৫৫০০০ ৫৬০০০০

[৩.৪] িনয ািতত নারী ও িশেদর
আইনী সহায়তা দান

[৩.৪.১] িনয ািতত নারী ও
িশ উপকারেভাগী

% ১ ৭৫ ৭৭ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৮১ ৮২

[৩.৫] পাচার িতেরােধ
সেচতনতালক কায ম হণ

[৩.৫.১] সভা/
সিমনার/উঠান বঠক
অিত

সংা ১ ১৪৩০০ ১৪৫০০ ১৪৬০০ ১৪৫৭০ ১৪৫৫০ ১৪৫৪০ ১৪৫০০ ১৪৭০০ ১৪৮০০

[৩.৬] বািববাহ িতেরােধ হীত
কায ম

[৩.৬.১] আেয়ািজত
সভা/উঠান বঠক/
কনফাের অিত

সংা ১ ০ ৫০ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৬০০০ ৬০০০

[৩.৬.২] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা অিত

সংা ১ ০ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৩.৭] কম েে যৗন হয়রানী
রােধ হাইেকােট র িনেদ শ
বাবায়েন গত জলা কিম
কায করীকরণ, িনয়িমত সভা ও
ফেলাআপকরণ।

[৩.৭.১] আেয়ািজত কিমর
সভা অিত

সংা ২ ৬৪ ৩০০ ৩১০ ৩০৮ ৩০৭ ৩০৫ ৩০০ ৩১৫ ৩২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] পিলিস ও
এাডেভােকসী
সমতা ি।

১০

[৪.১] জাতীয় নারী উয়ন নীিত
২০১১ বাবায়েন ণীত
কম পিরকনা SDG and
SFYP এর আেলােক সংেশাধন/
হালনাগাদকরণ।

[৪.১.১] ণীত
কম পিরকনা /সংেশািধত
হালনাগাদত

সংা ২.৫ ০ ০ ১ ০

[৪.২] মাননীয় িতমীর
সভাপিতে নারী উয়ন বাবায়ন
ও ায়ন কিমর সভা

[৪.২.১] সভা অিত সংা ২.৫ ০ ০ ২ ১

[৪.৩] সিচব মেহাদেয়র
সভাপিতে উইড ফাকাল পেয়
সময় সভা

[৪.৩.১] সভা অিত সংা ২.৫ ০ ০ ৩ ২

[৪.৪] Donor and CS এর
অংশহেণ এলিসিজ-ওেয়জ সভা

[৪.৪.১] সভা অিত সংা ২.৫ ০ ০ ৪ ৩

[৫] নারী
উোােদর
িবকাশ সাধন

৫

[৫.১] নারী উোােদর িশণ
দান তদারিক

[৫.১.১] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

সংা ২ ০ ১২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ২৫

[৫.২] নারী উোােদর উৎপািদত
পের বাজারজাতকরণ িবধা
দান (অংগনা, জিয়তা হায়াঘাট
ও কালীগ)

[৫.২.১] নারী উোা
িবধােভাগী

সংা ১ ১৪০০০ ১৬৩৮৪ ৩০২৯০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ৩৫০০০ ৩৫০০০

[৫.৩] দেশ/িবেদেশ নারী
উোােদর উৎপািদত পের
দশ েনর আেয়াজন

[৫.৩.১] মলায়
অংশহণকারী উোা

সংা ১ ২৫০ ২৫০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৬০০ ৬৫০

[৫.৪] সােসবী মিহলা সিমিত
িনবন ও িনয়ণ

[৫.৪.১] িনবিত সিমিতর
সংা

সংা ১ ১৮৩০০ ১৮৫০০ ১৮৭৫০ ১৮৭০০ ১৮৬৫০ ১৮৬০০ ১৮৫০০ ১৯০০০ ১৯২০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৬]
ািতািনক
সমতা ি।

৫

[৬.১] মািসক সময় সভার িসা
বাবায়ন

[৬.১.১] বাবািয়ত িসা % ২ ০ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৬.২] এিডিপ সভার িসা
বাবায়ন

[৬.২.১] বাবািয়ত িসা % ২ ০ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৬.৩] বািষ ক কম সাদন ির
সে সংি কম কতােদর
েণাদনা দান

[৬.৩.১] বেদিশক িশেণ
িরত কম কতা

সংা ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ০ ০ ০ ৩ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫.০১.১৯ ১৭.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক (SIP) বাবায়ন

[১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/
উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.১৯ ১৮.০৩.১৯ ২৫.০৩.১৯ ০১.০৪.১৯ ০৮.০৪.১৯

[১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০.০১.১৯ ১৭.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০১.১৯

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৭.১] িপআরএল আেদশ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -



ড়া দািখেলর সময়ঃ ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৫:১১ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ২০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[২.৩.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[২.৩.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[২.৪] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৮ ২৯.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ১৩.১২.১৮
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪.০৬.১৮ ২৬.০৬.১৮ ২৮.০৬.১৮

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখল

[৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯.০৮.১৮ ২৭.০৮.১৮ ২৯.০৮.১৮ ০৩.০৯.১৮ ০৫.০৯.১৮

[৪.৩] দর/সংার ২০১৮-১৯
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[৪.৩.১] ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১০.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৪.০২.১৯

[৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর সময়
জনঘা
*

১ ৬০ - - - -

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়, মাননীয় মী, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব
গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই
িেত বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, মিহলা ও
িশ িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ মিশিবম মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

২ মিবঅ মিহলা িবষয়ক অিধদর

৩ জামস জাতীয় মিহলা সংা

৪ বািশএ বাংলােদশ িশ একােডমী

৫ াপকম া ও পিরবার কাণ মণালয়

৬ ইইিসআর এনাবিলং এনভারনেম অব চাই রাইটস

৭ িভিজিড ভালনােরবল প ডেভলপেম

৮ এএলিসিজ-ওেয়জ লাকাল কনসালেটভ প-ওেমন এডভােম ও জার ইয়ািল
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] নারীর মতায়েন িশণ
দান

[১.১.১] িশণাথ
নারীর আথ  সামািজক উয়েনর লে আয়বধ ক
ও উোা উয়ন ও দতা িলক িশণ
দান করা হয়

মিশিবম, মিবঅ,
জামস এবং জিয়তা
ফাউেশন

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[১.১.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

ই-মিনটিরং /পিরদশ ন মিশিবম, মিবঅ মিনটিরং িতেবদন/ই-মিনটিরং মিনটিরং িতেবদন

[১.২] মিহলােদর আ-কম সংােনর
জ  ঋণ দান

[১.২.১]  ঋণ া
উপকারেভাগী

মিহলােদর আ-কম সংােনর জ  ঋণ
দান করা হেব।

মিবঅ, জামস
বািষ ক িতেবদন/ এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/ এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ ই-মিনটিরং

[১.৩] জিয়তা অেষেণ বাংলােদশ
[১.৩.১] সাননা া জিয়তা
উপকারেভাগী

সাননা া জিয়তা উপকারেভাগী মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[১.৪] কম জীবী মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা দান

[১.৪.১] িদবায সবা
উপকারেভাগী

কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা দান মিবঅ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[১.৪.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

ই-মিনটিরং /পিরদশ ন মিশিবম, মিবঅ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/ এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ ই-মিনটিরং

[১.৫] কম জীবী মিহলােদর হােল
িবধা দান

[১.৫.১] কম জীবী
উপকারেভাগী

মিহলােদর অথ ৈনিতক কম কাে সৃকরেণর
লে  ে কম জীবী মিহলােদর িনরাপা ও
আবাসন িবধা দােনর িনিমে ৮ কম জীবী
মিহলা হােল পিরচািলত হে

মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[১.৫.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

ই-মিনটিরং /পিরদশ ন মিশিবম, মিবঅ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[১.৬] ামীণ ও উপশহরােলর
মিহলােদর ত ি সবা দান

[১.৬.১] ত সবাা
উপকারেভাগী

ামীণ ও উপশহরাÂলর মিহলােদর ত ি
সবা দান

জামস
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[১.৭] িশ িবকাশ কের
পিরচালনা

[১.৭.১] িবধাবিত িশ
উপকারেভাগী

৬  িশ িবকাশ কের মােম ঃ ,এিতম ও
অসহায় পথিশেদর আয়, খা, ব ও িশা
উপকরণ ইতািদর মােম মানিসক িবকাশ
সাধেনর েযাগ ি করা।

বািশএ, মিশিবম,
াপকম, রা
মণালয়

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[১.৮] িশর মনন, মধা ও
সাংিতক িবকাশ

[১.৮.১] মধা ও সাংিতক
িবকাশ উপকারেভাগী‘

িশর মনন, মধা ও সাংিতক িবকােশর লে
িশ উয়ন কম চী আওতায় ৬৪  জলা অিফস
ও ৬  উপেজলা অিফেসর মােম িতবছর ৩৫
 কায ম বাবািয়ত হয়

বািশএ
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৯] িকেশার িকেশারী াব
পিরচালনা

[১.৯.১] িতিত াব
৭  িবভােগর ৭  জলার সবক উপেজলায়
৩৭৯  ইউিনয়েন ৩৭৯  াব িতা করা
হেয়েছ।

মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[১.১০] িশর িবকােশ ারিক
িশা দান

[১.১০.১] উপকােভাগী িশ
িশর িবকাশ সাধেনর লে ারিক িশা
দান করা হয়।

মিবঅ, জামস এবং
জিয়তা

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[১.১১] িশ রার দান [১.১১.১] িশ উপকারেভাগী
বাংলােদশ িশ একােডমীর মােম িশেদর
িবিভ কায ম

বািশএ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[১.১২] িশ যাঘর পিরদশ েণর
মােম দশ ও িবেদেশর ইিতহাস
ঐিতহ সেক িশেদর পিরিচিত
করােনা।

[১.১২.১] িশ উপকারেভাগী িশেদর যাঘর পিরদশ ণ করােনা হয় বািশএ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[২.১] ঃ নারীেদর খা সহায়তা
(িভিজিড) দান

[২.১.১] িভিজিড উপকারেভাগী

দেশর দাির পীিড়ত এবং  ামীণ মিহলােদর
আথ  সামািজক অবার উয়েনর লে িবমান
খা িনরাপাহীনতা, িহীনতা ও অথ ৈনিতক
িনরাপাহীনতা এবং সামািজক ময াদার
অবানেক সফলভােব অিতম করার জ
িভিজিড কায ম।

মিবঅ, জলা শাসন
,উপেজলা শাসন,
ইউিনয়ন পিরষদ,
মিশিবম

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[২.১.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

ই-মিনটিরং /পিরদশ ন মিশিবম, মিবঅ মিনটিরং িতেবদন মিনটিরং িতেবদন

[২.২] দির ও গভবতী মােয়েদর
মাকালীন ভাতা দান

[২.২.১] মাকালীন ভাতা
উপকারেভাগী

পী অেলর দির গভবতী মা ও গভ সােনর
ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা দান
কায ম।

মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/ এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/ এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[২.২.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

ই-মিনটিরং /পিরদশ ন মিশিবম, মিবঅ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[২.৩] শহরােল কম জীবী
মিহলােদর াকেটং ভাতা দান

[২.৩.১] াকেটং ভাতা
উপকারেভাগী

শহর অেলর কম জীবী দির গভবতী মা ও গভ
সােনর ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা দান
কায ম।

মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[২.৩.২] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

ই-মিনটিরং /পিরদশ ন মিশিবম, মিবঅ মিনটিরং িতেবদন/ই-মিনটিরং মিনটিরং িতেবদন/ই-মিনটিরং

[২.৪] িনয ািতত ঃ মিহলা ও
িশেদর আিথ ক সহায়তা দান

[২.৪.১] আিথ ক সহায়তা া
উপকারেভাগী

িনয ািতত ঃ মিহলা ও িশেদর আিথ ক
সহায়তা দান।

মিশিবম, মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৫] মাকালীন উপকারেভাগীর
ডাটােবস তরী

[২.৫.১] মা উপকারেভাগী
পী অেলর দির গভবতী মা ও গভ সােনর
ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা দােনর
লে ডাটােবস তরী

মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[২.৬] ােসবী মিহলা
সিমিতসেহর মে অদান িবতরণ

[২.৬.১] উপকারেভাগী
ােসবী সিমিত

ােসবী সিমিতসেহর মে অদান িবতরণ মিবঅ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৩.১] নারী িনয াতন িতেরােধ
ওয়ান প াইিসস সার ও
সেলর মােম সবা দান

[৩.১.১] িনয ািতত নারী ও
িশ উপকারেভাগী

৪০  জলা সদর হাসপাতাল ও ২০  উপেজলা
া কমেে মাট ৬০  ওয়ান প াইিসস
সল (ওিসিস) এবং ওয়ান প াইিসস সার
(ওিসিস) এর মােম িনয াতেনর িশকার নারী ও
িশেদর সবা দান করা হয়

মিশিবম, াপকম,
রা, ত, সমাজ
কাণ, আইন, িবচার
ও সংসদ িবষয়ক
মণালয়, ধম , িশা,
ব ও ীড়া, ানীয়
সরকার, ডাক ও
টিলেযােগােযাগ ও
ি এবং ম ও
কম সংান মণালয়

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[৩.২] িনয ািতত নারী ও িশেক
মেনাসামািজক কাউিিলং দান

[৩.২.১] মেনাসামািজক
কাউেিলং া উপকারেভাগী

াশনাল মা ও কাউিিলং সােরর মােম
িনয াতেনর িশকার নারী ও িশেক মেনাসামািজক
কাউিিলং ও সবা দান করা হয়।

মিশিবম
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[৩.৩] নারী ও িশ িনয াতন
িতেরােধ াশনাল হলাইন
সার

[৩.৩.১] াশনাল টালি
হলাইন ১০৯ সিয়

াশনাল টাল ী হলাইন ১০৯ এর মােম
িনয ািতত নারী ও িশেদরেক সবা দান

মিশিবম
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[৩.৪] িনয ািতত নারী ও িশেদর
আইনী সহায়তা দান

[৩.৪.১] িনয ািতত নারী ও
িশ উপকারেভাগী

িনয ািতত নারী ও িশেদর আইনী সহায়তা দান মিবঅ, জামস
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৩.৫] পাচার িতেরােধ
সেচতনতালক কায ম হণ

[৩.৫.১] সভা/ সিমনার/উঠান
বঠক অিত

পাচার িতেরােধ সেচতনতালক কায ম হণ মিবঅ
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৩.৬] বািববাহ িতেরােধ হীত
কায ম

[৩.৬.১] আেয়ািজত
সভা/উঠান বঠক/ কনফাের
অিত

আেয়ািজত সভা/উঠান বঠক /কনফাের
আেয়াজন

মিবঅ, জামস
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৩.৬] বািববাহ িতেরােধ হীত
কায ম

[৩.৬.২] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা অিত

আেয়ািজত সিমনার/কম শালা অিত মিবঅ, জামস
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৭] কম েে যৗন হয়রানী রােধ
হাইেকােট র িনেদ শ বাবায়েন গত
জলা কিম কায করীকরণ,
িনয়িমত সভা ও ফেলাআপকরণ।

[৩.৭.১] আেয়ািজত কিমর
সভা অিত

যৗন হয়রানী রােধ হাইেকােট র িনেদ শ
বাবায়েন গত জলা কিম কায করীকরণ,
িনয়িমত সভা ও ফেলাআপকরণ

মিবঅ, জামস
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৪.১] জাতীয় নারী উয়ন নীিত
২০১১ বাবায়েন ণীত
কম পিরকনা SDG and
SFYP এর আেলােক সংেশাধন/
হালনাগাদকরণ।

[৪.১.১] ণীত কম পিরকনা
/সংেশািধত হালনাগাদত

জাতীয় নারী উয়ন নীিত ২০১১ বাবায়েন ণীত
কম পিরকনা SDG and SFYP এর
আেলােক সরাল মণালেয়র কায ম
িতফলন/পিলিস/আইন সংেশাধন/
হালনাগাদকরণ

মিশিবম
বািষ ক িতেবদন/এিপএ/ হালনাগাদত
কম পিরকনা

বািষ ক িতেবদন/এিপএ/ হালনাগাদত
কম পিরকনা

[৪.২] মাননীয় িতমীর
সভাপিতে নারী উয়ন বাবায়ন ও
ায়ন কিমর সভা

[৪.২.১] সভা অিত
মাননীয় িতমীর সভাপিতে নারী উয়ন
বাবায়ন ও ায়ন কিমর সভা আেয়াজন

মিশিবম
িতেবদন/সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর তািলকা

িতেবদন/সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর তািলকা

[৪.৩] সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে
উইড ফাকাল পেয় সময় সভা

[৪.৩.১] সভা অিত
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে উইড ফাকাল
পেয় সময় সভা আেয়াজন

মিশিবম
িতেবদন/সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর তািলকা

িতেবদন/সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর তািলকা

[৪.৪] Donor and CS এর
অংশহেণ এলিসিজ-ওেয়জ সভা

[৪.৪.১] সভা অিত
Donor and CS এর অংশহেণ এলিসিজ-
ওেয়জ সভা আেয়াজন

মিশিবম
িতেবদন/সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর তািলকা

িতেবদন/সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর তািলকা

[৫.১] নারী উোােদর িশণ
দান তদারিক

[৫.১.১] ই-মিনটিরং
/পিরদশ ন

ই-মিনটিরং /পিরদশ ন মিবঅ, জামস, জিয়তা
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৫.২] নারী উোােদর উৎপািদত
পের বাজারজাতকরণ িবধা দান
(অংগনা, জিয়তা হায়াঘাট ও
কালীগ)

[৫.২.১] নারী উোা
িবধােভাগী

নারী উোােদর উৎপািদত পের
বাজারজাতকরণ িবধা দােন বা হণ

মিবঅ, জামস, জিয়তা
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৫.৩] দেশ/িবেদেশ নারী
উোােদর উৎপািদত পের
দশ েনর আেয়াজন

[৫.৩.১] মলায়
অংশহণকারী উোা

দেশ/িবেদেশ নারী উোােদর উৎপািদত
পের দশ েনর আেয়াজন করা

মিবঅ, জামস, জিয়তা
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৫.৪] সােসবী মিহলা সিমিত
িনবন ও িনয়ণ

[৫.৪.১] িনবিত সিমিতর
সংা

ােসবী মিহলা সিমিত িনবন ও িনয়ণ করা মিবঅ
বািষ ক িতেবদন/ এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

বািষ ক িতেবদন/ এিপএ/ মিনটিরং
িতেবদন/ই-মিনটিরং

[৬.১] মািসক সময় সভার িসা
বাবায়ন

[৬.১.১] বাবািয়ত িসা মািসক সময় সভার িসা বাবায়ন মিশিবম
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

[৬.২] এিডিপ সভার িসা
বাবায়ন

[৬.২.১] বাবািয়ত িসা এিডিপ সভার িসা বাবািয়ক মিশিবম
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৬.৩] বািষ ক কম সাদন ির
সে সংি কম কতােদর েণাদনা
দান

[৬.৩.১] বেদিশক িশেণ
িরত কম কতা

বেদিশক িশেণ িরত কম কতা মিশিবম
িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং

িতেবদন/এিপএ/মিনটিরং িতেবদন/ই-
মিনটিরং
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় খা মণালয় িভিজিড উপকারেভাগী খা শ সরবরাহ িনিতকরণ
১০.৪০ ল ঃ পিরবারেক খাশ
সরবরাহকরণ এবং ি চাল সরবরাহকরণ

ঃ পিরবা্ের খাাভাব দখা িদেব।

মণালয়
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

াকেটং ভাতা
উপকারেভাগী

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

নীিতমালা অযায়ী বছের িনয়িমত সভা
আেয়াজন করা।

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ 
িবতরণ াহত হেব।

মণালয়
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

মাকালীন ভাতা
উপকারেভাগী

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

নীিতমালা অযায়ী বছের িনয়িমত সভা
আেয়াজন করা।

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ 
িবতরণ াহত হেব।

মণালয়
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

িভিজিড উপকারেভাগী
ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

নীিতমালা অযায়ী বছের িনয়িমত সভা
আেয়াজন করা।

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ 
িবতরণ াহত হেব।


