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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 ৩০.৪০ ল নারীেক িভিজিড, ১৮.৭০ ল নারীেক মাকালীন এবং ৬.৫৫৩ ল কম জীবী নারীেক
াকেটং  ভাতা  দান  করা  হেয়েছ।  ৫০.৩১  ল  নারীেক  িশণ  এবং  ৪২০০০  জন  নারীেক  উোা  গেড়  তালা  হেয়েছ।  ওয়ানপ
াইিসস সল ও সার হেত ৪৩৪৩০ জন িনয ািতত নারীেদর সহায়তা দান করা হেয়েছ। ৩৭৯০৭ জন িনয ািতত নারীেদরেক
মেনাসামািজক কাউিিলং দান করা হেয়েছ। ১৩৬৮৫ কম জীবী মিহলােক িনরাপদ আবাসেনর বা করা হেয়েছ। ১২৪৪৬ জন িশেক
িদবায সবা দান করা হেয়েছ। িকেশার িকেশারীেদর মতায়েন ৭৬০৫  াব পিরচালনা করা হেয়েছ। “জিয়তা অেষেন” এর মােম ৫
জন নারীেক ৫ কাটাগিরেত ১১০ জন নারীেক “জিয়তা” িনব াচন ও রত ও উু করা হেয়েছ। জাতীয় নারী উয়ন নীিত ২০১১
বাবায়নকে জাতীয় কম পিরকনা ২০২০-২০৩০ এবং বািববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৭ ণয়ন করা হেয়েছ। বািববাহ িনেরােধ জাতীয়
কম পিরকনা, ২০১৭, বাািববাহ িনেরাধ িবিধমালা, ২০১৮ এবং যৗক িনেরাধ আইন, ২০১৮ ণয়ন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

টকসই উয়েনর লে নারীর দাির িবেমাচন, বািববাহ, নারী ও িশর িত সিহংসতা িতেরাধ, ল সকল ঃ নারী ও িশেক
কম িচর অ  করেত না পারা, 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। কািভড-১৯ এর কারেন পিরদশ ন/পিরবীণ বাধা হেব।

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 এবং িভিজিড কম চীেত অকরণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১০.৪০ ল িভিজিড িবতরণ, ৭.২০ ল মাকাল ভাতা এবং ২.৭০ ল াকেটং মা ভাতা কায ম বাবায়ন, ৫৫,০০০
হাজার মা ও িশ সহায়তা কম চী ও পিরবীণ/ই-মিনটিরং।
১২০০০ নারী িনয াতন িতেরােধ ওয়ান প াইিসস সার ও সেলর মােম সবা দান।
৮ মাচ  আজািতক নারী িদবসসহ অা িদবস পালন।
জিয়তা কক নারী উোােদর কায ম বাবায়ন।
এসিডিজ ৫.১ অযায়ী নারীর িত সকল কার বষ িবেলাপ সনদ (িসডও) ৯ম িপিরেয়ািডক িতেবদন ণয়ন।
িশ িদবায ক আইন, ২০২০ ণয়ন।
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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 ২০৪১
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 ২০২০ সােলর সের মােসর ১৭ 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 িতা ও রিত িশ।

১.২ অিভল (Mission)
নারী ও িশর অিধকার িতা এবং নারীর মতায়েনর মােম তেদর সামিক উয়েনর ল াতধারায় সৃকরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নারী ও িশেদর কাণ এবং উয়ন
২. জাতীয় নারী উয়ন নীিত ও জাতীয় িশ নীিত বাবায়ন
৩. নারী ও িশর সামািজক ও আইনগত অিধকার সংরণ
৪. কম সংােনর েযাগসহ নারী উোা উয়ন, িশণ ও মতায়ন
৫. নারী ও িশ অিধকার রায় সেচতনতালক কায ম হণ
৬. নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কায ম হণ
৭. নারী ও িশ উয়ন সংা িবিভ মণালেয়র কায ম সময় ও পিরবীণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

দতা উয়ন িশণ িশণ া দ নারী ল ২০.৫ ২১ ২২

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 িশর ি এবং
া রা

িভিজিড উপকারেভাগী সংা (ল) ১০ ১০.৪০ ১০.৪০ ১০.৪০ মিশিবম এবং ানীয় সরকার িবভাগ বািষ ক িতেবদন

মাকালীন ভাতা
উপকারেভাগী

সংা (ল) ৭.৫ ৭.৫ ৮.০ ৮.৫ মিশিবম এবং ানীয় সরকার িবভাগ বািষ ক িতেবদন

াকেটং ভাতা
উপকারেভাগী

সংা (ল) ২.০০ ২.৫০ ২.৭৫ ২.৭৫ মিশিবম এবং ানীয় সরকার িবভাগ বািষ ক িতেবদন

িনয ািতত নারী ও
িশেদর আিথ ক
সহায়তা ি

রিত নারী ও িশ সংা ১৫০০ ১৫০০ ১০০০ ১০০০
া ও পিরবার কাণ মণালয়, রা মণালয়,
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয়।

বািষ ক িতেবদন
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ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

বািববাহ িতেরাধ

বািববােহর হার
াসত (১৮+)

% ৪৭ ৪৭ ৪৫ ৪২
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

বািববােহর হার
াসত (১৫-১৮)

শতকরা(%) ১০.৭ ১০ ৯.০ ৮ ৭
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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] নারীর
মতায়ন, নারী
উোা ও
িশ িবকাশ

৩০

[১.১] নারীর মতায়েন িশণ কায ম
[১.১.১] িশণা
উপকারেভাগী

সমি ল ৩ ১৮.৮০ ১৯.৫২ ১৯ ১৮.৫ ১৮ ১৭.৫ ১৭ ২০ ২১

[১.২] কম জীবী মিহলােদর হােল িবধা
[১.২.১] কম জীবী মিহলা
িবধােভাগী

গড় সংা ২ ১৬৪১ ১৬১৪ ১৭৯২ ১৬৯৫ ১৬২০ ১৫৬৫ ১৫০০ ২০০০ ২১০০

[১.৩] কম জীবী মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা

[১.৩.১] সবাা িশ
উপকারেভাগী

গড় সংা ২ ৮১৮২ ৩৭৯৫ ৪৭২০ ৪৫০০ ৪২০০ ৩৮০০ ৩৭১০ ৫২১০ ৫৩৩০

[১.৪] ামীণ ও উপশহরােলর
মিহলােদর ত ি সবা দান

[১.৪.১] ত সবাা
উপকারেভাগী

সমি ল ২ ১.৫ ১.৫ ৪০ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৪০

[১.৫] ৮ মাচ  আজািতক নারী িদবস
পালন

[১.৫.১] আজািতক নারী িদবস
পািলত

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৬] ৯ িডেসর বগম রােকয়া িদবস
পালন

[১.৬.১] বগম রােকয়া িদবস
পািলত

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৭] ৮ আগ বমাতা শখ ফিজলান
নছার জ িদবস পালন

[১.৭.১] বমাতা শখ
ফিজলান নছার জ িদবস
পািলত

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৮] িনয ািতত ঃ মিহলা ও িশেদর
আিথ ক সহায়তা কায ম

[১.৮.১] আিথ ক সহায়তা া
উপকারেভাগী

সমি সংা ১ ১৫০০ ১২০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১৫০০ ৬০০৫

[১.৯] িকেশার িকেশারী াব পিরচালনা
[১.৯.১] ৪৮৮৩  ােবর
মােম িকেশার িকেশারীেদর
মতায়ন

সমি সংা ২ ১৪৬৪৯০ ১৩০০০০ ১২৫০০০ ১২০০০০ ১১০০০০ ১৪৬৪৯০ ১৪৬৪৯০

[১.১০] জাতীয় িশ ও মৗমী রার
দান

[১.১০.১] উপকারেভাগী িশ সমি ল ১ ২.৮ ২.৮২ ২.৮৩ ২.৮২ ২.৮১ ২.৮০ ২.৭৯ ২.৮৪ ২.৮৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১১] নারী উোােদর উয়েন
বাজারজাত িবধা

[১.১১.১] বাজারজাত িবধাা
উপকারেভাগী

সমি সংা ২ ২৯০ ১৫৫০ ১৯৭২ ১৭৮৫ ১৬৯৩ ১৬৭১ ১৬১৪ ২০০০

[১.১২] শখ হািসনা িবেশষ উোগ ৫:
নারী উয়েন কায ম ািংকরেণ
চারণা ও পিরবীণকরণ

[১.১২.১] ািংকরেণ
মণালয়/ দর/সংায়/
জিয়তা’য় পিরবীণ কিমর
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৬

[১.১৩] সারা দেশ নারী মতায়েন
অবদােনর জ িনব ািচত জিয়তােদর
রার দান

[১.১৩.১] জিয়তা িনব ািচত এবং
রত

সমি সংা ২ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০ ৪০

[১.১৪] িশর িবকােশ ারিক িশা
দান

[১.১৪.১] উপকারেভাগী িশ সমি সংা ১ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ ৪২০০ ৪২০০

[১.১৫] িশ িবকাশ ক পিরচালনা
[১.১৫.১] িবধাবিত িশ
উপকারেভাগী

সমি সংা ১ ৭৫০ ৭৬০ ৭২৫ ৭১৫ ৭০৫ ৬৯৫ ৬৮৫ ৭৩০ ৭৪০

[১.১৬] িশ জাঘর পিরদশ েনর মােম
দশ ও িবেদেশর ইিতহাস ঐিতহ সেক
িশেদর পিরিচত করােনা

[১.১৬.১] উপকারেভাগী িশ সমি সংা ১ ৯০০০ ১০০০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ১২০০০ ১৩০০০

[১.১৭] িশর মনন, মধা ও সাংিতক
িবকাশ

[১.১৭.১] উপকারেভাগী িশ সমি ল ১ ৩.৫ ৪ ৪.১ ৪ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭ ৪.২ ৪.৩

[১.১৮] িবেদেশ িশ সাংিতক দল
রণ

[১.১৮.১] উপকারেভাগী িশ সমি
সংা
(জন)

১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[১.১৯] িজববষ  উদযাপন এবং ববর
জিদন উপলে বইেমলার আেয়াজন

[১.১৯.১] আেয়ািজত বইেমলা তািরখ তািরখ ১ ১৭.০৩.২১

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

১৪
[২.১] নারী িনয াতন িতেরােধ ওয়ান প
াইিসস সার ও সেলর মােম সবা

[২.১.১] সবাা উপকারেভাগী সমি সংা ২ ১১৮৯০ ১২০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১০০০০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.২] িনয ািতত নারী ও িশেক
মেনাসামািজক কাউিিলং

[২.২.১] মেনাসামািজক
কাউেিলং া উপকারেভাগী

সমি সংা ২ ২০৫২ ১৮০০০ ৩৭০০০ ৩৬০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ০ ০

[২.৩] নারী ও িশর িনয াতন িতেরােধ
হলাইন ১০৯ সিয়

[২.৩.১] টালি হলাইন ১০৯
এর মােম সবাা
উপকারেভাগী

সমি সংা ২ ৫৫৫০০০ ৫৫৫০০০ ৭০০০০০ ৬৫০০০০ ৬০০০০০ ৫৫০০০০ ৫০০০০০ ০ ০

[২.৪] সকল ে নারী ও কা িশেদর
িত বষ র করা। (এসিডিজ ৫.১)

[২.৪.১] নারীর িত সকল
কার বষ িবেলাপ সনদ
(িসডও) ৯ম িপিরেয়ািডক
িতেবদন ণীত

সমি % ১ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০ ০

[২.৫] পাচার, যৗন িনপীড়নসহ সমাজ ও
ি জীবেন নারী ও মেয় িশেদর
িবে সকল ধরেনর সিহংসতা রীকরণ
করা (এসিডিজ-৫.২)

[২.৫.১] িসডও-এর উপধারা
১৬.১ (গ) থেক সংরণ
তাহাের মাননীয় ধানমীর
িনকট সার-সংেপ িরত

সমি % ১ ০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০

[২.৬] যৗক ও বা িববাহ িতেরাধ
এবং নারী ও িশ পাচারেরাধকে জলা
ও উপেজলা পয ােয় সেচতনতালক উঠান
বঠক

[২.৬.১] উঠান বঠক অিত সমি সংা ১ ৫৯৫০ ৬১০০ ৬১০০ ৫২৬০ ৫০৪০ ৫০২০ ৪৯০০ ৬২৫০ ৬৪০০

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

[২.৭.১] কিমর সভা অিত সমি সংা ১ ৩১০ ৩২০ ৩২০ ৩১৭ ৩১৬ ৩১৫ ৩১০ ৩৩০ ৩৫০

[২.৮] াশনাল ফেরনিসক িডএনএ
াফাইিলং াবেরটরী এবং িবভাগীয়
িডএনএ িিনং াবেরটরী কক
িডএনএ পরীা

[২.৮.১] িডএনএ পরীার
সংা

সমি সংা ১ ০ ০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ০ ০

[২.৮.২] উপকারেভাগীর সংা সমি সংা ১ ০ ০ ৩০০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ০ ০

[২.৯] ইউিপ চয়ারান/ইউএনও/ জলা
শাসক-এর অিফস থেক বািববাহ
িতেরােধ িরত িতেবদন

[২.৯.১] িরত িতেবদেনর
হার

গড় % ২ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] নারী ও
িশর
সামািজক
িনরাপা
জারদারকরণ

১১
[৩.১] ঃ নারীেদর খা সহায়তা
(িভিজিড) কায ম

[৩.১.১] িভিজিড া
উপকারেভাগী

গড় ল ৩ ১০.৪০ ১০.৪০ ১০.৪০ ১০.৩৮ ১০.৩৭ ১০.৩৫ ১০.৮০ ১১

[৩.২] দির ও গভবতী মােয়েদর
মাকালীন ভাতা কায ম

[৩.২.১] মাকালীন ভাতা
া উপকারেভাগী

গড় ল ২ ৭.০০ ৭.৭০ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০ ৭.৫০ ৭.৭৫

[৩.৩] শহরােল কম জীবী মিহলােদর
াকেটং ভাতা কায ম

[৩.৩.১] াকেটং ভাতাা
উপকারেভাগী

গড় ল ২ ২.৫০ ২.৭৫ ২.৭০ ২.৬৫ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০ ৩.০০ ৩.২৫

[৩.৪] মা ও িশ সহায়তা কম িচ
[৩.৪.১] ভাতা া
উপকারেভাগী

গড় ল ২ ০ ০ .৫৫ .৫০ .৪৯ .৪৮ .৪৭ ১.০০ ১.৩০

[৩.৫] মিহলােদর আ-কম সংােনর
জ  ঋণ

[৩.৫.১]  ঋণ া
উপকারেভাগী

সমি সংা ২ ৭৪৬৩ ৮০৫০ ৯৫২৩ ৮৪৫০ ৭৮৪০ ৭৪০০ ৭০০০ ৮৬৬০ ৮৭৬০

[৪] পিলিস ও
এাডেভােকসী
সমতা ি

১০

[৪.১] নারী উয়ন, বাবায়ন ও ায়ন
কিমর সভা আেয়াজন

[৪.১.১] নারী উয়ন, বাবায়ন
ও ায়ন কিমর সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ১ ০ ১ ১ ১

[৪.২] উইড ফাকাল পেয় সময়
সভার আেয়াজন

[৪.২.১] উইড ফাকাল পেয়
সময় সভার আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

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

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

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[৪.৪] আজািতক িবিভ ফারােম
অংশহন এবং কাি পপার
উপাপনসহ সারসংেপ মিপিরষদ
সভায় রণ

[৪.৪.১] আজািতক িবিভ
ফারাম/ সমেলেন অংশহণ

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ২ ২

[৪.৪.২] সেলেন
অংশহেনার সার-সংেপ
মিপিরষদ সভায় িরত

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ২ ২

[৫]
ািতািনক
সমতা ি ও
মিনটিরং

১০
[৫.১] মািসক সময় সভার িসা
বাবায়ন

[৫.১.১] বাবািয়ত িসা গড় % ২ ৭০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.২] এিডিপ সভার িসা বাবায়ন [৫.২.১] বাবািয়ত িসা গড় % ২ ৭০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০

[৫.৩] জলা পয ােয়র কায ম পিরদশ ন

[৫.৩.১] জলা পয ােয়র কায ম
পিরদশ ন (অিফস বাপনা,
িভিজিড, াকেটং, ঋণ,
িকেশার িকেশারী াব, িশণ
কায ম, মিহলা সিমিত
ইতািদ)

সমি সংা ২ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২২ ২৪

[৫.৪] উপেজলা পয ােয়র কায ম
পিরদশ ন

[৫.৪.১] উপেজলা পয ােয়র
কায ম পিরদশ ন (অিফস
বাপনা, িভিজিড,
াকেটং, ঋণ, িকেশার
িকেশারী াব, িশণ
কায ম, মিহলা সিমিত
ইতািদ)

সমি সংা ২ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২২ ২৪

[৫.৫] বািষ ক কম সাদন ির সে
সংি কম কতােদর বেদিশক
িশেণর মােম সমতাি

[৫.৫.১] বেদিশক িশণ
সমপ ও এিপএ টীেমর
সমতা ি

সমি সংা ২ ৩ ৫ ৭ ৬ ৫ ৭ ৭



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ১২ ১১

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৬:০৬ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*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 লমাা 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 লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ মিবঅ মিহলা িবষয়ক অিধদর

২ মিশিবম মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

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

৯ িসএসিডউ কিমশন অন া াটাস অব ওেমন

১০ িসডও এিলিমেনশন অব অল ফর অব িডসিিমেনশন এেগইেন ওেমন
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] নারীর মতায়েন িশণ কায ম [১.১.১] িশণা উপকারেভাগী নারীর মতায়েন িশণ কায ম আেয়াজন করা
মিবঅ-১/জামস
অিধশাখা

িশণ সংা িতেবদন
িশণ কায ম সংিল
শাখা/ক

[১.২] কম জীবী মিহলােদর হােল িবধা [১.২.১] কম জীবী মিহলা িবধােভাগী কম জীবী মিহলােদর হােল িবধা দান করা
মিবঅ-১/জামস
অিধশাখা

সংি িতেবদন
হােলসহ/সংি শাখা
হেত া িতেবদন

[১.৩] কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা [১.৩.১] সবাা িশ উপকারেভাগী কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা দান করা
মিবঅ-১,জামস, িশ ও
সময় অিধশাখা

িশ িদবায এর
উপকারেভাগীর িতেবদন

সংি শাখা, ক, কায ম
হেত া িতেবদন

[১.৪] ামীণ ও উপশহরােলর মিহলােদর ত
ি সবা দান

[১.৪.১] ত সবাা উপকারেভাগী
ামীণ ও উপশহরােলর মিহলােদর ত ি সবা
দান করা

জামস অিধশাখা উপকারেভাগীর িতেবদন ডাটােবজ

[১.৫] ৮ মাচ  আজািতক নারী িদবস পালন
[১.৫.১] আজািতক নারী িদবস
পািলত

মিশিবম কক মাননীয় ধানমীর উপিিতেত ৮ মাচ 
আজািতক নারী িদবস পািলত।

সময় শাখা িতেবদন
শাখা সংিল নিথ,
ওেয়বসাইট

[১.৬] ৯ িডেসর বগম রােকয়া িদবস পালন [১.৬.১] বগম রােকয়া িদবস পািলত
মিশিবম কক মাননীয় ধানমীর উপিিতেত ৯
িডেসর বগম রােকয়া িদবস পািলত।

সময় শাখা
সংিল আেদশ, িজও,
েভিনর অথবা িদবস
পালন সংা মাণক

শাখা সংিল নিথ,
ওেয়বসাইট

[১.৭] ৮ আগ বমাতা শখ ফিজলান নছার
জ িদবস পালন

[১.৭.১] বমাতা শখ ফিজলান
নছার জ িদবস পািলত

মিশিবম কক মাননীয় ধানমীর উপিিতেত ৮
আগ বমাতা শখ ফিজলান নছার জিদবস
পািলত।

মিবঅ-১ শাখা
সংিল আেদশ, িজও,
েভিনর অথবা িদবস
পালন সংা মাণক

সংি নিথ, ওেয়বসাইট

[১.৮] িনয ািতত ঃ মিহলা ও িশেদর আিথ ক
সহায়তা কায ম

[১.৮.১] আিথ ক সহায়তা া
উপকারেভাগী

মাননীয় িতমী কক িনয ািতত ঃ মিহলা ও
িশেদর আিথ ক চক দান। ।

সল অিধশাখা িতেবদন সংি নিথ, ওেয়বসাইট

[১.৯] িকেশার িকেশারী াব পিরচালনা
[১.৯.১] ৪৮৮৩  ােবর মােম
িকেশার িকেশারীেদর মতায়ন

১৪৬৪৯০ জন িকেশার িকেশারীেক মতায়ন করা পিরকনা-১ িতেবদন িতেবদন

[১.১০] জাতীয় িশ ও মৗমী রার দান [১.১০.১] উপকারেভাগী িশ িশেদর জ মৗমী রােরর আেয়াজন করা। পিরকনা-১ শাখা িতেবদন উপকারেভাগীর িরেপাট 

[১.১১] নারী উোােদর উয়েন বাজারজাত
িবধা

[১.১১.১] বাজারজাত িবধাা
উপকারেভাগী

নারী উোােদর উয়েন িশণসহ বাজারজাত
িবধার বা করা

মিবঅ-১/ জামস
অিধশাখা

িতেবদন িতেবদন

[১.১২] শখ হািসনা িবেশষ উোগ ৫: নারী
উয়েন কায ম ািংকরেণ চারণা ও
পিরবীণকরণ

[১.১২.১] ািংকরেণ মণালয়/
দর/সংায়/ জিয়তা’য় পিরবীণ
কিমর সভা আেয়ািজত

নারী উয়ন কায ম বাবায়েন চারনা ও
ািংকরেণ দর/সংায়/জিয়তা’য় পিরবীণ
কিমর কায ম চলমান থাকেব

াউ উইং সভার কায িববরিণ সংি কিম
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১৩] সারা দেশ নারী মতায়েন অবদােনর
জ িনব ািচত জিয়তােদর রার দান

[১.১৩.১] জিয়তা িনব ািচত এবং
রত

জিয়তােদর জিয়তা িনব ািচত এবং রত করা মিবঅ-১ অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[১.১৪] িশর িবকােশ ারিক িশা দান [১.১৪.১] উপকারেভাগী িশ িশর িবকােশ ারিক িশা আেয়াজন করা। িশ অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[১.১৫] িশ িবকাশ ক পিরচালনা
[১.১৫.১] িবধাবিত িশ
উপকারেভাগী

িশ িবকাশ ক পিরচালনা করা। িশ অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[১.১৬] িশ জাঘর পিরদশ েনর মােম দশ ও
িবেদেশর ইিতহাস ঐিতহ সেক িশেদর
পিরিচত করােনা

[১.১৬.১] উপকারেভাগী িশ িশ জাঘর পিরদশ েনর বা করা। িশ অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[১.১৭] িশর মনন, মধা ও সাংিতক িবকাশ [১.১৭.১] উপকারেভাগী িশ
িশর মনন, মধা ও সাংিতক িবকােশ কায ম
আেয়াজন করা।

িশ অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[১.১৮] িবেদেশ িশ সাংিতক দল রণ [১.১৮.১] উপকারেভাগী িশ িশেদর সাংিতক িশণ দান। িশ অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[১.১৯] িজববষ  উদযাপন এবং ববর জিদন
উপলে বইেমলার আেয়াজন

[১.১৯.১] আেয়ািজত বইেমলা
িজববষ  উদযাপন এবং ববর জিদন উপলে
বইেমলার আেয়াজন করা।

িশ অিধশাখা
বাংলােদশ িশ একােডমীর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

বাংলােদশ িশ একােডমীর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

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

[২.১.১] সবাা উপকারেভাগী
নারী িনয াতন িতেরােধ ওয়ান প াইিসস সার ও
সেলর মােম সবা দান করা।

মিশিবম, মিবঅ বািষ ক িতেবদন/এিপএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ

[২.২] িনয ািতত নারী ও িশেক মেনাসামািজক
কাউিিলং

[২.২.১] মেনাসামািজক কাউেিলং
া উপকারেভাগী

িনয ািতত নারী ও িশেক মেনাসামািজক কাউিিলং
সবা দান করা।

সল অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৩] নারী ও িশর িনয াতন িতেরােধ
হলাইন ১০৯ সিয়

[২.৩.১] টালি হলাইন ১০৯ এর
মােম সবাা উপকারেভাগী

নারী ও িশর িনয াতন িতেরােধ হলাইন ১০৯-এর
মােম সবা দান।

সল অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৪] সকল ে নারী ও কা িশেদর িত
বষ র করা। (এসিডিজ ৫.১)

[২.৪.১] নারীর িত সকল কার
বষ িবেলাপ সনদ (িসডও) ৯ম
িপিরেয়ািডক িতেবদন ণীত

মিশিবম কক িসডও ৯ম িপিরেয়ািডক িতেবদন
নয়নব ক পররা মণালেয়র মােম ইউএন িসডও
কিমেত পশ করা

াউ উইং িতেবদন িতেবদন

[২.৫] পাচার, যৗন িনপীড়নসহ সমাজ ও ি
জীবেন নারী ও মেয় িশেদর িবে সকল
ধরেনর সিহংসতা রীকরণ করা (এসিডিজ-৫.২)

[২.৫.১] িসডও-এর উপধারা ১৬.১ (গ)
থেক সংরণ তাহাের মাননীয়
ধানমীর িনকট সার-সংেপ িরত

মিশিবম কক িসডও ৯ম িপিরেয়ািডক িতেবদন
নয়নব ক পররা মণালেয়র মােম ইউএন িসডও
কিমেত পশ করা।

সল অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৬] যৗক ও বা িববাহ িতেরাধ এবং নারী
ও িশ পাচারেরাধকে জলা ও উপেজলা পয ােয়
সেচতনতালক উঠান বঠক

[২.৬.১] উঠান বঠক অিত
যৗক ও বা িববাহ িতেরাধ এবং নারী ও িশ
পাচারেরাধকে জলা ও উপেজলা পয ােয়
সেচতনতালক উঠান বঠেকর আেয়াজন করা।

সল অিধশাখা
উঠান বঠেক অংশহণকারী
উপকারেভাগীর তািলকা/
এিপএ

উঠান বঠেক অংশহণকারী
উপকারেভাগীর তািলকা/
এিপএ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

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

[২.৭.১] কিমর সভা অিত
জলা কিম কায করীকরণ, িনয়িমত সভা ও
ফেলাআপকরণ।

মিশিবম, মিবঅ িতেবদন/এিপএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ

[২.৮] াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং
াবেরটরী এবং িবভাগীয় িডএনএ িিনং
াবেরটরী কক িডএনএ পরীা

[২.৮.১] িডএনএ পরীার সংা
াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী
এবং িবভাগীয় িডএনএ িিনং াবেরটরী কক
িডএনএ পরীা

সল অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৮.২] উপকারেভাগীর সংা
াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী
এবং িবভাগীয় িডএনএ িিনং াবেরটরী হেত
সবাা উপকারেভাগী

সল অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৯] ইউিপ চয়ারান/ইউএনও/ জলা
শাসক-এর অিফস থেক বািববাহ িতেরােধ
িরত িতেবদন

[২.৯.১] িরত িতেবদেনর হার
ইউিপ চয়ারান/ইউএনও/ জলা শাসক-এর অিফস
থেক বািববাহ িতেরােধ মিশিবম এ িতেবদন

সল অিধশাখা িতেবদন িতেবদন

[৩.১] ঃ নারীেদর খা সহায়তা (িভিজিড)
কায ম

[৩.১.১] িভিজিড া উপকারেভাগী
১৭ মাচ  জাতীয় িশ িদবস ও জািতর িপতার জশত
বািষ কী উদযাপন অান আেয়াজন করা।

িশ শাখা িতেবদন িতেবদন

[৩.২] দির ও গভবতী মােয়েদর মাকালীন
ভাতা কায ম

[৩.২.১] মাকালীন ভাতা া
উপকারেভাগী

ঃ নারীেদর খা সহায়তা (িভিজিড) মিশিবম এবং বািশএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ

[৩.৩] শহরােল কম জীবী মিহলােদর াকেটং
ভাতা কায ম

[৩.৩.১] াকেটং ভাতাা
উপকারেভাগী

দির ও গভবতী মােয়েদর মাকালীন ভাতা িবতরণ
করা।

মিশিবম বািষ ক িতেবদন/এিপএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ

[৩.৪] মা ও িশ সহায়তা কম িচ [৩.৪.১] ভাতা া উপকারেভাগী মা ও িশ সহায়তা কম িচ মিবঅ-১ শাখা উপকারেভাগীর িতেবদন ডাটােবজ

[৩.৫] মিহলােদর আ-কম সংােনর জ 
ঋণ

[৩.৫.১]  ঋণ া উপকারেভাগী
মিহলােদর আ-কম সংােনর জ  ঋণ
কায েমর আেয়াজন করা।

মিবঅ বািষ ক িতেবদন/এিপএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ

[৪.১] নারী উয়ন, বাবায়ন ও ায়ন কিমর
সভা আেয়াজন

[৪.১.১] নারী উয়ন, বাবায়ন ও
ায়ন কিমর সভা আেয়াজন

মী/িতমীর সভাপিতে নারী উয়ন, বাবায়ন ও
ায়ন কিমর সভা বৎসের ১ বার আেয়াজন করা।

াউ উইং
সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর
তািলকা

সভার কায িববরণী/
অংশহণকারীেদর নােমর
তািলকা

[৪.২] উইড ফাকাল পেয় সময় সভার
আেয়াজন

[৪.২.১] উইড ফাকাল পেয় সময়
সভার আেয়াজন

মািসক িভিেত উইড ফাকাল পেয়েদর
উপিতিতেত সভার আেয়াজন করা।

াউ উইং িতেবদন িতেবদন

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

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

Donor and CS এর অংশহেণ এলিসিজ-
ওেয়জ সভা আেয়াজন

মিশিবম (াউ উইং) িতেবদন/এিপএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.৪] আজািতক িবিভ ফারােম অংশহন
এবং কাি পপার উপাপনসহ সারসংেপ
মিপিরষদ সভায় রণ

[৪.৪.১] আজািতক িবিভ ফারাম/
সমেলেন অংশহণ

সেলেন অংশহেনার সার-সংেপ মিপিরষদ
সভায় িরত।

মিশিবম (াউ উইং) িতেবদন/এিপএ বািষ ক িতেবদন/এিপএ

[৪.৪.২] সেলেন অংশহেনার সার-
সংেপ মিপিরষদ সভায় িরত

সেলেন অংশহেনার সার-সংেপ মিপিরষদ
সভায় িরত

মিশিবম (াউ উইং) িতেবদন িতেবদন

[৫.১] মািসক সময় সভার িসা বাবায়ন [৫.১.১] বাবািয়ত িসা িতমােস মািসক সময় সভা আেয়াজন করা। মিশিবম (সময় শাখা)
মািসক সময় সভার
িতেবদন

মািসক সময় সভার
িতেবদন/বািষ ক িতেবদন।

[৫.২] এিডিপ সভার িসা বাবায়ন [৫.২.১] বাবািয়ত িসা এিডিপ সভার িসা বাবায়ন পিরকনা-১ শাখা এিডিপ সভার কায িববরণী িতেবদন

[৫.৩] জলা পয ােয়র কায ম পিরদশ ন

[৫.৩.১] জলা পয ােয়র কায ম
পিরদশ ন (অিফস বাপনা, িভিজিড,
াকেটং, ঋণ, িকেশার িকেশারী
াব, িশণ কায ম, মিহলা সিমিত
ইতািদ)

জলা পয ােয়র িমিশিবম এর কম কতাগণ কক মাঠ
পিরদশ েনর আেয়াজন করা।

শাসন-১ শাখা পিরদশ ন িতেবদন
পিরদশ ন িতেবদন/ওেয়ব
পাট াল

[৫.৪] উপেজলা পয ােয়র কায ম পিরদশ ন

[৫.৪.১] উপেজলা পয ােয়র কায ম
পিরদশ ন (অিফস বাপনা, িভিজিড,
াকেটং, ঋণ, িকেশার িকেশারী
াব, িশণ কায ম, মিহলা সিমিত
ইতািদ)

উপেজলা পয ােয়র িমিশিবম এর কম কতাগণ কক মাঠ
পিরদশ েনর আেয়াজন করা।

শাসন-১ শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৫] বািষ ক কম সাদন ির সে সংি
কম কতােদর বেদিশক িশেণর মােম
সমতাি

[৫.৫.১] বেদিশক িশণ সমপ ও
এিপএ টীেমর সমতা ি

বািষ ক কম সাদন ির সে সংি কম কতােদর
সমতা ি।

শাসন উইং
বেদিশক িশণ
িতেবদন

িজও
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা

ভাব

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

সিচব এর সভাপিতে উইড ফাকাল
পেয় সময় সভার আেয়াজন

উইড ফাকাল পেয়গণ িনয়িমতভােব উইড
ফাকাল পেয় সময় সভায় অংশহণ।

বছের িনয়িমত ৩ সময় সভার আেয়াজন করা
ও কম পিরকনা বাবায়েন সহেযািগতা করা।

ত বােহর অলতা এবং নারী
ও িশ উয়ন অগিতর
জবাবিদিহতা াস পােব।

মণালয় / িবভাগ
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয়
সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

জলা পয ােয়র কায ম পিরদশ ন (অিফস
বাপনা, িভিজিড, াকেটং, ঋণ,
িকেশার িকেশারী াব, িশণ কায ম,
মিহলা সিমিত ইতািদ)

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ।

নীিতমালা অযায়ী বছের িনয়িমত সভা আেয়াজন
করা।

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও
অথ  িবতরণ াহত হেব।

অা
আজািতক ফারােম ট
পা  কক িতেবদন পশ
এবং উপাপন।

আজািতক িবিভ ফারাম/ সমেলেন
অংশহণ

আজািতক ফারােম কাি িতেবদন পশ,
পয ােলাচনা এবং মিপিরষেদ সারসংেপ
উপিপত।

কাি িতেবদন ণীত, উপািপত এবং
মিপিরষেদ সারসংেপ উপিপত।

আজািতক ফারােম দেশর
ভাবিত  হেব।

অা
আজািতক ফারােম ট
পা  কক িতেবদন পশ
এবং উপাপন।

সেলেন অংশহেনার সার-সংেপ
মিপিরষদ সভায় িরত

আজািতক ফারােম কাি িতেবদন পশ,
পয ােলাচনা এবং মিপিরষেদ সারসংেপ
উপিপত।

কাি িতেবদন ণীত, উপািপত এবং
মিপিরষেদ সারসংেপ উপিপত।

আজািতক ফারােম দেশর
ভাবিত  হেব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

নারীর িত সকল কার বষ িবেলাপ
সনদ (িসডও) ৯ম িপিরেয়ািডক িতেবদন
ণীত

এসিডিজ গাল -৫ চােপ বাবায়ন ও
পিরবীেন সহেযািগতা।

এসিডিজ বাবায়েনর মােম বিধ তহাের জাতীয়
উয়ন িনিত করা।

এসিডিজ বাবায়ন লমাা
িপিছেয় যােব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

Donor and CS এর অংশহেণ
এলিসিজ-ওেয়জ সভা

জার স-কাং ই িহেসেব সরাল
মণালেয়র অংশহণ।

এলিসিজ-ওেয়জ –এ সরাল মণালেয়র
ফাকাল পেয় কক অংশহণ িনিতকরণ।

দাতা সংা কক আেয়ািজত উয়ন
ফারােম সরকােরর ভাবিত 
হেব।

মণালয় / িবভাগ খা মণালয় িভিজিড া উপকারেভাগী খা শর সরবরাহ িনিতকরণ
১০.৪০ ল ঃ পিরবারেক খাশ
সরবরাহকরণ এবং ি চাল সরবরাহকরণ

ঃ পিরবাের খাাভাব দখা িদেব।


