
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
নারীর সামািজক ও
রাজৈনিতক মতায়ন;

১৭

[১.১] কম জীবী মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা।

[১.১.১] উপকারেভাগী িশ সংা ১ ৪৭২০ ৪৫০০ ৪২০০ ৩৮০০ ৩৭১০ ৪৮৭

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

[১.২.১] উঠান বঠক অিত সংা ২ ৬১৫০ ৫৫৩৫ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৫০৬

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

[১.৩.১] আিথ ক সহায়তা া
উপকারেভাগী।

সংা ২ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ৮০০ ৭০০

[১.৪] বমাতা শখ ফিজলান
নছার জ িদবস পালন।

[১.৪.১] বমাতা শখ ফিজলান
নছার জ িদবস পািলত।

সংা ২ ১ ১

[১.৫] বগম রােকয়া িদবস পালন।
[১.৫.১] বগম রােকয়া িদবস
পািলত।

সংা ২ ১

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

[১.৬.১] জিয়তা িনব ািচত এবং
রত।

সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০

[১.৭] নারী উয়ন বাবায়ন ও
ায়ন কিমর সভা আেয়াজন।

[১.৭.১] সভার িসা বাবায়ন। % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

[১.৮] উইড ফাকাল পেয় সময়
সভার আেয়াজন।

[১.৮.১] সভার িসা বাবায়ন। % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

[১.৯] সলাই মিশন বরা [১.৯.১] সলাই মিশন া নারী সংা ৩ ৩৪০০ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ৮১৮

২

িঁকণ  নারী ও
িশেদর সামািজক
িনরাপা ও য়িবচার
িতা;

১৬

[২.১] ঃ নারীেদর খা সহায়তা
(িভিজিড) কায ম।

[২.১.১] িভিজিড া
উপকারেভাগী।

ল ৩ ১০.৪০ ১০.৩৮ ১০.৩৭ ১০.৩৫ ১০.৩০ ১০.৪

[২.২] দির ও গভবতী মােয়েদর
মাকালীন ভাতা কায ম।

[২.২.১] মাকালীন ভাতা া
উপকারেভাগী।

ল ২ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০ ৭.২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৩] শহরােল কম জীবী
মিহলােদর াকেটং ভাতা
কায ম।

[২.৩.১] াকেটং ভাতাা
উপকারেভাগী।

ল ২ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০ ২.৪৫ ২.৪০ ২.৬

[২.৪] মা ও িশ সহায়তা কম িচ [২.৪.১] ভাতা া উপকারেভাগী ল ১ ০.৬৫ ০.৫০ ০.৬০ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৫৫

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

[২.৫.১] সবাা উপকারেভাগী সংা ২ ১৩০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৬৩৮৯

[২.৬] িনয ািতত নারী ও িশেক
মেনাসামািজক কাউিিলং।

[২.৬.১] মেনাসামািজক
কাউেিলং া উপকারেভাগী
(হড অিফস)

সংা ১ ৩৭০০০ ৩৫০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ৫৭৭৪

[২.৭] নারী ও িশর িনয াতন
িতেরােধ হলাইন ১০৯ সিয়।

[২.৭.১] টালি হলাইন ১০৯
এর মােম সবাা
উপকারেভাগী।

সংা ২ ৭০০০০০ ৬৫০০০০ ৬০০০০০ ৫৫০০০০ ৫০০০০০ ১৩৮৬৪৪

[২.৮] িঁক ণ  নারী ও িশেদর
জ সামািজক িনরাপা ও ায়
িবচার িতা

[২.৮.১] আয় ও আইিন সহায়তা
া উপকারেভাগী

সংা ২ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৩০৪

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

[২.৯.১] িডএনএ পরীার ফলাফল
দােনর কায িদবস

কায িদবস ১ ৩০ ৩৩ ৩৭ ৪০ ৪৫ ৩৭



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

সামািজক ও
অথ ৈনিতক কম কাে
নারীেদর সমেযাগ
ি

১৫

[৩.১] নারীর মতায়েন িশণ
কায ম।

[৩.১.১] িশণা উপকারেভাগী ল ৩ ২০.৫০ ২০.০০ ১৯.০০ ১৮.৫ ১৮ ২০.৯৫

[৩.২] কম জীবী মিহলােদর হােল
িবধা।

[৩.২.১] কম জীবী মিহলা
িবধােভাগী

সংা ২ ১৮০৫ ১৭০০ ১৪৯০ ১৪২৫ ১৩৮০ ১৪০৪

[৩.৩] মিহলােদর আ-কম সংােনর
জ  ঋণ কায ম।

[৩.৩.১]  ঋণ া
উপকারেভাগী।

ল ২ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ১৯৫০

[৩.৪] ামীণ ও উপশহরােলর
মিহলােদর ত ি সবা দান।

[৩.৪.১] ত সবাা
উপকারেভাগী।

ল ২ ৩০.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ২৫.০০ ৭.৯৪

[৩.৫] আজািতক নারী িদবস
পালন।

[৩.৫.১] আজািতক নারী িদবস
পািলত।

সংা ২ ১

[৩.৬] শহরােলর দির মিহলােদর
দতা উয়ন িশণ ও বাজার
িবধা দান৷

[৩.৬.১] িশণা
উপকারেভাগী

সংা ২ ১১২৫০ ১০১২৫ ৯০০০ ৭৮৭৫ ৬৭৫০ ১৮৭৫

[৩.৭] ােসবী মিহলা
সিমিতসেহর মে অদান
িবতরেণর মােম আয়বধ নলক
সমতা ি

[৩.৭.১] িবতরণত অদান
টাকা
(কা)

২ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৩০ ১০.০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
িশ, িকেশার-
িকেশারীেদর নাগিরক
িহেসেব গেড় তালা;

১২

[৪.১] িশর িবকােশ ারিক িশা
দান।

[৪.১.১] উপকারেভাগী িশ সংা ২ ৪২০০ ৪০০০

[৪.২] িশ িবকাশ ক পিরচালনা।
[৪.২.১] িবধাবিত িশ
উপকারেভাগী

সংা ১ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৭৫ ৫৫০ ৭১৬

[৪.৩] িশেদর জ ইজ আেয়াজন
[৪.৩.১] আেয়ািজত ইেজর
সংা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৩৮০ ১

[৪.৪] িশর সাংিতক িশণ। [৪.৪.১] উপকারেভাগী িশ সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৯৯১

[৪.৫] ববর জিদন ও জাতীয়
িশ িদবস উদযাপন।

[৪.৫.১] ববর জিদন ও
জাতীয় িশ িদবস পািলত

সংা ২ ১ ১

[৪.৬] িকেশার-িকেশারী ােবর
মােম িকেশার িকেশারীেদর
মতায়ন।

[৪.৬.১] উপকারেভাগী িকেশার-
িকেশারীেদর সংা।

সংা ৩ ১৪৬৪৯০ ১৪০০০০ ১৩৫০০০ ১৩০০০০ ১২৫০০০ ১৪৬৪৯০

৫
ািতািনক সমতা
ি;

১০

[৫.১] কম কতা/কম চারীেদর সমতা
উয়ন

[৫.১.১] সমসামিয়ক িবিভ িবষেয়
লািন ং সশন আেয়াজন

সংা ৪ ৬ ৫ ৪

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

[৫.২.১] জলা পয ােয়র কায ম
পিরদশ ন

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪

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

[৫.৩.১] উপেজলা পয ােয়র
কায ম পিরদশ ন

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৬

[৫.৪] বাবায়নাধীন কায ম
ায়ন

[৫.৪.১] গেবষণা/কসািড/সােভ 
পিরচালনা

সংা ২ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


