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চারিো .................. 

১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 

 

উপক্রমরণকা (Preamble) 

 
সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদির প্রারতষ্ঠারনক েক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরি সজারোর 

করা, সুশাসন সাংিতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবিার রনরচিততকরদণর মােদম 

রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

 
পররচালক, বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী 

এবাং 

সরচব, মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার-এর মদে 

২০১৮ সাদলর জুন মাদসর ১১ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত িদলা। 

 
এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূি সম্মত িদলন : 
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বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 
 

Overview of the performance of Bangladesh Shishu Academy 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

সাম্প্ররতক বছরসমূদির (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূি : 
 

রশশু উন্নয়ন কম িসূরচর আওতায় ৬৪টি সজলা অরফস ও ৬টি রবিাদগর ৬টি উপদজলা অরফদসর মােদম গত ৩ 

বছদর রবরিন্ন কার্ িক্রম বাস্তবারয়ত িয়। এ সকল কার্ িক্রদমর মােদম প্রায় ৪০ লক্ষ্ রশশু অাংশগ্রিদণর সুরবধা পায়। 

প্ররত বছর ২৯টি রবষদয় উপদজলা পর্ িায় সথদক শুরু কদর জাতীয় পর্ িাদয় জাতীয় রশশু পুরস্কার ও েলগত ৪টি 

রবষদয় সমৌসুরম প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন করা িয়। প্ররত বছর প্রায় ৪ লক্ষক্ষর অরধক রশশু এ প্ররতদর্ারগতায় 

অাংশগ্রিণ কদর। প্রায় ৭৫ িাজার রশশুদক সঙ্গীত, নৃতয, রচত্রাাংকন, আবৃরি, রগটার, অরিনয়সি সমাট ১১টি রবষদয় 

প্রর্িক্ষণ প্রোন করা িয়। রশশুদেরদক অরধক িাদর পাদঠ মনদর্াগী কদর সতালার লক্ষক্ষে ৯৩টি রশশুদতাষ গ্রন্থ প্রকাশ 

করা িদয়দছ। রশশুদের জন্য একটি মারসক ‘‘রশশু’’ পরত্রকা রনয়রমত প্রকারশত িয়। বছদর প্রায় ৪ লক্ষ রশশু 

লাইদেররদত বই পড়ার সুদর্াগ লাি কদর এবাং লাইদেরররিরিক প্ররতদর্ারগতায় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ িাজার রশশু 

অাংশগ্রিণ কদর। বাাংলদেশ রশশু একাদেমীর  উদযাদগ  ইদতামদে ৫৬টি রশশুদতাষ চলরিত্র রনরম িত িদয়দছ। র্ার 

মদে ১৩টি রশশুদতাষ চলরিত্র সম্পূণ িিাদব রশশুদের দ্বারা কারিরন, রচত্রনাট্য, পররচারলত, সম্পারেত ও সঙ্গীতসি 

রনরম িত িদয়দছ। রশশুদের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কদম ির উপর রিরি কদর ২৫ প্রকাদরর ৩,৫০,৫০০টি বই 

প্রকারশত িদয়দছ। রশশুর প্রাররিক র্ত্ন ও রবকাদশর সমরিত নীরত ২০১৩ অনুদমারেত িদয়দছ। সারাদেদশ ৬টি রশশু 

রবকাশ সকদের (আরজমপুর, সকরানীগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশািী) মােদম সমাট ৭৫০ জন দুঃস্থ ও 

অসিায় রশশুদক সামারজক সম্পৃিতাসি রশশু অরধকার রনরচিতত করার জন্য সাব িক্ষ্রণক সুরবধা প্রোন করা িদয় 

থাদক। রশশুর রবকাদশ প্রাররিক রশক্ষ্া প্রকদল্পর মােদম ২০টি সে-সকয়ার সসন্টার-এর আওতায় ৪০০ জন রশশুদক 

সসবা প্রোন করা িদয়দছ। 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা : 
 

রশশুর সুপ্ত প্ররতিা রবকাদশর লদক্ষ্য সাাংস্কৃরতক প্ররশক্ষ্দণর মােদম রশশুর প্ররত সরিাংসতা প্ররতদরাধ এবাং সেদশর 

সকল দুঃস্থ রশশুদক সামারজক রনরাপিা কম িসূরচর অন্তর্ভ িি করা। জাতীয় রশশু উন্নয়ন নীরত-২০১১-এর আদলাদক 

সেদশর সকল রশশুদক তার অরধকার রনরচিততকরদণর লদক্ষ্য রবরিন্ন কম িপররকল্পনা প্রণয়দনর মােদম রশশুদের 

সেদশর িরবষ্যৎ সর্াগ্য সুনাগররক রিসাদব গদড় সতালার কার্ িক্রম গ্রিণ। 
 

সমস্যা ও চযাদলঞ্জ : 

রশশুদেরদক িরবষ্যদতর সুনাগররক রিসাদব গদড় সতালা এবাং তৃনমূল পর্ িাদয়র সকল রশশুদের মাদে সুপ্ত প্ররতিার 

সুদর্াগ সৃরি করদত না পারা।  

 

২০১৮-১৯ অথ ি বছদরর সিাব্য অজিনসমূি : 
 

  ২০টি রশশুদতাষ গ্রন্থ প্রকাশ; 

  ৩৬,০০০ জন রশশুদক রবরিন্ন রবষদয় সাাংস্কৃরতক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন; 

  লাইদেরর অদটাদমশনকরণ; 

  ৭৫০ দুঃস্থ রশশুদক রশশু রবকাশ সকদের মােদম সুরবধা প্রোন; 

  ৩,০০,০০০ জন রশশুর মনন, সমধা ও সাাংস্কৃরতক রবকাশ; ও 

 ২০টি সে-সকয়ার সসন্টার-এর মােদম ৪০০ রশশুদক সসবা প্রোন। 
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সসকশন-১ 

 
বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর রূপকল্প (Vision) অরিলক্ষ্য (Mission) সকৌশলগত উদেশ্যসমূি (Strategic 

objectives) কার্ িাবরল (Function) : 
 

১.১ রূপকল্প (Vision) :  

রবকরশত রশশু। 
 

১.২ অরিলক্ষ্ (Mission) : 

সঠিক পররচর্ িা ও প্ররশক্ষ্দণর মােদম রশশুর প্ররতিা রবকাশ সাধন । 
 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূি (Strategic objectives) : 

১.৩.১ বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর সকৌশলগত উদেশ্যসমূি : 

১. রশশুর সমধা মনন রবকাদশর মােদম আেশ ি নাগররক রিসাদব গদড় সতালা; ও 

২. রশশুদের অরধকার প্ররতষ্ঠা। 
 

১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূি : 

১. উদ্ভাবন ও অরিদর্াগ প্ররতকাদরর মােদম সসবার মাদনান্নয়ন; 

২. েক্ষ্তার সদঙ্গ বারষ িক কম িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন; 

৩. প্রশাসরনক সাংস্কার ও ননরতকতার উন্নয়ন; 

৪. তথ্য অরধকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; ও 

৫. আরথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন। 
 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions) : 

১. রশশুদের সাাংস্কৃরতক প্ররশক্ষ্ণ; 

২. রবরিন্ন জাতীয় ও আন্তজিারতক রেবস উের্াপন; 

৩. রবশ্ব রশশু রেবস ও রশশু অরধকার সপ্তাি উের্াপন; 

৪. জাতীয় রশশু রেবস উের্াপন;   

৫. জাতীয় রশশু ও সমৌসুরম পুরস্কার প্ররতদর্ারগতা; 

৬. রশশুদতাষ গ্রন্থ প্রকাশ; 

৭. রশশু রবকাশ সকে পররচালনা; 

৮. উঠদবা সজদগ ছুটদবা সবদগ কার্ িক্রম;  

৯. প্রাক-প্রাথরমক ও রশশু রবকাশ কার্ িক্রম; 

১০. রশশুর লাইদেরী ব্যবিার; 

১১. আমার কথা সশান কার্ িক্রম; 

১২. প্রশাসরনক মাদনান্নয়ন; 

১৩. প্ররশক্ষ্ক মূলায়ন; 

১৪. বঙ্গবন্ধুক্ষক জাক্ষ া বাাংলাক্ষেিক্ষক জাক্ষ া; 

১৫. আন্তজিার্িক র্িশু র্বর্ ময় কার্ িক্রম (সাাংস্কৃরতক); 

১৬. রশশু আনন্দদমলা; 

১৭. রশশুদের আকাঁ র্িত্রপ্রেশীর আদয়াজন; ও 

১৮. চলরিত্র প্রেশ িন। 
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সসকশন -২ 

 
বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলালফ/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

 
কম িসম্পােন সূচকসমূি 

(Performance 

Indicator) 

 
একক 

( Unit) 

 
প্রকৃত  

 

 

 
লক্ষ্মাত্রা 

 
পদক্ষ্পণ 

 

 
রনধ িাররত লক্ষ্মাত্রা অজিদনর সক্ষ্দত্র 

সর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থাসমূদির নাম 

 
উপািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সমধা রবকাদশ রশশুদের অাংশগ্রিণ 

বৃরদ্ধ। 

রবকরশত রশশু সাংখ্যা (লক্ষ্) ১২.০০ ১৩.০০ ১৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী। বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন। 

সেশাত্বদবাদধ রশশুদের উদ্বুদ্ধকরণ।  সেশাত্বদবাদধ উদ্বুদ্ধ রশশু সাংখ্যা (লক্ষ্) ১২.০০ ১৩.০০ ১৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী। বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন। 

রশশু অরধকার বাস্তবায়দন 

রশশুদের অাংশগ্রিণ বৃরদ্ধ। 

অাংশগ্রিণকারী রশশু সাংখ্যা (লক্ষ্) ৭.০০ ৭.৫০ ৮.০০ ৯.০০ ১০.০০ বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী। বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন। 

রশশুদের শারীররক, মানরসক 

রবকাদশ অাংশগ্রিণ বৃরদ্ধ। 

অাংশগ্রিণকারী রশশু সাংখ্যা (লক্ষ্) ১.৮০ ২.০০ ২.২০ ৩.০০ ৩.২০ বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী। বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন। 

রশশুদের সুপ্ত প্ররতিা রবকাদশ 

পাঠািযাদস অাংশগ্রিণ বৃরদ্ধ। 

প্ররশক্ষ্ণ প্রাপ্ত ও রবকরশত রশশু সাংখ্যা  ১০০০০ ১২০০০ ১৪০০০ ১৫০০০ ১৬০০০ বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী। বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন। 
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 সসকশন - ৩ 
 

 

 

 

 

 

সকৌশতগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 
কম িসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 
Indicator) 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লÿ্ র্মাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্পণ 
(Projection)  

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষ্পণ 
(Projection

)   

২০২০-২১ 
অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 
চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

      ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বােতামূলক সকৌশলগত উদেশ্যসমূি 

 

 

 
(১) রশশুর সমধা 

মনন রবকাদশর 

মােদম আেশ ি 

নাগররক রিসাদব 

গদড় সতালা। 

 

 

 

 

 
৬০ 

১.১ রশশুদের সাাংস্কৃরতক 

প্ররশক্ষ্ণ প্রোন। 

১.১.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা 

(িাজার) 

০৭.০০ ৩০ ৩৬ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৪৩ ৪৫ 

১.২ রশশুদতাষ গ্রন্থ প্রকাশ। ১.২.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা 

(টি) 

০৬.০০ ৪৫ ২০ ২৫ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৬ ২৮ 

১.৩ রশশুদের লাইদেরর 

ব্যবিাদরর সুদর্াগ প্রোন। 

১.৩.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা ০৫.০০ ১০০০০ ১২০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১৬০০০ ১৭০০০ 

১.৪ জাতীয় রশশু ও সমৌসুমী 

পুরস্কার প্রোন। 

১.৪.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা ০৫.০০ ১.৬৫ ২.৭৭ ২.৮০ ২.৭৯ ২.৭৮ ২.৭৭ ২.৩৩ ২.৮২ ২.৮৫ 

১.৫ রশশুর রবকাদশ 

প্রাররিক রশক্ষ্া প্রোন। 

১.৫.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা ০৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ - - - ৪২০০ ৪২০০ 
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বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর সকৌশলগত উদেশ্যরিরিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্মাত্রাসমূি 
সকৌশতগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষ্মাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্পণ 

 

(Projec

tion )  
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষ্পণ 

 

(Projecti

on)   
২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরতমান চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

      ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বােতামূলক সকৌশলগত উদেশ্যসমূি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৬ রশশু রবকাশ সকে 

পররচালনা। 

১.৬.১ 

সুরবধাবরিত রশশু 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা  ৫.০০ ৭৪০ ৭৫০ ৭৬০ ৭৫৫ ৭৫২ ৭৫০ ৭৪৫ ৭৭০ ৭৮০ 

১.৭ রশশু জাদঘর 

পররেশ িদনর মােদম সেশ 

ও রবদেদশর ইরতিাস 

ঐরতিয সম্পদকি রশশুদের 

পরররচত করাদনা। 

১.৭.১ 

উপকারদিাগী রশশু 

সাংখ্যা ৫.০০ ৭০০০ ৮০০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮২৫০ ৮০০০ ৭৭৫০ ১০০০০ ১০৫০০ 

১.৮ রশশুর মনন, সমধা ও 

সাাংস্কৃরতক রবকাশ। 

১.৮.১ 

উপকারদিাগী রশশু 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৫.০০ ২.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৩.৩৫ ৩.২০ ৩.০০ ২.৭০ ৪.০০ ৪.৫০ 

১.৯ রশশুদের উদ্ভাবনী 

ক্ষ্মতা বৃরদ্ধদত সিায়তা 

এবাং তাদের রনম িল 

রবদনােদনর ব্যবস্থা গ্রিদণর 

লদক্ষ্ রশশু আনন্দদমলা 

আদয়াজন। 

১.৯.১ 

উপকারদিাগী রশশু 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৫.০০ ১.৫০ ২.০০ ২.৫০ ২.৩৫ ২.২০ ২.০০ ১.৮০ ৩.০০ ৩.৫০ 

১.১০ রশশুর রবকাদশ 

প্রাররিক রশক্ষ্া প্রকদল্পর 

মােদম ২০টি সে-সকয়ার 

সসনটার পররচালনা। 

১.১০.১ 

উপকারদিাগী রশশু 

সাংখ্যা ৪.০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ - - - - ৪০০ ৪০০ 

১.১১ কুইজ ও রবতকি 

উৎসব 

১.১১.১ 

উপকারদিাগী রশশু 

সাংখ্যা ৪.০০ ২০৮০০ ২২০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২৫০০ ২২০০০ ২০০০০ ২৫০০০ ২৭০০০ 

১.১২ বইপড়া এবাং ক্ষুদে 

সলেক কার্ িক্রম 

১.১২.১ 

উপকারদিাগী রশশু 

সাংখ্যা ৪.০০ ২২২০ ২৪০০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪২৫ ২৪০০ ২৩০০ ২৬০০ ২৭০০ 
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সকৌশতগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 
কম িসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 
Indicator) 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লÿ্ র্মাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

পদক্ষ্পণ 

(Projection )  
২০১৯-

২০ 

পদক্ষ্পণ 

(Projection)   

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরতমা

ন 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

 

  

      ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বােতামূলক সকৌশলগত উদেশ্যসমূি 

 

 

 

 

 

 
২. রশশু 

অরধকার 

প্ররতষ্ঠা। 

 

 

 

 

 

 

 
১৫ 

(২.১) রশশু অরধকার 

সম্পদকি সদচতনতার 

লদক্ষ্ রশশু রেবস ও 

রশশু অরধকার সপ্তাি 

উের্াপন। 

২.১.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬.০০ ৫.৫০ ৬.০০ ৬.৫০ ৬.৩৫ ৬.২০ ৬.০০ ৫.৬০ ৭.০০ ৭.৫০ 

(২.২) প্রাররিক রশক্ষ্া 

প্রোদনর মােদম 

রশশুদের রশক্ষ্া 

গ্রিদণর সুদর্াগ 

রনরচিতত করা। 

২.২.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা ৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ - - - - ৪২০০ ৪২০০ 

(২.৩) রশশু অরধকার 

বাসত্মবায়দনর লদক্ষ্ 

রশশুদের রবরিন্ন 

কার্ িক্রম গ্রিণ। 

২.৩.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৬.৭৫ ১৬.৩৫ ১৬.০০ ১২.০০ ১৮.০০ ১৯.০০ 
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েপ্তর/সাংস্থার আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূি, ২০১৮-১৯ 

(দমাট নম্বর-২৫)     

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 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯ 

 

অসাধারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অরত উিম 

(Very Good) 

৯০% 

উিম 

(Good) 

৮০% 

চলরত মান 

(Fair) 

৭০% 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র সদঙ্গ ২০১৮-২০১৯ 

অথ িবছদরর বারষ িক কম িসম্পােন  চুরি স্বাক্ষ্র 

ওদয়বসাইদট আপদলাে 

 বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষ্ররত তাররে ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ 
২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

 ২০১৮-২০১৯ অথ িবছদরর বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরির অধ ি-বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন সাংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগ োরেল 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে ০.৫ 
১৭ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২২ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ারর 

২০১৯ 

মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৮-১৯ অথ িবছদরর 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরির অধ ি-বারষ িক 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন পর্ িাদলাচনাদন্ত ফলাবতিক   

(feedback)    মন্ত্রণালয়/রবিাদগ 

ফলাবতিক (feedback) প্রেি তাররে ১ 
২৪ জানুয়ারর 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারর 

২০১৯ 

০৪ সফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

০৮ সফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

সরকারর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরতসি 

অন্যান্য রবষদয় কম িকতিা/কম িচারীদের জন্য 

প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররশক্ষ্দণর সময় 
জনঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

কার্ িপদ্ধরত, 

কম িপররদবশ ও 

সসবার মাদনান্নয়ন 

১০ 

 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট সেদস্কর মােদম গৃিীত োক ই-ফাইরলাং 

রসদিদম আপদলােকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইরলাং নরথ রনষ্পরিকৃত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত **** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

েপ্তর/সাংস্থা কতৃিক অনলাইন সসবা চালু করা চালু নুযনতম একটি নত  ই-সারি িস চালুকৃত তাররে ১  
১০ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

৩১ মাচ ি, 

২০১৯ 

৩০ এরপ্রল, 

২০১৯ 

েপ্তর/সাংস্থা ও অধীনস্থ কার্ িালয়সমূদির উদ্ভাবনী 

উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP)  বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP)  

সমূদির িালনাগােকৃত োটাদবইজ 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররে ১ 
০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ মাচ ি, ২০১৯ 

 
োটাদবজ অনুর্ায়ী নুযনতম দটি নতন 

উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তাররে ১ 

০৮ এরপ্রল, 

২০১৯ 
২২ এরপ্রল, ২০১৯ ০২ সম, ২০১৯ ১৬ সম, ২০১৯ ৩০ সম, ২০১৯ 

রসটিদজন্ স চাট িার বাস্তবায়ন 
িালনাগােকৃত রসটিদজন স চাট িার অনুর্ায়ী 

প্রেি সসবা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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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 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯ 

 

অসাধারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অরত উিম 

(Very Good) 

৯০% 

উিম 

(Good) 

৮০% 

চলরত মান 

(Fair) 

৭০% 

চলরতমাদনর রনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

সসবাগ্রিীতাদের মতামত পররবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 
তাররে ০.৫ 

৩১ রেদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনরে িষ্ট সমদয়র মদে অরিদর্াগ রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিষ্ট কম িচারীর 

রপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র জারর করা 

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৯ 

অরেট আপরি রনষ্পরি কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

রত্রপক্ষ্ীয় সিায় অরেট আপরি রনষ্পরির 

জন্য সুপাররশকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরেট আপরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরির িালনাগাে তারলকা 

প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পরির তারলকা িালনাগােকৃত তাররে ১ 
০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ মাচ ি, ২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরির তারলকা িালনাগােকৃত তাররে ১ 
০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ মাচ ি, ২০১৯ 

বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবায়ন বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবারয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবািন রবযমান 

নীরতমালা অনুর্ায়ী রনষ্পরিকরণ 
রনষ্পরিকৃত তাররে ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদকয়া রবদয রবল পররদশাধ করা রবদয রবল পররদশারধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদের রবপরীদত রনদয়াগ প্রোন রনদয়াগ প্রোনকৃত সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার  

ককৌিল ও িথ্য 

অর্িকার বাস্তবায়  

কজারোরকরণ 

৩ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ 

কাঠাদমা বাস্তবায়ন **** 

 নত্রমারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ 

কাঠাদমার অন্তর্ভ িি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

িথ্য বািায়  হাল াগােকরণ 

সকল অনলাইন সসবা তথ্য বাতায়দন 

সাংদর্ারজত 
% 

০.৫ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

িথ্য বািায়  হাল াগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৭-১৮ অথ িবছদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ওদয়বসাইদট প্রকাশ 
বারষ িক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকারশত তাররে 

০.৫ ১৮ অদটাবর, 

২০১৮ 

৩১ অদটাবর, 

২০১৮ 

১৫ নদিম্বর, 

২০১৮ 

২৯ নদিম্বর, 

২০১৮ 

০৬ রেদসম্বর, 

২০১৮ 
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qfr-fl{+<& m, qilfuru<ffisrrEFrE wa<r+qrut ar$-{ 
r

qfii {E<, qkat s Fr1 fr!.,im T*t-*, "Herqtufr <T(E|(q.i mst-T{ TFrfrir effi-{ qBfrf{ fu{r< <REt&-f
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

 

 

ক্ররমক নম্বর শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) রববরণ 

 

প্রদর্াজয নয়। 
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 সাংদর্াজনী  ২ : বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর কম িসম্পােন সূচকসমূি এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 
 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূচকসমূি 

রববরণ বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা পররমাপ পদ্ধরত  

এবাং উপাি সূত্র 

সাধারণ 

 মন্তব্য 

(১.১) রশশুদের 

সাাংস্কৃরতক  প্ররশক্ষ্ণ  

প্রোন। 

১.১.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশুদের সৃজনশীলতা ও সুপ্ত প্ররতিা 

রবকাশ সাধদনর সুদর্াগ সৃরষ্টর  লদক্ষ্  

সঙ্গীত, নৃতয, রচত্রাাংকন, আবৃরি, 

অরিনয়, তবলা, রগটার ইতযারে 

রবষদয় প্ররশক্ষ্ণ প্রোন। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.২) মাতৃিাষার প্ররত 

শ্রদ্ধাদবাধ গদড় সতালার 

জন্য রশশু উপদর্াগী 

রবরিন্ন বই-পরত্রকা ও 

গ্রন্থ প্রকাশ। 

১.২.১ 

রশশুদতাষ 

গ্রন্থ প্রকাশ 

বাাংলা িাষায়  রশশুদের জন্য রবরিন্ন 

রবষদয় উন্নতমাদনর বই এবাং 

সকাষগ্রন্থ ও মারসক ‘‘রশশু’’ পরত্রকা 

প্রকাশ। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.৩) রশশুদের 

লাইদেরর ব্যবিাদর 

সুদর্াগ প্রোন। 

১.৩.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশুদের পাঠািযাস বৃরদ্ধ এবাং 

লাইদেররর প্ররত আকৃষ্ট করার  লদক্ষ্  

রবরিন্ন রশক্ষ্া প্ররতষ্ঠাদনর রশশু 

লাইদেররদত এদস পড়াশুনার সুদর্াগ 

সৃরষ্ট করা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.৪) রশশু পুরস্কার 

প্রোন। 

১.৪.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

তৃণমূল পর্ িাদয়র রশশুদের সুপ্ত 

প্ররতিা রবকাদশর সুদর্াগ সৃরষ্ট এবাং 

রবরিন্ন রবষদয় সমধাসম্পন্ন রশশুদের 

স্বীকৃরত প্রোদনর জন্য রশশু পুরস্কার 

প্রোন। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.৫) রশশুর রবকাদশ 

প্রাররিক রশক্ষ্া। 

১.৫.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

দুঃস্থ ও সুরবধাবরিত রশশুদের 

সমধার লালন এবাং রবযালয়মুেী 

করা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.৬) রশশু রবকাশ 

সকে পররচালনা। 

১.৬.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

দুঃস্থ ও সুরবধাবরিত রশশুদের 

োবার ও বাসস্থানসি সলোপড়া, 

রচরকৎসা প্রোদনর মােদম পুনব িাসন 

করা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.৭) রশশু জাদঘর 

পররেশ িদনর মােদম 

সেশ ও রবদেদশর 

ইরতিাস, ঐরতিয 

সম্পদকি রশশুদের 

পরররচত করাদনা। 

১.৭.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশু জাদঘদরর মােদম সজলা ও 

উপদজলার মানরচত্র ও তথ্য 

রববরণীসি স্থানীয় ইরতিাস 

ঐরতদিযর রনেশ িন, মুরিযুদদ্ধর 

ইরতিাস, জাতীয় ও আমত্মজিারতক 

ব্যরিদত্বর জীবন আেশ ি সম্পদকি 

রশশুদের পরররচত করাদনা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.৮) রশশুর মনন, 

সমধা ও সাাংস্কৃরতক 

রবকাশ। 

১.৮.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশুর মনন, সমধা ও সাাংস্কৃরতক 

রবকাদশর  লদক্ষ্  রশশু উন্নয়ন 

কম িসূরচর আওতায় ৬৪টি সজলা 

অরফস ও ৬টি উপদজলা অরফদসর 

মােদম প্ররত বছর ৩৫টি কার্ িক্রম 

বাস্তবারয়ত িয়। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী, 

মরিলা ও রশশু রবষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূচকসমূি 

রববরণ বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা পররমাপ পদ্ধরত  

এবাং উপাি সূত্র 

সাধারণ 

 মন্তব্য 

(১.৯) রশশুদের 

উদ্ভাবনী ক্ষ্মতা 

বৃরদ্ধদত সিায়তা এবাং 

তাদের রনম িল 

রবদনােদনর ব্যবস্থা 

গ্রিদণর লদক্ষ্ রশশু 

আনন্দদমলার 

আদয়াজন। 

১.৯.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশুদের উদ্ভাবনী ক্ষ্মতা বৃরদ্ধদত 

সিায়তা এবাং তাদের জন্য রনম িল 

রবদনােদনর ব্যবস্থা গ্রিদণর লদক্ষ্ 

রশশুদের নতরর রবরিন্ন রজরনসপত্র 

এবাং রবজ্ঞান প্রদজট-এর প্রেশ িনীর 

জন্য িল রনম িাণসি প্ররতদর্ারগতা ও 

পররদবশনা রনদয় বণ িাঢ্য সমলার 

আদয়াজন করা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.১০) রশশুর রবকাদশ 

প্রাররিক রশক্ষ্া 

প্রকদল্পর মােদম ২০টি  

সে-সকয়ার সসন্টার 

পররচালনা। 

১.১০.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

গাদম িন্টস কমীর রশশুদের 

বাসস্থানসি রচি রবদনােন, সেলাধুলা, 

পররষ্কার পররচ্ছন্নতা, রচরকৎসা, 

পররচর্ িা, র্ত্ন ও প্রাক পঠদনর 

মােদম সারব িক রবকাদশ সিায়তা 

করা।  

রশশুর রবকাদশ প্রাররিক 

রশক্ষ্া প্রকল্প,  

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী 

রশশুর রবকাদশ প্রাররিক 

রশক্ষ্া প্রকদল্পর মােদম 

প্রকারশত রশশুর প্রাররিক 

র্ত্ন ও রবকাদশর সমরিত 

নীরত (ECCD Policy)-

২০১৩ এবাং বাাংলাদেশ রশশু 

একাদেমীর বারষ িক 

প্ররতদবেন ও ওদয়বসাইট। 

 

(১.১১) কুইজ ও 

রবতকি উৎসব 

 

১.১১.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশুদের অনুসরিৎসু মদনর 

রবকাদশর লদক্ষ্ জ্ঞানরিরিক ও 

যুরিরনি ির সমাজ প্ররতষ্ঠার রনরমি 

সারাদেদশ কুইজ ও রবতকি উৎসদবর 

আদয়াজন করা।  

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(১.১২) বইপড়া, 

বাাংলা বানান ও 

উিারণ এবাং ক্ষুদে 

সলেক কার্ িক্রম 

১.১২.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশুদের বই পড়ার প্ররত আগ্রি সৃরষ্ট 

এবাং শুদ্ধ বাাংলা বানান ও উিারণ 

সশোর মােদম ক্ষুদে সলেক নতররর 

কার্ িক্রদমর আদয়াজন করা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(২.১) রশশু অরধকার 

সম্পদকি সদচতনতার 

লদক্ষ্ রবশ্ব রশশু রেবস 

ও রশশু অরধকার 

সপ্তাি উের্াপন। 

২.১.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশু অরধকার সনে সম্পদকি সকল 

মিদল সদচতনতা সৃরষ্টর লদক্ষ্ 

জাতীয়িাদব রনধ িাররত প্ররতপায 

রবষয়দক সামদন সরদে সপ্তািব্যাপী 

মুি আদলাচনা, সাাংস্কৃরতক 

প্ররতদর্ারগতা, চলরিত্র প্রেশ িনী, 

সপািার, রলফদলট রবতরণ, 

সাাংস্কৃরতক অনুষ্ঠান ও রশশু  

সেয়ারলর মােদম কম িসূরচ উযাপন। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(২.২) প্রাররিক  রশক্ষ্া  

প্রোদনর মােদম 

রশক্ষ্া গ্রিদণর সুদর্াগ 

রনরচিতত করা। 

২.২.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

দুঃস্থ ও সুরবধাবরিত রশশুদের 

প্রাররিক রশক্ষ্া প্রোদনর মােদম 

রশশুদের প্রাথরমক রবযালদয় িরতির 

উপদর্াগী কদর গদড় সতালা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 

 

(২.৩) রশশু অরধকার  

বাস্তবায়দনর লদক্ষ্ 

রশশুদের রবরিন্ন 

কার্ িক্রম গ্রিণ। 

২.৩.১ 

উপকারদিাগী 

রশশু 

রশশু অরধকার সনে সম্পদকি সকল 

মিলদক অবরিত করা এবাং সনদের 

বাস্তবায়ন ত্বরারিত করা। 

বাাংলাদেশ রশশু একাদেমী বাাংলাদেশ রশশু একাদেমীর 

বারষ িক প্ররতদবেন ও 

ওদয়বসাইট। 
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