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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মিহলা িবষয়ক অিধদর দেশর অেধ ক জনেগাী নারীেক রা ও সমােজর ল াতধারায় আনয়েনর লে নারী উয়ন, মতায়ন ও সম
অিধকার িতায় কাজ কের যাে। দির সীমার নীেচ বসবাসকারী ৩০ ল ৮০ হাজার নারীেক িভিজিড, ২০ ল নারীেক মাকালীন
ভাতা দান, ৭ ল কম জীবী নারীেক াকেটং ভাতা দান, ১৬,৪০০ জন নারীেক  ঋণ দান করা হেয়েছ। ৫৯ ল ৫২ হাজার নারীেক
আ-কম সংােনর লে িবিভ িশণ দয়া হেয়েছ। ২,৫০৯ জন মিহলােক আইিন সহায়তা এবং ৮০০ জন মা ও িশেক সহায়তা কে
আয় দয়া হেয়েছ। ১,৪০০ জন কম জীবী মিহলােক হােেলর মােম িনরাপদ আবাসেনর বা করা হেয়েছ। ৬৩ ড-কয়ার সােরর
মােম ৯,৩৩২ জন িশেক িদবাকালীন সবা দান করা হেয়েছ। “জিয়তা অেষেণ” িতেযািগতার মােম িতলতােক অিতম কের
য সম নারীরা সমােজর িবিভ ে িতা লাভ কেরেছন তােদর ম থেক িত উপেজলায় ৫ কাটাগরীেত ৫ জন নারীেক “জিয়তা”
িনব াচন ও রত করার মােম নারীেদরেক সামেন এিগেয় যাওয়ার ে উু করা হেয়েছ। িকেশার-িকেশারীেদর মতায়েন ৪৮৮৩ 
াব পিরচালনা করা হেয়েছ। ঃ মিহলা ও িশ সহায়তা তহিবল হেত ১০৫০ জন ক আিথ ক সহায়তা দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কম কতােদর েগাপেযাগী িশেণর (দশী/িবেদশী) অভাব, মাঠ পয ােয়র জনবেলর অলতা মিহলা িবষয়ক অিধদেরর অতম ধান
সমা। এছাড়া ত উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী উয়েন িবিভ মণালেয়র কায েমর সময় সাধন ও সহায়তা দান এ অিধদেরর
অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ণল পয ােয়র ঃ ও অসহায় নারীেদরেক সামািজক িনরাপা বিনর আওতায় িনেয় আসা; কম কতা-কম চারীেদর দতা ি করা;
বািববাহ িতেরােধ জাতীয় কম পিরকনা ণয়ন ও বাবায়েন সহায়তা করা; সকল ে ািক নারীেদর অংশহেণর েযাগ ি
করা; নারী ও িশর িত সিহংসতা িতেরােধ কায কর পদেপ হণ; িলক ও কািরগির িশেণর মােম নারীেদর আকম সংান
িেত সহায়তা করা; কম জীবী মিহলােদর আবাসন িবধার জ কম জীবী মিহলা হােল পিরচালনা; কম জীবী মিহলােদর সানেদর জ
িশ িদবায ক িতা করা ; িভিজিড উপকারেভাগী পিরবারবেগ র িমান উয়েন সহায়তা করা ; িকেশার-িকেশারীেদর সক
পিরচয ার মােম দ মানব সেদ পিরণত করা ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় ১০.৪০ ল নারীেক িভিজিড সহায়তা দান,• ৭.২০ ল দির ও গভবতী মােয়েদর
মাকালীন ভাতা দান, • শহরােল ২.৭০ ল কম জীবী মিহলােদর াকেটং ভাতা দান
৫৫ হাজার নারীেক মা ও াকেটং ভাতা কম িচর উত সংরেণর আওতায় সবা দান।
সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় িভিজিড, মাকালীন ভাতা, কম জীবী মিহলােদর াকেটং ভাতা ও মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত সংরেণর অ  উপকারেভাগীেদর ডাটােবজ তরী।
িজববষ  উপলে ৩২০০  সলাই িবতরণ করা , • ঃ মিহলা ও িশ সহায়তা তহিবল হেত ৪০০ জনেক আিথ ক সহায়তা
দান, • ৫৫০০ জন নারীেক ঋণ দান • নারীর মতায়েন ায় ২২ ল নারীেক িশণ দান
১১১০ জন নারীেক আইিন সহায়তা ও আয় সহায়তা দান, • ১৬১৪ জন কম জীবী মিহলােক হােল িবধা দান,• ৩৪৬০ জন
কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা দান, •১৬৮০ জন নারীেক উোা িহেসেব ি করা
৪,৮৮৩  ােবর মােম ১,৪৬,৪৯০ জন িকেশার িকেশারীেদর দ মানব সেদ পিরনত করা,  • ােসবী  মিহলা  সিমিতর
মে অদান িহসােব ায় ১২ কা টাকা িবতরণ ।
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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-

মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদর

এবং

সিচব,  মিহলা  ও িশ িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............  মােসর ........  তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

জার সমতা িতার লে নারীর মতায়ন ও উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
অথ ৈনিতক কম কাে নারীর াপক অংশহণ িনিত করার লে েয়াজনীয় দতা ও যাতা অজেন সহায়তা করা, আইিন
সহায়তা দান এবং অবকাঠােমাগত েযাগ ি কের নারীর মতায়েনর মােম জার সমতা িতা করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. নারীর সামািজক িনরাপা বনী জারদারকরণ
২. নারীর মতায়ন ও উয়ন
৩. কম জীবী নারীেদর অবকাঠােমাগত িবধা িনিতকরণ
৪. ািতািনক সমতা িকরণ
৫. নারীর িত সকল ধরেণর সিহংসতা িতেরাধ ও নারীর অিধকার িনিতকরণ
৬. নারী উোােদর সহায়তাকরণ

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. জাতীয় নারী উয়ন নীিত বাবায়ন
২. সকল ে নারীর অিধকার িনিতকরণ
৩. নারী িনয াতন িতেরােধ কায কর পদেপ হেণর মােম নারীর িত সিহংসতালক আচরণ িতেরাধকরণ
৪. নারীর কম সংােনর েযাগ ি ও মতায়ন
৫. িভিজিড কম িচ বাবায়ন
৬. দির মা’র জ মাকাল ভাতা দান কম িচ বাবায়ন
৭. াকেটং মাদার সহায়তা তহিবল কম িচ বাবায়ন
৮. মা ও াকেটং ভাতা কম িচর উত সংরণ কয ম বাবায়ন
৯. নারী অিধকার রায় সেচতনতালক কায ম হণ
১০. নারীর কম সংােনর েযাগ ির লে ঋণ দান
১১. কম জীবী মিহলােক হােল িবধা দান
১২. কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবায সবা দান
১৩. ঃ মিহলা ও িশ সহায়তা তহিবল হেত ঃ মিহলা ও িশেক আিথ ক সহায়তা দান
১৪. ঃ মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরণ
১৫. নারী উয়ন সংা িবিভ মণালেয়র কায ম সময় ও পিরবীণ
১৬. িকেশার-িকেশারীেদর সক পিরচচ ার মােম িবকাশ সাধন
১৭. িবিভ িদবস উদযাপন যমন-আজািতক নারী িদবস, বািববাহ িতেরাধ, কািশ িদবস, বগম রােকয়া িদবস
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ইতািদ
১৮. িবিভ িশেণর মােম নারী উোা তরীকরণ
১৯. ােসবী মিহলা সংাসহ িনবন
২০. নারী বাব কম পিরেবশ ি ও রাকরণ
২১. কম েে নারীর অংশহণ িকে সহায়তাকরণ
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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

উয়েন নারীেদর অংশহণ
ি

িশিত নারী
সংা
(ল)

২১ ২২ ২২ ২২ ২২

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

বািষ ক িতেবদন

মা ও িশর ি এবং া
রা

াকেটং ভাতা
উপকারেভাগী,
মাকালীন ভাতা
উপকারেভাগী এবং
িভিজিড উপকারেভাগী

সংা
(ল)

১৯.৯০ ১৯.৯০ ১৯.৯০ ১৯.৯০ ১৯.৯০
অথ  মণালয়,া ও পিরবার কাণ মণালয়,ানীয়
সরকার মণালয় ,খা মণালয়

বািষ ক িতেবদন

িনয ািতত নারী ও িশেদর
িচিকৎসা, আয় ও আইনী
সহায়তা ি

রিত নারী ও িশ সংা ১১৬৮ ১০৮৫ ১১১০ ১১২০ ১১২৫
া ও পিরবার কাণ মণালয়, রা মণালয়, আইন
িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয়

বািষ ক িতেবদন

বািববাহ াস বািববাহ াসত % ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮
গভেন  ইেনােভশন ইউিনট, া ও পিরবার কাণ
মণালয়, জনিনরাপা িবভাগ, রা ি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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ৮ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ৯ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] নারীর
সামািজক
িনরাপা বনী
জারদারকরণ

৩৩

[১.১]  নারীেদর খা
সহায়তা (িভিজিড) দান

[১.১.১] িভিজিড
উপকারেভাগী

সমি
সংা
(ল)

১০ ১০.৪০ ১০.৪০ ১০.৪০ ১০.৩৮ ১০.৩৭ ১০.৩৫ ১০.৮০ ১১

[১.২] িভিজিড মিনটিরং
[১.২.১] ই-মিনটিরং সমি সংা ১ ৬০ ১০০ ১২০ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ১৫০ ২০০

[১.২.২] সরজিমেন পিরদশ ন সমি সংা ১ ১৫ ২৫ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৩৫ ৪০

[১.৩] দির ও গভবতী
মােয়েদর মাকালীন
ভাতা দান

[১.৩.১] ভাতা া
উপকারেভাগী

সমি
সংা
(ল)

৫ ৭.০০ ৭.৭০ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০ ৭.৫০ ৭.৭৫

[১.৪] দির ও গভবতী
মােয়েদর মাকালীন
ভাতা কম িচ মিনটিরং

[১.৪.১] ই-মিনটিরং সমি সংা ১ ২৫ ৩০ ৪০ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩০ ৫০ ৬০

[১.৪.২] সরজিমেন পিরদশ ন সমি সংা ১ ৫ ১০ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ২০ ২৫

[১.৫] শহরােল কম জীবী
মিহলােদর াকেটং
ভাতা দান

[১.৫.১] ভাতা া
উপকারেভাগী

সমি
সংা
(ল)

৩ ২.৫০ ২.৭৫ ২.৭০ ২.৬৫ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০ ৩.০০ ৩.২৫

[১.৬] শহরােল কম জীবী
মিহলােদর াকেটং
ভাতা কম িচ মিনটিরং

[১.৬.১] ই-মিনটিরং সমি সংা ১ ২০ ৩০ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩০ ৪০ ৫০

[১.৬.২] সরজিমেন পিরদশ ন সমি সংা ১ ৭ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫

[১.৭] মা ও
াকেটং ভাতা
কম িচর উত সংরণ

[১.৭.১] ভাতা া
উপকারেভাগী

সমি
সংা
(ল)

৩ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৯ ০.৪৮ ০.৪৭ ১.০০ ১.৩০

[১.৮] মা ও
াকেটং ভাতা
কম িচর উত সংরণ
মিনটিরং

[১.৮.১] ই-মিনটিরং সমি সংা ১ ৩৪ ৩১ ২৯ ২৭ ২৫ ৪০ ৫০

[১.৮.২] সরজিমেন পিরদশ ন সমি সংা ১ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ৩৬ ৪৬

[১.৯] সামািজক িনরাপা
বনীর আওতায়
উপকারেভাগীর ডাটােবজ
তরী

[১.৯.১] মাকালীন
উপকারেভাগীর ডাটােবজ

সমি
সংা
(ল)

১ ৬.০০ ৭.৭০ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০ ৭.৫০ ৭.৭৫

[১.৯.২] কম জীবী মিহলােদর
াকেটং ভাতা কম িচর
ডাটােবজ

সমি
সংা
(ল)

১ ২.৭০ ২.৬৫ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০ ৩.০০ ৩.২৫

[১.৯.৩] মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত
সংরেণর ডাটােবজত
উপকারেভাগী

সমি
সংা
(ল)

১ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৯ ০.৪৮ ০.৪৭ ১.০০ ১.৩০

[১.১০] : মিহলা ও
িশ সহায়তা তহিবল

[১.১০.১] আিথ ক সহায়তা
া উপকারেভাগী

সমি সংা ১ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৪০০ ৪৫০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১০ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] নারীর
মতায়ন ও
উয়ন

২২
[২.১] নারীর আ-
কম সংান িেত
িশণ দান

[২.১.১] মিহলা িশণ ও
উয়ন একােডমী কক দ
আ-কম সংান িলক
িশেণ িশণাথ সংা

সমি সংা ৪ ৪২০৮০ ৪২০৯০ ৪৪৭৯৫ ৪৩০০০ ৪২৭০০ ৪২৫০০ ৪২০৯০ ৪৪০০০ ৪৫০০০

[২.১.২] িভিজিড
উপকারেভাগী িশণাথর
সংা

সমি
সংা
(ল)

৩ ১০.৪০ ১০.৪০ ১০.৪০ ১০.৩৮ ১০.৩৭ ১০.৩৫ ১০.৮০ ১১

[২.১.৩] মাকালীন ভাতা
া উপকারেভাগী
িশণাথর সংা

সমি
সংা
(ল)

২.৫ ৭.০০ ৭.৭০ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ ৭.০০ ৭.৫০ ৭.৭৫

[২.১.৪] াকেটং ভাতা
া উপকারেভাগী
িশণাথর সংা

সমি
সংা
(ল)

২.৫ ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ২.৪০ ২.৩৮ ২.৩৭ ২.৩৬ ২.৭৫ ৩.০০

[২.১.৫] মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত
সংরেণর ডাটােবজত
উপকারেভাগী

সমি
সংা
(ল)

১ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৯ ০.৪৮ ০.৪৭ ১.০০ ১.৩০

[২.১.৬] উপেজলা পয ােয়
মিহলােদর জ আয়বধ ক
িশেণ িশণাথর সংা

সমি সংা ১ ৭২৪৮০ ৭২৪৮০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৭০০০ ৩৬০০০ ৩৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১১ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.১.৭] আনা িছটমহেল
নারীেদর জ কিউটার
িশেণ িশণাথর সংা

সমি সংা ১ ৪০০ ৪০০ ১৭৬ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫০

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

[২.২.১] িবতরণত অদান সমি
সংা
(কা)

২ ১০.০০ ১০.৯৮ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.৪০ ১১.৩০ ১১.০০ ১৩.০০ ১৪.০০

[২.৩] ােসবী মিহলা
সিমিত িনবন

[২.৩.১] নন িনবিত
সিমিতর সংা

সমি সংা ১ ২৫০ ২৭৫ ২৭৫ ২৬৫ ২৬০ ২৫৭ ২৫৫ ৩০০ ৩২৫

[২.৪] মিহলােদর আ-
কম সাদেনর জ
ঋণ দান

[২.৪.১] ঋণ া
উপকারেভাগীর সংা

সমি সংা ১ ৪৯০০ ৫০০০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫০০০ ৫১০০ ৫২০০

[২.৫] িকেশার িকেশারী
াব িতার মােম
িকেশার িকেশারীেদর
ন িবকাশ

[২.৫.১] িকেশার িকেশারী সমি সংা ১ ৪৮৮৩ ১৪৬৪৯০ ১৩০০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ১৪৬৪৯০ ১৪৬৪৯০

[২.৬] িবিভ িদবস
উদযাপন

[২.৬.১] িদবেসর সংা সমি সংা ০.৫ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[২.৭] চার ও চারনা
[২.৭.১]
িলফেলট/পাার/িশউর

সমি সংা ০.৫ ৮০০০ ১০০০০ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩০০০০ ২০০০০ ১০০০০ ৬০০০০ ৭০০০০

[২.৮] জয়ীতা অেষেণ
বাংলােদশ এর আওতায়
৫ কাটাগরীেত িবভাগীয়
পয ােয় সফল জয়ীতােদর
সাণনা দােনর মােম
নারীেদর আ-
কম সংােন উুকরণ

[২.৮.১] সাণনা দােনর
সংা।

সমি সংা ১ ৪০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১২ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] কম জীবী
নারীেদর
অবকাঠােমাগত
িবধা
িনিতকরণ

৬

[৩.১] কম জীবী
মিহলােদর হােল িবধা
দান

[৩.১.১] কম জীবী মিহলােদর
হােল সবা

গড় সংা ২ ১৪০০ ১৪১৪ ১৩৯২ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১৫০০ ১৫০০

[৩.২] কম জীবী
মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা দান
(রাজ )

[৩.২.১] িশর িদবায সবা গড় সংা ২ ২৪৪০ ২৪৫০ ২৩৫০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ২১৫০ ২৪৬০ ২৪৭০

[৩.৩] কম জীবী
মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা দান
(ক )

[৩.৩.১] িশর িদবায সবা গড় সংা ১ ৯৯২ ১০২০ ১১২০ ১১০০ ১০৫০ ১০৩০ ১০২০ ১১৭০

[৩.৪] গােম েসর মিহলা
িমকেদর হােল িবধা
দান

[৩.৪.১] মিহলা কম জীবী
িমকেদর হােল সবা

গড় সংা ১ ১৩০ ২০০ ২০০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১০০ ৩০০ ৪০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১৩ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] ািতািনক
সমতা
িকরণ

৬

[৪.১] মািসক সময় সভা
[৪.১.১] সভার িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[৪.২] কম কতা ও
কম চারীেদর দতা
উয়ন িশণ

[৪.২.১] িশণাথর সংা সমি জন ১ ৬৪৫ ১৪০৫ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭০০ ৭০০

[৪.৩]
কম কতা/কম চারীেদর ই-
ফাইিলং িরেসাস 
িশণ

[৪.৩.১] িশেণর সংা সমি সংা ১.৫ ১ ৪ ৬ ৫ ৪ ৪ ৪ ৫ ৫

[৪.৪] উপেজলা সেহ ই-
ফাইিলং চাকরণ

[৪.৪.১] উপেজলার সংা সমি সংা ১ ২২ ২৯২ ৪৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ৭০

[৪.৫] িনরিবি
ইারেনট বাকরণ

[৪.৫.১] িনরিবি ইারেনট গড় % ০.৫ ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০

[৪.৬] ড-কয়ার সাের
িসিস কােমরা াপেনর
মােম িনরাপা
জারদারকরণ

[৪.৬.১] িসিস কােমরা াপন সমি সংা ০.৫ ৩ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৩

[৪.৭] এিপএ সংি
কম কতােদর েনাদনা
দান

[৪.৭.১] িবেদশ সফর সমি জন ০.৫ ২ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১৪ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] নারীর িত
সকল ধরেণর
সিহংসতা
িতেরাধ ও
নারীর অিধকার
িনিতকরণ

৫

[৫.১] বািববাহ িনেরােধ
সেচতনতাি লক
কায ম

[৫.১.১] উঠান বঠক সমি সংা ২ ৫১০০ ৫২০০ ৫২০০ ৫১৭০ ৫১৬০ ৫১৫০ ৫১০০ ৫৩০০ ৫৪০০

[৫.২] পাচার িতেরােধ
সেচতনতাি লক
কায ম হণ

[৫.২.১] উঠান বঠক সমি সংা ১ ১৪৬০০ ১৪৬৫০ ১৪৬৫০ ১৪৬৩০ ১৪৬২০ ১৪৬১০ ১৪৬০০ ১৪৭০০ ১৪৮০০

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

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

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

[৫.৪.১] আয় ও আইিন
সহায়তা া উপকারেভাগী

সমি সংা ১ ১১৬৮ ১০৮৫ ১১১০ ১১০০ ১০৮০ ১০৭০ ১০৬০ ১১৫০ ১১৬০

[৬] নারী
উোােদর
সহায়তাকরণ

৩

[৬.১] উোােদর বসা
সসারেণর জ
িবধািদ দান

[৬.১.১] অনার মােম
া িবধা

সমি সংা ১ ৪০ ৪২ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৪৪ ৪৬

[৬.১.২] জিয়তা-কািলগ
কম িচর মােম া িবধা

সমি সংা ১ ২৫০ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৩০

[৬.২] ]“নন নারী
উোা জন ও আ-
কম  সংােনর লে
বখী পাটজাত প
উৎপাদন”

[৬.২.১] িবধা া উোা সমি সংা ১ ১২৬০ ১৬৮০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১৫ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১৬ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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

সমি % 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
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ 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 ১ 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/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১৭ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, 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] বািষ 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)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদর, সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
মিহলা িবষয়ক অিধদর

তািরখ

সিচব
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ১৯ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ মিশিবম মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

২ মিবঅ মিহলা িবষয়ক অিধদর

৩ িভিজিড ভালন ােরবল প ডভলপেম
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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]  নারীেদর খা
সহায়তা (িভিজিড) দান

[১.১.১] ি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

মিশিবম, অথ  মণালয়, খা মণালয়, ানীয়
সরকার িবভাগ, জলা শাসন, উপেজলা শাসন,
ইউিনয়ন পিরষদ

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[১.২] িভিজিড মিনটিরং
[১.২.১] ই-মিনটিরং অনলাইেন মিনটিরং মিবঅ,মিশিবম

সংি শাখা হেত া
িতেবদন

সংি শাখা হেত া
িতেবদন

[১.২.২] সরজিমেন পিরদশ ন মিবঅ ও মিশিবম কম কতাগেনর পিরদশ ন মিবঅ,মিশিবম কম কতা
সংি শাখা হেত া
িতেবদন

সংি শাখা হেত া
িতেবদন

[১.৩] দির ও গভবতী
মােয়েদর মাকালীন ভাতা
দান

[১.৩.১] ভাতা া উপকারেভাগী
পী অেলর দির গভবতী মা ও গভ
সােনর ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা
দান কায ম

মিশিবম,অথ  মণালয়, া ও পিরবার কাণ
মণালয়, জলা শাসন, ানীয় সরকার িবভাগ,
উপেজলা শাসন, ইউিনয়ন পিরষদ

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[১.৪] দির ও গভবতী
মােয়েদর মাকালীন ভাতা
কম িচ মিনটিরং

[১.৪.১] ই-মিনটিরং অনলাইেন মিনটিরং মিবঅ,মিশিবম
সংি শাখা হেত া
িতেবদন

সংি শাখা হেত া
িতেবদন

[১.৪.২] সরজিমেন পিরদশ ন মিবঅ ও মিশিবম কম কতাগেনর পিরদশ ন মিবঅ,মিশিবম কম কতা
সংি শাখা হেত া
িতেবদন

সংি শাখা হেত া
িতেবদন

[১.৫] শহরােল কম জীবী
মিহলােদর াকেটং ভাতা
দান

[১.৫.১] ভাতা া উপকারেভাগী
শহর অেলর কম জীবী দির গভবতী মা ও
গভ সােনর ি চািহদা রেণ আিথ ক
সহায়তা দান কায ম

মিশিবম, অথ  মণালয়, া ও পিরবার কাণ
মণালয়, পৗরসভা, জলা শাসন, উপেজলা
শাসন, িবিজএমইএ, িবেকএমইএ

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[১.৬] শহরােল কম জীবী
মিহলােদর াকেটং ভাতা
কম িচ মিনটিরং

[১.৬.১] ই-মিনটিরং অনলাইেন মিনটিরং মিবঅ,মিশিবম
সংি শাখা হেত া
িতেবদন

সংি শাখা হেত া
িতেবদন

[১.৬.২] সরজিমেন পিরদশ ন মিবঅ ও মিশিবম কম কতাগেনর পিরদশ ন মিবঅ,মিশিবম কম কতা
সংি শাখা হেত া
িতেবদন

সংি শাখা হেত া
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[১.৭] মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত সংরণ

[১.৭.১] ভাতা া উপকারেভাগী

পী অেলর দির গভবতী মা ও শহর
অেলর কম জীবী দির গভবতী মা এবং গভ
সােনর ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা
দানসহ অা সবা দান মিশিবম, অথ 
মণালয়, া ও পিরবার কাণ মণালয়,
পৗরসভা, জলা শাসন, উপেজলা শাসন,
িবিজএমইএ, িবেকএমইএ,ইউিনয়ন পিরষদ

মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় এবং মিহলা
িবষয়ক অিধদর

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[১.৮] মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত সংরণ
মিনটিরং

[১.৮.১] ই-মিনটিরং অনলাইেন মিনটিরং মিবঅ,মিশিবম
সংি শাখা হেত া
িতেবদন

সংি শাখা হেত া
িতেবদন

[১.৮] মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত সংরণ
মিনটিরং

[১.৮.২] সরজিমেন পিরদশ ন মিবঅ ও মিশিবম কম কতাগেনর পিরদশ ন মিবঅ,মিশিবম কম কতা সংি শাখা
মিবঅ’র সংি শাখা হেত
া িতেবদন

মিবঅ’র সংি শাখা হেত
া িতেবদন

[১.৯] সামািজক িনরাপা
বনীর আওতায়
উপকারেভাগীর ডাটােবজ তরী

[১.৯.১] মাকালীন
উপকারেভাগীর ডাটােবজ

পী অেলর দির গভবতী মা ও গভ
সােনর ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা
দান এবং দেশর দাির পীিড়ত ও ঃ
ামীণ মিহলােদর আথ  সামািজক অবার
উয়েনর লে ডাটােবজ তরী

মিশিবম, অথ  মণালয়, ানীয় সরকার িবভাগ,
উপেজলা শাসন, ইউিনয়ন পিরষদ

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[১.৯.২] কম জীবী মিহলােদর
াকেটং ভাতা কম িচর
ডাটােবজ

শহর অেলর দির গভবতী মা ও গভ
সােনর ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা
দান এবং দেশর দাির পীিড়ত ও ঃ
ামীণ মিহলােদর আথ  সামািজক অবার
উয়েনর লে ডাটােবজ তরী

মিশিবম, অথ  মণালয়, ানীয় সরকার িবভাগ,
উপেজলা
শাসন,পৗরসভা,িবিজএমইএ,িবেকএমইএ

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[১.৯.৩] মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত সংরেণর
ডাটােবজত উপকারেভাগী

পী ও শহর অেলর দির গভবতী মা ও গভ
সােনর ি চািহদা রেণ আিথ ক সহায়তা
দান এবং দেশর দাির পীিড়ত ও ঃ
ামীণ মিহলােদর আথ  সামািজক অবার
উয়েনর লে ডাটােবজ তরী

মিশিবম, অথ  মণালয়, ানীয় সরকার িবভাগ,
উপেজলা
শাসন,পৗরসভা,িবিজএমইএ,িবেকএমইএ

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[১.১০] : মিহলা ও িশ
সহায়তা তহিবল

[১.১০.১] আিথ ক সহায়তা া
উপকারেভাগী

িনয ািতত ঃ মিহলা ও িশেদর আিথ ক
সহায়তা দান।

মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত
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[২.১] নারীর আ-কম সংান
িেত িশণ দান

[২.১.১] মিহলা িশণ ও উয়ন
একােডমী কক দ আ-
কম সংান িলক িশেণ
িশণাথ সংা

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

মিহলা িবষয়ক অিধদর, জাতীয় মিহলা সংা

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[২.১.২] িভিজিড উপকারেভাগী
িশণাথর সংা

িভিজিড উপকারেভাগীেদর জীবনমান উয়ন িনব ািচত এনিজও সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[২.১.৩] মাকালীন ভাতা া
উপকারেভাগী িশণাথর সংা

মাকাল ভাতা া উপকারেভাগীেদর
জীবনমান উয়ন

িনব ািচত এনিজও সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[২.১.৪] াকেটং ভাতা া
উপকারেভাগী িশণাথর সংা

াকেটং মাদার ভাতা া উপকারেভাগীেদর
জীবনমান উয়ন

িনব ািচত এনিজও, িবিজএমইএ, িবেকএমইএ সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[২.১.৫] মা ও াকেটং
ভাতা কম িচর উত সংরেণর
ডাটােবজত উপকারেভাগী

মা ও াকেটং ভাতা া
উপকারেভাগীেদর জীবনমান উয়ন

িনব ািচত এনিজও সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[২.১.৬] উপেজলা পয ােয়
মিহলােদর জ আয়বধ ক
িশেণ িশণাথর সংা

উপেজলা পয ােয় মিহলােদর জ আয়বধ ক
িশেণ িশণাথর জীবনমান উয়ন

সংি ক সংি ক হেত া ত সংি ক হেত া ত

[২.১] নারীর আ-কম সংান
িেত িশণ দান

[২.১.৭] আনা িছটমহেল
নারীেদর জ কিউটার
িশেণ িশণাথর সংা

আনা িছটমহেল নারীেদর জ কিউটার
িশেণ িশণাথর জীবনমান উয়ন

সংি কম িচ সংি কম িচ হেত া ত সংি কম িচ হেত া ত

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

[২.২.১] িবতরণত অদান

জলা মিহলা িবষয়ক কম কতােদর মােম
িনবিত ভাল মােনর চছােসবী মিহলা সিমিত
সেহর মে বাংলােদশ মিহলা কাণ
পিরষেদর এককালীন অদান িবতরণ করা হয়।

মিহলা িবষয়ক অিধদর, জাতীয় মিহলা সংা

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[২.৩] ােসবী মিহলা সিমিত
িনবন

[২.৩.১] নন িনবিত সিমিতর
সংা

মিহলা িবষয়ক অিধদেরর জলা মিহলা
িবষয়ক কম কতােদর মােম চছােসবী
মিহলা সিমিত িনবন করা হয় ও সিমিতর
কায ম তদারিক করা হয়।

মিহলা িবষয়ক অিধদর জাতীয় মিহলা সংা

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[২.৪] মিহলােদর আ-
কম সাদেনর জ ঋণ
দান

[২.৪.১] ঋণ া
উপকারেভাগীর সংা

নারীর আকম সাদেনর জ ঋণ দান
করা হয়।

মিহলা িবয়ষক অিধদর

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত
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[২.৫] িকেশার িকেশারী াব
িতার মােম িকেশার
িকেশারীেদর ন িবকাশ

[২.৫.১] িকেশার িকেশারী
িকেশার-িকেশারী াব াপন কের আওতায়
পৗরসভা ও ইউিনয়ন পয ােয় ৪৪৮৩  াব
পিরচািলত হে

মিশিবম , মিহলা িবষয়ক অিধদর

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[২.৬] িবিভ িদবস উদযাপন [২.৬.১] িদবেসর সংা
আজািতক নারী িদবস, বগম রােকয়া, জাতীয়
কা িশ িদবসসহ িবিভ িদবস উদযাপন

মিবঅ,মিশিবম সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[২.৭] চার ও চারনা [২.৭.১] িলফেলট/পাার/িশউর
নারী ও িশ িনয াতন ব, জনসেচতনতা ির
জ িলফেলট/পাার/িশউর ি ও িবতরণ

মিবঅ,মিশিবম সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[২.৮] জয়ীতা অেষেণ
বাংলােদশ এর আওতায় ৫
কাটাগরীেত িবভাগীয় পয ােয়
সফল জয়ীতােদর সাণনা
দােনর মােম নারীেদর আ-
কম সংােন উুকরণ

[২.৮.১] সাণনা দােনর সংা।
মাঠ পয ায় হেত জাতীয় পয ােয় ৫ কাটাগিরেত
অবদােনর ীিতপ ৫ জন জিয়তা িনব াচন
করা হয়

মিবঅ,মিশিবম সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[৩.১] কম জীবী মিহলােদর
হােল িবধা দান

[৩.১.১] কম জীবী মিহলােদর
হােল সবা

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

মিহলা িবষয়ক অিধদর, জাতীয় মিহলা সংা

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[৩.২] কম জীবী মিহলােদর
িশেদর িদবায সবা দান
(রাজ )

[৩.২.১] িশর িদবায সবা

িন মিব ও মিব কম জীবী মােয়েদর
িশেদর (৬ মাস থেক ৬ বছর পয ) িনরাপেদ
রেখ কম েল িনিে কাজ করার িবধােথ 
ড-কয়ার সারসেহ সকাল ৮.৩০ হেত
িবকাল ৫.৩০ পয  িনরাপদ িদবায সবা দান
করা হয়

মিহলা িবষয়ক অিধদর ও জাতীয় মিহলা সংা

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[৩.৩] কম জীবী মিহলােদর
িশেদর িদবায সবা দান
(ক )

[৩.৩.১] িশর িদবায সবা
২০  ডেকয়ার কের আওতায় ঢাকাসহ
িবিভ জলায় কম জীবী মােদর িশেদর জ
ড-কয়ার কায ম

সংি ক

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি ক হেত া
ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি ক হেত া
ত

[৩.৪] গােম েসর মিহলা
িমকেদর হােল িবধা দান

[৩.৪.১] মিহলা কম জীবী
িমকেদর হােল সবা

গােম েসর মিহলা িমকেদর েল
আবসেনর বা করা।

মিহলা িবষয়ক অিধদর

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[৪.১] মািসক সময় সভা [৪.১.১] সভার িসা বাবায়ন কােজর গিতশীলতা ি িবিভ শাখা
মিবঅ’র শাসন শাখা হেত
া ত

মিবঅ’র শাসন শাখা হেত
া ত

[৪.২] কম কতা ও কম চারীেদর
দতা উয়ন িশণ

[৪.২.১] িশণাথর সংা িবিভ িবষেয় দতা ির জ িশণ
িশণ ও উয়ন একােডিম, মিহলা ও িবষয়ক
অিধদর

সংি শাখা হেত া সংি শাখা হেত া

[৪.৩] কম কতা/কম চারীেদর ই-
ফাইিলং িরেসাস  িশণ

[৪.৩.১] িশেণর সংা
পক-২০২১ ও িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনমােন ই-ফাইিলং িশণ দান

মিবঅ’‘র িশন ও উয়র একােডমী সংি শাখা হেত া ত সংি শাখা হেত া ত

[৪.৪] উপেজলা সেহ ই-
ফাইিলং চাকরণ

[৪.৪.১] উপেজলার সংা
২৮২  উপেজলায় ই-ফাইিলং চা রেয়েছ ।
পয ায় েম অ উপেজলায় ই-ফাইিলং চা
করা হেব

মিবঅ, এআই িশণ শাখা হেত া ত িশণ শাখা হেত া ত

[৪.৫] িনরিবি ইারেনট
বাকরণ

[৪.৫.১] িনরিবি ইারেনট
অনলাইন যাগােযাগ অাহত রাখা, কােজর
গিতশীলতা ির লে িনরিবি ইারেনট
চাকরণ

শাসন শাখা, মিবঅ শাসন শাখা হেত া ত শাসন শাখা হেত া ত

[৪.৬] ড-কয়ার সাের িসিস
কােমরা াপেনর মােম
িনরাপা জারদারকরণ

[৪.৬.১] িসিস কােমরা াপন
ড-কয়ােরর িশেদর িনরাপা
জারদারকরেণর লে িসিস কােমরা াপন

ড-কয়ার শাখা ও ড-কয়ার সার ড-কয়ার শাখা হেত া ত ড-কয়ার শাখা হেত া ত

[৪.৭] এিপএ সংি
কম কতােদর েনাদনা দান

[৪.৭.১] িবেদশ সফর
এিপএ সংি কম কতােদর েনাদনা দােনর
লে িবেদশ সফর

মিবঅ,মিশিবম িশণ শাখা হেত া ত িশণ শাখা হেত া ত

[৫.১] বািববাহ িনেরােধ
সেচতনতাি লক কায ম

[৫.১.১] উঠান বঠক
বািববাহ িনেরােধ সেচতনতাির জ উঠান
বঠক

জলা/উপেজলা পয ােয়র অিফস সহ সেচতনতা শাখা হেত া ত সেচতনতা শাখা হেত া ত

[৫.২] পাচার িতেরােধ
সেচতনতাি লক কায ম
হণ

[৫.২.১] উঠান বঠক
পাচার িতেরােধ সেচতনতাির জ উঠান
বঠক

জলা/উপেজলা পয ােয়র অিফস সহ সেচতনতা শাখা হেত া ত সেচতনতা শাখা হেত া ত

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

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

জলা/উপেজলা পয ােয়র অিফস সহ সেচতনতা শাখা হেত া ত সেচতনতা শাখা হেত া ত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

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

[৫.৪.১] আয় ও আইিন সহায়তা
া উপকারেভাগী

৬ িবভােগর মিহলা সহায়তা কম িচ,
জলা/উপেজলা নারী িনয াতন িতেরাধ সল
এবং মিহলা, িশ ও িকেশারী হফাজতীেদর
িনরাপদ আবাসন ক, গাজীর এ িনয ািতত
নারী ও িশেক আইিন সহায়তা দান ও
কাউিিলং করা হয়।

মিহলা িবষয়ক অিধদর,

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[৬.১] উোােদর বসা
সসারেণর জ িবধািদ
দান

[৬.১.১] অনার মােম া
িবধা

ণল পয ােয় নারীেদর উৎপািদত পের
বাজারজাত করেণ সহায়তা দান এবং িবিভ
মলায় নারীেদর উৎপািদত প সামী িবেয়র
েযাগ দান করা হয়।

মিহলা িবষয়ক অিধদর, জাতীয় মিহলা সংা

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয় এবং মিহলা িবষয়ক
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
ও সংি শাখা হেত া ত

[৬.১.২] জিয়তা-কািলগ
কম িচর মােম া িবধা

জিয়তা-কািলগ কম িচর মােম কম জীবী
নারীেদর জ আবাসন িবধা দান ও িশেদর
জ িদবাযেক াপন

জিয়তা-কািলগ কম িচ
জিয়তা-কািলগ কম িচ হেত
া ত

জিয়তা-কািলগ কম িচ হেত
া ত

[৬.২] ]“নন নারী উোা
জন ও আ-কম  সংােনর
লে বখী পাটজাত প
উৎপাদন”

[৬.২.১] িবধা া উোা
“নন নারী উোা জন ও আ-কম 
সংােনর লে বখী পাটজাত প
উৎপাদন”

কম িচ কম িচ হেত া ত কম িচ হেত া ত
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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 খা মণালয় িভিজিড উপকারেভাগী ১০.৪০ ল ঃ পিরবারেক খা সহায়তা দান খা শের সরবরাহ িনিতকরণ ঃ পিরবাের খাাভাব দখা িদেব।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
ঋণ া উপকারেভাগীর
সংা

সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ
সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ না হেল কান
কায ম সক সমেয় স করা সব হেবনা

বািষ ক কম সাদন িেত বিণ ত কান
কায ম যথাযথ সমেয় স সব হেবনা।
সরকােরর তািশত ফলাফল অজন বাধা
হেব।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় ভাতা া উপকারেভাগী সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ
সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ না হেল কান
কায ম সক সমেয় স করা সব হেবনা

বািষ ক কম সাদন িেত বিণ ত কান
কায ম যথাযথ সমেয় স সব হেবনা।
সরকােরর তািশত ফলাফল অজন বাধা
হেব।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় ভাতা া উপকারেভাগী সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ
সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ না হেল কান
কায ম সক সমেয় স করা সব হেবনা

বািষ ক কম সাদন িেত বিণ ত কান
কায ম যথাযথ সমেয় স সব হেবনা।
সরকােরর তািশত ফলাফল অজন বাধা
হেব।

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় িভিজিড উপকারেভাগী সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ
সময়মত অথ  বরা ও ছাড়করণ না হেল কান
কায ম সক সমেয় স করা সব হেবনা

বািষ ক কম সাদন িেত বিণ ত কান
কায ম যথাযথ সমেয় স সব হেবনা।
সরকােরর তািশত ফলাফল অজন বাধা
হেব।

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

মাকালীন উপকারেভাগীর
ডাটােবজ

জলা ও উপেজলা, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন পয ােয়
উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা িনয়িমত অান।

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ  িবতরণ
াহত হেব।

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

কম জীবী মিহলােদর
াকেটং ভাতা কম িচর
ডাটােবজ

জলা ও উপেজলা, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন পয ােয়
উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা িনয়িমত অান।

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ  িবতরণ
াহত হেব।

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

মা ও াকেটং ভাতা
কম িচর উত সংরেণর
ডাটােবজত উপকারেভাগী

জলা ও উপেজলা, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন পয ােয়
উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা িনয়িমত অান।

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ  িবতরণ
াহত হেব।

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

ভাতা া উপকারেভাগী
জলা ও উপেজলা, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন পয ােয়
উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা িনয়িমত অান।

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ  িবতরণ
াহত হেব।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:২০ া: ২৭ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

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

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

ভাতা া উপকারেভাগী
জলা ও উপেজলা, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন পয ােয়
উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা িনয়িমত অান।

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ  িবতরণ
াহত হেব।

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

ভাতা া উপকারেভাগী
জলা ও উপেজলা, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন পয ােয়
উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা িনয়িমত অান।

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ  িবতরণ
াহত হেব।

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

িভিজিড উপকারেভাগী
জলা ও উপেজলা, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন পয ােয়
উপকারেভাগী বাছাই এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা িনয়িমত অান।

ঃ নারী ও িশেদর িবিভ সহায়তা দান
িনিতকরণ

উপকারেভাগী বাছাই এবং খা ও অথ  িবতরণ
াহত হেব।


