
ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, জাতীয় মিহলা সংা

এবং

সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

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

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

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

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৬ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৯ .................................... 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, ২০২০

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:

বাংলােদেশর জনসংার এক িবশাল অংশ নারী। নারী উয়ন তাই জাতীয় উয়েনর অতম শত। সমঅংশহণ ও সমঅংিশদাির নারীর
সাংিবধািনক অিধকার।  জাতীয় উয়ন,  দাির িবেমাচন ও গণতািক সমাজ িতার ে নারী  েষর সমঅংিশদাির িনিত হওয়া
জরী। জাতীয় মিহলা সংা নারীর অথ ৈনিতক উয়ন, সেচতনতা ি, দতা উয়ন ও অিধকার সংরেণর মােম নারী েষর সমতা
িতা করার লে কাজ কের যাে। িবগত ৩ বছের দির মিহলােদর আ-কম সংােনর জ ঋণ বাবদ ৬০১৩ জন মিহলােক
মিতভােব ৬ কা ৮৬ ল ১০ হাজার টাকা িবতরণ করা হেয়েছ। শহীদ আইিভ রহমান কম জীবী মিহলা হােেলর আওতায় ৬০০ জন
কম জীবী মিহলােক আবািসক িবধা দান করা হেয়েছ। িশ িদবায কের মােম ১৪১০ জন িশেক সবা দান করা হেয়েছ। িনয়িমত
কায ম ও িবিভ উয়ন কের মােম িবেশষভােব কািরগির িশা বােড র িসেলবাস অযায়ী কউটার িশণসহ িবিভ েড
১,৬১,১৫৯ জন মিহলােক আ-কম সংানলক ও সেচতনালক িশণ দান করা হেয়েছ। নারী ও িশ পাচার িতেরাধ, যৗক ও বা
িববাহ িতেরাধকে সেচতনতা ির লে ২৫৪৫  উঠান বঠেকর মােম ১,৩৫,৯৪৬ জন মিহলােক সেচতন করা হেয়েছ। অিভেযাগ
অযায়ী ৫১৭ জন িনয ািতত মিহলার িবেরাধ িমমাংসা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশর সবক উপেজলায় সংার কায ম সসারণ না হওয়া, সংার পয া বােজট ও জনবেলর অভাব, কম কতােদর েগাপগী
িশেণর  অভাব  ইতািদ  ধান  সমা  এবং  সংার  আইন  সংেশাধন,  পিরচালনা  বা  আিনকীকরণ  ইতািদ  অতম  চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

বতমােন ৫০ উপেজলায় সংার কায ম িবমান রেয়েছ। পয ায়েম অপরাপর সকল উপেজলায় সংার কায ম সসারণ, িবমান
আইন সংেশাধন ও পিরচালনা বা আিনকীকরণসহ সকল জলা শাখায় িনজ অিফস ভবন িনম াণ, বা িববাহ, নারীর িত সিহংসতা
িতেরাধ ও নারীেক দ জনশিেত পিরণত করা এবং ত ি সবা দােনর লে উয়ন ক/কম িচ বাবায়েনর পিরকনা
রেয়েছ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ২,০০০ জন মিহলােক ঋণ িবধা দান ;
• ৬,৪৪০ জন মিহলােক কিউটারসহ িবিভ েড িশণ দান ;
• ৪০,০০,০০০ জন মিহলােক ত আপাঃ কের মােম ত ি সবা দান;
• ২০০ জন কম জীবী মিহলােক হােল িবধা দান ;
• ৪৮০ জন িশেক (গােম স ও সাধারণ কম জীবী মিহলােদর িশ সান)িদবায কের (১৬) মােম সবা দান;
• ১৪০  সাা অিভেযােগর িভিেত িবেরাধ িমমাংসা।
• যৗক ও বা িববাহ িতেরাধ এবং নারী ও িশ চার রাধকে জলা ও উপেজলা পয ােয় ৯৫০ উঠান বঠক;
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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-

চয়ারান, জাতীয় মিহলা সংা

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)

নারীর মতায়ন ও রা।

১.২ অিভল (Mission)
নারীর মতায়ন, িশেণর মােম দতা ি ও উয়েনর ল ধারায় সৃকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. (১) সামািজক ও অথ ৈনিতক কম কাে নারীেদর সমেযাগ ি, দতা উয়ন ও মতায়ন।
২. (২) নারী ও িশর জ সামািজক িনরাপা জারদার করণ।
৩. (৩) নারীর আইনগত অিধকার রােথ  সহায়তা দান।

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 জীবেনর সকল ে মিহলাগেণর সেচতনতা ির লে কাজ করা ;
২. মিহলােদর অথ ৈনিতক মতায়েনর জ কািরগির ও িলক িশেণর বা করা ;
৩. নারীর সামািজক িনরাপা জারদারকরেণ আিথ ক িবধা দান ;
৪. নারী উোােদর মতায়ন ও কম দতা িবকােশ সহায়তা দান;
৫. আিনক ত িেত নারীর অংশহেণর েযাগ ি;
৬. মিহলােদর উৎপািদত প সামীক বাজারজাত করেণর লে জাতীয় ও আজািতক মলায় অংশ হণ;
৭. মিহলােদর আইনগত অিধকার রােথ  সহায়তা ও কাউিিলং করা ;
৮. কম জীবী মিহলােদর হােল িবধা দান ও িশেদর িদবায সবা দান ;
৯. মিহলােদর াথ  সংি িবিভ সেলন, সিমনার ও কম শালার বা করা; আজািতক নারী িদবস, জাতীয় িশ
িদবস, িব অজম িদবস, িব মা িদবস,  কাার সেচতনতা িদবস ও বগম রােকয়া িদবস উদযাপন;
১০. নারীর রাজৈনিতক মতায়ন;
১১. নারীর উোা উয়েনর লে িশণ দান।
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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

সামিক উয়েন নারীেদর
অংশহণ ি

দতা উয়ণ িশণ সংা ৫৩,০৯২ ৫৫১৭০ ২৮১২০ ১০,৪৭০ ১০,৪৭০
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়, অথ 
মণালয় ও পিরকনা মণালয় ।

সংার বািষ ক
িতেবদন ও িডিপিপ ।

আবাসন িবধাা কম জীবী নারী সংা ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়, অথ 
মণালয় ও পিরকনা মণালয় ।

সংার বািষ ক
িতেবদন ও িডিপিপ ।

ত সবাা নারী সংা ১,৫০,০০০ ৩০,০০,০০০ ৪০,০০,০০০ ৩০,০০,০০০ --
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়, অথ 
মণালয় ও পিরকনা মণালয় ।

সংার বািষ ক
িতেবদন ও িডিপিপ ।

দািরতা াস  ঋণ িবধাা উপকারেভাগী নারী সংা ২৫৬৩ ৩০৫০ ৩০৫০ ৩০৫০ ৩০৫০
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় ও অথ 
মণালয় ।

সংার বািষ ক
িতেবদন।

িনয ািতত নারীেদর আইনী সহায়তা
াি।

উপকারেভাগী িনয ািতত নারী % ১৮২, ১০০% ১৭০ ১৮০ ১৯০ ১৯৫
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় ও আইন
ওিবচার িবভাগ ।

সংার বািষ ক
িতেবদন ।

যৗক ও বা িববাহ িতেরাধ এবং নারী
ও িশ চার রাধ কে সেচতনতালক
উঠান বঠক

সংা ৯০০ ৯০০ ৯৫০ ১০০০ ১০০০
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় ও আইন
ওিবচার িবভাগ ।

সংার বািষ ক
িতেবদন ।

িশেদর িনরাপদ আয় ও
মেনাঃসামািজক িবকােশ সবাাি

িদবা য কের মােম উপকারেভাগী
িশ

% ৪৮০ ৪৮০ ৪৮০ ৪৮০ ৪৮০
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় ও অথ 
মণালয় ।

সংার বািষ ক
িতেবদন ও
িপিপএনিব।

সভা/সিমনার/কম শালার মােম
সেচতনতা ি

সংার কম কতা/ কম চারী এবং
পেহাােদর অংশহেণ িবষয় িভিক
সভা/সিমনার/কম শালা

সংা ৬ ৮ ৮ ৮ ৮ মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়।
সংার বািষ ক
িতেবদন ।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, 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] (১)
সামািজক ও
অথ ৈনিতক
কম কাে
নারীেদর
সমেযাগ
ি, দতা
উয়ন ও
মতায়ন।

৫০

[১.১] ১.১) রাজ বােজেটর
আওতায় মিহলােদর দতা উয়ন
িশণ দান ।

[১.১.১] িশণা
উপকারেভাগী

সমি সংা ৮ ১০৩৬৭ ১০৪৭০ ১০৪৭০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০০০০ ৯৮০০ ১০৪৭০ ১০৪৭০

[১.২] ১.২) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[১.২.১] মিনটিরং
কায ম

সমি সংা ১ ১১৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৫০ ১৫০

[১.৩] ১.৩) জলা পয ােয়(৬৪
জলা) িশিত বকার মিহলােদর
কিউটার িশণ দান ।

[১.৩.১] িশণা
উপকারেভাগী

সমি সংা ৮ ৬৩৯৩ ৬৪০০ ৬৪০০ ৫৭৬০ ৫১২০ ৪৪৮০ ৩৮৪০

[১.৪] ১.৪) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[১.৪.১] মিনটিরং
কায ম

সমি সংা ১ ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[১.৫] ১.৫) দির , অসহায়
মিহলােদর আ কম সংােনর জ
 ঋণ দান

[১.৫.১] ঋণ
সহায়তাা
উপকারেভাগী

সমি সংা ৪ ২৫০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ৩৫০০ ৩৫০০

[১.৬] ১.৬) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[১.৬.১] মিনটিরং
কায ম

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[১.৭] ১.৭) শহরােলর দির
মিহলােদর দতা উয়ন িশণ
ও বাজার িবধা দান৷

[১.৭.১] িশণা
উপকারেভাগী

সমি সংা ৭ ১২৩৭৫ ১৩৫০০ ১১২৫০ ১০৮০০ ৯৪৫০ ৮১০০ ১১২৫০

[১.৮] ১.৮) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[১.৮.১] মিনটিরং
কায ম

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.৯] ১.৯) সাধারণ ও উোা
মিহলােদর দতা উয়ন িশণ
এবং বাজার িবধা দান৷

[১.৯.১] িশণা
উপকারেভাগী নারী

সমি সংা ০ ২৩৯৫০ ৫১০০

[১.১০] ১.১০) মিনটিরং/ই-
মিনটিরং

[১.১০.১] মিনটিরং
কায ম

সমি সংা ০

[১.১১] ১.১১) ামীণ ও
উপশহরােলর মিহলােদর ত
ি সবা দান

[১.১১.১] ত সবা
া উপকারেভাগী
মিহলা৷

সমি সংা ১০ ১৫০০০০ ৩০০০০০০ ৪০০০০০০ ২৪০০০০০ ২১০০০০০ ১৮০০০০০ ১৫০০০০০ ৩০০০০০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, 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

[১.১২] ১.১২) মিনটিরং/ই-
মিনটিরং

[১.১২.১] মিনটিরং
কায ম

সমি সংা ১ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ ৬০

[১.১৩] ১.১৩) দির মিহলােদর
কম  সহায়ক ঋণ দান

[১.১৩.১] ঋণ
সহায়তাা
উপকারেভাগী
িশণা মিহলা

সমি সংা ২ ৬৩ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬০

[১.১৪] ১.১৪) মিনটিরং/ই-
মিনটিরং

[১.১৪.১] মিনটিরং
কায ম

সমি সংা ১ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[১.১৫] ১.৫) সংার
কম কতা/কম চারী এবং
কেহাােদর অংশহণ িবষয়
িভিক সভা/ সিমনার/কম শালা

[১.১৫.১] অিত
সভা/ সিমনার/
কম শালা

সমি সংা ৫ ৬ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[২] (২) নারী
ও িশর জ
সামািজক
িনরাপা
জারদার
করণ।

১৫

[২.১] ২.১) কম জীবী মিহলােদর
হােল িবধা দান

[২.১.১] কম জীবী
উপকারেভাগী মিহলা

গড় সংা ৫ ২৪১ ২০০ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ২০০ ২০০

[২.২] ২.২) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[২.২.১] মিনটিরং
কাম

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[২.৩] ২.৩) গােম স ও কারখানার
নারী িমকেদর সানেদর জ ড
কয়ার সার কম িচ

[২.৩.১] িদবাকালীণ
সবা া িশ

গড় % ৫ ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪৫০ ৪৫০

[২.৪] ২.৪) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[২.৪.১] মিনটিরং
কাম

সমি সংা ১ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩৫

[২.৫] ২.৫) সাধারন কম জীবী
মিহলােদর িশেদর জ ডেকয়ার
সার পিরচালনা

[২.৫.১] িদবাকালীণ
সবা া িশ

গড় % ২ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০

[২.৬] ২.৬) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[২.৬.১] মিনটিরং
কাম

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, 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] (৩)
নারীর
আইনগত
অিধকার
রােথ 
সহায়তা
দান।

১০
[৩.১] ৩.১) নারী িনয াতন িতেরাধ
সেলর মােম সবা দান

[৩.১.১] িনয ািতত,
ঃ, অসহায়
উপকারেভাগী মিহলা

গড় % ৬ ১৮২ ১৭০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪০ ১৪০

[৩.২] ৩.২) যৗক ও বা িববাহ
িতেরাধ এবং নারী ও িশ
পাচারেরাধকে জলা ও উপেজলা
পয ােয় সেচতনতালক উঠান
বঠক

[৩.২.১] অিত
উঠান বঠক

সমি সংা ৩ ৮৫০ ৯০০ ৯০০ ৮৯০ ৮৮০ ৮৭০ ৮৬০ ৯৫০ ১০০০

[৩.৩] ৩.৩) মিনটিরং/ই-মিনটিরং
[৩.৩.১] মিনটিরং
কাম

সমি সংা ১ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, 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: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, 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
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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, চয়ারান, জাতীয় মিহলা সংা, 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 চয়ারান, জাতীয় মিহলা সংা-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
জাতীয় মিহলা সংা

তািরখ

সিচব
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জামস জাতীয় মিহলা সংা

২ িডিপিপ ডেভলপেম েজ ােপাজাল

৩ িপিপএনিব ােপাজাল ফর াাম িফাড ম া নন ডেভলপেম বােজট।



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৬, ২০২০ ১০:৩৮ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৮, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] ১.১) রাজ বােজেটর আওতায়
মিহলােদর দতা উয়ন িশণ দান ।

[১.১.১] িশণা
উপকারেভাগী

সলাই ও এময়ডারী, ক ও বাক, চামড়াজাতিশ ও
খাতকরণ ও সংরণ িবষেয় দতা উয়ন িশণ দান
কায ম ৷

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয়,
জলা, উপেজলা শাখা ৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

[১.২] ১.২) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [১.২.১] মিনটিরং কায ম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম সংার জলা/উপেজলার িশণ কায ম সহ পিরদশ ন
করা হেব।

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] ১.৩) জলা পয ােয়(৬৪ জলা) িশিত
বকার মিহলােদর কিউটার িশণ দান ।

[১.৩.১] িশণা
উপকারেভাগী

িশিত, িশিত-বকার মিহলােদর আ-কম সংান ও কম েে
দতা ির লে ত ি ও কিউটার িশণ দান৷

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয়,
কের জলা পয ােয়র কসহ

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

[১.৪] ১.৪) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [১.৪.১] মিনটিরং কায ম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম সংার জলা/উপেজলার িশণ কায ম সহ পিরদশ ন
করা হেব।

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয়,
কের জলা পয ােয়র কসহ

পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৫] ১.৫) দির , অসহায় মিহলােদর আ
কম সংােনর জ  ঋণ দান

[১.৫.১] ঋণ সহায়তাা
উপকারেভাগী

দির, অসহায় মিহলােদর আকম সংােনর জ ৫,০০০/- থেক
১৫০০০/- পয  ঋণ িবধা দান করা হয়।

জাতীয় মিহলা সংার জলা (সদর)
ও উপেজলা দর সহ

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

[১.৬] ১.৬) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [১.৬.১] মিনটিরং কায ম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম সংার জলা/উপেজলার ঋণ কায ম পিরদশ ন করা হেব।

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৭] ১.৭) শহরােলর দির মিহলােদর
দতা উয়ন িশণ ও বাজার িবধা দান৷

[১.৭.১] িশণা
উপকারেভাগী

শহরােলর ািক মিহলােদর সলাই ও এময়ডারী, ক ও বাক,
ীণ ি, সাবান ও মামবািত তরী, বাইিং এ ােকিজং,
পালি ফািম ং, খা িয়াজাতকরণ ও সংরণ, চামড়াজাত 
তরী, নকশী কথা ও কাং েড দতা উয়নলক িশণ
কায ম।

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয়
এবং নগর িভিক মিহলা উয়ন
কের জলা পয ােয়র িশণ
কসহ।

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

[১.৮] ১.৮) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [১.৮.১] মিনটিরং কায ম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম সংার জলার িশণ কায ম সহ পিরদশ ন করা হেব।

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয়,
কের জলা পয ােয়র কসহ

পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৯] ১.৯) সাধারণ ও উোা মিহলােদর
দতা উয়ন িশণ এবং বাজার িবধা
দান৷

[১.৯.১] িশণা
উপকারেভাগী নারী

[১.১০] ১.১০) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [১.১০.১] মিনটিরং কায ম

[১.১১] ১.১১) ামীণ ও উপশহরােলর
মিহলােদর ত ি সবা দান

[১.১১.১] ত সবা া
উপকারেভাগী মিহলা৷

ঘের বেস ত ি সবা দােনর মােম মিহলােদর মতায়েনর
পথ সকরেণ সহায়তা দান৷

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়,
কের উপেজলা পয ােয়র কসহ

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১২] ১.১২) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [১.১২.১] মিনটিরং কায ম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম কের উপেজলার তেসবা দান কায ম পিরদশ ন করা
হেব।

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়,
কের উপেজলা পয ােয়র কসহ

পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.১৩] ১.১৩) দির মিহলােদর কম  সহায়ক
ঋণ দান

[১.১৩.১] ঋণ সহায়তাা
উপকারেভাগী িশণা
মিহলা

দির, অসহায় মিহলােদর আকম সংােনর জ ৫,০০০/- থেক
২০,০০০/- পয  ঋণ িবধা দান করা হয়৷

জাতীয় মিহলা সংার জলা ও
উপেজলা দর সহ

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

[১.১৪] ১.১৪) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [১.১৪.১] মিনটিরং কায ম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম সংার জলা/উপেজলার ঋণ কায ম পিরদশ ন করা হেব।

জাতীয় মিহলা সংা, ধান কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.১৫] ১.৫) সংার কম কতা/কম চারী এবং
কেহাােদর অংশহণ িবষয় িভিক সভা/
সিমনার/কম শালা

[১.১৫.১] অিত সভা/
সিমনার/ কম শালা

সংার কম কতা/কম চারী এবং কেহাারেদর অংশ হেণ নারী
উয়ননীিত, চার কৗশল বাবায়ন এবং নারী িনয াতন িতেরাধ
কে সভা/ সিমনার/কম শালার আেয়াজন করা হয়।

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়৷
জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

[২.১] ২.১) কম জীবী মিহলােদর হােল িবধা
দান

[২.১.১] কম জীবী
উপকারেভাগী মিহলা

কম জীবী মিহলােদর আবাসন সমা সমাধােন ২০০ শা িবিশ
হােল পিরচালনা৷

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়৷
জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

জাতীয় মিহলা সংার
বািষ ক িতেবদন৷

[২.২] ২.২) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [২.২.১] মিনটিরং কাম সরজিমেন কায ম পিরদশ ন করা হেব। জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়৷ পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩] ২.৩) গােম স ও কারখানার নারী
িমকেদর সানেদর জ ড কয়ার সার
কম িচ

[২.৩.১] িদবাকালীণ সবা
া িশ

গােম স কারখানার মিহলা িমকেদর িশেদর ি ও া
রাসহ িদবাযকালীণ সবা দান ও মেনাঃসামািজক িবকােশ
সহায়তা দান।

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়৷
কম িচ ১৫ জলােক।

সংার বািষ ক
িতেবদন

সংার বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] ২.৪) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [২.৪.১] মিনটিরং কাম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম সংার জলা/উপেজলার ড-কয়ার কায ম পিরদশ ন করা
হেব।

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়৷ পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[২.৫] ২.৫) সাধারন কম জীবী মিহলােদর
িশেদর জ ডেকয়ার সার পিরচালনা

[২.৫.১] িদবাকালীণ সবা
া িশ

কম জীবী মিহলােদর িশেদর িদবাযকালীণ সবা দানসহ
মেনাঃসামািজক িবকােশ সহায়তা দান ৷

জাতীয় মিহলা সংার ধান
কায ালয়।

সংার বািষ ক
িতেবদন

সংার বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] ২.৬) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [২.৬.১] মিনটিরং কাম সরজিমেন কায ম পিরদশ ন করা হেব। জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়৷ পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১] ৩.১) নারী িনয াতন িতেরাধ সেলর
মােম সবা দান

[৩.১.১] িনয ািতত, ঃ,
অসহায় উপকারেভাগী
মিহলা

নারী িনয াতন িতেরাধ ও নারীর আইনগত অিধকার আদােয়র লে
জাতীয় মিহলা সংার কীয় কায ালেয় িবমান ''নারী িনয াতন
িতেরাধ সল'' হেত িনয ািতত মিহলােদর সহায়তা দান

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়।
সংার বািষ ক
িতেবদন।

সংার বািষ ক
িতেবদন।

[৩.২] ৩.২) যৗক ও বা িববাহ িতেরাধ
এবং নারী ও িশ পাচারেরাধকে জলা ও
উপেজলা পয ােয় সেচতনতালক উঠান বঠক

[৩.২.১] অিত উঠান
বঠক

নারী ও িশ পাচার রাধ এবং যৗক ও বা িববাহ রাধকে
সেচতনতা ি।

জাতীয় মিহলা সংার জলা,
উপেজলা কায ালয়।

সংার বািষ ক
িতেবদন।

সংার বািষ ক
িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৩] ৩.৩) মিনটিরং/ই-মিনটিরং [৩.৩.১] মিনটিরং কাম
সরজিমেন/অনলাইন এ (াইিপ, ইেমা, হায়াট স এপ) ইতািদর
মােম সংার জলা/উপেজলায় অিত উঠান বঠক কায ম
পিরদশ ন করা হেব।

জাতীয় মিহলা সংা ধান কায ালয়৷ পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন
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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


