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 মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Department of Women Affairs) 
 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিন সমূহ: 

রবশ্বায়দনর এ যুদগ প্রগরতশীল সমাজ গদড় সতালার লদক্ষয নারীর অরিকার, ক্ষমতায়ন ও কম িবান্ধব পররদবশ সৃরষ্ট অতযাবশ্যক। মরহলা 

রবষয়ক অরিেপ্তর রাষ্ট্র ও সমাদজর মূল সরাতিারায় নারী উন্নয়ন ও অরিকার প্ররতষ্ঠায় কাজ কদর র্াদে। গত ৩       রভরজরি 

কার্ িক্রদমর মােদম ১৭ লক্ষ ৫০       েররদ্র মরহলাদেরদক খাদ্য সহায়তা সেয়া হদয়দছ। প্রায় ৯ ল  ৫০              

মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রোন করা হদয়দছ। ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কম িজীবী নারীদক ল্যাকদেটাং ভাতা সহায়তা প্রোন করা হদয়দছ। ২৪,৮২৪ 

জন নারীদক ১,৬৫২.৩০ লক্ষ োকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন করা হদয়দছ। ৩১ লক্ষ ১৫       নারীদক আত্ম-কম ি  স্থাদনর লদক্ষয রবরভন্ন 

প্ররশক্ষণ সেয়া হদয়দছ। ৩,১৬৬ জন মরহলাদক আইরন সহায়তা এবাং ৯৪৫ জন    ও রশশুদক সহায়তা সকদে আশ্রয় সেয়া হদয়দছ। ১৫৩ 

      ল ,     ও                                             । কম িজীবী সহাদষ্টদলর মােদম ১,৪০০ জন কম িজীবী 

মরহলার রনরাপে আবাসদনর ব্যবস্থা করা হদয়দছ। ৪৩ট সি-সকয়ার সসন্টাদরর মােদম ২,৭৩৮ জন রশশুদক সসবা প্রোন করা হদয়দছ। 

“জরয়তা অদেষদণ” প্ররতদর্ারগতার মােদম প্ররতকূলতাদক অরতক্রম কদর সর্ সমস্ত নারীরা সমাদজর রবরভন্ন সক্ষদত্র প্ররতষ্ঠা লাভ 

কদরদছন তাদের মে সেদক প্ররত উপদজলায় ৫ট কযাোগরীদত ৫ জন নারীদক “জরয়তা” রনব িাচন ও পুরস্কৃত করার মােদম 

নারীদেরদক সামদন এরগদয় র্াওয়ার সক্ষদত্র উদু্ভদ্ধ করা হদয়দছ।                   ল    ৯,৪৮৫                         

         ।       ,          কম ি      ও    ৫৬             ৫৬                            ।      ও      

             -               ল                । আত্মরনভিরশীল করার লদক্ষয েররদ্র মরহলাদের মদে ৬,৩৫৬ ট সসলাই 

সমরশন রবতরণ করা হদয়দছ। চাকুরী রবরনদয়াগ তথ্য সকদের মােদম সরকারী ও সবসরকারী রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদন প্রায় ৭০০    মরহলার 

চাকুরীর সাংস্থান করা হদয়দছ। রকদশার-রকদশারীদের রবকাশ সািদনর মােদম েক্ষ মানব সম্পদে পররণত করার লদক্ষয ৫২৯ ট ক্লাদবর 

মােদম প্রায় ৪০ হাজার রকদশার-রকদশারীদক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদে। দুঃস্থ মরহলা ও রশশু সহায়তা তহরবল হদত ৩২৩ জন    

 রে ি  সহায়তা প্রোন করা হদয়দছ। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীরত-২০১১ বাস্তবায়ন কদল্প জাতীয় কম িপররকল্পনা-২০১৩ অনুর্ায়ী রবরভন্ন 

কম িসূরচ গ্রহন করা হদয়দছ।  

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহুঃ 

 

বাল্যরববাহ, নারীর প্ররত সরহাংসতা প্ররতদরাি, লক্ষযভূি সকল দুঃস্থ নারীদক সপ্রাগ্রাদমর অন্তভূ িি করদত না পারা, কম িকতিাদের 

যুদগাপদর্াগী প্ররশক্ষদণর অভাব এবাং মাঠ পর্ িাদয় কম িকতার অপ্রতুলতা অন্যতম প্রিান সমস্যা। প্রকৃত উপকারদভাগী বাছাই এবাং নারী 

উন্নয়দন রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র কার্ িক্রম সমেয় সািন ও সহায়তা প্রোন এ অরিেপ্তদরর অন্যতম চযাদলঞ্জ।  

 

ভরবষ্যত  পররকল্পনাুঃ 
 

এ েপ্তদরর ভরবষ্যত পররকল্পনার মদে রদয়দছ, (১) তৃণমূল পর্ িাদয়র দুঃস্থ ও অসহায় নারীদেরদক সামারজক রনরাপত্তা সবষ্টরনর 

আওতায় রনদয় আসা (২) প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক প্ররশরক্ষত জনবল রনদয়াগ এবাং কম িকতিা-কম িচারীদের েক্ষতা বৃরদ্ধ করা (৩) জাতীয় 

নারী উন্নয়ন নীরতমালা-২০১১ আদলাদক প্রণীত জাতীয় কম িপররকল্পনা-২০১৩ বাস্তবায়ন, (৪) বাল্যরববাহ প্ররতদরাদি জাতীয় 

কম িপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন সহায়তা করা (৫) সকল সক্ষদত্র প্রারন্তক নারীদের অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ সৃরি করা (৬) নারী ও 

রশশুর প্ররত সরহাংসতা প্ররতদরাদি কার্ িকর পেদক্ষপ গ্রহণ (৭) সাদবক রছেমহদলর নারীদের জীবনমান উন্নয়দনর জন্য কার্ িক্রম গ্রহণ 

(৭) বৃরত্তমূলক ও কাররগরর প্ররশক্ষদণর মােদম নারীদের স্বরনভির করা (৮) কম িজীবী  মরহলাদের আবাসন সুরবিার জন্য কম িজীবী 

মরহলা সহাদষ্টল পররচালনা (৯) কম িজীবী মরহলাদের সন্তানদের জন্য রশশু রেবার্ত্ন সকে প্ররতষ্ঠা করা (১০) রভরজরি উপকারদভাগী 

পররবারবদগ ির পুরষ্টমান উন্নয়দন সহায়তা করা (১১) মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তরািীন সকল সসবার িাো সবইজ ততরর  (১২) রকদশার-

রকদশারীদের সঠিক পররচর্ িার মােদম েক্ষ জন সম্পদে পররণত করা (১৩) দদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পররবতিদন নারীর 

অরভদর্াজদনর সক্ষদত্র সহায়তা করা (১৪) অরিেপ্তদরর কম িকতিা ও কম িচারীদের সেদশ ও রবদেদশ প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষ জন সম্পদে 

রূপান্তররত করা। 
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২০১৬-১৭ অে িবছদরর  সম্ভাব্য  প্রিান  অজিন সমূহ 

 ১০ লক্ষ নারীদক রভরজরি সহায়তা প্রোন; 

 ৫ লক্ষ েররদ্র ও গভ িবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রোন; 

 শহরাঞ্চদল ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৩০০    কম িজীবী মরহলাদের ল্যাকদেটাং ভাতা প্রোন; 

 ৪ হাজার ৫০০ জন নারীদক ক্ষুদ্রঋণ প্রোন; 

 নারীর ক্ষমতায়দন ১৭ লক্ষ ১২ হাজার ৩৫০    নারীদক প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 ১,০০০ নারীদক আইরন সহায়তা  প্রোন     ৩০০       ও               ;  

 ১,৪০০ জন কম িজীবী মরহলাদক সহাদষ্টল সুরবিা প্রোন; 

 ২,৪৪০ জন কম িজীবী মরহলাদের রশশুদের রেবার্ত্ন সসবা প্রোন; 

 ১০০ জন নারীদক উদদ্যািা রহদসদব সৃরষ্ট করা; 

 ৫২৯ ট ক্লাদবর মােদম ২০ হাজার রকদশারীদক জীবন েক্ষতা মূলক প্ররশক্ষণ প্রোন ;  

 দুঃস্থ মরহলা ও রশশু সহায়তা তহরবল হদত ৩৪০ জনদক আরে িক            ; 

      ১৮       ৩০০              ল                        ; 

 দুঃস্থ মরহলাদের মাদে প্রায় ২,১০০ ট সসলাই সমরশন রবতরণ; 

 ৬,৬০০ জন নারীদক রবরভন্ন সরকারী ও সবসরকারী প্ররতষ্ঠাদন চাকুররদত রনদয়াদগর জন্য চাকুরর রবরনদয়াগ 

তথ্য সকদের মােদম চাকুরীর আদবেন সপ্ররণ;  

     ১৮,৩০০               ল                              ৮      ৫০ ল            । 
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উপক্রমরনকা(Preamble) 

 

 

 

 

     ল /              ও         /                            ,      ও 

                    ,                                                      

     ২০২১                     ল   -  

 

মহাপররচালক, মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মরহলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র োরয়দত্ব রনদয়ারজত মাননীয়  

প্ররতমন্ত্রীর প্ররতরনরি রহসাদব সরচব, মরহলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় এর মদে ২০১৬ সাল .. ...জুন 

মাদস.....২৯...  তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রন্নলরলরখত রবষয়সমূদহ স্মতত হদলন: 
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সসকশন - ১ 

 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগর রূপকল্প  ,)Vision(  অরভলক্ষয )Mission( সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১: রূপকল্প (Vision):  

সজন্ডার সমতা আনয়দন নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।  

 

১.২. অরভলক্ষয )Mission(  : 

 

ব্যাপক ভাদব অে িননরতক কম িকাদন্ড অাংশগ্রহণ করার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় েক্ষতা ও সর্াগ্যতা অজিদন 

সহায়তাকরণ, আইরন সহায়তা প্রোন এবাং  অবকাঠাদমাগত  সুদর্াগ সৃরির দ্বারা  নারীদের 

ক্ষমতায়দনর মােদম সজন্ডার সমতা আনায়ন।  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ  )stvateeic Ociectires( :  

 

১.৩.১  মরহলা  রবষয়ক অরিেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্য: 
 

১.  নারীর সা  রজক রনরাপত্তা সবষ্টনী        করণ। 

২. নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।  

৩. কম িজীবী নারীদের অব          সুরবিা রনরিতকরণ 

৪.  নারীর প্ররত সকল িরদণর সরহাংসতা প্ররতদরাি ও নারীর অরিকার রনরিতকরণ। 

  ৫.  রকদশার-রকদশারীদের রবকাশ সািদনর মােদম                              

                                                 ।  

 

  ১.৩.২  আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্য: 

 

  ১. েক্ষতার সদে বারষ িক কম িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন রনরিতকরণ। 

  ২. কার্ িপদ্ধরত ও সসবার মাদনান্নয়ন। 

       ৩. েক্ষতা ও তনরতকতার উন্নয়ন 

  ৪. কম ি পররদবশ উন্নয়ন 

  ৫. তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

  ৫. আরে িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪ কার্ িাবরল  )cunctions( : 

 

১.  জাতীয় নারী উন্নয়ন নীরত বাস্তবায়ন;  

২. সকল সক্ষদত্র নারীর অরিকার রনরিতকরণ;  

৩. নারী রনর্ িাতন প্ররতদরাদি কার্ িকর পেদক্ষপ গ্রহদণর মােদম নারীর প্ররত সরহাংসতামূলক  

    আচরণ প্ররতদরািকরণ; 

৪. নারীর কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট ও ক্ষমতায়ন; 
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৫. রভরজরি কম িসূরচ বাস্তবায়ন; 

৬. েররদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রোন কম িসূরচ বাস্তবায়ন;  

৭. ল্যাকদেটাং মাোর সহায়তা তহরবল কম িসূরচ বাস্তবায়ন; 

৬. নারী অরিকার রক্ষায় সদচতনতামূলক কার্ িক্রম গ্রহণ; 

৭. নারীর কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরির লদক্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রোন; 

৮. কম িজীবী মরহলাদক সহাদষ্টল সুরবিা প্রোন; 

৯.  কম িজীবী মরহলাদের রশশুদের রেবার্ত্ন সসবা প্রোন; 

১০. দুঃস্থ মরহলা ও রশশু সহায়তা তহরবল হদত দুঃস্থ মরহলা ও রশশুদক আরে িক        

    ; 

১১. দুঃস্থ মরহলাদের মাদে সসলাই সমরশন রবতরণ; 

১২. নারী উন্নয়ন সাংক্রান্ত রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র কার্ িক্রম সমেয় ও পররবীক্ষণ; 

১৩.       -                                        ; 

১৪. রবরভন্ন রেবস উের্াপন সর্মন-আন্তজিারতক নারী রেবস, বাল্যরববাহ প্ররতদরাি, কন্যারশশু  

     রেবস, সবগম সরাদকয়া রেবস ইতযারে; 

১৫.                                        ; 

১৬. সস্বোদসবী মরহলা সাংস্থাসমূহ রনবন্ধন ও রনয়ন্ত্রণ। 



Page 8 of 21 

 

সসকশন - ২ 
 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর আউেকাম (Outcome /Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  
 

      ল  ল     

একক 

 

 

         

প্রকৃত 

অজিন * 
লক্ষযমাত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষপন 
 রনি িাররত লক্ষযমাত্রা  অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌেভাদব োরয়ত্ব প্রাপ্ত  মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্হা মূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

 
 

 ২০১৪-১৫ 

 

২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ১ ০  

সামরগ্রক উন্নয়দন          

অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ 
 জাতীয় সাংসদে নারী আসন % ১৯.৭ ২০ 

 

২০ 
 

২০ 
 

২০ 
সকল মন্ত্রণালয় সহরাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা 

প্ররতদবেন,বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা 

সামরগ্রক উন্নয়দন          

অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ 
প্ররশরক্ষত নারী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৮.৮০ ১০.৮৬ ১১.৪৯ ১২ ১২.৬০ 

অে ি মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

স্থানীয় সরকার রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, 

প্রােরমক ও গণরশক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও 

পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কম িসাংস্থান 

মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও তবদেরশক 

কম িসাংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

বারষ িক প্ররতদবেন 

 

মাতৃ ও রশশু মৃতুযর হার হ্রাস 

৫                মৃতুযর 

হার 
    ১,০০০     ৫৩ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪৩ 

স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

 

সহরাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা প্ররতদবেন, 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা  

প্রসবকালীন মাতৃ মৃতুযর হার 
সাংখ্যা (প্ররত 

লদক্ষয) 
২১০ ১৪৩ ১৩০ ১১০ ১০০ 

স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

 

সহরাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা প্ররতদবেন, 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা 

নবজাতদকর মৃতুযর হার প্ররত ১,০০০ জদন ৪৩ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ 

 গড় আয়ু বৃরদ্ধ  

  
গড় আয়ু (মরহলা) % ৭১.৫ ৭২ ৭২.৫ ৭২.৭ ৭৩ 

অে ি মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

স্থানীয় সরকার রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, 

প্রােরমক ও গণরশক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও 

পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,খাদ্য মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরা 

 োররদ্র হ্রাস  রভরজরি উপকারদভাগী সাংখ্যা (লক্ষ) ৭.৫ ৭.৫ ১০.০০ ১০.০০ ৭.৫০ খাদ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়  

মা ও রশশুর পুরষ্ট এবাং স্বাস্থয 

সুরক্ষা 

ল্যাকদেটাং ভাতা 

উপকারদভাগী 
সাংখ্যা (লক্ষ) ০.৮৬ ১.০০ ১.৮০ ১.৮০ ২.০০ 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়  

মাতৃত্বকালীন ভাতা 

উপকারদভাগী 
সাংখ্যা (লক্ষ) ১.২০ ২.২০ ৫.০০ ৫.৫০ ৬.০০ 

*       
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সসকশন -৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য,   অগ্রারিকার কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রা সমূহ 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষপন 

)nvoiection(  

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন 

)nvoiection(  

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অসািারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদ্নল 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মন্ত্রণালয়/ রবভাদগর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.নারীর সা  রজক 

রনরাপত্তা সবষ্টনী 

       করণ। 

৩৫ 

[১.১] দূস্থ নারীদের 

খাদ্য সহায়তা 

(রভরজরি) প্রোন 

[১.১.১] রভরজরি 

উপকারদভাগী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
১৫ ৭.৫ ৭.৫ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৭.৫ ১০.০০ ১০.০০ 

[১.২] েররদ্র ও 

গভিবতী মাদয়দের 

মাতৃত্বকালীন ভাতা 

প্রোন 

[১.২.১] 

মাতৃত্বকালীন 

ভাতা প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী 

 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
৬ ২.২০ ২.৬৪ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ২.৬৪ ৫.৫০ ৬.০০ 

[১.৩] শহরাঞ্চদল 

কম িজীবী মরহলাদের 

ল্যাকদেটাং ভাতা 

প্রোন 

[১.৩.১] ল্যাকদেটাং 

ভাতা প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী 

সাংখ্যা ৬ ১.০ ১.২০ ১.৮০ ১.৭০ ১.৬০ ১.৫০ ১.২০ ১.৮০ ২.০০ 

[১.৪] মাতৃত্বকালীন 

উপকারদভাগীর 

িাোদবস ততরী 

[১.৪.১] 

উপকারদভাগী মা 

সাংখ্যা 

(জন) 
৫ ৪৫৩৩ ৬৪০৬ ৬৪৭০  ৬৪৫৫ ৬৪৪০ ৬৪৩০ ৬৪০৬ ৬৫০০ 

 

৭০০০ 

[১.৫] দ:স্থ মরহলা ও 

রশশু সহায়তা তহরবল 

[১.৫.১] আরে িক 

সহায়তা  প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী 

সাংখ্যা ৩ 

আরে িক 

সহায়তা 

প্রোন করা 

হয়রন। 

৩২৩ ৩৪০ ৩৩৫ ৩৩০ ৩২৭ ৩২৩ ৩৫০ 

 

 

৪০০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষপন 

)nvoiection(  

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন 

)nvoiection(  

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অসািারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদ্নল 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. নারীর ক্ষমতায়ন 

ও উন্নয়ন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯ 

 

[২.১] নারীর 

ক্ষমতায়দন প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[২.১.১] প্ররশক্ষণােী 
সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
৮ ১০.৫৬ ১০.৬০ ১৭.১২ ১৬.০০ ১৫.০০ ১৩.০০ ১০.৬০ ১৮.০০ ১৮.৫০ 

[২.২] উদদ্যািাদের 

ব্যবসা সম্প্রসারদণর 

জন্য সুরবিারে প্রোন 

[২.২.১] সুরবিা প্রাপ্ত 

উদদ্যািার সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৩ ৩২৭ ৩২৭ ৩৩১ ৩৩০ ৩২৯ ৩২৮ ৩২৭ ৪০০ ৫০০ 

[২.৩]    ল     

  -কম িসম্পােদনর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

[২.৩.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত 

উপকারদভাগীর সাংখ্যা 
     ৩ ৩৭৪৬ ৪৫০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৪৫৭৫ ৪৫৫০ ৪৫০০ ৫০০০ ৫৫০০ 

[২.৪] সস্বোদসবী 

মরহলা সরমরত রনবন্ধন 

ও রনয়ন্ত্রন  

[২.৪.১]        

            
     ২ ১৭৬৯৩ ১৭৯৯৫ ১৮৩০০ ১৮২৫০ ১৮২০০ ১৮১৫০ ১৭৯৯৫ ১৮৬০০ ১৮৯০০ 

[২.৫] সস্বোদসবী 

মরহলা সরমরতসমূদহর 

মদে অনুোন রবতরণ  

[২.৫.১]          

      
      ২ ৭৩৯.২৫ ৮০০.০০ ৮৫০.০০ ৮২৫.০০ ৮২০.০০ ৮১৫.০০ ৮০০.০০ ৯০০.০০ ৯৫০.০০ 

[২.৬]            

 ও             

      (      ) 

                 

         

[২.৬.১] সসবা প্রাপ্ত 

           
     ১ ২৬৫ ২৬৭ ৩৫৯ ৩৩০ ৩০০ ২৮০ ২৬৭ ৫০০ ৫৫০ 

৩. কম িজীবী 

নারীদের  

            

সুরবিা রনরিতকরণ 

১৩ 

[৩.১] কম িজীবী 

মরহলাদের রশশুদের 

রেবার্ত্ন সসবা প্রোন 

[৩.১.১] রেবার্ত্ন  

সসবা প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী রশশুর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৫ ১৬৬৫ ২৪৪০ ২৪৪০ ২৪৪০ ২৪৪০ ২৪৪০ ২৪৪০ ২৮৩০ ৩৮৩০ 

[৩.২] কম িজীবী 

মরহলাদের সহাদষ্টল 

সুরবিা প্রোন 

[৩.২.১] কম িজীবী নরী 

উপকারদভাগীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৫ ১২০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৬৪৫ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষপন 

)nvoiection(  

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন 

)nvoiection(  

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অসািারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদ্নল 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩.৩]   সম িন্টদসর 

মরহলা      সের 

সহাদষ্টল সুরবিা প্রোন  

[৩.৩.১]   সম িন্টদসর 

মরহলা       

উপকারদভাগীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ২ 

এ প্রকদল্প ২০১৬-১৭ অে িবছর 

হদত আবাসন সুরবিা  প্রোন 

করা হদব। 

৭৪৪ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৭৫ ৮৭৪ ৮৮০ 

[৩.৪]   সম িন্টদসর 

মরহলা         

                   

প্রোন 

[৩.৪.১] রেবার্ত্ন  

সসবা প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী রশশুর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা  ১ 

এ প্রকদল্প ২০১৬-১৭ অে িবছর 

হদত রশশু রেবার্ত্ন সুরবিা 

প্রোন করা হদব। 

৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২০ ৭০ ৭৫ 

৪.নারীর প্ররত 

সকল িরদণর 

সরহাংসতা প্ররতদরাি 

ও নারীর অরিকার 

রনরিতকরণ।  

 

 

৯ 

[৪.১] বাল্যরববাহ 

প্ররতদরাি 

[৪.১.১] বাল্যরববাদহর 

হার 
% ৪ ৬২.৮ ৬২ ৬২ ৬১.৯০ ৬১.৮৫ ৬১.৮০ ৬১.৭০ ৬১ ৬০ 

[৪.২] রনর্ িারতত নারী 

ও রশশুদক     ও 

কাউরিরলাং প্রোন  

[৪.২.১]         

উপকারদভাগী 
সাংখ্যা ৩ ২৭৫    ৩০০    ৩২৫ ৩২০ ৩১০ ৩০৫ ৩০০ ৩৫০ ৩৭৫ 

[৪.৩] রনর্ িারতত 

নারী ও রশশুদক 

            প্রোন 

[৪.৩.১]        

       প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী 

সাংখ্যা ২ ৯২১ ৯৪৯    ১০০০   ৯৯০ ৯৮০ ৯৬০ ৯৪৯ ১১০০ ১২০০ 

৫. রকদশার-

রকদশারীদের 

রবকাশ সািদনর 

মােদম        

          

            

        

        

      । 

৪ 
[৫.১] রকদশার রকদশারী 

ক্লাব প্ররতরষ্ঠত 

[৫.১.১] প্ররতরষ্ঠত 

ক্লাব 
সাংখ্যা ৪ ৩৭৯ *৫২৯ *৫২৯ ৫২৯ ৫২৯ ৫২৯ ৫২৯ ৬৩৮ ৬৩৮ 

 

* রবুঃ দ্রুঃ : সর্দহতু রকদশার-রকদশারী ক্লাব প্ররতষ্ঠার প্রকল্প আপাতত সশষ হদয় সগদছ তাই ২০১৬-১৭ অে িবছদর ৫২৯ ট ক্লাবই পররচারলত হদব।  

 
 



Page 12 of 21 

 

সকৌশলগত উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন সুচক 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

         

২০১৪-২০১৫ 

     জিন 

 ২০১৫-

২০১৬ 

লক্ষযমাত্রা /রনণ িায়ক ২০১৬-২০১৭       

২০১৭-২০১৮ 

      

২০১৮-২০১৯ 
অসািারণ 

 

অরত উত্তম 

 

উত্তম 

 

চলরত মান 

 

চলরতমাদনর 

রনদ্নল 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

      সকৌশলগত উদেশ্য      

  

[১] েক্ষতার সদে 

বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

           

৬ 

 [১.১] ২০১৬-১৭ 

 ে ি           বারষ িক 

কম িসম্পােন         ল 

[১.১.১]   ি িা    

                   

চুরি     ল       ল   

      ১ 

  

১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ 

  

[১.২]   ২০১৫-১৬ 

 ে ি      বারষ িক 

কম িসম্পােন      

                  ল 

[১.১.২]   ি িা           

              

    ল   

       ১ 

  

১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬ 

  

[১.৩] ২০১৬-১৭  

 ে ি      বারষ িক 

কম িসম্পােন     

                

[১.১.৩]         

             ও 

    ল   

     ১ 

  

৪ ৩ ২ - - 

  

[১.৪] ২০১৬-১৭  

 ে ি      বারষ িক 

কম িসম্পােন       ি ি 

বারষ িক               

    ল 

[১.১.৪]   ি িা           

 ি ি বারষ িক       

            ল   

      ১ 

  

৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭ 

  

[১.৫]            

     ল           

২০১৬-১৭   ে ি      

বারষ িক কম িসম্পােন      

স্বাক্ষর 

[১.১.৫] বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরি        

 

তাররখ ১ 

  

- - - - - 

  

[১.৬]  বারষ িক 

কম িসম্পােন          

                 

             

[১.৬.১]          

                     
     ১ 

  

৩ ২ ১ - - 

  

[২]   র্ ি     ও 

সসবার মাদনান্নয়ন 
৫ 

[২.১]   -     ল  

     প্র তিন 

 

[২.১.১]        - 

    ল       প্র রতি 
তাররখ ১ 

  

২৮-০২-২০১৭  ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন সুচক 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

         

২০১৪-২০১৫ 

     জিন 

 ২০১৫-

২০১৬ 

লক্ষযমাত্রা /রনণ িায়ক ২০১৬-২০১৭       

২০১৭-২০১৮ 

      

২০১৮-২০১৯ 
অসািারণ 

 

অরত উত্তম 

 

উত্তম 

 

চলরত মান 

 

চলরতমাদনর 

রনদ্নল 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[২.২]      ল     ২ 

     সব ি       

কম িচারীর      ল    

       ও       

  রী             

          

 

[২.২.১]      ল     

২      সব ি       

কম িচারীর      ল, 

          ও       

                 

   

% ১ 

  

১০০ ৯০ ৮০ - - 

  

 

[২.৩] সসবা প্ররক্রয়ায় 

উদ্ভাবন কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন 

[২.৩.১]      

           

অনলাইন সসবা      

ল              

 ণ িা     ল        

             

  ি িাররত 

তাররখ ১ 

  

৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 

  

[২.৩.২]      

          

সসবাপ্ররক্রয়া 

সহজীকরদণর লদক্ষয 

সসবাসমূদহর  ণ িা  

   ল            

           ি িাররত 

তাররখ ১ 

  

৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 

  

 

[২.৪]  অরভদর্াগ 

            

        

[২.৪.১] রনষ্পরত্তকৃত 

অরভদর্াগ 
% ১ 

  

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

  

 

 

 

[৩]      ও 

              
৩ 

[৩.১]        

কম িসম্পােন         

              

            

       /           

   প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

[৩.১.১] প্ররশক্ষদণর 

সময়* 
   ঘণ্টা ১ 

  

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন সুচক 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

         

২০১৪-২০১৫ 

     জিন 

 ২০১৫-

২০১৬ 

লক্ষযমাত্রা /রনণ িায়ক ২০১৬-২০১৭       

২০১৭-২০১৮ 

      

২০১৮-২০১৯ 
অসািারণ 

 

অরত উত্তম 

 

উত্তম 

 

চলরত মান 

 

চলরতমাদনর 

রনদ্নল 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচার 

সকৌশল বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] ২০১৬-১৭  

 ে ি      শুদ্ধাচার 

সকৌশল বাস্তবায়ন 

               

                

             ও 

    ল    

তাররখ 
১ 

 

  

১৫-০৭-২০১৬ ৩১-০৭-২০১৬    

  

[৩.২.২]    ি িা        

                  

                 

    ল   

      ১ 

  

৪ ৩ ২ - - 

  

[৪] কম ি       

     
৩ 

[৪.১]          ও 

                 

[৪.১.১]   ি িা        

               

    ও       

      

তাররখ 

 

 

 

 

১ 

  

৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ - - 

  

[৪.২]                 

েশ িনােী       

   ল             

(Waiting room) 

            

[৪.২.১]   ি িা    

                  

           

েশ িনােী       

   ল             

      

তাররখ 

 

 

 

 

 

 

১ 

  

৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ - - 

  

[৪.৩]           

  সকি              

                

             

 

[৪.৩.১]          

  সকি              

                

           

      ১ 

  

৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭   

  

[৫]            

ও             

             

২ 
[৫.১] তথ্য        

  ল         

[৫.১.১] তথ্য        

  ল        
% 

১ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন সুচক 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

         

২০১৪-২০১৫ 

     জিন 

 ২০১৫-

২০১৬ 

লক্ষযমাত্রা /রনণ িায়ক ২০১৬-২০১৭       

২০১৭-২০১৮ 

      

২০১৮-২০১৯ 
অসািারণ 

 

অরত উত্তম 

 

উত্তম 

 

চলরত মান 

 

চলরতমাদনর 

রনদ্নল 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

            
[৫.২]       বারষ িক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

     

[৫২১.১]       বারষ িক 

প্ররতদবেন  ও          

       

 

তাররখ ১ 

  

১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬ 

  

[৬] আরে িক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
১ 

[৬.১] অরিে আপরত্ত 

রনষ্পরত্ত কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন 

[৬.১.১] বছদর অরিে 

আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

  

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

  

*        (provisional)     
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সাংদর্াজনী-১ 

 

আদ্যক্ষর 

(Acronyms) 

 
ক্ররমক নাং শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 

১. মরশরবম মরহলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২. মরবঅ মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

৩. রভরজরি ভালন িাদরবল গ্রুপ সিভলপদমন্ট 
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সাংদর্াজনী- ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপন পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

Kvh©µg  Kg©m¤úv`b                      /                                       

[১.১] দূস্থ নারীদের খাদ্য সহায়তা 

(রভরজরি) প্রোন 

[১.১.১] রভরজরি 

উপকারদভাগী 

 

সেদশর োররদ্র পীরড়ত এবাং দুঃস্থ গ্রামীণ 

মরহলাদের আে ি সামারজক অবস্থার উন্নয়দনর 

লদক্ষয রবদ্যমান খাদ্য রনরাপত্তাহীনতা, পুরষ্টহীনতা 

ও অে িননরতক রনরাপত্তাহীনতা এবাং সামারজক 

মর্ িাোর অবস্থানদক সফলভাদব অরতক্রম করার 

জন্য রভরজরি কার্ িক্রম 

 

মরশরবম, খাদ্য মন্ত্রণালয়,  

স্থানীয় সরকার রবভাগ, সজলা 

প্রশাসন, উপদজলা প্রশাসন, 

ইউরনয়ন পররষে 

   ল  ও               ল    

               
 

[১.২] েররদ্র ও গভ িবতী মাদয়দের 

মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রোন 

[১.২.১] মাতৃত্বকালীন 

ভাতা প্রাপ্ত উপকারদভাগী 

পল্লী অঞ্চদলর েররদ্র গভ িবতী মা ও গভ িস্থ সন্তাদনর 

পুরষ্ট চারহো পূরদণ আরে িক সহায়তা প্রোন কার্ িক্রম 

মরশরবম, সজলা প্রশাসন, 

স্থানীয় সরকার রবভাগ, 

উপদজলা প্রশাসন, ইউরনয়ন 

পররষে 

   ল  ও               ল    

               
 

[১.৩] শহরাঞ্চদল কম িজীবী 

মরহলাদের ল্যাকদেটাং ভাতা প্রোন 

[১.৩.১] ল্যাকদেটাং ভাতা 

প্রাপ্ত উপকারদভাগী 

শহর অঞ্চদলর কম িজীবী েররদ্র গভ িবতী মা ও গভ িস্থ 

সন্তাদনর পুরষ্ট চারহো পূরদণ আরে িক সহায়তা প্রোন 

কার্ িক্রম 

 

মরশরবম, সজলা প্রশাসন, 

উপদজলা প্রশাসন, রবরজএমইএ, 

রবদকএমইএ 

   ল  ও               ল    

               
 

[১.৪] মাতৃত্বকালীন উপকারদভাগীর 

িাোদবস ততরী 
[১.৪.১] মা উপকারদভাগী 

পল্লী অঞ্চদলর েররদ্র গভ িবতী মা ও গভ িস্থ সন্তাদনর 

পুরষ্ট চারহো পূরদণ আরে িক সহায়তা প্রোদনর লদক্ষয 

িাোদবস ততরী 

 

মরশরবম, স্থানীয় সরকার 

রবভাগ, উপদজলা প্রশাসন, 

ইউরনয়ন পররষে 

   ল  ও               ল    

               
 

[১.৫] রনর্ িারতত দূস্থ মরহলা ও 

রশশুদের আরে িক সহায়তা প্রোন 

[১.৫.১] আরে িক সহায়তা  

প্রাপ্ত উপকারদভাগী 

রনর্ িারতত দুঃস্থ মরহলা ও রশশুদের আরে িক 

সহায়তা প্রোন। 

 

   ল  ও           

    ল    

   ল  ও               ল    

               
 

[২.১] নারীর ক্ষমতায়দন প্ররশক্ষণ 

প্রোন 
[২.১.১] প্ররশক্ষণােী 

নারীর আে ি সামারজক উন্নয়দনর লদক্ষয আয়বি িক 

ও উদদ্যািা উন্নয়ন ও েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 

প্রোন  করা হয় 

         ল       
   ল  ও               ল    

               
 

[২.২] উদদ্যািাদের ব্যবসা 

সম্প্রসারদণর জন্য সুরবিারে প্রোন 

[২.২.১] সুরবিা প্রাপ্ত 

উদদ্যািার সাংখ্যা 

তৃণমূল পর্ িাদয় নারীদের উৎপারেত পদের 

বাজারজাত করদণ সহায়তা প্রোন এবাং রবরভন্ন 

সমলায় নারীদের উৎপারেত পে সামগ্রী রবক্রদয়র 

সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর, 

জাতীয় মরহলা সাংস্থা 

   ল  ও               ল    
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[২.৩]    ল        ম িসম্পােন 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন। 

[২.৩.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী। 

নারীর আত্মকম িসস্পােদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

করা হয়। 

 

মরহলা রবয়ষক অরিেপ্তর 
মরহলা রবয়ষক অরিেপ্তদরর বরষ িক 

প্ররতদবেন। 
 

[২.৪] সস্বোদসবী মরহলা সরমরত 

রনবন্ধন ও রনয়ন্ত্রন  

 

[২.৪.১]              

 

   ল                   ল  মরহলা রবষয়ক 

                              ল        

             ও সরমরতর কার্ িক্রম তোররক 

করা হয়।  

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

         ল       

   ল  ও               ল    

               
 

[২.৫] সস্বোদসবী মরহলা 

সরমরতসমূদহর মদে অনুোন রবতরণ  

[২.৫.১]                

 

 

  ল  মরহলা রবষয়ক                  

রনবরন্ধত ভাল মাদনর              ল        

সমূদহর মদে  বাাংলাদেশ মরহলা কল্যাণ পররষদের 

এককালীন অনুোন রবতরণ করা হয়। 

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

         ল       

   ল  ও               ল    

               
 

[২.৬]             ও    

               (      ) 

                          

 

[২.৬.১] সসবা প্রাপ্ত 

           

 

 

১০ সজলার ১০ উপদজলায় মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্ত 

মাদয়দের (      )  

১.     ,     ও              

২.      ও              

৩.    ও                

৪.                        ল/      

৫.             ঋ           ল    

       ল    স্বপ্ন প্যাদকজ পররচালনা করা হয়। 

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর, 

িরপ্ 

   ল  ও               ল    

               
 

[৩.১] কম িজীবী মরহলাদের রশশুদের 

রেবার্ত্ন সসবা প্রোন 

[৩.১.১] রেবার্ত্ন  সসবা প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী 

রন্নল মেরবত্ত ও মেরবত্ত কম িজীবী মাদয়দের 

রশশুদের (৬ মাস সেদক ৬ বছর পর্ িন্ত) রনরাপদে 

সরদখ কম িস্থদল রনরিদন্ত কাজ করার সুরবিাদে ি   

সি-সকয়ার সসন্টারসমূদহ সকাল ৮.৩০ হদত রবকাল 

৫.৩০ পর্ িন্ত রনরাপে রেবার্ত্ন সসবা প্রোন করা হয় 

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

         ল       

   ল  ও               ল    

               
 

[৩.২] কম িজীবী মরহলাদের সহাদষ্টল 

সুরবিা প্রোন 

[৩.২.১] কম িজীবী 

উপকারদভাগী 

মরহলাদের অে িননরতক কম িকাদন্ড সম্পৃিকরদণর 

লদক্ষয স্বল্প মূদল্য কম িজীবী মরহলাদের রনরাপত্তা ও 

আবাসন সুরবিা প্রোদনর রনরমদত্ত ৮ট কম িজীবী 

মরহলা সহাদষ্টল পররচারলত হদে  

         ল       
   ল  ও               ল    
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[৩.৩] গাদম িন্টদসর মরহলা 

শ্ররমকদের সহাদিল সুরবিা প্রোন। 

[৩.৩.১] গাদম িন্টদসর মরহলা 

শ্ররমক উপকারদভাগী। 

 

 

গাদম িন্টদসর মরহলা শ্ররমকদের স্বল্পমূদল আবসদনর 

ব্যবস্থা করা। 

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 
মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন। 
 

[৩.৪] গাদম িন্টদসর মরহলা শ্ররমদকর 

রশশুদের রেবার্ত্ন সসবা প্রোন। 

[৩.৪.১] রেবার্ত্ন  সসবা প্রাপ্ত 

উপকারদভাগী 

 

 

গাদম িন্টদসর মরহলা শ্ররমদকর রশশুদের রেবার্ত্ন 

সসবা প্রোন করা হয়। 

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 
মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন। 
 

[৪.১] বাল্যরববাহ প্ররতদরাি [৪.১.১] বাল্যরববাদহর হার 

১৮ বছদরর নীদচ সমদয়দের এবাং ২১ বছদরর নীদচ 

সছদলদের বাল্যরববাহ প্ররতদরাি কার্ িক্রম 

 

মরশরবম, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
   ল  ও               ল    

               
 

[৪.২] রনর্ িারতত নারী ও রশশুদক 

    ও কাউরিরলাং প্রোন।  

[৪.২.১]         

উপকারদভাগী 

 

৬ট রবভাদগর মরহলা সহায়তা কম িসূরচ, 

সজলা/উপদজলা নারী রনর্ িাতন প্ররতদরাি সসল এবাং 

মরহলা, রশশু ও রকদশারী সহফাজতীদের রনরাপে 

আবাসন সকে, গাজীপুর এ রনর্ িারতত নারী ও 

রশশুদক     ও কাউরিরলাং প্রোন করা হয়। 

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

 

   ল  ও               ল    

               

 

[৪.৩] রনর্ িারতত নারী ও রশশুদক 

            প্রোন। 

[৪.৩.১]               

প্রাপ্ত উপকারদভাগী 

 

৬ট রবভাদগর মরহলা সহায়তা কম িসূরচ, 

সজলা/উপদজলা নারী রনর্ িাতন প্ররতদরাি সসল এবাং 

মরহলা, রশশু ও রকদশারী সহফাজতীদের রনরাপে 

আবাসন সকে, গাজীপুর এ রনর্ িারতত নারী ও 

রশশুদক             প্রোন করা হয়। 

 

মরহলা রবষয়ক অরিেপ্তর 

 

   ল  ও               ল    

               

 

[৫.১] রকদশার রকদশারী ক্লাব 

পররচালনা  
[৫.১.১] প্ররতরষ্ঠত ক্লাব 

৭ ট রবভাদগর ৭ ট সজলার সবকট উপদজলায় 

৩৭৯ ট ইউরনয়দন ৩৭৯ ট ক্লাব পররচারলত হদে 

 

মরশরবম  
   ল  ও               ল    
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সাংদর্াজনী ৩ : কম িসম্পােদনর লদক্ষয অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাদগর উপর সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারহোসমূহ: 

 

সাংস্থার 

িরণ 
সাংস্থার নাম সাংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচক 

উি সাংস্থার রনকে সাংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগর চারহো 

চারহো/প্রতযাশার 

সর্ৌরিকতা 

উি সাংস্থার রনকে চারহোর মাত্রা 

উদল্লখ করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় রভরজরি উপকারদভাগীর সাংখ্যা 
১০ লক্ষ দুঃস্থ পররবারদক খাদ্য 

সহায়তা প্রোন 

খাদ্য k‡m¨i mieivn 

রনরিতকরণ 

১০ লক্ষ দুঃস্থ পররবারদক ৩,১৫,০০০ 

সমুঃ েন খাদ্যশস্য সরবরাহকরণ  

দুঃস্থ পররবাদর 

খাদ্যাভাব সেখা 

রেদব। 

মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

সামারজক রনরাপত্তা  (রভরজরি, 

ল্যাকদেটাং এবাং মাা্তৃত্বকালীন 

ভাতা) কার্ িক্রদমর উপকারদভাগীর 

সাংখ্যা 

সজলা ও উপদজলা এবাং ইউরনয়ন 

পর্ িাদয় উপকারদভাগী বাছাই এবাং 

নারী রনর্ িাতন প্ররতদরাি করমটর 

সভা রনয়রমত অনুষ্ঠান। 

দুঃস্থ নারী ও রশশুদের 

রবরভন্ন সহায়তা প্রোন 

রনরিতকরণ 

নীরতমালা অনুর্ায়ী বছদর রনয়রমত 

সভা আদয়াজন করা। 

উপকারদভাগী বাছাই 

এবাং খাদ্য ও অে ি 

রবতরণ ব্যাহত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


