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 ররহিলবা রবরয়ক অরধিদপ্তররেরে কররসমবাদরনরে সবারবরক রচত
(Overview of the Performance of the Department of Women Affairs)

সবাম্প্ররতিক অরর ন, চচবারলঞ্জ এববং ভরবরচতি পররেকল্পনবা

সজাম্প্ররতক বছর সমমদহর (৩বছর) প্রধিজান অজর ন সমমহ:

রবশজায়দনর এ রজদগ প্রগরতশন্ত্রীল সমজাজ গদড়ে সতজালজার লদক্ষধ্যে নজারন্ত্রীর অরধিকজার,  ক্ষমতজায়ন ও কমরবজান্ধব পররদবশ সসরষ্ট

অতধ্যেজাবশধ্যেক। মরহলজা রবষয়ক অরধিদেপ্তর রজাষ্ট্র ও সমজাদজর মমল সসজাতধিজারজায় নজারন্ত্রী উন্নয়ন ও অরধিকজার প্ররতষজায়  কজাজ

কদর রজাদচ। গত      ৩ বছদর ৩ লক্ষ নজারন্ত্রীদক মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন ভজাতজা প্রদেজান করজা হদয়দছ। ২ লক্ষ ৫০ হজাজজার কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

নজারন্ত্রীদক লধ্যেজাকদটেরটেবাং ভজাতজা সহজায়তজা প্রদেজান করজা হদয়দছ। রভরজরডি কজাররক্রদমর মজাধিধ্যেদম ১৫ লক্ষ দেররদ্র মরহলজাদদেরদক

খজাদেধ্যে সহজায়তজা সদেয়জা হদয়দছ। ১৯ লক্ষ নজারন্ত্রীদক আত-কমরসবাংসজাদনর লদক্ষধ্যে রবরভন্ন প্ররশক্ষণ সদেয়জা হদয়দছ। ২৪৮২৪ জন

নজারন্ত্রীদক ১৬৫২.৩০ লক্ষ টেজাকজা ক্ষজ দ্র ঋণ প্রদেজান করজা হদয়দছ। ৪৩রটে সডি-সকয়জার সসনজাদরর মজাধিধ্যেদম ২৭৩৮ জন রশশুদক

সসবজা প্রদেজান করজা হদয়দছ। ৩১৬৬ জন মহহিললাককে আইহন সহিলায়তলা এববং ৯৪৫ জন মলা ও হশিশুককে সহিলায়তলা ককেকননন্দ্রে আশ্ন্দ্রেয় কদেয়লা
হিকয়কছে। “জহয়তলা অকনবষকণে” প্ন্দ্রেহতকযলাহগতলান্দ্রে মলাধ্যকম প্ন্দ্রেহতকেক লতলাককে অহতক্ন্দ্রেম কেকন্দ্রে কয সমস্ত নলান্দ্রেরীন্দ্রেলা সমলাকজন্দ্রে হবহভিনন কক্ষেকতন্দ্রে
প্ন্দ্রেহতষলা ললাভি কেকন্দ্রেকছেন তলাকদেন্দ্রে মধ্য কথেককে প্ন্দ্রেহত উপকজললায় ৫হটি ক্যলাটিলাগন্দ্রেরীকত ৫ জন নলান্দ্রেরীককে “জহয়তলা” রনবরজাচন ও পপন্দ্রেস্কেকৃত কেন্দ্রেলান্দ্রে
মলাধ্যকম নলান্দ্রেরীকদেন্দ্রেককে সলামকন এহগকয় যলাওয়লান্দ্রে কক্ষেকতন্দ্রে উনভিপনধ কেন্দ্রেলা হিকয়কছে। ২৪৫ জন নলান্দ্রেরীককে উকনযলাগক্তলা হহিকসকব গকড়ড় কতলাললান্দ্রে
জনয সহিলায়তলা প্ন্দ্রেদেলান কেন্দ্রেলা হিকয়কছে।  কমরজন্ত্রীবন্ত্রী সহজাদষ্টদলর মজাধিধ্যেদম  ১৪০০  জন কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মরহলজার রনরজাপদে আবজাসদনর

বধ্যেবসজা করজা হদয়দছ। দেররদ্র মরহলজাদদের মদধিধ্যে ২৭২০ রটে সসলজাই সমরশন রবতরণ করজা হদয়দছ। চজাকজ রন্ত্রী রবরনদয়জাগ তথধ্যে

সকদন্দ্রের মজাধিধ্যেদম সরকজারন্ত্রী ও সবসরকজারন্ত্রী রবরভন্ন প্ররতষজাদন প্রজায় ৭০০ মরহলজার চজাকজ রন্ত্রীর সবাংসজান করজা হদয়দছ। হকেকশিলান্দ্রে-
হকেকশিলান্দ্রেরীকদেন্দ্রে হবকেলাশি সলাধকনন্দ্রে মলাধ্যকম দেক্ষে মলানব সম্পকদে পহন্দ্রেণেত কেন্দ্রেলান্দ্রে লকক্ষেকয ৩৭৯ হটি ক্ললাকবন্দ্রে মলাধ্যকম প্ন্দ্রেলায় ৪০ হিলাজলান্দ্রে হকেকশিলান্দ্রে-

হকেকশিলান্দ্রেরীককে প্ন্দ্রেহশিক্ষেণে প্ন্দ্রেদেলান কেন্দ্রেলা হিকচ। জজাতন্ত্রীয় নজারন্ত্রী উন্নয়ন নন্ত্রীরত-২০১১ বজাসবজায়ন কদল জজাতন্ত্রীয় কমরপররকলনজা-২০১৩

অনজরজায়ন্ত্রী রবরভন্ন কমরসমরচ গহন করজা হদয়দছ। 

সমসধ্যেজা এববাং চধ্যেজাদলঞ্জসমমহঃঃ
নজারন্ত্রীর প্ররত সমজাদজর সনরতবজাচক মদনজাভজাব,  বজালধ্যেরববজাহ,  মজাঠ পররজাদয় অপ্রতজ ল জনবল,  প্রদয়জাজনন্ত্রীয় রজানবজাহন ও

অরফিস সরঞ্জজাদমর অভজাব, প্ররশরক্ষত ও দেক্ষ জনবদলর অভজাব, সকল সক্ষদত প্রজারন্তিক নজারন্ত্রীদদের অবাংশগহণ রনরশ্চিত

করদত নজা পজারজা, নজারন্ত্রী ও রশশুর প্ররত সরহবাংসতজা, সরঠক সক্ষদত সরঠক সসবজা প্রদেজান নজা করজা, নজারন্ত্রী উন্নয়দন সরকজাদরর

রবরভন্ন মনণজালদয়র কজাররক্রম এববাং সবসরকজারন্ত্রী সবাংসজার সজাদথ সমন্বয়হন্ত্রীনতজা দেপ্তদরর অনধ্যেতম চধ্যেজাদলঞ্জ।

ভরবরচতি  পররেকল্পনবাঃঃ
এ দেপ্তদরর ভরবষধ্যেত পররকলনজার মদধিধ্যে রদয়দছ, (১) তস নমমল পররজাদরর দেজস ও অসহজায় নজারন্ত্রীদদেরদক সজামজারজক রনরজাপতজা

সবষ্টরনর আওতজায় রনদয় আসজা।  (২)  প্রদয়জাজনন্ত্রীয় সবাংখধ্যেক প্ররশরক্ষত জনবল রনদয়জাগ এববাং  কমরকতর জা-কমরচজারন্ত্রীদদের

দেক্ষতজা  বসরদ্ধ  করজা  (৩)  জজাতন্ত্রীয়  নজারন্ত্রী  উন্নয়ন  নন্ত্রীরতমজালজা-২০১১  আদলজাদক প্রণন্ত্রীত জজাতন্ত্রীয়  কমরপররকলনজা-২০১৩

বজাসবজায়ন, (৪) বজালধ্যেরববজাহ প্ররতদরজাদধি জজাতন্ত্রীয় কমরপররকলনজা প্রণয়ন ও বজাসবজায়ন (৫) সকল সক্ষদত প্রজারন্তিক নজারন্ত্রীদদের

অবাংশগহণ  রনরশ্চিতকরণ  (৬)  নজারন্ত্রী  ও  রশশুর  প্ররত সরহবাংসতজা  প্ররতদরজাদধি  কজাররকর  পদেদক্ষপ গহণ  (৭)  সজাদবক

রছটেমহদলর নজারন্ত্রীদদের  জন্ত্রীবনমজান উন্নয়দনর জনধ্যে কজাররক্রম গহণ। (৭)  বসরতমমলক ও কজাররগরর প্ররশক্ষদণর মজাধিধ্যেদম

নজারন্ত্রীদদের সরনভর র করজা।  (৮)  রকদশজার-রকদশজারন্ত্রীদদের সরঠক পররচররজার মজাধিধ্যেদম দেক্ষ জন সমদদে পররণত করজা।  (৯)

দেজদররজাগ বধ্যেবসজাপনজা ও জলবজায়জ পররবতর দন নজারন্ত্রীর অরভদরজাজদনর সক্ষদত সহজায়তজা করজা। (১০) অরধিদেপ্তদরর কমরকতর জা ও

কমরচজারন্ত্রীদদের সদেদশ ও রবদদেদশ প্ররশক্ষদণর মজাধিধ্যেদম দেক্ষ জন সমদদে রূপজান্তিররত করজা।
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২০১৫-১৬ অররবছররেরে  সমবাবচ  প্রধিবান  অরর ন সরসহি

 ৭ লক্ষ  ৫০ হজাজজার নজারন্ত্রীদক রভরজরডি সহজায়তজা প্রদেজান

 ২ লক্ষ ৬৪ হজাজজার দেররদ্র ও গভর বতন্ত্রী মজাদয়দদের মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন ভজাতজা প্রদেজান

 শহরজাঞ্চদল ১ লক্ষ ২০ হজাজজার কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মরহলজাদদের লধ্যেজাকদটেরটেবাং ভজাতজা প্রদেজান

 নজারন্ত্রীর ক্ষমতজায়দন ১১ লক্ষ ১৩ হজাজজার নজারন্ত্রীদক প্ররশক্ষণ প্রদেজান

 ১৪০০ জন কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মরহলজাদক সহজাদষ্টল সজরবধিজা প্রদেজান

 ১৬৬৫ জন কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মরহলজাদদের রশশুদদের রদেবজারত্ন সসবজা প্রদেজান

 ১০০ জন নজারন্ত্রীদক উদদেধ্যেজাগকজা  রহদসদব সসরষ্ট করজা

 আধিজরনক তথধ্যে প্ররজরকদত ২১০০ নজারন্ত্রীর অবাংশ গহদনর সজদরজাগ সসরষ্ট করজা

 ৫০০ নজারন্ত্রীদক আইরন সহজায়তজা  প্রদেজান এববাং ৩০০ জন মজা ও রশশুদক আশ্রয় প্রদেজান 

 ৩৭৯রটে কজাদবর মজাধিধ্যেদম ৪০ হজাজজার রকদশজারন্ত্রীদক জন্ত্রীবন দেক্ষতজা মমলক প্ররশক্ষণ প্রদেজান  

 ৬৫০০ নজারন্ত্রীদক রবরভন্ন সরকজারন্ত্রী ও সবসরকজারন্ত্রী প্ররতষজাদন চজাকজ ররদত রনদয়জাদগর জনধ্যে চজাকজ রর

রবরনদয়জাগ তথধ্যে সকদন্দ্রের মজাধিধ্যেদম চজাকজ রন্ত্রীর আদবদেন সপ্ররণ। 

প্রসবাবনবা/উপক্রররনকবা(Preamble)

গণপ্রজজাতনন্ত্রী  বজাবাংলজাদদেশ  সরকজাদরর  মরহলজা ও রশশু রবষয়ক মনণজালদয়র  দেজারয়দত্ব

রনদয়জারজত মজাননন্ত্রীয়  প্ররতমনন্ত্রীর প্ররতরনরধি রহদসদব সরচব, মরহলজা ও রশশু রবষয়ক মনণজালয়

এববাং

মরহলজা রবষয়ক অরধিদেপ্তদরর দেজারয়দত্ব রনদয়জারজত মহজাপররচজালক এর মদধিধ্যে

 ২০১৫ সজাদলর    সসদপমরমজাদসর  ২১  তজাররদখ এই বজারষরক কমরসমজাদেন চজ রক সজাক্ষররত

হল।

এই চজ রকদত সজাক্ষরকজারন্ত্রী উভয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমমদহ সম্মত হদলন:
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সসকশন   -   ১

মনণজালয়/রবভজাদগর রূপকল (Vision) , অরভলক্ষধ্যে(Mission), সককৌশলগত উদদ্দেশধ্যেসমমহ এববাং

কজাররজাবরল

১.১: রূপকল (Vision): 

সজনজার সমতজা আনয়দন নজারন্ত্রীর ক্ষমতজায়ন ও উন্নয়ন। 

১.২. অরভলক্ষধ্যে(Mission)  :

সকল সক্ষদত নজারন্ত্রীর  অরধিকজার  প্ররতষজা  ও অবাংশগহণ রনরশ্চিত করজার  মজাধিধ্যেদম

ক্ষমতজায়ন ও উন্নয়ন।

১.৩ সককৌশলগত উদদ্দেশধ্যে সমমহ (Strategic Objectives) :

১.৩.১ মরহলজা  রবষয়ক অরধিদেপ্তদরর সককৌশলগত উদদ্দেশধ্যে  :

১. নজারন্ত্রীর সজামজারজক রনরজাপতজা সবষ্টনন্ত্রী রনরশ্চিতকরণ।

২.নজারন্ত্রীর  প্ররত  সকল  ধিরদণর  সরহবাংসতজা  প্ররতদরজাধি  ও  নজারন্ত্রীর  অরধিকজার

রনরশ্চিতকরণ।

৩. নজারন্ত্রীর ক্ষমতজায়ন ও উন্নয়ন।

৪. রকদশজার-রকদশজারন্ত্রীদদের রবকজাশ সজাধিদনর মজাধিধ্যেদম দেক্ষ জন সমদদে রূপজান্তির করজা।

১.৩.২  আবরশধ্যেক সককৌশলগত উদদ্দেশধ্যে  :

১. উদজাবন ও অরভদরজাগ প্ররতকজাদরর মজাধিধ্যেদম সসবজার মদনজান্নয়ন।

২. দেক্ষতজার সদঙ্গে বজারষরক কমরসমজাদেন চজ রক বজাসবজায়ন।

৩. প্রশজাসরনক সবাংসজার ও ননরতকতজার উন্নয়ন।

৪. তথধ্যে অরধিকজার ও সপ্রদণজারদেত তথধ্যে প্রকজাশ বজাসবজায়ন।

৫. আরথরক বধ্যেবসজাপনজার উন্নয়ন।

১.৪ কজাররজাবরল (Functions) :

১. নজারন্ত্রী রনররজাতন প্ররতদরজাধি
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২. সকল সক্ষদত নজারন্ত্রীর অরধিকজার রনরশ্চিতকরণ। 

৩. নজারন্ত্রীর কমরসবাংসজাদনর সজদরজাগ সসরষ্ট ও ক্ষমতজায়ন

৪. নজারন্ত্রী উন্নয়ন সবাংক্রজান্তি রবরভন্ন মনণজালদয়র কজাররক্রম সমন্বয় ও পররবন্ত্রীক্ষণ

৫. জজাতন্ত্রীয় নজারন্ত্রী উন্নয়ন নন্ত্রীরত বজাসবজায়ন

৬. নজারন্ত্রী  অরধিকজার রক্ষজায় সদচতনতজামমলক কজাররক্রম গহণ

৭. নজারন্ত্রীর আইনগত সহজায়তজা প্রদেজান।

৮. নজারন্ত্রীর প্ররত সরহবাংসতজামমলক আচরণ প্ররতদরজাধিকরণ। 

৯. রকদশজার-রকদশজারন্ত্রীদদের সরঠক পররচচর জার মজাধিধ্যেদম রবকজাশ সজাধিন।

১০.  আন্তিজর জারতক  নজারন্ত্রী  রদেবস, বজালধ্যেরববজাহ  প্ররতদরজাধি  ও  কনধ্যেজারশশু  রদেবস

উদেরজাপন

১১. রবরভন্ন প্ররশক্ষদনর মজাধিধ্যেদম নজারন্ত্রী উদদেধ্যেজাকজা নতরন্ত্রীকরণ।

১২. সসচজাদসবন্ত্রী মরহলজা সবাংসজাসমমহ রনবন্ধন ও রনয়নণ।
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সসকশন - ২

ররহিলবা রবরয়ক অরধিদপ্তররেরে আউটকবার (Outcome)

আউটকবার
)Outcome (

কররসমবাদন সসচক  সরসহি
(Performance

Indicator)

একক
(Unit)

রভরত্তিবছরে

২০১৩-১৪

প্রকক তি

অরর ন

২০১৪-

১৫

লকচরবাতবা

২০১৫-১৬

প্ররকপন
রন্ত্রণবালয়/রবভবারগেরে রনধিরবাররেতি প্রভবাব

অরর রনরে সকরত সযযৌরভবারব দবায়য়

রন্ত্রণবালয়/রবভবাগে/ সবংস্হিবা রসরহিরে নবার

উপবাত্তিসসত
(Source of Data)২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

সজামরগক উন্নয়দন 

নজারন্ত্রীদদের অবাংশগহণ 

বসরদ্ধ

 অথরনন্ত্রীরতদত নজারন্ত্রীর 

অবদেজান বসরদ্ধ (কস রষ, রশল, 

রশক্ষজা, সসবজা খজাদতনজারন্ত্রীর 

অবাংশ গহন বসরদ্ধ)

সবাংখধ্যেজা

(লক্ষ)
১.৬৮ ১.৭০ ১.৭২ ১.৭৪ ১.৭৬

সকল মনণজালয়
বজাবাংলজাদদেশ পররসবাংখধ্যেজান

বজধ্যেদরজা

প্ররশরক্ষত নজারন্ত্রী
সবাংখধ্যেজা

(লক্ষ)
৮.৫৭ ১০.৫৬ ১১.১৩ ১১.৫০ ১২

অথর মনণজালয়, সমজাজকলধ্যেজাণ

মনণজালয়, সজানন্ত্রীয় সরকজার রবভজাগ,

রশক্ষজা মনণজালয়, প্রজাথরমক ও গণরশক্ষজা

মনণজালয়, সজাসধ্যে ও পররবজার কলধ্যেজাণ

মনণজালয়, শ্রম ও কমরসবাংসজান

মনণজালয়, প্রবজাসন্ত্রী কলধ্যেজাণ ও নবদদেরশক

কমরসবাংসজান মনণজালয়, রজব ও ক্রন্ত্রীড়েজা

মনণজালয়

বজারষরক প্ররতদবদেন

মজাতস  মসতজ ধ্যের হজার হজাস

প্রসবকজালন্ত্রীন মজাতস  মসতজ ধ্যের 

হজার

সবাংখধ্যেজা 

(প্ররত 

লদক্ষধ্যে)

২১০ ১৪৩ ১৩০ ১১০ ১০০

সজাসধ্যে ও পররবজার কলধ্যেজাণ মনণজালয়,

সমজাজকলধ্যেজাণ মনণজালয়

সহসজাব্দ উন্নয়ন লক্ষধ্যেমজাতজা

প্ররতদবদেন,

বজাবাংলজাদদেশ পররসবাংখধ্যেজান

বজধ্যেদরজা
নবজজাতদকর মসতজ ধ্যের হজার

প্ররত ১০০০

জদন
৪৩ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০
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গড়ে আয়জ বসরদ্ধ গড়ে আয়জ (মরহলজা) % ৭১.৫ ৭২ ৭২.৫০ ৭২.৭০ ৭৩

অথর মনণজালয়, সমজাজকলধ্যেজাণ

মনণজালয়, সজানন্ত্রীয় সরকজার রবভজাগ,

রশক্ষজা মনণজালয়, প্রজাথরমক ও গণরশক্ষজা

মনণজালয়, সজাসধ্যে ও পররবজার কলধ্যেজাণ

মনণজালয়,খজাদেধ্যে মনণজালয়

বজাবাংলজাদদেশ পররসবাংখধ্যেজান

বজধ্যেদরজা

দেররদ্রতজা হজাস রভরজরডি উপকজারদভজাগন্ত্রী
সবাংখধ্যেজা 

(লক্ষ)
৭.৫ ৭.৫ ৭.৫ ৭.৫ ৭.৫

খজাদেধ্যে মনণজালয় ও সজানন্ত্রীয় সরকজার

মনণজালয়

মরহলজা রবষয়ক অরধিদেপ্তদরর

বজারষরক প্ররতদবদেন

মজা ও রশশুর পজরষ্ট 

এববাং সজাসধ্যে সজরক্ষজা

লধ্যেজাকদটেরটেবাং ভজাতজা 

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা 

(লক্ষ)
০.৮৬ ১.০ ১.২০ ১.৩৮ ১.৫৮

সজানন্ত্রীয় সরকজার মনণজালয় মরহলজা রবষয়ক অরধিদেপ্তদরর

বজারষরক প্ররতদবদেন

মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন ভজাতজা 

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা 

(লক্ষ)
১.২ ২.২ ২.৬৪ ৩.৩৬ ৩.৩৬
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সসকশন -৩

সকযৌশলগেতি উরদ্দেশচ,  অগবারধিকবারে কবাযরক্রর, কররসমবাদন সসচক এববং লকচরবাতবা সরসহি

সককৌশলগত

উদদ্দেশধ্যে
(Strategic

Objectives)

সককৌশলগত

উদদ্দেদশধ্যের

মজান
(Weight of
Strategic

Objective)

কজাররক্রম
(Activities)

কমরসমজাদেন

সমচক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কমরসমজাদে

ন

সমচদকর

মজান
(Weight of

Performance
Indicators)

রভরতবছ

র
(Base
Year)

২০১৩-

১৪

প্রকস ত

অজর ন

২০১৪-

১৫

লক্ষধ্যেমজাতজা/ক্রজাইদটেররয়জা মজান২০১৫-১৬
(Target /Criteria Value for FY 2015-16)

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৬-১৭

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৭-১৮

অসজাধিজার

ণ

অরত

উতম
উতম

চলরত

মজান

চলরত

মজাদনর

রনদম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

রন্ত্রণবালয়/ রবভবারগেরে সককৌশলগত উদদ্দেশধ্যেসমমহ
১.নজারন্ত্রীর

সজামজারজক

রনরজাপতজা সবষ্টনন্ত্রী

রনরশ্চিতকরণ।

৪০ [১.১] দেমস

নজারন্ত্রীদদের খজাদেধ্যে

সহজায়তজা

(রভরজরডি)

প্রদেজান

[১.১.১] রভরজরডি

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা

(লক্ষ)
১৫ ৭.৫ ৭.৫ ৭.৫ ৭.৪৫ ৭.৪০ ৭.৩৫ ৭.৩০ ৭.৫ ৭.৫

[১.২] দেররদ্র ও

গভর বতন্ত্রী

মজাদয়দদের

মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন

ভজাতজা প্রদেজান

[১.২.১]মজাতস ত্বকজা

লন্ত্রীন

ভজাতজা প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা

(লক্ষ)

১০ ১.২০ ২.২০ ২.৬৪ ২.৬৩ ২.৬৩ ২.৬২ ২.৬২ ৩.১৭ ৩.৮০

Page 10 of 25



সককৌশলগত

উদদ্দেশধ্যে
(Strategic

Objectives)

সককৌশলগত

উদদ্দেদশধ্যের

মজান
(Weight of
Strategic

Objective)

কজাররক্রম
(Activities)

কমরসমজাদেন

সমচক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কমরসমজাদে

ন

সমচদকর

মজান
(Weight of

Performance
Indicators)

রভরতবছ

র
(Base
Year)

২০১৩-

১৪

প্রকস ত

অজর ন

২০১৪-

১৫

লক্ষধ্যেমজাতজা/ক্রজাইদটেররয়জা মজান২০১৫-১৬
(Target /Criteria Value for FY 2015-16)

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৬-১৭

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৭-১৮

অসজাধিজার

ণ

অরত

উতম
উতম

চলরত

মজান

চলরত

মজাদনর

রনদম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৩]

শহরজাঞ্চদল

কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

মরহলজাদদের

লধ্যেজাকদটেরটেবাং

ভজাতজা প্রদেজান

[১.৩.১]

লধ্যেজাকদটেরটেবাং ভজাতজা

প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা ৭ ০.৮৬ ১.০ ১.২০ ১.১৯ ১.১৯ ১.১৮ ১.১১৮ ১.৪৪ ১.৭৩

[১.৪] দেজ:স

মরহলজা ও রশশু

সহজায়তজা

তহরবল

[১.৪.১] আরথরক

সহজায়তজা  প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা ৪ ১২৩০ ১৫০০ ১৫০০ ১৪৭৫ ১৪৫০ ১৪২৫ ১৪০০ ১৬০০ ১৭০০

[১.৫]

মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন

উপকজারদভজাগন্ত্রীর

ডিজাটেজাদবস নতরন্ত্রী
[১.৫.১]

উপকজারদভজাগন্ত্রী মজা

সবাংখধ্যেজা

(জন)
৪ ০ ০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৬০০০ ৭০০০
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সককৌশলগত

উদদ্দেশধ্যে
(Strategic

Objectives)

সককৌশলগত

উদদ্দেদশধ্যের

মজান
(Weight of
Strategic

Objective)

কজাররক্রম
(Activities)

কমরসমজাদেন

সমচক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কমরসমজাদে

ন

সমচদকর

মজান
(Weight of

Performance
Indicators)

রভরতবছ

র
(Base
Year)

২০১৩-

১৪

প্রকস ত

অজর ন

২০১৪-

১৫

লক্ষধ্যেমজাতজা/ক্রজাইদটেররয়জা মজান২০১৫-১৬
(Target /Criteria Value for FY 2015-16)

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৬-১৭

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৭-১৮

অসজাধিজার

ণ

অরত

উতম
উতম

চলরত

মজান

চলরত

মজাদনর

রনদম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২.নজারন্ত্রীর  প্ররত

সকল  ধিরদণর

সরহবাংসতজা

প্ররতদরজাধি  ও

নজারন্ত্রীর  অরধিকজার

রনরশ্চিতকরণ। 

১৩

[২.১]

রনররজারতত

নজারন্ত্রী ও

রশশুদক

আশ্রয় ও

কজাউরন্সিরলবাং

প্রদেজান। 

[২.১.১] আশ্রয়

প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা ৫ ২৭৫ ৩৬৭ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৬০ ২২০ ৩৫০ ৩৭৫

[২.২]

রনররজারতত

নজারন্ত্রী ও

রশশুদক

আইরন

সহজায়তজা

প্রদেজান।

[২.২.১]   আইরন

সহজায়তজা প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা ৫ ১০৭৭ ৯২১ ৫০০
৪৮
০

৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৬০০ ৭০০

[২.৩]বজালধ্যেরব

বজাহ প্ররতদরজাধি

[২.৩.১]বজালধ্যেরববজা

সহর হজার
% ৩ ৬২.৮ ৬২.৮ ৬২ ৬২.৫ ৬২.৬ ৬২.৭ ৬২.৮ ৬১ ৬০
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সককৌশলগত

উদদ্দেশধ্যে
(Strategic

Objectives)

সককৌশলগত

উদদ্দেদশধ্যের

মজান
(Weight of
Strategic

Objective)

কজাররক্রম
(Activities)

কমরসমজাদেন

সমচক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কমরসমজাদে

ন

সমচদকর

মজান
(Weight of

Performance
Indicators)

রভরতবছ

র
(Base
Year)

২০১৩-

১৪

প্রকস ত

অজর ন

২০১৪-

১৫

লক্ষধ্যেমজাতজা/ক্রজাইদটেররয়জা মজান২০১৫-১৬
(Target /Criteria Value for FY 2015-16)

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৬-১৭

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৭-১৮

অসজাধিজার

ণ

অরত

উতম
উতম

চলরত

মজান

চলরত

মজাদনর

রনদম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩. নজারন্ত্রীর

ক্ষমতজায়ন ও

উন্নয়ন।

২২

[৩.১] নজারন্ত্রীর

ক্ষমতজায়দন

প্ররশক্ষণ প্রদেজান

[৩.১.১] প্ররশক্ষণজাথরন্ত্রী
সবাংখধ্যেজা

(লক্ষ)
10 ৮.৭৫ ১০.৫৬ ১১.১৩ ১০.৯০ ১০.৮০ ১০.৫০ ১০.২০ ১২.০ ১২.৬০

[৩.২] কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

মরহলজাদদের

রশশুদদের রদেবজারত্ন

সসবজা প্রদেজান

[৩.২.১] রদেবজারত্ন

সসবজা প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সবাংখধ্যেজা ৭ ১৬৬৫ ১৬৬৫ ১৬৬৫ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১৭০০ ১৮০০

[৩.৩] কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

মরহলজাদদের

সহজাদষ্টল সজরবধিজা

প্রদেজান

[৩.৩.১] কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

উপকজারদভজাগন্ত্রী
সবাংখধ্যেজা ৫ ১২০০ ১২০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ২৪০০ ২৪০০ 

৪. রকদশজারন্ত্রীদদের

রবকজাশ সজাধিদনর

মজাধিধ্যেদম দেক্ষ

১০ [৪.১] রকদশজার

রকদশজারন্ত্রী কজাব

প্ররতরষত

[৪.১.১] প্ররতরষত

কজাব
সবাংখধ্যেজা ৫ ৩৭৯ ৩৭৯ ৩৭৯ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৪৮৮ ৪৮৮
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সককৌশলগত

উদদ্দেশধ্যে
(Strategic

Objectives)

সককৌশলগত

উদদ্দেদশধ্যের

মজান
(Weight of
Strategic

Objective)

কজাররক্রম
(Activities)

কমরসমজাদেন

সমচক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কমরসমজাদে

ন

সমচদকর

মজান
(Weight of

Performance
Indicators)

রভরতবছ

র
(Base
Year)

২০১৩-

১৪

প্রকস ত

অজর ন

২০১৪-

১৫

লক্ষধ্যেমজাতজা/ক্রজাইদটেররয়জা মজান২০১৫-১৬
(Target /Criteria Value for FY 2015-16)

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৬-১৭

প্রদক্ষপন
(Projection)

২০১৭-১৮

অসজাধিজার

ণ

অরত

উতম
উতম

চলরত

মজান

চলরত

মজাদনর

রনদম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

সমদদে রূপজান্তির

করজা।

[৪.২] রকদশজার

রকদশজারন্ত্রীদক

জন্ত্রীবন দেক্ষতজা

মমলক প্ররশক্ষণ

প্রদেজান

[৪.১.২]

দেক্ষতজামমলক

প্ররশক্ষণ প্রদেজান

সবাংখধ্যেজা ৫ ৪০০০০ ৪০০০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৩৮০০০ ৩৭০০০ ৩৬০০০ ৬০০০০ ৬০০০০

দপ্তরে/সবংসবারে আবরশচক সকযৌশলগেতি উরদ্দেশচসরসহি

কলবার-১ কলবার-২ কলবার-৩ কলবার-৪ কলবার-৫ কলবার-৬

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেশচ
(Strategic

Objectives)

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেরশচরে

রবান
(Weight of
Strategic

Objectives)

কবাযরক্রর
(Activities)

কররসমবাদন সচচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

কররসমবাদন

সসচরকরে রবান
(Weight of

PI)

লকচরবাতবারে রবান -২০১৫-১৬
(Target Value -2015-16)

অসজাধিজারণ
(Excellent)

অরত উতম
(Very
Good)

উতম
(Good)

চলরত মজান
(Fair)

চলরতমজাদনর

রনদম্ন
(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দেক্ষতজার সদঙ্গে

বজারষরক কমরসমজাদেন

চজ রক বজাসবজায়ন

৩ বজারষরক কমরসমজাদেন

চজ রক সজাক্ষর

রনধিরজাররত সময়সন্ত্রীমজার মদধিধ্যে

চজ রক সজাক্ষররত

তজাররখ ১ ১৫ অদকজাবর ১৯ অদকজাবর ২২ অদকজাবর ২৬ অদকজাবর ২৯ অদকজাবর
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কলবার-১ কলবার-২ কলবার-৩ কলবার-৪ কলবার-৫ কলবার-৬

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেশচ
(Strategic

Objectives)

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেরশচরে

রবান
(Weight of
Strategic

Objectives)

কবাযরক্রর
(Activities)

কররসমবাদন সচচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

কররসমবাদন

সসচরকরে রবান
(Weight of

PI)

লকচরবাতবারে রবান -২০১৫-১৬
(Target Value -2015-16)

অসজাধিজারণ
(Excellent)

অরত উতম
(Very
Good)

উতম
(Good)

চলরত মজান
(Fair)

চলরতমজাদনর

রনদম্ন
(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

বজারষরক কমরসমজাদেন

চজ রক বজাসবজায়ন

পররবন্ত্রীক্ষণ

দেজারখলকস ত অধিরবজারষরক ও

নতমজারসক প্ররতদবদেন
সবাংখধ্যেজা ১ ৫ ৪ ৩ - -

মজাঠপররজাদয়র

কজাররজালয়সমমদহর সদঙ্গে

বজারষরক কমরসমজাদেন

সবাংক্রজান্তি সমদঝজাতজা

সজারক সজাক্ষর

সমদঝজাতজা সজারক সজাক্ষর

সবাংক্রজান্তি পররপত জজাররকস ত
তজাররখ ১ ২৮ এরপ্রল ২০১৬ ৫ সম ২০১৬

১২ সম

২০১৬
 ১৯ সম ২০১৬ ২৬ সম ২০১৬

দেক্ষতজা ও

ননরতকতজার উন্নয়ন

৩ কমরকতর জা/কমরচজারন্ত্রীদদের

প্ররশক্ষণ আদয়জাজন প্ররশক্ষদণর সময়1 জনঘণজা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

জজাতন্ত্রীয় শুদ্ধজাচজার

সককৌশল বজাসবজায়ন

দেপ্তর/সবাংসজায় ননরতকতজা করমরটে

গরঠত

তজাররখ ১ ২৯ অদকজাবর ০৮ নদভমর ১৫ নদভমর ২২ নদভমর ২৯ নদভমর

1              ৬০ ঘণজা প্ররশক্ষদণর মদধিধ্যে অনমধ্যেন ২০ঘনজা সরকজারর কমরসমজাদেন বধ্যেবসজাপনজা সবাংক্রজান্তি প্ররশক্ষণ অন্তিভজর ক থজাকদব  ।
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কলবার-১ কলবার-২ কলবার-৩ কলবার-৪ কলবার-৫ কলবার-৬

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেশচ
(Strategic

Objectives)

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেরশচরে

রবান
(Weight of
Strategic

Objectives)

কবাযরক্রর
(Activities)

কররসমবাদন সচচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

কররসমবাদন

সসচরকরে রবান
(Weight of

PI)

লকচরবাতবারে রবান -২০১৫-১৬
(Target Value -2015-16)

অসজাধিজারণ
(Excellent)

অরত উতম
(Very
Good)

উতম
(Good)

চলরত মজান
(Fair)

চলরতমজাদনর

রনদম্ন
(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দেপ্তর/সবাংসজায় শুদ্ধজাচজার

কমরপররকলনজা প্রণন্ত্রীত তজাররখ ১ ১ রডিদসমর ০৭ রডিদসমর ১৪ রডিদসমর ২১ রডিদসমর ২৮ রডিদসমর

তথধ্যে অরধিকজার ও

সপ্রদণজারদেত তথধ্যে

প্রকজাশ বজাসবজায়ন

২

তথধ্যে প্রকজাশ রনদদের রশকজা

বজাসবজায়ন

মনণজালদয়র তথধ্যে প্রকজাশ

রনদদের রশকজা অনজসজাদর তথধ্যে

প্রকজারশত
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

আওতজাধিন্ত্রীন

দেপ্তর/সবাংসজায়

দেজারয়ত্বপ্রজাপ্ত কমরকতর জা

রনদয়জাগ

দেপ্তর/সবাংসজার দেজারয়ত্বপ্রজাপ্ত

কমরকতর জার নজাম ও সরজাগজাদরজাদগর

রঠকজানজার সঙলন ওদয়বসজাইদটে

প্রকজারশত

তজাররখ ০.৫ ১৫ অদকজাবর  ২৯ অদকজাবর ১৫ নদভমর ৩০ নদভমর  ১৫ রডিদসমর

দেপ্তর/সবাংসজার বজারষরক

প্ররতদবদেন প্রণয়ন

দেপ্তর/সবাংসজায় বজারষরক প্ররতদবদেন

ওদয়বসজাইদটে প্রকজারশত তজাররখ ০.৫ ০১ নদভমর ০৮নদভমর ১৫ নদভমর ২২ নদভমর ২৯ নদভমর
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কলবার-১ কলবার-২ কলবার-৩ কলবার-৪ কলবার-৫ কলবার-৬

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেশচ
(Strategic

Objectives)

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেরশচরে

রবান
(Weight of
Strategic

Objectives)

কবাযরক্রর
(Activities)

কররসমবাদন সচচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

কররসমবাদন

সসচরকরে রবান
(Weight of

PI)

লকচরবাতবারে রবান -২০১৫-১৬
(Target Value -2015-16)

অসজাধিজারণ
(Excellent)

অরত উতম
(Very
Good)

উতম
(Good)

চলরত মজান
(Fair)

চলরতমজাদনর

রনদম্ন
(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উদজাবন ও

অরভদরজাগ

প্ররতকজাদরর মজাধিধ্যেদম

সসবজার মজাদনজান্নয়ন

৫

পররবরতর ত ফিরমধ্যেজাদটে

মনণজালয়/রবভজাগ এববাং

মজাঠপররজাদয়র

দেপ্তরসমমদহ রসরটেদজন স

চজাটের জার প্রণয়ন

পররবরতর ত ফিরমধ্যেজাদটে

দেপ্তর/সবাংসজার রসরটেদজন স

চজাটের জার ওদয়বসজাইদটে প্রকজারশত
তজাররখ ১ ০১ নদভমর ০৮নদভমর ১৫ নদভমর ২২ নদভমর ২৯ নদভমর

অরভদরজাগ প্ররতকজার

বধ্যেবসজা বজাসবজায়ন

দেপ্তর/সবাংসজার অরভদরজাগ

প্ররতকজার সফিজাকজাল পদয়ন

রনদয়জাগকস ত
তজাররখ ১ ০১ নদভমর ০৮নদভমর ১৫ নদভমর ২২ নদভমর ২৯ নদভমর

নজাগররদকর রনকটে হদত প্রজাপ্ত

অরভদরজাগ রনষ্পরতকস ত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

সসবজা প্ররক্রয়জায় উদজাবন

কজাররক্রম বজাসবজায়ন

দেপ্তর/সবাংসজার কমপদক্ষ একরটে

কদর অনলজাইন সসবজা চজালজকস ত তজাররখ ১ ১ জজন ২০১৬
৮ জজন

২০১৬

১৫ জজন

২০১৬
২২ জজন ২০১৬ ২৯ জজন ২০১৬

দেপ্তর/সবাংসজার কমপদক্ষ একরটে

কদর সসবজাপ্ররক্রয়জা সহজন্ত্রীকস ত তজাররখ ১ ১ জজন ২০১৬
৮ জজন

২০১৬

১৫ জজন

২০১৬
২২ জজন ২০১৬ ২৯ জজন ২০১৬
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কলবার-১ কলবার-২ কলবার-৩ কলবার-৪ কলবার-৫ কলবার-৬

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেশচ
(Strategic

Objectives)

সকযৌশলগেতি

উরদ্দেরশচরে

রবান
(Weight of
Strategic

Objectives)

কবাযরক্রর
(Activities)

কররসমবাদন সচচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

কররসমবাদন

সসচরকরে রবান
(Weight of

PI)

লকচরবাতবারে রবান -২০১৫-১৬
(Target Value -2015-16)

অসজাধিজারণ
(Excellent)

অরত উতম
(Very
Good)

উতম
(Good)

চলরত মজান
(Fair)

চলরতমজাদনর

রনদম্ন
(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আরথরক

বধ্যেবসজাপনজার উন্নয়ন
২

বজাদজটে বজাসবজায়ন

করমরটের কমরপরররধি

রথজারথভজাদব অনজসরণ

বজাদজটে বজাসবজায়ন পররকলনজা
(Budget Implementation Plan)

প্রণন্ত্রীত ও দেজারখলকস ত নতমজারসক

বজাদজটে বজাসবজায়ন প্ররতদবদেন

সবাংখধ্যেজা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

অরডিটে আপরত

রনষ্পরত কজাররক্রদমর

উন্নয়ন

বছদর অরডিটে আপরত

রনষ্পরতকস ত
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০
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সবংরযবারনয়-১

আদচকরে
(Acronyms)

মরশরবম- মরহলজা ও রশশু রবষয়ক মনণজালয়

মরবঅ-মরহলজা রবষয়ক অরধিদেপ্তর

রভরজরডি- ভজালনরজাদরবল গ্রুপ সডিভলপদমন
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সবংরযবারনয়- ২: কমরসমজাদেন সমচকসমমহ, বজাসবজায়নকজারন্ত্রী মনণজালয়/রবভজাগ/সবাংসজা এববাং পররমজাপন পদ্ধরত-এর রববরণ

Kvh©µg  Kg©m¤úv`b রববরণ  বজাসবজায়নকজারন্ত্রী দেপ্তর/সবাংসজা    পররমজাপ পদ্ধরত এববাং উপজাতসমত  সজাধিজারণ মন্তিবধ্যে

[১.১] দেমস নজারন্ত্রীদদের খজাদেধ্যে

সহজায়তজা (রভরজরডি) প্রদেজান

[১.১.১] রভরজরডি

উপকজারদভজাগন্ত্রী

সদেদশর দেজাররদ্র পন্ত্রীরড়েত এববাং দেমস গজামন্ত্রীণ

মরহলজাদদের আথর সজামজারজক অবসজার

উন্নয়দনর লদক্ষধ্যে রবদেধ্যেমজান খজাদেধ্যে

রনরজাপতজাহন্ত্রীনতজা, পজরষ্টহন্ত্রীনতজা ও অথরননরতক

রনরজাপতজাহন্ত্রীনতজা এববাং সজামজারজক মররজাদেজার

অবসজানদক সফিলভজাদব অরতক্রম করজার

জনধ্যে রভরজরডি কজাররক্রম

মরশরবম, খজাদেধ্যে মনণজালয়,

সজানন্ত্রীয় সরকজার রবভজাগ,

সজলজা প্রশজাসন ,উপদজলজা

প্রশজাসন, ইউরনয়ন পররষদে

   মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[১.২] দেররদ্র ও গভর বতন্ত্রী

মজাদয়দদের মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন ভজাতজা

প্রদেজান

[১.২.১]মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন

ভজাতজা প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

পলন্ত্রী অঞ্চদলর দেররদ্র গভর বতন্ত্রী মজা ও গভর স

সন্তিজাদনর পজরষ্ট চজারহদেজা পমরদণ আরথরক সহজায়তজা

প্রদেজান কজাররক্রম

মরশরবম, সজলজা প্রশজাসন ,

সজানন্ত্রীয় সরকজার রবভজাগ,

উপদজলজা প্রশজাসন,

ইউরনয়ন পররষদে

   মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[১.৩] শহরজাঞ্চদল কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

মরহলজাদদের লধ্যেজাকদটেরটেবাং ভজাতজা

প্রদেজান

[১.৩.১] লধ্যেজাকদটেরটেবাং

ভজাতজা প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

শহর অঞ্চদলর কমরজন্ত্রীবন্ত্রী দেররদ্র গভর বতন্ত্রী মজা

ও গভর স সন্তিজাদনর পজরষ্ট চজারহদেজা পমরদণ আরথরক

সহজায়তজা প্রদেজান কজাররক্রম

মরশরবম, সজলজা প্রশজাসন

,উপদজলজা প্রশজাসন,

রবরজএমইএ, রবদকএমইএ

   মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[১.৪] রনররজারতত দেমস মরহলজা ও

রশশুদদের আরথরক সহজায়তজা

প্রদেজান

[১.৪.১] আরথরক

সহজায়তজা  প্রজাপ্ত

উপকজারদভজাগন্ত্রী

রনররজারতত দেমস মরহলজা ও রশশুদদের আরথরক

সহজায়তজা প্রদেজান।
মরশরবম    মরহলজা ও রশশু রবষয়ক

  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[১.৫] মজাতস ত্বকজালন্ত্রীন

উপকজারদভজাগন্ত্রীর ডিজাটেজাদবস

নতরন্ত্রী

[১.৫.১] মজা

উপকজারদভজাগন্ত্রী

পলন্ত্রী অঞ্চদলর দেররদ্র গভর বতন্ত্রী মজা ও গভর স

সন্তিজাদনর পজরষ্ট চজারহদেজা পমরদণ আরথরক সহজায়তজা

প্রদেজাসনর লদক্ষধ্যে ডিজাটেজাদবস নতরন্ত্রী

মরশরবম, সজানন্ত্রীয় সরকজার

রবভজাগ, উপদজলজা

প্রশজাসন, ইউরনয়ন পররষদে

   মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[২.১]বজালধ্যেরববজাহ প্ররতদরজাধি [২.২.১] বজালধ্যেরববজাদহর ১৮ বছদরর নন্ত্রীদচ সমদয়দদের এববাং ২১ বছদরর মরশরবম, সরজাষ্ট্রমনণজালয়    মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন
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Kvh©µg  Kg©m¤úv`b রববরণ  বজাসবজায়নকজারন্ত্রী দেপ্তর/সবাংসজা    পররমজাপ পদ্ধরত এববাং উপজাতসমত  সজাধিজারণ মন্তিবধ্যে

হজার
নন্ত্রীদচ সছদলদদের বজালধ্যেরববজাহ প্ররতদরজাধি

কজাররক্রম

[৩.১] নজারন্ত্রীর ক্ষমতজায়দন

প্ররশক্ষণ প্রদেজান
[৩.১.১] প্ররশক্ষণজাথরন্ত্রী

নজারন্ত্রীর আথর সজামজারজক উন্নয়দনর লদক্ষধ্যে

আয়বধিরক ও উদদেধ্যেজাকজা উন্নয়ন ও দেক্ষতজা

বসরদ্ধমমলক প্ররশক্ষণ প্রদেজান  করজা হয়

  জজাতন্ত্রীয় মরহলজা সবাংসজা    মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[৩.২] কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মরহলজাদদের

রশশুদদের রদেবজারত্ন সসবজা প্রদেজান

[৩.২.১] রদেবজারত্ন  সসবজা

প্রজাপ্ত উপকজারদভজাগন্ত্রী

রনম্ন মধিধ্যেরবত ও মধিধ্যেরবত কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মজাদয়দদের

রশশুদদের (৬ মজাস সথদক ৬ বছর পররন্তি)

রনরজাপদদে সরদখ কমরসদল রনরশ্চিদন্তি কজাজ করজার

সজরবধিজাদথর   সডি-সকয়জার সসনজারসমমদহ সকজাল

৮.৩০ হদত রবকজাল ৫.৩০ পররন্তি রনরজাপদে

রদেবজারত্ন  সসবজা প্রদেজান করজা হয়

  জজাতন্ত্রীয় মরহলজা সবাংসজা    মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[৩.৩] কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মরহলজাদদের

সহজাদষ্টল সজরবধিজা প্রদেজান

[৩.৩.১] কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

উপকজারদভজাগন্ত্রী

মরহলজাদদের অথরননরতক কমরকজাদন

সমসককরদণর লদক্ষধ্যে সল মমদলধ্যে কমরজন্ত্রীবন্ত্রী

মরহলজাদদের রনরজাপতজা ও আবজাসন সজরবধিজা

প্রদেজাদনর রনরমদত ৮রটে কমরজন্ত্রীবন্ত্রী মরহলজা

সহজাদষ্টল পররচজারলত হদচ 

  জজাতন্ত্রীয় মরহলজা সবাংসজা    মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন

[৪.১] রকদশজার রকদশজারন্ত্রী কজাব

পররচজালনজা 
[৪.১.১] প্ররতরষত কজাব

৭ রটে রবভজাদগর ৭ রটে সজলজার সবকরটে

উপদজলজায় ৩৭৯ রটে ইউরনয়দন ৩৭৯ রটে

কজাব পররচজারলত হদচ

মরশরবম 
   মরহলজা ও রশশু রবষয়ক
  মনণজালদয়র বজারষরক প্ররতদবদেন
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সবংরযবারনয় ৩: কমরসমজাদেদনর লদক্ষধ্যে অনধ্যে মনণজালয়/রবভজাদগর উপর সজরনরদের ষ্ট কমরসমজাদেন চজারহদেজাসমমহ:

সবাংসজার

ধিরণ
সবাংসজার নজাম সবাংরশ্লিষ্ট কমরসমজাদেন সমচক

উক সবাংসজার রনকটে সবাংরশ্লিষ্ট

মনণজালয়/রবভজাদগর চজারহদেজা

চজারহদেজা/প্রতধ্যেজাশজার

সরকৌরককতজা

উক সবাংসজার রনকটে চজারহদেজার

মজাতজা উদলখ করুন

প্রতধ্যেজাশজা পমরণ নজা

হদল সমজাবধ্যে

প্রভজাব

মনণজালয় খজাদেধ্যে মনণজালয়
রভরজরডি উপকজারদভজাগন্ত্রীর

সবাংখধ্যেজা

৭ লক্ষ ৫০ হজাজজার দেমস

পররবজারদক খজাদেধ্যে সহজায়তজা প্রদেজান

খজাদেধ্যে k‡m¨i
mieivn

রনরশ্চিতকরণ

৭ লক্ষ ৫০ হজাজজার দেমস

পররবজারদক ২৭০৮০০ টেন

খজাদেধ্যেশসধ্যে সরবরজাহকরণ এববাং

৪২০০ টেন পজরষ্ট চজাল

সরবরজাহকরণ

দেজস পররবজাসর

খজাদেধ্যেজাভজাব সদেখজা

রদেদব।

মনণজালয়

সজানন্ত্রীয় সরকজার,

পলন্ত্রী উন্নয়ন ও

সমবজায় মনণজালয়

সজামজারজক রনরজাপতজা

(রভরজরডি, লধ্যেজাকদটেরটেবাং এববাং

মজামা্তস ত্বকজালন্ত্রীন ভজাতজা)

কজাররক্রদমর উপকজারদভজাগন্ত্রীর

সবাংখধ্যেজা

সজলজা ও উপদজলজা এববাং

ইউরনয়ন পররজাদয় উপকজারদভজাগন্ত্রী

বজাছজাই এববাং নজারন্ত্রী রনররজাতন

প্ররতদরজাধি করমরটের সভজা

রনয়রমত অনজষজান।

দেজস নজারন্ত্রী ও রশশুদদের

রবরভন্ন সহজায়তজা

প্রদেজান রনরশ্চিতকরণ

নন্ত্রীরতমজালজা অনজরজায়ন্ত্রী বছদর

রনয়রমত সভজা আদয়জাজন করজা।

উপকজারদভজাগন্ত্রী

বজাছজাই এববাং খজাদেধ্যে

ও অথর রবতরণ

বধ্যেজাহত হদব।
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