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সরচব, সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়- এর েদে স্বাক্ষররত  

 

 

বারষ িক কে িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১   

 

 



2 | পৃষ্ঠা 

 

 

সূচিপত্র 

 

 

 

অরিেফতর/সাংস্থার বারষ িক কে িসম্পেদনর সারব িক রচত্র ...........................................................................  ৩ 

উপক্রেরণকা .................................................................................................................................. ৪ 

ডসকশন ১: অরিেফতর/সাংস্থার রূপকল্প (Vision), অরেলক্ষ (Mission), ডকৌশলগত উদেশ্য এবাং কার্ িাবলী ......... ৫ 

ডসকশন ২: অরিেফতর/সাংস্থার  রবরেন্ন কার্ িক্রদের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব (Outcome/Impact) ......................... ৬ 
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অরিেফতর/সাংস্থার কে িসম্পােদনর সারব িক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং েরবষ্যৎপররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

wbD‡iv ‡W‡fjc‡g›Uvj c«wZeÜx myi¶v U«v÷ wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj c«wZeÜx e¨w³‡`i AwaKvi myi¶vq AvBb Øviv c«wZwôZ GKwU 

ms ’̄v| wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj U«v÷ AvBb 2013 Gi gva¨‡g U«v÷ ’̄vc‡bi ci miKvi 2014 m‡b wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj c«wZeÜx 

myi¶v U«vw÷‡evW© bv‡g GKwU ‡evW© MVb K‡i| U«v‡÷i Kvh©µg myôyfv‡e m¤úv`‡bi Rb¨ 19  Rbe‡ji GKwU mvsMVwbK KvVv‡gv 

Aby‡gvw`Z n‡q‡Q | wbD‡iv ‡W‡fjc‡g›Uvj c«wZeÜx myi¶v U«v÷ Kg©Pvix‡`i PvKyix c«weavbgvjv 2018  c«Yqb Kiv n‡q‡Q| Aby‡gvw`Z 

Rbe‡ji g‡a¨ AvDU‡mvwm©s cØwZ‡Z c~iY‡hvM¨ 8 wU c` B‡Zvg‡a¨ c~iY Kiv n‡q‡Q evwK c`¸‡jv PvKyix c«weavbgvjv Abyhvqx c~i‡Yi 

D‡`¨vM M«nY Kiv n‡q‡Q| U«v‡÷i ’̄vqx Znwe‡ji AbyK~‡j miKv‡ii wbKU n‡Z G ch©šÍ 86,08,39,000 (wQqvwk ‡KvwU AvU j¶ 

EbPwjøk nvRvi) UvKv eivÏ c«`vb Kiv n‡q‡Q hv U«v‡÷i ’̄vqx Znwe‡j GdwWAvi Kiv n‡q‡Q| GQvov gvbbxq c«avbgš¿xi  ÎvY Znwej 

n‡Z 10.00 (`k ‡KvwU) I ‡emiKvwi Drm n‡Z G ch©šÍ 30.00 j¶ UvKv Aby`vb cvIqv wM‡q‡Q hv U«v‡÷i ’̄vqx Znwe‡ji AbyKy‡j 

GdwWAvi Kiv n‡q‡Q| ‡`‡ki nvmcvZvj mg~‡n GbwWwW c«wZeÜx e¨w³‡`i ¯̂v ’̄¨‡mev wbwðZK‡í Iqvb÷c ‡nj_ mvwf©m Pvjy I G 

j‡¶¨ KwgwU MVb Ges KwgwUi m`m¨M‡bi mgš̂‡q AewnZ Kib I c«wk¶Y Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| GbwWwW myi¶v U«v÷ 

welqK ‡Rjv KwgwU mg~n Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ GbwWwW e¨w³‡`i wPwKrmv mnvqZv wn‡m‡e c«wZRb‡K 10,000 nvRvi UvKv 

K‡i mnvqZv c«`vb Kiv n‡”Q| cÖwZewÜZv m¤úwK©Z mgwš^Z we‡kl wkÿv bxwZgvjv,2019 cÖYq Kiv n‡q‡Q| AwURg I GbwWwW 

e¨w³‡`i m¤^‡Ü mvg¨K aviYv I m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ mgv‡Ri wewfbœ ̄ Í‡ii e¨w³‡`i Rb¨ Behavior change communication 

(BCC) materials ‰Zix Kiv n‡q‡Q| GQvovI GbwWwW ‰ewkó¨m¤úbœ wkï‡`i hZœ I cwiPh©v, ¯̂v ’̄¨, wkÿv I AwaKvi m¤ú‡K© 

m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ †Kqvi wMfvi w¯‹j †Uªwbs (CST) Kg©m~wP, GbwWwW ˆewkó¨m¤úbœ e¨w³‡`i AwffveKMY‡`i cÖwkÿY Kvh©µg, 

we‡kl¯‹z‡ji wkÿK‡`i cÖwkÿY Kvh©µg, AwURg mYv³ KiY I gvÎv wbiæc‡bi Rb¨ Uzjm GÛ A¨vcm cÖYqb, GbwWwW e¨w³‡`i 

mvs¯‹„wZK cÖwZfv weKv‡ki Rb¨ wPÎvsKY cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvRb I c«wZeQi 21 gvP© WvDb wmb‡W«vg w`em Ges 02 Gwc«j wek¦ AwURg 

m‡PZbZv w`em cvjb Kiv n‡”Q| 

সেস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ:  

রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কার্ িক্রে বাস্তবায়দনর ডক্ষদত্র প্রিান চযাদলঞ্জ হদে এনরেরে প্ররতবন্ধী ব্যরিদের কল্যাদণ ট্রাস্ট 

আইন অনুর্ায়ী রবরেন্ন কার্ িক্রে গ্রহণ ও এর সুষু্ঠ বাস্তবায়দন অনুদোরেত সাাংগঠরনক কাঠাদো অনুর্ায়ী েক্ষ জনবল রনদয়াগ কদর আধুরনক 

প্দ্দ্ধরত ও সেতার সাদে স্বল্প ব্যদয় ও স্বল্প সেদয়র েদে এনরেরে ব্যরিদের রনকট কারিতোদনর ডসবা ডপৌদছ ডেয়া।  

েরবষ্যৎ পররকল্পনা 

ডসবা োদন শুদ্ধাচাদরর অনুশীলন রনরিতকরণ, ডসবাোদন নতুন ইদনাদেশনদক উৎসাহ প্রোন এবাং ডসবা প্রোন পদ্ধরতদক ২০২০  সাদলর 

েদে রেরজটালাইদজশন করা হদব। এনরেরে সুরক্ষা ট্রাদস্টর কার্ িক্রে ডজলা পর্ িাদয় আদরা সম্প্রসারণ করা হদব। এনরেরে রশক্ষােীদের রশক্ষা 

উপবৃরি প্রোন, এনরেরে  ব্যরিদের রচরকৎসা সহায়তার লদক্ষয আরে িক অনুোন বৃরদ্ধ করণ, প্ররশক্ষণ, এনরেরে রনদয় কাজকরা সাংগঠনসমূহদক 

রনবন্ধন প্রোন ও সহায়তা োন, ডেদশর সকল এনরেরে ব্যরিদের জীবন ও স্বাস্থযঝুঁরক হ্রাস কদল্প স্বাস্থযবীো প্রবতিন, এনরেরে রশশুর রপতা োতা 

/ অরেোবকদের েদে সদচতনতা বৃরদ্ধর লদক্ষয ডকয়ার রগোর রিলে ডট্ররনাং ডপ্রাগ্রাে চালু, এনরেরে ব্যরিদের জন্য পুনব িাসন ডকন্দ্র স্থাপন। 

২০২০-২১ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ  

 ডেদশর হাসপাতাল সমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা সারে িস গরতশীল করা হদব এবাং এ লদক্ষয সাংরিষ্টদের প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব।  

 ২৫০০ এনরেরে ব্যরিদক রচরকৎসা সহায়তা রহসাদব আরে িক অনুোন প্রোন করা হদব। 

 সরকারী উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস হদত অে ি সাংগ্রদহর উদেযাগ গ্রহণ করা হদব।  

 ট্রাস্ট আইন ও রবরিোলা অনুর্ায়ী অটিজে ও এনরেরে রনদয় কাজ করা ও কাজ করদত আগ্রহী ডস্বোদসবী সাংস্থাসমূহদক রনবন্ধন 

প্রোন করা হদব। 

 রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কে িচারীদের চাকুররর প্ররবিানোলা অনুর্ায়ী ট্রাদস্টর জনবল রনদয়াগোন। 

 ডেদশর সকল এনরেরে ব্যরিদের জীবন ও স্বাস্থযঝুঁরক হ্রাস কদল্প স্বাস্থযবীো প্রবতিন।  

 সারাদেদশ এনরেরে ব্যারিদের রপতা-োতা/অরেোবকদের প্ররশক্ষণ প্রোন।  

 রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন। 
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উপক্রেরণকা (Preamble) 
রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহতা 

ডজারোরকরণ, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে ব্যবহার রনরিতকরদণর োেদে রুপকল্প ২০২১ এবাং 

এসরেরজ ২০৩০ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয-  

 

ব্যবস্থাপনা পররচালক  রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

 

এবাং 

 

সরচব, সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়,  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

এর েদে ২০২০ সাদলর জুলাই োদসর ২৯ তাররদে এই বারষ িক কে িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা।  

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উেয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:   
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ডসকশন ১ 

রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর  

রূপকল্প (Vision), অরেলক্ষয (Mission), ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 
বাাংলাদেদশর রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের অরিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনোন উন্নয়ন;  

 

১.২ অরেলক্ষয (Mission) 
 জারতসাংঘ ডঘারষত UNCRPD এর আদলাদক বাাংলাদেদশর রনউদরা ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীর 

সেের্ িাো, অরিকার, পূণ ি অাংশগ্রহণ এবাং সোদজর মূলদরাতিারায় সম্পপিি করদনর োেদে ডেদশর সারব িক উন্নয়ন 

সািন; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী রবষয়ক র্াবতীয় কার্ িক্রে সেন্বয় সািন এবাং জাতীয় পর্ িাদয় নীরত রনি িারণ ও নীরত 

বাস্তবায়ন রবষদয় কার্ িকর ভূরেকা পালন; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের জীবনব্যাপী র্ত্নপররচর্ িা, আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, পুনব িাসন ও স্বাস্থযদসবা 

রনরিতকরন; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধীতা রবষয়ক গদবষণা প্ররতদবেন, বুদলটিন, জান িাল, সােরয়কী ও পুরস্তকা প্রকাশ; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের  ক্রীড়া, শরীরচচ িা ও সাাংস্কৃরতক কে িকাদে অাংশগ্রহণ রনরিতকরদণর 

কার্ িকর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 

১.৩ ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ অরিেফতর/ সাংস্থার ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১. রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের উন্নয়ন 

১.৩.২ আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১. েক্ষতার সদে বারষ িক কে িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন 

 ২. েক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন 

 ৩. তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

 ৪. কার্ িপদ্ধরত ও ডসবার োদনান্নয়ন 

 ৫. কে ি পররদবশ উন্নয়ন 

 ৬. আরে িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions) 

 ১. রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবরন্ধতা সাংক্রান্ত নীরত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

 ২. ডেদশর রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীর জীবনোন উন্নয়ন; 

 ৩. এনরেরে রনদয় কাজ কদর ও করদত আগ্রহী ডস্বোদসবী সাংস্থা সমূহদক রনবন্ধন প্রোন ও সহায়তা োন; 

 ৪. রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধীদের রশক্ষা, কাররগরর সহায়তা, প্ররশক্ষণ ও পুনব িাসন;  

 ৫. এনরেরে প্ররতবন্ধীদের স্বাস্থযদসবা রনরিত করদণর লদক্ষয রবরেন্ন কার্ িক্রে গ্রহণ; 

 6. এনরেরে প্ররতবন্ধী রবষয়ক কার্ িাবলীর সেন্বয় সািন;  
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ডসকশন ২ 

অরিেফতর/সাংস্থার রবরেন্ন কার্ িক্রদের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব কে ি সম্পােন সূচকসমূহ একক 

প্রকৃত 

লক্ষযোত্রা  

২০২০-

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

রনি িাররত লক্ষযোত্রা 

অজিদনর  

ডক্ষদত্র ডর্ৌেোদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

েন্ত্রণালয়/রবোগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাে উপািসূত্র 

২০২১-

২০২২ 

২০২২-

২০২৩  

 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

এনরেরে ব্যরিদের স্বাস্থযদসবা রনরিতকদল্প 

হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা চালু ও এ 

লদক্ষয অবরহতকরন ও প্ররশক্ষণ কে িশালা 

আদয়াজদনর োেদে এনরেরে ব্যরিদের 

স্বাস্থযদসবা প্রারপ্ত সহজীকরন। 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক 

কে িশালার অাংশগ্রহণ কারীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ---- ----  ২০০  200 200 সকে 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

স্বাস্থয অরিেপ্তর 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

মুরজব শতবষ ি  উপলদক্ষয এনরেরে ব্যরিদের 

রচরকৎসা সহায়তা রহদসদব আরে িক অনুোন 

প্রোদনর োেদে অসেল এনরেরে ব্যরিদের 

স্বাস্থযদসবার পে প্রশস্থকরণ 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক 

অনুোন প্রাপদকর সাংখ্যা  

সাংখ্যা ১২০০ ১২২০ ২৫০০  ৩০০০ ৩০০০ সকে 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

ট্রারস্ট ডবাে ি 

ডজলা করেটি 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

এনরেরে রনদয় কাজ করা ও করদত আগ্রহী 

ডস্বোদসবী সাংস্থাদক রনবন্ধন প্রোন 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী সাংস্থা 

সাংখ্যা ---- --  ২০  ২৫  ২৫ 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

ট্রারস্ট ডবাে ি 

ডজলা করেটি 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

এনরেরে রশশু/ ব্যারিদের রপতা-োতা/ 

অরেোবকদের প্ররশক্ষণ প্রোন  

প্ররশক্ষণ গ্রহণকারী রপতা-

োতা/ অরেোবকদের সাংখ্যা   সাংখ্যা ---- ৭০ ২০০ ২৫০ ৩০০  

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

জাপ্রউফা 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন  প্ররশক্ষণ গ্রহণকারী রশক্ষকদের 

সাংখ্যা   

---- ---- 
১৫০ ২০০ ২২০ 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

রবদশষ স্কুল পররচালনাকারী 

কর্তপক্ষ 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 
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ডসকশন ৩ 

ডকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রে, কে িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযোত্রাসমূহ 

ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 
কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষপন  

২০২১-

২০২২ 

প্রদক্ষপন 

২০২২-

২০২৩   

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

চলরত 

োন 

চলরত 

োদনর 

রনদম্ন 

২০১৮- ২০১৯ 
২০১৯-

২০২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ রবোদগর ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[২] রনউদরা-

ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী 

ব্যরিদের উন্নয়ন 

৮০ [২.২] ওয়ানস্টপ 

স্বাস্থযদসবা রবষয়ক 

অবরহতকরন ও 

প্ররশক্ষণ কে িশালা 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা ২০ -- --  ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২00 200 

[২.৫] এনরেরে 

ব্যরিদের রচরকৎসা 

সহায়তা রহদসদব 

আরে িক অনুোন 

প্রোন 

[২.৫.১] 

সুরবিাদোগী 

এনরেরে ব্যরি 

সাংখ্যা ২০ ১২০০ ১২০০  ২৫০০ ২২৫০  ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০  ৩০০০ ৩০০০ 

[২.৬] এনরেরে রনদয় 

কাজ করা ও করদত 

আগ্রহী ডস্বোদসবী 

সাংস্থাদক রনবন্ধন 

প্রোন 

[২.৬.১] 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী 

সাংস্থা 

সাংখ্যা ১০ -- -- ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ২৫ 

 [২.৭] এনরেরে রশশু/ 

ব্যারিদের রপতা-

োতা/ অরেোবকদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.৭.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারী রপতা-োতা/ 

অরেোবকদের সাংখ্যা   

সাংখ্যা  ১৫   

৭০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০  ২৫০ ৩০০  

[২.৮] রবদশষ স্কুদলর 

রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[২.৮.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারী রশক্ষকদের 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা  ১৫  

 ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০  ২০০ ২২০  
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 
কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 

কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

অসািারণ অরত উিে উিে চলরত োন 
চলরত োদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] েক্ষতার সদে 

বারষ িক কে িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

৬ [১.১] েসড়া বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরি োরেল 

[১.১.১] রনি িাররত সেয়সীোর েদে 

েসড়া চুরি েন্ত্রণালদয় োরেলকৃত 

তাররে ১ ১৯-০৪-

২০২০  

২২-০৪-২০২০  ২৪-০৪-২০২০  ২৫-০৪-২০২০  ২৬-০৪-২০২০  

[১.২] োঠপর্াদয়র 

কার্ালয়সমূদহর সদে 

২০২০-২১ অে ি বছদরর 

বারষ িক কে িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষর 

[১.২.১] রনি িাররত সেয়সীোর েদে 

চুরি স্বাক্ষররত  

তাররে ১ ২৬-৩০ জুন -- -- -- -- 

 

 

 

[১.৩] ২০১৯-২০ অে ি 

বছদরর বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরির 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োরেল 

[১.৩.১] রনি িাররত তাররদে মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন োরেলকৃত 

তাররে ১  ১৩-৭-২০২০  ১৭-৭-২০২০  ১৮-৭-২০২০  ১৯-৭-২০২০  ২০-৭-২০২০  

[১.৪] বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

 

 

[১.৪.১] নত্রোরসক প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ -- -- 

[১.৫] বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরির অি ি 

বারষ িক মুল্যায়ণ 

প্ররতদবেন োরেল। 

[১.৫.১] রনি িাররত তাররদে অি ি বারষ িক 

মূল্যায়ণ প্ররতদবেন োরেলকৃত 

তাররে ১ ২৪-১-২০২১  ২৫-১-২০২১  ২৬-১-২০২১  ২৭-১-২০২১  ২৮-১-২০২১  
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 
কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 

কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

অসািারণ অরত উিে উিে চলরত োন 
চলরত োদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১.৬] বারষ িক 

কে িসম্পােন-এর সদে 

সাংরিষ্ট কে িকতিাদের 

প্রদণােনা প্রোন 

[১.৬.১] নবদেরশক প্ররশক্ষদণ ডপ্রররত 

কে িকতিা 

সাংখ্যা ১ ৩ ২  ১ -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

[২] েক্ষতা ও ননরতকতার 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

[২.১] সরকারর 

কে িসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণসহ 

রবরেন্ন রবষদয় 

কে িকতিা/কে িচারীদের 

জন্য প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

[২.১.১]প্ররশক্ষদণর সেয় জন 

ঘন্টা 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার 

ডকৌশল বাস্তবায়ন 

[২.২.১] শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কে ি 

পররকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

কাঠাদো  প্রণীত ও োরেলকৃত 

তাররে ১ ১৫-৭-২০২০  ৩১-৭-২০২০  -- -- -- 

 [২.২.২]রনি িাররত সেয়সীোর েদে 

নত্রোরসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ -- -- 

[৩] তথ্য অরিকার ও 

স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

বাস্তবায়ন 

২ [৩.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাে করন  

৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত  % ১ োদসর প্রেে 

সপ্তাহ 

োদসর রিতীয় 

সপ্তাহ 

োদসর র্ততীয় 

সপ্তাহ 

-- -- 
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 
কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 

কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

অসািারণ অরত উিে উিে চলরত োন 
চলরত োদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[৩.২] বারষ িক প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও প্রকাশ 

[৩.২.১] বারষ িক প্ররতদবেন ওদয়ব 

সাইদট প্রকারশত 

তাররে ১ ১৫ অদটাবর ২৯ অদটাবর ১৫ নদেম্বর ৩০ নদেম্বর ১৫ রেদসম্বর 

[৪] কার্ িপদ্ধরত ও ডসবার 

োদনান্নয়ন 
৫ 

[৪.১] ই-ফাইরলাং পদ্ধরত 

প্রবতন 

[৪.১.১]ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবরতিত তাররে ১ ২৮-২-২০২১  ৩০-৩-২০২১  ৩০-৪-২০২১  ৩১-৫-২০২১  ২৯-৬-২০২১  

[৪.২.রপআরএল শুরুর ২ 

োস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কে িচারীর ছুটি নগোয়ন 

ও ডপনশন েঞ্জুরীপত্র 

যুগপৎ জারর রনরিত 

করন 

[৪.২.১]রপআরএল শুরুর দুইোস পূদব ি 

সাংরিষ্ট কে িচারীর ছুটি নগোয়ন ও 

ডপনশন েঞ্জুরীপত্র যুগপৎ জাররকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

[৪.৩] ডসবা প্ররক্রয়ায় 

উদ্ভাবন কার্ িক্রে 

বাস্তবায়ন  

[৪.৩.১]কেপদক্ষ একটি অন লাইন 

ডসবা চালুকৃত 

তাররে ১ ৩১-১২-

২০২০  

৩১-১-২০২১  ২৮-২-২০২১  -- -- 

[৪.৩.২]কেপদক্ষ ৩ টি  ডসবা প্ররক্রয়া 

সহরজকরন  

তাররে ১ ৩১-১২-

২০২০  

৩১-১-২০২১  ২৮-২-২০২১  -- -- 

অরেদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

রনস্পরিকৃত অরেদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 
কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 

কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

অসািারণ অরত উিে উিে চলরত োন 
চলরত োদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[৫] কে ি পররদবশ উন্নয়ন ৩ 

[৫.১] অরফস েবন ও 

আরিনা পররিার রাো 

 

[৫.১.১]রনি িাররত সেয়সীোর েদে 

অরফস েবন ও আরিনা পররেন্ন 

তাররে ১ ৩০-১১-

২০২০  

৩১-১২-২০২০  ৩১-১-২০২১  -- --- 

 

 

 

[৫.২] ডসবাপ্রতযাশী এবাং 

েশ িনােীদের জন্য 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার 

এর ব্যবস্থা করা 

 

 

 

[৫.২.১]রনি িাররত সেয়সীোর েদে 

ডসবাপ্রতযাশী এবাং েশ িনােীদের জন্য 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার চালুকৃত  

 

 

 

 

 

তাররে 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

৩০-১১-

২০২০  

 

 

 

৩১-১২-২০২০  

 

 

 

৩১-১-২০২১  

   

{৫.৩] ডসবারোন 

সম্পিদক ডসবাগ্রহীতাদের 

েতােত পররবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা চালুকরা 

[৫.৩.১] ডসবারোন সম্পিদক 

ডসবাগ্রহীতাদের েতােত পররবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাররে ১ ৩০-১১-

২০২০  

৩১-১২-২০২০  ৩১-১-২০২১  -- -- 

[৬] আরে িক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 
১ 

[৬.১] অরেট আপরি 

রনস্পরি কার্ িক্রদের 

উন্নয়ন 

[৬.১.১]বছদর অরেট আপরি 

রনস্পরিকৃত  

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

 

 

*সােরয়ক (provisional) তথ্য 
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আরে, ব্যবস্থাপনা পররচালক, রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর 

োননীয় েন্ত্রী সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরি সরচব, সোজকল্যাণ েন্ত্রণালদয়র রনকট অরেকার কররছ ডর্, 

এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট োকব। 

 

 

আরে, সরচব,গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর োননীয় েন্ত্রী  সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরি রহসাদব 

ব্যবস্থাপনা পররচালক, রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর রনকট অরেকার কররছ ডর্, এই চুরিদত 

বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করদবা। 

 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

..............................................     ................................. 

ব্যবস্থাপনা পররচালক         তাররে 

রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট      

 

 

 

 

 

 

..............................................     ................................. 

সরচব          তাররে 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়     
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্ররেক নম্বর 
শব্দসাংদক্ষপ  

(Acronyms) 

রববরণ 

১ সকে সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় 

২ এনরেরেরপটি রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

৩ এনরেরে রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল রেসএযাবলে/রেসাএযাবরলটি 

৪ সদসঅে সোজদসবা অরিেফতর 

৫ জাপ্রউফা জাতীয় প্ররতবন্ধী উন্নয়ন ফাউদেশন 

৬ বাজাসকপ বাাংলাদেশ জাতীয় সোজকল্যাণ পররষে 

৭ আইন রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ 

৮ রবরিোলা রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট রবরিোলা ২০১৫ 
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সাংদর্াজনী- ২: কে িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েন্ত্রণালয়/রবোগ/সাংস্থা এবাং পররোপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

ক্ররেক নাং  
কার্ িক্রে 

কে িসম্পােন 

সূচকসমূহ 
রববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 
প্রেি প্রোণক  

প্রোণদকর  

উপাি সূত্র  

২ [২.২] ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা রবষয়ক 

অবরহতকরন কে িশালা 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারীর সাংখ্যা 

 রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের স্বাস্থযদসবা 

রনরিতকদল্প ডেদশর সকল স্বাস্থযদসবা/হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ 

ডহলে সারে িস চালুকরদনর রনরেি এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট ডেদক 

উদেযাগ গ্রহদণর ফদল স্বাস্থয অরিেফতদরর োেদে সকল 

হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা চালুকরার সরকারর আদেশ 

ও এ লদক্ষয একটি করেটি গঠন করা হয়। হাসপাতাদল গঠিত এ 

সকল করেটির সাংরিষ্ট রচরকৎসক ও অন্যান্য সেস্যদের 

অবরহতকরন ও প্ররশক্ষণ কে িশালার আদয়াজন করা হয়। 

সারাদেশব্যারপ পর্ িায়ক্রদে সকল করেটি সমূদহর েদে 

অবরহতকরন ও প্ররশক্ষণ কে িশালার আদয়াজন করা হদব। 

এনরেরেরপটি কে িশালা 

আদয়াজদনর 

ডনাটিশ, ছরব 

ইতযারে  

রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর 

প্ররতদবেন 

৩ [২.৫] এনরেরে ব্যরিদের রচরকৎসা 

সহায়তা রহসাদব আরে িক অনুোন প্রোন 

[২.৫.১] 

সুরবিাদোগী 

এনরেরে ব্যরিগণ 

ডেশব্যারপ ডর্ সকল রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিগণ 

স্বাস্থযঝুঁরকদত রদয়দছন তাদের স্বাস্থযঝুঁরক হ্রাসকদল্প রচরকৎসা 

সহায়তা রহসাদব রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাদস্টর 

স্থায়ী তহরবদলর লেযাাংশ হদত ট্রাস্ট আইন অনুর্ায়ী এককারলন 

রবদশষ আরে িক অনুোন প্রোন করা হদব। 

এনরেরেরপটি ডজলা করেটি 

বরাবদর ডচক 

প্রোদনর পত্র , 

ডচদকর করপ, ডচক 

রবতরদণর 

োষ্টারদরাল করপ   

রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর 

প্ররতদবেন 
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ক্ররেক নাং  
কার্ িক্রে 

কে িসম্পােন 

সূচকসমূহ 
রববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 
প্রেি প্রোণক  

প্রোণদকর  

উপাি সূত্র  

৪ [২.৬] এনরেরে রনদয় কাজ করা ও 

করদত আগ্রহী ডস্বোদসবী সাংস্থাদক 

রনবন্ধন প্রোন 

[২.৬.১] 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী 

সাংস্থা 

রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ও রবরিোলা 

অনুর্ায়ী রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবরন্ধতা রনদয় কাজ কদর বা 

কাজ করদত আগ্রহী ডস্বোদসবী সাংস্থাসমূহদক এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

কর্তিক রনবন্ধন গ্রহদণর রবিান রদয়দছ। আইন ও রবরিোলা অনুর্ায়ী 

ডস্বোদসবী সাংস্থাসমূহদক রনবন্ধন প্রোন কদর সরকাদরর পাশাপারশ 

ডস্বোদসবী সাংস্থাসমূদহর োেদে অটিজে ও এনরেরে ব্যরিদের 

জীবনোন উন্নয়দন ভূরেকা রাোর ব্যবস্থা করা হদব। 

এনরেরেরপটি --  রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর 

প্ররতদবেন 

৫  [২.৭] এনরেরে রশশু/ ব্যারিদের রপতা-

োতা/ অরেোবকদের প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.৭.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারী রপতা-

োতা/ 

অরেোবকদের 

সাংখ্যা   

রনউদরা-দেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী রশশু/ ব্যারিগদণর জীবনব্যাপী 

র্ত্ন পররচর্ িা, স্বাস্থয, রশক্ষা ও অরিকার সম্পদকি সদচতনতা বৃরদ্ধর 

লদক্ষয এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক অটিজে ও  এনরেরে 

নবরশষ্টযসম্পন্ন রশশু/ ব্যারিদের রপতা-োতা/  অরেোবকগণদক এ 

রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব।   

এনরেরেরপটি পত্র, 

প্ররশক্ষণােীদের  

উপরস্থরতর করপ, 

ছরব । 

রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর 

প্ররতদবেন 

৬  [২.৮] রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.৮.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারী 

রশক্ষকদের সাংখ্যা 

সারাদেদশ রবদশষস্কুদলর রশক্ষকদের েক্ষতার োন উন্নয়দনর লদক্ষয 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক ২১ কে িরেবদসর ১টি প্ররশক্ষণ েরেউল 

প্রস্তুত করা হদয়দছ। উি েরেউল অনুর্ায়ী ট্রাদস্টর আওতায় 

সারাদেশব্যাপী রবদশষস্কুদলর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব  

এনরেরেরপটি পত্র, 

প্ররশক্ষণােীদের  

উপরস্থরতর করপ, 

ছরব । 

 রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩: অন্যান্য েন্ত্রণালয়/রবোদগর/অরিেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট প্রতযারশত সুরনরে িষ্ট কে িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাে 
সাংরিষ্ট কার্ িক্রে 

সাংরিষ্ট কে িসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট চারহো/ প্রতযাশা  

চারহো/ প্রতযাশার  

ডর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রোব 

স্বাস্থয অরিেপ্তর ওয়ানস্টপ 

স্বাস্থযদসবা রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন  

ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ গ্রহণকারীর সাংখ্যা  

হাসপাতাদল আগত এনরেরে প্ররতবন্ধী 

ব্যরিদের স্বাস্থযদসবা রনরিতকদল্প সাংরিষ্ট 

রচরকৎসকগদণর সহায়তা োন ও এ লদক্ষয 

গঠিত করেটি সমূদহর রচরকৎসকগণদক 

প্ররশক্ষণ ও অবরহতকরন কে িশালায় 

অাংশগ্রহণ রনরিতকরন। 

এ সকল েপ্তর এনরেরে 

প্ররতবন্ধী ব্যরিদের 

সনািকরণ রচরকৎসা 

প্রোন রবষদয় সরাসরর 

সম্পপি।  

১. এনরেরে প্ররতবন্ধী ব্যরিদের 

রচরকৎসা প্রোন কাজ বািাগ্রস্থ হদব। 

২.সুরবিাদোগীগণ ক্ষরতগ্রস্থ হদব; 

৩.এনরেরে ব্যরিদের কল্যাদণ  

সরকাদরর প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন 

বািাগ্রস্ত হদব।  

 

 

 

 

  


