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কে মসম্পাদরনি সারব মক রচত্র  

সাম্প্ররিক অজমন, চযারলঞ্জ এবং েরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

সাম্প্ররিক বছিসমূরেি (৩ বছি) প্রধান অজমনসমূে 

GbwWwW ˆewkó¨m¤úbœ e¨w³‡`i AwaKvi myiÿvq wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj cÖwZeÜx myiÿv Uªv÷ AvBb, 2013 Gi Av‡jv‡K 2014 m‡b wbD‡iv-

‡W‡fjc‡g›Uvj cÖwZeÜx myiÿv Uªv÷ ¯’vwcZ nq| 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¨ c`mg~n 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 PjwZ 2020-21 A_©eQi ch©šÍ 109,08,39,000 (GKkZ bq ‡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 অনুকূরল GdwWAvi Kiv n‡q‡Q| ‡`‡ki 

nvmcvZvjmg~‡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 

mgš‡̂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 mgwš̂Z we‡kl 

wkÿv bxwZgvjv, 2019 cÖYqন 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 Í̄‡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 শনাক্তKiY 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, 06 

A‡±vei wek¦ ‡mwieªvj cvjwm w`em Ges 02 Gwc«j wek¦ AwURg m‡PZbZv w`em cvjb Kiv n‡”Q| 

 

সেস্যা এবং চযারলঞ্জসমূে 

রনউদরা-দেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রধান িযাদলঞ্জ হদে এনরেরে প্ররতবন্ধী ব্যরিদের কল্যাদণ ট্রাস্ট আইন 

অনুর্ায়ী রবরিন্ন কার্ িক্রম গ্রহণ ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়দন অনুদমারেত সাাংগঠরনক কাঠাদমা অনুর্ায়ী েক্ষ জনবল রনদয়াগ কদর আধুরনক প্দ্ধরত ও স্বেতার 

সাদে স্বল্প ব্যদয় ও স্বল্প সমদয়র মদে এনরেরে ব্যরিদের রনকট কারিতমাদনর সসবা সপৌদে সেয়া।   

েরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

সসবা োদন শুধািাদরর অনুশীলন রনরিতকরণ, সসবাোদন নতুন ইদনাদিশনদক উৎসাহ প্রোন এবাং সসবা প্রোন পধরতদক ২০২১ সাদলর 

মদে রেরজটালাইদজশন করা হদব। এনরেরে সুরক্ষা ট্রাদস্টর কার্ িক্রম সজলা ও পর্ িায়ক্রদম  উপদজলা পর্ িাদয় সম্প্রসারণ করা হদব। এনরেরে রশক্ষােীদের 

রশক্ষা উপবৃরি প্রোন, এনরেরে  ব্যরিদের রিরকৎসা সহায়তার লদক্ষয আরে িক অনুোন বৃরধ করণ, এনরেরে ব্যরিদের মাতা-রপতা/অরিিাবকদের 

প্ররশক্ষণ, রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকগদণর প্ররশক্ষণ, এনরেরে রনদয় কাজকরা সাংগঠনসমূহদক রনবন্ধন প্রোন ও সহায়তা োন, সেদশর সকল এনরেরে 

ব্যরিদের জীবন ও স্বাস্থ্যঝুঁরক হ্রাস কদল্প স্বাস্থ্যবীমা প্রবতিন, এনরেরে রশশুর রপতা-মাতা/ অরিিাবকদের মদে এবাং সামারজক সদিতনতা বৃরধসহ 

রবরিন্ন স্নায়ুরবক প্ররতবরন্ধদের জীবনব্যাপী সসবা প্রোদনর লদক্ষয সকয়ার রগিার রিলে সট্ররনাং সপ্রাগ্রাম িালু, এনরেরে ব্যরিদের জন্য পুনব িাসন সকন্দ্র 

স্থ্াপন। 

২০২১-২২ অর্ মবছরিি সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূে 

• সেদশর হাসপাতাল সমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যদসবা সারি িস গরতশীল করা হদব এবাং এ লদক্ষয সাংরিষ্টদের প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব।  

• এনরেরে ব্যরিদক রিরকৎসা সহায়তা রহসাদব আরে িক অনুোন প্রোন করা হদব। 

• সরকারী উৎস োড়াও অন্যান্য উৎস হদত অে ি সাংগ্রদহর উদ্যাগ গ্রহণ করা হদব।  

• ট্রাস্ট আইন ও রবরধমালা অনুর্ায়ী অটিজম ও এনরেরে রনদয় কাজ করা ও কাজ করদত আগ্রহী সস্বোদসবী সাংস্থ্াসমূহদক রনবন্ধন প্রোন করা হদব। 

• রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কম িিারীদের িাকুররর প্ররবধানমালা অনুর্ায়ী ট্রাদস্টর জনবল রনদয়াগোন। 

• সেদশর সকল এনরেরে ব্যরিদের জীবন ও স্বাস্থ্যঝুঁরক হ্রাস কদল্প স্বাস্থ্যবীমা প্রবতিন।  

• সারাদেদশ এনরেরে ব্যারিদের রপতা-মাতা/ অরিিাবকদের প্ররশক্ষণ প্রোন।  

• এনরেরে স্কুদলর মরনটররাং কার্ক্রিম িালুকরণ ও রেরজটালাইদজশন এর মােদম মরনটররাং কার্ িক্রম সহজীকরণ।  

• সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় অটিজম ও এনরেরে সসবা সকন্দ্র িালুকরণ।  

• রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন।

০১ 



প্রস্তাবনা 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্োর্ে ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রনউরিা-রেরেলপরেন্টাল প্ররিবন্ধী সুিক্ষা ট্রাস্ট 

এবাং 

সরচব, সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়  

 

এর মদে ২০২১ সারলি জুন োরসি .........................তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি  

স্বাক্ষররত হল।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  

 

 

০২ 



সসকশন ১: রূপকল্প, অরেলক্ষয, কে মসম্পাদরনি ক্ষক্ষত্র এবং কা মাবরল 

  

১.১ রূপকল্প: 

বাাংলাদেদশর রনউদরা-সেদিলদমন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের অরধকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন;  

 

১.২ অরিলক্ষয: 

• জারতসাংঘ সঘারষত UNCRPD এর আদলাদক বাাংলাদেদশর রনউদরা সেদিলদমন্টাল  প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীর 

সমমর্ িাো, অরধকার, পূণ ি অাংশগ্রহণ এবাং সমাদজর মূলদরাতধারায় সম্পপিি করদনর মােদম সেদশর সারব িক উন্নয়ন সাধন; 

• রনউদরা-সেদিলদমন্টাল প্ররতবন্ধী রবষয়ক র্াবতীয় কার্ িক্রম সমন্বয় সাধন এবাং জাতীয় পর্ িাদয় নীরত রনধ িারণ ও নীরত 

বাস্তবায়ন রবষদয় কার্ িকর ভূরমকা পালন; 

• রনউদরা-সেদিলদমন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের জীবনব্যাপী র্ত্নপররির্ িা, আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, পুনব িাসন ও স্বাস্থ্যদসবা 

রনরিতকরণ; 

• রনউদরা-সেদিলদমন্টাল প্ররতবন্ধীতা রবষয়ক গদবষণা প্ররতদবেন, বুদলটিন, জান িাল, সামরয়কী ও পুরস্তকা প্রকাশ; 

• রনউদরা-সেদিলদমন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের ক্রীড়া, শরীরিি িা ও সাাংস্কৃরতক কম িকাদে অাংশগ্রহণ রনরিতকরদণর কার্ িকর 

ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 

১) রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের জীবনমান উন্নয়ন ও পূণব িাসন 

২) প্ররশক্ষণ কা মক্রে বাস্তবায়ন 

৩) প্ররিষ্ঠারনক সক্ষেিা বৃরি  

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র: 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

 

১.৪ কার্ িাবরল: (আইন/রবরধ দ্বারা রনধ িাররত কার্ িাবরল)  

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

২. সেদশর রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; 

৩. এনরেরে রনদয় কাজ কদর ও করদত আগ্রহী সস্বোদসবী সাংস্থ্া সমূহদক রনবন্ধন প্রোন ও সহায়তা োন; 

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

৫. সারাদেদশ এনরেরে ব্যারিদের রপতা-মাতা/ অরিিাবকদের প্ররশক্ষণ প্রোন।  

৬. রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন। 

৭. এনরেরে প্ররতবন্ধীদের স্বাস্থ্যদসবা রনরিত করদণর লদক্ষয রবরিন্ন কার্ িক্রম গ্রহণ; 

৮. এনরেরে প্ররতবন্ধী রবষয়ক কার্ িাবলীর সমন্বয় সাধন;  

০৩ 



ক্ষসকশন ২ 

রবরেন্ন কা মক্ররেি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব কে মসম্পাদন সূচকসমূে একক 

প্রকৃি অজমন 

লক্ষযোত্রা 

২০২১-২২ 

প্ররক্ষপন রনধ মারিি লক্ষযোত্রা অজমরনি 

ক্ষক্ষরত্র ক্ষ ৌর্োরব দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

েন্ত্রণালয়/রবোগ/সংস্থাসমূরেি 

নাে 

উপাত্তসূত্র ২০১৯-২০ ২০২০-

২১ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

এনরেরে ব্যরিদের স্বাস্থ্যদসবা রনরিতকদল্প 

হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যদসবা িালু এবাং 

এ লদক্ষয অবরহতকরন ও অন্যান্য কম িশালা 

আদয়াজদনর মােদম এনরেরে ব্যরিদের স্বাস্থ্যদসবা 

প্রারি সহজীকরন ও জীবনমান উন্নয়ন।  

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

কর্তিক কম িশালার 

অাংশগ্রহণ কারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

-- ১৬০ ২০০ 
২০০ 

 
২০০ 

সকম 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

স্বাস্থ্য অরধেির 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

মুরজব শতবষ ি  উপলদক্ষয এনরেরে ব্যরিদের 

রিরকৎসা সহায়তা রহদসদব আরে িক অনুোন 

প্রোদনর মােদম অসেল এনরেরে ব্যরিদের 

স্বাস্থ্যদসবার পে প্রশস্তকরণ। ( ট্রাদস্টর স্থ্ায়ী 

তহরবদলর লিযাাংশ হদত অনুোন প্রোন করার 

কারদণ লিযাাংদশর পররমাণ কদম র্াওয়ায় অনুোন 

প্রাপদকর সাংখ্যা কমাদনা হদয়দে।)  

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

কর্তিক অনুোন প্রাপদকর 

সাংখ্যা  

সাংখ্যা 

১২২০ ২৫০০ ১০০০ ১১০০ ১২০০ 

সকম 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

ট্রারস্ট সবাে ি 

সজলা করমটি 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

এনরেরে রনদয় কাজ করা ও করদত আগ্রহী 

সস্বোদসবী সাংস্থ্াদক রনবন্ধন প্রোদনর মােদম 

এনরেরে ব্যরিদের জীবনমান উন্নয়দন সরকাদরর 

পাশাপারশ সবসরকারর সাংস্থ্াসমূহদক সম্পপি করণ। 

 

রনবন্ধন  প্রোন  % 

-- -- ৭০% ৭৫% ৭৫% 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

ট্রারস্ট সবাে ি 

সজলা করমটি 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

০৪ 



চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব কে মসম্পাদন সূচকসমূে একক 

প্রকৃি অজমন 

লক্ষযোত্রা 

২০২১-২২ 

প্ররক্ষপন রনধ মারিি লক্ষযোত্রা অজমরনি 

ক্ষক্ষরত্র ক্ষ ৌর্োরব দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

েন্ত্রণালয়/রবোগ/সংস্থাসমূরেি 

নাে 

উপাত্তসূত্র 
২০১৯-২০ ২০২০-

২১ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

এনরেরে ব্যরক্তরদি স্বাস্থযবীো প্রবিমন করি এি 

আওিায় এরন িারদি জীবন ও স্বাস্থযঝুঁরক হ্রাস 

কিণ। 

 

স্বাস্থযবীোি আওিাভুক্ত 

এনরেরে ব্যরক্ত 

 

সাংখ্যা 

  
৬০০ 

৭০০ ৮০০ 

 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

বীমা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ ও 

সাধারণবীমা কদপ িাদরশন  

 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

এনরেরে রশশু/ ব্যারিদের রপতা-মাতা/ 

অরিিাবকদের প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম এনরেরে 

রশশু/ব্যরিদের জীবনব্যারপ র্ত্নপররির্ িা 

রনরিতকরণ 

প্ররশক্ষণ গ্রহণকারী রপতা-

মাতা/ অরিিাবকদের 

সাংখ্যা   

সাংখ্যা ৭০ ২১০ ৩০০ ৩৬০ ৪৫০ 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

রবদশষ স্কুল 

 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোদনর 

মােদম 

প্ররশক্ষণ গ্রহণকারী 

রশক্ষকদের সাংখ্যা  
সাংখ্যা  ২১০ ২৪০ ৩০০ ৩৬০ 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

রবদশষ স্কুল পররিালনাকারী 

কর্তপক্ষ 

এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

 

 

 

 

 

০৫ 



সসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

কে মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষরত্রি 

মান 

 

কা মক্রে কম িসম্পােন সূিক গণনা 

পিরি 

একক কম িসম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত উিম উিম িলরত মান িলরত মাদনর 

রনদম্ন ২০২২-

২৩ 

২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কে মসম্পাদন ক্ষক্ষত্রসমূে  

১) রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল 

প্ররতবন্ধী ব্যরিদের উন্নয়ন 

২৫ 

 

[১.১] ওয়ানস্টপ 

স্বাস্থযরসবা রবষয়ক 

অবরেিকিন ও  অন্যান্য 

কে মশালা 

[১.১.১] 

অংশগ্রেণকািীি 

সংখ্যা  

সেরষ্ট সংখ্যা ৮ -- ১৬০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০ 

[১.২] এনরেরে ব্যরিদের 

রিরকৎসা সহায়তা 

রহদসদব আরে িক অনুোন 

প্রোন 

[১.২.১] সুরবধাদিাগী 

এনরেরে ব্যরি 

সেরষ্ট সংখ্যা ১০ ১২২০ ২৫০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০ 

[১.৩] এনরেরে রনদয় 

কাজ করা ও করদত 

আগ্রহী সস্বোদসবী 

সাংস্থ্াদক রনবন্ধন প্রোন 

[১.৩.১] 

রনবন্ধন  প্রোন 

গড় % ৩ -- -- ৭০% ৬৩% ৫৬% ৪৯% ৪২% ৭৫% ৭৫% 

[১.৪]  এনরেরে 
ব্যরক্তরদি জীবন ও 

স্বাস্থযঝুঁরক হ্রাস করল্প 

স্বাস্থযবীো প্রবিমন। 

[১.৪.১] স্বাস্থযবীোি 

আওিাভুক্ত এনরেরে 

ব্যরক্ত  

সেরষ্ট সংখ্যা ৪ -- -- ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৭০০ ৭০০ 

২) প্ররশক্ষণ কা মক্রে বাস্তবায়ন ২০  [২.১] এনরেরে রশশু/ 

ব্যারিদের রপতা-মাতা/ 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারী রপতা-

মাতা/ 

সেরষ্ট সংখ্যা ১০ ৭০ ২১০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৬০ ৪৫০  

০৬ 



কে মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষরত্রি 

মান 

 

কা মক্রে কম িসম্পােন সূিক গণনা 

পিরি 

একক কম িসম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত উিম উিম িলরত মান িলরত মাদনর 

রনদম্ন ২০২২-

২৩ 

২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

অরিিাবকদের প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

অরিিাবকদের 

সাংখ্যা   

[২.২] রবদশষ স্কুদলর 

রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারী রশক্ষকদের 

সাংখ্যা 

 

সেরষ্ট সংখ্যা ১০ ---  ২১০ ২৪০ ২১৬ ১৯২ ১৬৮ ১৪৪ ৩০০ ৩৬০ 

3) প্রোরতষ্ঠোরন  সের্তো বৃরদ্ধ ২৫ [৩.১] রনজস্ব কে মকিমা ও 

কে মচািীরদি সেসােরয়ক 

রবয়য়সম্বরলি রশক্ষা ও 

প্ররশক্ষণ আরয়াজন।  

[৩.১.১] প্ররশক্ষণ 

আরয়ারজি  

সেরষ্ট জনঘন্টা  ১০   ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৫   

[৩.২] ট্রাদস্টর িাকুররর 

প্ররবধানমালা অনুর্ায়ী 

জনবল রনদয়াগোন।  

 

[৩.২.১] জনবল 

রনরয়াগ প্রদান 

বাস্তবারয়ি 

িারিখ  ৭   ২৮/০২/২০২২ ৩০/০৩/২০২২ ৩০/০৪/২০২২ ৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২   

[৩.৩] উন্নয়ন প্রকল্প 

েরলল প্রণয়ন।  

 

[৩.৩.১] উন্নয়ন 

প্রকল্প দরলল প্রণীি 

িারিখ   

 

 

 

 

৮   ৩০/১২/২০২১ ৩০/০১/২০২২ ৩০/০২/২০২২ ৩০/০৩/২০২২ ৩০/০৪/২০২২   

০৭ 



কে মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষরত্রি 

মান 

 

কা মক্রে কম িসম্পােন সূিক গণনা 

পিরি 

একক কম িসম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত উিম উিম িলরত মান িলরত মাদনর 

রনদম্ন ২০২২-

২৩ 

২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

                

 সুশাসন ও সংস্কািমূলক কে মসম্পাদরনি ক্ষক্ষত্র (েরন্ত্রপরিষদ রবোগ কর্তমক রনধ মারিি)   

সুশোসন ও সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ ১) শুিাচাি 

কে মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

শুদ্ধোচোর 

 র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

 

 10          

২) ই-গেন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কে মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গেন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কে মপরিকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 

 

 10          

৩) িথ্য অরধকাি 

কে মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

িথ্য অরধকাি 

কে মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ি 

  3 

  
       

৪) অরের াগ প্ররিকাি 

কে মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

অরের াগ প্ররিকাি 

কে মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ি 

  4  

         

৫) ক্ষসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

কে মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

কে মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ি 

  3 

         

০৮ 



 

 

 

আরম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রনউরিা-রেরেলপরেন্টাল প্ররিবন্ধী সুিক্ষা ট্রাস্ট, রেরসরব সরচব, 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় এি রনকট অঙ্গীকার কররে সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদিষ্ট 

োকব।  

আরম, সরচব, সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়, রেরসরব ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রনউরিা-রেরেলপরেন্টাল 

প্ররিবন্ধী সুিক্ষা ট্রাস্ট এর রনকট অঙ্গীকার কররে সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক                   তাররে                                              

রনউরিা-রেরেলপরেন্টাল প্ররিবন্ধী সুিক্ষা ট্রাস্ট  

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

সরচব               তাররে  

 সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৯ 



 

সংর াজনী-১ শব্দসংরক্ষপ 

 

ক্ররমক নম্বর 
শব্দসাংদক্ষপ  

(Acronyms) 

রববরণ 

১ সকম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

২ এনরেরেরপটি রনউদরা সেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

৩ এনরেরে রনউদরা সেদিলপদমন্টাল রেসএযাবলে/রেসাএযাবরলটি 

৪ সদসঅে সমাজদসবা অরধেির 

৫ জাপ্রউফা জাতীয় প্ররতবন্ধী উন্নয়ন ফাউদেশন 

৬ বাজাসকপ বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পররষে 

৭ আইন রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ 

৮ রবরধমালা রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট রবরধমালা, ২০১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 



 

সংর াজনী- ২: 

কে মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রোণক 

 

ক্ররমক নম্বর কা মক্রে কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, 

অরধশাো, শাো 

লক্ষযোত্রা অজমরনি প্রমাণক 

১ [১.১] ওয়ানস্টপ স্বাস্থযরসবা রবষয়ক 

অবরেিকিন ও  অন্যান্য কে মশালা 

[১.১.১] অংশগ্রেণকািীি সংখ্যা  এনরেরেরপটি কম িশালা আদয়াজদনর সনাটিশ, েরব ইতযারে  

২ [১.২] এনরেরে ব্যরিদের রিরকৎসা সহায়তা 

রহদসদব আরে িক অনুোন প্রোন 

[১.২.১] সুরবধাদিাগী এনরেরে 

ব্যরি 
এনরেরেরপটি সজলা করমটি বরাবদর সিক প্রোদনর পত্র , সিদকর 

করপ, সিক রবতরদণর মাষ্টারদরাল করপ   

৩ [১.৩] এনরেরে রনদয় কাজ করা ও করদত 

আগ্রহী সস্বোদসবী সাংস্থ্াদক রনবন্ধন প্রোন 
[১.৩.১] 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী সাংস্থ্া 

এনরেরেরপটি রনবন্ধণ প্রদারনি সনদপত্র ফর াকরপ  

৪  [২.১] এনরেরে রশশু/ ব্যারিদের রপতা-মাতা/ 

অরিিাবকদের প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ গ্রহণকারী 

রপতা-মাতা/ অরিিাবকদের 

সাংখ্যা   

এনরেরেরপটি পত্র, প্ররশক্ষণােীদের উপরস্থ্রতর করপ, 

েরব । 

৫ [২.২] রবদশষ স্কুদলর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ গ্রহণকারী 

রশক্ষকদের সাংখ্যা 

 

 

এনরেরেরপটি পত্র, প্ররশক্ষণােীদের উপরস্থ্রতর করপ, 

েরব । 

 

 

 

 
১১ 



 

সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অরফরসি সরে সংরিষ্ট কে মসম্পাদন সূচকসমূে 

 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূিক 

ক্ষ সকল অরফরসি 

সারর্ সংরিষ্ট 

সংরিষ্ট অরফরসি সারর্ কা মক্রে সেন্বরয়ি ক্ষকৌশল 

[১.১] ওয়ানস্টপ স্বাস্থযরসবা রবষয়ক অবরেিকিন 

ও  অন্যান্য কে মশালা 

[১.১.১] 

অংশগ্রেণকািীি সংখ্যা  

স্বাস্থ্য অরধেির সেদশর সকল স্বাস্থ্যদসবা/ হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ সহলে সারি িস িালুকরদনর রনরমি এনরেরে সুরক্ষা 

ট্রাস্ট সেদক উদ্যাগ গ্রহদণর ফদল স্বাস্থ্য অরধেফতদরর মােদম সকল হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ 

স্বাস্থ্যদসবা িালু করার সরকারর আদেশ ও এ লদক্ষয একটি করমটি গঠন করা হয়। হাসপাতাদল গঠিত এ 

সকল করমটির সাংরিষ্ট রিরকৎসক ও অন্যান্য সেস্যদের অবরহতকরণ ও প্ররশক্ষণ কম িশালার আদয়াজন 

করা হয়। স্বাস্থ্য অরধেিদরর সদঙ্গ সমন্বদয়র মােদম স্বাস্থ্য অরধেির কর্তিক হাসপাতাল কর্তিপক্ষ বরাবর 

পত্র জাররর মােদম কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হদব।  

[১.৩] এনরেরে রনদয় কাজ করা ও করদত আগ্রহী 

সস্বোদসবী সাংস্থ্াদক রনবন্ধন প্রোন 

[১.৩.১] 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী 

সাংস্থ্া 

সদসঅে 

সজলা করমটি 

রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ও রবরধমালা অনুর্ায়ী রনউদরা-সেদিলপদমন্টাল 

প্ররতবরন্ধতা রনদয় কাজ কদর বা কাজ করদত আগ্রহী সস্বোদসবী সাংস্থ্াসমূহদক এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

কর্তিক রনবন্ধন গ্রহদণর রবধান রদয়দে। আইন ও রবরধমালা অনুর্ায়ী সস্বোদসবী সাংস্থ্াসমূহদক রনবন্ধন 

প্রোদনর সক্ষদত্র সজলা সমাজদসবা কার্ িালদয়র উপপররিালকগদণর তেন্ত প্ররতদবেনসহ কার্ িক্রম রনধ িারন 

করা আদে। আইন ও রবরধমালার আদলাদক সজলা পর্ িাদয় রনদে িশনা প্রোন কদর কার্ িক্রম সম্পন্ন করা 

হদব।   

 

 

 

১২  



 

সাংদর্াজনী ৪: 

েির/সাংস্থ্ার জািীয় শুিাচাি ক্ষকৌশল কে মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েির/সাংস্থ্ার নাে: রনউরিা-রেরেলপরেন্টাল প্ররিবন্ধী সুিক্ষা ট্রস্ট  

কা মক্ররেি নাে কে মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকি 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়রনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছরিি 

লক্ষযোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  েন্তব্য  

লক্ষযোত্রা/ 

অজমন 

১ে 

ক্ষকায়া মাি 

২য় 

ক্ষকায়া মাি 

৩য় 

ক্ষকায়া মাি 

৪র্ ম 

ক্ষকায়া মাি 

ক্ষো  

অজমন 

অরজমি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরিকিা করেটিি সো আদয়াজন সিা আদয়ারজত ৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পরয়ন্ট  

৪ লক্ষযোত্রা ১ ১ ১ ১ --   

অজমন      

১.২ ননরিকিা করেটিি সোি রসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ি রসিান্ত ৬ % সংরিষ্ট সকল 

কে মকিমা  

১০০% লক্ষযোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% --   

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররিষ্ঠাি রনরেত্ত অংশীজরনি 

(stakeholders) অংশগ্রেরণ  সো 

অনুরষ্ঠি সো ২ সংখ্যা পরিচালক  

এনরেরেরপটি  

৪ 

 

লক্ষযোত্রা  ১  ১ --    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আয় াজন প্ররিক্ষণ 

আয় ারজত 

  ২ সংখ্যা পরিচালক  

এনরেরেরপটি 

৪ 

(১৫) 

লক্ষযোত্রা ১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

   প্ররশক্ষরণি 

সংখ্যা ০৪  

প্ররশক্ষণার্ীি 

সংরখ্য ১৫  

অজমন       

১.৫ কে ম-পরিরবশ উন্নয়ন  

ক্ষকারেে-১৯ কালীন স্বাস্থযরবরধ অনুসিণ; 

ক্ষকারেে-১৯ সংক্রেন প্ররিরিারধ সুিক্ষা 

সােগ্রী রবিিণ; 

ক্ষশৌচাগািসে অরফস পরিষ্কাি পরিচ্ছন্নিা; ও 

 ব দ্বািা অরফস সরিিকিণ। 

উন্নত কম ি-

পররদবশ 

    ২ সংখ্যা ও 

িারিখ 

পরিচালক  

এনরেরেরপটি  

৪    

৩০.০৯.২০২১  

৩১.১২.২০২১  

৩১.০৩.২০২২  

৩০.০৬.২০২২  

লক্ষযোত্রা ৩০.০৯.২০

২১  

 

৩১.১২.২০

২১  

 

৩১.০৩.২০

২২  

  

৩০.০৬.২০

২২ 

   

অজমন      

১.৬ জািীয় শুিাচাি ক্ষকৌশল কে মপরিকল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রোরসক পরিবীক্ষণ প্ররিরবদন 

সংরিষ্ট েন্ত্রণালরয় দারখল ও স্ব স্ব 

ওরয়বসাইর  আপরলােকিণ 

কে মপরিকল্পনা  ও 

নত্রোরসক 

প্ররিরবদন 

দারখলকৃি ও 

আপরলােকৃি 

    ১ িারিখ ক্ষফাকাল 

পরয়ন্ট 

১০.০৬.২০২১  

১৫.১০.২০২১  

১৫.০১.২০২২  

১৫.০৪.২০২২  

  

লক্ষযোত্রা  ১০.০৬.২০

২১ 

 

১৫.১০.২০

২১ 

 

১৫.০১.২০

২২ 

 

১৫.০৪.২০

২২ 

 

   

অজমন       

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক দারখলকৃি 

জািীয় শুিাচাি ক্ষকৌশল কে মপরিকল্পনা ও 

পরিবীক্ষণ  প্ররিরবদরনি ওপি রফেব্যাক প্রদান  

রফেব্যাক 

সো/কে মশালা 

অনুরষ্ঠি 

   ৪ িারিখ -- -- লক্ষযোত্রা -- -- -- -- -- -- প্রর াজয নয় 

(আঞ্চরলক/ 

মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালয় সনই) অজমন  -- -- -- -- --  

১.৮ শুধািার পুরিার প্রোন এবাং 

পুরিারপ্রািদের তারলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

প্রেি পুরিার 

 

  

    ১ তাররে পরিচালক  

এনরেরেরপটি 

২০.০৬.২০২২ লক্ষযোত্রা -- -- -- ২০.০৬.২০

২২  

-- --  

অজমন 

 

 

-- -- -- -- -- 

১৩ 



 

কা মক্ররেি নাে কে মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকি 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়রনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছরিি 

লক্ষযোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  েন্তব্য  

লক্ষযোত্রা/ 

অজমন 

১ে 

ক্ষকায়া মাি 

২য় 

ক্ষকায়া মাি 

৩য় 

ক্ষকায়া মাি 

৪র্ ম 

ক্ষকায়া মাি 

ক্ষো  

অজমন 

অরজমি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরে িক ব্যবস্থ্াপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছরিি ক্রয়-পরিকল্পনা  

(প্রকরল্পি  অনুরোরদি বারষ মক ক্রয় 

পরিকল্পনাসে) ওরয়বসাইর  প্রকাশ 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওরয়বসাইর  

প্রকারশি 

২ িারিখ  পরিচালক  

এনরেরেরপটি 

৩১.০৭.২০২১  লক্ষযোত্রা ৩১.০৭.২০

২১ 

--  -- -- -- --  

অজমন -- --- -- -- -- 

২.২ প্রকয়ল্পি PSC ও PIC সভা 

আয় াজন   

সভা আয় ারজত ২ সংখ্যা -- -- লক্ষযোত্রা -- -- -- -- -- -- প্রর াজয নয় 

(প্ররক্রয়াধীন) অজমন -- -- -- -- -- 

২.৩ বারষ যক উন্ন ন কর্ যসূরচ বাস্তবা ন বারষ যক উন্ন ন 

কর্ যসূরচ 

বাস্তবার ত 

   ২ % -- -- লক্ষযোত্রা -- -- -- -- -- -- প্রর াজয নয় 

(প্ররক্রয়াধীন) 

 অজিন -- -- -- -- -- 

২.৪ প্রকল্প সোরপ্ত ক্ষশরষ প্রকরল্পি সম্পদ 

( ানবােন, করম্পউ াি, আসবাবপত্র ইিযারদ) 

রবরধ ক্ষোিারবক েস্তান্তি কিা 

প্রকরল্পি সম্পদ 

রবরধ ক্ষোিারবক 

েস্তান্তরিি 

    ২ তাররে   লক্ষযোত্রা -- -- -- -- -- -- প্রর াজয নয়  

অজিন -- -- -- -- -- 

৩. শুিাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিরিারধ সোয়ক অন্যান্য কা মক্রে……………..৩০ (অগ্রারধকার রিরিদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.১ এনরেরে ব্যরক্তরদি G2P পিরিরি  

আরর্ মক অনুদান প্রদান।  

G2P পিরিরি  

আরর্ মক অনুদান 

প্রদান প্ররিরবদন  

৪ %  পরিচালক 

এনরেরেরপটি 

৫০% লক্ষযোত্রা -- -- ২৫ ৫০ -- -- -- 

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.২ রনউরিা-ক্ষেরেলপরেন্টাল প্ররিবন্ধী 

সুিক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এি সংরশারধি 

খসড়া প্রণয়ন 

খসড়া প্রণীি  ৪ সংখ্যা  পরিচালক 

এনরেরেরপটি 

১ লক্ষযোত্রা -- -- -- -- ১   

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৩ রবরশষ স্কুরলি রশক্ষকরদি প্ররশক্ষণ  

কা মক্রে সেীক্ষা 

সেীক্ষা কা মক্রে 

সম্পন্নকৃি   

৪ সংখ্যা পরিচালক  ১ 

(১৫) 

লক্ষযোত্রা -- -- -- ১  

(১৫) 

-- -- সেীক্ষা ১টি  

স্কুল ১৫ টি  

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৪ এনরেরে ব্যরক্তরদি োি-

রপিা/অরেোবক প্ররশক্ষণ কা মক্রে সেীক্ষা 

সেীক্ষা কা মক্রে 

সম্পন্নকৃি   

৪ সংখ্যা  পরিচালক  ১ 

(৫০) 

লক্ষযোত্রা -- -- -- ১  

(৫০) 

-- -- সেীক্ষা ১টি  

প্ররশক্ষণার্ী ৫০ 

জন  অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৫ সজলা করমটির সিার রসধান্ত বাস্তবায়ন 

মরনটররাং।  

েরন রিং 

বাস্তবারয়ি  

৪ % পরিচালক  ৫০%  লক্ষযোত্রা ১০ ২০ ৩০ ৫০ -- --   

অজমন -- -- -- -- -- 

রব:দ্র:- সকান ক্ররমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

 

১৪ 



 

 সংয োজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

 

ক্রর্  
কর্ যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  

 
র্ান কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গির্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত  ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন কজোরদোর রণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবা ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার ত 
তারিখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহরজকিণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহরজকৃত  
তারিখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  কসবো রিরজটাইয়জিন [১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি ক্ষসবা রিরজটাইজকৃত 
তারিখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, সহরজকৃত ও 

রিরজটোইজকৃত কসবো সংক্রোন্ত প মোযলোচনো সিো   
[১.৪.১] সিো আযয়োরজত  

তোররখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইয়ল কনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি য রিল্প রবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ ক্ষর্াকায়বলা  কিণী  

রবষয়  অবরহতকিণ সভা/কর্ যিালা আয় াজন 
[১.৬.১] সভা/কর্ যিালা আয় ারজত 

সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রোরতষ্ঠোরন  দেতো বৃরদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতা ন হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] তথ্য বাতা য়ন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্র োশনো ও তথ্যোরদ তথ্য বাতা য়ন প্র োরশত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবা ন  

[২.২.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযয়োরজত  
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবা য়নি জর্ন্ বিাদ্দকৃত অি য 

ব্যর ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবা ন অগ্রগরত পর্ যায়লাচনা সংক্রান্ত সভা 

আয় ারজত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যা ন প্ররতয়বদন র্রিপরিষদ 

রবভায়গ/ ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষি রনকট ক্ষপ্ররিত 

তারিখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদয়ি/রবয়দয়ি বাস্তবার ত ন্যযনতর্ একটি উয়যাগ পরিদি যনকৃত 
সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 

 

১৫ 



 

সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রয়র্ি 

ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ায়নি 

রনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযট ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকতযাি তথ্য হালনাগাদকৃত এবং 

ওয় বসাইয়ট আপয়লািকৃত 

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষণ ও 

সক্ষর্তাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফটওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ 

আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ আযয়োরজত সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তয়ত পরিবীক্ষণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষণ প্ররতয়বদন উর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররতয়বদন 

ক্ষপ্ররিত 

  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুরষ্ঠত সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 

 

১৬  



 

সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রয়র্ি 

ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদ

ন সূচয়কি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরত উত্তর্ উত্তর্ 
চলরত 

র্ান 

চলরত র্ায়নি 

রনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত পরিবীক্ষণ 

করর্টিি রসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবার ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রত্রর্োরস  

রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] 

ওযয়বসোইযট  প্ররত 

ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা অজযন 

ও পরিবীক্ষণ 
১5 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডািগয়ণি সর্ন্বয়  অবরহতকিণ 

সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরষ্ঠত 

সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 

১৭ 



 

সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

কর্ যসম্পাদয়নি 

ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ায়নি 

রনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকাি আইন অনুর্া ী 

রনধ যারিত সর্য় ি র্য়ে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিত 

সর্য় ি র্য়ে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষর্তা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কয়ি ওযয়বসোইযট 

প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযট 

প্র োরশত 

তারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোরষ ম  

প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসায়ি র্াবতী  

তয়থ্যি কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

ত্রতরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  তয়থ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] তথ্য অরধকাি আইন ও 

রবরধরবধান সম্পয়কয জনসয়চতনতা 

বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

 ো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকতযায়দি প্ররিক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্ররিক্ষণ 

আয় ারজত 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

১৮ 



 

 

 


