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জাতীয় মনহলা সাংস্থার কম বসম্পােদির সানব বক নচত্র  

(Overview of the Performance of Jatiyo Mohila Sangstha) 

  

সম্প্রনতক অজবি, চযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যত পনরকল্পিা  

সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজবি সমূহঃ 

  

বাাংলাদেদশর জিসাংখ্যার এক নবশাল অাংশ িারী। িারী উন্নয়ি তাই জাতীয় উন্নয়দির অন্যতম শতব। সমঅাংশগ্রহণ ও 

সমঅাংনশোনরত্ব িারীর সাাংনবিানিক অনিকার। জাতীয় উন্নয়ি, োনরদ্র নবদমাচি ও গণতানন্ত্রক সমাজ প্রনতষ্ঠার সক্ষদত্র িারী 

পুরুদষর সমঅাংনশোনরত্ব নিনিত হওয়া জরুরী। জাতীয় মনহলা সাংস্থা িারীর অর্ বনিনতক উন্নয়ি, সদচতিতা বৃনদ্ধ, েক্ষতা উন্নয়ি 

ও অনিকার সাংরক্ষদণর মােদম িারী পুরুদষর সমতা প্রনতষ্ঠা করার লদক্ষয কাজ কদর র্াদে। নবগত ৩ বছদর েনরদ্র মনহলাদের 

আত্ম-কম বসাংস্থাদির জন্য ক্ষুদ্রঋণ বাবে ৫০৫৪ জি মনহলাদক ক্রমপুনঞ্জতিাদব ৫ সকাটি ৭৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা নবতরণ করা 

হদয়দছ। শহীে আইনি রহমাি কম বজীবী মনহলা সহাদষ্টদলর আওতায় ৬০০ জি কম বজীবী মনহলাদক আবানসক সুনবিা প্রোি করা 

হদয়দছ। নশশু নেবার্ত্ন সকদের মােদম ২৫০ জি নশশুদক সসবা প্রোি করা হদয়দছ। নিয়নমত কার্ বক্রম ও নবনিন্ন উন্নয়ি প্রকদল্পর 

মােদম নবদশষিাদব কানরগনর নশক্ষা সবাদড বর নসদলবাস অনুর্ায়ী কম্পউটার প্রনশক্ষণসহ নবনিন্ন সেদড ৭৮,৮৮৯ জি মনহলাদক 

আত্ম-কম বসাংস্থািমূলক ও সদচতিামূলক প্রনশক্ষণ প্রোি করা হদয়দছ। িারী ও নশশু পাচার প্রনতদরাি, সর্ৌতুক ও বাল্য নববাহ 

প্রনতদরািকদল্প সদচতিতা সৃনষ্টর লদক্ষয ৩৯০২ টি উঠাি ববঠদকর মােদম ৮৮১৮৯ জি মনহলাদক সদচতি করা হদয়দছ। 

অনিদর্াগ অনুর্ায়ী ৪৬১ জি নির্ বানতত মনহলার নবদরাি নমমাাংসা করা হদয়দছ। তথ্য আপাঃ প্রকদল্পর আওতায় গ্রাম ও 

শহরতলীদত বসবাসরত সুনবিাবনিত ২,৬৩,৩২৯ জি মনহলাদক তথ্য প্রযুনি ব্যবহাদরর মােদম জীবি ও জীনবকার মাদিান্নয়ি 

তর্া ক্ষমতায়দির লদক্ষয তথ্য প্রযুনি সসবা প্রোি করা হদয়দছ।  

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জ সমূহঃ 

সেদশর সবকটি উপদজলায় সাংস্থার কার্ বক্রম সম্প্রসারণ িা হওয়া, সাংস্থার পর্ বাপ্ত বাদজট ও জিবদলর অিাব, কম বকতবাদের 

যুদগাপযুগী প্রনশক্ষদণর অিাব ইতযানে প্রিাি সমস্যা এবাং সাংস্থার আইি সাংদশািি, পনরচালিা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ইতযানে 

অন্যতম চযাদলঞ্জ।  

 

িনবষ্যৎ পনরকল্পিাঃ 

বতবমাদি ৫০টি উপদজলায় সাংস্থার কার্ বক্রম নবদ্যমাি রদয়দছ। পর্ বায়ক্রদম অপরাপর সকল উপদজলায় সাংস্থার কার্ বক্রম 

সম্প্রসারণ, নবদ্যমাি আইি সাংদশািি ও পনরচালিা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণসহ সকল সজলা শাখায় নিজস্ব অনফস িবি নিম বাণ, 

বাল্য নববাহ, িারীর প্রনত সনহাংসতা প্রনতদরাি ও িারীদক েক্ষ জিশনিদত পনরণত করা এবাং তথ্য প্রযুনি সসবা প্রোদির লদক্ষয 

উন্নয়ি প্রকল্প/কম বসূনচ বাস্তবায়দির পনরকল্পিা রদয়দছ।  

 

২০১৮-১৯ অর্ ব বছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজবিসমূহঃ 

 ২,০০০ জি মনহলাদক ঋণ সুনবিা প্রোি ;  

 ৪৫,৬০০ জি মনহলাদক কনম্পউটারসহ নবনিন্ন সেদড প্রনশক্ষণ প্রোি ;  

 ১,৫০,০০০                    প্রকদল্পর মােদম তথ্য               ; 

 ২০০ জি কম বজীবী মনহলাদক সহাদষ্টল সুনবিা প্রোি ; 

 ৫০০ জি নশশুদক (গাদম বন্টস ও সািারণ কম বজীবী মনহলাদের নশশু সন্তাি)নেবার্ত্ন সকদের (১৬টি) মােদম সসবা প্রোি;   

 ১৮০ টি সাম্ভাব্য অনিদর্াদগর নিনিদত নবদরাি নমমাাংসা। 

 সর্ৌতুক ও বাল্য নববাহ প্রনতদরাি এবাং িারী ও নশশু প্রচার সরািকদল্প সজলা ও উপদজলা পর্ বাদয় ৯০০টি উঠাি ববঠক; 

 আমার ইন্টারদিট আমার আয় কম বসূনচর মােদম ১২২৪ জি মনহলাদক আউটদসানস বাং এর উপর প্রনশক্ষণ প্রোি। 
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উপক্রমনণকা (Preamble) 

 

মন্ত্রণালয়/নবিাগসমূহ এবাং আওতািীি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও 

জবাবনেনহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার নিনিতকরদণর 

মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দির লদক্ষয-  

 

মনহলা ও নশশু নবষয়ক মন্ত্রণালয় এর অিীি জাতীয় মনহলা সাংস্থা এর োনয়দত্ব নিদয়ানজত মািিীয় 

সচয়ারম্যাি এর প্রনতনিনি নহদসদব নিব বাহী পনরচালক, জাতীয় মনহলা সাংস্থা।  

 

এবাং 

  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মনহলা ও নশশু নবষয়ক মন্ত্রণালয়-এর োনয়দত্ব নিদয়ানজত মািিীয় 

প্রনতমন্ত্রীর প্রনতনিনি নহসাদব, মনহলা ও নশশু নবষয়ক মন্ত্রণালয় এর সনচব এর মদে ২০১৮ সাদলর 

১৪-০৬-২০১৮ তানরদখ এই বানষ বক কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হল। 

  

এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনখত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলিঃ 
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সসকশি-১  

 

জাতীয় মনহলা সাংস্থার রূপকল্প (Vision), অনিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ বাবনল : 

 

১.১. রূপকল্প (Vision) : িারীর ক্ষমতায়ি ও সুরক্ষা।  

 

১.২. অনিলক্ষয (Mission) : িারীর ক্ষমতায়ি,               েক্ষতা বৃনদ্ধ ও উন্নয়দির মূল িারায় 

সমৃ্পিকরণ।  

 

১.৩. সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১. জাতীয় মনহলা সাংস্থার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

     ১. সামানজক ও অর্ বনিনতক কম বকাদে িারীদের সমসুদর্াগ সৃনষ্ট, েক্ষতা উন্নয়ি ও ক্ষমতায়ি ;  

     ২. িারী ও নশশুর সামানজক নিরাপিা সজারোর করা; 

     ৩. িারীর আইিগত অনিকার রক্ষাদর্ ব সহায়তা প্রোি ;  

 

১.৩.২  আনবনশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

      ১. েক্ষতার সাদর্ বানষ বক কম বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি  নিনিত করা;  

      ২. কার্ বপদ্ধনত ও সসবার মাদিান্নয়ি; 

      ৩. েক্ষতা ও বিনতকতার উন্নয়ি; 

      ৪. কম ব পনরদবশ উন্নয়ি; 

      ৫. তথ্য অনিকার ও স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি সজারোর করা; 

      ৬. আনর্ বক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি। 

 

১.৪. কার্ বাবনল (Functions)  

       ১. জাতীয় জীবদির সকল সক্ষদত্র মনহলাগদণর সদচতিতা বৃনদ্ধর লদক্ষয কাজ করা ;  

       ২. মনহলাদের অর্ বনিনতক ক্ষমতায়দির জন্য কানরগনর ও বৃনিমূলক প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা করা ;  

       ৩. িারীর সামানজক নিরাপিা সজারোরকরদণ আনর্ বক সুনবিা প্রোি ;  

       ৪. িারী উদদ্যািাদের ক্ষমতায়ি ও কম বেক্ষতা নবকাদশ সহায়তা প্রোি;  

       ৫. আধুনিক তথ্য প্রযুনিদত িারীর অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ সৃনষ্ট;  

       ৬. মনহলাদের উৎপানেত পণ্য সামগ্রীক বাজারজাত করদণর লদক্ষয জাতীয় ও আন্তজবানতক  

           সমলায় অাংশ গ্রহণ; 

       ৭. মনহলাদের আইিগত অনিকার রক্ষাদর্ ব সহায়তা ও কাউনিনলাং করা ;  

       ৮. কম বজীবী মনহলাদের সহাদষ্টল সুনবিা প্রোি ও নশশুদের নেবার্ত্ন সসবা প্রোি ;  

       ৯.মনহলাদের স্বার্ ব সাংনিষ্ট নবনিন্ন সদম্মলি, সসনমিার ও কম বশালার ব্যবস্থা করা; আন্তজবানতক িারী 

          নেবস, জাতীয় নশশু নেবস,              , নবশ্ব মা নেবস, সেষ্ট কযািার সদচতিতা নেবস ও 

          সবগম সরাদকয়া নেবস উের্াপি;  

      ১০. িারীর রাজনিনতক ক্ষমতায়ি; 

      ১১. িারীর উদদ্যািা উন্নয়দির লদক্ষয প্রনশক্ষণ প্রোি। 
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সসকশি -২  

সাংস্থার নবনিন্ন কার্ বক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল (Outcome/Impact) : 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(outcome/Impact) 

কম বসম্পােি সূচক সমূহ 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

লক্ষযমাত্রা  

২০১৮-২০১৯ 

  প্রদক্ষপণ (Projection) নিি বানরত লক্ষযমাত্রা 

অজবদির সক্ষদত্র 

সর্ৌর্িাদব োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

সাংস্থার িাম 

উপািসূত্র 

(source(s) 

of data) 

 

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সামনগ্রক উন্নয়দি িারীদের 

অাংশগ্রহণ বৃনদ্ধ 

েক্ষতা উন্নয়ণ প্রনশক্ষণ   সাংখ্যা ৩০,২৬৮ ৪৮,৫৭১ ৫৪০৯৭ ৫৪০৯৭ ৫৪০৯৭ মনহলা ও নশশু নবষয়ক 

মন্ত্রণালয়, অর্ ব 

মন্ত্রণালয় ও পনরকল্পিা 

মন্ত্রণালয় । 

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি ও 

নডনপনপ । আবাসি সুনবিাপ্রাপ্ত 

কম বজীবী িারী 

     ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ 

তথ্য সসবাপ্রাপ্ত িারী  সাংখ্যা - -  ১,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৩,৫০,০০০ 

োনরদ্রতা হ্রাস ক্ষুদ্র ঋণ সুনবিাপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী িারী 

 

সাংখ্যা ১৩৫৬ 

 

২০৩৭ ২০৫০ 

  

২৩০০ ২৩০০ মনহলা ও নশশু নবষয়ক 

মন্ত্রণালয় ও অর্ ব 

মন্ত্রণালয় । 

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি।  

 

নির্ বানতত িারীদের আইিী 

সহায়তা প্রানপ্ত। 

উপকারদিাগী 

নির্ বানতত িারী  

% ১৬৯ ১৬৫ ৯০ ৯০ ৯০ মনহলা ও নশশু নবষয়ক 

মন্ত্রণালয় ও আইি 

ওনবচার নবিাগ । 

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি । 

      ও           

                 ও 

                  

                

     

     ৮৯৫ ৮৫০ ৯০০ ৯৫০ 

 

১০০০ 

 

নশশুদের নিরাপে আশ্রয় 

ও মদিাঃসামানজক 

নবকাদশ সসবাপ্রানপ্ত 

নেবা র্ত্ন সকদের মােদম 

উপকারদিাগী নশশু  

% ২২৮ ৪৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ মনহলা ও নশশু নবষয়ক 

মন্ত্রণালয় ও অর্ ব 

মন্ত্রণালয় । 

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি ও 

নপনপএিনব। 

                     

                  

                       

                

                   

                    

     - ৬ ৮ ৯ ১০ মনহলা ও নশশু নবষয়ক 

মন্ত্রণালয়।  

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি । 
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সসকশি-৩  

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানিকার, কার্ বক্রম, কম বসম্পােি সুচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশল  

গত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি 

সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit

) 

কম ব  

সম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicators

) 

  প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

 প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-

২০২১  

 

অসািারণ অনত 

উিম 

উিম   চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন  

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সাংস্থার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ              

(১) সামানজক ও 

অর্ বনিনতক 

কম বকাদে 

িারীদের 

সমসুদর্াগ সৃনষ্ট, 

েক্ষতা উন্নয়ি ও 

ক্ষমতায়ি। 

৪৫ ১.১) রাজস্ব বাদজদটর 

আওতায় মনহলাদের 

েক্ষতা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ 

প্রোি । 

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী  

 

সাংখ্যা ৮ 

 

১০,৪৭১ 

 

১০,৩৮৮ 

 

১০,৪৭০ 

 

১০,৪০০ 

 

১০,৩০

০ 

১০,২০০ ১০,০০০ ১০,৪৭০ 

  

 

১০,৪৭০ 

  ১.২) সজলা পর্ বাদয়(৬৪ 

সজলা) নশনক্ষত সবকার 

মনহলাদের কনম্পউটার 

প্রনশক্ষণ প্রোি । 

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী  

 

সাংখ্যা ৬ ৬৩৭৮ ৬৩৫৩ ৬৩৫৩ ৫৭১৮ ৫০৮২ ৪৪৪৭ ৩৮১২ ৬৪০০ - 

  ১.৩) েনরদ্র , অসহায় 

মনহলাদের আত্ব 

কম বসাংস্থাদির জন্য 

ক্ষুদ্র ঋণ প্রোি  

ঋণ 

সহায়তাপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা  

 

 ৪                                                                                                                                                               

 

১২৫০  

 

২০০০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০ 

  ১.৪) শহরািদলর 

েনরদ্র মনহলাদের 

েক্ষতা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ 

ও বাজার সুনবিা 

প্রোি৷ 

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

সাংখ্যা  

 

 ৫  

 

৩৩৭৫ ১১২৫০ ১১২৫০ ১০১২৫ ৯০০০ ৭৮৭৫ ৬৭৫০ ১১২৫০ - 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশল  

গত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit

) 

কম ব  

সম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performan

ce 

Indicators) 

  প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

 প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-২০২১  

 

অসািার

ণ 

অনত 

উিম 

উিম   চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন  

২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ১.৫) সািারণ ও 

উদদ্যািা মনহলাদের 

েক্ষতা উন্নয়ি 

প্রনশক্ষণ এবাং 

বাজার সুনবিা 

প্রোি৷  

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিা

গী িারী 

 

সাংখ্যা  

 

 ৬  

 

২৭,৩৮২ ১৯,৫০০ ২৪,৮০০ ২২,৩২০ ১৯,৮৪০ ১৭,৩৬০ ১৪,৮৮০ ২৩,৭৫০ ৫,৪১৮ 

  ১.৬) গ্রামীণ ও 

উপশহরািদলর 

মনহলাদের তথ্য 

প্রযুনি সসবা প্রোি 

তথ্য সসবা 

প্রাপ্ত  

উপকারদিাগী  

মনহলা৷ 

সাংখ্যা  

  

 

৮  

 

- - ১,৫০,০০

০ 

১,০০,০০০ ৮০,০০০ ৭০,০০০ ৬০,০০০ ৩,০০,০০০ ৩,৫০,০০০ 

  ১.৭) েনরদ্র 

মনহলাদের স্বকম ব 

সহায়ক ঋণ প্রোি 

ঋণ 

সহায়তাপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী  

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

মনহলা  

সাংখ্যা ৩  

 

৬৬ ৩৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  ১০০ ১০০ 

  ১.৮)       

                    

            

                  

                     

      

     

       / 

        

     ৫ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

(২) িারী ও নশশুর 

জন্য সামানজক 

নিরাপিা সজারোর 

করণ। 

২০ ২.১) কম বজীবী 

মনহলাদের সহাদষ্টল 

সুনবিা প্রোি 

কম বজীবী 

উপকারদিা

গী মনহলা  

সাংখ্যা ৬ ২০০ ২০০ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৭৫ ২০০ ২০০ 

  ২.২) গাদম বন্টস ও 

কারখািার িারী 

শ্রনমকদের সন্তািদের 

জন্য সড সকয়ার 

সসন্টার কম বসূনচ 

নেবাকালীণ 

সসবা প্রাপ্ত 

নশশু  

 

% 

 

৫  

 

২০০ ৪৫০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশল  

গত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit

) 

কম ব  

সম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

         লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

 প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-

২০২১  

 

অসািারণ অনত 

উিম 

উিম   চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন  

২০১৬-

১৭ 

২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২.৩) সািারি 

কম বজীবী 

মনহলাদের 

নশশুদের জন্য 

সডদকয়ার সসন্টার 

পনরচালিা  

নেবাকালীণ 

সসবা প্রাপ্ত নশশু  

 

 

% ৪  

 

৩০ ৩০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

  ২.৪       

        

        

নিল্যানিাং 

প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

মনহলা 

     ৫ - ১০৮০ ১২২৪ ১২২০ ১২১৫ ১২১০ ১২০০ - - 

(৩) িারীর 

আইিগত অনিকার 

রক্ষাদর্ ব সহায়তা 

প্রোি। 

১০ ৩.১) িারী 

নির্ বাতি 

প্রনতদরাি সসদলর 

মােদম সসবা 

প্রোি 

নির্ বানতত, দঃস্থ, 

অসহায় 

উপকারদিাগী 

মনহলা 

% ৬  ১৬৯ ১৬৫ ৯০ ৮০  ৭০ ৬০  ৫০  ৯০ ৯০ 

  ৩.২) সর্ৌতুক ও 

বাল্য নববাহ 

প্রনতদরাি এবাং 

িারী ও নশশু 

পাচারদরািকদল্প 

সজলা ও 

উপদজলা পর্ বাদয় 

সদচতিতামূলক 

উঠাি ববঠক  

অনুনষ্ঠত উঠাি 

ববঠক  

  

 

সাংখ্যা ৪  

 

৮৯৫  

 

৮৫০ ৯০০ 

 

৮৯০ 

 

 ৮৮০ 

 

৮৭০  

 

৮৬০ 

 

৯৫০ ১০০০ 
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সাংযুনি-'খ' 

জাতীয় মনহলা সাংস্থার আবনশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯ 

(সমাট িম্বর-২৫) 

 কলাম -১  কলাম -২  কলাম -৩  কলাম -৪  কলাম - ৫  কলাম - ৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি  

 (Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ বক্রম  

 (Activities) 

 

 

কম বসম্পােি সূচক  

(Performance 

Indicator) 

  

একক 

(Unit

) 

কম ব  

সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমাত্রার মাি-২০১৮-১৯  

  (Target Value-2018-19) 

অসািারণ  

(Excel

lent) 

অনত উিম  

 (Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলনতমাি 

(Fair) 

চলনতমাদির 

নিদম্ন  

 (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বানষ বক কম বসম্পােি 

চুনি বাস্তবায়ি 

সজারোরকরণ 

৩ 

                          ২০১৮-১৯ 

                                  ও 

ও                

                       

    ও                  

      ০.৫ ২০   , 

২০১৮ 

২১   , 

২০১৮ 

২৪   , 

২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯                          

        -                            

      /             

                            ০.৫ ১৭ 

       , 

২০১৯ 

২০ 

       , 

২০১৯ 

২১ 

       , 

২০১৯ 

২২ 

       , 

২০১৯ 

২৩ 

       , 

২০১৯ 

                      ২০১৮-১৯          

                                      

                             

                              

                   

    

 

      ১ ২৪ 

       , 

২০১৯ 

৩১ 

       , 

২০১৯ 

০৪ 

       , 

২০১৯ 

০৮ 

       ,২

০১৯ 

২১ 

       ,২০

১৯ 

                              

                   

       /                          । 

                          ১ ৬০ - - - - 

কার্ বপদ্ধনত, 

কম বপনরদবশ ও 

সসবার মাদিান্নয়ি 

১০  

 -                    

                         

 -              

         

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

 -                 ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 -               *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

   /                                           -         

      

      ১ ১০ 

        

২০১৯ 

২৪         

২০১৯ 

২৮ 

       , 

২০১৯ 

৩১     , 

২০১৯ 

৩০      

২০১৯ 

   /     ও                           

      ও             (SIP)         

 

 

             ও         

    (SIP)       

                   

ও                

      ১ ০৩ 

        

২০১৯ 

১১         

২০১৯ 

১৮ 

        

২০১৯ 

২৫ 

        

২০১৯ 

০৪      

২০১৯ 

                              ১ ০৮ ২২     , ০২     ১৬    ৩০   , 
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                /   

               

    , 

২০১৯ 

২০১৯ ২০১৯ ২০১৯ ২০১৯ 

                                                 

                

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

                   

                   

      ০.৫ ৩১ 

       

২০১৮ 

১৫         

২০১৯ 

০৭ 

        

২০১৯ 

১৭ 

        

২০১৯ 

২৮         

২০১৯ 

                                                     

        

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

          ২                         

       ও                      

                   % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

                   % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

      ও     

              
৯ 

                                                    

                  

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

                  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

     ও                             

        

                  

           

      ১ ০৩ 

        

২০১৯ 

১১         

২০১৯ 

১৮ 

        

২০১৯ 

২৫      

২০১৯ 

০৪      

২০১৯ 

                   

           

      ১ ০৩ 

        

২০১৯ 

১১         

২০১৯ 

১৮ 

        

২০১৯ 

২৫      

২০১৯ 

০৪      

২০১৯ 

                                              

         

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

     /                      

                         

              ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

                                                 % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

                                               ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

             

      ও    

               

           

৩ 

                       ও         

                *** 

                             ১ ৪ ৩ - - - 

                        ও 

                       

                 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

                                         

                 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

                      % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

      ২০১৭-১৮                 

             ও ও              

               ও         

       

      ০.৫ ১৮ 

       

২০১৮ 

৩১        

২০১৮ 

১৫ 

      

২০১৮ 

২৯       

২০১৮ 

০৬        

২০১৮ 

*৬০ ঘন্টা প্রনশক্ষদণর মদে অন্যযি ২০ ঘন্টা সরকারী কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ অন্তর্ভ বি র্াকদব। 
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সাংদর্াজিী-১ 

 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্রঃ িাং শব্দসাংদক্ষপ নববরণ  

১।  জামস  জাতীয় মনহলা সাংস্থা 

 

২। নডনপনপ সডদিলপদমন্ট প্রদজক্ট সপ্রাদপাজাল 

 

৩। নপনপএিনব সপ্রাদপাজাল ফর সপ্রাগ্রাম নফন্যািড িম দ্যা িি 

সডদিলপদমন্ট বাদজট 
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সাংদর্াজিী-২: কম বসম্পােি সূচকসমূহ বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থা এবাং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নববরণ 

 

কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূচকসমূহ নববরণ বাস্তবায়িকারী েপ্তর/সাংস্থা পনরমাপ পদ্ধনত  

এবাং উপাি 

সূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য  

 

১.১) রাজস্ব বাদজদটর আওতায় 

মনহলাদের েক্ষতা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ 

প্রোি 

১.১.১ প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

সসলাই ও এমেয়ডারী, ব্লক ও বাটিক, 

চামড়াজাতনশল্প ও খাদ্যপ্রস্তুতকরণ ও সাংরক্ষণ 

নবষদয় েক্ষতা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ প্রোি কার্ বক্রম ৷ 

জামস প্রিাি কার্ বালয়, সজলা, 

উপদজলা শাখা ৷ 

 

জাতীয় মনহলা 

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি৷  

 

 

১.২) সজলা পর্ বাদয়(৬৪ সজলা) নশনক্ষত 

সবকার মনহলাদের কনম্পউটার প্রনশক্ষণ 

প্রোি৷ 

১.২.১ প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

নশনক্ষত, নশনক্ষত-সবকার মনহলাদের আত্ন-

কম বসাংস্থাি ও কম বদক্ষদত্র েক্ষতা বৃনদ্ধর লদক্ষয 

তথ্য প্রযুনি ও কনম্পউটার প্রনশক্ষণ প্রোি৷  

প্রকদল্পর সজলা পর্ বাদয়র সকেসমূহ  ঐ  

১.৩) েনরদ্র অসহায় মনহলাদের আত্ব 

কম বসাংস্থাদির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রোি৷ 

১.৩.১ ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

েনরদ্র, অসহায় মনহলাদের আত্নকম বসাংস্থাদির জন্য 

৫,০০০/- সর্দক ১৫০০০/- পর্ বন্ত ঋণ সুনবিা প্রোি 

করা হয়। 

জাতীয় মনহলা সাংস্থার সজলা (সের) 

ও উপদজলা েপ্তর সমূহ 

 

ঐ  

১.৪) শহরািদলর েনরদ্র মনহলাদের 

েক্ষতা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ ও বাজার সুনবিা 

প্রোি৷ 

১.৪.১ প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

শহরািদলর প্রানন্তক মনহলাদের সসলাই ও 

এমেয়ডারী, ব্লক ও বাটিক, স্ক্রীণ নপ্রন্ট, সাবাি ও 

সমামবানত বতরী, বাইনোং এে প্যাদকনজাং, 

সপালনি ফানম বাং, খাদ্য প্রনক্রয়াজাতকরণ ও 

সাংরক্ষণ, চামড়াজাত দ্রব্য বতরী, িকশী কাঁর্া ও 

কাটিাং সেদড েক্ষতা উন্নয়িমূলক প্রনশক্ষণ 

কার্ বক্রম। 

িগর নিনিক মনহলা উন্নয়ি প্রকদল্পর 

সজলা পর্ বাদয়র প্রনশক্ষণ সকেসমূহ।   

 

ঐ  

১.৫) সািারণ ও উদদ্যািা মনহলাদের 

েক্ষতা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ এবাং বাজার 

সুনবিা প্রোি৷ 

১.৫.১ প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

সবকার মনহলাদের নবউটিনফদকশি, কযাটানরাং, 

ফযাশি নডজাইি, সমৌমানছ ও মাশরুম চাষ, 

ইদন্টনরয়র নডজাইি ও ইদিন্ট ম্যাদিজদমন্ট এবাং 

নবজদিস ম্যাদিজদমন্ট নবষদয় েক্ষতা উন্নয়িমূলক 

প্রনশক্ষণ ও উদদ্যািাদের উৎপানেত পণ্য সামগ্রী 

বাজারজাতকরদণ সুনবিা প্রোি কার্ বক্রম। 

অর্ বনিনতক ক্ষমতায়দি িারী 

উদদ্যািাদের নবকাশ সািি প্রকল্প 

(২য় পর্ বায়) প্রিাি কার্ বালয় ও 

উপদজলা পর্ বাদয়র প্রনশক্ষণ 

সকেসমূহ।  

ঐ  
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কার্ বক্রম কম বসম্পােি 

সূচকসমূহ 

নববরণ বাস্তবায়িকারী েপ্তর/সাংস্থা পনরমাপ পদ্ধনত  

এবাং উপাি সূত্র 

সািারণ মন্তব্য  

 

১.৬) গ্রামীণ ও উপশহরািদলর 

মনহলাদের তথ্য প্রযুনি সসবা প্রোি 

১.৬.১ তথ্য প্রযুনি 

সসবাপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

 

স্বল্প মূদল্য ঘদর বদস তথ্য প্রযুনি সসবা প্রোদির 

মােদম মনহলাদের ক্ষমতায়দির পর্ প্রসস্থযকরদণ 

সহায়তা প্রোি৷ 

প্রকদল্পর উপদজলা পর্ বাদয়র 

সকেসমূহ  

ঐ  

 

 

১.৭) েনরদ্র মনহলাদের স্বকম ব সহায়ক 

ঋণ প্রোি  

১.৭.১ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত 

উপকারদিাগী 

েনরদ্র, অসহায় মনহলাদের আত্নকম বসাংস্থাদির জন্য 

৫,০০০/- সর্দক ২০,০০০/- পর্ বন্ত ঋণ সুনবিা প্রোি 

করা হয়৷ 

জাতীয় মনহলা সাংস্থার সজলা ও 

উপদজলা েপ্তর সমূহ  

ঐ  

১.৮                       ১.৮.১            

                

                                       

                      ,             

                                          

                              । 

জাতীয় মনহলা সাংস্থা প্রিাি 

কার্ বালয়৷  

 

ঐ  

২.১) কম বজীবী মনহলাদের সহাদষ্টল 

সুনবিা প্রোি 

২.১.১ কম বজীবী 

উপকারদিাগী িারী  

 

কম বজীবী মনহলাদের আবাসি সমস্যা সমািাদি ২০০ 

শয্যা নবনশষ্ট সহাদেল পনরচালিা৷  

জাতীয় মনহলা সাংস্থা প্রিাি 

কার্ বালয়৷  

 

ঐ  

২.২) গাদম বন্টস ও কারখািার িারী 

শ্রনমকদের সন্তািদের জন্য সড-সকয়ার 

সসন্টার কম বসূনচ। 

২.২.১ নেবাকালীণ 

সসবা প্রাপ্ত নশশু। 

গাদম বন্টস কারখািার মনহলা শ্রনমকদের নশশুদের পুনষ্ট 

ও স্বাস্থয সুরক্ষাসহ নেবার্ত্নকালীণ সসবা প্রোি ও 

মদিাঃসামানজক নবকাদশ সহায়তা প্রোি। 

কম বসূনচর্ভি ১৫টি সজলাদকে। সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি 

 

২.৩                       

       

২.৩.১            

              

          ৬৪  

                

            

                                      

                   । 

৬৪      । ঐ  

২.৪) সািারি কম বজীবী মনহলাদের 

নশশুদের জন্য সডদকয়ার সসন্টার 

পনরচালিা। 

২.৪.১ নেবাকালীণ 

সসবা প্রাপ্ত নশশু 

কম বজীবী মনহলাদের নশশুদের নেবার্ত্নকালীণ সসবা 

প্রোিসহ মদিাঃসামানজক নবকাদশ সহায়তা প্রোি ৷ 

জাতীয় মনহলা সাংস্থার প্রিাি 

কার্ বালয়।  

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি  
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কার্ বক্রম কম বসম্পােি 

সূচকসমূহ 

নববরণ বাস্তবায়িকারী েপ্তর/সাংস্থা পনরমাপ পদ্ধনত  

এবাং উপাি সূত্র 

সািারণ মন্তব্য  

 

৩.১) িারী নির্ বাতি প্রনতদরাি সসদলর 

মােদম সসবা প্রোি 

৩.১.১. নির্ বানতত, 

দঃস্থ, অসহায় 

উপকারদিাগী মনহলা 

িারী নির্ বাতি প্রনতদরাি ও িারীর আইিগত অনিকার 

আোদয়র লদক্ষয জাতীয় মনহলা সাংস্থার সকেীয় 

কার্ বালদয় নবদ্যমাি ''িারী নির্ বাতি প্রনতদরাি সসল'' 

হদত নির্ বানতত মনহলাদের সহায়তা প্রোি 

জাতীয় মনহলা সাংস্থা প্রিাি 

কার্ বালয়।  

 

ঐ  

৩.২) সর্ৌতুক ও বাল্য নববাহ প্রনতদরাি 

এবাং িারী ও নশশু পাচারদরািকদল্প 

সজলা ও উপদজলা পর্ বাদয় উঠাি ববঠক। 

৩.২.১. অনুনষ্ঠত উঠাি 

ববঠক  

 

 

িারী ও নশশু পাচার সরাি এবাং সর্ৌতুক ও বাল্য নববাহ 

সরািকদল্প সদচতিতা সৃনষ্ট।  

 

জাতীয় মনহলা সাংস্থার সজলা, 

উপদজলা সকেসমূহ। 

সাংস্থার বানষ বক 

প্রনতদবেি। 
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সাংদর্াজিী-৩ : অন্যান্য মন্ত্রণালয়/নবিাদগর/সাংস্থা এর নিকট প্রতযানশত সুনিনে বষ্ট 

কম বসম্পােি সহায়তাসমূহঃ প্রদর্াজয িয়। 

 

 

প্রনতষ্ঠাদির 

িরণ 

প্রনতষ্ঠাদির 

িাম 

সাংনিষ্ট 

কম বসম্পােি 

সূচক 

উি প্রনতষ্ঠাদির 

নিকট সাংনিষ্ট  

মন্ত্রণালয়/নবিাদগর 

প্রতযানশত সহায়তা 

প্রতযাশার 

সর্ৌনিকতা 

উি 

প্রনতষ্ঠাদির 

নিকট 

প্রতযাশার মাত্রা 

উদেখ করুি 

প্রতযাশা পূরণ 

িা হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


