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বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ) ২০১৮-২০১৯ 

জাতীয় র্র্িলা সংস্থা, র্র্িলা ও র্িশু র্বষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

ককৌিলগত উদ্দেশ্য, অগ্রার্িকার, কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সুচক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসমূি 

 

(ত্রত্রর্ার্সক প্রর্তদ্দবদন জানুয়ার্র/২০১৯ িদ্দত র্াচ ি/২০১৯) 

 

ককৌিলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌিল  

গত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ ি  

সম্পাদন 

সূচদ্দকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

  প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্িণ  

(Projecti

on) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রদ্দক্ষ্িণ  

(Projecti

on) 

২০২০-

২০২১  

 

      

             

        201৯     

     201৯ 

অসািারণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্   চলর্ত 

র্ান 

চলর্ত 

র্াদ্দনর 

র্নদ্দে  

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

সংস্থার ককৌিলগত উদ্দেশ্যসমূি  
             

(১) সার্ার্জক ও 

অর্ িননর্তক 

কর্ িকাদ্দে নারীদ্দদর 

সর্সুদ্দর্াগ সৃর্ি, 

দক্ষ্তা উন্নয়ন ও 

ক্ষ্র্তায়ন। 

৪৫ ১.১) রাজস্ব বাদ্দজদ্দের 

আওতায় র্র্িলাদ্দদর 

দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্িক্ষ্ণ 

প্রদান । 

প্রর্িক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

উিকারদ্দ াগী  

 

সংখ্যা ৮ 

 

১০,৪৭১ 

 

১০,৩৮৮ 

 

১০,৪৭০ 

 

১০,৪০০ 

 

১০,৩০০ ১০,২০০ ১০,০০০ ১০,৪৭০ 

  

 

১০,৪৭০ ৩,৪৫৪ জন 

  ১.২) কজলা ির্ িাদ্দয়(৬৪ 

কজলা) র্ির্ক্ষ্ত কবকার 

র্র্িলাদ্দদর কর্ম্পউোর 

প্রর্িক্ষ্ণ প্রদান । 

প্রর্িক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

উিকারদ্দ াগী  

 

সংখ্যা ৬ ৬৩৭৮ ৬৩৫৩ ৬৩৫০ ৫৭১৮ ৫০৮২ ৪৪৪৭ ৩৮১২ ৬৪০০ ৬৪০০ ৩২০৭ জন 

  ১.৩) দর্রদ্র , অসিায় 

র্র্িলাদ্দদর আত্ব 

কর্ িসংস্থাদ্দনর জন্য ক্ষুদ্র 

ঋণ প্রদান  

ঋণ 

সিায়তাপ্রাপ্ত 

উিকারদ্দ াগী 

সংখ্যা  

 

 ৪                                                                                                                                                               

 

১২৫০  

 

২০০০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০ ৬২৫ জন 

  ১.৪) িিরাঞ্চদ্দলর দর্রদ্র 

র্র্িলাদ্দদর দক্ষ্তা উন্নয়ন 

প্রর্িক্ষ্ণ ও বাজার সুর্বিা 

প্রদান৷ 

প্রর্িক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

উিকারদ্দ াগী 

সংখ্যা  

 

 ৫  

 

৩৩৭৫ ১১২৫০ ১১২৫০ ১০১২৫ ৯০০০ ৭৮৭৫ ৬৭৫০ ১১২৫০ - ৩৩৭৫ জন 

   বাজার সুর্বিা 

প্রদান৷ 

- - - - - - - - - - - ৩৫ জন 

  ১.৫) সািারণ ও উদ্দযািা 

র্র্িলাদ্দদর দক্ষ্তা উন্নয়ন 

প্রর্িক্ষ্ণ এবং বাজার 

সুর্বিা প্রদান৷  

প্রর্িক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

উিকারদ্দ াগী 

নারী 

সংখ্যা  

 

 ৬  

 

২৭,৩৮২ ১৯,৫০০ ২৪,৮০০ ২২,৩২০ ১৯,৮৪০ ১৭,৩৬০ ১৪,৮৮০ ২৩,৭৫০ ৫,৪১৮ ৬,০০০ জন 
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ককৌিলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌিল  

গত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ ি  

সম্পাদন 

সূচদ্দকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

  প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্িণ  

(Projecti

on) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রদ্দক্ষ্িণ  

(Projecti

on) 

২০২০-

২০২১  

 

      

             

        201৯     

     201৯ 

অসািারণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্   চলর্ত 

র্ান 

চলর্ত 

র্াদ্দনর 

র্নদ্দে  

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

বাজার সুর্বিা 

প্রদান৷ 

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

  ১.৬) গ্রার্ীণ ও 

উিিিরাঞ্চদ্দলর 

র্র্িলাদ্দদর তথ্য প্রযুর্ি 

কসবা প্রদান 

তথ্য কসবা প্রাপ্ত  

উিকারদ্দ াগী  

র্র্িলা৷ 

সংখ্যা  

  

 

৮  

 

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

       ,             ন    , 

        ,                , 

                   উ    

       ,                  

                       

           ন              । 

           ৪৯০        

               ।       

           ন  ন জ   ন ICT 

                     ন   

    ন             উ  ন 

           জন        । 

  ১.৭) দর্রদ্র র্র্িলাদ্দদর 

স্বকর্ ি সিায়ক ঋণ প্রদান 

ঋণ 

সিায়তাপ্রাপ্ত 

উিকারদ্দ াগী  

প্রর্িক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

র্র্িলা  

সংখ্যা ৩  

 

৬৬ ৩৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  ১০০ ১০০ ৩৩ জন 

  ১ ৮        

                    

                   

                

    ন           

           

    ন  / 

        

     ৫ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ ৩  

(২) নারী ও র্িশুর 

জন্য সার্ার্জক 

র্নরািত্তা কজারদার 

করণ। 

 

 

২০ ২.১) কর্ িজীবী র্র্িলাদ্দদর 

কিাদ্দিল সুর্বিা প্রদান 

কর্ িজীবী 

উিকারদ্দ াগী 

র্র্িলা  

সংখ্যা ৬ ২০০ ২০০ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৭৫ ২০০ ২০০ ২০১ জন 

 

  ২.২) গাদ্দর্ িন্টস ও 

কারখানার নারী 

শ্রর্র্কদ্দদর সন্তানদ্দদর জন্য 

কে ককয়ার কসন্টার কর্ িসূর্চ 

র্দবাকালীণ 

কসবা প্রাপ্ত র্িশু  

 

% 

 

৫  

 

২০০ ৪৫০ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৩১৫ ২৭০ ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০ 

১০০% 

  ২.৩) সািারন কর্ িজীবী 

র্র্িলাদ্দদর র্িশুদ্দদর জন্য 

কেদ্দকয়ার কসন্টার 

ির্রচালনা  

র্দবাকালীণ 

কসবা প্রাপ্ত র্িশু  

 

 

% ৪  

 

৩০ ৩০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ ২০ 

১০০% 
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ককৌিলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌিল  

গত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ ি  

সম্পাদন 

সূচদ্দকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

  প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্িণ  

(Projecti

on) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রদ্দক্ষ্িণ  

(Projecti

on) 

২০২০-

২০২১  

 

      

             

        201৯     

     201৯ 

অসািারণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্   চলর্ত 

র্ান 

চলর্ত 

র্াদ্দনর 

র্নদ্দে  

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

  ২ ৪            ন  

        

র্িল্যার্সং 

প্রর্িক্ষ্ণ প্রাপ্ত 

উিকারদ্দ াগী 

র্র্িলা 

     ৫ - ১০৮০ ১২২৪ ১২২০ ১২১৫ ১২১০ ১২০০ - - ১২২৪ জন 

(৩  নারীর আইনগত 

অর্িকার রক্ষ্াদ্দর্ ি 

সিায়তা প্রদান। 

১০ ৩.১) নারী র্নর্ িাতন 

প্রর্তদ্দরাি কসদ্দলর র্াধ্যদ্দর্ 

কসবা প্রদান 

র্নর্ িার্তত, দুঃস্থ, 

অসিায় 

উিকারদ্দ াগী 

র্র্িলা 

% ৬  ১৭৭ ১৬৫ ৯০ ৮০  ৭০ ৬০  ৫০  ৯০ ৯০ ৫২  

১০০% 

  ৩.২) কর্ৌতুক ও বাল্য 

র্ববাি প্রর্তদ্দরাি এবং 

নারী ও র্িশু 

িাচারদ্দরািকদ্দে কজলা ও 

উিদ্দজলা ির্ িাদ্দয় 

সদ্দচতনতামূলক উঠান 

ত্রবঠক  

অনুর্িত উঠান 

ত্রবঠক  

  

 

সংখ্যা ৪  

 

৮৯৫  

 

৮৫০ ৯০০ 

 

৮৯০ 

 

 ৮৮০ 

 

৮৭০  

 

৮৬০ 

 

৯৫০ ১০০০ ৩১৫  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদ্দদি সরকার 
  র্র্িলা ও র্িশু র্বষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

জাতীয় র্র্িলা সংস্থা 
১৪৫ র্নউ কবইলী করাে, ঢাকা। 

 

(২০১৮-১৯ অর্ ি বছদ্দরর অদ্দটাবর কর্দ্দক জানুয়ার্র/২০১৯ কর্দ্দক র্াচ ি/২০১৯ ির্ িন্ত ত্রত্রর্ার্সক প্রর্তদ্দবদদ্দনর 

প্রর্ানক) 

২.১) ২০১৮-১৯ অর্ ি বছদ্দর জাতীয় র্র্িলা সংস্থার প্রিান কার্ িালয়সি ৬৪ কজলা ৫০টি উিদ্দজলার অিীন 

কসলাই ও এর্ব্রয়োরী, ব্লক-বাটিক, চার্ড়াজাত র্িে, কজলা র্ র্ত্তক র্র্িলা কর্ম্পউোর প্রর্িক্ষ্ণ প্রকে(৬৪ 

কজলা) এর অিীন কর্ম্পউোর প্রর্িক্ষ্ণ, অর্ িননর্তক ক্ষ্র্াতায়দ্দন নারী উদ্দযািাদ্দদর র্বকাি সািন প্রকে (৩য় 

ির্ িায়), নগর র্ র্ত্তক প্রার্র্ত্মক র্র্িলা উন্নয়ন প্রকদ্দের র্াধ্যদ্দর্ িিরাঞ্চদ্দলর দর্রদ্র র্র্িলাদ্দদর র্বর্ ন্ন কেদ্দে 

দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্িক্ষ্দ্দণর র্াধ্যদ্দর্ ১৬,০৩৬ জন র্র্িলাদ্দক প্রর্িক্ষ্ণ প্রদান করা িদ্দয়দ্দছ।  

প্রর্িক্ষ্ণ ককন্দ্র সমূদ্দির তার্লকা :  

 জাতীয় র্র্িলা সংস্থার আওতায় কসলাই ও এর্ব্রয়োরী প্রর্িক্ষ্ণ ককন্দ্র সমূিুঃ সংস্থার প্রিান 

কার্ িালয়সি কদদ্দির ৬৪টি কজলা। 
 

 সংস্থার অিীন কদদ্দির ৫০টি উিদ্দজলাুঃ সা ার, িার্রাই, নারায়ণগঞ্জ সদর, রূিগঞ্জ, কসানারগাঁও, 

আড়াইিাজার, ঘাোইল, ভূয়াপুর, র্ত্রিাল, মুিাগাছা, নান্দাইল, র্দ্দনািরদী, রায়পুরা, কািার্সয়া, 

র্সঙ্গাইর, র্িবচর, শ্রীনগর, ত্র রব, পূব িিলা, কার্লগঞ্জ, উর্লপুর, িােিাজারী, মুরাদনগর, কদবীদ্বার, 

কসনবাগ, র্াটিরাঙ্গা, ছাগলনাইয়া, র্বলাইছর্ড়, জয়পুরিাে সদর, কালাই, আেঘর্রয়া, সুজানগর, 

র্িবগঞ্জ, নন্দীগ্রার্, কবাচাগঞ্জ, বড়াইগ্রার্, িত্নীতলা, কগার্বন্দগঞ্জ, র্র্ঠাপুকুর, তালা, শ্যার্নগর, 

কর্ালস্নারিাে, র্র্নরার্পুর, শ্রীপুর, ক রার্ারা, বাবুগঞ্জ, উর্জরপুর, কগৌরনদী, র্ঠবার্ড়য়া, নলর্ছটি। 

  

 কজলা র্ র্ত্তক র্র্িলা কর্ম্পউোর প্রর্িক্ষ্ণ প্রকে(৬৪ কজলা): কদদ্দির ৬৪টি কজলা। 

 

 অর্ িননর্তক ক্ষ্র্তায়দ্দন নারী উদ্দযািাদ্দদর র্বকাি সািন প্রকে (৩য় ির্ িায়): প্রিান কার্ িালয়, ঢাকা 

কজলা ও কদদ্দির ৭টি র্ব াদ্দগর ২৯টি উিদ্দজলা-টুর্ঙ্গিাড়া, ককাোলীিাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, 

গজার্রয়া, মুসীগঞ্জ, কর্ািনগঞ্জ, োংগাইল সদর, কিাদ্দসনপুর, িলাি, নকলা, কসবা, সরাইল, 

কক্সবাজার, লাঙ্গলদ্দকাে, চাের্খল, কদর্বদ্বার, সুনার্গঞ্জ সদর, কগাদাগাড়ী, র্িবগঞ্জ, বাদ্দকরগঞ্জ, 

র্র্জিাগঞ্জ, ঝালকাঠি সদর, ক ালা সদর, িােগ্রার্, গাইবান্ধা সদর, িীরগঞ্জ, খুলনা সদর ও র্দ্দিার 

সদর। 

 

 নগর র্ র্ত্তক প্রার্ন্তক র্র্িলা উন্নয়ন প্রকে (২য় ির্ িায়): কর্াে ৭৫টি প্রর্িক্ষ্ণ ককন্দ্র। ঢাকা র্িানগরীদ্দত 

১০টি, ৬৩ টি কজলা সদদ্দর ৬৩টি এবং ২টি উিদ্দজলায়  (ত্র রব ও বাদ্দকরগঞ্জ)।  

 

 তথ্য আিাুঃ র্ের্জোল বাংলাদ্দদি গড়ার লদ্দক্ষ্য তথ্য কর্াগাদ্দর্াগ প্রযুর্ির র্াধ্যদ্দর্ র্র্িলাদ্দদর 

ক্ষ্র্তায়ন প্রকে (২য় ির্ িায়) : কদদ্দির ৪৯০টি উিদ্দজলা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদ্দদি সরকার 
  র্র্িলা ও র্িশু র্বষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

জাতীয় র্র্িলা সংস্থা 
১৪৫ র্নউ কবইলী করাে, ঢাকা। 

 

(২০১৮-১৯ অর্ ি বছদ্দরর অদ্দটাবর কর্দ্দক জানুয়ার্র/২০১৯ কর্দ্দক র্াচ ি/২০১৯ ির্ িন্ত ত্রত্রর্ার্সক প্রর্তদ্দবদদ্দনর 

প্রর্ানক) 

 

৩.২) কর্ িজীবী র্র্িলাদ্দদর র্িশু র্দবার্ত্ন : ২০১৮-১৯ অর্ ি বছদ্দরর জাতীয় র্র্িলা সংস্থার প্রিান কার্ িালদ্দয় ১টি 

ও গাদ্দর্ িন্টস কারখানা নারী শ্রর্র্কদ্দদর র্িশুদ্দদর জন্য কে-ককয়ার কসন্টার (১০টি ককন্দ্র) এর র্াধ্যদ্দর্ কর্াে ৪৭০ 

জন কর্ িজীবী র্র্িলাদ্দদর র্িশু র্দবার্ত্ন কসবা প্রদান করা িদ্দয়দ্দছ।  

 

ককন্দ্র সমূদ্দির তার্লকাুঃ 

 জাতীয় র্র্িলা সংস্থার প্রিান কার্ িালয়, ১৪৫ র্নউ কবইলী করাে, ঢাকা। 

 

 গাদ্দর্ িন্টস কারখানা নারী শ্রর্র্কদ্দদর র্িশুদ্দদর জন্য কে-ককয়ার কসন্টার (১০টি ককন্দ্র): 

 

ঢাকা ১টি(কিওড়ািাড়া), গাজীপুর ২টি (েঙ্গী ও বাসন), সা ার ২টি (ইর্িদ্দজে ও উলাইল), র্ার্নকগঞ্জ ১টি 

(জার্গল), নারায়ণগঞ্জ  সদর, নরর্সংদী সদর, চট্টগ্রার্ ২টি (বোরিাে, িার্লিির)। 

 

 

কর্ িজীবী র্র্িলা কিাদ্দেলুঃ জাতীয় র্র্িলা সংস্থার প্রিান কার্ িালয় দ্বারা ির্রচার্লত িিীদ আইর্  রির্ান 

কর্ িজীবী র্র্িলা কিাদ্দেল এর র্াধ্যদ্দর্ ২০১৮-১৯ অর্ ি বছদ্দরর ২০১ জন কর্ িজীবী র্র্িলাদ্দক কিাদ্দেল সুর্বিা 

প্রদান করা িদ্দয়দ্দছ। 

 

ককদ্দন্দ্রর ঠিকানাুঃ ১৪৫, র্নউ কবইলী করাে, ঢাকা। 


