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জাতীয় ভনরা াংস্থায কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচত্র  

(Overview of the Performance of Jatiyo Mohila Sangstha) 

  

ম্প্রনতক অজবন, চযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যত নযকল্পনা  

াম্প্রনতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজবন মূঃ 

  

ফাাংরাদদদয জনাংখ্যায এক নফার অাং নাযী। নাযী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়দনয অন্যতভ তব। ভঅাংগ্রণ ও 

ভঅাংনদানযত্ব নাযীয াাংনফধাননক অনধকায। জাতীয় উন্নয়ন, দানযদ্র নফদভাচন ও গণতানন্ত্রক ভাজ প্রনতষ্ঠায সক্ষদত্র নাযী 

পুরুদলয ভঅাংনদানযত্ব নননিত ওয়া জরুযী। জাতীয় ভনরা াংস্থা নাযীয অথ বনননতক উন্নয়ন, দচতনতা বৃনদ্ধ, দক্ষতা উন্নয়ন 

ও অনধকায াংযক্ষদণয ভােদভ নাযী পুরুদলয ভতা প্রনতষ্ঠা কযায রদক্ষয কাজ কদয মাদে। নফগত ৩ ফছদয দনযদ্র ভনরাদদয 

আত্ম-কভ বাংস্থাদনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ ফাফদ ৪১৬৯ জন ভনরাদক ক্রভপুনঞ্জতবাদফ ৬ সকাটি ৬৯ রক্ষ ৮০ াজায টাকা নফতযণ কযা 

দয়দছ। ীদ আইনব যভান কভ বজীফী ভনরা সাদষ্টদরয আওতায় ৬০০ জন কভ বজীফী ভনরাদক আফানক সুনফধা প্রদান কযা 

দয়দছ। নশু নদফামত্ন সকদেয ভােদভ ১৫০০ জন নশুদক সফা প্রদান কযা দয়দছ। ননয়নভত কাম বক্রভ ও নফনবন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পয 

ভােদভ নফদলবাদফ কানযগনয নক্ষা সফাদড বয নদরফা অনুমায়ী কম্পউটায প্রনক্ষণ নফনবন্ন সেদড ১,১৬,৬৮৮ জন ভনরাদক 

আত্ম-কভ বাংস্থানমূরক ও দচতনামূরক প্রনক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। নাযী ও নশু াচায প্রনতদযাধ, সমৌতুক ও ফাল্য নফফা 

প্রনতদযাধকদল্প দচতনতা সৃনষ্টয রদক্ষয ৪১৩৫ টি উঠান বফঠদকয ভােদভ ১,৩৫,৯৪৬ জন ভনরাদক দচতন কযা দয়দছ। 

অনবদমাগ অনুমায়ী ৪৮৪ জন ননম বানতত ভনরায নফদযাধ নভভাাংা কযা দয়দছ।  

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জ মূঃ 

সদদয ফকটি উদজরায় াংস্থায কাম বক্রভ ম্প্রাযণ না ওয়া, াংস্থায ম বাপ্ত ফাদজট ও জনফদরয অবাফ, কভ বকতবাদদয 

যুদগাযুগী প্রনক্ষদণয অবাফ ইতযানদ প্রধান ভস্যা এফাং াংস্থায আইন াংদাধন, নযচারনা ব্যফস্থা আধুননকীকযণ ইতযানদ 

অন্যতভ চযাদরঞ্জ।  

 

বনফষ্যৎ নযকল্পনাঃ 

ফতবভাদন ৫০টি উদজরায় াংস্থায কাম বক্রভ নফদ্যভান যদয়দছ। ম বায়ক্রদভ অযায কর উদজরায় াংস্থায কাম বক্রভ 

ম্প্রাযণ, নফদ্যভান আইন াংদাধন ও নযচারনা ব্যফস্থা আধুননকীকযণ কর সজরা াখায় ননজস্ব অনপ বফন ননভ বাণ, 

ফাল্য নফফা, নাযীয প্রনত নাংতা প্রনতদযাধ ও নাযীদক দক্ষ জননিদত নযণত কযা এফাং তথ্য প্রযুনি সফা প্রদাদনয রদক্ষয 

উন্নয়ন প্রকল্প/কভ বসূনচ ফাস্তফায়দনয নযকল্পনা যদয়দছ।  

 

২০১৯-২০ অথ ব ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূঃ 

 ২,০০০ জন ভনরাদক ঋণ সুনফধা প্রদান ;  

 ৪৫,৬০০ জন ভনরাদক কনম্পউটায নফনবন্ন সেদড প্রনক্ষণ প্রদান ;  

 ৩০,০০,০০০                    প্রকদল্পয ভােদভ তথ্য               ; 

 ২০০ জন কভ বজীফী ভনরাদক সাদষ্টর সুনফধা প্রদান ; 

 ৪৮০ জন নশুদক (গাদভ বন্ট ও াধাযণ কভ বজীফী ভনরাদদয নশু ন্তান)নদফামত্ন সকদেয (১৬টি) ভােদভ সফা প্রদান;   

 ১৮০ টি াম্ভাব্য অনবদমাদগয নবনিদত নফদযাধ নভভাাংা। 

 সমৌতুক ও ফাল্য নফফা প্রনতদযাধ এফাং নাযী ও নশু প্রচায সযাধকদল্প সজরা ও উদজরা ম বাদয় ৯০০টি উঠান বফঠক; 
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উক্রভনণকা (Preamble) 

 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগমূ এফাং আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও 

জফাফনদন সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয 

ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয-  

 

ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারয় এয অধীন জাতীয় ভনরা াংস্থা এয দানয়দত্ব ননদয়ানজত ভাননীয় 

সচয়াযম্যান এয প্রনতনননধ নদদফ ননফ বাী নযচারক, জাতীয় ভনরা াংস্থা।  

 

এফাং 

  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারয়-এয দানয়দত্ব ননদয়ানজত ভাননীয় 

প্রনতভন্ত্রীয প্রনতনননধ নাদফ, ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারয় এয নচফ এয ভদে ২০১৯ াদরয 

১৯-০৬-২০১৯ তানযদখ এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

  

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনখত নফলয়মূদ ম্মত দরনঃ 
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সকন-১  

 

জাতীয় ভনরা াংস্থায রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফনর : 

 

১.১. রূকল্প (Vision) : নাযীয ক্ষভতায়ন ও সুযক্ষা।  

 

১.২. অনবরক্ষয (Mission) : নাযীয ক্ষভতায়ন,               দক্ষতা বৃনদ্ধ ও উন্নয়দনয মূর ধাযায় 

ম্পৃিকযণ।  

 

১.৩. সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১. জাতীয় ভনরা াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ  

     ১. াভানজক ও অথ বনননতক কভ বকাদে নাযীদদয ভসুদমাগ সৃনষ্ট, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষভতায়ন ;  

     ২. নাযী ও নশুয াভানজক ননযািা সজাযদায কযা; 

     ৩. নাযীয আইনগত অনধকায যক্ষাদথ ব ায়তা প্রদান ;  

 

১.৩.২  আনফনশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ  

      ১. দক্ষতায াদথ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন  নননিত কযা;  

      ২. কাম বদ্ধনত ও সফায ভাদনান্নয়ন; 

      ৩. দক্ষতা ও বননতকতায উন্নয়ন; 

      ৪. কভ ব নযদফ উন্নয়ন; 

      ৫. তথ্য অনধকায ও স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন সজাযদায কযা; 

      ৬. আনথ বক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪. কাম বাফনর (Functions)  

       ১. জাতীয় জীফদনয কর সক্ষদত্র ভনরাগদণয দচতনতা বৃনদ্ধয রদক্ষয কাজ কযা ;  

       ২. ভনরাদদয অথ বনননতক ক্ষভতায়দনয জন্য কানযগনয ও বৃনিমূরক প্রনক্ষদণয ব্যফস্থা কযা ;  

       ৩. নাযীয াভানজক ননযািা সজাযদাযকযদণ আনথ বক সুনফধা প্রদান ;  

       ৪. নাযী উদদ্যািাদদয ক্ষভতায়ন ও কভ বদক্ষতা নফকাদ ায়তা প্রদান;  

       ৫. আধুননক তথ্য প্রযুনিদত নাযীয অাংগ্রদণয সুদমাগ সৃনষ্ট;  

       ৬. ভনরাদদয উৎানদত ণ্য াভগ্রীক ফাজাযজাত কযদণয রদক্ষয জাতীয় ও আন্তজবানতক  

           সভরায় অাং গ্রণ; 

       ৭. ভনরাদদয আইনগত অনধকায যক্ষাদথ ব ায়তা ও কাউনিনরাং কযা ;  

       ৮. কভ বজীফী ভনরাদদয সাদষ্টর সুনফধা প্রদান ও নশুদদয নদফামত্ন সফা প্রদান ;  

       ৯.ভনরাদদয স্বাথ ব াংনিষ্ট নফনবন্ন দম্মরন, সনভনায ও কভ বারায ব্যফস্থা কযা; আন্তজবানতক নাযী 

          নদফ, জাতীয় নশু নদফ,              , নফশ্ব ভা নদফ, সেষ্ট কযািায দচতনতা নদফ ও 

          সফগভ সযাদকয়া নদফ উদমান;  

      ১০. নাযীয যাজনননতক ক্ষভতায়ন; 

      ১১. নাযীয উদদ্যািা উন্নয়দনয রদক্ষয প্রনক্ষণ প্রদান। 
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সকন -২  

াংস্থায নফনবন্ন কাম বক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর (Outcome/Impact) : 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(outcome/Impact) 

কভ বম্পাদন সূচক মূ 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

রক্ষযভাত্রা  

২০১৯-২০২০ 

  প্রদক্ষণ (Projection) ননধ বানযত রক্ষযভাত্রা 

অজবদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

াংস্থায নাভ 

উািসূত্র 

(source(s) 

of data) 

 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

১ ২ ৩ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

াভনগ্রক উন্নয়দন নাযীদদয 

অাংগ্রণ বৃনদ্ধ 

দক্ষতা উন্নয়ণ প্রনক্ষণ   াংখ্যা ৫৩,১৬৬ ৫৩,০৯২ ৩৫,৪৭০ ২৮১২০ ১০,৪০০ ভনরা ও নশু নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, অথ ব 

ভন্ত্রণারয় ও নযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় । 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন ও 

নডনন । আফান সুনফধাপ্রাপ্ত 

কভ বজীফী নাযী 

     ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ 

তথ্য সফাপ্রাপ্ত নাযী  াংখ্যা - ১,৫০,০০০ ৩০,০০,০০০ ৪০,০০,০০০ ৩০,০০,০০০ 

দানযদ্রতা হ্রা ক্ষুদ্র ঋণ সুনফধাপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী নাযী 

 

াংখ্যা ২০৪৯ ২৫৬৩ ৩০৫০ ৩৬০০ ৪১০০ ভনরা ও নশু নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ব 

ভন্ত্রণারয় । 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন।  

 

ননম বানতত নাযীদদয আইনী 

ায়তা প্রানপ্ত। 

উকাযদবাগী 

ননম বানতত নাযী  

% ১৬৫ 

১০০% 

১৮২ 

১০০% 

১৭০ 

 

১৬০ ১৫০ ভনরা ও নশু নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় ও আইন 

ওনফচায নফবাগ । 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন । 

      ও           

                 ও 

                  

                

     

     ৮৫০ ৯০০ ৯০০ ৯৫০ ১০০০ 

নশুদদয ননযাদ আশ্রয় 

ও ভদনাঃাভানজক 

নফকাদ সফাপ্রানপ্ত 

নদফা মত্ন সকদেয ভােদভ 

উকাযদবাগী নশু  

% ৪৮০ 

১০০% 

৪৮০ 

১০০% 

৪৮০ ৫০০ ৫০০ ভনরা ও নশু নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ব 

ভন্ত্রণারয় । 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন ও 

ননএননফ। 

                     

                  

                       

                

                   

                    

     - ৬ ৮ ৮ ৮ ভনরা ও নশু নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়।  

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন । 
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সকন-৩  

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সুচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর  

গত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ব  

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 
(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ  

(Projectio

n) 

২০২০-

২০২১ 

 প্রদক্ষণ  

(Projectio

n) 

২০২১-

২০২২  

 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ   চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন  

২০১৭-

২০১৮ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ              

(১) াভানজক ও 

অথ বনননতক 

কভ বকাদে নাযীদদয 

ভসুদমাগ সৃনষ্ট, 

দক্ষতা উন্নয়ন ও 

ক্ষভতায়ন। 

৫০ ১.১) যাজস্ব ফাদজদটয 

আওতায় ভনরাদদয 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রনক্ষণ 

প্রদান । 

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী  

 

াংখ্যা ৮ 

 

১০,৩৮৮ 

 

১০,৩৬৭ ১০,৪৭০ 

 

১০,৪০০ 

 

১০,৩০০ ১০,২০০ ১০,০০০ ১০,৪৭০ 

  

 

১০,৪৭০ 

১.২)          -

        

        

       

     ১ - - ১১৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১২৫ ১৫০ 

  ১.৩) সজরা ম বাদয়(৬৪ 

সজরা) ননক্ষত সফকায 

ভনরাদদয কনম্পউটায 

প্রনক্ষণ প্রদান । 

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী  

 

াংখ্যা ৬ ৬৩৫৩ ৬৪০০ ৬৪০০ ৫৭৬০ ৫১২০ ৪৪৮০ ৩৮৪০ ৬৪০০ - 

১.৪)          -

        

        

       

     ১ - - ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১২৫ - 

  ১.৫) দনযদ্র , অায় 

ভনরাদদয আত্ব 

কভ বাংস্থাদনয জন্য ক্ষুদ্র 

ঋণ প্রদান 

ঋণ 

ায়তাপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

াংখ্যা  

 

৪ 

 

২০০০ ২৫০০ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৩৫০০ ৪০০০ 

১.৬)          -

        

        

       

     ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

  ১.৭) যাঞ্চদরয দনযদ্র 

ভনরাদদয দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রনক্ষণ ও ফাজায সুনফধা 

প্রদান৷ 

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

াংখ্যা  

 

 ৫ 

 

১১৬২৫ ১২৩৭৫ ১৩৫০০ ১২১৫০ ১০৮০০ ৯৪৫০ ৮১০০ ১১২৫০ - 

১.৮)          -

        

        

       

     ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর  

গত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ব  

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

  প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০২০-

২০২১ 

 প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০২১-

২০২২  

 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ   চরনত 

ভান 

চরনতভাদনয 

ননদম্ন  

২০১৭-

২০১৮ 

২০১৮-

২০১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ১.৯) াধাযণ ও 

উদদ্যািা ভনরাদদয 

দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রনক্ষণ এফাং 

ফাজায সুনফধা 

প্রদান৷ 

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

নাযী 

াংখ্যা  

 

 ৬ ২৪,৮০০ ২৩,৯৫০ 

 

৫,১০০ ৪,৫৯০ ৪,০৮০ ৩,৫৭০ ৩,০৬০ - - 

১.১০)          -

        

        

       

     ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

  ১.১১) গ্রাভীণ ও 

উযাঞ্চদরয 

ভনরাদদয তথ্য 

প্রযুনি সফা প্রদান 

তথ্য সফা প্রাপ্ত  

উকাযদবাগী  

ভনরা৷ 

াংখ্যা  

  

 

৭  

 

- ১,৫০,০০০ ৩০,০০,০০০ ২৭,০০,০০০ ২৪,০০,০০০ ২১,০০,০০০ ১৮,০০,০০০ ৪০,০০,০০০ ৩০,০০,০০০ 

১.১২)          -

        

        

       

     ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

  ১.১৩) দনযদ্র 

ভনরাদদয স্বকভ ব 

ায়ক ঋণ প্রদান 

ঋণ ায়তাপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী  

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত ভনরা  

াংখ্যা ২ 

 

৪৯ ৬৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  ১০০ ১০০ 

১.১৪)          -

        

        

       

াংখ্যা ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

  ১.৫)       

                

                

            

           

                

           

         

        

     ৫ - ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

(২) নাযী ও নশুয 

জন্য াভানজক 

ননযািা সজাযদায 

কযণ। 

১৫ ২.১) কভ বজীফী 

ভনরাদদয সাদষ্টর 

সুনফধা প্রদান 

কভ বজীফী 

উকাযদবাগী 

ভনরা  

াংখ্যা ৫ ২০২ ২৪১ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ২০০ ২০০ 

২.২)          -

        

        

       

াংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর  

গত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ব  

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

         রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০২০-

২০২১ 

 প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০২১-

২০২২  

 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ   চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয ননদম্ন  

২০১৭-

২০১৮ 

২০১৮-

২০১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২.৩) গাদভ বন্ট ও 

কাযখানায নাযী 

শ্রনভকদদয 

ন্তানদদয জন্য সড 

সকয়ায সন্টায 

কভ বসূনচ  

নদফাকারীণ সফা 

প্রাপ্ত নশু  

 

% 

 

৫ 

 

৪৫০ 

১০০% 

৪৫০ 

১০০% 

৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪৫০ ৪৫০ 

২.৪)          -

        

        

       

     ১ - - ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩৫ 

  ২.৫) াধাযন 

কভ বজীফী ভনরাদদয 

নশুদদয জন্য 

সডদকয়ায সন্টায 

নযচারনা 

নদফাকারীণ সফা 

প্রাপ্ত নশু  

 

 

% ২ 

 

৩০ 

১০০% 

 

৩০ 

১০০% 

৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৫০ 

২.৬)          -

        

        

       

াংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪ 

  ২.৭)      

             

   

নিল্যানিাং প্রনক্ষণ 

প্রাপ্ত উকাযদবাগী 

ভনরা 

     - ১০৮০ ১২২৪ - - - - - - - 

(৩) নাযীয 

আইনগত অনধকায 

যক্ষাদথ ব ায়তা 

প্রদান। 

১০ ৩.১) নাযী 

ননম বাতন প্রনতদযাধ 

সদরয ভােদভ 

সফা প্রদান 

ননম বানতত, দঃস্থ, 

অায় 

উকাযদবাগী 

ভনরা 

% ৬  ১৬৫ 

১০০% 

১৮২ 

১০০% 

১৭০ ১৬৫  ১৬০ ১৫৫  ১৫০  ১৪০ ১৩০ 

  
৩.২) সমৌতুক ও ফাল্য 

নফফা প্রনতদযাধ এফাং 

নাযী ও নশু 

াচাযদযাধকদল্প সজরা 

ও উদজরা  ম বাদয় 

দচতনতামূরক উঠান 

বফঠক 

অনুনষ্ঠত উঠান 

বফঠক  

  

 

াংখ্যা ৩ 

 

৮৯৫  

 

৮৫০ ৯০০ 

 

৮৯০ 

 

 ৮৮০ 

 

৮৭০  

 

৮৬০ 

 

৯৫০ ১০০০ 

৩.৩) 

         -

        

        

       

াংখ্যা ১ - - ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩৫ 
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াংযুনি-'খ' 

জাতীয় ভনরা াংস্থায আফনশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৯-২০২০ 

(দভাট নম্বয-২৫) 

 করাভ -১  করাভ -২  করাভ -৩  করাভ -৪  করাভ - ৫  করাভ - ৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান  

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ  

 (Activities) 

 

 

কভ বম্পাদন সূচক  

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ ব  

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৯-২০  

  (Target Value-2019-20) 

অাধাযণ  

(Excelle

nt) 

অনত উিভ  

 (Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরনতভান 

(Fair) 

চরনতভাদনয 

ননদম্ন  

 (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তনযক 

কভ বকাদে স্বেতা 

বৃনদ্ধ ও জফাফনদন 

নননিতকযণ 

৮ 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১]                     

        

[১.১.১]                               

                               । 

      ১ ৬০ - - - - 

[১.১.২]                            

         

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩]                          

                        

     ১ ৪ - - - - 

[১.১.৪]                       ২০১৯-২০ 

                               

                                     

        (feedback)     

      ০.৫ ৩১         

২০২০ 

০৭         

২০২০ 

১০         

২০২০ 

১১         

২০২০ 

১৪          

২০২০ 

 

 

[১.২]                    

ও                   

[১.২.১]                         

         

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.২.২] ২০১৮-১৯                  

        ও                

      ১ ১৫        

২০১৯ 

১৫       

২০১৯ 

১৫        

২০১৯ 

১৫          

২০২০ 

৩১         

২০২০ 

 

 

[১.৩]                

             

[১.৩.১]                          

        

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২]                           

                        

     ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪]                  

            ও         

[১.৪.১]                             % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২]                               

                        

     ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩]                            

           

      ০.৫ ৩১        

২০১৯ 

১৫         

২০২০ 

০৭         

২০২০ 

১৭         

২০২০ 

২৮         

২০২০ 

[২] কভ বম্পাদদন 

গনতীরতা আনয়ন 

ও সফায ভান বৃনদ্ধ 

১০  
[২.১]    /       -       

             

[২.১.১]            -          % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২]  -                  % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩]  -               % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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[২.২]    /          

                     

[২.২.১]                            

      

      ১ ১৫         

২০২০ 

১৫      

২০২০ 

৩১      

২০২০ 

৩০      

২০২০ 

৩০    

২০২০ 

[২.৩]     /          

            /         

            

[২.৩.১]                      

     /                  

      ১ ১১      

২০২০ 

১৮      

২০২০ 

২৫      

২০২০ 

১      

২০২০ 

৮      

২০২০ 

 

[২.৪]              

[২.৪.১]                             

                         

      ০.৫ ১৫        

২০১৯ 

২০        

২০১৯ 

২৪        

২০১৯ 

২৮        

২০১৯ 

৩০        

২০১৯ 

[২.৪.২]                                     ০.৫ ১৫      

২০২০ 

৩০      

২০২০ 

১৫    

২০২০ 

৩০    

২০২০ 

১৫    

২০২০ 

[২.৫]            ২     

                    

       ও             

         

[২.৫.১]                       % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৫.২]                     % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৬]                 

            

[২.৬.১]                               % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৬.২]               % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৭]                     [২.৭.১]                       % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

[২.৮]           

            

[২.৮.১]                   % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩]       ও 

             

     

৭ 

[৩.১]                

     

[৩.১.১]                                  ০.৫ ১৬     

২০১৯ 

২০     

২০১৯ 

২৪     

২০১৯ 

২৮     

২০১৯ 

৩০     

২০১৯ 

[৩.১.২]                               

        

     ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৩.২]                    

(     )         

[৩.২.১]                   (     ) 

         

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩]                 

              

[৩.৩.১]                       

                   

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২]                   % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪]      ও       

                      

        

[৩.৪.১]                                    ০.৫ ০৩         

২০২০ 

১১         

২০২০ 

১৮         

২০২০ 

২৫         

২০২০ 

০৪      

২০২০ 

[৩.৪.২]                    

           

      ০.৫ ০৩         

২০২০ 

১১         

২০২০ 

১৮         

২০২০ 

২৫         

২০২০ 

০৪      

২০২০ 

[৩.৫]               

                   

[৩.৫.১]       /       -               

          

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২]                        % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩]                     % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্রঃ নাং ব্দাংদক্ষ নফফযণ 

১।  জাভ  জাতীয় ভনরা াংস্থা 

 

২। নডনন সডদবরদভন্ট প্রদজক্ট সপ্রাদাজার 

 

৩। ননএননফ সপ্রাদাজার পয সপ্রাগ্রাভ নপন্যািড িভ দ্যা নন 

সডদবরদভন্ট ফাদজট 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



13 
 

াংদমাজনী-২: কভ বম্পাদন সূচকমূ ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/াংস্থা এফাং নযভা দ্ধনত-এয নফফযণ 

 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচকমূ নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা নযভা দ্ধনত  

এফাং উাি সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য  

 

১.১.১) যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় 

ভনরাদদয দক্ষতা উন্নয়ন প্রনক্ষণ প্রদান 

১.১.১ প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

সরাই ও এভেয়ডাযী, ব্লক ও ফাটিক, চাভড়াজাতনল্প ও 

খাদ্যপ্রস্তুতকযণ ও াংযক্ষণ নফলদয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রনক্ষণ 

প্রদান কাম বক্রভ ৷ 

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয়, সজরা, উদজরা াখা ৷ 

 

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷  

 

 

১.২.১)          -        ১.২.১                

 

       /         (     ,     ,            ) 

                        /              

                          । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয় 

        

        

 

১.৩.১) সজরা ম বাদয়(৬৪ সজরা) ননক্ষত 

সফকায ভনরাদদয কনম্পউটায প্রনক্ষণ 

প্রদান৷ 

১.৩.১ প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

ননক্ষত, ননক্ষত-সফকায ভনরাদদয আত্ন-কভ বাংস্থান ও 

কভ বদক্ষদত্র দক্ষতা বৃনদ্ধয রদক্ষয তথ্য প্রযুনি ও কনম্পউটায 

প্রনক্ষণ প্রদান৷  

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয়, 

প্রকদল্পয সজরা ম বাদয়য সকেমূ  

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷  

 

 

১.৪.১)          -        ১.৪.১                       /         (     ,     ,            ) 

                        /              

                          । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয়, প্রকদল্পয সজরা ম বাদয়য 

সকেমূ 

        

        

 

১.৫.১) দনযদ্র অায় ভনরাদদয আত্ব 

কভ বাংস্থাদনয জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান৷ 

১.৫.১ ঋণ ায়তাপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

দনযদ্র, অায় ভনরাদদয আত্নকভ বাংস্থাদনয জন্য ৫,০০০/- 

সথদক ১৫০০০/- ম বন্ত ঋণ সুনফধা প্রদান কযা য়। 

জাতীয় ভনরা াংস্থায সজরা 

(দয) ও উদজরা দপ্তয মূ 

 

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

১.৬.১)          -        ১.৬.১                

 

       /         (     ,     ,            ) 

                        /        ঋ         

               । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয় 

        

        

 

১.৭.১) যাঞ্চদরয দনযদ্র ভনরাদদয 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রনক্ষণ ও ফাজায সুনফধা 

প্রদান৷ 

১.৭.১ প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

যাঞ্চদরয প্রানন্তক ভনরাদদয সরাই ও এভেয়ডাযী, ব্লক 

ও ফাটিক, স্ক্রীণ নপ্রন্ট, াফান ও সভাভফানত বতযী, ফাইনোং 

এে ্াদকনজাং, সারনি পানভ বাং, খাদ্য প্রনক্রয়াজাতকযণ ও 

াংযক্ষণ, চাভড়াজাত দ্রব্য বতযী, নকী কাঁথা ও কাটিাং 

সেদড দক্ষতা উন্নয়নমূরক প্রনক্ষণ কাম বক্রভ। 

                ,      

                            

                        

            ।   

 

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

১.৮.১)          -        ১.৮.১                

 

       /         (     ,     ,            ) 

                                           

               । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয়, প্রকদল্পয সজরা ম বাদয়য 

সকেমূ 
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১.৯.১) াধাযণ ও উদদ্যািা ভনরাদদয 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রনক্ষণ এফাং ফাজায সুনফধা 

প্রদান৷ 

১.৯.১ প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

সফকায ভনরাদদয নফউটিনপদকন, কযাটানযাং, পযান 

নডজাইন, সভৌভানছ ও ভারুভ চাল, ইদন্টনযয়য নডজাইন ও 

ইদবন্ট ম্যাদনজদভন্ট এফাং নফজদন ম্যাদনজদভন্ট নফলদয় 

দক্ষতা উন্নয়নমূরক প্রনক্ষণ ও উদদ্যািাদদয উৎানদত 

ণ্য াভগ্রী ফাজাযজাতকযদণ সুনফধা প্রদান কাম বক্রভ। 

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয়, অথ বনননতক ক্ষভতায়দন 

নাযী উদদ্যািাদদয নফকা াধন 

প্রকল্প (২য় ম বায়) প্রধান কাম বারয় 

ও সজরা/উদজরা ম বাদয়য 

প্রনক্ষণ সকেমূ।  

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

১.১০.১)          -        ১.১০.১                       /         (     ,     ,            ) 

                        /              

                      । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান 

কাম বারয় 

        

        

 

১.১১.১) গ্রাভীণ ও উযাঞ্চদরয 

ভনরাদদয তথ্য প্রযুনি সফা প্রদান 

১.১১.১ তথ্য প্রযুনি সফাপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

 

ঘদয ফদ তথ্য প্রযুনি সফা প্রদাদনয ভােদভ ভনরাদদয 

ক্ষভতায়দনয থ প্রস্থযকযদণ ায়তা প্রদান৷ 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান 

কাম বারয়, প্রকদল্পয উদজরা 

ম বাদয়য সকেমূ  

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

১.১২.১)          -        ১.১২.১                       /         (     ,     ,            ) 

                                        

                      । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান 

কাম বারয়, প্রকদল্পয উদজরা 

ম বাদয়য সকেমূ 

        

        

 

১.১৩.১) দনযদ্র ভনরাদদয স্বকভ ব ায়ক 

ঋণ প্রদান  

১.১৩.১ ঋণ ায়তাপ্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

দনযদ্র, অায় ভনরাদদয আত্নকভ বাংস্থাদনয জন্য ৫,০০০/- 

সথদক ২০,০০০/- ম বন্ত ঋণ সুনফধা প্রদান কযা য়৷ 

জাতীয় ভনরা াংস্থায সজরা ও 

উদজরা দপ্তয মূ  

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

১.১৪.১)          -        ১.১৪.১                       /         (     ,     ,            ) 

                        /        ঋ         

               । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা, প্রধান 

কাম বারয় 

        

        

 

১.১৫.১)                      ১.১৫.১            

                

                                           

                  ,                         

                                               

             । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান 

কাম বারয়৷  

 

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

২.১.১) কভ বজীফী ভনরাদদয সাদষ্টর সুনফধা 

প্রদান 

২.১.১ কভ বজীফী উকাযদবাগী 

নাযী  

 

কভ বজীফী ভনরাদদয আফান ভস্যা ভাধাদন ২০০ য্যা 

নফনষ্ট সাদের নযচারনা৷  

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান 

কাম বারয়৷  

 

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

২.২.১)          -        ২.২.১                                              । জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান 

কাম বারয়৷  

 

        

        
 

২.৩.১) গাদভ বন্ট ও কাযখানায নাযী 

শ্রনভকদদয ন্তানদদয জন্য সড-সকয়ায 

সন্টায কভ বসূনচ। 

২.৩.১ নদফাকারীণ সফা প্রাপ্ত 

নশু। 

গাদভ বন্ট কাযখানায ভনরা শ্রনভকদদয নশুদদয পুনষ্ট ও 

স্বাস্থয সুযক্ষা নদফামত্নকারীণ সফা প্রদান ও 

ভদনাঃাভানজক নফকাদ ায়তা প্রদান। 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান 

কাম বারয়৷  

কভ বসূনচভুি ১৫টি সজরাদকে। 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন 
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কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচকমূ নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা নযভা দ্ধনত  

এফাং উাি সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য  

 

২.৪.১)          -        ২.৪.১                       /         (     ,     ,            ) 

                        /          -      

                      । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান কাম বারয়৷  

 

        

        
 

২.৫.১) াধাযন কভ বজীফী ভনরাদদয 

নশুদদয জন্য সডদকয়ায সন্টায 

নযচারনা। 

২.৫.১ নদফাকারীণ সফা প্রাপ্ত 

নশু 

কভ বজীফী ভনরাদদয নশুদদয নদফামত্নকারীণ সফা 

প্রদান ভদনাঃাভানজক নফকাদ ায়তা প্রদান ৷ 

জাতীয় ভনরা াংস্থায প্রধান কাম বারয়।  াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন  

 

 

২.৬.১)          -        ২.৬.১                                              । জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান কাম বারয়৷  

 

        

        
 

২.৭.১)                      

       

২.৭.১                  

                  

৬৪                  

            

                                      

                   । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান কাম বারয়৷  

 

জাতীয় ভনরা 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন৷ 

 

৩.১.১) নাযী ননম বাতন প্রনতদযাধ সদরয 

ভােদভ সফা প্রদান 

৩.১.১. ননম বানতত, দঃস্থ, 

অায় উকাযদবাগী ভনরা 

নাযী ননম বাতন প্রনতদযাধ ও নাযীয আইনগত অনধকায 

আদাদয়য রদক্ষয জাতীয় ভনরা াংস্থায সকেীয় 

কাম বারদয় নফদ্যভান ''নাযী ননম বাতন প্রনতদযাধ সর'' দত 

ননম বানতত ভনরাদদয ায়তা প্রদান 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান কাম বারয়।  

 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন। 

 

৩.২.১) সমৌতুক ও ফাল্য নফফা প্রনতদযাধ 

এফাং নাযী ও নশু াচাযদযাধকদল্প সজরা 

ও উদজরা ম বাদয় উঠান বফঠক। 

৩.২.১. অনুনষ্ঠত উঠান বফঠক  

 

 

নাযী ও নশু াচায সযাধ এফাং সমৌতুক ও ফাল্য নফফা 

সযাধকদল্প দচতনতা সৃনষ্ট।  

 

জাতীয় ভনরা াংস্থায সজরা, উদজরা 

কাম বারয়। 

াংস্থায ফানল বক 

প্রনতদফদন। 

 

 

৩.৩.১)          -        ৩.৩.১                       /         (     ,     ,            ) 

                        /              

                                । 

জাতীয় ভনরা াংস্থা প্রধান কাম বারয়৷  
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াংদমাজনী-৩ : অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/নফবাদগয/াংস্থা এয ননকট প্রতযানত সুনননদ বষ্ট 

কভ বম্পাদন ায়তামূঃ প্রদমাজয নয়। 

 

 

প্রনতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্রনতষ্ঠাদনয 

নাভ 

াংনিষ্ট 

কভ বম্পাদন 

সূচক 

উি প্রনতষ্ঠাদনয 

ননকট াংনিষ্ট  

ভন্ত্রণারয়/নফবাদগয 

প্রতযানত ায়তা 

প্রতযাায 

সমৌনিকতা 

উি 

প্রনতষ্ঠাদনয 

ননকট 

প্রতযাায ভাত্রা 

উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ 

না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


