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বাাংলাধ্যদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ রিষধ্যদি কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিে  

(Overview of the Performance of the BNSWC) 

 

সাম্প্ররতক অজিন, িযাধ্যলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎরিকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছিসমূধ্যহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ 

ফাাংরাদদ জাতীয় ভাজকল্যাণ নযলদ কর্তবক ১3 হাজাি 860টি সমাজকল্যাণমূলক প্ররতষ্ঠানধ্যক 54 সকাটি 17 লক্ষ 

78 হাজাি ৫০০ টাকা , ২৪ হাজাি ৬৩৩ জন দরিদ্র, অসহায়, প্ররতবন্ধী ব্যরি ও গিীব সমধাবী ছাত্র-ছাত্রীধ্যক সমাট ৬ 

সকাটি ৬৯ লক্ষ ৭৭ হাজাি ৫০০ টাকা  অনুদান, ১ লক্ষ ১৬ হাজাি ৩৩২জন ক্ষুদ্র জারতসত্তা, নৃধ্যগাষ্ঠী, সম্প্রদায়, নদী 

িাঙ্গধ্যন রিটাবাড়ী  হািাধ্যনা রিবাি, ক্ষরতগ্রস্ত বরস্তবাসী, িা -বাগান শ্ররমকসহ দারিদ্রয  সীমাি নীধ্যি বসবাসকািী 

জনধ্যগাষ্ঠীি আথ ি-সামারজক উন্নয়ধ্যন ২৮ সকাটি ২৫ লক্ষ ৩৯ হাজাি টাকা আরথ িক সহায়তা প্রদান  কদযদে; এফাং৩ 

হাজাি ৫৭ জন সমাজকমীধ্যক ‘সাাংগঠরনক ব্যবস্থানা ও দক্ষতা উন্নয়ন’ প্ররশক্ষণ প্রদান  কযা দয়দে। 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ 

ক্ষফযকানয ক্ষেচ্ছাদফী প্রনতষ্ঠান ও  সুনফধাদবাগীদদয একটি ক্ষকন্দ্রীয় নিনজটার  তথ্যবাণ্ডাদযয আওতায় আনা , ১৯৬১ 

দনয ননফন্ধন অধ্যাদদ অনুমায়ী ক্ষদদয ননফন্ধীকৃত ক্ষেচ্ছাদফী  ভাজকল্যাণমূরক প্রনতষ্ঠানমূদয ভদধ্য ভন্বয় 

াধন, ই-ানব বদয ভাধ্যদভ েল্প ব্যদয় , েল্প ভদয়য ভদধ্য দেতা ও েচ্ছতায ভাধ্যদভ সুনফধাদবাগীদদয ক্ষদাযদগাড়ায় 

কানিত ভাক্ষনয ক্ষফা ক্ষেঁদে ক্ষদয়া এফাং সুনফধাদবাগী ফাোইক্ষয়য ক্ষেদে একটি েচ্ছ ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ  Targeting 

Error হ্রা কযা  এ দপ্তদযয ফড় িযাদরঞ্জ। অনুদানপ্রাপ্ত ক্ষেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থামূদয কাম বক্রদভয মথামথ 

নযফীেণ ও মূল্যায়ন একটি উদেখদমাগ্য িযাদরঞ্জ। এোড়াও জাতীয় ভাজকল্যাণ নযলদ আইন প্রণয়ন, কভ বিাযীদদয 

যুদগাদমাগী িাকুযীয নফনধভারা  ও আধুননক অগ বাদনাগ্রাভ প্রণয়ণ, ভাজকল্যাণ নযলদদয নফতযণকৃত অনুদাদনয প্রভাব 

মূল্যায়নও  অন্যতভ িযাদরঞ্জ ।   

বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

ক্ষফাদাদন শুদ্ধািাদযয অনুীরন নননিতকযণ , ক্ষফাদাদন নতু ন ইদনাদবনদক উৎা  প্রদান এফাং  ক্ষফা প্রদান 

দ্ধনতক্ষক ২০১৮ াদরয ভদধ্য  নিনজটাইদজন। াভানজক ননযাত্তা  কাম বক্রদভয প্রবাফ  এফাং নফকাভান া ভানজক 

ননযাত্তা ক্ষকৌর ম্পদকব ক্ষনভনায ফা ওয়াকব আদয়াজদনয  ভাধ্যদভ সুানযভারা প্রণয়ন এফাং ভদয় ভদয় উদ্ভূত 

াভানজক ভস্যা নি নিত কদয গুরুদেয আদরাদক গদফলণা কাম বক্রভ নযিারনা কযা  দফ। এোড়াও াভাজকল্যাণ 

নযলদ আইন, িাকুযী নফনধভারা প্রণয়ন এফাং প্রদত্ত অনুদান ও প্রনেদণয প্রবাফ মূল্যায়দনয উদযাগ গ্রণ কযা দফ।  

২০১৭-১৮ অথ বফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ 

 নফনবন্ন ম বাদয়য ৫ াজায ৫৫০ প্রনতষ্ঠানদক অনুদান প্রদান কদয তাদদয ভাধ্যদভ দনযদ্র জনদগাষ্ঠীয াভানজক 

ননযাত্তা সুাংত ও দানযদ্রয ননযন  ; 

 দু:স্থ, অায়, প্রনতফন্ধী এফাং ক্ষুদ্র জানতত্তা , নৃ-ক্ষগাষ্ঠী ও ম্প্রদায় , নদী বাাংগদন নবটাভাটিীন , েনতগ্রস্থ 

ফনিফাী, িা-শ্রনভক প্রভৃনত  সুনফধাফনিত ও অনগ্রয ১৮৫০০ ব্যনিদক অনুদান প্রদাদনয ভাধ্যদভ াভানজক 

সুযো প্রদান ;   

 ননফন্ধনকৃত ১০৯০টি ক্ষফযকানয ক্ষেচ্ছাদফী প্রনতষ্ঠাদনয ননফ বাীদদয প্রনেদণয ভাধ্যদভ দে ভানফম্পদদ 

নযণত কদয সুষ্ঠুবাদফ দানয়ে ারদন েভ কদয গদড় ক্ষতারা ;  

 ফাাংরাদদ জাতীয় ভাজকল্যাণ নযলদ এফাং ঢাকা নফশ্বনফযারদয়য ভাজকল্যাণ ও  গদফলণা ইননিটিউদটয 

ভদধ্য োেনযত ‘ভদ াতা স্মাযক’ এয ভাধ্যদভ ক্ষম একাদিনভক ম্পকব স্থানত  দয়দে তা কাদজ রানগদয় 

ভানম্মত গদফলণা/জযী এফাং ক্ষনভনায/ওয়াকব আদয়াজন কযা।   
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উক্রমরণকা (Preamble) 

 

বাাংলাধ্যদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ রিষধ্যদি  প্রানতষ্ঠাননক দেতা বৃনদ্ধ, েচ্ছতা ও জফাফনদনতা 

ক্ষজাযদাযকযণ, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভাধ্যদভ রূকল্প 

২০২১ এফাং ক্ষটকই উন্নয়ন রেযভাো (SDGs) ২০৩০, ৭ভ িফানল বক কভ ব -নযকল্পনা এফাং 

যকাদযয ানফ বক  উন্নয়ন-অগ্রানধকায মথামথ ফািফায়দনয রদেয- 

 

রনব িাহী সরিব, বাাংলাধ্যদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ রিষদ  

এফাং 

সরিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাধ্যদশ সিকাি 

 

এি মধ্যে ২০১৭ াদরি জুন মাধ্যসি ১৩ তারিধ্যে এই বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি স্বাক্ষরিত হধ্যলা। 

 

এই চুনিক্ষত োেিকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরলরেত রবষধ্যয় সম্মত হধ্যলন: 
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ক্ষকন ১ 

 

ফাাংরাদদ জাতীয় ভাজকল্যাণ নযলদদয  

রূকল্প (Vision), অনবরেয (Mission), ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফনর 

 

১.১  রূকল্প (Vision): 

মত্নীর, ননযাদ ও উন্নত ভাজ নফননভ বাণ।  

১.২  অনবরেয (Mission) 

 

ভাদজয িাৎদতায ক্ষেে নননিতকযদণয ভাধ্যদভ িাৎদ জনদগাষ্ঠীয াভানজক  জীফনভান উন্নয়ন ও 

ভাদজয ানফ বক কল্যাণ াধন। 

১.৩  ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  ফাাংরাদদ জাতীয় ভাজকল্যাণ নযলদদয ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. সুরবধাবরিত ও অনগ্রসি জনধ্যগাষ্ঠীি সামারজক সুিক্ষা সজািদািকিণ ; 

2. ক্ষেচ্ছাদফী প্রনতষ্ঠাদনয প্রনতনননধদদয প্রনেদণয ভাধ্যদভ েভতা বৃনদ্ধ; এফাং 

3. াভানজক গদফলণা ও মূল্যায়ন। 

১.৩.২  আফনশ্যক ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. দক্ষতাি সাংধ্যগ বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি বাস্তবায়ন; 

2. কার্ িদ্ধরত ও সসবাি মাধ্যনান্নয়ন; 

3. আরথ িক ব্যবস্থানাি উন্নয়ন; 

4. দক্ষতা ও ননরতকতাি উন্নয়ন; এফাং 

5. তথ্য অরধকাি ও স্বপ্রধ্যণারদত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

১.৪  কাম বাফনর (Functions) 

 

1. ভাজকল্যাণ কভ বসূিী ফািফায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন এফাং নীনত ননধ বাযদণ যকাযদক যাভ ব ও 

ায়তা;  

2. নফনবন্ন াভানজক ভস্যায জযী ও যকাদযয ননকট প্রনতদফদন ক্ষ; 

3. যকানয ও ক্ষফযকানয ক্ষেদে ভাজকল্যাণ াংক্রান্ত কভ বসূিীয উন্নয়দনয জন্য ক্ষজরা ও 

উদজরা ম বাদয় ভাজকল্যাণ নযলদ প্রনতষ্ঠায় উৎা প্রদান; 

4. ক্ষেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থামূদক উন্নয়ন কভ বসূিীয জদন্য াায্য প্রদান; 

5. ভাজকল্যাণ প্রনতষ্ঠানমূদ ননদয়ানজত ক্ষেচ্ছাদফী ভাজকভীদদয প্রনেণ; এফাং 

6. াভানজক প্রদয়াজনীয়তা ও কভ বকাদেয গদফলণা ও মূল্যায়ন। 
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 ক্ষকন  ২ 

 

ফাাংরাদদ জাতীয় ভাজকল্যাণ নযলদদয নফনবন্ন কাম বক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ বম্পাদন 

সূিককমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত  

 

রেযভাো  

২০১৭-২০১৮ 

প্রদেণ ননধ বানযত রেযভাো 

অজবদনয  

ক্ষেদে ক্ষমৌথবাদফ 

দানয়েপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূে 

(Source of 

Data) 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১ ২ 
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১০ 

াভানজক ননযাত্তা 

কাম বক্রদভয আওতাভুি 

  সুনফধাদবাগী প্রনতষ্ঠান/ব্যনিয 

ম্প্রাযণ 

 

অনুদানপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠান 

ম্প্রাযণ 

 

াংখ্যা ৪৯৪৭ ৪৩৯৪ ৫৩০০ ৫৭৫০ ৬০০০ ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়/অথ ব 

নফবাগ/ভাজদফা 

অনধদপ্তয/জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায 

নফবাগ/ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ 

ফাাংরদদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ 

নযলদ এয 

ফানল বক প্রনতদফদন 

 

অনুদানপ্রাপ্ত ব্যনি 

ম্প্রাযণ 

 

াংখ্যা ৪৫৭৭৬ ৪১৭০০ ৪২০০০ ৪৩০০০ ৪৪০০০ 
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ক্ষকন-৩ 

ক্ষকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন চুনি এফাং রেযভাোমূ 

 

ক ৌশলগত  

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ   

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

ভিভি 

বছর 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৬-

২০১৭ 

লক্ষ্যমাত্রা/ভনর্ যায়  ২০১৭-২০১৮ 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধারর্ 
অভত 

উিম 
উিম 

চলভত 

মান 

চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রর্ালয়/ ভবিাদ্দগর ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

[১] সুভবধাবভিত 

ও অনগ্রসর 

জনদ্দগাষ্ঠীর 

সামাভজ  সুরক্ষ্া 

কজারদার রর্; 

৬০ 

[১.১] কেচ্ছাদ্দসবী 

প্রভতষ্ঠান ও অনগ্রসর 

ব্যভির সক্ষ্মতা 

বৃভির লদ্দক্ষ্য আভথ য  

অনুদান প্রদান 

[১.১.১] 

সুভবধাদ্দিাগী 

প্রভতষ্ঠান 

সংখ্যা ৩০.০০ ৪৯৪৭ ৪৩৯৪ ৫৩০০ ৫২৫০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৫৭৫০ ৬০০০ 

[১.১.২] 

সুভবধাদ্দিাগী ব্যভি 

সংখ্যা ৩০.০০ ৪৫৭৭৬ ৪১৭০০ ৪২০০০ ৪১৯৫০ ৪১৯০০ ৪১৮৫০ ৪১৮০০ ৪৩০০০ ৪৪০০০ 

[২] ক্ষেচ্ছাক্ষফী 

প্রনতষ্ঠাদনয 

প্রনতনননধদদয 

প্রনেদণয ভাধ্যদভ 

েভতা বৃনদ্ধ 

১৫ 

[২.২] কেচ্ছাদ্দসবী 

প্রভতষ্ঠাদ্দনর সক্ষ্মতা 

বৃভিমূল  প্রভশক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

[২.২.১] প্রভশক্ষ্র্ 

সুভবধাদ্দিাগী 

সংখ্যা ১৫.০০ ১০৬৩ ১০৮০ ১১০০ ১০৮৮ ১০৮৭ ১০৮৬ ১০৮৫ ১১০০ ১১১০ 

[৩] াভানজক 

গদফলণা ও 

মূল্যায়ন। 

 

৫ [৩.৩] সামাভজ  

সমস্যা ও 

সমাজ ল্যার্ 

মন্ত্রর্ালদ্দয়র প্রদি 

কসবা সম্পভ যত 

গদ্দবষর্া/মূল্যায়ন 

 ম য ভরচালনা 

[৩.৩.১] গবফলণা 

ও মূল্যায়ন 

প্রভতদ্দবদন 

সংখ্যা ৫.০০ ০ ৩ ৩ ২ ১   ৪ ৬ 
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ৎক ৌরগত  

উবেশ্য 

ক ৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান 

 াম যক্রভ  ভ যম্পাদন সূচ  এ   
 ভ যম্পাদন 

সূচব য ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/ননণ যায়  ২০১৭-২০১৮ 

প্রবক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রবক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযণ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাবনয 

ননবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফনশ্য  ক ৌরগত উবেশ্যমূ 

[১] দক্ষ্তায বে 

ফানল য   ভ যম্পাদন 

চুনি ফাস্তফায়ন 

৬ [১.১] খড়া ফানল য  

 ভ যম্পাদন চুনি 

দানখর 

[১.১.১] ননধ যানযত 

ভয়ীভায ভবে খড়া 

চুনি ভন্ত্রণারবয় দানখরকৃত 

তানযখ ১ -- দানখরকৃত ১৯-০৪-

২০১৭ 

২২-

০৪-

২০১৭  

২৪-০৪-

২০১৭ 

২৫-০৪-

২০১৭  

২৬-০৪-

২০১৭ 

  

[১.২] ভাঠমাবয়য 

 ামারয়মূবয বে 

২০১৭-১৮ অথ য ফছবযয 

ফানল য   ভ যম্পাদন 

চুনি স্বাক্ষ্য 

[১.২.১] ননধ যানযত 

ভয়ীভায ভবে চুনি 

স্বাক্ষ্নযত 

তানযখ ১ -- -- ২৬-৩০ জুন -- -- -- -- 

 

 

 

  

[১.৩] ২০১৬-১৭  অথ 

ফছবযয ফানল য  

 ভ যম্পাদন চুনিয 

মূল্যায়ন প্রনতবফদন 

দানখর 

[১.৩.১] ননধ যানযত তানযবখ 

মূল্যায়ন প্রনতবফদন 

দানখরকৃত 

তানযখ ১ -- দানখরকৃত  ১৩-৭-

২০১৭ 

১৭-৭-

২০১৭ 

১৮-৭-

২০১৭ 

১৯-৭-

২০১৭ 

২০-৭-

২০১৭ 

   

[১.৪] ফানল য  

 ভ যম্পাদন চুনি 

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষ্ণ 

 

[১.৪.১] ত্রত্রভান  

প্রনতবফদন দানখরকৃত 

ংখ্যা ১ -- ৩ ৪ ৩ ২ -- --   
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ৎক ৌরগত  

উবেশ্য 

ক ৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান 

 াম যক্রভ  ভ যম্পাদন সূচ  এ   
 ভ যম্পাদন 

সূচব য ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/ননণ যায়  ২০১৭-২০১৮ 

প্রবক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রবক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযণ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাবনয 

ননবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফনশ্য  ক ৌরগত উবেশ্যমূ 

[১.৫] ফানল য  

 ভ যম্পাদন চুনিয 

অধ য ফানল য  মুল্যায়ণ 

প্রনতবফদন দানখর। 

[১.৫.১] ননধ যানযত তানযবখ 

অধ য ফানল য  মূল্যায়ণ 

প্রনতবফদন দানখরকৃত 

তানযখ ১ -- দানখরকৃত ২৪-১-২০১৮ ২৫-১-

২০১৮ 

২৬-১-

২০১৮ 

২৭-১-

২০১৮ 

২৮-১-

২০১৮ 

  

[১.৬] ফানল য  

 ভ যম্পাদন-এয বে 

ংনিষ্ট  ভ য তযাবদয 

প্রবণাদনা প্রদান 

[১.৬.১] ত্রফবদন  

প্রনক্ষ্বণ কপ্রনযত  ভ য তযা 

ংখ্যা ১ -- -- ৩ ২ ১ -- --   

 

 

 

 

 

 

 

[২] দক্ষ্তা ও ত্রননত তায 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

[২.১] য ানয 

 ভ যম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রনক্ষ্ণ নফনবন্ন 

নফলবয় 

 ভ য তযা/ ভ যচাযীবদয 

জন্য প্রনক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

[২.১.১]প্রনক্ষ্বণয ভয় জন 

ঘন্টা 

১ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   
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ৎক ৌরগত  

উবেশ্য 

ক ৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান 

 াম যক্রভ  ভ যম্পাদন সূচ  এ   
 ভ যম্পাদন 

সূচব য ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/ননণ যায়  ২০১৭-২০১৮ 

প্রবক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রবক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযণ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাবনয 

ননবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফনশ্য  ক ৌরগত উবেশ্যমূ 

উন্নয়ন [২.২] জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

 ভ য নয ল্পনা এফং ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষ্ণ  াঠাবভা  প্রণীত ও 

দানখরকৃত 

তানযখ ১ -- দানখরকৃত ১৫-৭-২০১৭ ৩১-৭-

২০১৭ 

-- -- -- -- -- 

 [২.২.২]ননধ যানযত 

ভয়ীভায ভবে ত্রত্রভান  

নযফীক্ষ্ণ প্রনতবফদন 

দানখরকৃত 

ংখ্যা ১ -- ৩ ৪ ৩ ২     

[৩] তথ্য অনধ ায ও 

স্বপ্রবণানদত তথ্য প্র া 

ফাস্তফায়ন 

২ [৩.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ  যন  

৩.১.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত  

% ১ -- ারনাগাদ

কৃত 

ভাবয 

প্রথভ প্তা 

ভাবয 

নিতীয় 

প্তা 

ভাবয 

তৃতীয় 

প্তা 

-- --   

[৩.২] ফানল য  

প্রনতবফদন প্রণয়ন ও 

প্র া 

[৩.২.১] ফানল য  প্রনতবফদন 

ওবয়ফ াইবে প্র ানত 

তানযখ ১   ১৫ 

অবটাফয 

২৯ 

অবটাফ

য 

১৫ 

নববম্বয 

৩০ 

নববম্বয 

১৫ 

নিবম্বয 
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ৎক ৌরগত  

উবেশ্য 

ক ৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান 

 াম যক্রভ  ভ যম্পাদন সূচ  এ   
 ভ যম্পাদন 

সূচব য ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/ননণ যায়  ২০১৭-২০১৮ 

প্রবক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রবক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযণ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাবনয 

ননবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফনশ্য  ক ৌরগত উবেশ্যমূ 

[৪]  ার্ যিভত ও কফায 

ভাবনান্নয়ন 
৫ 

[৪.১] ই-পাইনরং 

দ্ধনত প্রফতন 

[৪.১.১]ই-পাইনরং দ্ধনত 

প্রফনতযত 

তানযখ ১ -- -- ২৮-২-

২০১৮ 

৩০-৩-

২০১৮ 

৩০-৪-

২০১৮ 

৩১-৫-

২০১৮ 

২৯-৬-

২০১৮ 

  

[৪.২.নআযএর শুরুয 

২ ভা পূবফ য ংনিষ্ট 

 ভ যচাযীয ছুটি 

নগদায়ন ও কনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জানয 

নননিত  যন 

[৪.২.১]নআযএর শুরুয 

দুইভা পূবফ য ংনিষ্ট 

 ভ যচাযীয ছুটি নগদায়ন ও 

কনন ভঞ্জুযীত্র যুগৎ 

জানযকৃত 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ -- -- -- -- 

[৪.৩] কফা প্রনক্রয়ায় 

উদ্ভাফন  ার্ যক্রম 

ফাস্তফায়ন  

[৪.৩.১] ভবক্ষ্ এ টি 

অন রাইন কফা চালুকৃত 

তানযখ ১   ৩১-১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

২৮-২-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

[৪.৩.২] ভবক্ষ্ ৩ টি  

কফা প্রনক্রয়া নজ যন  

তানযখ ১   ৩১-১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

২৮-২-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

অনববমাগ প্রনত ায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

ননস্পনত্তকৃত অনববমাগ % ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -- -- 

[৫]  ভ য নযবফ উন্নয়ন ৩ 

[৫.১] অনপ বফন ও 

আনঙনা নযস্কায যাখা 

 

[৫.১.১]ননধ যানযত 

ভয়ীভায ভবে অনপ 

বফন ও আনঙনা নযচ্ছন্ন 

তানযখ ১  নযচ্ছন্ন 

ম্পন্ন 

৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

-- --- -- -- 
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ৎক ৌরগত  

উবেশ্য 

ক ৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান 

 াম যক্রভ  ভ যম্পাদন সূচ  এ   
 ভ যম্পাদন 

সূচব য ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/ননণ যায়  ২০১৭-২০১৮ 

প্রবক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রবক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযণ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাবনয 

ননবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফনশ্য  ক ৌরগত উবেশ্যমূ 

[৫.২] কফাপ্রতযাী 

এফং দ যনাথীবদয জন্য 

েয়বরে অবক্ষ্াগায 

এয ব্যফস্থা  যা 

[৫.২.১]ননধ যানযত 

ভয়ীভায ভবে 

কফাপ্রতযাী এফং 

দ যনাথীবদয জন্য 

েয়বরে অবক্ষ্াগায 

চালুকৃত  

 

তানযখ ১ -- চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

    

৫.৩] কফাযভান 

ম্পযব  

কফাগ্রীতাবদয 

ভতাভত নযফীক্ষ্বণয 

ব্যফস্থা চালু যা 

[৫.৩.১] কফাযভান 

ম্পযব  কফাগ্রীতাবদয 

ভতাভত নযফীক্ষ্বণয 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

তানযখ ১ -- চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

[৬] আনথ য  ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ 

[৬.১] অনিে আনত্ত 

ননস্পনত্ত  ার্ যক্রকমর 

উন্নয়ন 

[৬.১.১]ফছবয অনিে 

আনত্ত ননস্পনত্তকৃত  

% ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ -- -- 

*াভনয়  (provisional) তথ্য 
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ংযমাজনী- ১: 

 

ব্দংযে (Acronyms) 
 

ক্রমভক নম্বয ব্দংযে  (Acronyms) মফফযণ 

১ ফাজাক ফাংরাদদ জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলদ  

২ APA (এমএ) 
Annual Performance Agreement 

(ফামল িক কর্ মম্পাদন চুমি)  

৩ BNSWC 
Bangladesh National Social Welfare 

Council 
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ংযমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ংস্থা এফং মযভা দ্ধমত-এয মফফযণ 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ মফফযণ 
ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থা 

মযভা দ্ধমত এফং 

উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[১] সুবিধািবিত ও অনগ্রসর 

জনগ াষ্ঠীর সামাবজক সুরক্ষা 

জজারদারকরণ; 

[১.১.১] সুবিধাগ া ী 

প্রবতষ্ঠান 

ফাংরাযদ জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলদ কর্তিক ১৯৬১ যনয মনফন্ধন অধ্যাযদ 

অনুয়ায়ী দদয মনফন্ধনকৃত দফযকাময দেচ্ছাযফী ভাজকল্যাণমূরক প্রমতষ্ঠান/ 

ংস্থামূযয কাম িক্রভ ফাস্তফায়যনয রযেে এককারীন ও আয়ফধ িকমূরক 

কাম িক্রযভ অনুদান এফং যকামযবাযফ মযচামরত দেচ্ছাযফী প্রমতষ্ঠানমূয 

মফযল অনুদান প্রদান কযা য়। 

ফাজাক ফাংরাযদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ 

মযলযদয ফামল িক 

প্রমতযফদন 

 

[১.১.২] সুবিধাগ া ী 

ব্যবি 
ফাংরাযদ জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলদ কর্তিক প্রকৃত দুঃস্থ , অায় এফং 

অনগ্রয দেমণয ব্যমি ফা প্রাকৃমতক দযম িাযগ েমতগ্রস্ত ব্যমিযদয এককারীন 

অনুদান প্রদান কযা য়। 

ফাজাক ফাংরাযদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ 

মযলযদয ফামল িক 

প্রমতযফদন 

 

[২] দেচ্ছাযফী প্রমতষ্ঠাযনয 

প্রমতমনমধযদয প্রমেযণয 

ভাধ্যযভ েভতা বৃমদ্ধ 

[২.২.১] প্রবিক্ষণ 

সুবিধাগ া ী 

ফাংরাযদ জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলদ কর্তিক ১৯৬১ যনয মনফন্ধন অধ্যাযদ 

অনুয়ায়ী দদয মনফন্ধনকৃত দফযকাময দেচ্ছাযফী ভাজকল্যাণমূরক 

প্রমতষ্ঠানমূযয কাম িমনফ িাী কমভটিয দস্য অথফা কভ িকতিাগণযক 

ংস্থা/প্রমতষ্ঠান মযচারনা মফলয়ক দেতা উন্নয়ন প্রমেণ প্রদান কযা য়।  

ফাজাক ফাংরাযদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ 

মযলযদয প্রমেণ 

প্রমতযফদন 

 

[৩] াভামজক গযফলণা ও 

মূল্যায়ন। 

 

[৩.৩.১] গবেষণা ও 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন ফাংরাযদ জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলদ কর্তিক গৃীত মফমবন্ন জময , গযফলণা, 

কভ িারা ম্পযকি মপ্রন্ট ফা ওযয়ফ াইযে প্রকামত প্রমতযফদন। 

ফাজাক ফাংরাযদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ 

মযলযদয প্রমেণ 

প্রমতযফদন 
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ংযমাজনী ৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/মফবাযগয/অমধদপ্তয/ংস্থা-এয মনকে প্রতোমত সুমনমদ িষ্ট কভ িম্পাদন ায়তামূ 

 

প্রমতষ্ঠাযনয ধযণ প্রমতষ্ঠাযনয নাভ ংমিষ্ট কভ িম্পাদন সূচক 

উি প্রমতষ্ঠাযনয মনকে ংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/মফবাযগয প্রতোমত 

ায়তা 

প্রতোায দমৌমিকতা 

উি প্রমতষ্ঠাদনয 

মনকে প্রতোায ভাত্রা 

উযেখ করুন 

প্রতোা পূযণ না যর ম্ভাব্য প্রবাফ 

মফবাগ অথ ি মফবাগ 
[১.১.১] সুবিধাভ াগী প্রবিষ্ঠান 

[১.১.২] সুবিধাভ াগী ব্যবি 

[২.২.১] প্রবিক্ষণ সুবিধাভ াগী 

 

ফাংরাযদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ মযলযদয 

চামদা অনুমায়ী ফাযজে ফযাদ্দ 

প্রদান 

চামদা অনুাযত প্রযয়াজনীয় 

ফাযজে ফযাদ্দ প্রামপ্ত কভ 

60% ১. চামদা অনুমায়ী ফযাদ্দ প্রামপ্ত 

কভ যর রেেভাত্রা অজিন না 

ওয়ায ম্ভাফনা থাযক পযর 

সুমফধাযবাগীয ংখ্যা হ্রা াযফ। 

অমধদপতয ভাজযফা 

অমধদপতয 

[১.১.১] সুবিধাভ াগী প্রবিষ্ঠান 

[১.১.২] সুবিধাভ াগী ব্যবি 

[২.২.১] প্রবিক্ষণ সুবিধাভ াগী 

 

দজরা ও উযজরা ম িাযয় 

জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলদ 

গঠন কযা যয়যে। 

সুমফধাযবাগী ব্যমি, প্রমতষ্ঠান, 

প্রমেণাথী মনফ িাচযন দজরা  ও 

উযজরা ভাজকল্যাণ 

মযলযদয সুাময মনধ িামযত 

ভয় প্রাপ্ত এফং অনুদান 

মথাভযয় মফতযণ দজরা 

উযজরা ভাজকল্যাণ 

মযলযদয কাম িক্রযভয 

প্রমতযফদন ও ব্যয় মফফযণী 

মথাভযয় মযলযদ দপ্রযণ।  

 

জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলযদ 

ভাঠ ম িাযয় দকান দপ্তয না 

থাকায় দজরা, উযজরা 

ভাজকল্যাণ মযলযদয 

দস্য-মচযফয দাময়ত্ব ারন 

কযযন দজরা ও উযজরা 

ভাজযফা কভ িকতিাগণ। 

তাঁযা  সুমফধাযবাগী ব্যমি, 

প্রমতষ্ঠান, প্রমেণাথী 

মনফ িাচযন দজরা  ও উযজরা 

ভাজকল্যাণ মযলযদয 

সুাময মনধ িামযত ভদয় 

এফং চামদা মনযন ও 

ভয়ভত দপ্রযণ এফং ভাঠ 

ম িাযয় মফতযণ কযযন। 

5০% মনধ িামযত ভযয় অনুদান মফতযণ 

ব্যাত যত াযয। 

প্রমেণাথী মনফ িাচযন ভয় 

দেণ যত াযয। 
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প্রমতষ্ঠাযনয ধযণ প্রমতষ্ঠাযনয নাভ ংমিষ্ট কভ িম্পাদন সূচক 

উি প্রমতষ্ঠাযনয মনকে ংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/মফবাযগয প্রতোমত 

ায়তা 

প্রতোায দমৌমিকতা 

উি প্রমতষ্ঠাদনয 

মনকে প্রতোায ভাত্রা 

উযেখ করুন 

প্রতোা পূযণ না যর ম্ভাব্য প্রবাফ 

মফবাগ/ভন্ত্রণারয় ভমন্ত্রমযলদ 

মফবাগ/স্থানীয় 

যকায 

মফবাগ/জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

[১.১.১] সুবিধাভ াগী প্রবিষ্ঠান 

[১.১.২] সুবিধাভ াগী ব্যবি 

[২.২.১] প্রবিক্ষণ সুবিধাভ াগী 

দজরা ও উযজরা 

ভাজকল্যাণ মযলযদয  

অনুকূযর ফযাদ্দকৃত অযথ িয 

মথামথ ব্যফায 

মনমিতকযযণয রযেে দজরা 

ও উযজরা ভাজকল্যাণ 

মযলযদয দামধকায ফযর 

বামত ংমিষ্ট দজরায 

দজরা প্রাক ও উযজরায 

ইউএনওগযণয ভূমভকা ারন। 

দজরা ও উযজরা 

ভাজকল্যাণ মযলযদয 

বামতয ভূমভকা প্রকৃত 

দফা প্রাথীয অমধকায 

মনমিতকযযণ ায়তা কযয। 

২০% অনুদান মফতযণ ব্যাত যত াযয 

এফং মফরযম্ব অনুদান/ অনুদাযনয 

দচক মফতযণ যত াযয। 

 


