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জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেন এয কভ মম্পাদদনয ারফ মক রচত্র  

(Overview of the Performance of the JPUF) 

াম্প্ররতক অজমন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎরযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ 

জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেধ্যনয ভােধ্যভ সদধ্যয ৬৪টি সজরায় ১০৩টি প্রচতফন্ধী সফা ও াায্য সকধ্যেয ভােধ্যভ 

17 রক্ষ 50 াজায জন প্রচতফন্ধী ব্যচিধ্যক চফনামূধ্যল্য চিচকৎা ও সথযাচ সফা এফং প্রায় 19 াজায প্রচতফন্ধী 

ব্যচিধ্যক ায়ক উকযণ প্রদান কযা ধ্যয়ধ্যে । প্রচতফচন্ধতা ম্পচকিত ভচিত চফধ্যল চক্ষা নীচতভারা, ২০০৯’ এয 

আওতায় সদধ্যয 62টি সফযকাচয বুচদ্ধ প্রচতফন্ধী চফদ্যারধ্যয়য 837 চক্ষক-কভ িিাযীয ১০০% সফতন বাতাচদ প্রদান 

এফাং 7709 জন প্রচতফন্ধী োত্র -োত্রীয চফধ্যল চক্ষা প্রদান কাম িক্রভ িরভান আধ্যে । কভ িজীফী প্রচতফন্ধীধ্যদয জন্য 

সাধ্যেধ্যর 250 জন প্রচতফন্ধী ব্যচিয আফান চনচিত কযা ধ্যয়ধ্যে । অটিজভ চযধ্যা ি সন্টাধ্যযয ভােধ্যভ প্রায় 8733 

াজায জনধ্যক কাউধ্যেচরং সফা প্রদান কযা ধ্যয়ধ্যে । এ োড়াও জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেনধ্যক প্রচতফন্ধী উন্নয়ন 

অচধদপ্তধ্যয রূান্তধ্যযয উদযাগ গ্রণ কযা দয় সে। জাতীয় প্রচতফন্ধী  কভধ্যেক্স চনভ িা সণয কাজ শুরু কযা ধ্যয়ধ্যে এফং 

প্রচতফন্ধী ক্রীড়াচফদধ্যদয জন্য একটি ক্রীড়া কভধ্যেক্স চনভ িাধ্যণয দধ্যক্ষ গ্রণ কযা ধ্যয়ধ্যে । 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেধ্যনয কাম মক্রভ ফাস্তফায়দনয ক্ষেদত্র প্রধান চযাদরঞ্জ দে সুরফধাদবাগীদদয একটি ক্ষকন্দ্রীয় রিরজটার 

তথ্যবাণ্ডাদযয আওতায় আনয়ণ এফাং ই -ারব মদয ভাধ্যদভ স্বল্প ব্যদয় , স্বল্প ভদয়য ভদধ্য দেতা ও স্বেতায ভাধ্য ক্ষভ 

সুরফধাদবাগীদদয ক্ষদাযদগাড়ায় কারিত ভাদনয ক্ষফা ক্ষেঁদছ ক্ষদয়া। সুরফধাদবাগী ফাছাদয়য ক্ষেদত্র একটি স্বে ব্যফস্থানায 

ভাধ্যদভ Targeting Error হ্রা কযাও াংস্থায একটি ফড় চযাদরঞ্জ। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

ক্ষফা দাদন শুদ্ধাচাদযয অনু ীরন রনরিতকযণ , ক্ষফাদাদন নতুন ইদনাদব নদক উৎারত প্রদান এফাং  ক্ষফা প্রদান দ্ধরতদক 

২০২০ াদরয ভদধ্য  রিরজটাইজ কযা দফ। প্ররতফন্ধী ক্ষফা ও াায্য ক্ষকন্দ্র উদজরা  ম মায় ম মন্ত ম্প্রাযণ কযা দফ। প্রতযন্ত 

অঞ্চদরয প্ররতফন্ধী জনদগাষ্ঠীদক রফনামূদে রপরজওদথযার, অকুদনার ক্ষথযার, রয়ারযাং ক্ষটস্ট, রবজুয়যার ক্ষটস্ট, কাউদেররাং, 

প্ররেণ, ায়ক উকযণ ইতযারদ ক্ষফা প্রদাদনয রদেয 32টি ভ্রাম্যভান ক্ষথযার বযাদনয ভাধ্যদভ প্রচতফন্ধী ব্যচিধ্যদয 

ক্ষদাযদগাড়ায় ক্ষফা ক্ষ ৌঁদছ ক্ষদয়া দফ।   

2017-2018 অথ মফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ 

 প্রচতফন্ধী সফা ও াায্য সকধ্যেয ভােধ্যভ প্ররতফন্ধী ব্যরি 1২ রে াযীরযক ও ক্ষথযার ক্ষফা প্রদান; 

 সভাফাইর সথযাচ বযাধ্যনয ভােধ্যভ ৪ রক্ষ াযীরযক ও ক্ষথযার ক্ষফা প্রদান; 

 অটিজভ রযদা ম ক্ষন্টাদযয ভাধ্যদভ 10 াজায সুরফধাদবাগী অরববাফকধ্যক অটিজধ্যভ আক্রান্ত চশুয জীফনভান উন্নয়ধ্যন 

যাভ ম ক্ষফা প্রদান; 

 প্রচতফন্ধী সফা ও াায্য সকধ্যেয ভােধ্যভ 8 াজায প্ররতফন্ধী ব্যরিদক ায়ক উকযণ যফযা; 

 জাতীয় চফধ্যল চক্ষা সকে ও সফযকাচয প্ররতফন্ধী চফদ্যারধ্যয়য ভােধ্যভ 8.5 াজায প্রচতফন্ধী চশুধ্যক রফদল রো 

এফাং প্ররেণ প্রদান; 

 প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয জন্য কভদেক্স রনভ মান ম্পন্ন; এফাং 

  াবাদয আন্তজমারতকভাদনয প্ররতফন্ধী ক্রীড়া কভদেক্স রনভ মান কাজ শুরু। 
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উক্রভচণকা (Preamble) 
 

 

জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেন এয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষতা বৃচদ্ধ , স্বচ্ছতা ও জফাফচদচতা সজাযদাযকযণ , 

সুান ংতকযণ এফং ম্পধ্যদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযধ্যণয ভােধ্যভ রূকল্প ২০২১ এফং এচিচজ 

২০৩০ এয মথামথ ফাস্তফায়ধ্যনয রধ্যক্ষয- 

 

ব্যফস্থানা চযিারক, জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেন 

এফাং 

চিফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাধ্যদ যকায 

 

 

এয ভধ্যে ২০১7 াদরয জুন ভাধ্যয ১৩ তাচযধ্যে এই ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত ধ্যরা। 

 

এই চুরিদত স্বােযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচেত চফলধ্যয় ম্মত ধ্যরন: 
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ক্ষকন ১ 

জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেন এয  

রূকল্প (Vision), অরবরেয (Mission), ক্ষক রগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফরর 

 

১.১  রূকল্প (Vision) 

ফাাংরাদদদয কর ধযদণয প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয জীফনভান উন্নয়ন ও তাদদয স্বাথ ম সুযো। 

 

১.২  অরবরেয (Mission) 

 আন্তজমারতক উদযাগ ও ক্ষফা ভাদনয আদরাদক এফাং জারতাংঘ ক্ষঘারলত UNCRPD, প্ররতফন্ধী ব্যরিয অরধকায 

ও সুযো আইন ২০১৩ ও রনউদযাদিদবরদভন্টার প্ররতফন্ধী সুযো ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এয আদরাদক 

ফাাংরাদদদয কর ধযদণয প্ররতফন্ধী জনদগাষ্ঠীয স্বাবারফক জীফন ধাযণ, ভভম মাদা, অচধকায, সথযাচ সফা ও 

পুনফ িাধ্যন ায়তা পূণ ম অাংগ্রণ এফাং একীভূত ভাজ ব্যফস্থা রনরিতকযণ; 

 প্ররতফন্ধী জনদগাষ্ঠীদক ভাদজয মূর ক্ষরাতধাযায় ম্পৃি কযায জন্য াভারজক দচতনতা ও আইদনয ান 

প্ররতষ্ঠায ভাধ্যদভ ক্ষদদয ারফ মক উন্নয়ন াধন; এফাং 

 প্ররতফন্ধী রফলয়ক মাফতীয় কাম মক্রভ ভন্বয় াধন এফাং জাতীয় ম মাদয় নীরত রনধ মাযণ ও নীরত ফাস্তফায়ন 

রফলদয় কাম মকয ভূরভকা ারন। 

 

১.৩  ক্ষক রগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১   জাতীয় প্ররতফন্ধী উন্নয়ন পাউদেদনয ক্ষক রগত উদেশ্যমূ 

১. প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয জীফনভান উন্নয়দন ক্ষফা ও ায়তা প্রদান 

১.৩.২  আফরশ্যক ক্ষক রগত উদেশ্যমূ 

১. দেতায দে ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন; 

২. উদ্ভাফন ও অরবদমাগ প্ররতকাদযয ভাধ্যদভ ক্ষফায ভাদনান্নয়ন; 

৩. দেতা ও ননরতকতায উন্নয়ন; 

৪. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; এফাং 

৫. আরথ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

১.৪  কাম মাফরর (Functions) 

১. প্রচতফচন্ধতা াংক্রান্ত নীরত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

২. ক্ষদদয প্রচতফন্ধী জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন; 

৩. ক্ষদদয কর প্ররতফন্ধী ও ঝুরকপূণ প্ররতফন্ধী ব্যরিদদযদক ক্ষফা ও ায়তা প্রদান 

৪. প্রচতফন্ধী চফলয়ক ক্ষস্বোদফী ভাজকোণ প্ররতষ্ঠানমূদক দমারগতাকযণ; 

৫. সুরফধাফরঞ্চত প্রচতফন্ধী রশুদদয প্ররতারন, রেণ, প্ররেণ ও পুনফ মান; এফাং 

৬. প্ররতফন্ধী চফলয়ক কাম িাফরীয ভিয় াধন।
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ক্ষকন ২ 

জাতীয় প্রচতফন্ধী উন্নয়ন পাউধ্যেন এয  

রফরবন্ন কাম মক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ চূড়ান্ত পরাপর সূচক একক 

প্রকৃত  

রেযভাত্রা  

২০১৭-

২০১8 

প্রদেণ 

রনধ মারযত রেযভাত্রা 

অজমদনয  

ক্ষেদত্র ক্ষম থবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ উাত্তসূত্র 

 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১৬-২০১7* 

 

২০১৮-২০১9 ২০১9-২০20 

1 2 3 4 5 6 
     7 8 

9 10 

প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয ক্ষফা ও 

ায়তা কাম মক্রদভয 

সুরফধাদবাগীর আওতা 

ম্প্রাযণ 

প্ররতফন্ধী ক্ষফা ও াায্য 

ক্ষকন্দ্র ক্ষথদক প্রদত্ত ক্ষফা 

াংখ্যা 

রে 

জন 
৩.৫০ - 10.00 11.00 12.00 

-- জাতীয় প্রচতফন্ধী 

উন্নয়ন পাউধ্যেধ্যনয 

ফারল মক প্ররতদফদন 

*াভরয়ক (provisional) তথ্য  
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ক্ষকন ৩ 

ক্ষক রগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফাং রেযভাত্রামূ 

 

ক্ষক রগত  

উক্ষেশ্য 

ক্ষক রগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক 

কভ মম্পা

দন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজমন রেযভাত্রা/রনণ মায়ক 2017-2018 

প্রদেন 

২০১৮-19 

প্রদেন 

২০১৯-20  

2015-16 

 

2016-17* 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয ক্ষক রগত উদেশ্যমূ 

[1] প্ররতফন্ধী 

ব্যরিদদয 

উন্নয়ন 

৮০ 

[1.1] সফা ও াায্য সেন্দ্র 

সেকে প্রতিফন্ধী ব্যতিকেয 

াযীতযে ও সেযাত সফা 

প্রোন 

[১.১.১] প্রেত্ত সফা 

ংখ্যা 

রক্ষ ২৫.০০ ১.৯৮ ১৪.০০ ১২.০০ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.০০ ১৩.০০ ১৪.০০ 

[1.2] ভ্রাম্যভাণ বযাকনয 

ভাধ্যকভ াযীতযে ও সেযাত 

সফা প্রোন 

[1.2.1] প্রদত্ত ক্ষফা 

াংখ্যা 

রক্ষ ১০.০০ ০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.৯৫ ৩.৯০ ৩.৮৫ ৩.৮০ ৪.৫০ ৪.৭৫ 

[1.3] অটিজভ তযকা স 

সন্টাকযয ভাধ্যকভ যাভ স 

সফা প্রোন 

[1.3.১] সুরফধাদবাগী 

অরববাফক 

ংখ্যা ৫.০০ ৯৫০০ ৯০০০ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮০০ ৯৭০০ ৯৬০০ ১১০০০ ১২০০০ 

[1.4] প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

ায়ক উকযণ যফযা 

[১.৪.১] উেযণ 

সুতফধাকবাগী 

ংখ্যা ৮.০০ ৪৫০০ ১১০০০ ৮০০০ ৭৯০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৬০০ ৮০০০ ৯০০০ 

[1.5] প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

রফদল রো এফাং প্ররেণ 

প্রদান 

[1.5.1] সুরফধাদবাগী 

রোথী াংখ্যা ৭.00 ৮৫০০ ৮৫০০ 8500 7650 6800 5950 5100 8500 8500 
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ক্ষক রগত  

উক্ষেশ্য 

ক্ষক রগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক 

কভ মম্পা

দন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজমন রেযভাত্রা/রনণ মায়ক 2017-2018 

প্রদেন 

২০১৮-19 

প্রদেন 

২০১৯-20  

2015-16 

 

2016-17* 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয ক্ষক রগত উদেশ্যমূ 

[1.6] প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

জীফন ভান উন্নয়দন 

কভ িাংস্থান ক্ষভরা 

[1.6.1] কভাংস্থান 

ক্ষভরায ভাধ্যদভ 

কভ মেভ প্ররতফন্ধী 

ব্যরি 

াংখ্যা ৫.০০ ১৪ ১৫ 20 18 16 14 12 25 30 

[1.7] প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

জীফন ভান উন্নয়দন 

প্ররতফরন্ধতা উত্তযণ ক্ষভরা 

[1.7.1] প্ররতফরন্ধতা 

উত্তযণ ক্ষভরায ভাধ্যদভ 

প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

গণদচতনতা বৃরদ্ধ কযা  

াংখ্যা ৫.00 ২৫০০০ ২৫০০ ৫০০০০ 45000 40000 35000 30000 60000 60000 

[1.8] প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

জন্য কভদেক্স রনভ মান 

[1.8.1] রনভ মাদণয 

ক্ষব ত অগ্রগরত 
% ৬.00 ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯০ 80 ৭0 ৬0 ০০ ০০ 

[1.৯] প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

পুনফ মান এয জন্য অনুদান 

প্রদান 

[1.৯.1] অনুদান 

প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

প্ররতফন্ধী ব্যরিদদয 

পুনফ মান  

রে ৫.00 - 212 100 ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১১০ ১২০ 

  

[1.1০] অটিজভ রশুদদয 

রতা ভাতা ও অরববাফকদদয 

অটিজভ ব্যফস্থানায় 

প্ররেণ 

[1.1০.1] অটিজভ 

রশুদদয রতা ভাতা ও 

অরববাফক   
াংখ্যা ৪.00 250 472 180 ১৭৮ ১৭৫ ১৭২ ১৭০ 200 220 
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সেৌরগি  

উকেশ্য 

সেৌরগি 

উকেকশ্যয 

ভান 

োম সক্রভ েভ সম্পােন সূচে এেে 
েভ সম্পােন 

সূচকেয ভান 

তবতত্ত ফছয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃি 

অজসন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষযভাত্রা/তনণ সায়ে ২০১৭-২০১৮ 

প্রকক্ষণ  

২০১৮ -২০১৯ 

প্রকক্ষণ  

২০১৯-২০২০ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ চরতি ভান 

চরতি 

ভাকনয তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যে সেৌরগি উকেশ্যমূ 

 

[১] েক্ষিায 

কে ফাতল সে 

েভ সম্পােন 

চুতি 

ফাস্তফায়ন 

৪ [১.১] ২০১৭-১৮ 

অে সফছকযয খড়া 

ফাতল সে েভ সম্পােন 

চুতি োতখর 

[১.১.১] তনধ সাতযি 

ভয়ীভায ভকধ্য খড়া 

চুতি ভন্ত্রণারয়/তফবাকগ 

োতখরকৃি 

িাতযখ ০.৫   ১৯ এতপ্রর 

২০১৭ 

২৩ এতপ্রর 

২০১৭ 

২৫ এতপ্রর 

২০১৭ 

২৬ এতপ্রর 

২০১৭ 

২৭ এতপ্রর 

২০১৭ 

  

[১.২] ভাঠম সাকয়য 

োম সারয়মূকয কে 

২০১৭-১৮ 

অে সফছকযয ফাতল সে 

েভ সম্পােন  চুতি 

স্বাক্ষয  

[১.২.১] তনধ সাতযি 

ভয়ীভায ভকধ্য চুতি 

স্বাক্ষতযি  

িাতযখ ১ .০   ১৫ জুন 

২০১৭ 

১৮ জুন 

২০১৭ 

১৯ জুন 

২০১৭ 

২০ জুন 

২০১৭ 

২১ জুন 

২০১৭  

  

[১.৩] ২০১৬-১৭  

অে সফছকযয ফাতল সে 

েভ সম্পােন চুতিয 

মূল্যায়ন প্রতিকফেন 

োতখর 

[১.৩.১] তনধ সাতযি 

িাতযকখ মূল্যায়ন 

প্রতিকফেন োতখরকৃি 

িাতযখ ১.০০   ১৬ জুরাই 

২০১৭  

১৮ জুরাই 

২০১৭   

১৯ জুরাই 

২০১৭ 

২০ জুরাই 

২০১৭ 

২৩ জুরাই 

২০১৭  

  

[১.৪] ২০১৭-১৮  

অে সফছকযয ফাতল সে 

েভ সম্পােন চুতি 

ফাস্তফায়ন তযফীক্ষণ 

[১.৪.১] ত্রত্রভাতে 

প্রতিকফেন োতখরকৃি 

ংখ্যা ০.৫   ৪ ৩ - - -   

[১.৫] ২০১৭-১৮ 

অে সফছকযয ফাতল সে 

েভ সম্পােন চুতিয 

অধ সফাতল সে মূল্যায়ন 

[১.৫.১] তনধ সাতযি 

িাতযকখ অধ সফাতল সে 

মূল্যায়ন প্রতিকফেন 

োতখরকৃি 

িাতযখ ১.০০   ১৪ 

জানুয়াতয 

২০১৮ 

১৬ 

জানুয়াতয 

২০১৮ 

 

১৮ 

জানুয়াতয 

২০১৮ 

২১ 

জানুয়াতয 

২০১৮ 

২২ 

জানুয়াতয 

২০১৮ 
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সেৌরগি  

উকেশ্য 

সেৌরগি 

উকেকশ্যয 

ভান 

োম সক্রভ েভ সম্পােন সূচে এেে 
েভ সম্পােন 

সূচকেয ভান 

তবতত্ত ফছয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃি 

অজসন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষযভাত্রা/তনণ সায়ে ২০১৭-২০১৮ 

প্রকক্ষণ  

২০১৮ -২০১৯ 

প্রকক্ষণ  

২০১৯-২০২০ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ চরতি ভান 

চরতি 

ভাকনয তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যে সেৌরগি উকেশ্যমূ 

প্রতিকফেন োতখর 

[২] 

োম সদ্ধতি ও 

সফায 

ভাকনান্নয়ন 

৯ [২.১] ই-পাইতরং 

দ্ধতি ফাস্তফায়ন  

[২.১.১]  ই-পাইসর নতে 

তনষ্পতত্তকৃি  

% ১.০০   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০    

[২.২] ইউতনকোড 

ব্যফায  তনতিি েযা  

[২.২.১] ইউতনকোড 

ব্যফায  তনতিিকৃি  

% ০.৫০   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

[২.৩] তআযএর শুরুয 

২ ভা পূকফ স ংতিষ্ট 

েভ সচাযীয তআযএর, 

ছুটি নগোয়ন ও সনন 

ভঞ্জুতযত্র যুগৎ জাতয 

তনতিিেযণ 

[২.৩.১]  তআযএর ও 

ছুটি নগোয়ন  যুগৎ 

জাতযকৃি 

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮০     

[২.৪] তটিকজন চার্ সায 

অনুমায়ী সফা প্রোন  

[২.৪.১] প্রোতি 

তটিকজন  চার্ সায 

অনুমায়ী সফা প্রোনকৃি 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০    

[২.৫] অতবকমাগ 

প্রতিোয ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন  

[২.৫.১] তনষ্পতত্তকৃি 

অতবকমাগ  

% ১.০০   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

[২.৬] সফায ভান 

ম্পকেস সফা 

গ্রীিাযকেয ভিাভি 

তযফীক্ষকণয ব্যাফস্থা 

চালু েযা  

[২.৬.১] সফায ভান 

ম্পকেস সফা 

গ্রীিাযকেয ভিাভি 

তযফীক্ষকণয ব্যাফস্থা 

চালুকৃি  

% ১.০০   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০    

[২.৭] েপ্তয/ংস্থায় 

েভকক্ষ দুইটি 

অনরাইন সফা চালুেযা  

[২.৭.১] েভকক্ষ দুইটি 

অনরাইন সফা চালুকৃি  

িাতযখ  ১.০০   ৩১ 

তডকম্বয 

২০১৭ 

৩১ 

জানুয়াতয 

২০১৮ 

২৮ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮ 
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সেৌরগি  

উকেশ্য 

সেৌরগি 

উকেকশ্যয 

ভান 

োম সক্রভ েভ সম্পােন সূচে এেে 
েভ সম্পােন 

সূচকেয ভান 

তবতত্ত ফছয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃি 

অজসন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষযভাত্রা/তনণ সায়ে ২০১৭-২০১৮ 

প্রকক্ষণ  

২০১৮ -২০১৯ 

প্রকক্ষণ  

২০১৯-২০২০ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ চরতি ভান 

চরতি 

ভাকনয তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যে সেৌরগি উকেশ্যমূ 

[২.৮] েপ্তয/ংস্থায 

৩টি সফাপ্রতক্রয়া 

জীকৃি  

[২.৮.১] েভকক্ষ ৩টি 

সফাপ্রতক্রয়া জীকৃি  

িাতযখ ১.০০   ৩১ 

তডকম্বয 

২০১৭  

৩১ 

জানুয়াতয 

২০১৮  

২৮ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮  

১৫  

ভাচ স  

২০১৮ 

   

[২.৯] েপ্তয/ংস্থা ও 

অধীনস্থ 

োম সারয়মূকয 

উদ্ভাফনী উকযাগ ও 

Small 
Improvement 
Project (SIP) 
ফাস্তফায়ন  

[২.৯.১] উদ্ভাফনী উকযাগ 

ও SIP-মূকয 

ডার্াকফজ প্রস্তুিকৃি  

িাতযখ  ১.০০   ৪ 

জানুয়াতয  

২০১৮ 

১১ 

জানুয়াতয 

২০১৮  

১৮ 

জানুয়াতয 

২০১৮  

২৫ 

জানুয়াতয 

২০১৮  

৩১ 

জানুয়াতয 

২০১৮ 

  

[২.৯.২] উদ্ভাফনী উকযাগ 

ও SIP সযতিকেকর্ড  

ংখ্যা  ১.০০   ২৫ ২০ ১৫ ১০    

[৩] আতে সে 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৩ [৩.১] অতডর্ আতত্ত  

তনষ্পতত্ত  

[৩.১.১] অতডর্ আতত্ত 

তনষ্পতত্তকৃি  

% ১.০০   ৫০  ৪৫  ৪০  ৩৫  ৩০   

[৩.২] স্থাফয/অস্থাফয 

ম্পতত্তয ারনাগাে 

িাতরো প্রস্তুি েযা  

[৩.২.১] স্থাফয ম্পতত্তয 

ারনাগাে িাতরো  

িাতযখ  ১.০০   ১ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮  

১৫ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮ 

২৮ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮ 

২৮ 

 ভাচ স  

২০১৮ 

১৫ 

 এতপ্রর  

২০১৮ 

  

[৩.২.২] অস্থাফয 

ম্পতত্তয ারঅনাগাে   

িাতরো  

িাতযখ  ০.৫০   ১ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮  

১৫ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮ 

২৮ 

সপব্রুয়াতয 

২০১৮ 

২৮  

ভাচ স  

২০১৮ 

১৫  

এতপ্রর 

২০১৮  

  

[৩.৩] েপ্তয/ ংস্থায় 

েল্যাণ েভ সেিসা  

তনকয়াগ েযা  

[৩.৩.১] েল্যাণ 

েভ সেিসা  তনকয়াগকৃি  ও 

ওকয়ফ াইকর্ প্রোতি  

িাতযখ  ০.৫০   ১৫ 

অকটাফয 

২০১৭  

২৯  

অকটাফয 

২০১৭ 

১৫ 

নকবম্বয 

২০১৭  

৩০  

নকবম্বয 

২০১৭ 

১৪ 

তডকম্বয 

২০১৭  

  

[৪] েক্ষিা ও 

ত্রনতিেিায 

উন্নয়ন 

২ 

[৪.১] যোতয 

েভ সম্পােন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্রতক্ষণ 

[৪.১.১] প্রতক্ষকণয ভয়  জনঘন্টা  ১.০০   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   
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সেৌরগি  

উকেশ্য 

সেৌরগি 

উকেকশ্যয 

ভান 

োম সক্রভ েভ সম্পােন সূচে এেে 
েভ সম্পােন 

সূচকেয ভান 

তবতত্ত ফছয 

২০১৫ -

২০১৬ 

প্রকৃি 

অজসন* 

২০১৬-

২০১৭  

রক্ষযভাত্রা/তনণ সায়ে ২০১৭-২০১৮ 

প্রকক্ষণ  

২০১৮ -২০১৯ 

প্রকক্ষণ  

২০১৯-২০২০ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ চরতি ভান 

চরতি 

ভাকনয তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যে সেৌরগি উকেশ্যমূ 

 তফতবন্ন তফলকয় 

েভ সেিসা/েভ সচাযীকেয 

জন্য প্রতক্ষণ আকয়াজন  

[৪.২] জািীয় শুদ্ধাচায 

সেৌর ফাস্তফায়ন 

[৪.২.১] ২০১৭-১৮ 

অে সফছকযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন েভ সতযেল্পনা 

এফং ফাস্তফায়ন 

তযফীক্ষণ োঠাকভা 

প্রণীি ও োতখরকৃি 

িাতযখ ০.৫০   ১৩  

জুরাই 

২০১৭  

৩১  

জুরাই 

২০১৭  

- - -   

[৪.২.২] তনধ সাতযি 

ভয়ীভায ভকধ্য 

ত্রত্রভাতে তযফীক্ষণ 

প্রতিকফেন োতখরকৃি 

ংখ্যা  ০.৫০   ৪ ৩ - - -   

[৫] িথ্য 

অতধোয ও 

স্বপ্রকণাতেি 

িথ্য ফাস্তফায়ন 

২  

[৫.১]  িথ্যফািায়ন 

ারনাগােেযণ  

[৫.১.১] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগােকৃি  

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

[৫.২] স্বপ্রকণাতেি 

িথ্যপ্রো  

[৫.২.১] স্বপ্রকণাতেি িথ্য 

প্রোতি  

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

[৫.৩] ফাতল সে 

প্রতেকফেন প্রণয়ন ও 

প্রো   

[৫.৩.১] ফাতল সে 

প্রতেকফেন প্রোতি 

িাতযখ  ১.০০   ১৫ 

অকটাফয 

২০১৮  

২৯ 

অকটাফয 

২০১৮  

১৫ 

নকবম্বয 

২০১৮  

৩০ 

নকবম্বয 

২০১৮  

১৪ 

তডকম্বয 

২০১৮  

  

 

*াভরয়ক (provisional) তথ্য 
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ংযমোজনী-১ 

ব্দংযে (Acronyms) 
 

ক্রমভক নম্বয 
ব্দংযে  

(Acronyms) 
মফফযণ 

1 
জো:প্র:উ:পো: জোতীয় প্রমতফন্ধী উন্নয়ন পোউযেন 

২ ফো:জো::ক:: ফোংরোযদ জোতীয় ভোজকল্যোণ মযলদ 

৩ ম:এ:ম:মফ: চোইল্ড সনযটিব সোশ্যোর সপ্রোযেকন ইন ফোংরোযদ (প্রকল্প) 

৪ এ:ম:এ:আয: োমব িয পয মদ মচরযেন এে মযস্ক (প্রকল্প) 

৫ আয:এ:এ: রুযোর সোশ্যোর োমব িয 

৬ আয:এভ:ম: রুযোর ভোদোয সন্টোয 

৭ ইউ:ম:মি: আযফোন কমভউমনটি সিযবরযভন্ট 

৮ প্র:স:ো:সক: প্রমতফন্ধী সফো ও োোয্য সকন্দ্র 

৯ মি:ম:এ:আয: মিজএযোমফমরটি এে মচরযেন এে মযস্ক (প্রকল্প) 

১০ আই:মি:এ:ম: ইমিযেযেি মিজএযোমফমরটি োমব ি সন্টোয   
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ংযমোজনী- ২: কভ িম্পোদন সূচকমূ, ফোস্তফোয়নকোযী ভন্ত্রণোরয়/মফবোগ/ংস্থো এফং মযভো দ্ধমত-এয মফফযণ 

 

কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

দপ্তর/সংস্থা পবরমাপ পদ্ধবি উপাত্ত সূত্র 

[1.1] সসিা ও সাহায্য সকন্দ্র 

সেকক প্রবিিন্ধী ব্যবিকদর 

শারীবরক ও সেরাবপ সসিা 

প্রদান 

[১.১.১] প্রদত্ত 

সফো ংখ্যো 

সদশব্যাপী ১০৩টি প্রবিিন্ধী সসিা ও সাহায্য সককন্দ্রর মাধ্যকম 

অটিজম িা অটিজম সেকট্রাম বিজঅি যারস, শারীবরক প্রবিিবন্ধিা, 

মানবসক অসুস্থিাজবনি প্রবিিবন্ধিা, দৃবিপ্রবিিবন্ধিা, 

িাকপ্রবিিবন্ধিা, বুবদ্ধপ্রবিিবন্ধিা, শ্রিণপ্রবিিবন্ধিা, শ্রিণ-

দৃবিপ্রবিিবন্ধিা, সসবরব্রাল পালবস, িাউন বসনকরাম, িহুমাবত্রক 

প্রবিিবন্ধিা এিং অন্যান্য প্রবিিবন্ধিাসম্পন্ন ব্যবিগণকক 

বিবজওকেরাবপ, অকুকপশনাল সেরাবপ, বেচ অযান্ড ল্যাঙ্গুকয়জ 

সেরাবপ এিং বিনামূকল্য সহায়ক উপকরণ সরিরাহ করা হয়। সসই 

সাকে িাকদর অবিিািকগণকক কাউকেবলং/পরামশ য, িথ্যকসিা, 

সরিাকরল সসিা প্রদান করা হয়। 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

[১.২] ভ্রাম্যমাণ িযাকনর 

মাধ্যকম শারীবরক ও 

সেরাবপ সসিা প্রদান 

[১.২.১] প্রদত্ত 

সসিা সংখ্যা 

৩২টি সমািাইল সেরাবপ িযাকনর মাধ্যকম সদকশর প্রিযন্ত অঞ্চকল 

অটিজম িা অটিজম সেকট্রাম বিজঅি যারস, শারীবরক প্রবিিবন্ধিা, 

মানবসক অসুস্থিাজবনি প্রবিিবন্ধিা, দৃবিপ্রবিিবন্ধিা, 

িাকপ্রবিিবন্ধিা, বুবদ্ধপ্রবিিবন্ধিা, শ্রিণপ্রবিিবন্ধিা, শ্রিণ-

দৃবিপ্রবিিবন্ধিা, সসবরব্রাল পালবস, িাউন বসনকরাম, িহুমাবত্রক 

প্রবিিবন্ধিা এিং অন্যান্য প্রবিিবন্ধিাসম্পন্ন ব্যবিগণকক 

বিবজওকেরাবপ, অকুকপশনাল সেরাবপ, বেচ অযান্ড ল্যাঙ্গুকয়জ 

সেরাবপ এিং বিনামূকল্য সহায়ক উপকরণ সরিরাহ করা হয়। 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 



14 | পৃষ্ঠা  

 

কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

দপ্তর/সংস্থা পবরমাপ পদ্ধবি উপাত্ত সূত্র 

[1.3] অটিজম বরকসাস য 

সসন্টাকরর মাধ্যকম পরামশ য 

সসিা প্রদান 

[১.২.১] 

সুমফধোযবোগী 

অমববোফক 

প্রবিিন্ধী সসিা ও সাহায্য সকন্দ্রসমূকহ অটিজম বরকসাস য সসন্টার 

সেকক অটিজম আক্রান্ত বশশুকদর অবিিািকগণকক অটিবিক 

বশশুকদর লালনপালন, িাকদর বশক্ষা, প্রবশক্ষণ, সেরাবপ সসিা 

প্রদাকনর বিষকয় প্রবশক্ষণ ও পরামশ য প্রদান করা হয়।  

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

[1.4] প্রমতফন্ধী ব্যমিযদয 

োয়ক উকযণ যফযো 

[১.৩.১] 

সুমফধোযবোগী 

িীয় প্রবিিন্ধী উন্নয়ন িাউকন্ডশন পবরচাবলি সদশব্যাপী ১০৩টি 

প্রবিিন্ধী সসিা ও সাহায্য সককন্দ্রর মাধ্যকম অটিজম িা অটিজম 

সেকট্রাম বিজঅি যারস, শারীবরকপ্রবিিবন্ধিা, মানবসক 

অসুস্থিাজবনি প্রবিিবন্ধিা, দৃবিপ্রবিিবন্ধিা, িাকপ্রবিিবন্ধিা, 

বুবদ্ধপ্রবিিবন্ধিা, শ্রিণপ্রবিিবন্ধিা, শ্রিণ-দৃবিপ্রবিিবন্ধিা, সসবরব্রাল 

পালবস, িাউন বসনকরাম, িহুমাবত্রক প্রবিিবন্ধিা সম্পন্ন ব্যবিগণকক 

বিনামূকল্য সহায়ক উপকরণ সরিরাহ করা হয় এিং সমাজকসিা 

অবিদিির পবরচাবলি কৃবত্রম অঙ্গ উৎপাদনককন্দ্র হকি স্বল্পমূকল্য 

কৃবত্রম অঙ্গ সরিরাহ করা হয়। 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

[1.5] প্রমতফন্ধী ব্যমিযদয 

মফযল মেো এফং প্রমেণ 

প্রদোন 

[১.৫.১] 

সুমফধোযবোগী 

মেোথী 

জোতীয় প্রমতফন্ধী উন্নয়ন পোউযেন মযচোমরত জোতীয় মফযল 

মেো সকযন্দ্রয ৫-১৮ ফছয ফয়ী প্রমতফন্ধী মেোথী ও জাতীয় 

প্রততফন্ধী উন্নয়ন পাউন্ডেশন্ডনর কর্তকৃ প্রদত্ত অনুদান্ডনর মাধ্যন্ডম 

তরচাতিত ৬2টি বফসরকাতর প্রততফন্ধী তফদ্যািন্ডয়র তশক্ষাথী ংখ্যো। 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

[1.6] প্রমতফন্ধী ব্যমিযদয 

জীফনভোন উন্নয়যন 

কমৃংস্থোন সভরো 

[1.6.1] 

কভংস্থোন 

সভরোয ভোধ্যযভ 

কভ িেভ প্রমতফন্ধী 

ব্যমি 

জািীয় প্রবিিন্ধী উন্নয়ন িাউকন্ডশন কর্তযক আকয়াবজি প্রমতফন্ধী 

ব্যমিযদয জীফনভোন উন্নয়যন কমৃংস্থোন সভরোর মাধ্যন্ডম 

কমসৃংস্থান প্রাপ্ত কভ িেভ প্রমতফন্ধী ব্যমির সংখ্যা 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 
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কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচকসমূহ বিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

দপ্তর/সংস্থা পবরমাপ পদ্ধবি উপাত্ত সূত্র 

[1.7] প্রমতফন্ধী ব্যমিযদয 

জীফনভোন উন্নয়যন 

প্রমতফমন্ধতো উত্তযণ সভরো 

[1.7.1] 

প্রমতফমন্ধতো 

উত্তযণ সভরোয 

ভোধ্যযভ প্রমতফন্ধী 

ব্যমিযদয 

গণযচতনতো বৃমদ্ধ 

কযো  

জািীয় প্রবিিন্ধী উন্নয়ন িাউকন্ডশন কর্তযক আকয়াবজি প্রমতফন্ধী 

ব্যমিযদয জীফনভোন উন্নয়যন প্রমতফমন্ধতো উত্তযণ সভরোর মাধ্যন্ডম 

যচতন কভ িেভ প্রমতফন্ধী ব্যমি ও সাধারণ জনগন্ডণর সংখ্যা 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

[1.8] প্রমতফন্ধী ব্যমিযদয 

জন্য কভযেক্স মনভ িোন 

[1.8.1] মনভ িোসণয 

সবৌত অেগমত 

জোতীয় প্রমতফন্ধী উন্নয়ন পোউযেযনয ভোধ্যযভ ফোস্তোফয়নোধীন 

উন্নয়ন প্রকযল্পয ভোধ্যযভ মনভ িোনোধীন প্রমতফন্ধী কভযেক্স এয 

মনভ িোণকোযজয সবৌত অেগমত। 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

[1.৯] প্রমতফন্ধী ব্যমিযদয 

পুনফ িোন এয জন্য অনুদোন 

প্রদোন 

[1.৯.1] অনুদোন 

প্রদোযনয ভোধ্যযভ 

প্রমতফন্ধী 

ব্যমিযদয 

পুনফ িোন  

জোতীয় প্রমতফন্ধী উন্নয়ন পোউযেযনয অনুদান তহতফি বথন্ডক প্রদত্ত 

অনুদোন প্রদোযনয ভোধ্যযভ পুনফাৃতসত প্রমতফন্ধী ব্যমির সংখ্যা 

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

[1.1০] অটিজভ মশুযদয 

মতো ভোতো ও 

অমববোফকযদয অটিজভ 

ব্যফস্থোনোয় প্রমেণ 

[1.1০.1] অটিজভ 

মশুযদয মতো 

ভোতো ও 

অমববোফক   

জািীয় প্রবিিন্ধী উন্নয়ন িাউকন্ডশন কর্তযক আকয়াবজি অটিজভ 

মশুযদয মতো ভোতো ও অমববোফকযদয অটিজভ ব্যফস্থোনোয় 

প্রমেবণর মাধ্যন্ডম প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত অটিজভ আক্রান্ত প্রততফন্ধী মশুযদয 

মতো ভোতো ও অমববোফবকর সংখ্যা  

জািীয় প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন িাউকন্ডশন 

বিবিন্ন প্রবিকিদন 

সেকক ২য় পর্ যাকয়র 

িথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাবষ যক প্রবিকিদন, 

মাবসক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন, িাকজট 

িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 
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ংযমোজনী ৩: অন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/মফবোযগয/অমধদপ্তয/ংস্থো-এয মনকে প্রতযোমত সুমনমদ িষ্ট কভ িম্পোদন োয়তোমূ 

 

প্রমতষ্ঠোযনয 

ধযণ প্রমতষ্ঠোযনয নোভ ংমিষ্ট কভ িম্পোদন সূচক 

উি প্রমতষ্ঠোযনয মনকে ংমিষ্ট 

ভন্ত্রণোরয়/মফবোযগয প্রতযোমত োয়তো প্রতযোোয সমৌমিকতো 

উি প্রমতষ্ঠোযনয 

মনকে প্রতযোোয ভোত্রো 

উযেখ করুন প্রতযোো পূযণ নো যর ম্ভোব্য প্রবোফ 

ভন্ত্রণোরয় 

গৃোয়ন ও 

গণপূতি 

ভন্ত্রণোরয় 

মনভ িোযণয সবৌত অেগমত,মনমভ িত 

অফকোঠোযভোয আয়তন,প্রদত্ত সফো 

ংখ্যো 

মযকল্পনো সভোতোযফক পূতিকোজ ম্পন্ন 

এ কর প্রমতষ্ঠোন 

ভোজকল্যোণ 

ভন্ত্রণোরযয়য উন্নয়ন 

প্রকযল্পয পূতিকোযজয 

োযথ ম্পৃি। 

৬০% 

১. প্রকযল্পয পূতিকোযজয ফোস্তফোয়ন 

দীঘ িোময়ত যফ। ২. সুমফধোযবোগীগণ 

েমতেস্থ যফ ; ৩. জনোধোযযণয 

মনকে যকোযযয প্রমতশ্রুমত 

ফোধোেস্ত যফ। ৪. উন্নয়ন ফোযজযেয 

োমফ িক ফোস্তফোয়ন েমতেস্ত যফ। 

 


