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শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) এয কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচে  

[Overview of the Performance of the Sheikh Zayed Bin Sultan Al-Nahiyan Trust BD] 

 

সাম্প্ররতক অজিন, িযাধ্যলঞ্জ এবং িরবষ্যৎরিকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছিসমূধ্যহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ 

নফগত নতন ফছদয শখ জাদেদ নফন সুরতান আর-নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ)-এয ফনানীস্থ ইউ.এ.মভেী 

কভদেদেয ১.২৩ একয জনভয মূল্য যাজউকদক নযদাধ কদয জনভ শযনজদেন কযা দেদছ। আর-নানোন 

নশু নযফায, নভযপুয, ঢাকায ৮ নফঘা জনভ জাতীে গৃােন কর্তবদেয ননকট শথদক ট্রাদস্টয নাদভ 

শযনজদেন কযা দেদছ। ঢাকা উত্তয নটি কদ বাদযদনয ১ শকাটি টাকা ফদকো ট্যাে নযদাধ কযা দেদছ। 

প্রনতষ্ঠানমূদ নতুন আফাফে ক্রে কযা দেদছ। নভযপুয এফাং রারভননযাট নশু দদন ৪ শকাটি টাকা 

ব্যদে াংস্কায কাম বক্রভ চরভান আদছ।   

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

দীঘ ব নদদনয পুযাতন বফনানদ শভযাভদতয জন্য ম বাপ্ত অদথ বয অবাফ। ফতবভান শফতন কাঠাদভা অনুমােী 

কভ বচাযীদদয শফতন নযদাদধয শেদে ফাদজট ঘাটনত। 

বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

ফাাংরাদদ যকায ও আবুধাফী তনফদরয (শখ জাদেদ নফন সুরতান আর-নানোন চযানযটাফর অযান্ড 

নউম্যাননদটোনযোন পাউদন্ডন, আবুধাফী, ইউ.এ.ই) ভদে ম্পানদত ম্মত কাম বনফফযণী অনুমােী উন্নেন 

কাম বক্রভ ফাস্তফােন কযা দফ। ফনানীস্থ ইউ.এ.ই.মভেী কভদেদে ১.২৩ একয এফাং আর-নানোন নশু 

নযফায, নভযপুয, ঢাকায ২.৭০ একয জােগায মদথাযুি ব্যফায নননিত কযা দফ। াধাযণ নোয 

াাান ননফাী শভদেদদয কানযগনয ও বৃনত্তমূরক প্রনেদণয ব্যফস্থা  কদয তাদদযদক আত্মননববযীর কযা 

দফ। শখ জাদেদ নফন সুরতান আর-নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) কর্তবক নযচানরত আর-নানোন উচ্চ 

নফদ্যারে, নভযপুয, ঢাকাদক এভনওভূিকযদণয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দফ। আর-নানোন প্রাথনভক নফদ্যারে, 

নভযপুয, ঢাকা ও আর-নানোন প্রাথনভক নফদ্যারে, রারভননযাটদক জাতীে কযদণয উদদ্যাগ গ্রণ কযা 

দফ। ফনানী নাং কভদেেটি ফহুতর বফন নদদফ ননভ বান কযা দফ। আর-নানোন নশু নযফায, 

রারভননযাদটয মু্মখবাদগ ভাদকবট ননভ বাণ পূফ বক আদেয াংস্থান কযা দফ। 

২০১৭-১৮ অথ বফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ 

 ট্রাদস্টয আে বৃনদ্ধয রদে ফনানীস্থ ইউ.এ.ই.মভেী কভদেদে ফতবভান অফকাঠাদভায স্থদর ফহুতর 

নফনষ্ট বফন ননভ বাণ কাম বক্রদভয দদে গ্রণ; 

 ট্রাদস্টয বাড়ায ীনভত আে নদদে নভযপুয আর-নানোন নশু নযফাদয ২০০ জন এফাং 

রারভননযাট আর-নানোন নশু নযফাদয ২০০ জন শভাট ৪০০ জন অনাথ ফানরকা নশুয 

নযপূণ ব নফকাদয রদেয প্রনতারন; 

 ট্রাস্ট ও নশু নযফাদযয নযদফ ভদনাযভ ও শৌন্দম ব ভনন্ডত কযায রদেয দদন ম বাপ্ত ফনজ ও 

পরদ এফাং ঔলনধ গাছ রাগাদনা দফ ও গাছারা যেণাদফেদণয প্রদোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ;  

 ৫০ জন ননফাী ফানরকা নশুদক বৃনত্তমূরক নফনবন্ন শকাদ ব প্রনেণ প্রদান; এফাং 

 ট্রাস্ট নযচানরত নফদ্যারে নযচারনাে ঢাকায সুনাভধন্য নফদ্যারদেয ােতা গ্রণ।  
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উক্রমরিকা (Preamble) 

 

শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) এয প্রানতষ্ঠাননক দেতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও 

জফাফনদনতা শজাযদাযকযণ, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয 

ভােদভ রূকল্প ২০২১ এফাং শটকই উন্নেন রেযভাো (SDGs) ২০৩০, ৭ভ ঞ্চফানল বক কভ ব -

নযকল্পনা এফাং যকাদযয ানফ বক  উন্নেন-অগ্রানধকায মথামথ ফাস্তফােদনয রদেয- 

 

রনব িাহী নযচারক, শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) 

এফাং 

সরিব, সমাজকল্যাি মন্ত্রিালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাধ্যদশ সিকাি 

 

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

 

এই চুনিদত স্বাক্লিকাযী উবেক্ষ রনম্নরলরেত রবষধ্যয় সম্মত হধ্যলন: 
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শকন ১ 

 

শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) এয 

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

 

১.১  রূকল্প (Vision) 

সুনফধাফনঞ্চত নশুদদয জীফনভান উন্নেন ও পুনফ বান। 

১.২  অনবরেয (Mission) 
 

ভাদজয অনাথ দুঃস্থ নশুদদয মূর ভাদজয মূরদরাতধাযাে ম্পৃি কযায জন্য াভানজক 

দচতনতা ও আইদনয ান প্রনতষ্ঠায ভােদভ শদদয ানফ বক উন্নেন াধন। 

১.৩  শকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) এয শকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. াভাজজক ন্যায় জফচায ও পুনঃএকীকযণ (Reintegration) 

১.৩.২  আফনশ্যক শকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. দক্ষতাি সংধ্যগ 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 স্বপ্রধ্যিারদত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

১.৪  কাম বাফনর (Functions) 
 

1. ট্রাদস্টয নীনতভারা প্রণেন ও ফাস্তফােন; 

2. ভাদজয দুঃস্থ অাে শভদে নশুদদয জীফনভান উন্নেন; 

3. ভাদজ সুনফধাফনঞ্চত শভদে নশুদদয প্রনতারন, নো, প্রনেণ ও পুনফ বান; এফাং 

4. ননফাী শভদে নশুদদয কাম বাফরীয ভন্বে াধন; 
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শকন ২ 

 

শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) এয নফনবন্ন কাম বক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 
 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ বম্পাদন 

সূচককমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত  

 

রেযভাো  

২০১৭-২০১৮ 

প্রদেণ ননধ বানযত রেযভাো 

অজবদনয  

শেদে শমৌথবাদফ 

দানেত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারে/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 

সুজফধাফজিত জশুদদয অফান, 

জক্ষা, প্রজক্ষণ ও পুনফ বান 
সুযো প্রাপ্ত নশু জন ৩৯০ ৩৯৫ ৪০০ ৪০০ ৪০০ 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে 

অথ ব নফবাগ  

সশে জাধ্যয়দ রবন 

সুলতান আল 

নারহয়ান ট্রাস্ট 

(বাংলাধ্যদশ), এয 

বারষ িক 

প্ররতধ্যবদন।  
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শকন-৩ 

শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) এয শকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন চুনি এফাং রেযভাোমূ 

 

ক ৌরগত  

উদ্দেশ্য 

ক ৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

 াম যক্রভ  ভ যসম্পাদন সূচ  এ   
 ভ যসম্পাদন 

সূচদ্দ য ভান 

ভবভি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষ্যভাত্রা/ভনর্ যায়  ২০১৬-২০১৭ 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

২০১৮-

২০১৯ 

অসাধাযর্ 
অভত 

উিভ 
উিভ 

চরভত 

ভান 

চরভত 

ভাদ্দনয 

ভনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

শখ জাদেদ নফন সুরতান আর নানোন ট্রাস্ট (ফাাংরাদদ) এয ক ৌরগত উদ্দেশ্যসমূহ 

[১] াভাজজক ন্যায় 

জফচায ও 

পুনঃএকীকযণ 

(Reintegration) 

 

৮০ [১.১] অর-

নাজয়ান 

ট্রাদেয 

ভাধ্যদভ 

সুজফধাফজিত 

জশুদদয 

অফান, 

জক্ষা, 

প্রজক্ষণ ও 

পুনফ বান 

[১.১.১] সুজফধাপ্রাপ্ত 

জশুয ংখ্যা 
রক্ষ্ টা া ৩৫ 

৩৯০ ৩৯৫ ৪০০ ৩৯৯ ৩৯৮ ৩৯৭ ৩৯৬ ৪০০ ৪০০ 

[১.১.২] াফজরক 

যীক্ষায় জশুদদয গড় 

াদয ায 

রক্ষ্ ভস ৩০ 

৮৫.০০ ৮৫.৫০ ৯২.৫০ ৮৮.০০ ৮৭.৫০ ৮৭.০০ ৮৬.০০ ৯৩.০০ ৯৩.৫০ 

[১.২] ভনফাসী 

ভশুদ্দদয 

দক্ষ্তা উন্নয়ন 

প্রভক্ষ্র্ 

[১.২.১] প্রভক্ষ্র্প্রাপ্ত 

ভশুয সংখ্যা 
সংখ্যা ১০ - - ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ৩০ ৪০ 

[১.৩] ভশু 

ভনফাদ্দসয 

ভযদ্দফ 

উন্নয়ন 

[১.৩.১] রযানকৃত 

ফনজ ও পরজ বৃদ্দক্ষ্য 

সংখ্যা 

ংখ্যা ৫ - - ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৫ ৬০ ৭০ 
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ৎরকৌরগত  

উদেশ্য 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক 
কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত জবন 

রক্ষযভাত্রা/জনণ বায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ াধাযণ 
জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরজত 

ভান 

চরজত 

ভাদনয 

জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অফজশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] দক্ষতায দে 

ফাজল বক কভ বম্পাদন 

চুজি ফাস্তফায়ন 

৬ [১.১] খড়া ফাজল বক 

কভ বম্পাদন চুজি 

দাজখর 

[১.১.১] জনধ বাজযত 

ভয়ীভায ভদধ্য খড়া 

চুজি ভন্ত্রণারদয় দাজখরকৃত 

তাজযখ ১ -- দাজখরকৃত ১৯-০৪-

২০১৭ 

২২-

০৪-

২০১৭  

২৪-০৪-

২০১৭ 

২৫-০৪-

২০১৭  

২৬-০৪-

২০১৭ 

  

[১.২] ভাঠমাদয়য 

কামারয়মূদয দে 

২০১৭-১৮ থ ব ফছদযয 

ফাজল বক কভ বম্পাদন 

চুজি স্বাক্ষয 

[১.২.১] জনধ বাজযত 

ভয়ীভায ভদধ্য চুজি 

স্বাক্ষজযত 

তাজযখ ১ -- -- ২৬-৩০ জুন -- -- -- -- 

 

 

 

  

[১.৩] ২০১৬-১৭  থ 

ফছদযয ফাজল বক 

কভ বম্পাদন চুজিয 

মূল্যায়ন প্রজতদফদন 

দাজখর 

[১.৩.১] জনধ বাজযত তাজযদখ 

মূল্যায়ন প্রজতদফদন 

দাজখরকৃত 

তাজযখ ১ -- দাজখরকৃত  ১৩-৭-২০১৭ ১৭-৭-

২০১৭ 

১৮-৭-

২০১৭ 

১৯-৭-

২০১৭ 

২০-৭-

২০১৭ 

   

[১.৪] ফাজল বক 

কভ বম্পাদন চুজি 

ফাস্তফায়ন জযফীক্ষণ 

 

[১.৪.১] ত্রত্রভাজক 

প্রজতদফদন দাজখরকৃত 

ংখ্যা ১ -- ৩ ৪ ৩ ২ -- --   
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ৎরকৌরগত  

উদেশ্য 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক 
কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত জবন 

রক্ষযভাত্রা/জনণ বায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ াধাযণ 
জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরজত 

ভান 

চরজত 

ভাদনয 

জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অফজশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১.৫] ফাজল বক 

কভ বম্পাদন চুজিয 

ধ ব ফাজল বক মুল্যায়ণ 

প্রজতদফদন দাজখর। 

[১.৫.১] জনধ বাজযত তাজযদখ 

ধ ব ফাজল বক মূল্যায়ণ 

প্রজতদফদন দাজখরকৃত 

তাজযখ ১ -- দাজখরকৃত ২৪-১-২০১৮ ২৫-১-

২০১৮ 

২৬-১-

২০১৮ 

২৭-১-

২০১৮ 

২৮-১-

২০১৮ 

  

[১.৬] ফাজল বক 

কভ বম্পাদন-এয দে 

ংজিষ্ট কভ বকতবাদদয 

প্রদণাদনা প্রদান 

[১.৬.১] ত্রফদদজক 

প্রজক্ষদণ রপ্রজযত কভ বকতবা 

ংখ্যা ১ -- -- ৩ ২ ১ -- --   

 

 

 

 

 

 

 

[২] দক্ষতা ও ত্রনজতকতায 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

[২.১] যকাজয 

কভ বম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রজক্ষণ জফজবন্ন 

জফলদয় 

কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয 

জন্য প্রজক্ষণ 

অদয়াজন 

[২.১.১]প্রজক্ষদণয ভয় জন 

ঘন্টা 

১ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচায 

রকৌর ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ ব জযকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন 

জযফীক্ষণ কাঠাদভা  প্রণীত ও 

দাজখরকৃত 

তাজযখ ১ -- দাজখরকৃত ১৫-৭-২০১৭ ৩১-৭-

২০১৭ 

-- -- -- -- -- 
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ৎরকৌরগত  

উদেশ্য 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক 
কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত জবন 

রক্ষযভাত্রা/জনণ বায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ াধাযণ 
জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরজত 

ভান 

চরজত 

ভাদনয 

জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অফজশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ 

 [২.২.২]জনধ বাজযত 

ভয়ীভায ভদধ্য ত্রত্রভাজক 

জযফীক্ষণ প্রজতদফদন 

দাজখরকৃত 

ংখ্যা ১ -- ৩ ৪ ৩ ২     

[৩] তথ্য জধকায ও 

স্বপ্রদণাজদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ [৩.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ কযন  

৩.১.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত  

% ১ -- ারনাগাদ

কৃত 

ভাদয 

প্রথভ প্তা 

ভাদয 

জিতীয় 

প্তা 

ভাদয 

তৃতীয় 

প্তা 

-- --   

[৩.২] ফাজল বক 

প্রজতদফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা 

[৩.২.১] ফাজল বক প্রজতদফদন 

ওদয়ফ াআদে প্রকাজত 

তাজযখ ১   ১৫ দটাফয ২৯ 

দটাফ

য 

১৫ 

নদবম্বয 

৩০ 

নদবম্বয 

১৫ 

জিদম্বয 

  

[৪]  াম যদ্ধভত ও রফায 

ভাদনান্নয়ন 
৫ 

[৪.১] আ-পাআজরং 

দ্ধজত প্রফতন 

[৪.১.১]আ-পাআজরং দ্ধজত 

প্রফজতবত 

তাজযখ ১ -- -- ২৮-২-

২০১৮ 

৩০-৩-

২০১৮ 

৩০-৪-

২০১৮ 

৩১-৫-

২০১৮ 

২৯-৬-

২০১৮ 

  

[৪.২.জঅযএর শুরুয 

২ ভা পূদফ ব ংজিষ্ট 

কভ বচাযীয ছুটি 

নগদায়ন ও রনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জাজয 

জনজিত কযন 

[৪.২.১]জঅযএর শুরুয 

দুআভা পূদফ ব ংজিষ্ট 

কভ বচাযীয ছুটি নগদায়ন ও 

রনন ভঞ্জুযীত্র যুগৎ 

জাজযকৃত 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ -- -- -- -- 
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ৎরকৌরগত  

উদেশ্য 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক 
কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত জবন 

রক্ষযভাত্রা/জনণ বায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ াধাযণ 
জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরজত 

ভান 

চরজত 

ভাদনয 

জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অফজশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ 

[৪.৩] রফা প্রজক্রয়ায় 

উদ্ভাফন  াম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন  

[৪.৩.১]কভদক্ষ একটি 

ন রাআন রফা চালুকৃত 

তাজযখ ১   ৩১-১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

২৮-২-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

[৪.৩.২]কভদক্ষ ৩ টি  

রফা প্রজক্রয়া জজকযন  

তাজযখ ১   ৩১-১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

২৮-২-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

জবদমাগ প্রজতকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

জনস্পজত্তকৃত জবদমাগ % ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -- -- 

[৫] কভ ব জযদফ উন্নয়ন ৩ 

[৫.১] জপ বফন ও 

অজঙনা জযস্কায যাখা 

 

[৫.১.১]জনধ বাজযত 

ভয়ীভায ভদধ্য জপ 

বফন ও অজঙনা জযচ্ছন্ন 

তাজযখ ১  জযচ্ছন্ন 

ম্পন্ন 

৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

-- --- -- -- 

[৫.২] রফাপ্রতযাী 

এফং দ বনাথীদদয জন্য 

েয়দরে দক্ষাগায 

এয ব্যফস্থা কযা 

[৫.২.১]জনধ বাজযত 

ভয়ীভায ভদধ্য 

রফাপ্রতযাী এফং 

দ বনাথীদদয জন্য 

েয়দরে দক্ষাগায 

চালুকৃত  

 

তাজযখ ১ -- চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 
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ৎরকৌরগত  

উদেশ্য 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক 
কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত জবন 

রক্ষযভাত্রা/জনণ বায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ াধাযণ 
জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরজত 

ভান 

চরজত 

ভাদনয 

জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অফজশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ 

৫.৩] রফাযভান 

ম্পবদক 

রফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত জযফীক্ষদণয 

ব্যফস্থা চালুকযা 

[৫.৩.১] রফাযভান 

ম্পবদক রফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত জযফীক্ষদণয 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

তাজযখ ১ -- চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

[৬] অজথ বক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ 

[৬.১] জিে অজত্ত 

জনস্পজত্ত  াম যক্রকভয 

উন্নয়ন 

[৬.১.১]ফছদয জিে 

অজত্ত জনস্পজত্তকৃত  

% ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ -- -- 

*াভজয়ক (provisional) তথ্য 
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ংযযোজনী-১ 

 

লব্দংযেপ (Acronyms) 
 

ক্রমমক নম্বর লব্দংযেপ (Acronyms) মববরণ 

 

১ 

 

যঅদ 

 

মোজযবো অমিদফতর 

২ জোপ্রউফো জোতীয় প্রমতবন্ধী উন্নয়ন ফোউযেলন 

৩ বোজোকপ বোংোযদল জোতীয় মোজকল্যোণ পমরদ 

৪ শলজোমবসুআনোট্রো শলখ জোযয়দ মবন সুতোন আ নোময়োন ট্রোষ্ট (বোংোযদল) 

৫ এনমিমিটি মনউযরো-শিযভপযমন্টো মিএযোমবমটি ট্রোস্ট 

৬ লোপ্রসুট্রো শলখ জোযয়দ মবন সুতোন আ নোময়োন ট্রোস্ট (বোংোযদল) 

৭ এনমিমি মনউযরো-শিযভপযমন্টো মিএযোমবমটি 

৮ ইআরমমপএইচ এমপ্লময়যমন্ট এে মরযমবমযেলন শন্টোর ফর মফমজকযোম যোমেকযোপে 

৯ মপএইচটি মফমজকযোম যোমেকযোপে 

১০ এনমিমি মনউযরো-শিযভপযমন্টো মিজএযোমবমটি 
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ংযযোজনী- ২ 

 

কম মম্পোদন সূচকমূ, বোস্তবোয়নকোরী মন্ত্রণোয়/মবভোগ/ংস্থো এবং পমরমোপ পদ্ধমত-এর মববরণ 

 

কোয মক্রম 

কম মম্পোদন 

সূচকমূ মববরণ 

বোস্তবোয়নকোরী 

দপ্তর/ংস্থো পমরমোপ পদ্ধমত উপোত্ত সূত্র 

[১.১] আল-নাহহয়ান 

ট্রাস্ট্রের মাধ্যস্ট্রম 

সুহিধািহিত 

হিশুস্ট্রদর আিাসন, 

হিক্ষা, প্রহিক্ষণ ও 

পুনি বাসন 

[১.১.১] সুহিধাপ্রাপ্ত 

হিশুর সংখ্যা 

আল-নাহহয়ান ট্রাস্ট্রের মাধ্যস্ট্রম সুহিধািহিত হিশুস্ট্রদর অাািাসন, 

হিক্ষা, প্রহিক্ষণ ও পুনি বাসন সুহিধার আওতায় সুরক্ষা প্রাপ্ত হিশুর 

সংখ্যা। 

শিখ জাস্ট্রয়দ হিন 

সুলতান আল 

নাহহয়ান ট্রাষ্ট 

(িাংলাস্ট্রদি) 

হিহিন্ন প্রহতস্ট্রিদন 

শথস্ট্রে ২য় র্ বাস্ট্রয়র 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাহষ বে প্রহতস্ট্রিদন, মাহসে 

অগ্রগহত প্রহতস্ট্রিদন, িাস্ট্রজট 

িাস্তিায়ন প্রহতস্ট্রিদন 

[১.১.২] ািহলে 

রীক্ষায় হিশুস্ট্রদর গড় 

াস্ট্রির হার 

আল-নাহহয়ান ট্রাস্ট্রের মাধ্যস্ট্রম সুহিধািহিত হিশুস্ট্রদর ািহলে 

রীক্ষায় গড় াস্ট্রির হার 

শিখ জাস্ট্রয়দ হিন 

সুলতান আল 

নাহহয়ান ট্রাষ্ট 

(িাংলাস্ট্রদি) 

হিহিন্ন প্রহতস্ট্রিদন 

শথস্ট্রে ২য় র্ বাস্ট্রয়র 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাহষ বে প্রহতস্ট্রিদন, মাহসে 

অগ্রগহত প্রহতস্ট্রিদন, িাস্ট্রজট 

িাস্তিায়ন প্রহতস্ট্রিদন 

[১.২] মনবোী 

মলশুযদর দেতো 

উন্নয়ন প্রমলেণ  

[১.২.১] প্রমলেণপ্রোপ্ত 

মলশুর ংখ্যো 

আল-নাহহয়ান ট্রাস্ট্রে ের্তবে সুহিধািহিত হনিাসী হিশুস্ট্রদর প্রদত্ত দেতো 

উন্নয়ন প্রমলেণপ্রোপ্ত মলশুর ংখ্যো 

শিখ জাস্ট্রয়দ হিন 

সুলতান আল 

নাহহয়ান ট্রাষ্ট 

(িাংলাস্ট্রদি) 

হিহিন্ন প্রহতস্ট্রিদন 

শথস্ট্রে ২য় র্ বাস্ট্রয়র 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাহষ বে প্রহতস্ট্রিদন, মাহসে 

অগ্রগহত প্রহতস্ট্রিদন, িাস্ট্রজট 

িাস্তিায়ন প্রহতস্ট্রিদন 

[১.৩] মলশু মনবোযর 

পমরযবল উন্নয়ন 

 

[১.৩.১] শরানকৃত 

বনজ ও ফজ বৃযের 

ংখ্যো 

আল-নাহহয়ান ট্রাস্ট্রের ের্তবে সুহিধািহিত হনিাসী হিশুস্ট্রদর জন্য 

ততরীকৃত হিশু হনিাসসমূস্ট্রহ শরানকৃত বনজ ও ফজ বৃযের মোধ্যযম  

পমরযবল উন্নয়ন। 

শিখ জাস্ট্রয়দ হিন 

সুলতান আল 

নাহহয়ান ট্রাষ্ট 

(িাংলাস্ট্রদি) 

হিহিন্ন প্রহতস্ট্রিদন 

শথস্ট্রে ২য় র্ বাস্ট্রয়র 

তথ্য সংগ্রহ ও র্াচাই 

িাহষ বে প্রহতস্ট্রিদন, মাহসে 

অগ্রগহত প্রহতস্ট্রিদন, িাস্ট্রজট 

িাস্তিায়ন প্রহতস্ট্রিদন 
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ংযযোজনী ৩:  

 

অন্যোন্য মন্ত্রণোয়/মবভোযগর/অমিদপ্তর/ংস্থো-এর মনকে প্রতযোমলত সুমনমদ মষ্ট কম মম্পোদন োয়তোমূ 

 

 

প্রমতষ্ঠোযনর 

িরণ 

প্রমতষ্ঠোযনর 

নোম 

ংমিষ্ট কম মম্পোদন 

সূচক 

উক্ত প্রমতষ্ঠোযনর মনকে ংমিষ্ট মন্ত্রণোয়/মবভোযগর প্রতযোমলত 

োয়তো প্রতযোলোর শযৌমক্তকতো প্রতযোলো পূরণ নো য ম্ভোব্য প্রভোব 

মবভোগ সমাজেল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

[১.১.১]সুহিধাপ্রাপ্ত 

হিশুর সংখ্যা 

১.েযাহস্ট্রটিন গ্রান্ট হহস্ট্রসস্ট্রি প্রহত হিশুর জন্য মাহসে ১০০০ 

টাো হস্ট্রর সরোহর অনুদান সমাজেল্যাণ মন্ত্রণালয় হস্ট্রত 

প্রদান েরা হস্ট্রয়স্ট্রে। শমাট ৩৫৫ জন হিশু এ সুহিধা শস্ট্রয় 

থাস্ট্রে। 

১. হিশুস্ট্রদর িরণস্ট্রাষণ 

অস্ট্রনোংস্ট্রি েযাহস্ট্রটিন গ্রাস্ট্রন্টর 

উর হনি বর েস্ট্রর 

১. হিশু সুরক্ষার মান হ্রাস হস্ট্রত 

াস্ট্রর। 

 

 
 

 


