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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

ননফ বাী নযচারক, াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প 

এফাং 

নচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার এয মধ্যে স্বাক্ষরিত  

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১7 - জুন ৩০, ২০১8 



~ 2 ~ 

 

সূরিপত্র 

 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট এয বারষ িক কম িসম্পাদধ্যেি সারব িক রিত্র  3 

উপক্রমরিকা  4 

সসকন ১:  

 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট এয রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষ (Mission), 
সকৌশলগত উধ্যেশ্য এফাং কার্ িাবরল 

 5 

সসকন ২: াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট এয রবরিন্ন কার্ িক্রধ্যমি চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 6 

সসকন ৩: সকৌরগত উধ্যেশ্য , অগ্রারিকাি, কার্ িক্রম, কম িসম্পাদে সূিক এফাং রক্ষযভাত্রাসমূহ    7 

াংসর্াজেী ১: ব্দ াংসক্ষ (Acronyms)  1৪ 

াংসর্াজেী ২: কম িসম্পাদে সূচকমূ, ফাস্তফানকাযী প্রনতষ্ঠান- ফাাংরাদদ জাতী ভাজকল্যাণ 

নযলদ এফাং পরিভা দ্ধনত 

 1৫ 

াংসর্াজনী ৩: কম িসম্পাদে রক্ষযভাত্রা অজবদনয ক্ষক্ষদত্র অন্যান্য মন্ত্রিালয়/রবিাধ্যগি উপি 

রেি িিশীলতা 

 16 

 

    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 

 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট এয কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচত্র  

(Overview of the Performance of the Physically Disabled 
Protection Trust) 

 

সাম্প্ররতক অজিে, িযাধ্যলঞ্জ এবং িরবষ্যৎপরিকল্পো 

সাম্প্ররতক বছিসমূধ্যহি (৩ বছি) প্রিাে অজিেসমূহ 

শািীরিক প্ররতবন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট পরিিারলত মমত্রী রশল্প ২০১১-১২ অর্ িবছধ্যি রুগ্ন রশধ্যল্প পরিণত হয়। নফগত নতন ফছদয 

মভত্রী নদল্পয উৎানদত ণ্য মুিা নরাংনকাং ওাটায এয ২৫০নভ.নর. ৩০০নভ.নর. ৫০০নভ.নর. ০২ নরটায, ০৫ নরটায 

ক্ষফাতর ও ২০ নরটায জাদযয ক্ষভাল্ড আধুননক ও দৃনিনন্দন কযায রদক্ষে নযনিজাইন ও নতুন ক্ষভাল্ড মতনয কযা দদছ। 

ফতবভাদন ফাজাযজাতকযক্ষণ ফহুমুখী কাম বক্রভ গ্রণ কযা দদছ। অন্যান্য প্লানস্টক দণ্যয ক্ষভাদল্ডয নযনিজাইন কাম বক্রভ 

চরভান যদদছ। অচর দ মাওা মন্ত্রানত ও ক্ষভননানযজ ক্ষভযাভত বা প্রনতস্থান কদয চর কযা দদছ। 

প্রনতষ্ঠাদনয ৭৫ জন শ্রনভক কভ বচাযীদদয দীঘ ব নদদনয ফদকা ক্ষফতন বাতা নযদাধ কযা দদছ এফাং ২০১৪-২০১৫ 

অথ বফছয ক্ষথদক নল্প প্রনতষ্ঠানটি রাবজনক প্রনতষ্ঠাদন নযণত দদছ। ২০১৬-২০১৭ অথ বফছদয প্রনতষ্ঠানটি ক্ষটকই 

উন্নদনয ক্ষভতা অজবদনয প্রদচিা অব্যাত ক্ষযদখদছ। 

ভস্যা এফাং চোদরঞ্জমূ 

কাযখানায অনধকাাং র্ন্ত্রপারত, সমরশোনয ও সমাল্ড পুিাতে হধ্যয় র্াওয়ায় প্ররতধ্যর্ারগতামুলক বাজাধ্যি মমত্রী রশধ্যল্পি 

উৎপারদত পণ্যসামগ্রী অনুরূ দণ্যয াদথ প্ররতধ্যর্াগীতা; আয় সর্ধ্যক ব্যধ্যয়ি রিরিধ্যত কম িিত শ্ররমক ও কম িিানযসদি 

সবতে িাতা প্রদাদনয পদর প্রনতষ্ঠাদনয উন্নন কার্ িক্রম ও িলরত মূলিধ্যেি অিাব; অপম বাপ্ত প্রচাযণা, নফক্র ক্ষনটওাকব 

ও ব্যফস্থানা; এফাং ফাজায সেকসই উন্নয়ধ্যেি িািাবারহকতায় িক্ষায় অরেয়রমত সিকারি অনুদাে বা আরর্ িক সহায়তা 

এ প্ররতষ্ঠাধ্যেি অন্যতম িযাধ্যলঞ্জ। 

বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

আধুননক ক্ষভাল্ড, ক্ষভননানযজ ও মন্ত্রানত নফদদ ক্ষথদক আভদানীয ভাধ্যদভ আদযা আধুননক প্রনতষ্ঠাদন রূান্তয কদয 

প্রনতফন্ধী ব্যনিক্ষদয জন্য মভত্রী নল্প প্রনতষ্ঠানটি ভদির নল্প প্রনতষ্ঠাদন রূান্তয কযা। উত্তদযাত্তয উন্নদনয ভাধ্যদভ 

প্রনতষ্ঠানটিদক প্রনতফন্ধী ব্যনিক্ষদয সুযক্ষা আথ ব-াভানজক ও দক্ষতা উন্নন নননিত কযা। উৎাদন ও নফণন 

কাম বক্রদভয গনতীরতা আনাদনয ভাধ্যদভ প্রনতষ্ঠানটিদক সুদৃঢ় নবনত্তয উয দাঁড় কযাদনা।  

২০১৭-১৮ অথ বফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ 

 শািীরিক প্ররতবন্ধী সুিক্ষা ট্রাস্ট, মমত্রী রশধ্যল্পি মােধ্যম উযুি প্রনক্ষণ প্রদান কদয সমাধ্যজয অবধ্যহরলত 

৩০০ (রতে শত) জে প্ররতবন্ধী ব্যরিয জীবেমাে উন্নয়ে কিা; 

 মমত্রী রশল্প ফ্যাক্টিীধ্যত ১২,৫০,০০০  ( বাধ্যিা লক্ষ পঞ্চাশ হাজাি ) রপস প্লারস্টক পণ্য সামগ্রী উৎপাদে এবং 

রবপেধ্যিি মােধ্যম ১,২০,০০,০০০/- (এক সকাটি রবশ  লক্ষ) োকা আধ্যয়ি সংস্থাে কিা; 

 ওয়াোি প্লাধ্যে  ১৫,০০,০০০ পধ্যেধ্যিা লক্ষ) রলোি মুিা ন্যািািাল ররংরকং ওয়াোি উৎপাদে ও রবপিধ্যেি 

মােধ্যম ১,৫০,০০,০০০/-(এক সকাটি পঞ্চাশ লক্ষ) োকা আধ্যয়ি সংস্থাে কিা; এফাং 

  ০৮ (আে) টি রবিাগীয় শহধ্যি মমত্রী রশধ্যল্পি সশা-রুম কাম সসলস সসোি গধ্যড় সতালা।  
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উক্রমরিকা (Preamble) 

 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প এয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদনতা 

ক্ষজাযদাযকযণ, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভাধ্যদভ রূকল্প 

২০২১ এফাং ক্ষটকই উন্নন রক্ষেভাত্রা (SDGs) ২০৩০, ৭ভ ঞ্চফানল বক কভ ব -নযকল্পনা এফাং 

যকাদযয ানফ বক  উন্নন-অগ্রানধকায মথামথ ফাস্তফাদনয রদক্ষে- 

 

রেব িাহী নযচারক, াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প 

এফাং 

সরিব, সমাজকল্যাি মন্ত্রিালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাধ্যদশ সিকাি 

 

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

 

এই চুনিদত স্বাক্ষিকাযী উবক্ষ রেম্নরলরেত রবষধ্যয় সম্মত হধ্যলে: 
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ক্ষকন ১ 

 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প এয 

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

 

১.১  রূকল্প (Vision) 

কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ সৃনি ও পুনফ বাদনয ভাধ্যদভ াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয অনধকায সুযক্ষা। 

১.২  অনবরক্ষে (Mission) 
 

 প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয ভাদজয মূরদরাতধাযা ম্পৃি কযায জন্য নল্প নফলক প্রনক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষ 

ভানফম্পদদ রুান্তয;  

 প্রনতফন্ধীদদয সুযক্ষায রদক্ষে প্রনতফন্ধীদদয কভ বাংস্থান ও পুণ বফান কাম বক্রভ ক্ষজাড়দাযকযণ; 

 মভত্রী প্লানস্টক ণ্য াভগ্রী এফাং মুিা ন্যাচাযার নরাংনকাং ওাটায উৎাদন ও নফণদনয কানিতভাদন 

উন্নীতকযণ ও মভত্রী নদল্পয আধুননকান; এফাং 

 মভত্রী নদল্পয উৎানদত প্লানস্টক ণ্য াভগ্রী ও মুিা ন্যাচাযার নরাংনকাং ওাটায যকাযী-

আধাযকাযী/ স্বাত্ানত প্রনতষ্ঠান প্রানন্তক ম বাক্ষ ক্ষবািাদদয  ভাদঝ যফযা নননিতকযণ। 

১.৩  ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প এয ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. প্রতিবন্ধী ব্যতিদের সমতিি ও সম উন্নয়ন তনতিিকরণ; 

১.৩.২  আফনশ্যক ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. দক্ষতাি সংধ্যগ বারষ িক কম িসম্পাদে চুরি বাস্তবায়ে; 

2. কার্ িপদ্ধরত ও সসবাি মাধ্যোন্নয়ে; 

3. আরর্ িক ব্যবস্থাপোি উন্নয়ে; 

4. দক্ষতা ও মেরতকতাি উন্নয়ে; এফাং 

5. তথ্য অরিকাি ও স্বপ্রধ্যিারদত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ে। 

১.৪  কাম বাফনর (Functions) 
 

1. প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয নল্প নফলক প্রনক্লণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ সৃনি; 

2. প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয জীফন ভান উন্নদনয ভাধ্যদভ দক্ষ ভানফ ম্পদদ উন্নীতকযণ; এফাং 

3. উৎানদত ণ্য াভগ্রী ও নফশুদ্ধ মুিা নরাংনকাং ওাটায নফণদনয ভাধ্যদভ াযীনযক প্রনতফন্ধী 

ব্যনিদদয উন্নন। 
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ক্ষকন ২ 

 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প এয নফনবন্ন কাম বক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ বম্পাদন 

সূচককমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত  

 

রক্ষেভাত্রা  

২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষণ ননধ বানযত রক্ষেভাত্রা 

অজবদনয  

ক্ষক্ষদত্র ক্ষমৌথবাদফ 

দানত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণার/নফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয ক্ষফা ও 

াতা কাম বক্রদভয 

সুনফধাদবাগী ম্প্রাযণ 

প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয 

দ্বাযা  প্লানস্টক ণ্য 

াভগ্রী এফাং মুিা 

ন্যাচাযার নরাংনকাং 

ওাটায উৎাদন ও 

নফণন বৃনদ্ধ 

রক্ষ 

টাকা 

২১০.০০ ২৬০.০০ ২৭০.০০ ২৮০.০০ ২৯০.০০ 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণার/অথ ব 

নফবাগ/ভাজদফা 

অনধদপ্তয/জনপ্রান 

ভন্ত্রণার/স্থানী যকায 

নফবাগ/ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ 

ও নফনবন্ন যকানয 

দপ্তযমূ 

শািীরিক 

প্ররতবন্ধী সুিক্ষা 

ট্রাস্ট, মমত্রী 

রশধ্যল্পি বারষ িক 

প্ররতধ্যবদে।  
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ক্ষকন-৩ 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প এয ক্ষকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন চুনি এফাং রক্ষেভাত্রামূ 

 

ককৌশলগি  

উদেশ্য 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক একক 
কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

তিতি বছর 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃি 

অজযন* 

২০১৬-

২০১৭ 

লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়ক ২০১৬-২০১৭ 

প্রদক্ষ্ণ 

২০১৭-

২০১৮ 

প্রদক্ষ্ণ 

২০১৮-

২০১৯ 

অসাধারণ 
অতি 

উিম 
উিম 

চলতি 

মান 

চলতি 

মাদনর 

তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

াযীনযক প্রনতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, মভত্রী নল্প এয ককৌশলগি উদেশ্যসমূহ 

[১] প্রতিবন্ধী 

ব্যতিদের সমতিি 

ও সম উন্নয়ন 

তনতিিকরণ 

৮০ [১.১] 

প্রতিবন্ধী 

ব্যতিদের 

ভাধ্যমভ ণ্য 

উৎাদন 

[১.১.১] উৎাতেি ণ্য 

তবণন 

লক্ষ্ 

টাকা 
২৫ ২১০.০০ ২৬০.০০ ৩০০.০০ ২৯০.০০ ২৮৫.০০ ২৭৫.০০ ২৬৫.০০ ৩২০.০০ ৩৪০.০০ 

[১.১.২] উৎাতেি 

প্লাতিক সামগ্রী 

লক্ষ্ 

তস 
১৫ ১২.০০ ১২.২০ ১২.৫০ ১২.৪৫ ১২.৪০ ১২.৩৫ ১২.৩০ ১৩.০০ ১৫.০০ 

[১.১.৩] উৎাতেি 

সুদয় াতন 

লক্ষ্ 

তলটার 
২৫ ১১.৫০ ১৪.০০ ১৫.০০ ১৪.৭৫ ১৪.৫০ ১৪.৩০ ১৪.১০ ১৫.৫০ ১৬.০০ 

[১.১.৪] বফবাগীয় ময 

শা-রুভ কাভ শর 

শন্টায স্থান 

ংখ্যা ৫ - - ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৮.০০ ৮.০০ 

[১.২] 

প্রতিবন্ধী 

ব্যতিদের 

তশক্ষ্ানতবশ 

প্রতশক্ষ্ণ 

[১.২.১] প্রতশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

প্রতিবন্ধী ব্যতি 
সংখ্যা ৫ ২৭০ ২৯০ ৩০০ ২৯৮ ২৯৬ ২৯৪ ২৯২ ৩১০ ৩২০ 

[১.২.২] কম যসংস্থানপ্রাপ্ত 

প্রতিবন্ধী 
সংখ্যা ৫ ২০০ ২২০ ২৩০ ২২৮ ২২৭ ২২৬ ২২৫ ২৩৫ ২৪০ 
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ৎশকৌরগত  

উমেশ্য 

শকৌরগত 

উমেমশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচমকয ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রমক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রমক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযর্ 
অবত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরবত 

ভান 

চরবত 

ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফবশ্যক শকৌরগত উমেশ্যমূ 

[১] দক্ষ্তায মে 

ফাবল যক কভ যম্পাদন 

চুবি ফাস্তফায়ন 

৬ [১.১] খড়া ফাবল যক 

কভ যম্পাদন চুবি 

দাবখর 

[১.১.১] বনধ যাবযত 

ভয়ীভায ভমধ্য খড়া 

চুবি ভন্ত্রর্ারময় দাবখরকৃত 

তাবযখ ১ -- দাবখরকৃত ১৯-০৪-

২০১৭ 

২২-

০৪-

২০১৭  

২৪-০৪-

২০১৭ 

২৫-০৪-

২০১৭  

২৬-০৪-

২০১৭ 

  

[১.২] ভাঠমাময়য 

কামারয়মূময মে 

২০১৭-১৮ অর্ য ফছমযয 

ফাবল যক কভ যম্পাদন 

চুবি স্বাক্ষ্য 

[১.২.১] বনধ যাবযত 

ভয়ীভায ভমধ্য চুবি 

স্বাক্ষ্বযত 

তাবযখ ১ -- -- ২৬-৩০ জুন -- -- -- -- 

 

 

 

  

[১.৩] ২০১৬-১৭  অর্ 

ফছমযয ফাবল যক 

কভ যম্পাদন চুবিয 

মূল্যায়ন প্রবতমফদন 

দাবখর 

[১.৩.১] বনধ যাবযত তাবযমখ 

মূল্যায়ন প্রবতমফদন 

দাবখরকৃত 

তাবযখ ১ -- দাবখরকৃত  ১৩-৭-২০১৭ ১৭-৭-

২০১৭ 

১৮-৭-

২০১৭ 

১৯-৭-

২০১৭ 

২০-৭-

২০১৭ 

   

[১.৪] ফাবল যক 

কভ যম্পাদন চুবি 

ফাস্তফায়ন বযফীক্ষ্র্ 

 

[১.৪.১] ত্রত্রভাবক 

প্রবতমফদন দাবখরকৃত 

ংখ্যা ১ -- ৩ ৪ ৩ ২ -- --   

[১.৫] ফাবল যক 

কভ যম্পাদন চুবিয 

অধ য ফাবল যক মুল্যায়র্ 

প্রবতমফদন দাবখর। 

[১.৫.১] বনধ যাবযত তাবযমখ 

অধ য ফাবল যক মূল্যায়র্ 

প্রবতমফদন দাবখরকৃত 

তাবযখ ১ -- দাবখরকৃত ২৪-১-২০১৮ ২৫-১-

২০১৮ 

২৬-১-

২০১৮ 

২৭-১-

২০১৮ 

২৮-১-

২০১৮ 
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ৎশকৌরগত  

উমেশ্য 

শকৌরগত 

উমেমশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচমকয ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রমক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রমক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযর্ 
অবত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরবত 

ভান 

চরবত 

ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফবশ্যক শকৌরগত উমেশ্যমূ 

[১.৬] ফাবল যক 

কভ যম্পাদন-এয মে 

ংবিষ্ট কভ যকতযামদয 

প্রমর্াদনা প্রদান 

[১.৬.১] ত্রফমদবক 

প্রবক্ষ্মর্ শপ্রবযত কভ যকতযা 

ংখ্যা ১ -- -- ৩ ২ ১ -- --   

 

 

 

 

 

 

 

[২] দক্ষ্তা ও ত্রনবতকতায 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

[২.১] যকাবয 

কভ যম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রবক্ষ্র্ বফববন্ন 

বফলময় 

কভ যকতযা/কভ যচাযীমদয 

জন্য প্রবক্ষ্র্ 

আময়াজন 

[২.১.১]প্রবক্ষ্মর্য ভয় জন 

ঘন্টা 

১ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচায 

শকৌর ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ য বযকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন 

বযফীক্ষ্র্ কাঠামভা  প্রর্ীত ও 

দাবখরকৃত 

তাবযখ ১ -- দাবখরকৃত ১৫-৭-২০১৭ ৩১-৭-

২০১৭ 

-- -- -- -- -- 
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ৎশকৌরগত  

উমেশ্য 

শকৌরগত 

উমেমশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচমকয ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রমক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রমক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযর্ 
অবত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরবত 

ভান 

চরবত 

ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফবশ্যক শকৌরগত উমেশ্যমূ 

 [২.২.২]বনধ যাবযত 

ভয়ীভায ভমধ্য ত্রত্রভাবক 

বযফীক্ষ্র্ প্রবতমফদন 

দাবখরকৃত 

ংখ্যা ১ -- ৩ ৪ ৩ ২     

[৩] তথ্য অবধকায ও 

স্বপ্রমর্াবদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ [৩.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ কযন  

৩.১.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত  

% ১ -- ারনাগাদ

কৃত 

ভাময 

প্রর্ভ প্তা 

ভাময 

বিতীয় 

প্তা 

ভাময 

তৃতীয় 

প্তা 

-- --   

[৩.২] ফাবল যক 

প্রবতমফদন প্রর্য়ন ও 

প্রকা 

[৩.২.১] ফাবল যক প্রবতমফদন 

ওময়ফ াইমে প্রকাবত 

তাবযখ ১   ১৫ অমটাফয ২৯ 

অমটাফ

য 

১৫ 

নমবম্বয 

৩০ 

নমবম্বয 

১৫ 

বিমম্বয 

  

[৪] কার্ যদ্ধতি ও শফায 

ভামনান্নয়ন 
৫ 

[৪.১] ই-পাইবরং 

দ্ধবত প্রফতন 

[৪.১.১]ই-পাইবরং দ্ধবত 

প্রফবতযত 

তাবযখ ১ -- -- ২৮-২-

২০১৮ 

৩০-৩-

২০১৮ 

৩০-৪-

২০১৮ 

৩১-৫-

২০১৮ 

২৯-৬-

২০১৮ 

  

[৪.২.বআযএর শুরুয 

২ ভা পূমফ য ংবিষ্ট 

কভ যচাযীয ছুটি 

নগদায়ন ও শনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জাবয 

বনবিত কযন 

[৪.২.১]বআযএর শুরুয 

দুইভা পূমফ য ংবিষ্ট 

কভ যচাযীয ছুটি নগদায়ন ও 

শনন ভঞ্জুযীত্র যুগৎ 

জাবযকৃত 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ -- -- -- -- 
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ৎশকৌরগত  

উমেশ্য 

শকৌরগত 

উমেমশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচমকয ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রমক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রমক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযর্ 
অবত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরবত 

ভান 

চরবত 

ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফবশ্যক শকৌরগত উমেশ্যমূ 

[৪.৩] শফা প্রবক্রয়ায় 

উদ্ভাফন কার্ যক্রম 

ফাস্তফায়ন  

[৪.৩.১]কভমক্ষ্ একটি 

অন রাইন শফা চালুকৃত 

তাবযখ ১   ৩১-১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

২৮-২-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

[৪.৩.২]কভমক্ষ্ ৩ টি  

শফা প্রবক্রয়া বজকযন  

তাবযখ ১   ৩১-১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

২৮-২-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

অববমমাগ প্রবতকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

বনস্পবত্তকৃত অববমমাগ % ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -- -- 

[৫] কভ য বযমফ উন্নয়ন ৩ 

[৫.১] অবপ বফন ও 

আবঙনা বযস্কায যাখা 

 

[৫.১.১]বনধ যাবযত 

ভয়ীভায ভমধ্য অবপ 

বফন ও আবঙনা বযচ্ছন্ন 

তাবযখ ১  বযচ্ছন্ন 

ম্পন্ন 

৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

-- --- -- -- 

[৫.২] শফাপ্রতযাী 

এফং দ যনার্ীমদয জন্য 

েয়মরে অমক্ষ্াগায 

এয ব্যফস্থা কযা 

[৫.২.১]বনধ যাবযত 

ভয়ীভায ভমধ্য 

শফাপ্রতযাী এফং 

দ যনার্ীশদয জন্য 

েয়মরে অমক্ষ্াগায 

চালুকৃত  

 

তাবযখ ১ -- চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 
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ৎশকৌরগত  

উমেশ্য 

শকৌরগত 

উমেমশ্যয 

ভান 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক 
কভ যম্পাদন 

সূচমকয ভান 

প্রকৃত অজযন 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ যায়ক ২০১৭-২০১৮ 

প্রমক্ষ্ন  

২০১৮-২০১৯ 

প্রমক্ষ্ন 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ অাধাযর্ 
অবত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরবত 

ভান 

চরবত 

ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফবশ্যক শকৌরগত উমেশ্যমূ 

৫.৩] শফাযভান 

ম্পযমক 

শফাগ্রীতামদয 

ভতাভত বযফীক্ষ্মর্য 

ব্যফস্থা চালুকযা 

[৫.৩.১] শফাযভান 

ম্পযমক শফাগ্রীতামদয 

ভতাভত বযফীক্ষ্মর্য 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

তাবযখ ১ -- চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৭ 

৩১-

১২-

২০১৭ 

৩১-১-

২০১৮ 

-- -- -- -- 

[৬] আবর্ যক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ 

[৬.১] অবিে আবত্ত 

বনস্পবত্ত কার্ যক্রকমর 

উন্নয়ন 

[৬.১.১]ফছময অবিে 

আবত্ত বনস্পবত্তকৃত  

% ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ -- -- 

*াভবয়ক (provisional) তথ্য 
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ংযমোজনী-১ 

 

ব্দংযে (Acronyms) 
 

ক্রমভক নম্বয ব্দংযে (Acronyms) মফফযণ 

 

১ 

 

যঅদ 

 

ভোজযফো অমধদপতয 

২ জোপ্রউপো জোতীয় প্রমতফন্ধী উন্নয়ন পোউযেন 

৩ ফোজোক ফোংরোযদ জোতীয় ভোজকল্যোণ মযলদ 

৪ শজোমফসুআনোট্রো শখ জোযয়দ মফন সুরতোন আর নোময়োন ট্রোষ্ট (ফোংরোযদ) 

৫ এনমিমিটি মনউযযো-শিযবরযভন্টোর মিএযোমফমরটি ট্রোস্ট 

৬ োপ্রসুট্রো োযীমযক প্রমতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট 

৭ এনমিমি মনউযযো-শিযবরযভন্টোর মিএযোমফমরটি 

৮ ইআযমমএইচ এভপ্লময়যভন্ট এে মযযমফমরযেন শন্টোয পয মপমজকযোমর যোমেকযোে 

৯ মএইটি মপমজকযোমর যোমেকযোে 

১০ এনমিমি মনউযযো-শিযবরযভন্টোর মিজএযোমফমরটি 
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ংযমোজনী- ২ 

 

কভ মম্পোদন সূচকমূ, ফোস্তফোয়নকোযী ভন্ত্রণোরয়/মফবোগ/ংস্থো এফং মযভো দ্ধমত-এয মফফযণ 

 

কোম মক্রভ 

কভ মম্পোদন 

সূচকমূ মফফযণ 

ফোস্তফোয়নকোযী 

দপ্তয/ংস্থো মযভো দ্ধমত উোত্ত সূত্র 

[১.১] 

প্রমতফন্ধী 

ব্যমিযদয 

দ্বোযো 

উৎোমদত 

ণ্য মফণন 

[১.১.১] উৎোমদত 

ণ্য মফণন 

োযীমযক প্রমতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট কর্তমক মযচোমরত মভত্রী মল্প শকন্দ্র 

শথযক উৎোমদত প্লোমস্টক োভগ্রী এফং মুিো মভনোযযর ওয়োেোয মফণন 

শথযক প্রোপ্ত অযথ ময মযভোণ। 

োযীমযক প্রমতফন্ধী 

সুযেো ট্রোস্ট 

মফমবন্ন প্রমতযফদন 

শথযক ২য় ম মোযয়য 

তথ্য ংগ্র ও মোচোই 

ফোমল মক প্রমতযফদন, ভোমক 

প্রমতযফদন 

[১.১.২] উৎোমদত 

প্লোমস্টক োভগ্রী 

োযীমযক প্রমতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট কর্তমক মযচোমরত মভত্রী মল্প শকন্দ্র 

শথযক উৎোমদত প্লোমস্টক োভগ্রীয মযভোণ। 

োযীমযক প্রমতফন্ধী 

সুযেো ট্রোস্ট 

মফমবন্ন প্রমতযফদন 

শথযক ২য় ম মোযয়য 

তথ্য ংগ্র ও মোচোই 

ফোমল মক প্রমতযফদন, ভোমক 

প্রমতযফদন 

[১.১.৩] উৎোমদত 

সুযয় োমন 

োযীমযক প্রমতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট কর্তমক মযচোমরত মভত্রী মল্প শকন্দ্র 

শথযক উৎোমদত মুিো মভনোযযর ওয়োেোয ফো সুযয় োমনয মযভোণ।  

োযীমযক প্রমতফন্ধী 

সুযেো ট্রোস্ট 

মফমবন্ন প্রমতযফদন 

শথযক ২য় ম মোযয়য 

তথ্য ংগ্র ও মোচোই 

ফোমল মক প্রমতযফদন, ভোমক 

প্রমতযফদন 

[১.১.৪] ববভাগীয় 

শহরে শশা-রুম কাম 

শেলে শেন্টাে স্থাপন 

োযীমযক প্রমতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট কর্তমক মযচোমরত মভত্রী মল্প শকন্দ্র 

শথযক উৎোমদত মুিো মভনোযযর ওয়োেোয ফো সুযয় োমনয ববক্ররয়ে 

লরযে ববভাগীয় শহরে শশা-রুম কাম শেলে শেন্টাে স্থাপন 

োযীমযক প্রমতফন্ধী 

সুযেো ট্রোস্ট 

মফমবন্ন প্রমতযফদন 

শথযক ২য় ম মোযয়য 

তথ্য ংগ্র ও মোচোই 

ফোমল মক প্রমতযফদন, ভোমক 

প্রমতযফদন 

[১.২] 

প্রমতফন্ধী 

ব্যমিযদয 

মেোনমফ 

প্রমেণ 

[১.২.১] প্রমেণপ্রোপ্ত 

প্রমতফন্ধী ব্যমি 

োযীমযক প্রমতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট কর্তমক মযচোমরত মভত্রী মল্প শকযন্দ্রয 

ভোধ্যযভ মেোনমফ মযযফ প্রমেণপ্রোপ্ত প্রমতফন্ধী ব্যমিয ংখ্যো।  

োযীমযক প্রমতফন্ধী 

সুযেো ট্রোস্ট 

মফমবন্ন প্রমতযফদন 

শথযক ২য় ম মোযয়য 

তথ্য ংগ্র ও মোচোই 

ফোমল মক প্রমতযফদন, ভোমক 

প্রমতযফদন 

[১.২.২] 

কভ মংস্থোনপ্রোপ্ত 

প্রমতফন্ধী 

োযীমযক প্রমতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট কর্তমক মযচোমরত মভত্রী মল্প শকযন্দ্রয 

ভোধ্যযভ মেোনমফ মযযফ প্রমেণপ্রোপ্ত প্রমতফন্ধী ব্যমিগযণয ভযধ্য 

কভ মংস্থোযনয ভোধ্যযভ পুনফ মোমত প্রমতফন্ধী ব্যমিয ংখ্যো। 

োযীমযক প্রমতফন্ধী 

সুযেো ট্রোস্ট 

মফমবন্ন প্রমতযফদন 

শথযক ২য় ম মোযয়য 

তথ্য ংগ্র ও মোচোই 

ফোমল মক প্রমতযফদন, ভোমক 

প্রমতযফদন 
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ংযমোজনী ৩:  

 

অন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/মফবোযগয/অমধদপ্তয/ংস্থো-এয মনকে প্রতযোমত সুমনমদ মষ্ট কভ মম্পোদন োয়তোমূ 

 

প্রমতষ্ঠোযনয 

ধযণ প্রমতষ্ঠোযনয নোভ 

ংমিষ্ট 

কভ মম্পোদন 

সূচক 

উি প্রমতষ্ঠোযনয মনকে ংমিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/মফবোযগয প্রতযোমত 

োয়তো প্রতযোোয শমৌমিকতো প্রতযোো পূযণ নো যর ম্ভোব্য প্রবোফ 

মফবোগ বববভন্ন েেকাবে 

প্রবিষ্ঠান 

[১.১.১] 

উৎোমদত ণ্য 

মফণন 

১.বববভন্ন েেকাবে প্রবিষ্ঠারন মুক্তা ব িংবকিং ওয়াটাে ও 

প্লাবিক োমগ্রী ক্ররয়ে জন্য েেকাবে আরেশ েরয়রে, শে 

শপ্রবযরি এ প্রবিষ্ঠান শেরক েিংবিষ্ট েপ্তেেমূহ পাবন ও প্লাবিক 

োমগ্রী ক্রয় কো। 

১.বববভন্ন েেকাবে প্রবিষ্ঠারন মুক্তা 

ব িংবকিং ওয়াটাে ও প্লাবিক োমগ্রী 

ক্ররয়ে জন্য েেকাবে আরেশ 

েরয়রে, শে শপ্রবযরি এ প্রবিষ্ঠান 

শেরক েিংবিষ্ট েপ্তেেমূহ পাবন ও 

প্লাবিক োমগ্রী ক্রয় কেরি পারেন। 

১.পণ্য ববক্ররয়ে পবেমান হ্রাে শপরি 

পারে। 

 ইআেবেবপএই, 

েমাজরেবা 

অবিেফিে 

[১.২.১] 

প্রমেণপ্রোপ্ত 

প্রমতফন্ধী ব্যমি 

১. ইআেবেবপএইচ শেরক প্রবিবন্ধী প্রবশযণােীগণ বশযানববশ 

বহরেরব বনয়বমি অত্র প্রবিষ্ঠারন শপ্রেণ বনবিিকেণ। 

১. ১. ইআেবেবপএইচ শেরক 

প্রবিবন্ধী প্রবশযণােীগণ বশযানববশ 

বহরেরব অত্র প্রবিষ্ঠারন শপ্রেণ করে 

োরকন। 

বশযানববশ প্রবশযণােীে আগমন 

হ্রাে শপরি পারে। 

 

 


