
1 | ��া  

 

 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 
 
 
 

�ব�াপনা পিরচালক, িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� 
 

এবং 
 

সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়- এর মে� �া�িরত  
 

 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 

 

 

 

 

 

 

�লাই ১, ২০১6 - �ন ৩০, ২০১7  

 

 



2 | ��া  

 

�িচপ� 
 
 
 
অিধদফতর/সং�ার বািষ �ক কম �স�দেনর সািব �ক িচ� ........................................................................ ৩ 

উপ�মিণকা ........................................................................................................................ ৪ 

�সকশন ১: অিধদফতর/সং�ার �পক� (Vision), অিভল� (Mission), �কৗশলগত উে�� এবং কায �াবলী ......... ৫ 

�সকশন ২: অিধদফতর/সং�ার  িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) ...................... ৬ 

�সকশন ৩: �কৗশলগত উে�� , অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ ......................... ৭ 

সং�যাজনী ১: শ� সং��প (Acronyms) ..................................................................................... ১৩ 

সং�যাজনী ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী দ�র/সং�াস�হ এবং পিরমাপ প�িত ............................. ১৪ 

সং�যাজনী ৩: কম �স�াদন ল��মা�া অজ�েনর ��ে� অ�া� ম�ণালয়/িবভােগর উপর িনভ�রশীলতা .................... ১৬ 



3 | ��া  

 

অিধদফতর/সং�ার কম �স�াদেনর সািব �ক িচ�  

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 

সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ 

িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �ি�েদর অিধকার �র�ায় আইন �ারা 
�িতি�ত এক� নবগ�ত সং�া। িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �া� আইন 2013 এর মা�েম �া� �াপেনর পর সরকার 2014 
সেন িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �াি�েবাড � নােম এক� �বাড � ও 2015 সেন িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী 
�র�া �া� িবিধমালা �নয়ণ কেরেছ। �াে�র কায ��ম ��ুভােব স�াদেনর জ� জন�শাসন ম�ণালয় ও অথ � িবভাগ হেত ১৯ 
জনবেলর এক� সাংগঠিনক কাঠােমা অ�েমািদত হেয়েছ যার পবরত� কায ��ম বা�বায়নাধীন আেছ। অ�জম ও এনিডিড 
�িতব�ী �ি�েদর ক�ােণ �াে�র অ��েল ৩০.95 �কা� টাকা এফিডআর করা হেয়েছ। সরকারী অথ � ছাড়াও অ�া� উৎস 
হেত অথ � সং�েহর উে��াগ �হণ করা হেয়েছ। �দেশর হাসপাতাল স�েহ এনিডিড �িতব�ী �ি�েদর �া��েসবা িনি�তকে� 
ওয়ান�প �হলথ সািভ�স চা� ও এ লে�� কিম� গঠন এবং কিম�র সদ�গেনর সম�েয় অবিহত করন ও �িশ�ণ কম �শালার 
আেয়াজন করা হেয়েছ। এনিডিড িশ�াথ�েদর জ� িবেশষ িসেলবাস ও কাির�লাম �নয়েণর উে��াগ �হণ করা হেয়েছ এবং  
খসড়া িসেলবাস ও কাির�লাম �ণয়ন �ি�য়াধীন।   

সম�া এবং চ�ােল�স�হ:  

িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� কায ��ম বা�বায়েনর ��ে� �ধান চ�ােল� হে� এনিডিড �িতব�ী �ি�েদর 
ক�ােণ �া� আইন অ�যায়ী িবিভ� কায ��ম �হণ ও এর ��ু বা�বায়েন এক� সাংগঠিনক কাঠােমা অ�েমাদন কের দ� 
জনবল িনেয়ােগর মা�েম আ�িনক প�িত ও ��তার সােথ �� �েয় ও �� সমেয়র মে� এনিডিড �ি�েদর িনকট 
কাি�তমােনর �সবা �পৗেছ �দয়া।  

ভিব�ৎ পিরক�না 

�সবা দােন ��াচােরর অ�শীলন িনি�তকরণ, �সবাদােন ন�ন ইেনােভশনেক উৎসািহত �দান এবং �সবা �দান প�িতেক 
২০১৮ সােলর মে� িডিজটালাইেজশন করা হেব। এনিডিড �র�া �াে�র কায ��ম �জলা পয �ােয় স�সারণ করা হেব। এনিডিড 
িশ�াথ�েদর িশ�া উপ�ি� �দান, এনিডিড �ি�েদর িচিকৎসা সহায়তার লে�� আিথ �ক অ�দান, �িশ�ণ, এনিডিড িনেয় 
কাজকরা সংগঠনস�হেক িনব�ন �দান ও সহায়তা দান, �দেশর সকল এনিডিড �িতব�ী �ি�েদর জীবন ও �া���িঁক �াস 
কে� �া��বীমা �বত�ন।   

২০১6-১7 অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 

 �দেশর হাসপাতাল স�েহ ওয়ান�প �া��েসবা সািভ�স গিতশীল করা হেব এবং এ লে�� সংি��েদর �িশ�ণ �দান 

করা হেব।  

 500 এনিডিড িশ�াথ�েদর মে� িশ�া উপ�ি� �দান করা হেব।  

 1000 এনিডিড �ি�েক িচিকৎসা সহায়তা িহসােব আিথ �ক অ�দান �দান করা হেব। 

 এনিডিড িনেয় কাজ করা 20 � সংগঠনেক িনব�ন �দান করা হেব এবং এ সকল ���ােসবী সংগঠেনর 

�িতিনিধেদর �িশ�ণ �দান করা হেব।  

 সরকারী উৎস ছাড়াও অ�া� উৎস হেত অথ � সং�েহর উে��াগ �হণ করা হেব।  
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উপ�মিণকা (Preamble) 

 

িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� এর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহতা 

�জারদারকরণ, �শাসন সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ 

এবং এসিডিজ ২০৩০ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

 

�ব�াপনা পিরচালক, িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া�  

এবং 

সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

 

এর মে� ২০১6 সােলর �ন মােসর ৩০ তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেলা। 

 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষেয় স�ত হেলন: 
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�সকশন ১ 

অিধদফতর/ সং�ার �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবিল 

১.১ �পক� (Vision): 

বাংলােদেশর িনউেরা-�ডেভলেম�াল  �িতব�ী �ি�েদর অিধকার �র�া ও তােদর জীবনমান উ�য়ন;  
 

১.২ অিভল�� (Mission) 

 জািতসংঘ �ঘািষত UNCRPD ও SDGs এর আেলােক বাংলােদেশর িনউেরা �ডেভলেম�াল  �িতব�ী জনেগা�ীর 
সমময �াদা, অিধকার, �ণ � অংশ�হণ এবং সমােজর �লে�াতধারায় স�ৃ�� করেনর মা�েম �দেশর সািব �ক উ�য়ন 
সাধন; 

 িনউেরা-�ডেভলেম�াল �িতব�ী িবষয়ক যাবতীয় কায ��ম সম�য় সাধন এবং জাতীয় পয �ােয় নীিত িনধ �ারণ ও নীিত 
বা�বায়ন িবষেয় কায �কর �িমকা পালন; 

 িনউেরা-�ডেভলেম�াল  �িতব�ী �ি�েদর জীবন�াপী য�পিরচয �া, আবাসন, িশ�া, �িশ�ণ, �নব �াসন ও �া��েসবা 
িনি�তকরণ; 

 িনউেরা-�ডেভলেম�াল  �িতব�ীতা িবষয়ক গেবষণা �িতেবদন, �েল�ন, জান �াল, সামিয়কী ও �ি�কা �কাশ; 

 িনউেরা-�ডেভলেম�াল  �িতব�ী �ি�েদর  �ীড়া, শরীরচচ �া ও সাং�িতক কম �কাে� অংশ�হণ িনি�তকরেণর 
কায �কর �ব�া �হণ; 
 

১.৩ �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ অিধদফতর/ সং�ার �কৗশলগত উে��স�হ 

1. িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �ি�েদর উ�য়ন 

১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

1. দ�তার সে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন 

2. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন 

3. ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন 

4. কায �প�িত ও �সবার মােনা�য়ন 

5. কম � পিরেবশ উ�য়ন 

6. আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন 

১.৪ কায �াবিল (Functions) 

1. িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতবি�তা সং�া� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন; 
2. �দেশর িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়ন; 
3. এনিডিড িনেয় কাজ কের ও করেত আ�হী ���ােসবী সং�া স�হেক িনব�ন �দান ও সহায়তা দান; 
4. িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ীেদর িশ�া, কািরগির সহায়তা, �িশ�ণ ও �নব �াসন;  
5. এনিডিড �িতব�ীেদর �া��েসবা িনি�ত করেনর লে�� িবিভ�ন কায ��ম �হণ; 
6. এনিডিড �িতব�ী িবষয়ক কায �াবলীর সম�য় সাধন;  



6 | ��া  

 

 
�সকশন ২ 

 

অিধদফর/সং�ার িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 
 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব �ড়া� ফলাফল �চক একক 

িভি� 
বছর  

২০১5-
২০১6 

��ত 
অজ�ন* 
২০১5-
২০১6 

ল��মা�া  
২০১6-
২০১7 

�ে�পণ 
িনধ �ািরত ল��মা�া 

অজ�েনর  
��ে� �যৗথভােব 

দািয়��া�  
ম�ণালয়/িবভাগ/ 

সং�হাস�েহর নাম উপা��� 

২০১7-
২০১8 

২০১8-
২০19 

এনিডিড �ি�েদর �া��েসবা �াি� িন�য়তা এনিডিড �র�া �া� ক��ক 
কম �শালার অংশ�হণ কারীর 
সং�া 

সং�া -- 100 600 600 600 সকম 
সেসঅ 

এনিডিড �র�া �া� 
�া�� অিধদ�র 

িনউেরা 
�ডেভলপেম�াল 
�িতব�ী �র�া 
�া� এর বািষ �ক 
�িতেবদন 

 
*সামিয়ক (provisional) ত� 
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�সকশন ৩ 

�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
কায ��ম 

কম �স�াদন 
�চক 

একক 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� 
বছর 

২০১৪-
২০১৫ 

��ত 
অজ�ন* 
২০১5-
২০১6 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১6-২০১7 

�ে�প
ন 

২০১7-
২০১8 

�ে�পন 
২০১8-
২০১9 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 

[২] িনউেরা-
�ডেভলপেম�াল 
�িতব�ী 
�ি�েদর উ�য়ন 

৮০ [২.২] ওয়ান�প 
�া��েসবা িবষয়ক 
অবিহতকরন ও �িশ�ণ 
কম �শালা 

[২.২.১] �িশ�ণ 
�হণকারীর 
সং�া 

সং�া ১৭  ১০০ 600 500 400 350 300 600 600 

[২.৪] এনিডিড 
িশ�াথ�েদর মে� উপ�ি� 
�দান 

[২.৪.১] 
�িবধােভাগী 
িশ�াথ� 

সং�া ১৬   500 400 350 300 250 550 605 

[২.৫] এনিডিড �ি�েদর 
িচিকৎসা সহায়তা িহেসেব 
আিথ �ক অ�দান �দান 

[২.৫.১] 
�িবধােভাগী 
এনিডিড �ি� 

সং�া ১৭   ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১১০০ ১২১০ 

[২.৬] এনিডিড িনেয় কাজ 
করা ���ােসবী সং�ােক 
িনব�ন �দান 
 

[২.৬.১] িনব�ন 
�হনকারী সং�া 

সং�া ১৫   ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ২৫ ৩০ 

[২.৮] �স�ােসবী সং�ার 
�িতিনিধেদর �িশ�ণ 

[২.৮.১] �িশ�ণ 
�হনকারীর 
সং�া 

সং�া ১৫   ২১০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২১০ ২১০ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-২০১৫ 

��ত অজ�ন* 
২০১৫-২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 
�ে�পন ২০১৭-

২০১৮ 

�ে�পন 
২০১৮-
২০১৯ 

        

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

[১] দ�তার সে� 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন 

৬ [১.১] খসড়া বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
দািখল 

[১.১.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� খসড়া 
�ি� ম�ণালেয় দািখল�ত 

তািরখ ১   ১৯-০৫-
২০১৬ 

২২-
০৫-

২০১৬  

২৪-০৫-
২০১৬ 

২৫-০৫-
২০১৬  

২৬-০৫-
২০১৬ 

  

[১.২] মাঠপযােয়র 
কাযালয়স�েহর সে� 
২০১৬-১৭ অথ বছেরর 
বািষ �ক কমস�াদন 
�ি� �া�র 

[১.২.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� �ি� 
�া�িরত 

তািরখ ১   ২৬-৩০ �ন -- -- -- -- 
 
 
 

  

[১.৩] ২০১৫-১৬ অথ 
বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র 
��ায়ন �িতেবদন 
দািখল 

[১.৩.১] িনধ �ািরত তািরেখ 
��ায়ন �িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ১   ১৪-৭-২০১৬ ১৭-৭-
২০১৬ 

১৮-৭-
২০১৬ 

১৯-৭-
২০১৬ 

২০-৭-
২০১৬ 

   

[১.৪] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 

[১.৪.১] ��মািসক 
�িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ১   ৪ ৩ ২ -- --   

[১.৫] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র 
অধ � বািষ �ক ��ায়ণ 
�িতেবদন দািখল। 

[১.৫.১] িনধ �ািরত তািরেখ 
অধ � বািষ �ক ��ায়ণ 
�িতেবদন দািখল�ত 

তািরখ ১   ২২-১-২০১৭ ২৩-১-
২০১৭ 

২৪-১-
২০১৭ 

২৫-১-
২০১৭ 

২৬-১-
২০১৭ 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-২০১৫ 

��ত অজ�ন* 
২০১৫-২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 
�ে�পন ২০১৭-

২০১৮ 

�ে�পন 
২০১৮-
২০১৯ 

        

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

[১.৬] বািষ �ক 
কম �স�াদন-এর সে� 
সংি�� কম �কত�ােদর 
�েণাদনা �দান 

[১.৬.১] �বেদিশক 
�িশ�েণ ��িরত কম �কত�া 

সং�া ১   ৩ ২ ১ -- --   

 
 
 
 
 
 
 
[২] দ�তা ও �নিতকতার 
উ�য়ন 

 
 
 
 
 
 
 

৩ 

[২.১] সরকাির 
কম �স�াদন 
�ব�াপনা সং�া� 
�িশ�ণসহ িবিভ� 
িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
জ� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

[২.১.১]�িশ�েণর সময় জনঘ
�া 

১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[২.২] জাতীয় ��াচার 
�কৗশল বা�বায়ন 

[২.২.১] ��াচার বা�বায়ন 
কম � পিরক�না এবং 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 
কাঠােমা  �ণীত ও 
দািখল�ত 

তািরখ ১   ১৫-৭-২০১৬ ৩১-৭-
২০১৬ 

-- -- -- -- -- 

 [২.২.২]ধ �ািরত সময়সীমার 
মে� ��মািসক পিরবী�ণ 
�িতেবদন দািখল�ত 
 

সং�া ১   ৪ ৩ ২     
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-২০১৫ 

��ত অজ�ন* 
২০১৫-২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 
�ে�পন ২০১৭-

২০১৮ 

�ে�পন 
২০১৮-
২০১৯ 

        

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

[৩] ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� �কাশ 
বা�বায়ন 

২ [৩.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ করন  

৩.১.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত  

% ১   মােসর �থম 
স�াহ 

মােসর 
ি�তীয় 
স�াহ 

মােসর 
�তীয় 
স�াহ 

-- --   

[৩.২] বািষ �ক 
�িতেবদন �ণয়ন ও 
�কাশ 

[৩.২.১] বািষ �ক �িতেবদন 
ওেয়ব সাইেট �কািশত 

তািরখ ১   ১৫ অে�াবর ২৯ 
অে�াব

র 

১৫ 
নেভ�র 

৩০ 
নেভ�র 

১৫ 
িডেস�র 

  

[৪] কায �প�িত ও �সবার 
মােনা�য়ন 

৫ 

[৪.১] ই-ফাইিলং 
প�িত �বতন 

[৪.১.১]ই-ফাইিলং প�িত 
�বিত�ত 

তািরখ ১   ২৮-২-২০১৭ ৩০-৩-
২০১৭ 

৩০-৪-
২০১৭ 

৩১-৫-
২০১৭ 

২৯-৬-
২০১৭ 

  

[৪.২.িপআরএল ��র 
২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর �� নগদায়ন 
ও �পনশন ম�রীপ� 
�গপৎ জাির িনি�ত 
করন 

[৪.২.১]িপআরএল ��র 
�ইমাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর �� নগদায়ন ও 
�পনশন ম�রীপ� �গপৎ 
জাির�ত 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ -- -- -- -- 

[৪.৩] �সবা �ি�য়ায় 
উ�াবন কায ��ম 
বা�বায়ন  

[৪.৩.১]কমপে� এক� অন 
লাইন �সবা চা��ত 

তািরখ ১   ৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-১-
২০১৭ 

২৮-২-
২০১৭ 

-- -- -- -- 

[৪.৩.২]কমপে� ৩ �  
�সবা �ি�য়া সহিজকরন  

তািরখ ১   ৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-১-
২০১৭ 

২৮-২-
২০১৭ 

-- -- -- -- 
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�কৗশলগত  
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৪-২০১৫ 

��ত অজ�ন* 
২০১৫-২০১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-২০১৭ 
�ে�পন ২০১৭-

২০১৮ 

�ে�পন 
২০১৮-
২০১৯ 

        

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া বা�বায়ন 

িন�ি��ত অিভেযাগ % ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -- -- 

[৫] কম � পিরেবশ উ�য়ন ৩ 

[৫.১] অিফস ভবন ও 
আিঙনা পির�ার রাখা 
 

[৫.১.১]িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� অিফস 
ভবন ও আিঙনা পির�� 

তািরখ ১   ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-১-
২০১৭ 

-- --- -- -- 

[৫.২] �সবা�ত�াশী 
এবং দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার 
এর �ব�া করা 

[৫.২.১]িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� 
�সবা�ত�াশী এবং 
দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার 
চা��ত  

তািরখ ১   ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-১-
২০১৭ 

    

৫.৩] �সবারমান 
স��েক 
�সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর 
�ব�া চা�করা 

[৫.৩.১] �সবারমান 
স��েক �সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর 
�ব�া চা��ত 

তািরখ ১   ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-১-
২০১৭ 

-- -- -- -- 

[৬] আিথ �ক �ব�াপনার 
উ�য়ন 

১ 
[৬.১] অিডট আপি� 
িন�ি� কায ��েমর 
উ�য়ন 

[৬.১.১]বছের অিডট 
আপি� িন�ি��ত  

% ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ -- -- 

*সামিয়ক (provisional) ত� 
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আিম, �ব�াপনা পিরচালক, িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� সমাজক�াণ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালেয়র িনকট অি�কার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল 
অজ�েন সেচ� থাকব। 
 
 
আিম, সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার, �ব�াপনা পিরচালক, িনউেরা 
�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� এর িনকট অি�কার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন 
�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেবা। 
 
 
 
�া�িরত: 
 
 
 
 
 
..............................................     ................................. 
�ব�াপনা পিরচালক         তািরখ 
িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া�      
 
 
 
 
 
 
..............................................     ................................. 
সিচব          তািরখ 
সমাজক�াণ ম�ণালয়     
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সংেযাজনী-১ 

শ�সংে�প (Acronyms) 

 

�িমক 

ন�র 

শ�সংে�প  

(Acronyms) 
িববরণ 

১ সকম সমাজক�াণ ম�ণালয় 

২ এনিডিডিপ� িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� 

৩ এনিডিড িনউেরা �ডেভলপেম�াল িডসএ�াবলড/িডসাএ�াবিল� 

৪ সেসঅ সমাজেসবা অিধদফতর 

৫ জা�উফা জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন 

৬ বাজাসকপ বাংলােদশ জাতীয় সমাজক�াণ পিরষদ 
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সংেযাজনী- ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 
 

কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ 
বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা� �� 

সাধারণ 
ম�� 

[২.২] ওয়ান�প �া��েসবা 
িবষয়ক অবিহতকরন 
কম �শালা 

[২.২.১] �িশ�ণ 
�হণকারীর সং�া 

  িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �ি�েদর �া��েসবা িনি�তকে� �দেশর 
সকল �া��েসবা/হাসপাতালস�েহ ওয়ান�প �হলথ সািভ �স চা�করেনর িনিম� 
এনিডিড �র�া �া� �থেক উে��াগ �হেণর ফেল �া�� অিধদফতেরর মা�েম 
সকল হাসপাতালস�েহ ওয়ান�প �া��েসবা চা�করার সরকাির আেদশ ও এ 
লে�� এক� কিম� গঠন করা হয়। হাসপাতােল গ�ত এ সকল কিম�র সংি�� 
িচিকৎসক ও অ�া� সদ�েদর অবিহতকরন ও �িশ�ণ কম �শালার আেয়াজন 
করা হয়। সারােদশ�ািপ পয �ায়�েম সকল কিম� স�েহর মে� অবিহতকরন ও 
�িশ�ণ কম �শালার আেয়াজন করা হেব। 

এনিডিডিপ� িনউেরা 
�ডেভলপেম�াল 

�িতব�ী �র�া �া� 
এর বািষ �ক �িত �বদন 

 

[২.৪] এনিডিড িশ�াথ�েদর 
মে� উপ�ি� �দান 

[২.৪.১] �িবধােভাগী 
িশ�াথ� 

িনউেরা �ডেভলপেম�াল �িতব�ী িশ�াথ�েদর িশ�া সহায়তা িহেসেব এনিডিড 
�র�া �াে�র মা�েম ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর ৫০০ িশ�াথ�েদর মে� িশ�া 
উপ�ি� �দান করা হেব। 

এনিডিডিপ� িনউেরা 
�ডেভলপেম�াল 

�িতব�ী �র�া �া� 
এর বািষ �ক �িতেবদন 

 

[২.৫] এনিডিড �ি�েদর 
িচিকৎসা সহায়তা িহসােব 
আিথ �ক অ�দান �দান 

[২.৫.১] �িবধােভাগী 
এনিডিড �ি�গণ 

�দশ�ািপ �য সকল িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �ি�গণ �া���িঁকেত 
রেয়েছন তােদর �া���িঁক �াসকে� িচিকৎসা সহায়তা িহসােব িনউেরা-
�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �াে�র �ায়ী তহিবেলর লভ�াংশ হেত �া� 
আইন অ�যায়ী এককািলন িবেশষ আিথ �ক অ�দান �দান করা হেব। 

এনিডিডিপ� িনউেরা 
�ডেভলপেম�াল 

�িতব�ী �র�া �া� 
এর বািষ �ক �িতেবদন 
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কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ 
বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা� �� 

সাধারণ 
ম�� 

[২.৬] এনিডিড িনেয় কাজ 
করা ���ােসবী সং�ােক 
িনব�ন �দান 

[২.৬.১] িনব�ন 
�দানকারী সং�া 

এনিডিড িনেয় কাজ কের ও করেত আ�হী ���ােসবী সং�াস�হেক এনিডিড 
�র�া �া� আইন অ�যায়ী িনব�ন �হেণর িবধান রেয়েছ। িনব�ন �হেণ আ�হী 
���ােসবী সং�া স�হেক তােদর আেবদেনর ��ি�েত �া� আইন অ�যায়ী 
যথাযথ �ি�য়া অবল�ন কের িনব�নকারী ক��প� িহেসেব �া� ক��ক িনব�ন 
�দান করা হেব। 

 এনিডিডিপ� 

সেসঅ  

িনউেরা 
�ডেভলপেম�াল 

�িতব�ী �র�া �া� 
এর বািষ �ক �িতেবদন 

 

[২.৮] ���ােসবী সং�ার 
�িতিনিধেদর �িশ�ণ 

[২.৮.১] �িশ�ণ 
�হণকারীর সং�া 

�া� আইেন িনব�ন �হণকারী সং�া স�েহর মে� আইন অ�যায়ী সং�া 
স�েহর করনীয় িবষয় স�হ স�েক� ধারণা �দােনর িনিম� সংগঠন স�েহর 
�িতিনিধগেণর মে� �িশ�ণ �দােনর �ব�া �হণ করা হেব। 

এনিডিডিপ� িনউেরা 
�ডেভলপেম�াল 

�িতব�ী �র�া �া� 
এর বািষ �ক �িতেবদন 
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সংেযাজনী ৩: অ�া� ম�ণালয়/িবভােগর/অিধদ�র/সং�া-এর িনকট �ত�ািশত �িনিদ �� কম �স�াদন সহায়তাস�হ 
 

�িত�ােনর 
ধরণ 

�িত�ােনর 
নাম সংি�� কম �স�াদন �চক 

উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� 
ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত সহায়তা �ত�াশার �যৗি�কতা 

উ� �িত�ােনর 
িনকট �ত�াশার মা�া 
উে�খ ক�ন �ত�াশা �রণ না হেল স�া� �ভাব 

ম�ণালয় �া�� 
অিধদ�র 

ওয়ান�প �া��েসবা িবষয়ক 
�িশ�ণ �হণকারীর সং�া  

হাসপাতােল আগত এনিডিড �িতব�ী 
�ি�েদর �া��েসবা িনি�তকে� 
সংি�� িচিকৎসকগেণর সহায়তা দান 
ও এ লে�� গ�ত কিম� স�েহর 
িচিকৎসকগণেক �িশ�ণ ও 
অবিহতকরন কম �শালায় অংশ�হণ 
িনি�তকরন। 

এ সকল দ�র এনিডিড 
�িতব�ী �ি�েদর 
িচিকৎসা �দান িবষেয় 
সরাসির স�ৃ�।  

৬০% ১. এনিডিড �িতব�ী �ি�েদর 
িচিকৎসা �দান কাজ বাধা�� 
হেব। ২.�িবধােভাগীগণ �িত�� 
হেব; ৩.এনিডিড �ি�েদর 
ক�ােণ  সরকােরর �িত�িত 
বা�বায়ন বাধা�� হেব।  

 


