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এনরজও রফলয়ক ব্যুদযা, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় এয কভ যম্পাদদনয ারফ যক রচত্র 

(Overview of the Performance of NGO Affairs Bureau,  

Prime Minister’s Office) 

 

 

াম্প্ররতক অজযন, চুাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজযনমূ: 

 

 এনজজও জবয়ক ব্যুররোর জবদ্যমোন ইনরনর সাো জবজিমোো প্রণয়ন; 

 জনব জনরয়োরের সাো জবজিমোো জনপ্রলোন মন্ত্রণোয় রে অনুরমোদন গ্রণ; 

 ন-ফোনজিং এ জোেীয় পয যোরয় এনজজও জবয়ক ব্যুররোর অবস্থোরনর অগ্রেজে; 

 রকোররর অগ্রোজিকোরপ্রোপ্ত ক্ষ্ুমূরর োরে এনজজওরদর কোয যক্রম মন্বরয়র রক্ষ্ু এফজি-৬ এর এজিজজ িংক্রোন্ত েথ্য 

অন্তর্ভ যক্তকরণ; 

 রকোররর রোজস্ব ইদোয় (ভুোট, ট্যোক্স, নন-ট্যোক্স) বৃজি; 

 NGO এর কম যকেযো এবিং ক এনজজওরদর েোজকো, জনব যোী পজরচোক/কোজি জিররক্টররর যযোেোরযোে নম্বর ম্বজে 

NGOAB জিররক্টজর নোমক যমোবোন অুোপ তেরী; 

 ২৬ মোচ য ২০২০ রে ২৭ এজপ্র ২০২০ ময়কোর COVID-19 প্ররকোপ যমোকোজবোয় ক িোউন চোকোর অনোনরন ৯০টি 

প্রকরের মোধ্যরম ১৬৪ যকোটি টোকোর অজিক অে যছোা করো য়; 

 SPS দৃষ্টোন্ত জররব প্রকে প্রস্তোব (এফজি-৬) এর জবরয় মন্ত্রণোরয়র জনকট যেরক মেোমে প্রোজপ্তর ময়ীমো ২১ (একুল) 

কম যজদবরর পজরবরেয ১৫ (পরনর) কম য জদব িোয য করো রয়রছ। এফজি-৬ অনুরমোদন ও অে যছোরার যক্ষ্রে ময়ীমো ৪৫ 

(পয়ঁেোজিল) জদরনর পজরবরেয ২৬ (ছোজিল) জদরন কজমরয় ইনো রয়রছ। ০৯ যট এফজি-৬ এর পজরবরেয ০৬ যট এবিং ০৯ 

যট LOI এর পজরবরেয ০৬ যরট নোজমরয় ইনো রয়রছ; 

 এনজজও জবয়ক ব্যুররো ভবরন প্রজেবন্ধীবোন্ধব প্ররবলপে এবিং টয়রট জনম যোণ করো রয়রছ; 

 প্রজেবন্ধীরদর চোকজর যমো ইরয়োজরনর মোধ্যরম এ পয যন্ত ৮৬জন প্রজেবজন্ধ ব্যজক্তরক জবজভন্ন এনজজওরে চোকজর প্রদোন করো 

রয়রছ। 
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ভস্যা এফাং চুাদরঞ্জমূ 

 এনজজও জনবন্ধরনর জন্য স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোয় রে যেোমরয় মেোমে পোওয়ো যোয় নো; 

 কক্সবোজোরর যরোজঙ্গো কুোরে প্রকে বোস্তবোয়ন করো য় লরণোেী েোণ ও প্রেুোবোন কজমলনোররর েত্ত্বোবিোরন এবিং কুোরে 

কোয যক্রম মজনটজরিং কররন কুোে নন চোজয। জকন্তু এনজজওরদর স্থোনীয় প্রলোরনর প্রেুয়ন দোজসরর ময় যজো প্রলোন/ 

উপরজো জনব যোী অজফোররর প্রেুয়ন দোজস কররে য়; 

 অজিট লোসো যেরক ইপজি পোবোর পর বোরজট িংরলোিন করোর প্রবণেো; 

 যকোজভি-১৯ এর প্ররকোপ তবরদজলক অনুদোরনর প্রবো হ্রো করর জদরে পোরর; 

 ময়মরেো স্থোনীয় প্রলোরনর প্রেুয়ন পোওয়ো যোয় নো; 

 যরোজঙ্গো নোেজরকরদর উপজস্থজে তবরদজলক অনুদোরনর প্রবো যদরলর স্থোনীয় জনেরনর পজরবরেয যরোজঙ্গোরদর জদরক িোজবে 

রে; 

 এনজজওরদর প্রকে রব যোচ্চ পাঁচ বছররর জন্য যদয়ো য়। েোন অরনক যক্ষ্রেন েোরো দীর্ য যময়োদী যকৌলেে পজরকেনো 

বোস্তবোয়ন কররে ইগ্রী য় নো।  

 

বরফষ্যৎরযকল্পনা 

 ২০২১ াদরয ভদে বফন উর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ প্রকল্প অনুদভাদন ও ফাস্তফায়দনয উদযাগ গ্রণ; 

 বফদদরক অনুদান ও বুাট, ননট্যাক্স এয রযভাণ বৃরিকযণ; 

 ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানায় শূন্যদদ জনফর রনদয়াগ; 

 নতুন াাংগঠরনক কাঠাদভায জনফদরয অনুদভাদন গ্রণ; 

 SDG-কভ যরযকল্পনা অনুাদয কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন । 

 

২০২০-২১ অথ যফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূ 

 তবরদজলক অনুদোরনর প্রবো বৃজি; 

 সুজবিো বজিে মোনুরর জন্য স্বোস্থু, স্যোজনরটলন সুজবিো বৃজি; 

 কম যিংস্থোরনর রক্ষ্ু দক্ষ্েো উন্নয়ন প্রজলক্ষ্ণ বৃজি; 

 কম যিংস্থোরনর সুরযোে সৃজষ্ট করো; 

 অরধক াংখ্যক প্রদজক্ট অনুদভাদন; 

 অনরাইন ব্যফাদযয ভােদভ এনরজওমূদক সফা প্রদান। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষু- 

 

 ভারযচারক, এনরজও রফলয়ক ব্যুদযা, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়   ১ম (  ম)    

     এফাং 

রচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায   ২য় (রিতীয়) ক্ষ 

 

এয ভদে ২০২০ াদরয আগস্ট ভাদয ১৭ তারযদখ এই ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র । 

 

 এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন : 

 

০১। রক্ষুভাত্রা অনুমায়ী রিতীয় ক্ষ কভ যম্পাদদনয অগ্রগরত রযফীক্ষণ কযদফ এফাং প্রথভ ক্ষ এই চুরিয 

অধীদন ভারক/বত্রভারক রবরিদত কভ যম্পাদদন ম্মত রক্ষুভাত্রামূদয অজযন রফলয়ক প্ররতদফদন দারখর কযদফ; 

০২। ক্ষিয় যস্পদযয ম্মরতক্রদভ এই চুরিয সকান অাং রনদদ যরকা অনুাদয াংদাধন, রযভাজযন অথফা 

পুনঃরনধ যাযণ কযদত াযদফ; 

০৩। এই চুরিয সভয়াদ চুরি স্বাক্ষদযয তারযখ দত যফতী এক ফছয ফা আগাভী ৩০ জুন, ২০২1 ম যন্ত ফরফৎ 

থাকদফ; 

০৪। চুরিদত অন্তর্ভ যি অথফা চুরি াংরিষ্ট সকান রফলদয় ২য় দক্ষয স্তদক্ষ, ায়তা ফা রনদদ যনায প্রদয়াজন 

দর ম যাপ্ত ভয় পূদফ য ১ভ ক্ষ সুরনরদ যষ্ট রফলয় ও কযণীয় রফলদয় ভতাভত রররখতবাদফ ায়তা প্রাথ যনা কযদফ। 
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সকন ১ 

 

রুকল্প, অরবরক্ষু, সকৌরগত উদেশ্যমূ ও প্রধান কাম যাফরর 

 

১.১ রূকল্প: ভাদজয সুরফধাফরিত জনদগারষ্ঠয দারযদ্র্ু হ্রা এফাং জীফনমাত্রায ভান উন্নীতকযদণ রনদয়ারজত 

এনরজওমূদক সুশৃঙ্খরবাদফ ারফ যক ায়তা প্রদান কযা । 

 

১.২ অরবরক্ষু : 

 বফদদরক াায্যপ্রাপ্ত এনরজওমূদয কাম যক্রদভয সুষু্ঠ ভন্বয় ও প্রাপ্ত ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিত 

কযা; 

 তৃণমূর ম যাদয় উন্নয়দন ায়ক ভূরভকা ারদন ারফ যক ায়তা প্রদান এফাং 

 যকাদযয রূকল্প-২০41 অজযদন এনরজওমূদয ভূরভকা সজাযদায কযা । 

 

1.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

 

1.৩.১ দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 বফদদরক অনুদাদনয প্রফা বৃরিকযণ; 

 বফদদরক অনুদাদনয মদথাযুি ব্যফায এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 সুরফধাফরিতদদয জন্য স্বাস্থু ও স্যারনদটন রনরিতকযণ; 

 প্রাক-প্রাথরভক রক্ষায় অফদান; 

 কভ যাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট; 

 দচতনতামূরক প্রদজদক্টয সক্ষদত্র ১৫% যারয ইনপুট যফযা রনরিতকযণ। 

 

১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 দাপ্তরযক কভ যকাদে স্বচ্ছতাবৃরি ও জফাফরদরতা রনরিতকযণ; 

 কভ যম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন ও সফায ভানবৃরি; 

 আরথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
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১.৪ প্রধান কাম যাফরর  : 

 াংরিষ্ট আইন, অোদদ, রফরধ এফাং রযত্র অনুযণ কদয এনরজও রফলয়ক ব্যুদযা রফরবন্ন কাম যক্রভ 

রযচারনা কদয । এনরজও রফলয়ক ব্যুদযায প্রধান প্রধান কাম যক্রভমূ রনম্নরূ : 

 

 বফদদরক াায্যপুষ্ট এনরজও রনফন্ধন এফাং নফায়ন প্রদান; 

 এনরজও কতৃযক দারখরকৃত বফদদরক াায্যপুষ্ট প্রকল্পমূদয অনুদভাদন ও অথ যছাড়; 

 এনরজওমূদয রফদদী কভ যকতযা/যাভ যক রনদয়াদগয অনুভরত প্রদান ও রনদয়াদগয সভয়াদ রনধ যাযণ; 

 এনরজও কতৃযক দারখরকৃত ফারল যক প্ররতদফদন ও অরডট প্ররতদফদন যীক্ষা ও মূল্যায়ন; 

 এনরজও কাম যক্রদভয ভন্বয়, রযফীক্ষণ, রযদ যন ও মূল্যায়ন; 

 এনরজও কাম যক্রদভয উয বুাট ও ট্যাক্স কতযন কদয যকারয সকালাগাদয জভায রফলয়টি রনরিত কযা; 

 রফবাগীয় ও সজরা প্রাদনয াদথ এনরজও  কাম যক্রদভয ভন্বয় াধন;  

 ব্যুদযায রনফরন্ধত এনরজওদদয ভাঠ ম যাদয় কাম যক্রভ রযদ যন এফাং তাদদয আয়-ব্যদয়য রাফ রনযীক্ষণ; 

 রফরবন্ন ভন্ত্রণারয় এফাং দাতা াংস্থামূদয াদথ সমাগাদমাগ যক্ষা কযা; 

 এনরজওমূদয রাফ রনযীক্ষায জন্য CA পাভ য তাররকার্ভিকযণ; 

 এনরজও/ব্যরিয FC-1 অনুদান অনুদভাদন; 

 প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র যকাদযয রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থায াদথ সমাগাদমাদগয ভােদভ ভতাভত গ্রণ; 

 রফরবন্ন ইসুুদত এনরজওদদয াদথ রিারক্ষক বা-সরভনায আদয়াজন এফাং অাংগ্রণ; 

 এনরজও াংক্রান্ত কাদজ এনরজও প্ররতরনরধদদয রফদদ ভ্রভণ অফরতকযণ; 

 বফদদরক াায্যপুষ্ট এনরজও কাম যক্রভ াংক্রান্ত অন্যান্য কর রফলয়  এফাং  

 অন্যান্য গুরুত্বপূণ য কাম যক্রভ :  1. SDG  ২. অথ য াচায সযাধ ও ন্ত্রাদ অথ যায়ন প্ররতদযাধ ৩. প্ররতফন্ধী এফাং 

অটিজভ। 
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সকন ২ 

 

দপ্তয/াংস্থায রফরবন্ন কাম যক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/ 

প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ যম্পাদন 

সূচকমূ 

(Performanc

e 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজযন রক্ষুভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ রনধ যারযত রক্ষুভাত্রা অজযদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/াংস্থামূদয  নাভ  

উািসূত্র 

(Source of Data) ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

দারযদ্র্ দূযীকযণ দরযদ্র্তায ায % ২1 ২0.৫ ২0 ১9.৫ ১৯ 

 

 

কৃরল ভন্ত্রণারয়, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারয়, রযদফ, ফন ও 

জরফায়ুরযফতযন ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য ও প্রারণ 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় এফাং ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

। 

BBS 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফাং রক্ষুভাত্রামূ 

 

 রকৌলেে 

উরেশ্য 

 রকৌলেে 

উরেরশ্যর 

মোন 

কোয যক্রম কম যেোদন সূচক েণনো পিজে একক 
কম যেোদন  

সূচরকর মোন 

প্রকৃে অজযন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রকৃে অজযন* 

২০১৯-২০২০ 

ক্ষ্ুমোেো/জনণ যোয়ক ২০২০-২১ 
প্ররক্ষ্পণ  

২০২১-২২ 

প্ররক্ষ্পণ 

২০২২-২৩ 
অোিোরণ অজে উিম উিম চজেমোন 

চজে মোরনর  

জনরে 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. বফদদরক 

অনুদাদনয 

প্রফাবৃরি 

20 

১.১. এরনজও সযরজদেন 

 

১.১.১. সযরজস্টাড য এরনজও 

 
ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ২ 48 ৩৬ 75 65 55 45 35 75 80 

রদন ২ 41 45 60 65 70 75 ৮0 60 55 

১.২ এনরজও এয সযরজদেন নফায়ন 1.2.1 সযরজদেন নফায়ন ক্রভপুরঞ্জভূত 
% ২ 100 ৯৬% ৯৬ ৯০ ৮৪ ৭৮ ৭২ ৯৬ ১০০ 

1.2.2 অরনষ্পন্ন সযরজদেন নফায়ন ক্রভপুরঞ্জভূত রদন 
২ 45 ৪0 ৪0 ৪5 ৫0 ৫5 60 ৪0 39 

1.3 এনরজও রফলয়ক ব্যুদযায 

রনদয়াগরফরধ চূড়ান্তকযণ 

1.3 রনদয়াগরফরধ ম্পন্নকযণ 
ভরষ্ট 

রদন 
২ 30/5/2019 30/5/2020 ৩1/1/২১ 28/2/২১ 31/3/২১ ৩০/4/২১ 31/5/21 - - 

1.4  রফরধ প্রস্তুতকযণ 1.4.1 রফরধ প্রণয়ন 
ভরষ্ট 

রদন 
২ 30/5/2019 30/5/2020 ৩1/1/২১ 28/2/২১ 31/3/২১ ৩০/4/২১ 31/5/21 - - 

1.5  দাতা াংস্থায াদথ বা 1.5.1 অনুরষ্ঠত বা ক্রভপুরঞ্জভূত 
াংখ্যা ২ ২১ ২৫ ২8 ২5 ২2 ১৯ ১6 ২8 ৩০ 

1.5.2  রিান্ত ফাস্তফায়ন ক্রভপুরঞ্জভূত 
% ২ ৯৯ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

1.6.বফদদরক অনুদান প্রদাদনয 

প্ররতশ্রুরত 

1.6.1 প্ররতশ্রুত অনুদান ক্রভপুরঞ্জভূত 
সকাটি টাকা ২ ৫৯৭৩ ৭৫৫৯ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৪০০ ৫১০০ ৪৭০০ ৬৫০০ ৭০০০ 

1.7. স্থানীয় প্রাদনয াদথ 

এনরজও'য বা 

1.7.1 অনুরষ্ঠত বা ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ২ ৭৪৭ ৭৩৫ 
৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৭৬০ 

2.বফদদরক 

অনুদাদনয 

মদথাযুি 

ব্যফায ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

18 

2.1 এনরজও রযদ যন 2.1.1 রযদ যন কযা এনরজও ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 
৩ ২৩৭ ১৯৬ ২40 22০ 200 ১8০ ১৬০ ২4০ ২৫০ 

2.2 অরডট 2.2.1 অরডট মাচাইকযণ ক্রভপুরঞ্জভূত 

ক্রভপুরঞ্জভূত 
% ৩ ৯২ ৯৩ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৮৯ ৯৫ ৯৮ 

রদন ৩ ২৯ ২৯ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ২৮ ২৭ 

2.3 প্রকল্প অনুদভাদন 2.3.1 অনুদভারদত প্রকল্প ক্রভপুরঞ্জভূত 

ক্রভপুরঞ্জভূত 

াংখ্যা 
৩ ১০২১ ১৬৫৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১1০০ ১2০০ 

রদন 
৩ ২৬ ২৬ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ২৬ ২৫ 

2.4 অথ যছাড় 2.4.1 ছাড়কৃত অথ য ক্রভপুরঞ্জভূত রদন 
৩ ০৯ ০৯ ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ০৯ ০৯ 

3. সুরফধাফরিতদদয 

জন্য স্বাস্থু ও 

স্যারনদটন ব্যফস্থা 

রনরিতকযণ 

10 

3.1 স্বাস্থুদফাপ্রদান 3.1.1 প্রাথরভক স্বাস্থু সফাদকন্দ্র স্থান ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ২ ১২৮ ১৩০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৩৫ ১৪০ 

3.1.2 প্রদানকৃত স্বাস্থু সফা ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ৩ ৯১০০০০০ ১৩৭৪৪৫৮২ ১০০০০০০০ ৯০০০০০০ ৮০০০০০০ ৭০০০০০ ৬০০০০০০ ১০০০০০ ১১০০০০০০ 

3.2 রফশুি ানীয় এফাং স্যারনদটন 

সুরফধা উন্নতকযণ 

3.2.1 টিউফওদয়র স্থান ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ২ ৫৫৫৩ ৮০৫১ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৬৭০০ ৭০০০ 

3.2.2 স্যারনটাযী ল্যারিন স্থান ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ৩ ১৬৩৭৫ ৯৬৪৭ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০৫০০ ১১০০০ 

4. প্রাক-প্রাথরভক 

রক্ষা এফাং দক্ষতা 

উন্নয়ন প্ররক্ষদণয 

ভূরভকা 
12 

4.1 প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা প্রকল্প 

বৃরিকযণ 

4.1.1 রক্ষাদকন্দ্র স্থান ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 
৩ ৫৩৫ ৫৫৮ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৭০০ 

4.1.2 তাররকার্ভি রক্ষাথী ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 
৩ ৫২২০২০ ৩৬৬৩৫০ ৫০০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৪৬০০০ ৫৫০০০০ ৬০০০০০ 

4.2 কারযগরয ও সবাদকনার রক্ষা 

প্রদান 

4.2.1 কারযগরয ও সবাদকনার সন্টায 

স্থান 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 
৩ ১৭ ১৭ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ 18 19 

৪.২.২ প্রররক্ষত ব্যরি ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 
৩ ৫২৯৯ ৮৫১৯ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৬৫০০ ৭০০০ 
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 রকৌলেে উরেশ্য 

 রকৌলেে 

উরেরশ্যর 

মোন 

কোয যক্রম কম যেোদন সূচক েণনো পিজে একক 
কম যেোদন 

সূচরকর মোন 

প্রকৃে অজযন 

২০১৮-২০১৯ 

প্রকৃে অজযন* 

২০১৯-২০২০ 

ক্ষ্ুমোেো/জনণ যোয়ক ২০২০-২১ 

প্ররক্ষ্পণ  

২০২১-২২ 

প্ররক্ষ্পণ 

 ২০২২-২৩ 
অোিোরণ অজে উিম উিম চজেমোন 

চজে মোরনর 

জনরে 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

5. কভ যাংস্থাদনয 

সুদমাগ সৃরষ্ট ও  

দচতনতামূরক 

প্রকদল্প নুুনতভ ২০% 

ইনপুট যফযা 

রনরিতকযণ 

১৫ 

5.1 আত্মকভ যাংস্থান সৃরষ্ট 

প্ররক্ষণ 

 

5.1.1 আত্মকভ যাংস্থান কৃত 

প্ররক্ষণ 

ক্রভপুরঞ্জভূত 
াংখ্যা ৩ ৬৬০৫৯ ৭৪৫৪৯ ৮০৫০০ ৭৫৫০০ ৭০৫০০ ৬৫৫০০ ৬০৫০০ ৮০৫০০ ৮১৫০০ 

5.2 আত্মকভ যাংস্থাদনয জন্য 

ায়তা প্রদান 

 

5.2.1 ায়তা প্রদান 
ক্রভপুরঞ্জভূত 

% ৩ ১৮ ১৮ ২০ ১9 18 17 16 21 22 

5.3 প্ররতফন্ধীদদয ভাদঝ 

ায়ক াভগ্রী রফতযণ 

 

5.3.1 ায়ক াভগ্রী 

রফতযণ 

ক্রভপুরঞ্জভূত 
াংখ্যা ৩ ৭৬৭৯ ১৫২৫ 5000 4000 3000 2000 1000 5500 6000 

৫.৪ ফ যজনীন ও প্ররতষ্ঠাদনয 

কভ যযত ব্যরিয প্ররক্ষণ 
৫.৪.1 ইনপুট প্রদান 

ক্রভপুরঞ্জভূত 
% ৩ ১৫ ১৫ 20 15 10 5 1 20 21 

৫.৫ প্ররক্ষণকাদর ায়ক 

ইনপুট প্রদান 

৫.৫.1 যফযাকৃত ইনপুট 

উকাযদবাগীদদয িাযা 

ব্যফায রনরিতকযণ 

ক্রভপুরঞ্জভূত 
% ৩ ৯০ ৯০ 90 80 70 60 50 91 92 
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 আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

রক্ষুভাত্রা২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 
অরত 

উিভ 
উিভ চররতভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[১]দাপ্তরযক কভ যকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরি ও 

জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

১০ 

[১.১] ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি (এরএ) ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] এরএ’য কর বত্রভারক প্ররতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকারত 
াংখ্যা ২ ৪ 3 2 1 - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ 10 09 08 

[১.২] শুিাচায/ উিভচচ যায রফলদয় অাংীজনদদয দে 

ভতরফরনভয় 
[১.২.১] ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 1 - 

[১.৩]অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা(GRS) রফলদয় 

সফাগ্রীতা /অাংীজনদদয অফরতকযণ 
[১.৩.১] অফরতকযণ বা আদয়ারজত াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ 1 - 

[১.4] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলদয় সফাগ্রীতাদদয 

অরফতকযণ 
[১.৪.১] অফরতকযণ বা আদয়ারজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 1 - 

[১.৫] তথ্যফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত বত্রভারক 

প্ররতদফদন উিযতন কতৃযদক্ষয রনকট সপ্রযণ 
[১.৫.১] বত্রভারক প্ররতদফদন সপ্ররযত াংখ্যা ২ ৪ ৩ 2 1 - 
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সকৌরগত উদেশ্য (Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of Performance 

Indicators) 

 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 
অরত 

উিভ 
উিভ চররতভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[২]কভ যম্পাদদন গরতীরতা 

আনয়ন ও সফায ভান বৃরি 
৯ 

[২.১] ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরিকযণ % ২ ৮০ ৭০ ৬০ 50 40 

[২.২] রডরজটার সফা চালুকযণ [২.১.২] একটি নতুন রডরজটার সফা চালুকৃত তারযখ ২ 2৫.০২.২১ 2৫.০৩.২১ 25.04.21 25.05.21 - 

[২.৩] সফা রজকযণ 

[২.৩.১] একটি রজকৃত সফা অরধদক্ষদত্র 

ফাস্তফারয়ত 

তারযখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ 15.04.21 15.05.21 - 

[২.4] কভ যচাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রদতুক কভ যচাযীয জন্য প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ সগ্রড ও তদুিয প্রদতুক কভ যচাযীদক 

এরএ রফলদয় প্রদি প্ররক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ 3 2 - 

[২.৫]এরএ ফাস্তফায়দন প্রদণাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুুনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/একজন 

কভ যচাযীদক এরএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদণাদনা 

প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 
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সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of Performance 

Indicators) 

 

রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 
অরত 

উিভ 
উিভ চররতভান চররত ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৩]আরথ যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] ফারল যক ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন [৩.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় ম্পারদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ 70 - 

[৩.২] ফারল যক উন্নয়ন কভ যসূরচ (এরডর)/ফাদজট 

ফাস্তফায়ন 
[৩.২.১] ফারল যক উন্নয়ন কভ যসূরচ (এরডর)/ফাদজট ফাস্তফারয়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ 70 - 

[৩.৩] অরডট আরি রনষ্পরি কাম যক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রক্ষীয় বায় উস্থাদনয জন্য ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ 

সপ্ররযত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরডট আরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২0 -  

[৩.4]  স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরিয তাররকা 

প্রস্তুত ও ারনাগাদকযণ 

[৩.৪.১] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরিয তাররকা প্রস্তুত ও 

ারনাগাদকযণ 
তারযখ ১ ১৫.১২.২০ ১5.০১.২১ ১৫.০২.২১ - - 
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আরভ,  সভাঃ যাদদুর ইরাভ, ভারযচারক (দগ্রড-১), এনরজও রফলয়ক ব্যুদযা, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, 

রচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়-এয রনকট অেীকায কযরছ সম এই চুরিদত ফরণ যত পরাপর অজযদন দচষ্ট থাকফ । 

 

 

আরভ সভা: সতাপাজ্জর সাদন রভয়া, রচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, সভাঃ যাদদুর ইরাভ, ভারযচারক (দগ্রড-১), এনরজও রফলয়ক 

ব্যুদযা, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় এয রনকট অেীকায কযরছ সম এই চুরিদত ফরণ যত পরাপর অজযদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান 

কযফ। 

 

 

 

 

স্বাক্ষরযতঃ        ১৭/০৮/২০২০ 

-----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

সভাঃ যাদদুর ইরাভ      তারযখঃ 

ভারযচারক (দগ্রড-১)          

এনরজও রফলয়ক ব্যুদযা, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়           

 

 

 

 

স্বাক্ষরযতঃ        ১৭/০৮/২০২০ 

-----------------------------------------------   --------------------------------------------------- 

সভা: সতাপাজ্জর সাদন রভয়া     তারযখঃ 

রচফ           

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় 

 

 

 

 

 

 

 



-14- 

 

 

াংদমাজনী ১ 

 

ব্দাংদক্ষ 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ রফফযণ 

01. ADP Annual Development Program 

02. APA Annual Performance Agreement 

০৩. BBS Bangladesh Bureau of Statistics 

04. CA পাভ য Chartered Accountants Firm 

05. CC Citizen Charter 

06. ই-নরথ Electronic Nothi 

07. EGP Electronic Government Procurement 

08. FC-1 Form Foreign Contribution-1 Form 

09. FD Foreign Donation 

10. FDMN Forcibly Displaced Myanmar National 

11. GRS Grievance Redress System 

12. LOI Letter of Intent 

13. NIS National Integrity Strategy 

14. NGOAB NGO Affairs Bureau 

15. NGO Non Government Organization 
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াংদমাজনী ২ 

 

কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং রযভা িরত-এয রফফযণ 

 

ক্ররভক নম্বয কাম যক্রভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

কাম যক্রদভয 

রফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

প্রদি প্রভাণক প্রভাণদকয 

উাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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াংদমাজনী ৩ 

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট  সুরনরদ যষ্ট কভ যম্পাদন চারদামূ  

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

নাভ 

াংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকট 

চারদা/প্রতুাা 

চারদা/প্রতুাায 

সমৌরিকতা 

প্রতুাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

সুযক্ষা সফা 

রফবাগ, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এনরজও রনফন্ধন সযরজস্টাড য 

এনরজও 

60  রদদনয ভদে 

ভতাভত প্রদান 

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয়য 

১২/০৪/২০১২ তারযদখয 

রযত্র 

APA এয অগ্রগরত 

অজযন দফ না। 

আরথ যক 

প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ, 

অথ য ভন্ত্রণারয় 

এনরজও রনফন্ধন সযরজস্টাড য 

এনরজও 

৬০ রদদনয ভদে 

ভতাভত প্রদান 

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

২০২০-২০২১ 

APA এয অগ্রগরত 

অজযন দফ না। 

অথ য ভন্ত্রণারয় এনরজও রফলয়ক 

ব্যুদযায 

রনদয়াগরফরধ 

চূড়ান্তকযণ  

রনদয়াগরফরধ 

ম্পন্নকযণ 

৩১/০১/২০২১ 

তারযদখয ভদে 

অনুদভাদন  

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

২০২০-২০২১ 

APA এয অগ্রগরত 

অজযন দফ না। 

আইন রফচায ও 

াংদ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

রফরধ প্রস্তুতকযণ রফরধ প্রণয়ন ৩১/০১/২০২১ 

তারযদখয ভদে রফরধ 

প্রণয়ন  

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

২০২০-২০২১ 

APA এয অগ্রগরত 

অজযন দফ না। 

 

 

 

 


