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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জাতীয়  িতবী  উয়ন  ফাউেশেনর  মােম  দেশর  ৬৪  জলায়  ১০৩  িতবী  সবা  ও  সাহা  কের  মােম  িতবী  িেক
িবনাে  ায়  ৪১  ল  ৪  হাজার    িচিকৎসা  ও  থরািপ  সবা  এবং  ায়  ৩৪  হাজার  সহায়ক  উপকরণ  দান  করা  হেয়েছ।  িতবিতা
সিকত সমিত িবেশষ িশা নীিতমালা, ২০০৯ এর আওতায় দেশর ৬২  বসরকাির ি িতবী িবালেয়র ৮১৯ জন িশক-
কম চারীর ১০০% বতন ভাতািদ দান করা হে। ৯ হাজার ২ শত জন িতবী ছা-ছাীর িবেশষ িশা দান কায ম চলমান আেছ।
কম জীবী িতবীেদর জ হােেল ৩২ জন িতবী ির আবাসন িনিত করা হেয়েছ। অজম িরেসাস  সােরর মােম ায় ১০
হাজার জনেক কাউেিলং সবা দান করা হেয়েছ। এ ছাড়াও জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশনেক িতবী উয়ন অিধদের পােরর
কাজ চলমান রেয়েছ। জাতীয় িতবী কমে িনম াণ কাজ শষ হেয়েছ| িতবী ীড়ািবদেদর জ এক ীড়া কমে িনম ােণর জ
কের িডিপিপ ণয়ন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর কায ম বাবায়েনর ে ধান চােল হে িবধােভাগীেদর এক কীয় িডিজটাল
তভাােরর আওতায় আনয়ণ এবং ই-সািভ েসর মােম  েয়,  সমেয়র মে দতা ও তার মােম িবধােভাগীেদর
দারেগাড়ায় কািত মােনর সবা েছ দয়া। িবধােভাগী বাছােয়র ে এক  বাপনার মােম Targeting Error াস
করাও সংার এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

সবা দােন াচােরর অশীলন িনিতকরণ, সবাদােন নন ইেনােভশনেক উৎসািহত দান এবং সবা দান পিতেক ২০২২ সােলর মে
িডিজটালাইেজশন করা হেব। িতবী সবা ও সাহা ক উপেজলা পয ায় পয  সসারণ করা হেব। ত অেলর িতবী
জনেগাীেক িবনাে িফিজওেথরািপ, অেপশনাল থরািপ, িহয়ািরং ট, িভয়াল ট, কাউেিলং, িশণ, সহায়ক উপকরণ িবতরণ
ইতািদ সবা দান করা হেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িতবী সবা ও সাহা কের মােম ১২.৫০ ল িতবী িেক শারীিরক ও থরািপ সবা দান ;
অজম িরেসাস  সােরর মােম ১ হাজার িবধােভাগী অিভভাবকেক অজেম আা িশর জীবনমান উয়েন পরামশ  সবা
দান ;
িতবী সবা ও সাহা কের মােম ৮ হাজার িতবী িেক সহায়ক উপকরণ সরবরাহ ;
জাতীয় িবেশষ িশা ক ও বসরকাির িতবী িবালেয়র মােম ৮৫০০ জন িতবী িশেক িবেশষ িশা দান ;
িতবী িেদর িনেয় কম রত বসরকাির সংােক ায় ১ কা ৪০ ল টাকা অদান দান ;
জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশনেক িতবী উয়ন অিধদর এ পারকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন

এবং

সিচব, সমাজকাণ মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশর সকল ধরেণর িতবী িেদর জীবনমান উয়ন ও তােদর াথ রা।

১.২ অিভল (Mission)
• আজািতক উোগ ও সবা মােনর আেলােক এবং জািতসংঘ ঘািষত UNCRPD, িতবী ির অিধকার ও রা আইন
২০১৩ ও িনউেরা-ডেভলপেমাল িতবী রা া আইন ২০১৩ এর আেলােক বাংলােদেশর সকল ধরেণর িতবী জনেগাীর
াভািবক জীবন ধারণ, সমময াদা, অিধকার, থরািপ সবা ও নব াসেন সহায়তাসহ ণ  অংশহণ এবং একীত সমাজ বা
িনিতকরণ।
•  িতবী  জনেগাীেক  সমােজর  ল  াতধারায়  সৃ  করার  জ সামািজক  সেচতনতা  ও  আইেনর  শাসন  িতার  মােম
দেশর সািব ক উয়ন সাধন।
• িতবী িবষয়ক যাবতীয় কায ম সময় সাধন এবং জাতীয় পয ােয় নীিত িনধ ারণ ও নীিত বাবায়ন িবষেয় কায কর িমকা
পালন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িতবী িেদর জীবনমান উয়েন সবা ও সহায়তা দান

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িতবিতা সংা নীিত ণয়ন ও বাবায়ন
২. দেশর িতবী জনেগাীর জীবনমান উয়ন
৩. দেশর সকল িতবী ও িকণ িতবী িেদরেক সবা ও সহায়তা দান
৪. িতবী িবষয়ক ােসবী সমাজকাণ িতানসহেক সহেযািগতাকরণ
৫. িবধাবিত িতবী িশেদর িতপালন, িশণ, িশণ ও নব াসন
৬. িতবী িবষয়ক কায াবলীর সময় সাধন
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িতবী িেদর সবা ও সহায়তা
কায েমর িবধােভাগীর আওতা
সসারণ

িতবী সবা ও সাহা
ক থেক দ সবা
সংা

ল জন ১২.০০ ১২.৫০ ১২.৬০ ১২.৮০
জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন, িতবী সবা ও
সাহা ক, অজম িরেস াস সার, মাবাইল থরািপ
ভান, ি িতবী িবালয় ইতািদ।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িতবী
িেদর
জীবনমান
উয়েন সবা
ও সহায়তা
দান

৭৫

[১.১] িতবী িেদর ১০৩ 
িতবী সবা ও সাহা কের
মােম শারীিরক ও থরািপ সবা
দান

[১.১.১] দ সবা সংা ল ২০ ১২ ১২.৫০ ১১.২৫ ১০.০০ ৮.৭৫ ৭.৫ ১২.৬০ ১২.৮০

[১.২] িতবী িেদর ৩২ 
মাবাইল থরািপ ভােনর মােম
থরািপ সবা দান

[১.২.১] দ সবা সংা ল ৫ ০.৯৯ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.২০ ১.৩০

[১.৩] অজম িরেসাস  সােরর
মােম পরামশ  সবা দান

[১.৩.১] িবধােভাগী
অিভভাবক

সংা ২ ১০০০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৫০০ ২০০০

[১.৪] িতবী িেদর সহায়ক
উপকরণ সরবরাহ

[১.৪.১] িবধােভাগী সংা ৮ ৮০০০ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ৯০০০ ১০০০০

[১.৫] িতবী িশেদর িবেশষ
িশা দান

[১.৫.১] িবধােভাগী িশাথ সংা ৫ ৭৭০৯ ৮৫০০ ৭৬৫০ ৬৮০০ ৫৯৫০ ৫১০০ ৯০০০ ১০০০০

[১.৬] িতবী িেদর
কম সংান মলা

[১.৬.১] কম ম িতবী
ি

জন/সংা ৫ ৬৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৬০ ৭০

[১.৭] িতবী িেদর জীবন মান
উয়েন িতবী ির উয়ন
মলা

[১.৭.১] িতবী িেদর
গণসেচতনতা ি করা

জন/সংা ৪ ৫০০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৬০০০০ ৬৫০০০

[১.৮] শাল ল ফর িচলেন
উইথ অজম কায ম

[১.৮.১] অজম বিশ
স িশেদর িবেশষ িশা

সংা ৪ ১৪০ ১৪০ ১২৬ ১১২ ৯৮ ৮৪ ১৫০ ১৬০

[১.৯] কম জীবী ষ ও মিহলা
িতবী িেদর জ আবাসন
বা করা

[১.৯.১] িতবী িেদর
আবাসেনর বা করা

সংা ৪ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০

[১.১০] িতবী িেদর অদান
দান

[১.১০.১] িতবী িেদর
উয়েনর জ বসরকাির
সংােক অদান

ল ৫ ১৭০ ১৪০ ১২৬ ১১২ ৯৮ ৮৪ ১৫০ ১৬০

[১.১১] পিরবারহীন িশেদর জ
িতবী িশ িনবাস

[১.১১.১] িতবী িনবােস
অবানরত িশ

সংা ২ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৩৯ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১২] অজম বিশ স
িশেদর িপতা মাতা/অিভভাবকেদর
অজম বাপনায় িশণ

[১.১২.১] অজম িশেদর
িপতা-মাতা /অিভভাবক

সংা ৩ ১৫০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৬০ ১৮০

[১.১৩] জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর কমকতা-কমচারীেদর
দতা উয়ন শিণ

[১.১৩.১] ফাউেশেনর
কমকতা-কমচারী

সংা ৪ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ৪০

[১.১৪] িতবী সবা ও সাহা
কের কম কতা-কম চারীসহ
টকিনকাল জনবেলর দতা উয়ন
িশণ (দেশ/িবেদেশ)

[১.১৪.১] িতবী সবা ও
সাহা কের কম কতা-
কম চারীসহ টকিনকাল
জনবল

সংা ৪ ৬০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬৫০ ৬৫০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৩৯ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ
জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৩৯ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৩৯ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, বাপনা পিরচালক, জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন, সিচব, সমাজকাণ মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  সমাজকাণ  মণালয়  িহসােব  বাপনা  পিরচালক,  জাতীয়  িতবী  উয়ন  ফাউেশন-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন
সমাজকাণ মণালয়

তািরখ

সিচব
সমাজকাণ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জা: ঃ উঃ ফাঃ জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন

২ বাঃ জাঃ সঃ কঃ প বাংলােদশ জাতীয় সমাজকাণ পিরষদ

৩ িসঃ এসঃ িপঃ িবঃ চাই সনেসভ সাাল ােটকশন ইন বাংলােদশ (ক)

৪ এসঃ িসঃ এঃ আরঃ সািভ েসস ফর িথ িচলেন এট ির (ক)

৫ আরঃ এসঃ এসঃ রাল সাাল সািভ েসস

৬ আরঃ এমঃ িসঃ রাল মাদার সার

৭ ইউঃ িসঃ িডঃ আরবান কিমউিন ডেভলপেম

৮ ঃেসঃ সাঃ কঃ িতবী সবা ও সাহা ক

৯ িডঃ িসঃ এঃ আরঃ িডজএিবিল এ িচলেন এট ির (ক)

১০ আইঃ িডঃ এসঃ িসঃ ইিেেটড িডজএিবিল সািভ স সার
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িতবী িেদর ১০৩ 
িতবী সবা ও সাহা কের
মােম শারীিরক ও থরািপ সবা
দান

[১.১.১] দ সবা সংা

দশাপী ১০৩ িতবী সবা ও সাহা কের মােম অজম বা
অজমেকাম িডজঅড ারস, শারীিরক িতবিতা, মানিসক অতাজিনত
িতবিতা, ি িতবিতা, বাকিতবিতা, িিতবিতা, বণিতবিতা,
বণ-িিতবিতা, সিরাল পালিস, ডাউন িসনোম, বমািক িতবিতা এবং
অা িতবিতা স ি এবং িতবিতা স িগণেক
িফিজওেথরািপ, অেপশনাল থরািপ, িচ এ ােয়জ থরািপ এবং িবনাে
সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়। সই সােথ তােদর অিভভাবকগণেক
কাউেিলং/পরামশ , তেসবা, রফােরল সবা দান করা হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] িতবী িেদর ৩২ 
মাবাইল থরািপ ভােনর মােম
থরািপ সবা দান

[১.২.১] দ সবা সংা

দশাপী ১০৩ িতবী সবা ও সাহা কের তাবধােন ৩২  মাবাইল
থরািপ ভােনর মােম অজম বা অজমেকাম িডজঅড ারস, শারীিরক
িতবিতা, মানিসক অতাজিনত িতবিতা, ি িতবিতা, বাকিতবিতা,
িিতবিতা, বণিতবিতা, বণ-িিতবিতা, সিরাল পালিস, ডাউন
িসনোম, বমািক িতবিতা এবং অা িতবিতা স ি এবং
িতবিতা স িগণেক িফিজওেথরািপ, অেপশনাল থরািপ, িচ এ
ােয়জ থরািপ এবং িবনাে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়। সই সােথ
তােদর অিভভাবকগণেক কাউেিলং/পরামশ , তেসবা, রফােরল সবা দান করা
হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] অজম িরেসাস  সােরর
মােম পরামশ  সবা দান

[১.৩.১] িবধােভাগী
অিভভাবক

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন থেক অজেম আা িশেদর
অিভভাবকগণেক অিক িশেদর লালনপালন, তােদর িশা, িশণ, থরাপী
দােনর িবষেয় িশণ ও পরামশ  দান করা হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] িতবী িেদর সহায়ক
উপকরণ সরবরাহ

[১.৪.১] িবধােভাগী

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন পিরচািলত দশাপী ১০৩ িতবী সবা ও
সাহা কের মােম অজম বা অজমেকাম িডজঅড ারস, শারীিরক
িতবিতা, মানিসক অতাজিনত িতবিতা, ি িতবিতা, বাকিতবিতা,
িিতবিতা, বণিতবিতা, বণ-িিতবিতা, সিরাল পালিস, ডাউন
িসনোম, বমািক িতবিতা স িগণেক িবনাে সহায়ক উপকরণ
সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] িতবী িশেদর িবেশষ
িশা দান

[১.৫.১] িবধােভাগী িশাথ
জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন পিরচািলত সারােদেশ ৬২ বসরকাির
িিতবী িবালেয়র মােম ৮৫০০ িতবী ছা-ছাীেক িশা দান করা
হেব।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৬] িতবী িেদর কম সংান
মলা

[১.৬.১] কম ম িতবী
ি

িতবী িেদর কম সংােনর জ িশাগত যাতা অযায়ী চারী দােনর
জ িবিভ কেপ ােরট ও বািণিজক সংা িনেয় জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর মােম কম সংান মলার আেয়াজন করা হেব।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] িতবী িেদর জীবন মান
উয়েন িতবী ির উয়ন মলা

[১.৭.১] িতবী িেদর
গণসেচতনতা ি করা

িতবী িেদর উয়েন িতবছর ৩ িডেসর থেক সাহ াপী জাতীয় িতবী
উয়ন ফাউেশন কাােস িতবী ির উয়ন মলা আেয়াজন করা হয়। উ
মলায় িতবী িেদর ারা উৎপািদত িবিভ প ািদ দশ ন, িবপনন ও
িবয় করা হয়।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] শাল ল ফর িচলেন
উইথ অজম কায ম

[১.৮.১] অজম বিশ স
িশেদর িবেশষ িশা

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর আওতাধীন ১১  শাল ল ফর িচলেন
উইথ অজম কায ম চলমান আেছ। উ কায েমর মােম উ িবালয় সেহ
২০১৯-২০ অথ বছের ১৪০ জন অজম আা িশ অৈবতিনকভােব পড়ানা করার
িবধা দান করা হেব।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.৯] কম জীবী ষ ও মিহলা
িতবী িেদর জ আবাসন
বা করা

[১.৯.১] িতবী িেদর
আবাসেনর বা করা

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন কাােস িতবী কম জীবী ২  হােল
(ষ ও মিহলা) চলমান রেয়েছ। উ হােলেয় ৩০ জন িতবী ির
আবাসেনর িবধা দান করা হেব।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.১০] িতবী িেদর অদান
দান

[১.১০.১] িতবী িেদর
উয়েনর জ বসরকাির
সংােক অদান

িতবী িেদর নব াসেনর জ িতবিতা িনেয় কায েম সংি বসরকাির
সংার অেল অদান দােনর জ ২০১৯-২০ অথ বছের ১ কা ৪০ ল টাকা
বরা দােনর পিরকনা রেয়েছ।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.১১] পিরবারহীন িশেদর জ
িতবী িশ িনবাস

[১.১১.১] িতবী িনবােস
অবানরত িশ

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন কাােস পিরবারহীন ১  িতবী িশিনবাস
রেয়েছ। উ িতবী িশিনবােস ৮ জন িতবী িশ (িসিপ) রেয়েছ। জাতীয়
িতবী উয়ন ফাউেশন তােদর আবািসক িবধা দান করেছ এবং তা চলমান
থাকেব।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.১২] অজম বিশ স
িশেদর িপতা মাতা/অিভভাবকেদর
অজম বাপনায় িশণ

[১.১২.১] অজম িশেদর
িপতা-মাতা /অিভভাবক

অজম বিশ স িশেদর িপতা মাতা/অিভভাবকেদর অজম বাপনা
িশণ কায ম চলমান রেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ বছের ১৫০ জন অজম িশেদর
িপতা-মাতা /অিভভাবকেদর িশেণর জ কম পিরকনা রেয়েছ।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৩] জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর কমকতা-কমচারীেদর
দতা উয়ন শিণ

[১.১৩.১] ফাউেশেনর
কমকতা-কমচারী

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর কমকতা-কমচারীেদর দতা উয়ন শিণ
কায ম চলমার রেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ বছের ৪০ জন কম কতা-কম চারীেদর
িশেণর কম চী রেয়েছ।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৪] িতবী সবা ও সাহা
কের কম কতা-কম চারীসহ
টকিনকাল জনবেলর দতা উয়ন
িশণ (দেশ/িবেদেশ)

[১.১৪.১] িতবী সবা ও
সাহা কের কম কতা-
কম চারীসহ টকিনকাল
জনবল

িতবী সবা ও সাহা কে কম রত ৬০০ জন কম কতা-কমচারীেদর দতা
উয়ন িশণ বাবায়েনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশেনর বািষ ক
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয়
হায়ন ও গণত
মণালয়

িতবী িেদর আবাসেনর
বা করা

পিরকনা মাতােবক তকাজ স
এ সকল িতান সমাজকাণ
মণালেয়র উয়ন কের
তকােজর সােথ সৃ

১. কের তকােজর বাবায়ন দীঘ ািয়ত হেব। ২. িবধােভাগীগণ
িত হেব; ৩. জনসাধারেণর িনকট সরকােরর িতিত বাধা
হেব। ৪. উয়ন বােজেটর সািব ক বাবায়ন িত হেব।


