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অরিেফতর/সাংস্থার কে িসম্পােদনর সারব িক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং েরবষ্যৎপররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট রনউদরা -ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের অরিকার সুরক্ষায় আইন দ্বারা প্ররতরষ্ঠত 

একটি নবগঠিত সাংস্থা। রনউদরা -ডেদেলপদেন্টাল ট্রাস্ট আই ন ২০১৩ এর োেদে ট্রাস্ট স্থাপদনর পর সরকার ২০১৪ সদন রনউদরা-

ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রারস্টদবাে ি নাদে একটি ডবাে ি গঠন কদর। ট্রাদস্টর কার্ িক্রে সুষ্ঠুোদব সম্পােদনর জন্য ১৯ জনবদলর 

একটি সাাংগঠরনক কাঠাদো অনুদোরেত হদয়দছ । রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কে িচারীদের চাকুরী প্ররবিানোলা 

২০১৮ প্রণয়ন করা হদয়দছ। অনুদোরেত জনবদলর েদে আউটদসারস িাং পদ্বরতদত পূরণদর্াগ্য ৮ টি পে ইদতােদে পূরণ করা হদয়দছ 

বারক পেগুদলা চাকুরী প্ররবিানোলা অনুর্ায়ী পূরদণর উদযাগ গ্রহণ করা হদয়দছ। ট্রাদস্টর স্থায়ী তহরবদলর অনুকূদল সরকাদরর রনকট 

হদত এ পর্ িন্ত ৫৬,০৪,১৯,৫০০ (ছাপ্পান্ন ডকাটি চার লক্ষ ঊরনশ হাজার পাঁচশত) টাকা বরাে প্রোন করা হদয়দছ র্া ট্রাদস্টর স্থায়ী 

তহরবদল এফরেআর করা হদয়দছ। এছাড়া োননীয় প্রিানেন্ত্রীর  ত্রাণ তহরবল হদত ৫.০০ (পাঁচ ডকাটি) ও ডবসরকারর উৎস হদত এ 

পর্ িন্ত ৩০ .০০ লক্ষ টাকা অনুোন পাওয়া রগদয়দছ র্া ট্রাদস্টর স্থায়ী তহরবদল র অনুকুদল এফরেআর করা হদয়দছ। ডেদশর হাসপাতাল 

সমূদহ এনরেরে প্ররতবন্ধী ব্যরিদের স্বাস্থযদসবা রনরিতকদল্প ওয়ানস্টপ ডহলথ সারে িস চালু ও এ লদক্ষয করেটি গঠন এবাং করেটির 

সেস্যগদনর সেন্বদয় অবরহত করন ও প্ররশক্ষণ কে িশালার আদয়াজন করা হদয়দছ। এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট রবষয়ক ডজলা করেটি 

সমূহ কার্ িকর করা হদয়দছ। ইদতােদে ৮১১ জন এনরেরে ব্যরিদক রচরকৎসা সহায়তা রহদসদব প্ররতজনদক ৫,০০০ হাজার টাকা 

কদর সহায়তা প্রোন করা হদয়দছ এবাং চলরত অথ ি বছদর ১২০০ জন এনরেরে ব্যরিদক আরথ িক সহায়তা প্রোদনর কার্ িক্রে চলোন। 

এনরেরে রশক্ষাথীদের জন্য রবদশষ রশক্ষা পাঠ্যক্রে ও রবদশষ রশক্ষা নীরতোলা  প্রণয়ন করা হদয়দছ র্া অনুদোেন পর্ িাদয় রদয়দছ। 

প্ররতবছর ২১ োচ ি োউন রসনদরাে রেবস এবাং ২ এরপ্রল রবশ্ব অটিজে সদচতনতা রেবস পালন করা হদে। 

সেস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ:  

রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কার্ িক্রে বাস্তবায়দনর ডক্ষদত্র প্রিান চযাদলঞ্জ হদে এনরেরে প্ররতবন্ধী ব্যরিদের 

কল্যাদণ ট্রাস্ট আইন অনুর্ায়ী রবরেন্ন কার্ িক্রে গ্রহণ ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়দন অনুদোরেত সাাংগঠরনক কাঠাদো অনুর্ায়ী েক্ষ জনবল 

রনদয়াগ কদর আধুরনক প্দ্দ্ধরত ও সেতার সাদথ স্বল্প ব্যদয় ও স্বল্প সেদয়র েদে এনরেরে ব্যরিদের রনকট কারিতোদনর ডসবা 

ডপৌদছ ডেয়া।  

েরবষ্যৎ পররকল্পনা 

ডসবা োদন শুদ্ধাচাদরর অনুশীলন রনরিতকরণ, ডসবাোদন নতুন ইদনাদেশনদক উৎসাহ প্রোন এবাং ডসবা প্রোন পদ্ধরতদক ২০১৯ 

সাদলর েদে রেরজটালাইদজশন করা হদব। এনরেরে সুরক্ষা ট্রাদস্টর কার্ িক্রে ডজলা পর্ িাদয় সম্প্রসারণ করা হদব। এনরেরে 

রশক্ষাথীদের রশক্ষা উপবৃরি প্রোন, এনরেরে  ব্যরিদের রচরকৎসা সহায়তার লদক্ষয আরথ িক অনুোন, প্ররশক্ষণ, এনরেরে রনদয় 

কাজকরা সাংগঠনসমূহদক রনবন্ধন প্রোন ও সহায়তা োন, ডেদশর সকল এনরেরে প্ররতবন্ধী ব্যরিদের জীবন ও স্বাস্থযঝুঁরক হ্রাস কদল্প 

স্বাস্থযবীো প্রবতিন, এনরেরে রশশুর রপতা োতা / অরেোবকদের েদে সদচতনতা বৃরদ্ধর লদক্ষয ডকয়ার রগোর রিলে ডট্ররনাং ডপ্রাগ্রাে 

চালু, এনরেরে ব্যরিদের জন্য ডশল্টার ডহাে স্থাপন। 

২০১৯-২০ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 ডেদশর হাসপাতাল সমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা সারে িস গরতশীল করা হদব এবাং এ লদক্ষয সাংরিষ্টদের প্ররশক্ষণ প্রোন 

করা হদব।  

 ২০০০ এনরেরে ব্যরিদক রচরকৎসা সহায়তা রহসাদব আরথ িক অনুোন প্রোন করা হদব। 

 সরকারী উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস হদত অথ ি সাংগ্রদহর উদেযাগ গ্রহণ করা হদব।  

 ট্রাস্ট আইন ও রবরিোলা অনুর্ায়ী অটিজে ও এনরেরে রনদয় কাজ করা ও কাজ করদত আগ্রহী ডস্বোদসবী 

সাংস্থাসমূহদক রনবন্ধন প্রোন করা হদব। 

 রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কে িচারীদের চাকুররর প্ররবিানোলা অনুর্ায়ী ট্রাদস্টর জনবল 

রনদয়াগোন। 
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উপক্রেরণকা (Preamble) 
রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহতা 

ডজারোরকরণ, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর োেদে রুপকল্প ২০২১ এবাং 

এসরেরজ ২০৩০ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয-  

 

ব্যবস্থাপনা পররচালক  রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

 

এবাং 

 

রসরনয়র সরচব , সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়,  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

এর েদে ২০১৯ সাদলর জুন োদসর . . . . . তাররদে এই বারষ িক কে িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা।  

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উেয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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ডসকশন ১ 

রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর  

রূপকল্প (Vision), অরেলক্ষয (Mission), ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 
বাাংলাদেদশর রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের অরিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনোন উন্নয়ন;  

 

১.২ অরেলক্ষয (Mission) 
 জারতসাংঘ ডঘারষত UNCRPD এর আদলাদক বাাংলাদেদশর রনউদরা ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীর 

সেের্ িাো, অরিকার, পূণ ি অাংশগ্রহণ এবাং সোদজর মূলদরাতিারায় সম্পপিি করদনর োেদে ডেদশর সারব িক উন্নয়ন 

সািন; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী রবষয়ক র্াবতীয় কার্ িক্রে সেন্বয় সািন এবাং জাতীয় পর্ িাদয় নীরত রনি িারণ ও নীরত 

বাস্তবায়ন রবষদয় কার্ িকর ভূরেকা পালন; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের জীবনব্যাপী র্ত্নপররচর্ িা, আবাসন, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, পুনব িাসন ও স্বাস্থযদসবা 

রনরিতকরন; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধীতা রবষয়ক গদবষণা প্ররতদবেন, বুদলটিন, জান িাল, সােরয়কী ও পুরস্তকা প্রকাশ; 

 রনউদরা-ডেদেলদেন্টাল  প্ররতবন্ধী ব্যরিদের  ক্রীড়া, শরীরচচ িা ও সাাংস্কৃরতক কে িকাদে অাংশগ্রহণ রনরিতকরদণর 

কার্ িকর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 

১.৩ ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ অরিেফতর/ সাংস্থার ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১. রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের উন্নয়ন 

১.৩.২ আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১. েক্ষতার সদে বারষ িক কে িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন 

 ২. েক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন 

 ৩. তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

 ৪. কার্ িপদ্ধরত ও ডসবার োদনান্নয়ন 

 ৫. কে ি পররদবশ উন্নয়ন 

 ৬. আরথ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions) 

 ১. রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবরন্ধতা সাংক্রান্ত নীরত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

 ২. ডেদশর রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী জনদগাষ্ঠীর জীবনোন উন্নয়ন; 

 ৩. এনরেরে রনদয় কাজ কদর ও করদত আগ্রহী ডস্বোদসবী সাংস্থা সমূহদক রনবন্ধন প্রোন ও সহায়তা োন; 

 ৪. রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধীদের রশক্ষা, কাররগরর সহায়তা, প্ররশক্ষণ ও পুনব িাসন;  

 ৫. এনরেরে প্ররতবন্ধীদের স্বাস্থযদসবা রনরিত করদণর লদক্ষয রবরেন্ন কার্ িক্রে গ্রহণ; 

 6. এনরেরে প্ররতবন্ধী রবষয়ক কার্ িাবলীর সেন্বয় সািন;  
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ডসকশন ২ 

অরিেফতর/সাংস্থার রবরেন্ন কার্ িক্রদের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব কে ি সম্পােন সূচকসমূহ একক 

প্রকৃত 

লক্ষযোত্রা  

২০১৯-

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

রনি িাররত লক্ষযোত্রা 

অজিদনর  

ডক্ষদত্র ডর্ৌথোদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

েন্ত্রণালয়/রবোগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাে উপািসূত্র 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

২০১7-

২০১8 

২০১৮-

২০১৯ 

এনরেরে ব্যরিদের স্বাস্থযদসবা রনরিতকদল্প 

হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা চালু ও এ 

লদক্ষয অবরহতকরন ও প্ররশক্ষণ কে িশালা 

আদয়াজদনর োেদে এনরেরে ব্যরিদের 

স্বাস্থযদসবা প্রারপ্ত সহজীকরন। 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক 

কে িশালার অাংশগ্রহণ কারীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ১00 ---- ২00 ২00 ১00 সকে 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

স্বাস্থয অরিেপ্তর 

রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

এনরেরে ব্যরিদের রচরকৎসা সহায়তা রহদসদব 

আরথ িক অনুোন প্রোদনর োেদে অসেল 

এনরেরে ব্যরিদের স্বাস্থযদসবার পথ প্রশস্থকরণ 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক 

অনুোন প্রাপদকর সাংখ্যা  

সাংখ্যা ৮১১ ১২০০ ২০০০ ২৫০০ ৩০০০ সকে 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

ট্রারস্ট ডবাে ি 

ডজলা করেটি 

রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

এনরেরে রনদয় কাজ করা ও করদত আগ্রহী 

ডস্বোদসবী সাংস্থাদক রনবন্ধন প্রোন 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী সাংস্থা 

সাংখ্যা 

---- ---- 
২০ ২৫ ২৫ 

সদসঅে 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট 

ট্রারস্ট ডবাে ি 

ডজলা করেটি 
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ডসকশন ৩ 

ডকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রে, কে িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযোত্রাসমূহ 

ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 
কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপন 

২০২০-

২০২১ 

প্রদক্ষপন 

২০২১-

২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

চলরত 

োন 

চলরত 

োদনর 

রনদম্ন 

২০১৭ 

২০১৮  

২০১৮ 

২০১৯ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েন্ত্রণালয়/ রবোদগর ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[২] রনউদরা-

ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী 

ব্যরিদের উন্নয়ন 

৮০ [২.২] ওয়ানস্টপ 

স্বাস্থযদসবা 

রবষয়ক 

অবরহতকরন ও 

প্ররশক্ষণ কে িশালা 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা ২৫ ১০০ ---- ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২00 ১00 

[২.৫] এনরেরে 

ব্যরিদের 

রচরকৎসা সহায়তা 

রহদসদব আরথ িক 

অনুোন প্রোন 

[২.৫.১] 

সুরবিাদোগী 

এনরেরে ব্যরি 

সাংখ্যা ৩০ ৮১১ ১২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২৫০০ ৩০০০ 

[২.৬] এনরেরে 

রনদয় কাজ করা ও 

করদত আগ্রহী 

ডস্বোদসবী সাংস্থাদক 

রনবন্ধন প্রোন 

[২.৬.১] 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী 

সাংস্থা 

সাংখ্যা  ২৫ -- -- ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ২৫ 
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 
কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষপন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষপন 

২০২১-

২০২২ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

        

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

চলরত 

োন 

চলরত 

োদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] েক্ষতার সদে 

বারষ িক কে িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

৬ [১.১] েসড়া বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরি 

োরেল 

[১.১.১] রনি িাররত 

সেয়সীোর েদে েসড়া 

চুরি েন্ত্রণালদয় োরেলকৃত 

তাররে ১ োরেলকৃত োরেলকৃত ১৯-০৪-

২০১৯ 

২২-০৪-

২০১৯ 

২৪-০৪-

২০১৯ 

২৫-০৪-

২০১৯ 

২৬-০৪-

২০১৯ 

  

[১.২] োঠপর্াদয়র 

কার্ালয়সমূদহর সদে 

২০১৮-১৯ অথ ি বছদরর 

বারষ িক কে িসম্পােন 

চুরি স্বাক্ষর 

[১.২.১] রনি িাররত 

সেয়সীোর েদে চুরি 

স্বাক্ষররত 

তাররে ১ -- -- ২৬-৩০ জুন -- -- -- -- 

 

 

 

  

[১.৩] ২০১৮-১৯ অথ ি 

বছদরর বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরির 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োরেল 

[১.৩.১] রনি িাররত তাররদে 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 

তাররে ১ োরেলকৃত  োরেলকৃত  ১৩-৭-২০১৯ ১৭-৭-

২০১৯ 

১৮-৭-

২০১৯ 

১৯-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

   

[১.৪] বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

 

 

[১.৪.১] নত্রোরসক 

প্ররতদবেন োরেলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ -- --   
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 
কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষপন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষপন 

২০২১-

২০২২ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

        

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

চলরত 

োন 

চলরত 

োদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১.৫] বারষ িক 

কে িসম্পােন চুরির 

অি ি বারষ িক মুল্যায়ণ 

প্ররতদবেন োরেল। 

[১.৫.১] রনি িাররত তাররদে 

অি ি বারষ িক মূল্যায়ণ 

প্ররতদবেন োরেলকৃত 

তাররে ১ োরেলকৃত োরেলকৃত ২৪-১-২০২০ ২৫-১-

২০২০ 

২৬-১-

২০২০ 

২৭-১-

২০২০ 

২৮-১-

২০২০ 

  

[১.৬] বারষ িক 

কে িসম্পােন-এর সদে 

সাংরিষ্ট কে িকতিাদের 

প্রদণােনা প্রোন 

[১.৬.১] নবদেরশক 

প্ররশক্ষদণ ডপ্রররত কে িকতিা 

সাংখ্যা ১ -- ২ ৫ ৪  ৪ ৩ ২   

 

 

 

 

 

 

 

[২] েক্ষতা ও ননরতকতার 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

[২.১] সরকারর 

কে িসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ রবরেন্ন 

রবষদয় 

কে িকতিা/কে িচারীদের 

জন্য প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

[২.১.১]প্ররশক্ষদণর সেয় জন 

ঘন্টা 

১ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার 

ডকৌশল বাস্তবায়ন 

[২.২.১] শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন 

কে ি পররকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ কাঠাদো  প্রণীত ও 

োরেলকৃত 

তাররে ১ -- োরেলকৃত ১৫-৭-২০১৯ ৩১-৭-

২০১৯ 

-- -- -- -- -- 
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 
কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষপন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষপন 

২০২১-

২০২২ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

        

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

চলরত 

োন 

চলরত 

োদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 [২.২.২]রনি িাররত 

সেয়সীোর েদে নত্রোরসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ --   

[৩] তথ্য অরিকার ও 

স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

বাস্তবায়ন 

২ [৩.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাে করন  

৩.১.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত  

% ১ -- হালনাগাে

কৃত 

োদসর প্রথে 

সপ্তাহ 

োদসর 

রদ্বতীয় 

সপ্তাহ 

োদসর 

র্ততীয় 

সপ্তাহ 

-- --   

[৩.২] বারষ িক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

[৩.২.১] বারষ িক প্ররতদবেন 

ওদয়ব সাইদট প্রকারশত 

তাররে ১ --  ১৫ অদটাবর ২৯ 

অদটাবর 

১৫ 

নদেম্বর 

৩০ 

নদেম্বর 

১৫ 

রেদসম্বর 

  

[৪] কার্ িপদ্ধরত ও ডসবার 

োদনান্নয়ন 
৫ 

[৪.১] ই-ফাইরলাং 

পদ্ধরত প্রবতিন 

[৪.১.১]ই-ফাইরলাং পদ্ধরত 

প্রবরতিত 

তাররে ১ -- -- ২৮-২-

২০২০ 

৩০-৩-

২০২০ 

৩০-৪-

২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 

২৯-৬-

২০২০ 

  

[৪.২.রপআরএল শুরুর 

২ োস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কে িচারীর ছুটি নগোয়ন 

ও ডপনশন েঞ্জুরীপত্র 

যুগপৎ জারর রনরিত 

করন 

[৪.২.১]রপআরএল শুরুর 

দুইোস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কে িচারীর ছুটি নগোয়ন ও 

ডপনশন েঞ্জুরীপত্র যুগপৎ 

জাররকৃত 

% ১ -- -- ১০০ ৯০ ৮০ -- -- --  
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 
কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষপন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষপন 

২০২১-

২০২২ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

        

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

চলরত 

োন 

চলরত 

োদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[৪.৩] ডসবা প্ররক্রয়ায় 

উদ্ভাবন কার্ িক্রে 

বাস্তবায়ন  

[৪.৩.১]কেপদক্ষ একটি 

অন লাইন ডসবা চালুকৃত 

তাররে ১ --- --- ৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-১-

২০২০ 

২৮-২-

২০২০ 

-- --   

[৪.৩.২]কেপদক্ষ ৩ টি  

ডসবা প্ররক্রয়া সহরজকরন  

তাররে ১ -- --- ৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-১-

২০২০ 

২৮-২-

২০২০ 

-- --   

অরেদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

রনস্পরিকৃত অরেদর্াগ % ১ -- -- ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

[৫] কে ি পররদবশ উন্নয়ন ৩ 

[৫.১] অরফস েবন ও 

আরিনা পররিার রাো 

 

[৫.১.১]রনি িাররত 

সেয়সীোর েদে অরফস 

েবন ও আরিনা পররেন্ন 

তাররে ১ পররেন্ন 

সম্পন্ন 

পররেন্ন 

সম্পন্ন 

৩০-১১-

২০১৯ 

৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-১-

২০২০ 

-- ---   
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ডকৌশলগত  

উদেশ্য 

ডকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচক একক 
কে িসম্পােন 

সূচদকর োন 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযোত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষপন 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষপন 

২০২১-

২০২২ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

        

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

চলরত 

োন 

চলরত 

োদনর 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবরশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[৫.২] ডসবাপ্রতযাশী 

এবাং েশ িনাথীদের জন্য 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার 

এর ব্যবস্থা করা 

[৫.২.১]রনি িাররত 

সেয়সীোর েদে 

ডসবাপ্রতযাশী এবাং 

েশ িনাথীদের জন্য 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার 

চালুকৃত  

 

তাররে ১ চালুকৃত চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৯ 

৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-১-

২০২০ 

{৫.৩] ডসবারোন 

সম্পিদক 

ডসবাগ্রহীতাদের 

েতােত পররবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা চালুকরা 

[৫.৩.১] ডসবারোন 

সম্পিদক ডসবাগ্রহীতাদের 

েতােত পররবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাররে ১ চালুকৃত চালুকৃত ৩০-১১-

২০১৯ 

৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-১-

২০২০ 

-- -- -- -- 

[৬] আরথ িক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 
১ 

[৬.১] অরেট আপরি 

রনস্পরি কার্ িক্রদের 

উন্নয়ন 

[৬.১.১]বছদর অরেট 

আপরি রনস্পরিকৃত  

% ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ -- -- 

*সােরয়ক (provisional) তথ্য 
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আরে, ব্যবস্থাপনা পররচালক, রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর 

োননীয় েন্ত্রী সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরি রসরনয়র সরচব, সোজকল্যাণ েন্ত্রণালদয়র রনকট অরেকার 

কররছ ডর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 

 

আরে, রসরনয়র সরচব,গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর োননীয় েন্ত্রী  সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরি 

রহসাদব ব্যবস্থাপনা পররচালক, রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর রনকট অরেকার কররছ ডর্, এই 

চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করদবা। 

 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

..............................................     ................................. 

ব্যবস্থাপনা পররচালক         তাররে 

রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট      

 

 

 

 

 

 

..............................................     ................................. 

রসরনয়র সরচব          তাররে 

সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয়     
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্ররেক নম্বর 
শব্দসাংদক্ষপ  

(Acronyms) 

রববরণ 

১ সকে সোজকল্যাণ েন্ত্রণালয় 

২ এনরেরেরপটি রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

৩ এনরেরে রনউদরা ডেদেলপদেন্টাল রেসএযাবলে/রেসাএযাবরলটি 

৪ সদসঅে সোজদসবা অরিেফতর 

৫ জাপ্রউফা জাতীয় প্ররতবন্ধী উন্নয়ন ফাউদেশন 

৬ বাজাসকপ বাাংলাদেশ জাতীয় সোজকল্যাণ পররষে 

৭ আইন রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ 

৮ রবরিোলা রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট রবরিোলা ২০১৫ 
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সাংদর্াজনী- ২: কে িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েন্ত্রণালয়/রবোগ/সাংস্থা এবাং পররোপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

কার্ িক্রে কে িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ 
বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পররোপ পদ্ধরত এবাং 

উপাি সূত্র 

সািারণ 

েন্তব্য 

[২.২] ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা 

রবষয়ক অবরহতকরন 

কে িশালা 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারীর সাংখ্যা 

 রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিদের স্বাস্থযদসবা রনরিতকদল্প ডেদশর 

সকল স্বাস্থযদসবা/হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ ডহলথ সারে িস চালুকরদনর রনরেি 

এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট ডথদক উদেযাগ গ্রহদণর ফদল স্বাস্থয অরিেফতদরর োেদে 

সকল হাসপাতালসমূদহ ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা চালুকরার সরকারর আদেশ ও এ 

লদক্ষয একটি করেটি গঠন করা হয়। হাসপাতাদল গঠিত এ সকল করেটির সাংরিষ্ট 

রচরকৎসক ও অন্যান্য সেস্যদের অবরহতকরন ও প্ররশক্ষণ কে িশালার আদয়াজন 

করা হয়। সারাদেশব্যারপ পর্ িায়ক্রদে সকল করেটি সমূদহর েদে অবরহতকরন ও 

প্ররশক্ষণ কে িশালার আদয়াজন করা হদব। 

এনরেরেরপটি রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

এর প্ররতদবেন 

 

[২.৫] এনরেরে ব্যরিদের 

রচরকৎসা সহায়তা রহসাদব 

আরথ িক অনুোন প্রোন 

[২.৫.১] সুরবিাদোগী 

এনরেরে ব্যরিগণ 

ডেশব্যারপ ডর্ সকল রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী ব্যরিগণ স্বাস্থযঝুঁরকদত 

রদয়দছন তাদের স্বাস্থযঝুঁরক হ্রাসকদল্প রচরকৎসা সহায়তা রহসাদব রনউদরা-

ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাদস্টর তহরবল হদত ট্রাস্ট আইন অনুর্ায়ী 

এককারলন রবদশষ আরথ িক অনুোন প্রোন করা। 

এনরেরেরপটি রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

এর প্ররতদবেন 

 

[২.৬] এনরেরে রনদয় কাজ 

করা ও করদত আগ্রহী 

ডস্বোদসবী সাংস্থাদক রনবন্ধন 

প্রোন 

[২.৬.১] 

রনবন্ধন  গ্রহণকারী 

সাংস্থা 

রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ও রবরিোলা অনুর্ায়ী 

রনউদরা-ডেদেলপদেন্টাল প্ররতবরন্ধতা রনদয় কাজ কদর বা কাজ করদত আগ্রহী 

ডস্বোদসবী সাংস্থাসমূহদক এনরেরে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক রনবন্ধন গ্রহদণর রবিান 

রদয়দছ। আইন ও রবরিোলা অনুর্ায়ী ডস্বোদসবী সাংস্থাসমূহদক রনবন্ধন প্রোন 

কদর সরকাদরর পাশাপারশ ডস্বোদসবী সাংস্থাসমূদহর োেদে অটিজে ও এনরেরে 

ব্যরিদের জীবনোন উন্নয়দন ভূরেকা রাোর ব্যবস্থা করা হদব। 

এনরেরেরপটি রনউদরা 

ডেদেলপদেন্টাল 

প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

এর প্ররতদবেন  
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সাংদর্াজনী ৩: অন্যান্য েন্ত্রণালয়/রবোদগর/অরিেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট প্রতযারশত সুরনরে িষ্ট কে িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর 

িরণ 

প্ররতষ্ঠাদনর 

নাে সাংরিষ্ট কে িসম্পােন সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট সাংরিষ্ট 

েন্ত্রণালয়/রবোদগর প্রতযারশত সহায়তা প্রতযাশার ডর্ৌরিকতা 

উি প্ররতষ্ঠাদনর 

রনকট প্রতযাশার োত্রা 

উদেে করুন প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রোব 

েন্ত্রণালয় স্বাস্থয 

অরিেপ্তর 

ওয়ানস্টপ স্বাস্থযদসবা রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ গ্রহণকারীর সাংখ্যা  

হাসপাতাদল আগত এনরেরে প্ররতবন্ধী 

ব্যরিদের স্বাস্থযদসবা রনরিতকদল্প 

সাংরিষ্ট রচরকৎসকগদণর সহায়তা োন 

ও এ লদক্ষয গঠিত করেটি সমূদহর 

রচরকৎসকগণদক প্ররশক্ষণ ও 

অবরহতকরন কে িশালায় অাংশগ্রহণ 

রনরিতকরন। 

এ সকল েপ্তর এনরেরে 

প্ররতবন্ধী ব্যরিদের 

সনািকরণ রচরকৎসা 

প্রোন রবষদয় সরাসরর 

সম্পপি।  

৬০% ১. এনরেরে প্ররতবন্ধী ব্যরিদের 

রচরকৎসা প্রোন কাজ বািাগ্রস্থ 

হদব। ২.সুরবিাদোগীগণ ক্ষরতগ্রস্থ 

হদব; ৩.এনরেরে ব্যরিদের 

কল্যাদণ  সরকাদরর প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়ন বািাগ্রস্ত হদব।  

 

 

 

 

 


