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২০২০-২১ অর্ থ বছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ) অর্থণ প্রর্িরবদন 

  

 

দপ্তরেেনার্:   র্িশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রার্র্র্ক ও গণর্িক্ষা র্ন্ত্রণালয়              ত্রৈর্ার্সরকে নার্: অক্টোবর -ডিক্েম্বর ২০২০র্ি: 

 
 

ক ৌশলগত 

উক্েশ্য 

(Strategic Objectives) 

ক ৌশলগত 

উক্েক্শ্যর মোন 

(Weight of Strategic 

Objective) 

 োর্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যেম্পোদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যেম্পোদন  

সূচক্ র মোন 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

লক্ষর্াৈা অর্থণ ক্রর্পূর্িভূি অর্থণ র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] 

সুর্বধাবর্িি, হিদর্েদ্র, ঝরেিড়া ও 

শ্রর্র্ীর্ব র্িশু- র্করিােরদে র্ন্য প্রার্র্র্ক 

ও বৃর্িমূলক/ োডরগরী র্িক্ষা সম্প্রসােণ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫০ 

[১.১] 

ডশশু  ল্যোণ প্রোথডম  ডবদ্যোলক্ে 

ডশক্ষোথী ভডতয  

[১.১.১] 

ভডতযকৃত ছোত্র-ছোত্রী  

েংখ্যো 

ক্রমপূডিভূত  

  

১৫ ৩২০০০ ৩২০০০ ৩২০০০  

[১.২] 

র্িশু কল্যাণ কার্েগর্ে র্বদ্যালরয় 

র্িক্ষার্ী  ভর্িথ  

[১.২.১] 

ভডতযকৃত ছোত্র-ছোত্রী  

েংখ্যো 

 

০৫ ৪২০ ৪২০ ৪২০  

[১.৩] 

ডশশু  ল্যোণ প্রোথডম  ডবদ্যোলক্ের 

ডশক্ষোথীক্দর ের োডর উপবৃডি 

প্রদোন 

[১.৩.১] 

উপ োরক্ভোগী ছোত্র-

ছোত্রী 

েংখ্যো ১৫ ৩২০০০ ৩২০০০ ৩২০০০  

[১.৪] 

 ডশশু  ল্যোণ প্রোথডম  ডবদ্যোলক্ের 

ডশক্ষোথীক্দর ট্রোস্ট প্রদি ডবক্শষ বৃডি 

প্রদোন 

[১.৪.১] 

উপ োরক্ভোগী ছোত্র-

ছোত্রী 

েংখ্যো 

 

১০ ৯০০ 

 

৪৩২ ৪৩২ চলমোন 

[১.৫] 

ডবদ্যোলে কমরোমত ও রক্ষণোক্বক্ষণ 

[১.৫.১] 

কমরোমতকৃত 

ডবদ্যোলে  

েংখ্যো 

 

 

০৫ 

 

৪০ 

০০ ০০ ডবদ্যোলে 

বন্ধ থো োে 

কমরোমত 

 োজ শুরু 

হেডন 

[২] 

সুর্বধাবর্িি, হিদর্েদ্র, ঝরেিড়া ও 

শ্রর্র্ীর্ব র্িশু- র্করিােরদে র্ন্য 

র্ানসম্মি প্রার্র্র্ক ও বৃর্িমূলক/     

 োডরগরী র্িক্ষা র্নর্িিকেণ 

 

 

 

২৫ 

[২.১] 

র্ানসম্মি িাঠদান র্নর্িি কোে 

লরক্ষে র্নয়র্র্ি র্বদ্যালয় ির্েদি থন 

[২.১.১] 

র্ানসম্মি িাঠদান 

র্নর্িি কোে 

লরক্ষে র্নয়র্র্ি 

র্বদ্যালয় ির্েদি থন 

েংখ্যো ১০ ১২০ 

১৫ ১৫ ডবদ্যোলে বন্ধ 

থো ক্লও 

ডিডপডপ 

প্রণেক্নর 

জন্য ড ছু 

ডবদ্যোলে 

পডরদশ যণ 

 রো হে।  
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 [২.২]  

পিিাগি দক্ষিা বৃর্িে লরক্ষে 

কর্ থকিথা/ র্িক্ষকরদে ত্রবরদর্িক 

প্রর্িক্ষণ/র্িক্ষা সফে 

[২.২.১] ত্রবরদর্িক 

প্রর্িক্ষণ/ র্িক্ষা 

সফরে গর্নকােী 

কর্ থকিথা/ র্িক্ষক 

 

সংখ্যা 

 ০৫ ০৬ 

০০ ০০ ের োডর 

ডনক্দ যক্শ 

আপোতত: 

স্হডগত 

রক্েক্ছ 

[২.৩] 

র্ার্িে র্িিা বঙ্গবন্ধু পিখ মুর্র্বুে 

েহর্ারনে র্ন্ম িি বার্ষ থকী 

উিলরক্ষে র্বরিষ কর্ থসূর্ি: 

  

র্িশু কল্যাণ প্রার্র্র্ক র্বদ্যালরয়ে 

র্িক্ষার্ীরদে বাংলা িঠন দক্ষিা 

অর্থন 

[২.৩.১] 

৩য় পশ্রর্ণে বাংলা 

িঠন দক্ষিা 

অর্থণকােী র্িক্ষার্ী 

 

 

 

 

  

 

 

(ক্রমপূ

িীভূত) 

% 

০৫ ৮০% 

১০% ৬০% চলমোন 

[২.৪] 

র্িশু কল্যাণ প্রার্র্র্ক র্বদ্যালয় এে 

র্িক্ষার্ীরদে বাংলা িঠন দক্ষিা 

অর্থন 

[২.৪.১] 

৫র্ পশ্রর্ণে বাংলা 

িঠন দক্ষিা 

অর্থণকােী র্িক্ষার্ী 

 

 

(ক্রমপূ

িীভূত) 

% 

০৫ ৮০% 

১০% ৬০% চলমোন 
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আবর্িক পকৌিলগি উরেিসমূহ, ২০২০-২১ 

(রর্াট নম্বে- ২৫) 

 

কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ 
কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ 

পকৌিলগি 

উরেি  

(Strategic 

objectives) 

 

পকৌিলগি 

উরেরিে র্ান 

(Weight of 

strategic 

objectives) 

 

কার্ থক্রর্  

(Activites) 

কর্ থসম্পাদন সূিক  

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূিরকে র্ান 

(weight of 

performance 

indicator)  

লক্ষর্াৈা অর্থণ ক্রর্পূর্িভূি 

অর্থণ 

র্ন্তব্য 

[১] দাপ্তর্েক 

কর্ থকারে 

স্বচ্ছিাবৃর্ি ও 

র্বাবর্দর্হিা 

র্নর্িিকেণ 

১০ 

[১.১] বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন  চুর্ি 

(এর্িএ) বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এর্িএ`ে সকল 

ত্রৈর্ার্সক প্রর্িরবদন 

ওরয়বসাইরট প্রকার্িি 

সংখ্যা ২ ৪ 

১ ২ িলর্ান 

[১.১.২] এর্িএ টিরর্ে র্ার্সক 

সভা অনুর্িি 
সংখ্যা ১ ১২ 

৩ ৬ িলর্ান 

[১.২] শুিািাে/উির্ িি থাে র্বষরয় 

অংিীর্রনে সারর্ র্ির্বর্নর্য়  

[১.২.১] র্ির্বর্নর্য় সভা 

অনুর্িি 
সংখ্যা ২ ৪ 

১ ২ িলর্ান  

[১.৩] অর্ভরর্াগ প্রর্িকাে ব্যবস্থা 

র্বষরয় পসবাগ্রহীিা/ অংিীর্নরদে 

অবর্হিকেণ 

[১.৩.১]  অবর্হিকেণ সভা 

আরয়ার্র্ি 
সংখ্যা ১ ৪ 

১ ২ িলর্ান 

[১.৪] পসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষরয় 

পসবাগ্রহীিারদে অবর্হিকেণ 

[১.৪.১] অবর্হিকেণ সভা 

আরয়ার্র্ি 
সংখ্যা ২ ৪ 

১ ২ িলর্ান 

[১.৫] িথ্য বািায়ন হালনাগাদ 

সংক্রান্ত ত্রৈর্ার্সক প্রর্িরবদন 

উর্ধ্থিন কর্তথিরক্ষে র্নকট পপ্রেণ 

[১.৫.১] ত্রৈর্ার্সক প্রর্িরবদন 

পপ্রর্েি 
সংখ্যা ২ ৪ 

১ ২ িলর্ান 

[২] 

কর্ থসম্পাদরন 

গর্িিীলিা 

আনয়ন ও 

পসবাে র্ান 

বৃর্ি 

 

 

৯ 

 

[২.১] ই-নর্র্ বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নর্র্রি পনাট 

র্নষ্পর্িকৃি 
% ২ ৮০ 

৫ ৭০ িলর্ান  

[২.২] র্ির্র্টাল পসবা িালুকেণ 
[২.২.১] নতুন একটি র্ির্র্টাল 

পসবা িালুকৃি 
সংখ্যা ২ ১৫.২.২১ 

-  র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন  

[২.৩] পসবা সহর্ীকেণ 
[২.৩.১] একটি সহর্র্কৃি পসবা 

অর্ধরক্ষরৈ বাস্তবার্য়ি 
সংখ্যা ২ ২৫.২.২১ 

-  র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন  

[২.৪] কর্ থিার্েরদে প্রর্িক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্ররিেক কর্ থিার্েে র্ন্য 

প্রর্িক্ষণ আরয়ার্র্ি 
র্নঘন্টা ১ ৫০ 

৪৮  িলর্ান 

[২.৪.২] ১০র্ পগ্রি ও িদুর্ধ্থ 

প্ররিেক কর্ থিার্েরক এর্িএ 
র্নঘন্টা ১ ৫ 

১  িলর্ান 
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কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ 
কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ কলার্ ১ 

পকৌিলগি 

উরেি  

(Strategic 

objectives) 

 

পকৌিলগি 

উরেরিে র্ান 

(Weight of 

strategic 

objectives) 

 

কার্ থক্রর্  

(Activites) 

কর্ থসম্পাদন সূিক  

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূিরকে র্ান 

(weight of 

performance 

indicator)  

লক্ষর্াৈা অর্থণ ক্রর্পূর্িভূি 

অর্থণ 

র্ন্তব্য 

র্বষরয় প্রদি প্রর্িক্ষণ 

[২.৫] এর্িএ বাস্তবায়রন প্ররণাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] নূন্যির্ একটি 

আওিাধীন দপ্তে/একর্ন 

কর্ থিার্েরক এর্িএ বাস্তবায়রনে 

র্ন্য প্ররণাদনা প্রদানকৃি 

সংখ্যা ১ ১ 

-  র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন  

[৩] আর্র্ থক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাে 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] বার্ষ থক ক্রয় ির্েকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় ির্েকল্পনা অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পার্দি 
% ১ ১০০% 

১০০%   

[৩.২] বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্ি 

(এর্ির্ি)/বারর্ট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্ি 

(এর্ির্ি) বাস্তবার্য়ি  
% ২ ১০০% 

-  প্ররর্ার্ে নয় 

[৩.৩] অর্িট আির্ি র্নষ্পর্ি 

কার্ থক্ররর্ে উন্নয়ন 

[৩.৩.১] র্ৈিক্ষীয় সভায় 

উিস্থািরনে র্ন্য র্ন্ত্রণালরয় 

প্রস্তাব পপ্রর্েি 

% ১ ৮০ 

-  প্রর্ক্রয়াধীন েরয়রছ 

[৩.৩.২] অর্িট আির্ি 

র্নষ্পর্িকৃি 
% ১ ৫০ 

-  প্রর্ক্রয়াধীন েরয়রছ 

[৩.৪] হালনাগাদকৃি স্থাবে ও 

অস্থাবে সম্পর্িে িার্লকা 

র্ন্ত্রণালরয়/র্বভারগ পপ্রেণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃি স্থাবে ও 

অস্থাবে সম্পর্িে িার্লকা 

র্ন্ত্রণালরয়/র্বভারগ পপ্রেণ  

িার্েখ ১ ১৫.১২.২০ 

১৫.১২.২০     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


