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সিবাধর্মী অলাভজনক

িংগঠনগুসলার

জনয সকৌশলগত

তসিৎ পসরকল্পনার িারিংসেপ
‘সিবাধর্মী অলাভজনক

িংগঠনগুসলার

এধরসনর িংগঠনগুসলার জনয

জনয সকৌশলগত তসিৎ পসরকল্পনা’ র্মুলত

একটি গাইড বই বা সনসদি সশকা।

সবসশষ কসর

এধরসনর িংগঠসনর সনবিাহী পসরচালক ও সবাডি সর্মম্বার যারা তাসদর িংগঠসনর
জনয নতু ন কসর সকৌশলগত পসরকল্পনা প্রণয়ন করসত চান অথবা যারা আসগর
পসরকল্পনা ঝাসলসয় সনসত চান তাসদরসক লেয সরসেই এই সনসদি সশকা টি ততসর করা
হসয়সে। এই সনসদি সশকাটি একটি িংগঠন বযবহার করসত পাসর । আবার সকান
একটি

িংগঠন

যারা

সনটওয়াসকি র িৃসি কসর

সতন

সথসক

পাাঁচটি

অলাভজনক

সিবা

িংগঠন

সকৌশলগত পসরকল্পনা প্রণয়সনর কাজ করসে

সনসয়
তারাও

বযবহার করসত পাসর।
যারা সনটওয়াকি কসর কাজ করসেন, সিই সিবাধর্মী (নন প্রসিট) িংগঠনগুসলা ১২
র্মাসি অন্তত পসে পাাঁচবার িভা আহবান করসবন। এইিব িভাগুসলাসত সনটওয়াসকি র
আওতাধীন িংগঠনগুসলার সনবিাহী পসরচালক এবং

সবাডি সর্মম্বাররা পসরকল্পনা

প্রণয়ন পদ্ধসতর িলািল আসলাচনা করসবন এবং সকান সবভাসগ উন্নয়ন হসে তা
সচসিত করসবন। এই সনটওয়াকি এধরসনর কাসজর জনয এসক অপরসক িহসযাসগতা,
ভু ল ভ্রাসন্ত েুাঁসজ সবর করা এবং দায়বদ্ধতার িংস্কৃসত ততসর করসত পসরসবশ িৃসি
করসব।

েয় র্মাসির পসরকল্পনা িুসচ এবং ১২ র্মাসির পসরকল্পনা

র্মাসিক পসরকল্পনাাঃ লেয সনধিারণ এবং পসরকল্পনার বযসি ঠিক করা, িংগঠসনর
পসরকল্পনা টির্ম ও কাঠাসর্মা ঠিক করা এবং আর্মন্ত্রণকারী িংগঠন সনসদি ি করা
প্রথর্ম র্মািাঃ নন প্রসিট জসরপ এবং তথয িংকলন করা। এজনয অভযন্তরীণ,
বসহসবিভাগ এবং র্মূলযায়ন সকৌশল বযবহার করা
সিতীয় র্মািাঃ জসরপ এবং সিরা অনুশীলন রীসত পযিাসলাচনা করা
তৃ তীয় র্মািাঃ সর্মশন ও সভশন

সনধিারণ, র্মূলযসবাধ নীসতর্মালা এবং অভযন্তরীণ ও
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বসহাঃসবভাসগর জটিলতার র্মূলযায়ন এবং অথি ও আসথিক উৎসির পযিাসলাচনা
চতু থি সথসক ষষ্ঠ র্মািাঃ লেয, সকৌশল, িািলয িুচক সনধিারণ এবং আসথিক পযিাসলাচনা
িির্ম সথসক িাদশ র্মাি- সকৌশলগত পসরকল্পনা

বাস্তসব প্রসয়াসগর িাসবিক অবস্থা

নজসর রাো
িাদশ র্মাি ঃাঃ অনয নন প্রসিট িংগঠসনর িাসথ তু লনার্মূলক র্মূলযায়ন এবং
িলািল পযিাসলাচনা

সকৌশলগত পসরকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধসতর জনয এই সনসদি সশকায় সযিব সবসশষ সকৌশল
অনুিরণ করা হসয়সে১- সকৌশলগত পসরকল্পনার রূপসরো
২- সকৌশলগত পসরকল্পনার িূসচ
৩- সকৌশলগত পসরকল্পনা দ্রুত শুরু করার জনয করনীয় তাসলকা
৪- সর্মশন, সভশন, পসরবতি ন/ অনুিত
ৃ র্মসডসলর তাসিক সদক এবং র্মূলযসবাসধর বযবসেদ
বা চু লসচরা সবসেষণ
৫- অভযন্তরীণ র্মূলযায়নক- িংগঠসনর ির্ময় িূসচ
ে- শসি, দুবিলতা, িুসযাগ এবং হুর্মসকত ( এিডাসিউওটি) অনুিরণ
গ- আসথিক র্মূলযায়ন
৬- বসহাঃর র্মূলযায়ন
ক- িংসেিসদর নর্মুনা জসরপ
৭- িািলয িুচক
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নন- প্রসিট

(অলাভজনক) এর সকৌশলগত পসরকল্পনা

ভাসলা নন প্রসিট/ ননপ্রসিট সনতৃ ত্ব
------------------------------------------------------------------------------------লেয িারা চাসলত
িলািসলর সদসক সনসবি লেয
র্মানুসষর িাসথ িুিম্পকি

সকৌশলগত পসরকল্পনা
সকৌশলগত পসরকল্পনা সক ?
লেয অজিন এবং প্রভাব এর স্পি রূপসরো
লেয অজিসনর জনয সনসদি শক আসলা এবং িুস্পি

সনসদি শনার ির্মসি

লেয, িলািল এবং এর িাসথ িম্পসকি ত র্মানুষসক একই সবনযাসি আনা। এটা
বযবিার ( সবসনসয়াগ ও সবপণন ) বা পসরচালনার পসরকল্পনা নয়।

সকৌশলগত পসরকল্পনার প্রসিয়া
————————————————————————————————
—
সবাসডির ভূ সর্মকাাঃ নীসতর্মালা, পসরকল্পনা, িম্পদ ও িংস্থান, িতকি পযিসবেণ
স্টাি

বা

কর্মী- সনতৃ সত্বর

ভূ সর্মকাাঃ

প্রসিয়া, উৎিাহ

ও

প্রসণাদনা, কর্মী

এবং

কসর্মউসনটির িাসথ িম্পৃিতা
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ক ৌশলগত পরি ল্পনাি রূপরিখা
সর্মশন (উসেশয)

অভ্যন্তিীণ মূলযায়ন
রমশন এবং
মূলযায়ন





মম সূচী

দূিদৃরি ( পরিবতমরনি তারি

রূপরিখা)

মূলযরবাধ

লক্ষ্য / ক ৌশল সমূহ

ৃ রতত্ব মূলযায়ন
আরথম ইরতহাস
শরি, দুবমলতা,
সুর াগ
এবং
হুমর
ইসুয
রচরিত
িা

মম সূচী
কেচ্ছা কসবা

পরিচালনা / সংগঠন
-স্টাফ
-কেচ্ছারসব
-কবার্ম কমম্বাি
- বযবস্থাপনা পদ্ধরত
- প্ররিয়া
- উন্নরত
িা ায় এমন
রবভ্াগ সমূহ

বরহরবম ভ্াগ মূলযায়ন
গরতধািা, প্রবণতা
-অথম ননরত
/
আইনগত/
সামারি ইসুযসমূহ
-বািাি ( ক্লারয়ন্ট, প্ররতদ্বন্দ্বী,
পরিবতমন ধািা )
-সুস্পি
লক্ষ্য,
লরক্ষ্যি
কমৌরল তা
-সম্পৃি কগাষ্ঠী ( রমউরনটিি
সদসয,
দাতা,
সমথম ,
িািননরত প্ররতরনরধত্ব)

ফলাফল /প্রভ্াব রনরূপ
-ইনপুট ( ক াগান )
-আউটপুট (উৎপাদন)

বারষম

পরিচালন পরি ল্পনা

ক ৌশলগত পরি ল্পনা অনুসিণ এবং
পুনঃ রনিীক্ষ্ণ
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আদশি সকৌশলগত পসরকল্পনার আসলাচয িূসচ-

১-

সর্মশন, সভশন, পসরবতি ন তি, র্মূলযসবাধ এবং সকৌশলগত পসরকল্পনার
িারিংসেপ ( সরোসচত্র)

২ -

অভযন্তরীণ র্মূলযায়ন

৩-

বসহসবিভাগ

৪-

লেয এবং সকৌশল ির্মূহ

৫-

কর্মিিূচী িারিংসেপ

৬-

আসথিক পসরকল্পনা

৭-

পসরচলনা এবং িংগঠন

৮-

বযবস্থাপনা পদ্ধসত

৯-

িািসলযর িুচক

১০-

বাস্তবায়ন

র্মূলযায়ন

-ির্ময়িূসচ
-কাসজর সেত্র এবং দাসয়ত্ব
-বাসষিক উসেশয
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ক ৌশলগত পরি ল্পনাি তরিৎ পদক্ষ্রপি িনয

িনীয় তারল া

——————————————————————————————
রমশন ( লক্ষ্য)
-সতার্মরা সক কাজ করসো, কাসদর জনয করসো, সকাথায় করসো, সকন করসো এবং
এর প্রভাব সক?
-পসরবতি সনর তাসিক সভসি সবসবচনা

রভ্শন (প্ররতজ্ঞা)
-সতার্মরা সক করসত চাও, কাসক সিবা সদসত চাও, সকাথায় সিবা সদসব, সতার্মাসদর
কাসজর প্রভাব গুরুত্বপূণি
-পসরবতি সনর তাসিক সভসি সবসবচনাাঃ সতার্মরা যেন িিল হসব, সতার্মরা যা
সচসয়সেসল সিটা যেন পূণি হসব

তেন আসগর ির্মসয়র িাসথ সক পসরবতি ন বা

পাথিকয সদো যাসে
মূলযরবাধ- (পরিচালন নীরতমালা)
-সনয়সর্মর ির্মসি যা সতার্মার জীবন ঘসনষ্ঠ
অভ্যন্তিীণ মূলযায়ন
িংগঠসনর ির্ময়িূসচ
িংগঠসনর কাসজর প্রভাসবর ইসতহাি
কর্মিিূচী এবং সিবাাঃ আকার, িুসযাগ, িলািল, সিবা গ্রহীতার অবস্থা
আসথিক ইসতহাি
-পসরচালনাাঃ আয়, বযয়, িবিসর্মাট
—বযালযান্স সশট ( সজর তাসলকা)
পসরচালনাসবাসডির আকার, সর্ময়াদকাল, বন্ধু বৃসদ্ধ/ অথি িংগ্রহ
প্রশািসনক সযাগযতা
7

-স্টাসির িংেযা, সযাগযতা এবং সর্ময়াদকাল
-িুসযাগ িুসবধা ও প্রযুসি
বরহঃস্থ মূলযায়ন
অথিননসতক গসতধারা বা প্রবণতা
জনিংেযার চলর্মান ধারা
বাজার/ প্রসতসযাসগতা িের্মতা সবসেষণ এবং কসর্মউসনটির অবস্থা
আইন/ সনয়র্মকানুন পসরবতি ন
গুরুত্বপূণি িংসেিতা এবং িম্পকি ির্মূহ
(SWOT) এসর্ারিউওটি রবরেষণএি (strength)- শসি
ডাসিউ (weakness)- দুবিলতা
ও (opportunities)- িুসযাগ
টি (threats)- হুর্মসক
সংগঠরনি প্রধান ইসুয সমরি ( বি ৫ টি)
লক্ষ্য এবং ক ৌশলগত পরি ল্পনা
- সর্মশসনর সর্মৌসলকতা
- কর্মিিূসচ এবং সিবা ির্মূহ
- আসথিক উৎি
- অবকাঠাসর্মা
- িংগঠন ( স্টাি, সেোসিবক, পসরচালনা/ সবাডি )
বযবস্থাপনা পদ্ধরত
সাফলয সুচ
বাস্তবায়ন পরি ল্পনা
পাতা- ৭
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রমশন ও রভ্শন রববৃরতি বযবরচ্ছদ
—————————————————————
সর্মশন সস্টটসর্মন্ট (সববৃসত) এর বযবসেদ
সর্মশন সস্টটসর্মন্ট একটি বা দুইটি বাসকয আপনার উসেশয বণিনা কসর
র্মসন রাোর র্মত কসর এটা ততসর করা
এটি চারটি ডাসিউ(w) এর উির প্রদান কসর(what)- আপসন (িংগঠন সহসিসব) সক কসরন ? আপনাসদর কর্মিিূচী বা সিবা সক?
(who)- আপসন কাসক সিবা প্রদান কসরন?
(where)-আপসন সকাথায় সিবা প্রদান কসরন?
(why) -আপসন সকন এটা কসরন এবং আপনার কাসজর প্রভাব সক?
একটি অনুশীলসনর উদহারন িংগঠসনর
অনুশীলসন

সনসচর

প্রসের উির েুাঁসজ

সর্মশসনর

উসেশযসক বণিনা কসর। এই

সবর করা হয়-

- সকন এই িংগঠসনর অসস্তত্ব?
- উসেশয িাধসনর জনয িংগঠন সক কাজ করসে?
সবসশষ সনাটাঃ
সর্মশন পযিাসলাচনার জনয
কাঠাসর্মার ধারা উসেে করা উসচৎ

িব ির্ময় িংগঠসনর র্মুল আইসন

একটি িাধারণ সর্মশন সস্টটসর্মন্ট ( সববৃসত)এসবসি কসর্মউসনটি িাউসেশন তযাসগর র্মসনাভাব জাগ্রত করা এবং র্মানুসষর জনয
সবসনসয়াগ করার র্মাধযসর্ম
ির্মিযার ির্মাধান সবর কসর যা এসবসি কসর্মউসনটির
িবার জনয িুিল বসয় আসন।
সিটি কসর্মউসনটি সিন্টার একটি কসর্মউসনটি সভসিক িংগঠন যা চসরত্র সবসনর্মিাণ,
সশো ও োস্থয িম্মত জীবন কর্মিিূচীর র্মাধযসর্ম তরুণ ও পূণি বয়স্কসদর িম্ভাবনার
সবকাশ ঘটায়।
রভ্শন কস্টটরমন্ট এি বযবরচ্ছদ
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সভশন হসে একটি বাসকয আপনার িংগঠসনর প্রসতজ্ঞা প্রকাশ করা। আপনাসদর
িংগঠন িিল হসল সয পাথিকয িৃসি হসব সিই প্রসের উির পাওয়া যায় সভশন
সস্টটসর্মসন্ট। এটা চারটি ডাসিউ ( w) এর উির সদসব।
what ( সক)- আপসন ( িংগঠন সহসিসব) সক করসত চান?
who ( সক)- আপসন কার জনয করসেন?
where ( সকাথায়)- আপসন সকাথায় এই কাজ করসবন?
why ( সকন )- আপসন সকন এই কাজ করসবন এবং সকভাসব ইসতবাচক পসরবতি ন
হসব?
সভশন সস্টটসর্মন্ট ততসর করার জনয অনুশীলসনর ির্ময় আপনাসদর নন-প্রসিট আগার্মী
পাাঁচ বেসর সক করসব তা সশসরানার্ম আকাসর প্রস্তুত হসয় যাসব- আর্মাসদর সর্মশন িিল হসল আর্মাসদর কসর্মউসনটি সকভাসব উন্নসত করসব?
- আর্মরা সকান সকান সিবা সদসবা সযগুসলা সিরা সহসিসব সবসবসচত হসব?
- কসর্মউসনটিসত আর্মাসদর সবাডি এবং স্টািসদর পসরসচসত সকর্মন হসব?
সভশন ততসর করার ির্ময় সর্মৌসলক আদশি ( উসেশয এবং র্মূলযসবাধ) এবং সয েপ্ন
সদো হসে তা সবসবচনা করা উসচৎ

একটি নর্মুনা সভশন সস্টটসর্মন্টএসবসি কসর্মউসনটি িাউসেশন এর্মন একটি কসর্মউসনটি িৃসি করসত চায় সযোসন
একজন আসরকজসনর যত্ন সনয় এবং সশো, অথিননসতক এবং ির্ময় ও িার্মথিয সদসয়
সিটিসত িাধারণ সনরাপিা সনসিত করসত
িাহাযয কসর, ৫০% অসধবািীর সভাট
প্রদান সনসিত কসর, সেো সিবায় সনসয়াসজত হয় এবং নন- প্রসিট িংগঠসন অবদান
রাসে।
সিটি কসর্মউসনটি সিন্টার আগার্মী পাাঁচ বেসর সিটির প্রসত ১০ টি পসরবাসরর অন্তত
একটি পসরবারসক উন্নত সশো, কর্মিিংস্থান এবং োস্থয সিবা সদসয় িহায়তা করসব।
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পসরবতি সনর তাসিক সভসি
লসজক র্মসডল বা নর্মুনা যুসির র্মাধযসর্ম সকন এবং সকভাসব অভীি লেয অজিন
হসব, সযিব কর্মিিূচী বা উসদযাগ সনয়া হসে তার িাসথ দীঘিসর্ময়াসদ লসেযর সযাগিূত্র
প্রকাসশর ির্মসবিতত সববরণ হসে পসরবতি সনর তাসিক সভসি।
লরি
িম্পদ িংস্থান

মরর্ল

কাযিির্ম

উৎপাদন

প্রভাব/ িলািল

১- কর্মিিূচীর লেয অজিসনর জনয এবং িীর্মাবদ্ধতা কাটিসয় ওঠার জনয সয স্থাবর
িম্পদ/ র্মানব িম্পদ বযবহার করা হয়। (সযর্মন- স্টাি, সবসভন্ন সজসনি, িুসযাগ িুসবধা)
২- পসরবতি সনর

জনয

কর্মিিূচী

সকভাসব

িম্পসদর

বযবহার

করসে। ( উদহারনাঃ

শনািকরন, তথয সযাগাি, কাজ ির্মূহ)
৩- িম্পন্ন কাসজর িরািসর বা প্রর্মাণ ির্মূহ ( সযর্মনাঃ অংশগ্রহণ কারী, সশষ হওয়া
কাজ)
৪- িলািলাঃ েল্প সর্ময়াসদ, র্মধয সর্ময়াসদ, দীঘি সর্ময়াদী ( উদহারন ঃাঃ ির্মিযার
ির্মাধান, পসরবতি ন, ইিুয)
পরিবতমরনি তারি

রভ্রিি এ টি নমুনাঃ

এসবসি কসর্মউসনটি িাউসেশন কসর্মউসনটির িাধারণ র্মানুসষর সেোসিবার ির্ময়
এবং িম্পসদর র্মসধয সযাগিূত্র িৃসি কসর সশো, অথিননসতক ও িাধারণ সনরাপিা
উন্নয়ন কসর ইসতবাচক পসরবতি ন করসব।
সিটি কসর্মউসনটি সিন্টার অন্তত ১০ শতাংশ পসরবাসরর িাসথ সনযুি হসব, তাাঁসদরসক
িরািসর কাসজ উিুদ্ধ করসব যাসত বযসির সশো, কর্মিিংস্থান এবং/ অথবা পসরবাসরর
তরুণ ও বয়স্কসদর

োসস্থযর উন্নসত ঘটাসব।

সর্মৌসলক র্মূলযসবাধ
বযসিগত সবশ্বাি, যা স্থায়ী এবং চলর্মান ঘটনা িারা প্রভাসবত নয়। এটা অল্প
11

কসয়কটি সকন্তু েুবই শসিশালী
নর্মুনা র্মূলযসবাধ
িততা
িৃসিশীলতা এবং উদ্ভাবন
উৎকষিতা
িার্ময ও নযাযযতা
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অভ্যন্তিীণ মূলযায়ন
সকৌশলগত র্মূলযায়ন আপনার িংগঠসনর ইসতহাি, শসি, দুবিলতা, িুসযাগির্মূহ এবং
হুর্মসক সনসদি শ কসর। এর র্মাধযসর্ম সর্মশন, সভশন, লেয ির্মূহ, িম্পদ বরাে এবং
অগ্রাসধকার এর একটি সকৌশলগত কাঠাসর্মা ততসর হয়।
িংগঠসনর ির্ময়িূচী
িংগঠসনর বি ঘটনা গুসলা পরপর িাসজসয় বা ির্মবিত কসর ইসতহাি আকাসর একটি
ির্ময়িূসচ ততসর করুন।
এসর্ারিউওটি (SWOT) রবরেষণ
আপনার স্টাি এবং সবাডি সর্মম্বারসদর িংগঠসনর অভযন্তরীণ িের্মতা ও

দুবিলতা

এবং বসহাঃস্থ িুসযাগ ও হুর্মসক সনসদি শ করার আহবান জানান। এটা গ্রুপ কসর
করসল ভাসলা হয়। তসব এর জনয আপসন অভযন্তরীণ জসরপ কসরও সনসত পাসরন।
প্রধান সতনটি কর্মিিূচী ( িুসযাগ, আকার এবং িলািল)
১২৩-

১।

দুবিলতা

শসি/ িের্মতা

প্রধান সতনটি িের্মতা / শসি

প্রধান সতনটি দুবিলতা
১।
২।

৩।

৩।

প্রধান সতনটি িুসযাগ

প্রধান সতনটি হুর্মসক

১।

হুর্মসক

িুসযাগ ির্মহু

২।

১।

২।

২।

৩।

৩।
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প্রধান ৩-৫ টি ইিুয যা সকৌশলগত পসরকল্পনায় িংযুি করা হসব১।
২।
৩।
৪।
৫।

অথম ননরত

সািসংরক্ষ্প

িংগঠসনর নার্ম- --------আয়/ আসয়র
সবিরকাসর

উৎি

- গত বের দুই
আসগ

বের সতন
আসগ

বের চার বের
আসগ

- গত বের দুই
আসগ

বের সতন
আসগ

বের চার বের
আসগ

কসপিাসরট
কসপিাসরশসনর িংেযা
আসথিক িহায়তা
িাউসেশন
িাউসেশসনর িংেযা
আসথিক িহায়তা
বযসি
বযসির িংেযা
আসথিক িহায়তা
আয়/ আসয়র
িরকাসর

উৎি

সিডাসরল
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সিডাসরল
িংেযা

অনুদাসনর

আসথিক িহায়তা
সস্টট
অনুদান

িংেযা

আসথিক িহায়তা
সিটি
প্রাি অনুদান িংেযা
আসথিক িহায়তা
িংগঠসনর
বযয়

এবং গত বের

আয়

দুই বের আসগ

সতন বের আসগ চার
আসগ

বের

িবিসর্মাট আয়
িবিসর্মাট বযয়
বযসি
িুসযাগ িুসবধা
অনযানয
িাসবিক
সভসিক

এবং

কর্মিিচ
ূ ী

িগঠসনর িাসবিক তথয

গত বের

দুই
আসগ

বের সতন বের আসগ চার
আসগ

বের

আয় বযসয়র সজর
নগদ অথি
সবসনসয়াগ
অসডট সরজাল্ট
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বরহরবম ভ্াগ মূলযায়ন
িংগঠসনর নার্মকসর্মউসনটির জনিংেযা

গত বের

সতনবের আসগ

পূবিাভাষ

সিবা গ্রহণকারী কসর্মউসনটির িংেযা
জাসতগত সবনযাি
কর্মিিংস্থাসনর হার
িাধারণ সনরাপিা/ অপরাধ
সশো
আপসন সয কসর্মউসনটিসক সিবা প্রদান করসেন তার বণিনাাঃ
--সবসশষভাসব িংসেিসদর একটি তাসলকা প্রদান করুন ---আপনার িংগঠসনর িাসথ তু লনা করা যায় এর্মন সিরকর্ম িংগঠনগুসলার একটি
তাসলকা প্রদান করুন
-আপনার িংগঠন সযিব সেসত্র বতি র্মাসন প্রভাব িৃসি করসে তা বণিনা করুনঅথিনীসত
িরকার রাজনীসত
িরকারী সনয়র্ম কানুন
অনযানয
বাইসরর িুসযাগ িুসবধা/সরিাসরন্স সবর করা
জনিংেযা সবষয়ক প্রসতসবদন
কর্মিিূচী সবষয়ক গসবষণা
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সংরেিরদি রবষরয় এ টি নমুনা িরিপ
সযিব িংগঠসনর সনটওয়াসকি পাাঁচ সথসক িাত িংেযক সবসশষভাসব িংসেি বযসি বা
িংগঠন রসয়সেিংগঠসনর নার্মজসরপ তাসরে১। আপসন সকভাসব কাজ কসরসেন ----- ( একটিসত টিক সচি সদন )
ক্লাসয়ন্ট বা সিবা গ্রহীতা দাতাসেোসিবকসবাডি সর্মম্বার
অনযানয২। সর্মশন (িংগঠসনর) কতোসন গুরুত্বপূণি ------( একটিসত টিক সচি সদন)
উচ্চ র্মানর্মধয র্মানসনম্ন র্মান৩। সিবার গুণগত র্মান সকর্মন---- ? (একটিসত টিক সচি সদন)
উচ্চ র্মানর্মধয র্মানসনম্ন র্মান৪। ------এর সর্মশন বণিনা করুন-

৫। আপসন সকভাসব কসর্মউসনটিসত এই িংগঠসনর ইসতবাচক প্রভাব শসিশালী
করসবন?
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-----সাফলয সুচ
১। কর্মিিূচী
ক- ইনপুট (িংেযায়)
ে- আউটপুট ( কাযিির্ম)
গ- িলািল
২। গুণগত র্মান
৩। িদিয/ সিবা গ্রহীতাসদর িন্তুসি
৪। অথি িংগ্রহ
৫। সবপণন/ সযাগাসযাগ / িংসেিসদর িাসথ িম্পকি
৬। আসথিক সবষয়াসদক- পসরচালনা
ে- আয় ( সর্মশ্র)
গ- বযয়
ঘ- িবিসর্মাট
ঙ - নগদ অথি প্রবাহ
চ- আয় বযসয়র সজর
৭। স্টাি
৮। সবাডি
৯। সেোসিবক
১০। িুসযাগ িুসবধা/ প্রযুসি / অবকাঠাসর্মা
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ক ৌশলগত পরি ল্পনা বাস্তবায়ন
-র্মাইলিলক
- উন্নসত ( িুির্ম সস্কারকাডি)
-বাসষিক উসেশয/ িলািল অনুিরণ
সকৌশলগত পসরকল্পনার ির্ময়িূচী
১র্ম

র্মাি

পসরকল্পনা

সবাসডির অনুসর্মাদন

-সকৌশলগত পসরকল্পনা কসর্মটি
২য়

র্মাি

সর্মশন, সভশন, র্মূলযসবাধ এবং পসরবতি সনর সবাডি এবং স্টািসদর
তাসিক সভসি

৩য়

-চতু থি অভযন্তরীণ

র্মাি
পঞ্চর্ম র্মাি

প্রাথসর্মক প্রসতসবদন
এবং

বসহাঃস্থ

র্মূলযায়ন, স্টাি র্মূলযায়ন এবং উন্নসত

এিডাসিউওটি সবসেষণ , প্রধান ৫ টি ইিুয / সবাডি / স্টাি পযিাসলাচনা
লেয, সকৌশল, আসথিক পসরকল্পনা

স্টাি পযিাসলাচনা
সবাডি/ স্টাি পযিাসলাচনা

ষষ্ঠ র্মাি

সকৌশলগত পসরকল্পনার রূপসরো / নসথবদ্ধ

সবাসডির অনুসর্মাদন

করা
িির্ম সথসক

সকৌশলগত পসরকল্পনা বাস্তবায়ন ,

িাদশ র্মাি

সযাগাসযাগ, িলািল অনুিরণ করা,
িবিসশষ অবস্থা পযিাসলাচনা করা

স্টািসদর কাজ অনুিরণ
সবাসডির পযিাসলাচনা
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