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রযক্টয, ফাাংরাদদ সসবর াসব ি প্রান একাদডসভ 

এফাং 

সসনয়য সচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষসযত 
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কভ িম্পাদদনয াসফ িক সচত্র 

 

 

উক্রভসণকা 

 

 

রকন - ১: রূকল্প (Vision), অসবরক্ষয (Mission), রকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফসর 

 

 

রকন - ২: সফসবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact) 

 

 

রকন - ৩: রকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাসধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

াংদমাজনী - ১: ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

াংদমাজনী - ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং সযভা দ্ধসত 

  

 

াংদমাজনী-৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয রক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/দপ্তয/াংস্থায উয সনব িযীরতা   
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সফসএ প্রান একাদডসভয কভ িম্পাদদনয াসফ িকসচত্র 

(Overview of the performance of BCS Administration Academy) 

 

াম্প্রসতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বসফষ্যৎ সযকল্পনা 

াম্প্রসতক ফছযমূদ (সফগত ৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

ফাাংরাদদ সসবর াসব ি প্রান একাদডসভদত সফসএ (প্রান) কযাডায কভ িকতিাদদয আইন ও প্রান সফলদয় াঁচ ভা রভয়াসদ 

রভৌসরক প্রসক্ষণ প্রদান কযা য়।  ২০১৫-১৬ অথ িফছয রথদক ২০১৭-১৮ অথ িফছয ম িন্ত রভাট  ১০ টি আইন ও প্রান রকা ি, ৪টি বুসনয়াসদ 

প্রসক্ষণ রকা ি, ৫ টি সনফ িা স ম্যাসজদেটগদণয প্রসক্ষণ রকা ি, ৬ টি সপটসরস্টভুি ইউএনওদদয ওসযদয়দেন রকা ি, ৫ টি যকাসয ক্রয় 

ব্যফস্থানা রকা ি, ৫ টি উন্নয়ন প্রান ও ব্যফস্থানা রকা ি অন্যান্য স্বল্প ও দীঘ িদভয়াসদ  (ফল িসঞ্জ ভূি ও ফসভূ িত)  প্রসক্ষণ রকাদ ি রভাট 

১৯৯৯ জন কভ িকতিাদক প্রসক্ষণ প্রদান  কযা দয়দছ। এ ভদয় রদস-সফদদস প্রসথতমা ব্যসি ও প্রসতষ্ঠাদনয প্রসতসনসধদদরয একাদডসভদত 

আগভন কদযদছন। সফদদী  প্রসতষ্ঠান  রমভন  Macquarie University, HUST University'য   াদথ প্রসক্ষণ সফসবন্ন 

কভ িসূসচ গ্রণ কযা দয়দছ। সফসএ প্রান একাদডসভয বফন ম্প্রাযণ ও প্রসক্ষণ সুসফধাসদ বৃসদ্ধকযণ প্রকদল্পয আওতায় প্রথভ ফহুতর 

বফদনয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ কারজয 10০% ম্পন্ন দয়দছ। একাদডসভয রগভ রজাদন সফসবন্ন সুদমাগ সুসফধা বৃসদ্ধ কযাম্পাদয রাবাফধ িদন 

কাম িক্রভ গ্রণ ও ফাস্তফায়ন  কযা দয়দছ। সসটিসব কযাদভযায ভােদভ একাদডসভয  কাম িক্রদভয তদাযসক বৃসদ্ধ এফাং সডসজটার াসজযা চালু  

কযা দয়দছ। আধুসনক সুদমাগ-সুসফধা ম্বসরত  ১৭৮ - আন সফসষ্ট অসডদটাসযয়াভ সনভ িাণ , রাইদেসয াংস্কায এফাং মুসিযুদ্ধ ক ন িায স্থান 

কযা দয়দছ। বাণ্ডায অদটাদভদনয কাম িক্রভ এ ভদয় ভাপ্ত য়। এছাড়া রাইদেযী অদটাদভন ম্পন্ন দয়দছ এফাং কর ফইদয়য রকাড 

এসিয কাজ চরভান যদয়দছ। 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

সফসএ প্রান একাদডসভ রত জনফর এফাং  রখরাধুরা ও যীযচচ িায জন্য  সুদমাগ সুসফধা অপ্রতুর । ভানম্মত প্রসক্ষণ প্রদাদনয 

জন্য সযদা িপুর ও প্রসসক্ষত প্রসক্ষদকয অবাফ  যদয়দছ। প্রসক্ষণাথী কভ িকতিাদদয জন্য ম িাপ্ত এফাং  ভানম্পন্ন আফান  ও 

মানফান ব্যফস্থায অবাফ, অম িাপ্ত ফাদজট ফযারেয কাযদণ প্রসক্ষণ কাম িক্রভ সযচারনায় ভস্যা দে।  

 

বসফষ্যৎ সযকল্পনা 

একাদডসভয কর কাম িক্রভ অদটাদভন কযা দফ। চাইল্ড রকয়ায কণ িায স্থান, কাসযকুরাভ সযসবউ,  বফদদসক ভাস্টা ি রপ্রাগ্রাভ , 

বফদদসক ভাস্টা ি রপ্রাগ্রাভ মূল্যায়দনয জন্য সফদদ পয , ইআযস (Enterprise Resource Planning) স্থান, 

উসচফ/যুগ্মসচফ ম িাদয়য কভ িকতিাদদয জন্য Public Policy Process ীল িক প্রসক্ষণ রকা ি সযচারনা  এফাং 

নফসনদয়াগপ্রাপ্ত সফসএ (প্রান) কযাডায কভ িকতিাদদয জন্য ওসযদয়দেন রকা ি সযচারনা কযা দফ। তাছাড়া, অনরাইন রকা ি 

চালু, অফকাঠাদভাগত সুদমাগ -সুসফধা ম্প্রাযণ এফাং গদফলণা কাম িক্রভ রজাযদায  কযা দফ।  একাদডসভয পযাকাসিগদণয জন্য 

বফদদসক প্রসক্ষণ/ সডগ্রী অজিদনয সুদমাগ বতযী কযা দফ। 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য  অজিনমূ 

 আইন ও প্রান রকা ি, এসডসজ সফলয়ক ToT রকা ি, সনফ িা ী ম্যাসজদেটগদণয প্রসক্ষণ রকা ি, সপটসরস্টভুি 

ইউএনওদদয ওসযদয়দেন রকা ি, উন্নয়ন প্রান ও ব্যফস্থানা রকা ি অন্যান্য স্বল্প ও দীঘ িদভয়াসদ প্রসক্ষণ রকাদ িয 

ভােদভ সফসএ কযাডাযভুি  কভ িকতিাদদয প্রসক্ষণ প্রদান   

 একাদডসভয ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা উন্নয়ন 

 প্রসক্ষণ ব্যফস্থানা সদস্টভ বতসযকযণ 
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 প্রথভ ফহুতর বফদনয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ ভাপ্ত কযণ 

 একাদডসভয প্রসক্ষণ ও রবৌত সুসফধাসদ বৃসদ্ধয রদক্ষয ২৫ তরা বফন সনভ িাণ প্রকদল্পয অনুদভাদন রাব 

 খ্যাতনাভা সফশ্বসফদ্যারয়/প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠাদনয াদথ দমাসগতামূরক কাম িক্রভ গ্রণ 

 জান িার, একাদডসভ ফাতিা, ফাসল িক প্রসতদফদন প্রকা 

 গদফলণা কাম িক্রভ সযচারনায ভােদভ সুান, ভানফম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃসদ্ধদত যকাযদক যাভ ি প্রদান  

 

 

উক্রভসণকা (Preamble) 

ফাাংরাদদ সসবর াসব ি প্রান একাদডসভয প্রাসতষ্ঠাসনক দক্ষতা বৃসদ্ধ, স্বেতা ও জফাফসদসতা, সুান এফাং ম্পদদয মথামথ 

ব্যফায সনসিতকযদণয ভােদভ রূকল্প- ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

                                                রযক্টয, ফাাংরাদদ সসবর াসব ি প্রান একাদডসভ  

এফাং 

সসনয়য সচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন ভাদয 27 তাসযদখ এ ফাসল িক কভ িম্পাদন চুসি স্বাক্ষসযত দরা । এ চুসিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ 

সনম্নসরসখত সফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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রকন- ১ 

সফসএ প্রান একাদডসভয রূকল্প (Vision), অসবরক্ষয (Mission), রকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic 

Objectives) এফাং কাম িাফসর (Functions) 

1.1 রূকল্প (Vision) : দক্ষ, রমাগ্য ও উদদ্যাগী রাগত জ্ঞান ম্পন্ন  গণকভ িচাযী বতসযয রেষ্ঠ প্রসতষ্ঠান সদদফ গদড় 

রতারা। 
1.2 অসবরক্ষয (Mission): কাম িকয প্রসক্ষণ ও গদফলণায ভােদভ দক্ষ, রমাগ্য এফাং সফচক্ষণ গণকভ িচাযী গদড় রতারা 

1.3 রকৌরগত উদেশ্য (Strategic Objectives) 

1.3.1 দপ্তয/াংস্থায রকৌরগত উদেশ্যমূ 

(ক)  সফসএ  প্রান কযাডাদযয কভ িকতিাদদয রাগত দক্ষতা বৃসদ্ধ 

(খ)  প্রান ও প্রসক্ষণ ব্যফস্থানা য উন্নয়ন  

(গ)  একাদডসভয ক্ষভতা বৃসদ্ধ 

(ঘ)  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃসদ্ধদত যকাযদক যাভ ি প্রদান  

 

1.3.2 আফসশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

              (ক) কাম িদ্ধসত ও রফায ভাদনান্নয়ন 

             (খ) দক্ষতায দে ফাসল িক কভ িম্পাদন চুসি ফাস্তফায়ন 

             (গ) আসথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

             (ঘ) দক্ষতা ও বনসতকতায উন্নয়ন 

             (ঙ) তথ্য অসধকায ও স্বপ্রদণাসদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন  

 

১.৪       কাম িাফসর (Functions) 

             

            

            

 

 

(ক)  সফসএ (প্রান) কযাডায কভ িকতিাদদয জন্য দীঘ িদভয়াসদ আইন ও প্রান রকা ি সযচারনা 

(খ)  প্রান, উন্নয়ন ও প্রসক্ষণ সফলদয় যকাযদক যাভ ি প্রদান  

(গ)  যকাদযয সনদদ িনা রভাতাদফক সফসবন্ন স্বল্প ও দীঘ িদভয়াসদ প্রসক্ষণ রকা ি সযচারনা  

(ঘ)  উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন 

(ঙ)  বা, রসভনায, সদম্পাসজয়াভ ও কভ িারা আদয়াজন 

(চ)  কাসযকুরাভ প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ 

(ছ)  গদফলণা কাম িক্রভ সযচারনা  

(জ)  জান িার, একাদডসভ ফাতিা ও ফাসল িক প্রসতদফদন প্রকা 

(ঝ)  জাতীয় ও আন্তজিাসতক সফসবন্ন প্রসতষ্ঠাদনয াদথ দমাসগতামূরক কভ িসূসচ গ্রণ 

(ঞ)  অনুলদ দস্য ও কভ িচাযীদদয দক্ষতা উন্নয়দন অবযন্তযীণ প্রসক্ষণ  প্রদান 
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রকন- ২ 

 

 

সফসএ প্রান একাদডসভয সফসবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome / Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance Indicator) 

একক 

 (Unit)  

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা 

২০১৮-১৯ 

 

প্ররক্ষণ  

   

সনধ িাসযত 

রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয রক্ষরত্র 

রমৌথবাদফ 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/ সফবাগ/ 

াংস্থামূদয নাভ 

উাত্ত সূত্র 

(Source of Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

জনপ্রাদনয 

ভানফম্পদ উন্নয়ন 

            

 

  প্রসসক্ষত কভ িচাযী 

 

 

াংখ্যা 

 

 

 

৭২০ 

 

 

554 

 

 

৫০০ 

 

 

৫২০ 

 

 

৫৪০ 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  

সফসএ প্রান 

একাদডসভ প্রসক্ষণ 

ফল িসঞ্জ, প্রসক্ষণ রদর 

াংযসক্ষত তথ্য, রকা ি 

ভানী প্রসতদফদন  
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রকন- ৩ 

রকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাসধকায, কাম িক্রভ,  কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indictors) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/সনণ িায়ক (২০১৮-১৯)  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্ররক্ষ

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

প্ররক্ষ

ণ 

(Proje

ction) 

২০২০

-২১ 

অগ্রগতি (জুলাই-

সেপ্টেম্বর)  

২০১৬-

১৭ 

২০১৭*-

১৮* অাধাযণ অসত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাদনয 

সনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

দপ্তয/াংস্থায রকৌরগত উদেশ্যমূ  

[১.০] 

সফসএ 

কযাডায 

দস্যদদয 

রাগত  

দক্ষতা বৃসদ্ধ 

২5  [১.১] 

দীঘ িরভয়াসদ  

 আইন ও 

প্রান   রকা ি 

সযচারনা 

প্রসসক্ষত 

কভ িচাযী 

াংখ্যা 12 ১৫০ 188 1৬০  150 145 140 135 ১৬০  ১৬০ 

 
১১৬ জন 

প্রসক্ষনাথীদক 

প্রসক্ষণ রদওয়া 

দে 

[১.২] সফসএ 

(প্রান) 

কযাডায ফসভূ িত 

উসচফ দদ 

দদান্নসতপ্রাপ্ত 

কভ িচাসযগদণয 

প্রসক্ষণ 

প্রসসক্ষত 

কভ িচাযী 

তকযা 

ায 

০6 100% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০

% 

১০০

% 

এখন ম িন্ত 

আদয়াজন কযা 

য়সন। 

[১.৩]  

স্বল্পদভয়াসদ 

প্রসক্ষণ রকা ি 

সযচারনা   

প্রসসক্ষত 

কভ িচাযী 

াংখ্যা ০7 ৩২৮ ২৪৭ 250 220 200 180 170 260 280 ১০টি সফসবন্ন 

স্বল্পদভয়াসদ 

প্রসক্ষদণয ভােদভ 

২৭৮ জন 

কভ িকতিাদক প্রসক্ষণ 

প্রদান কযা দয়দছ। 
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রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

e) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indictors) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/সনণ িায়ক (২০১৮-১৯)  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্ররক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০১৯-

২০ 

প্ররক্ষ

ণ 

(Proje

ction) 

২০২০-

২১ 

অগ্রগতি (জুলাই-

সেপ্টেম্বর) 

২০১৬-

১৭ 

২০১৭*

-১৮* অাধাযণ অসত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাদনয 

সনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

দপ্তয/াংস্থায রকৌরগত উদেশ্যমূ  

[২.০] প্রান 

ও প্রসক্ষণ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন 

২৫ 

[2.১] 

কাসযকুরাভ 

ারনাগাদকযণ 

কাসযকুরাভ 

ারনাগাদকৃত  

াংখ্যা ৭.০ ০৫ ১০ ১০ ৯ 8 7 6 ০৬ ০৬ ০৫ (াচ) টি 

রকাদ িয কাসযকুরাভ 

ারনাগাদ কযা 

দয়দছ। 

[2.২] 

সযাচ িধভী 

জান িার প্রকা 

 জান িার 

প্রকাসত 

াংখ্যা ২.০ ১ ১ ২ ১ - - - ২ ২ -- 

[2.৩]   উন্নয়ন 

ও সুান 

সফলয়ক গদফলণা 

সযচারনা 

গদফলণা 

সযচাসরত 

াংখ্যা ৪.০ 4 4 4 3 2 1 - 5 6 -- 

[2.৪] গদফলণায 

পরাপর 

অফসতকযণ 

অফসতকৃত 

পরাপর 

াংখ্যা ৩.০ - - ২ ১ - - - 4 4 -- 

[2.৫] ফাতিা 

প্রকা 

 ফাতিা প্রকাসত  াংখ্যা ২.০ ১ ১  ২ ১ - - - ২ ২ -- 

[2.৬] বা 

আদয়াজন 

বা আদয়াসজত াংখ্যা ৩.০ ৩০ ৩০ ২৪ 15 10 05 01 ২০ ২০ ৭টি বা আদয়াজন 

কযা দয়দছ। 

[2.৭] জাতীয় 

সদফ উদমান 

 জাতীয় সদফ 

উদমাসত 

াংখ্যা ২.০ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ ০১(এক)টি জাতীয় 

সদফ ারন কযা 

দয়দছ 

[2.৮] 

আন্তজিাসতক 

সদফ  উদমান  

আন্তজিাসতক 

সদফ  

উদমাসত  

াংখ্যা ২.০ -  

-

  

২ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 
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রকৌরগ

ত 

উদেশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ve) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objecti

ve) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পা

দন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indictor

s) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/সনণ িায়ক (২০১৮-২০১৯)  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্ররক্ষ

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

প্ররক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২০-

২১ অগ্রগতি (জুলাই-

সেপ্টেম্বর) 

২০১৬-১৭ ২০১৭*-

১৮* অাধাযণ অসত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাদনয 

সনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

দপ্তয/াংস্থায রকৌরগত উদেশ্যমূ  

[3.0] 

একাদডসভ

য 

ক্ষভতা 

বৃসদ্ধ 

 

২০ [৩.১] জাতীয় 

সফসবন্ন প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূরক  

কাম িক্রভ গ্রণ 

জাতীয় সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূর

ক  কাম িক্রভ 

গৃীত 

াংখ্যা 2.0  ১ ০২ ০২ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩ 

০৩ (সতন)টি 

প্রসতষ্ঠাদনয াদথ 

দমাসগতামূরক  

কাম িক্রভ গ্রণ কযা 

দয়দছ। 

[৩.২] আন্তজিাসতক 

সফসবন্ন প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূরক 

কাম িক্রভ গ্রণ 

আন্তজিাসতক 

সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূর

ক কাম িক্রভ 

গৃীত 

াংখ্যা ২.০ ০১ ০১ ০২ ০১ - - - ০৩ ০৩ 

০২ (দুই) টি প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ দমাসগতামূরক  

কাম িক্রভ গ্রণ কযা 

দয়দছ। 

[৩.৩] অনুলদ 

দস্যদদয জন্য 

বফদাসক প্রসক্ষণ/ 

সডগ্রী অজিদনয 

ব্যফস্থা কযা 

প্রসক্ষণ প্রাপ্ত 

অনুলদ দস্য 

াংখ্যা 2.0 - - 5 4 3 2 1 ১ ১ 

01 জন কভ িকতিাদক 

বফদাসক প্রসক্ষদণ 

রপ্রযণ কযা দয়দছ। 

[৩.৪] ২৫ তরা 

বফদনয সডসস 

প্রনয়ণ কযত 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ 

 

রপ্রযণকৃত 

সডসস 

াংখ্যা ৪.0 - - ২ ১ - - -   -- 
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রকৌরগ

ত 

উদেশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ve) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objecti

ve) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পা

দন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indictor

s) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/সনণ িায়ক (২০১৮-২০১৯)  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্ররক্ষ

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

প্ররক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২০-

২১ অগ্রগতি (জুলাই-

সেপ্টেম্বর) 

২০১৬-১৭ ২০১৭*-

১৮* অাধাযণ অসত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাদনয 

সনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩.5] ই-রটন্ডাসযাং 

চালু কযণ 

 

 

 ই-রটন্ডাসযাং 

চালুকৃত 

তকযা 

ায 

২.০ ৫০% ৫০% ৫০% ৪০% ৩০% - - - - ---- 

[৩.6] রাইদেসয 

অদটাদভন সদস্টদভ 

ডাটা এসে 

রাইদেসয 

অদটাদভন 

সদস্টদভ ডাটা 

এসি ম্পন্ন 

তকযা 

ায 
2.০ 

- ৫০% ৫০% ৪০% ৩০% ২০% ১০% ৯০% ১০০% 

৫৮% 

[৩.7] রস্টায 

অদটাদভন  

সদস্টদভ ডাটা এসি 

রস্টায 

অদটাদভন  

সদস্টদভ ডাটা 

এসি ম্পন্ন 

তকযা 

ায 
1.০ 

- ৫০% ৫০% ৪০% ৩০% ২০% ১০% ৯০% ১০০% 

১০০% 

[৩.8] ভানফ ম্পদ 

ডাটাদফজ বতসয 

ভানফ ম্পদ 

ডাটাদফজ 

বতসযকৃত 

তকযা 

ায  ২.০ 

- - ৫০% ৪০% ৩০% ২০% ১০% ৯০% ১০০% 

--- 

[৩.9] প্রসক্ষণ 

ব্যফস্থানা সদস্টভ 

চালু 

 প্রসক্ষণ 

ব্যফস্থানা 

সদস্টভ চালুকৃত 

তকযা 

ায 2.০ 

- -  ৫০% ৪০% ৩০% ২০% ১০% ৯০% ১০০% 

--- 

[৩.10] ফসযােদনয 

রৌন্দম ি াংযক্ষণ 

 ফসযােদনয 

রৌন্দম ি 

াংযসক্ষত 

তকযা 

ায ১.০ 

১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% চরভান আদছ 
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রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

e) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Performan

ce 

Indictors) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/সনণ িায়ক (২০১৮-১৯)  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্ররক্ষ

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

প্ররক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২০-

২১ 

অগ্রগতি (জুলাই-

সেপ্টেম্বর) 

২০১৬-

১৭ 

২০১৭*-

১৮* অাধাযণ অসত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাদনয 

সনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

দপ্তয/াংস্থায রকৌরগত উদেশ্যমূ  

[4.0] 

ভানফম্পদ 

উন্নয়ন ও 

দক্ষতা 

বৃসদ্ধদত 

যকাযদক 

যাভ ি 

প্রদান 

05 [4.1] রসভনায, 

সদম্পাসজয়াভ 

ও কভ িারা 

আদয়াজন 

রসভনায, 

সদম্পাসজয়াভ 

ও কভ িারা 

আদয়াসজত 

 

াংখ্যা 

3.০ ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৯ ১০ 

০৯ (নয়টি) রসভনায/ 

সদম্পাসজয়াভ / 

কভ িারা আদয়াসজত 

[4.2] প্রান 

ও প্রসক্ষণ 

াংসিষ্ট সফলদয় 

যকাদযয 

সনকট  সুাসয 

রপ্রযণ 

 প্রান ও 

প্রসক্ষণ াংসিষ্ট 

সফলদয় 

যকাদযয 

সনকট রপ্রসযত 

সুাসয  

াংখ্যা 

২.০ ০৩ 03 ০২ ০১  - - ০৪ ০৪ 

০৩ (সতন)টি সুাসয 

রপ্রযণ কযা দয়দছ 
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সফসএ প্রান একাদডসভয আফসশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ (রভাট ভান ২৫)  

করাভ- ১ করাভ- ২ করাভ- ৩  করাভ- ৪ করাভ- ৫ করাভ- ৬  করাভ-৭ 

আফসশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর) 

রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 
Indicator) 

 

একক 

(Unit) 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -  ২০১৮-১৯ 

  

অাধাযণ 

(Excellent) 
অসত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 
চরসত ভান 

(Fair) 
চরসতভাদনয 

সনদম্ন 

(Poor) 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 ফাসল িক 

কভ িম্পাদন 

চুসি ফাস্তফায়ন 

রজাযদাযকযণ 

 

৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য দে ২০১৮-১৯ 

অথ িফছদযয ফাসল িক কভ িম্পাদন চুসি স্বাক্ষয 

ও ওদয়ফাইদট আদরাড 

ফাসল িক কভ িম্পাদন চুসি 

স্বাক্ষয 
তাসযখ ০.৫ ২০ জুন ২০১৮ 

 

২১ জুন 

২০১৮ 

 

২৪ জুন 

২০১৮ 

 

- 

 

- কাম িক্রভ গৃীত দয়দছ। 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফাসল িক কভ িম্পাদন 

চুসিয অধ ি-ফাসল িক মূল্যায়ন প্রসতদফদন 

াংসিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ সফবাদগ রপ্রযণ 

মূল্যায়ন প্রসতদফদন দাসখরকৃত তাসযখ ০.৫ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন রপ্রসযত দয়দছ। 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য ২০১৮-১৯ 

অথ িফছদযয ফাসল িক কভ িম্পাদন চুসিয অধ ি-

ফাসল িক মূল্যায়ন প্রসতদফদন ম িাদরাচনাদন্ত 

পরাফতিক (Feed back) ভন্ত্রণারয়/ 

সফবাদগ রপ্রযণ 

পরাফতিক (Feed back) 

প্রদত্ত 
তাসযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই --- 

যকাসয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধসত 

অন্যান্য সফলদয় কভ িকতিা/ কভ িচাসযদদয জন্য 

প্রসক্ষণ আদয়াজন 

আদয়াসজত প্রসক্ষদণয ভয় জনঘো ১ ৬০ - - - - --- 

 

 

কাম িদ্ধসত ও 

কভ িসযদফ ও 

রফায 

ভাদনান্নয়ন 

 

১০ 

ই-পাইসরাং দ্ধসতয ফাস্তফায়ন 

ফ্রে রডদস্কয ভােদভ গৃীত 

ডাক ই- পাইসরাং সদস্টদভ 

আদলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ --- 

ই-পাইদর নসথ সনস্পসত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

--- 

 

ই- পাইসরাং এ ত্র জাযীকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

 

--- 

 

দপ্তয ফা াংস্থা কর্তিক অনরাইন রফা চালু 
কভদক্ষ  একটি নতুন 

অনরাইন রফা চালুকৃত 
তাসযখ ১ ১০ জানু, ২০১৯ 

২৪ জানু, 

২০১৯ 

২৮ জানু, 

২০১৯ 

৩১ ভাচ ি, 

২০১৯ 

৩০ এসপ্রর 

২০১৯ 

 

রেসনাং ম্যানাজদভে পটওয়যায এয ভােদভ রেসনাং 

াংক্রান্ত রফা চালু কযা দয়দছ।  

দপ্তয/াংস্থা ও অধীনস্থ কাম িারয়মুদয 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

Small Improvement Project 
(SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প মূদয  

ারনাগাদকৃত ডাটাদফজ ও 

ওদয়ফাইদট প্রকাসত 

তাসযখ 

১ 
 ৩ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

১১ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

১৮ 

রপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

২৫ 

রপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

৪ ভাচ ি ২০১৯ --- 
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করাভ- ১ করাভ- ২ করাভ- ৩  করাভ- ৪ করাভ- ৫ করাভ- ৬  করাভ-৭ 

আফসশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর) 

রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 
Indicator) 

 

একক 

(Unit) 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -  ২০১৮-১৯ 

  

অাধাযণ 

(Excellent) 
অসত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 
চরসত ভান 

(Fair) 
চরসতভাদনয 

সনদম্ন 

(Poor) 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 

ডাটাদফজ অনুমায়ী নূন্যতভ 

দুটি উদ্ভাফনী উদদ্যগ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

তাসযখ 

১ ৮ এসপ্রর ২০১৯ 
২২ এসপ্রর 

২০১৯ 
০২ রভ ২০১৯ 

১৬ রভ 

২০১৯ 
৩০ রভ২০১৯ --- 

সটিদজন্স চাট িায ফাস্তফায়ন 
ারনাগাদকৃত সটিদজন 

চাট িায অনুমায়ী প্রদত্ত রফা 

 

% 
১  ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ 

৫০ 

 

 

সটিদজন চাট িায অনুমায়ী রফা প্রদান কযা য়। 

অসবদমাগ প্রসতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
সনসদ িষ্ট ভদয়য ভদে  

অসবদমাগ সনস্পসত্তকৃত 

% 
.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ অসবদমাগমূ সনয়সভত সনষ্পসত্ত কযা য়। 

রফায ভান ম্পদকি রফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত সযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালু কযা 

রফায ভান ম্পদকি 

রফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

সযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

% 

.৫ 
৩১ সডদম্বয 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াসয 

২০১৯ 

০৭ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

১৭ 

রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

২৮ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

রফাগ্রীতাদদয ভতাভত সযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালু 

আদছ। 

সআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংসিষ্ট 

কভ িচাসযয সআযএর ও ছুটি নগদায়ন ত্র 

জাযী 

সআযএর আদদ জাযীকৃত 
% 

১ ১০০ ৯০ ৮০   --- 

ছুটি নগদায়ন ত্রজাযীকৃত 
% 

১ ১০০ ৯০ ৮০   --- 

আসথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

০৯ 

অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তয কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

সত্রক্ষীয় বায় অসডট আসত্ত 

সনষ্পসত্তয জন্য সুাসযকৃত 

% 
১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ --- 

অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তকৃত 
% 

১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
--- 

 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পসত্তয ারনাগাদ 

তাসরকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পসত্তয তাসরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাসযখ 

১ 
৩ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

১১ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

১৮ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

২৫ 

রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

৪ ভাচ ি ২০১৯ ারনাগাদ কযা দয়দছ 

অস্থাফয ম্পসত্তয তাসরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাসযখ 

১ 
৩ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

১১ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

১৮ রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

২৫ 

রপব্রুয়াসয 

২০১৯ 

৪ ভাচ ি ২০১৯ ারনাগাদ কযা দে 

ফাসল িক উন্নয়ন কভ িসূসচ ফাস্তফায়ন 
ফাসল িক উন্নয়ন কভ িসূসচ 

ফাস্তফাসয়ত 

% 
২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ --- 

অদকদজা/ অব্যফহৃত মানফান সফদ্যভান 

নীসতভারা অনুমায়ী সনষ্পসত্তকযণ 
সনষ্পসত্তকৃত 

তাসযখ 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ 

ফদকয়া সফদুযৎ সফর সযদাধ কযা সফদুযৎ সফর সযদাধকৃত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ সফদুযৎ সফর সযদাধ কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ।  

শূন্য দদয সফযীদত সনদয়াগ প্রদান সনদয়াগ প্রদানকৃত 
াংখ্যা 

১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 
 

উদ্যগ গ্রণ কযা দয়দছ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

রকৌর ও তথ্য 
০৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িসযকল্পনা ও 

যীসফক্ষণ কাঠাদভা ফাস্তফায়ন 

বত্রভাসক প্রসতদফদন 

দাসখরকৃত 

াংখ্যা 
১ ৪ ৩ - - - 
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করাভ- ১ করাভ- ২ করাভ- ৩  করাভ- ৪ করাভ- ৫ করাভ- ৬  করাভ-৭ 

আফসশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর) 

রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 
Indicator) 

 

একক 

(Unit) 
কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -  ২০১৮-১৯ 

  

অাধাযণ 

(Excellent) 
অসত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 
চরসত ভান 

(Fair) 
চরসতভাদনয 

সনদম্ন 

(Poor) 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

অসধকায 

ফাস্তফায়ন 

রজাযদাযকযণ 

সনধ িাসযত ভদয় দাসখর কযা দয়দছ। 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ িসযকল্পনা ও যীসফক্ষণ 

কাঠাদভায় অন্তভু িি রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফাসয়ত  

% 

.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ কযণ  

কর অনরাইন রফা তথ্য 

ফাতায়দন াংদমাসজত 

% 

.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

কর অনরাইন রফা তথ্য ফাতায়ন াংদমাসজত দয়দছ। 

 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত 

% 

.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

 

 

১০০% 

দপ্তয/ াংস্থায ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফাসল িক 

প্রসতদফদন প্রণয়ন ও ওদয়ফাইদট প্রকা  

ফাসল িক প্রসতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকাসত 

তাসযখ 
.৫ 

১৮ অদক্টাফয 

২০১৮ 

৩১ অদক্টাফয 

২০১৮ 

১৫ নদবম্বয 

২০১৮ 

২৯ নদবম্বয 

২০১৮ 

০৬ সডদম্বয 

২০১৮ 

 

-- 
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আসভ,  রযক্টয, ফাাংরাদদ সসবর াসব ি প্রান একাদডসভ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  

এফাং সসনয়য সচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় এয সনকট অেীকায কযসছ রম, এ চুসিদত ফসণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 
 

আসভ, সসনয়য সচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  এফাং রযক্টয, 

ফাাংরাদদ সসবর াসব ি প্রান একাদডসভ এয সনকট অেীকায কযসছ রম, এ চুসিদত ফসণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় 

দমাসগতা প্রদান কযফ।  
  

 

 

 

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

                    রযক্টয                 তাসযখ 

            ফাাংরাদদ সসবর াসব ি প্রান একাদডসভ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    সসনয়য সচফ                                                                            তাসযখ 

             জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 
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াংদমাজনী- ১: ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

সফসএ  ফাাংরাদদ সসবর াসব ি 

ই-পাইসরাং ইদরকেসনক পাইসরাং 

ই-রটন্ডাসযাং ইদরকেসনক রটন্ডাসযাং 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/াংস্থা এফাং সযভা দ্ধসতয সফফযণ 

ক্রসভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউসনট 

সযভা দ্ধসত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

1.0  [১.১] দীঘ িরভয়াসদ  

 আইন ও প্রান   

রকা ি সযচারনা 

প্রসক্ষণ রকাদ ি 

রমাগদানকৃত 

প্রসক্ষণাথী  

সফসএ (প্রান) কযাডায কভ িকতিাদদয আইন ও প্রান সফলদয় ৫ 

ভা রভয়াসদ রভৌসরক প্রসক্ষণ প্রদান কযা য়। এ প্রসক্ষদণয ভােদভ 

কভ িকতিাগণ ভাঠ প্রাদনয জন্য প্রদয়াজনীয় কর আইন ম্পদকি 

ধাযণা রাব কদযন। াাাস তাদদয প্রান , ব্যফস্থানা, অথ িনীসত 

ও উন্নয়ন ম্পদকি প্রদয়াজনীয় ধাযণা প্রদান কযা য়। 

প্রসক্ষণ াখা 

 

১. প্রসক্ষণাথীদদয 

মূল্যায়ন ও অনুলদ 

 বায সদ্ধান্ত/ 

কাম িসফফযণী 

 

২. রকা ি ভানী 

প্রসতদফদন 

 

৩. একাদডসভ ফাতিা  

 

৪. ফাসল িক প্রসতদফদন 

 

 

[১.২] দীঘ িরভয়াসদ 

বুসনয়াসদ প্রসক্ষণ 

রকা ি সযচারনা  

প্রসক্ষণ রকাদ ি 

রমাগদানকৃত 

প্রসক্ষণাথী 

ফাাংরাদদ সসবর াসব িদয কভ িকতিাদদয প্রান , ব্যফস্থানা এফাং 

উন্নয়ন ম্পদকি প্রদয়াজনীয় জ্ঞান ও ধাযণা প্রদাদনয ভােদভ তাদদয 

রাগত দাসয়ত্ব ারদনয উদমাসগ কদয গদড় রতারা য়।   

2.0 [2.১] কাসযকুরাভ 

ারনাগাদকযণ 

কাসযকুরাভ 

ারনাগাদকৃত 

ভানম্মত প্রসক্ষণ প্রদাদনয জন্য চাসদা সবসত্তক ও পর সবসত্তক 

যুদগাদমাগী কাসযকুরাভ ারনাগাদ কযা য়। 

প্রান াখা ারনাগাদকৃত 

কাসযকুরাভ 

 

[2.2] সনদয়াগ 

সফসধভারা 

ারনাগাদকযণ 

সনদয়াগ সফসধভারা 

ারনাগাদকৃত 

সফসএ (প্রান) একাদডসভয কভ িচাসযদদয সনদয়াগ ও অন্যান্য 

সুসফধায ভদনান্নয়দনয জন্য সনদয়াগ সফসধভারা ারনাগাদ কযা য়। 

 

প্রান াখা  বায মূসদ্রত  ছসফ এফাং  

বায কাম িসফফযণী   

 

[2.৩] জনফর সনদয়াগ 

 

 সনদয়াগকৃত 

জনফর 

সফসএ (প্রান) একাদডসভয কভ িচাসযদদয সনদয়াগ ও অন্যান্য 

সুসফধায ভদনান্নয়দনয জন্য সনদয়াগ সফসধভারা ারনাগাদ কযা য়। 

 

প্রসক্ষণ াখা সফসবন্ন প্রসক্ষণ রকাদ িয 

রকা ি গাইডরাইন , 

অনুলদ বায 

কাম িসফফযণী  
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ক্রসভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউসনট 

সযভা দ্ধসত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

 [2.৪] সযা িধভী 

জান িার প্রকা 

জান িার প্রকাসত একাদডসভয জান িাদরয ভােদভ রদদয সফসবন্ন যকাসয কভ িকতিা ও 

একাদডসভসয়ানদদয জ্ঞান ও অসবজ্ঞতা াংকরদনয ভােদভ 

একাদডসভয কভ িকতিা ও প্রসক্ষণাথীদদয উচ্চতয জ্ঞান অজিদনয সুদমাগ 

সৃসষ্ট কযা য় । 

প্রসক্ষণ াখা সফসবন্ন প্রসক্ষণ রকাদ িয 

রকা ি গাইডরাইন, 

অনুলদ বায 

কাম িসফফযণী 

 

[2.৫] গদফলণায 

পরাপর অফসতকযণ 

 গদফলণায 

পরাপর প্রকাসত 

গদফলণায পরাপর কাম িকযবাদফ াংসিষ্ট করদক অফসত কযায 

ভােদভ গদফলণায় উদু্বদ্ধ কযা য়। 

 

 

 

গদফলণা ও 

প্রকানা াখা 

প্রকাসত জান িার, ফাতিা,  

ফাসল িক প্রসতদফদন এফাং 

উর্ধ্িতন অসপদ রপ্রসযত 

সযদাট ি/প্রসতদফদন 

  

 

[2.৬] ফাতিা প্রকা  ফাতিা প্রকাসত  

একাদডসভয ফাতিা ও ফাসল িক প্রসতদফদদনয ভােদভ এ প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান 

কর্তিক গৃসত কাম িক্রভ ম্পদকি াংসিষ্ট করদক অফসত কযা য়। [2.৭] ফাসল িক 

প্রসতদফদন প্রকা 

ফাসল িক প্রসতদফদন 

প্রকাসত 

[2.৮] জাতীয় সদফ 

উদমান 

জাতীয় সদফ 

উদমাসত 

প্রসক্ষণাথীদদয সফসবন্ন সফলদয় দচতন কযায জন্য সফসবন্ন জাতীয় ও 

আন্তজিাসতক সদফ  উদমান কযা য়। 

প্রান  াখা ধাযণকৃত সবসডও, মূসদ্রত  

ছসফ। এছাড়া একাদডসভ 

ফাতিা ও ফাসল িক 

প্রসতদফদদন তথ্যাসদ 

াওয়া মাদফ। 

 

[2.৯] আন্তজিাসতক 

সদফ  উদমান  

আন্তজিাসতক সদফ  

উদমাসত  

৩.০ [৩.১] জাতীয় সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয াদথ 

দমাসগতামূরক  

কাম িক্রভ গ্রণ 

জাতীয় সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয াদথ 

দমাসগতামূরক  

কাম িক্রভ গৃীত গদফলণা, প্রকানা ও প্রসক্ষণ সফলদয় একাদডসভয ক্ষভতা বৃসদ্ধ ও 

একাদডসভয রক্ষয অজিদনয জন্য জাতীয় ও আন্তজিাসতক সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয াদথ দমাসগতামূরক কাম িক্রভ গ্রণ কযা য়। 

প্রান ও 

প্রসক্ষণ াখা  

ভদমাতা চুসি এফাং  

ভদঝাতা স্মাযক  

 

 

 

[৩.২] আন্তজিাসতক 

সফসবন্ন প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ দমাসগতামূরক 

কাম িক্রভ গ্রণ 

আন্তজিাসতক 

সফসবন্ন প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূরক 

কাম িক্রভ গৃীত 
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ক্রসভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউসনট 

সযভা দ্ধসত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

 [৩.৩] অনুলদ 

দস্যদদয জন্য 

বফদাসক সডসগ্র এফাং 

প্রসক্ষদণয ব্যফস্থা কযা 

প্রক্ষণপ্রাপ্ত 

অনুলদ দস্য 

সফসএ প্রান একাদডসভদত কভ িযত অনুলদফদগ িয মাদত নফীন 

কভ িকতিাগদণয ভদে অথ িপূণ ি ইসতফাচক সযফতিন আনদত াদয র 

রদক্ষয  অনুলদফদগ িয জন্য বফদাসক রেসনাং এফাং প্রসক্ষদণয ব্যফস্থগ্রণ 

কযা দফ।   

সযকল্পনা ও 

উন্নয়ন াখা 

অপায ররটায/ 

প্রসক্ষদণয সনসভত্ত 

গভদনয সজও/ প্রসক্ষণ 

নদ 

 

[৩.৪] ২৫ তরা 

বফদনয সডসস প্রণয়ন 

কযত জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ 

রপ্রযণকৃত সডসস সফসএ প্রান একাদডসভ স্বল্প সযদয এয ব্যাক কভ িমজ্ঞ 

সযচারনাকদয থাদক। প্রদয়াজদনয তুরনায় প্রসক্ষনাথী জন্য সুদমাগ- 

সুসফধা সনতান্তই অপ্রতুর। অদনক ভয় ফােদয় স্বল্প রভয়াদী রকা ি 

অনাফাসকফবাদফ কযা য় মা প্রসক্ষণ রচতনায সযসি। এফ 

সফলদয়য সদদক রক্ষয রযদখ পুযাতন ৫ তরা বফদনয স্থাদন ২৫ তরা 

নতুন বফন কযায সযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। 

সযকল্পনা ও 

উন্নয়ন াখা 

রপ্রযণকৃত সডসস'য 

কস 

 

[৩.৫] উন্নয়ন 

প্রকল্প/কভ িসূসচ 

প্রণয়ন/গ্রণ 

 উন্নয়ন 

প্রকল্প/কভ িসূসচ 

প্রণীত/গৃীত 

সফসএ প্রান একাদডসভদক ফ িাধুসনক সুদমাগ সুসফধা ম্বসরত 

আন্তজিাসতক ভাদনয দক্ষ প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান সদদফ গদড় রতারায জন্য  

একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযা দয়দছ। অসধকন্তু ,  সফসএ প্রান 

একাদডসভয বফন ম্প্রাযণ এফাং প্রসক্ষণ সুসফধাসদ বৃসদ্ধকযণ ীল িক 

উন্নয়ন প্রকল্পটি ফতিভাদন ফাস্তফায়ন কযা দে।   

সযকল্পনা ও 

উন্নয়ন াখা 

সডসস/টিএসস 

সআইস,   

সইস এফাং 

 সএস বায 

কাম িসফফযনী 

 

[৩.৬] উন্নয়ন প্রকল্প 

/কভ িসূসচ  ফাস্তফায়ন 

উন্নয়ন প্রকল্প 

/কভ িসূসচ  

ফাস্তফাসয়ত 

    

[৩.৭] ফসযােদনয 

রৌন্দম ি াংযক্ষণ 

 ফসযােদনয 

রৌন্দম ি াংযসক্ষত 

কভ িকতিা, কভ িচাযী, আগত অসতসথ এফাং প্রসক্ষণাথী কভ িকতিাদদয ভন 

প্রফুল্ল যাখায সনসভত্ত একাদডসভ প্রােন সযষ্কায -সযেন্ন যাখা এফাং 

সফসবন্ন ফুদরয চাযা ও গাছ রযা ণ কদয ফসযােদনয রৌন্দম ি াংযক্ষণ 

কযা দয় থাদক।  

রফা াখা  ধাযণকৃত সবসডও, এফাং 

সস্থয সচত্র 

 

[৩.৮] ই-রটন্ডাসযাং 

চালুক 

 ই-রটন্ডাসযাং 

চালুকৃত 

একাদডসভয প্রান ও প্রসক্ষণ ব্যফস্থানায ক্ষভতা বৃসদ্ধয জন্য  

সফসবন্ন রফা সডসজটারাইজড্ / অদটাদভন কযায জন্য কাম িক্রভ গ্রণ 

কযা দয়দছ।   

আইসটি াখা  রটন্ডায ডকুদভে, সফসবন্ন 

পটওয়যায ম্পসকিত 

তথ্যাসদ, ধাযণকৃত 

সবসডও এফাং সস্থয সচত্র 

 

[৩.৯] রাইদেসয 

অদটাদভন  

 রাইদেসয 

অদটাদভন ম্পন্ন 

[৩.১০] রাইদেসয 

অদটাদভন সদস্টদভ 

ডাটা এসে 

রাইদেসয 

অদটাদভন 

সদস্টদভ ডাটা 

এসে ম্পন্ন 

[৩.১১] রস্টায 

অদটাদভন  

 রস্টায অদটাদভন 

ম্পন্ন 

[৩.১২] রস্টায 

অদটাদভন  সদস্টদভ 

ডাটা এসে 

রস্টায অদটাদভন  

সদস্টদভ ডাটা 

এসে ম্পন্ন 
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ক্রসভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউসনট 

সযভা দ্ধসত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

 [৩.১৩] ভানফ ম্পদ 

ব্যফস্থানা সদস্টভ 

চালু 

ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা 

সদস্টভ চালুকৃত 

    

[৩.১৪] প্রসক্ষণ 

ব্যফস্থানা সদস্টভ 

চালু 

 প্রসক্ষণ ব্যফস্থানা 

সদস্টভ চালুকৃত 

৪.0 [4.১]  উন্নয়ন ও 

সুান সফলয়ক 

গদফলণা সযচারনা 

  উন্নয়ন ও সুান 

সফলয়ক গদফলণা 

ম্পাসদত 

উন্নয়ন ও সুান সফলয়ক রদীয় ও আন্তজিাসতক ফ িাধুসনক জ্ঞান 

ও অসবজ্ঞতা অজিদনয জন্য গদফলণা কাম িক্রভ সযচারনা কযা 

য়।  

গদফলণা ও 

প্রকানা াখা 

জান িার,  ফাতিা ও ফাসল িক 

প্রসতদফদন এফাং গদফলণা 

প্রসতদফদন 

 

[4.২] রসভনায, 

সদম্পাসজয়াভ ও 

কভ িারা আদয়াজন 

রসভনায, 

সদম্পাসজয়াভ ও 

কভ িারা আদয়াসজত 

একাদডসভয প্রসক্ষণ কাসযকুরাভ , প্রসক্ষণ দ্ধসত , প্রসক্ষণ 

ব্যফস্থানা এফাং প্রান ম্পদকি তাসিক ও একাদডসভক জ্ঞান 

অজিদনয জন্য বা, রসভনায, সদম্পাসজয়াভ ও কভ িারায 

আদয়াজন কযা য়। 

প্রান াখা 

এফাং গদফলণা 

ও প্রকানা 

াখা 

বা, রসভনায, 

সদম্পাসজয়াভ ও 

কভ িারায আভন্ত্রণত্র, 

ধাযণকৃত সবসডও, মূসদ্রত  

ছসফ এফাং তদদপ্রসক্ষদত 

গৃীত কাম িক্রভ। এছাড়া 

একাদডসভ ফাতিা ও 

ফাসল িক প্রসতদফদদন  

তথ্যাসদ াওয়া মাদফ। 

 

[4.৩] প্রান ও 

প্রসক্ষণ াংসিষ্ট 

সফলদয় যকাদযয 

সনকট  সুাসয রপ্রযণ 

 প্রান ও প্রসক্ষণ 

াংসিষ্ট সফলদয় 

যকাদযয সনকট  

সুাসয রপ্রসযত 

একাদডসভয ক্ষভতা বৃসদ্ধদত প্রান  ও প্রসক্ষণ াংসিষ্ট সফলদয় 

যকাদযয সনকট  সুাসয রপ্রযণ কযা য়। 

প্রান াখা 

প্রসক্ষণ াখা  

এফাং গদফলণা 

ও প্রকানা 

াখা 

রপ্রসযত সুাসযদয 

অনুসরস। 

 

[4.৪] ২০১৭-১৮ অথ ি 

ফছদয রপ্রসযত 

সুাসযদয ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছদয 

রপ্রসযত সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 
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াংদমাজনী- ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/াংস্থায সনকট সফসএ  প্রান একাদডসভয সুসনসদ িষ্ট কভ িম্পাদন চাসদামূ 

ক্রসভক 

নম্বয 

প্রসতষ্ঠাদনয নাভ াংসিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রসতষ্ঠাদনয সনকট চাসদা/প্রতযাা চাসদা/প্রতযাায রমৌসিকতা প্রতযাা পূযণ 

না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ  

১.0 ক) জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  

খ) অথ ি সফবাগ   

দীঘ িরভয়াসদ রকা ি 

সযচারনা 

(ক) আইন ও 

প্রান রকা ি  

(খ) বুসনয়াসদ 

প্রসক্ষণ রকা ি  

প্রসক্ষণ রকাদ ি 

রমাগদানকৃত 

প্রসক্ষণাথী 

১. প্রদয়াজনীয় াংখ্যক প্রসক্ষণাথীদক ভদনানয়ন প্রদান ও তাদদয  অাংগ্রণ 

সনসিতকযণ 

২. প্রসক্ষণ সযচারনায জন্য ফাদজট ও অন্যান্য রসজসস্টক ায়তা  প্রদান 

১. প্রসক্ষণ প্রদাদনয সুসনসদ িষ্ট 

রক্ষযভাত্রা অজিদনয জন্য 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক প্রসক্ষণাথীয 

ভদনানয়ন প্রদান ও অাংগ্রণ 

প্রদয়াজন।   

২.  গুণগত ভাদনয প্রসক্ষণ 

প্রদাদনয জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর 

ও ম িাপ্ত ফাদজট ফযাে প্রদয়াজন। 

দক্ষ জনদফক 

গদড় রতারায 

কাম িক্রভ 

ব্যাত দফ।  

স্বল্পদভয়াসদ রকা ি 

সযচারনা 

  

প্রসক্ষণ রকাদ ি 

রমাগদানকৃত 

প্রসক্ষণাথী 

২.0 ক) জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  

খ) অথ ি সফবাগ  

গ) সযকল্পনা 

সফবাগ 

ঘ) গণপূতি 

অসধদপ্তয 

ঙ) স্থাতয 

অসধদপ্তয 

উন্নয়ন প্রকল্প 

গ্রণ ও ফাস্তফায়ন 

উন্নয়ন প্রকল্প গৃীত 

ও ফাস্তফাসয়ত  

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, অথ ি সফবাগ ও সযকল্পনা সফবাদগয সনকট প্রতযাা:  

ভয়ভত প্রকল্প প্রস্তাফ অনুদভাদন , প্রদয়াজনীয় ফাদজট অনুদভাদন এফাং  

সুসনসদ িষ্ট ভদয় অথ ি ছাড়কযণ। 

খ) গণপূতি সফবাদগয সনকট প্রতযাা:  

প্রকদল্পয কর  রবৌত  অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন কাম িক্রভ সনসদ িষ্ট ভদয়  

ভানম্মতবাদফ ফাস্তফায়ন। 

গ) স্থাতয অসধদপ্তদযয সনকট প্রতযাা:  

উন্নয়ন প্রকদল্পয ভাস্টাযলযান অনুমায়ী স্থাতয নকা সনসদ িষ্ট ভদয় 

ভানম্মতবাদফ প্রস্তুত কযা।  

সফসএ প্রান একাদডসভদক 

আন্তজিাসতক ভাদনয প্রসক্ষণ 

প্রসতষ্ঠান সদদফ গদড় রতারায 

রদক্ষয এ চাসদা পূযণ 

অতযাফশ্যক। 

উন্নয়ন 

কাম িক্রভ তথা 

ফাসল িক উন্নয়ন 

কভ িসূসচ 

ফাস্তফায়ন কযা 

ম্ভফ দফ না। 

৩.0 ক) জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  

খ) অথ ি সফবাগ  

ই-রটন্ডাসযাং 

চালুকযণ 

ই-রটন্ডাসযাং চালুকৃত ই-রটন্ডাসযাং চালুকযণ একাদডসভয কাম িক্রভদক সডসজটারাইজড / 

অদটাদভদটড কযায জন্য প্রদয়াজনীয় অদথ িয ফযাে প্রদয়াজন।  

প্রদয়াজনীয় অথ ি ফযাে ব্যতীত 

একাদডসভদক সডসজটারাইজড কযা 

ম্ভফ দফ না ।  

 

 

 

 

সডসজটার 

একাদডসভ  

গড়া ব্যাত 

দফ। 

রাইদেসয 

অদটাদভন কযা  

রাইদেসয অদটাদভন 

ম্পন্ন 

রস্টায 

অদটাদভন কযা  

রস্টায অদটাদভন 

ম্পন্ন 

ভানফম্পদ 

ব্যফস্থানা 

সদস্টভ চালুকযণ 

ভানফম্পদ 

ব্যফস্থানা সদস্টভ 

চালুকৃত 

প্রসক্ষণ 

ব্যফস্থানা 

সদস্টভ চালুকযণ  

প্রসক্ষণ ব্যফস্থানা 

সদস্টভ চালুকৃত 
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ক্রসভক 

নম্বয 

প্রসতষ্ঠাদনয নাভ াংসিষ্ট 

কাম িক্রভ 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

উি প্রসতষ্ঠাদনয সনকট চাসদা/প্রতযাা চাসদা/প্রতযাায রমৌসিকতা প্রতযাা পূযণ 

না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ  

৪.0  ক) জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  

খ) অথ ি সফবাগ 

জাতীয় 

সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূ

রক কাম িক্রভ 

গ্রণ  

জাতীয় সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূর

ক  কাম িক্রভ 

গৃীত 

জাতীয় ও আন্তজিাসতক সফসবন্ন প্রসতষ্ঠাদনয াদথ দমাসগতামূরক কাম িক্রভ 

গ্রণ কযায রক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় যাভ ি ও অথ ি ফযাে প্রদয়াজন।  
গদফলণা, প্রকানা ও প্রসক্ষণ 

খাদত একাদডসভয ক্ষভতা বৃসদ্ধ 

াদফ।  

একাদডসভয 

ক্ষভতা 

কাসিত ভাদন 

রৌৌঁছাদত   

দীঘ ি ভদয়য 

প্রদয়াজন দফ। 

 

 আন্তজিাসতক 

সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূ

রক  

কাম িক্রভ 

গ্রণ  

আন্তজিাসতক 

সফসবন্ন 

প্রসতষ্ঠাদনয 

াদথ 

দমাসগতামূর

ক  কাম িক্রভ 

গৃীত 


