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এফাং 
 

রচফ, ভাধ্যরভক ও উচ্চরক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়-এয ভদধ্য স্বাক্ষরযত  
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সূরচত্র 
 
 

 ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয কভ থম্পাদদনয ারফ থক রচত্র  

 

 

 উক্রভরনকা 
 
 

 সকন ১: রূকল্প (Vision ), অরবরক্ষয (Mission ), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম থাফরর 

 
 

 সকন ২: রফরবন্ন কাম থক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ ( Outcome/Impact) 

 

 

 সকন ৩: সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম থক্রভ, কভ থম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

 

 

 াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms ) 

 

 

 াংদমাজনী ২: কভ থম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং রযভা দ্ধরত  

 
 

 াংদমাজনী ৩: কভ থম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজথদনয সক্ষদত্র অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায 

উয রনবথযীরতা



নাদয়ভ-এয কভ থম্পাদদনয ারফ থক রচত্র 

(Overview of the performance of NAEM)  

                                                                                                                            াম্প্ররতক অজথন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা : 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (0৩ফছয: ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭) প্রধান অজথনমূ  

    

রফগত ৩ ফছদয নাদয়ভ-এ রফরবন্ন ম থাদয়য ২5টি প্ররক্ষণ সকাদ থয 22৩টি ব্যাদচয ভাধ্যদভ ৯,১৮৩জন প্ররক্ষণাথীদক 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  ১৭টি প্ররক্ষণ সকা থ কনদেন্ট রযভাজথন কযা দয়দছ।   ৩৭টি গদফলণা কভ থ ম্পাদন কযা 

দয়দছ। সাগত দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয ১৯১জন নাদয়ভ অনুলদ দস্য এফাং কভ থচাযীদক ইন-াউজ প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

দয়দছ। এছাড়াও ৩৩জন কভ থকতথা/কভ থচাযীদক সদদয ভদধ্য রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদন (রফরএটির ও এনএররে ইতযারদ) 

প্ররক্ষদণয জন্য াঠাদনা দয়দছ। এভদয় ২৪জন কভ থকতথা রফদদদ প্ররক্ষণ গ্রণ কদযদছন। ফাাংরাদদ ইউদনদকা 

করভদনয অথ থায়দন এএরইএভ প্ররক্ষণ সকাদ থয ম্যানুয়ার প্রস্ত্ততকযণ ম্পন্ন দয়দছ। সদদয রফরবন্ন সজরায় অফরস্থত 

স্যাদেরাইে রযদা থ সন্টাদয ইএরটি সকা থ চালু দয়দছ। পুযাতন অরেদোরযয়াভ াংকায কদয আধুরনকায়ন কযা দয়দছ।  

দুটি কনপাদযন্স রুভ ততযী ও সুরিতকযণ ম্পন্ন দয়দছ।  একটি নতুন করম্পউোয ল্যাফ স্থান ও পুযাতন ল্যাদফ নতুন 

করম্পউোয াংদমাজন কযা দয়দছ। পুযাতন রফজ্ঞান বফদনয ব্যাক াংকায ও উন্নয়ন কদয সখাদন আেটি কক্ষ ততরয কযা 

দয়দছ এফাং প্রদয়াজনীয় রক্ষা উকযন ও আফাফ দ্বাযা সুরিতকযদণয ব্যফস্থা সনয়া দয়দছ। এযপদর নাদয়দভয 

প্ররক্ষদণয ক্ষভতা অদনকাাংদ বৃরদ্ধ াদফ । প্ররক্ষদণয  গুনগতভান বৃরদ্ধয রদক্ষয ৫৫জন নাদয়ভ অনুলদবৃন্দদক ল্যাে 

প্রদান কযা দয়দছ। ফতথভাদন এএরইএভ ও এরইএভ সকাদ থয প্রর ক্ষণাথীগণ র ক্ষা পদয রফদদভ্রভদনয সুদমাগ 

াদেন। ইদতাভদধ্য এরইএভ ও এএরইএভ সকাদ থয আওতায় তফদদরক র ক্ষাপদয (নাদয়ভ কভ থকতথা) ৪৪৯জন 

প্ররক্ষণাথী বাযত, সনার, ভুোন, ভারদয়রয়া ও রাংগাপুয পয কদযদছন। সরদয আওতায় ভাঠম থাদয়য কভ থকতথাদদয 

সভৌররক প্ররক্ষণ এফাং প্রধান রক্ষক ও রক্ষকদদয র রফ এভ প্ররক্ষণ সকাদ থ ৬৪,৭০০ জনদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  
 

 

ভস্যা ও চ্যালরঞ্জমূ: 
 

৩,২০০ (প্রায়) জন বফবএ (াধাযণ বক্ষা) ক্যাডায কভ থকতথা বুরনয়ারদ প্ররক্ষদণয অদক্ষায় যদয়দছন; 

বুরনয়ারদ প্ররক্ষদণ ব্যাকরগ থাকায় প্ররক্ষণ কভ থসূরচদক ছয়ভাদ উন্নীত কযদত না াযা; 

প্রবক্ষণাথীয তুরনায় হালেলরয ীট ংখ্যায স্বল্পতা; 

প্রবক্ষক্বৃলেয দক্ষতা বৃবিয জন্য হদীয় এফং বফলদবক্ প্রবক্ষলণয সুলমালেয অবাফ; 

এএরইএভ ও এরইএভ সকাদ থয প্ররক্ষনাথীগণ প্রাপ্য কীে এরাউন্স দত ফরিত যদয়দছন; 

অন্যান্য কযাোয কভ থকতথাদদযভত বফবএ (াধাযণ বক্ষা ) ক্যাডায-এয বুরনয়ারদ প্ররক্ষণাথীগনণয ভদধ্য সভধাতাররকায় 

ীল থস্থান অরধকাযীদদয রফদদপদযয সুদমাগ ততযীকযণ; 

এএরইএভ ও এরইএভ সকাদ থয (তফদদরক) রক্ষাপদযয সক্ষদত্র যকারয অথ থ ফযাে অপ্রতুর; 

 

ববফষ্যত বযক্ল্পনা: 

২০১৮-১৯ অথ থফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজথনমূ : 
 

৩,০৮০ জন প্ররক্ষণাথীয প্ররক্ষণ প্রদান; 

নতুন একটি ইন্টাযকভ এক্সদচঞ্জ স্থান; 

২০ টি গদফলণাকভ থ ম্পাদন; 

৬০ টি নতুন করম্পউোয াংগ্র ও একটি নতুন করম্পউোয ল্যাফ স্থান; 

সুরিত একটি নতুন ল্যাাংগুদয়জ ল্যাফ চালুকযণ। 

 

 



 
উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাে মূ এফং আওতাধীন দপ্তয/ংস্থামূলয প্রাবতষ্ঠাবনক্ দক্ষতা বৃবি, স্বচ্ছতা ও 

জফাফবদব হজাযদায ক্যা, সুান ংতক্যণ এফং ম্পলদয মথামথ ব্যফায বনবিতক্যলণয ভাধ্যলভ 

রুক্ল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়লনয রলক্ষয- 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যরভক ও উচ্চরক্ষা রফবাদগয অধীনস্ত 

জাতীয় রক্ষা ব্যফস্থানা একাদেরভ (নাদয়ভ)-এয ভারযচারক  

 

এফাং 

 

 রচফ, ভাধ্যরভক ও উচ্চরক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়-এয ভদধ্য ২০১8 াদরয জুন 

ভাদয  .................................. তারযদখ এই ফারল থক কভ থম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।  

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন  : 



 

সকন ১: 
 

জাতীয় রক্ষা ব্যফস্থানা একাদেরভ (নাদয়ভ)-এয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয ( Mission), 

সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম থাফরর: 

১.১ রূকল্প (Vision):   “ভানম্মত রক্ষায জন্য দক্ষ রক্ষক” । 

১.২ অরবরক্ষয  (Mission):  ভানম্মত প্ররক্ষদণয ভাধ্যদভ রক্ষকগণদক রক্ষা াংরিষ্ট প্রারনক 

ব্যফস্থানা, গদফলণা ও রযকল্পনা প্রণয়দণ দক্ষ, ভানরফক ও তনরতক মূল্যদফাদধ মৃদ্ধ এফাং সদদপ্রদভ উদু্বদ্ধ 

কদয গদড় সতারা।  

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

        1.3.1   প্রারতষ্ঠারনক:  

১.৩.১.1 বক্ষক্লদয হােত দক্ষতা উন্নয়ণ, ভানবফক্ ও বনবতক্ মূল্যলফালধয বফক্া ও হদলপ্রলভ উদ্বিুক্যণ; 

১.৩.1.২ ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষায গুনগতভান  রনরিতকযদণ বক্ষা েলফলণা ও বক্ষা বফলয়ক্ প্রক্াণা; 

1.3.1.3 প্রবক্ষলণয বক্ষাক্রভ ও প্রবক্ষণ ক্যালরন্ডায প্রনয়ণ; 

1.3.1.4 হদল ও বফলদল স্বনাভধণ্য বক্ষা/প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠালনয ালথ ক্াম যক্য লমাবেতা বৃবি; 

1.3.1.5 রক্ষা ব্যফস্থানায় সুানদক রিারী কযা। 

 

       1.3.2  আফরশ্যক: 

সফা গ্রণকাযীগদণয দে রনরফড় সমাগাদমাগ স্থান এফাং তাঁদদয যাভ থ গ্রদণয ভাধ্যদভ প্রচররত সফা 

প্রদাদনয প্ররক্রয়াদক আদযা গরতীর ও ভানম্মত কদয গদড় সতারা।  

১.৪ কাম থাফরর (Functions): 

১.৪.১  প্রবক্ষণ প্রদান: নালয়ভ ২৫ ধযলনয প্রবক্ষণ প্রদান ক্যলে এফং প্রবক্ষলনয তথ্যাবদ ওলয়ফাইলট প্রক্া ক্যা; 

১.৪.২  বক্ষা হক্ষলে নীবত বনধ যাযন ও ংস্কালয ায়তা প্রদালনয জন্য েলফলণা ক্াম যক্রভ বযচ্ারনা ক্লয থালক্। 

বনয়বভত নালয়ভ জান যার ও বনউজ হরটায নালয়ভ হত প্রক্াবত য়; 

১.৪.৩  নালয়লভয অব্যাত উন্নয়লনয রলক্ষয ক্বভটিয ভাধ্যলভ প্রবক্ষণ  ক্যালরন্ডায প্রনয়ণ ও বক্ষাক্রলভয জন্য 

ওয়াক্য/ হবভনায আলয়াজন; 

1.4.4  বফববন্ন হদলয বক্ষা প্রবতষ্ঠালন জ্ঞানাজযলনয উলেলে নালয়ভ লত প্রবক্ষণাথী হপ্রযণ; 

1.4.5  রক্ষা াংক্রান্ত রফরবন্ন কভ থসূরচয উয গদফলণাকাম থ ম্পাদন এফাং তায মূল্যায়ণ কযা; জাতীয় এফাং 

আন্তজথারতক ম থাদয় সরভনায / কভ থারায আদয়াজন কদয আরা আদরাচনায সুদমাগ কদয সদয়া।
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সকন ২ 
 

দপ্তয / াংস্থায রফরবন্ন কাম থক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 
(Outcome/Impact) 

 

কভ থম্পাদন 

সুচকমূ 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

রবরত ফছয  

২০১৬-১৭ 
প্রকৃত অজথন* 

২০১৭-১৮ 
রক্ষযভাত্রা 
২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection ) 
রনধ থারযত রক্ষযভাত্রা অজথদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উাতসূত্র 
[source(s) of 

data] ২০১৯-২০ ২০২০-2১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ভানম্মত রক্ষা 

১.১ প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

ভাধ্যরভক ও উচ্চরক্ষা 

াংরিষ্ট রক্ষক ও 

প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয 

াংখ্যা 

ত 

 যাজস্ব: ৩২.৩৯ 

{১৫.৬২ (ভাধ্যরভক) 

১৬.৭৭ (উচ্চবক্ষা)} 

{এছাড়া উন্নয়ন 

প্রকদল্পয আওতায় 

সর: ৪৬৬.০০ 

টিরকউআই: ২.৬৭ 

সভাে: ৪৬৮.৬৭}       

 যাজস্ব:  ২7.62** 

 (১8.15 উচ্চবক্ষা 

 ও 9.47 ভাধ্যরভক) 

{এছাড়া উন্নয়ন  

প্রকদল্পয আওতায়   

 সর:  9.25}  

      

 যাজস্ব:     

 ৩০.৮০ 

 (১১.৮০ 

ভাধ্যরভক) 

 ও (১৯.০০ 

উচ্চবক্ষা) 

যাজস্ব: 

৩৬.০0 

যাজস্ব: 

৪০.০০ 

১. রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

২.  অথ থ ভন্ত্রণারয় 

৩. ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষাঅরধদপ্তয 

৪. রাফযক্ষণ কভ থকতথায কাম থারয়, ঢাকা 

৫. যকারয ও সফযকারয কদরজ 

৬. ভাধ্যরভক ম থাদয়য রক্ষা প্ররতষ্ঠান 

৭. সজরা রক্ষা অরপ ও রক্ষাাংরিষ্ট  

    দপ্তয মূ 

১. রযকল্পনা ও 

উন্নয়ন রফবাগ, 

নাদয়ভ 

২. প্ররক্ষণ ও 

ফাস্তফায়ন রফবাগ, 

নাদয়ভ 

৩. প্রান ও অথ থ 

রফবাগ, নাদয়ভ 

রক্ষাদক্ষদত্র উদ্ভাফন  ১.২ ম্পারদত গদফলণা াংখ্যা ১২ ১৫ ২০ ২০ ২০ 

১. রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

২. অথ থ ভন্ত্রণারয় 

৩. রাফযক্ষণ কভ থকতথায কাম থারয়, ঢাকা 

গদফলণা ও 

তথ্যায়ন রফবাগ, 

নাদয়ভ 

রক্ষানীরত ও রক্ষা 

আইন ফাস্তফায়ন  

১.৩ ম্পারদত গদফলণা 

জান থাদর প্রকা- 

রনউজদরোয ও গদফলণা   

জান থার (4+2) 

াংখ্যা 
০৬ 

(৪+২) 

০৬ 

(৪+২) 

০৬ 

(৪+২) 

০৬ 

(৪+২) 

০৬ 

(৪+২) 

১. রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

২. অথ থ ভন্ত্রণারয় 

৩. রাফযক্ষণ কভ থকতথায কাম থারয়, ঢাকা 

গদফলণা ও 

তথ্যায়ন রফবাগ, 

নাদয়ভ 

 

 

*     াভরয়ক (provisional) তথ্য 

**   রফওরজ-এয ভাধ্যদভ অনুদভাদদনয তথ াদদক্ষ রযচারনদমাগ্য ৭টি সকা থ-এয প্ররক্ষণাথী সভাে ম্ভাব্য প্ররক্ষণাথীয তাররকায় অন্তথভুিরছদরা মা রফওরজ কর্তথক অনুদভারদত না ওয়ায় প্রায় ৭০০ জন 

রক্ষদকয প্ররক্ষণ কাম থক্রভ রযচারনা কযা মায়রন, তাই প্ররক্ষদণয অজথন কভ দয়দছ।  
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সকন ৩ 
 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম থক্রভ, কভ থম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
 

সকৌরগত  উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কভ থম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজথন* 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ থায়ক ২০১8-১9 

Target /Criteria Value for FY 201 -19 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১6-17 

 

২০১7-১8 

অাধাযণ অরত উতভ উতভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদচ ২০১৯-২০ ২০20-২1 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তয / াংস্থায  সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. বক্ষক্লদয 

হােত দক্ষতা 

উন্নয়ণ, ভানবফক্ 

ও বনবতক্ 

মূল্যলফালধয 

বফক্া ও 

হদলপ্রলভ 

উদ্বুিক্যণ 

 

20 

১.১ উচ্চরক্ষা 

ও  ভাধ্যরভক 

ম থাদয়য 

রক্ষক এফাং 

কভ থকতথাগণ-

সক প্ররক্ষণ 

প্রদান কযা 

১.১.১ প্রররক্ষত   

উচ্চরক্ষা রক্ষক ও 

কভ থকতথাবৃদন্দয াংখ্যা 

ত ০4 ৭.১১ 7.40 ৮.৪৫ 8.30 8.00 7.75 7.40 8.40 8.45 

 ১.১.২ বুরনয়ারদ ত ০2 ৫.৬৬ 6.00 ৬.০০ ৫.8০ 5.6০ 5.40 5.00 9.65 11.40 

 ১.১.৩এএরইএভ  ত ০২ ০.৭৪ ০.৭9 ০.৭০ ০.৬8 ০.66 ০.64 ০.60 0.75 0.70 

 ১.১.৪ এবইএভ ত ০২ ১.৫৩ ১.5০ ১.৪০ ১.35 ১.30 ১.25 ১.20 1.45 1.40 

 ১.১.৫ রক্ষা প্রান     

 ও ব্যফস্থানা (কদরজ)  
ত ০২ ১.৭৩ 2.46 ২.৪৫ ২.৩৫ ২.২৫ ২.১৫ ২.১০ 2.40 2.45 

 ১.১.৬ প্রররক্ষত   

 ভাধ্যরভক ম থাদয়য   

 রক্ষক ও কভ থকতথায  

 াংখ্যা  

ত 06 ১৩.৪৯ 6.27 ৯.৩৫ ৮.৭৫ ৭.৪৫ ৭.০০ ৬.২৭ 10.95 13.15 

 ১.১.৭ রক্ষা প্রান 

 ও ব্যফস্থানা    

 (ভাধ্যরভক) 

ত ০2 ২.১৩ 3.20 ২.৪৫ ২.4০ 2.35 2.30 2.00 2.40 2.45 

২. ভাধ্যরভক ও 

উচ্চ রক্ষায 

গুনগতভান  

রনরিতকযদণ 

বক্ষা েলফলণা 

ও বক্ষা বফলয়ক্ 

13 

২.১ রক্ষা এফাং 

প্ররক্ষণ াংক্রান্ত 

রফরবন্ন রফলদয়য 

উয গদফলণা 

কাম থ ম্পাদন 

কযা 

২.১.১ ম্পারদত 

গদফলণা 
াংখ্যা ০4 ১২ ১৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ২০ ২০ 
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সকৌরগত  উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কভ থম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজথন* 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ থায়ক ২০১8-১9 

Target /Criteria Value for FY 201 -19 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১6-17 

 

২০১7-১8 

অাধাযণ অরত উতভ উতভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদচ ২০১৯-২০ ২০20-২1 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রক্াণা 2.2 রক্ষা  

াংক্রান্ত রফরবন্ন 

কভ থসূরচয উয 

গদফলণাকাম থ 

ম্পাদন এফাং  

 তায মূল্যায়ণ  

২.২.১ ম্পারদত 

গদফলণা  জান থাদর 

প্রকা 
াংখ্যা 03 02 ০২ ০2 ০2 ০2 ০2 ০2 ০2 ০2 

2.3 প্ররক্ষণ 

াংক্রান্ত তথ্য 

প্রকা 

 

২.৩.১ নাদয়ভ 

ওদয়ফাইদে প্ররক্ষণ 

াংক্রান্ত কর তথ্য 

প্রকা 

তারযখ ০৩ 

প্রবতটি 

হক্া য 

শুরুয ১৫ 

বদন পূলফ য 

- - - - - - - - 

২.৪ জাতীয় এফাং 

আন্তজথারতক 

ম থাদয় সরভনায/ 

কভ থারায 

আদয়াজন কদয 

২.৪.১ জাতীয় এফাং 

আন্তজথারতক ম থাদয় 

সরভনায/ কভ থারায 

আদয়াজন 

াংখ্যা ০৩ ২০ ২১ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ২৪ ২৫ 

৩. প্রবক্ষলণয 

বক্ষাক্রভ ও 

প্রবক্ষণ 

ক্যালরন্ডায 

প্রনয়ণ 

০৬ 

3.1 ক্বভটিয 

ভাধ্যলভ প্রবক্ষণ  

ক্যালরন্ডায প্রনয়ণ 

ও বক্ষাক্রলভয 

জন্য ওয়াক্য/ 

হবভনায 

আলয়াজন 

3.1.1 প্রনীত হেবনং 

ক্যালরন্ডায 
প্রণীত 0৩ ০১ ০১ 

১০ জুন 

২০১৮ 

১৪ জুন 

২০১৮ 

১৮ 

জুন  

২০ জুন 

২০১৮ 

২৪ জুন 

২০১৮ 
০১ ০১ 

3.1.2 বক্ষাক্রলভয 

জন্য ম্পাবদত 

ওমাক্য / হবভনায 

ংখ্যা ০৩ ০৬ ০৭ ০৮ ০৭ ০৭ ০৭ ০৭ ০৯ ১০ 

৪. হদল ও 

বফলদল 

স্বনাভধণ্য বক্ষা/ 

প্রবক্ষণ 

প্রবতষ্ঠালনয ালথ 

ক্াম যক্য 

লমাবেতা বৃবি 

০৪ 

৪.১ বফববন্ন 

হদলয বক্ষা/ 

প্রবক্ষণ 

প্রবতষ্ঠালন 

জ্ঞানাজযলনয 

উলেলে নালয়ভ 

লত প্রবক্ষণাথী 

৪.১.১ প্রবক্ষণাথীলদয 

বফববন্ন হদলয 

বক্ষা/প্রবক্ষণ 

প্রবতষ্ঠালন  বক্ষা 

পলয হপ্রযণ ও বফববন্ন 

প্রবতষ্ঠালনয ালথ 

ক্াম যক্য হমাোলমাে 

ত ০৪ ২.২০ ২.২৫ ২.৩০ ২.২৯ ২.২৮ ২.১৬ ২.২৫ ২.৪০ ২.৪৫ 
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সকৌরগত  উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কভ থম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজথন* 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ থায়ক ২০১8-১9 

Target /Criteria Value for FY 201 -19 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১6-17 

 

২০১7-১8 

অাধাযণ অরত উতভ উতভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদচ ২০১৯-২০ ২০20-২1 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

হপ্রযণ 

৫. রক্ষা 

ব্যফস্থানায় 

সুানদক 

রিারী কযা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩২ 

৫.১ নাগরযক 

নদদয 

ফাস্তফায়ন 

৫.১.১ নাগরযক নদ 

প্রস্তুত কযা এফাং 

ভন্ত্রণারদয়য  

অনুদভাদন সনয়া 

তারযখ ০২ 

২২/জুন 

২০১৪ 

 

নরযগক নদ 

অনুমায়ী 

সফা প্রদান 
- - - - - - - 

৫.১.২ ওদয়ফাইে, 

সেরনাং সরারওয, 

স্মযরনকা ও   অন্যান্য 

ভাধ্যদভ নাগরযক নদ 

প্রকা কযা 

তারযখ ০৩ 

নাগরিক 

সনদ 

অনুযায়ী 

সসবা 

প্রদান 

নাগরিক সনদ 

অনুযায়ী 

সসবা প্রদান 

- - - - - - - 

৫.২ উদ্ভাফন 

মূদয 

ফাস্তফায়ন 

৫.২.১ উদ্ভাফন দদরয 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত  
াংখ্যা ০৩ ০৪ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৬ 

 ৫.৩ তথ্য 

অরধকাি 

আইননি 

অনুসিণ এবং 

সসই অনুযায়ী 

সসবা প্রদান  

৫.৩.১ তথ্য  

অরধকাি আইন এবং 

এতদসংক্রান্ত অন্যান্য 

রবধানাবলীনত উনেরিত 

তথ্য প্রদান ও তা 

ওনয়বসাইনে প্রকাশ 

শতকিা ০৩ ০০ ০০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

৫.৪ অববলমাে 

প্রবতক্ায 

ব্যফস্থা 

৫.৪.১ অববলমাে প্রবতক্ায 

ব্যফস্থা অনুমায়ী  

সফা প্রদান কযা 

শতকিা ০৩ 

অরিনযানগি 

সপ্ররিনত 

সসবা প্রদান 

অরিনযানগি 

সপ্ররিনত সসবা 

প্রদান কিা 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

৫.৫ জাতীয় 

শুদ্ধাচাি 

সকৌশনলি 

কর্ মরিকল্পনা 

প্রণয়ন এবং এি 

বাস্তবায়ন 

৫.৫.১  ২০১8-19   

অথ ম বছনি জাতীয় 

শুদ্ধাচাি সকৌশনলি কর্ ম 

রিকল্পনা প্রনয়ন এবং 

এরথক্স করর্টিি অনুনর্াদন 

গ্রহণ 

তারযখ ০৩ - - 
১০ জুন 

২০১৮ 

১৪ জুন 

২০১৮ 

১৮ 

জুন  

২4 জুন 

২০১৮ 

২8 জুন 

২০১৮ 
০১ ০১ 



10 

 

সকৌরগত  উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কভ থম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজথন* 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ থায়ক ২০১8-১9 

Target /Criteria Value for FY 201 -19 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১6-17 

 

২০১7-১8 

অাধাযণ অরত উতভ উতভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদচ ২০১৯-২০ ২০20-২1 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

৫.৬ বানজে 

ব্যবস্থানা 

করর্টিি  

(BMC) 

কর্ মরিরধি 

অনুযায়ী কর্ ম 

সম্পাদন 

৫.৬.১ বানজে বাস্তবায়ন 

রিকল্পনা প্রস্ত্ততকিণ 

এবং অথ ম রবিানগি রনকে 

ত্রৈর্ারসক বানজে 

বাস্তবায়ন প্ররতনবদন 

উস্থান 

বাস্ত-

বায়ন 
০৪ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

৫.৬.২ ত্রৈর্ারসক 

রিরতনত বানজে 

ব্যবস্থানা করর্টি 

রিবীরিত কারিত 

লিযর্াৈাি রবিীনত 

প্রকৃত অজমন 

শত 

কিা 
০৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

৫.৭  রনিীিা 

দিতাি 

উন্নয়ন 

৫.৭.১ ফছদযয উদেখ 

সমাগ্য রনযীক্ষা আরত 

ভীভাাংায তকযা 

ায 

ত 

কিা 
০২ ৯০% ৯০% ১০০% ৯৮% ৯৭% ৯৫% ৯০% ১০০% ১০০% 

৫.৮  ২০১8-

19 অথ মবছনিি 

কর্ ম সম্পাদন 

চুরিি িসড়া 

সর্য়র্ত 

উস্থান কিা 

 

৫.৮.১ যথাসর্নয়   

উস্থান 

 

শত 

কিা 
০৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

৫.৯ বারষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুরি (APA)  

সম্পাদন 

৫.৯.১ চুবি 

ফাস্তফায়ন 

শত 

কিা 
০3 ৯৭.৫% ৯৫% ১০০% ৯৯% ৯৮% ৯৭% ৯৫% ১০০% ১০০% 

                      সভাে ৭৫ 

*সার্রয়ক (provisional) তথ্য      
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আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ (সভাে নম্বয ২৫) 
 

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

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভথম্পাদন 

সুচদকয ভান 

(Weight of P) 

রক্ষযভাত্রায ভান (২০১8-19) Target Value (2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উতভ    

(Very Good) 

উতভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে 

ফারল থক 

কভ থম্পাদন 

চুরি 

ফাস্তাফায়ন 

৪ 

২০১8-19 অথ থ ফছদযয খড়া ফারল থক 

কভ থম্পাদন চুরি দারখর 

রনধ থারযত ভয়ীভায ভদধ্য খড়া চুরি 

ভন্ত্রণারদয় দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৯ এবপ্রর ২৩ এবপ্রর ২৫ এবপ্রর 

২৬ 

এবপ্রর 

২৭ এবপ্রর 

২০১8-19 অথ থ ফছদযয ফারল থক কভ থম্পাদন 

চুরিয মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

রনধ থারযত তারযদখ মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

২০১8-19  অথ থ ফছদযয ফারল থক 

কভ থম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 
তত্রভারক প্ররতদফদন দারখরকৃত াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১8-19  অথ থ ফছদযয ফারল থক 

কভ থম্পাদন চুরিয অধ থফারল থক মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন দারখর 

রনধ থারযত তারযদখ অধ থফারল থক মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন দারখরকৃত 

তারযখ ১ 

১৪ 

জানুয়ারয 

১৬ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয 

২১ 

জানুয়ারয 

২২ জানুয়ারয 

কাম থদ্ধরত ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

 

১১ 

ই পাইররাং দ্ধরত প্রফ থতন ই পাইহর নবথ বনস্পবিকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউবনলক্াড ব্যফায বনবিত ক্যা ইউবনলক্াড ব্যফায বনবিত কৃত % ১.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

র আযএর শুরুয ২ ভা পূদফ থ াংবিষ্ঠ কভ থচাযীয 

রআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন ভঞ্জুযীত্র 

মগৎ জাযী রনরিত কযণ 

রএযএর শুরুয ২ ভা পূদফ থ াংরিষ্ঠ 

কভথচাযীয রএযএর, ছুটি নগদায়ন ও 

সনন ভঞ্জুযীত্র মগৎ জাযীকৃত 

% ১.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

বটিলজন চ্াট যায অনুমায়ী হফা প্রদান 
প্রক্াবত বটিলজন চ্াট যায অনুমায়ী 

হফা প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন রনষ্পরতকৃত অরবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

হফায ভান ম্পলক্য হফা গ্রবতালদয 

ভতাভত বযফীক্ষলণয ব্যফস্থা চ্ালু ক্যা 

হফায ভান ম্পলক্য হফা গ্রবতালদয 

ভতাভত বযফীক্ষলণয ব্যফস্থা চ্ালুকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

ংস্থায় ক্ভলক্ষ ৩টি হফাপ্রকৃয়া জীকৃত  ংস্থায় ক্ভলক্ষ ৩টি হফা প্রকৃয়া জীকৃত তাবযখ ১ ৩১ বডলম্বয ৩১ জানুয়াবয ২৮ হপব্রুমাবয ১৫ ভাচ থ - 

ংস্থায় ক্ভলক্ষ ২টি অনরাইন হফা 

চ্ালুক্যা 
ক্ভলক্ষ ২টি অনরাইন হফা চ্ালুকৃত তাবযখ ১ ৩১ বডলম্বয ৩১ জানুয়াবয ২৮ হপব্রুমাবয - - 

সফা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাফন উেযাে ও  SIP  

ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনীউেযাে ও SIP -এয 

হডটালফজ প্রস্তুতকৃত 

তারযখ ১ ৪ জানুয়াবয ১১ জানুয়াবয ১৮ জানুয়াবয ২৫ জানুয়াবয ৩১ জানুয়াবয 

উদ্ভাফনী উেযাে ও SIP হযবিলক্লটড ংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভথম্পাদন 

সুচদকয ভান 

(Weight of P) 

রক্ষযভাত্রায ভান (২০১8-19) Target Value (2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উতভ    

(Very Good) 

উতভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতা ও 

তনরতকতায 

উন্নয়ন 

৩ 

যকারয কভ থম্পাদন ংক্রান্ত প্রবক্ষণ 

রফরবন্ন রফলদম কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয জন্য 

প্রবক্ষণ আদয়াজন 

 

প্রবক্ষণ-এয ভয় * জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১8-19 অথ থফছদয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন   

কভ থবযক্ল্পনা এফং evস্তevqb রযফীক্ষন 

কাঠাদভা প্রনীত ও দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৩ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

রনধ থারযত ভয়ীভায ভদধ্য তত্রভারক 

রযফীক্ষন প্ররতদফদন দারখরকুত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অরধকায ও 

স্বপ্রদণারদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

৩ 

তথ্য ফাতায়ন ারনদাতকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনদাতকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকাবত % ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফাবল যক্ প্রবতলফদন প্রণয়ন ও প্রক্া ফাবল যক্ প্রবতলফদন ওলমফাইলট প্রক্াবত তারযখ ১ 
১৫  

অলটাফয 

২৯  

অলটাফয 

১৫  

নলবম্বয 

৩০ 

নলবম্বয 

১৪ 

বডলম্বয 

আরথ থক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৪ 

অরেে আরত রনষ্পরত অরেে আরত রনষ্পরতকৃত % ১ 50 45 40 35 30 

স্থাফয / অস্থাফয ম্পবিয ারনাোদ 

তাবরক্া প্রস্তুত ক্যা 

স্থাফয ম্পবিয ারনাোদ তাবরক্া  তারযখ ১ ১ হপব্রুয়াবয ১৫ হপব্রুয়াবয ২৮ হপব্রুয়াবয    ২৮ gvP© ১৫ এবপ্রর 

অস্থাফয ম্পবিয ারনাোদ তাবরক্া  তারযখ ১ ১ হপব্রুয়াবয ১৫ হপব্রুয়াবয ২৮ হপব্রুয়াবয ২৮ gvP© ১৫ এবপ্রর 

ংস্থায় ক্ল্যান কভ থকতথা বনলয়াে 

ক্ল্যান কভথকতথা বনলয়ােকৃত 
তারযখ ১ ১৫ অলটাফয ২৯ অলটাফয ১৫ নলবম্বয 

৩০ 

নলবম্বয 

১৪ 

বডলম্বয 

 




