
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
 

 

বার্ষিক কর্িসম্পােন চরু্ি 
(Annual Performance Agreement) 

 

 

সর্চব,  প্রধানর্ন্ত্রীর কাযা©লয় 
এবাং 

 

র্নবিাহী চচয়ারর্যান,  জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ 
 

 

জুলাই ০১,  ২০১৯ – জনু ৩০, ২০২০ 

 

 

 



সংযুক্তি- ১ 

সকূ্তিপত্র 

কর্মসম্পাদনের সাক্তবমক ক্তিত্র 

উপক্রর্ক্তিকা  

সসকশে ১:  রূপকল্প ( Vi si on)  অক্তিলক্ষ্য ,  সকৌশলগত উনেশ্যসর্ূহ এবং কমাযাবলী  

সসকশে ২ :  ক্তবক্তিন্ন কমাযক্রনর্র িূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব 

সসকশে ৩:  সকৌশলগত উনেশ্য,  অগ্রাক্তিকার,  কর্মসম্পাদেসূিক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসর্ূহ  

সসকশে ৪ :দপ্তর/সংস্থার আবক্তশ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসর্ুহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জাতীয় দক্ষ্তা উন্নয়ে কততমপক্ষ্ এর কর্মসম্পাদনের সাক্তবমক ক্তিত্র 
( Over vi ew of  t he Per f or mance of  Nat i onal  Ski l l s Devel opment  Aut hor i t y)  

সাম্প্রক্ততক সর্নয়র (নফব্রুয়াক্তর, ২০১৯ ক্তরিঃ হনত ৩০ জেু, ২০১৯ ক্তরিঃ) প্রিাে অজমেসর্হূ 

 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ ( NSDA Act - 2018)  আইন- ২০১৮ অনুযায়ী জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন 
কততিপক্ষ গঠন করা হদয়দে।  

 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন র্বর্ধর্ালা,  ২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ন করা হদয়দে;  
 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ এর চলাদগা অনুদর্ার্েত হদয়দে;  
 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ এর জনবল র্নদয়াদগর জন্য জনবল কাঠাদর্া প্রণয়ন পূবিক প্রধানর্ন্ত্রীর 

কাযিালদয় চপ্ররণ করা হদয়দে;  
 জাতীয় র্ানব সম্পে উন্নয়ন তহর্বল বযবহার নীর্তর্ালা প্রণয়ন পূবিক প্রধানর্ন্ত্রীর কাযিালদয় চপ্ররণ করা 

হদয়দে;  
 েক্ষতা উন্নয়ন প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান র্নবন্ধন গাইডলাইন- ২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে;   
 েক্ষতা উন্নয়ন প্রর্শক্ষনার্িীদের সনোয়দনর জন্য সার্টির্িদকট এর নর্ুনা ততর্র করা হদয়দে;  
 Wor l d Ski l l s Asi a এর সেস্যপে লাভ কদরদে;   
 নতুন ০৩র্ট র্শল্পেক্ষতা কাউর্িল গঠদনর প্রর্িয়া গ্রহণ করা হদয়দে;  
 চসর্টাং স্ট্যান্ডাডিস ির লাইি র্িলস স্ট্যান্ডাডি এর র্সর্বএলএর্ প্রনয়ণ করা হদয়দে;  
 ৬০ জন প্রর্শক্ষকদক সিটর্িলস র্বষদয় প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দে;  
 ২০১৯ সাদল রার্শয়ার কাজাদন অনুর্ষ্ঠতবয ওয়ার্ল্ি র্িলস প্রর্তদযার্গতায় অাংশগ্রহদণর জন্য ০২ র্ট চেদড ০২ 

( দুই)  জন প্রর্তদযাগীসহ অাংশগ্রহদণর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দে;  
 জাতীয় েক্ষতা প্রর্তদযার্গতা আদয়াজদনর উদেদে ইদভন্ট র্যাদনজদর্ন্ট প্রর্তষ্ঠাদনর সাদর্ চুর্ি স্বাক্ষর্রত 

হদয়দে;  
 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ এর কাযিির্,  চালু,  আইএসর্স শর্িশালীকরণ ও জনসদচতনতা সতর্ি সহ 

ইতযার্ে কাজ প্রকদল্পর র্াধযদর্ সম্পন্ন করার লদক্ষয সম্ভাবযতা সর্ীক্ষা করার জন্য সরকার্র পরার্শিক 
প্রর্তষ্ঠান আইআইএির্সদক র্নদয়াদগর প্রর্িয়া গ্রহণ করা হদয়দে। 

সর্স্যাসর্হূ 

 অসাংগর্ঠত েক্ষতা উন্নয়ন প্রর্শক্ষণ বযবস্থা;  
 সদনশর সকল দক্ষ্তা প্রক্তশক্ষ্ি প্রক্ততষ্ঠাে সরকানরর সানে ক্তেবক্তিত েয়; 
 অক্তিন্ন পাঠ্যক্রনর্র অিাব; 
 প্রক্তশক্ষ্ি প্রক্ততষ্ঠাে কততমক ক্তেনজনদর র্ত সেদায়ে; 
 সুক্তেক্তদমষ্ট এেক্তিক্তিক্তকউএফ এর স্তর অনুসরি ো করা; 
 র্ূলযায়ে পদ্ধক্তত সর্তা ক্তিক্তিক ো োকা; 
 অপযমাপ্ত লযাবনরিক্তর/ওয়াকমশপ ; 
 প্রক্তশক্ষ্িপ্রাপ্ত প্রক্তশক্ষ্ক এবং অযানসসর স্বল্পতা ; 
 দুবমল ক্তশক্ষ্ােক্তবক্তস বযবস্থা; 
 অপযমাপ্ত অবকাঠ্ানর্া; 
 দায়বদ্ধতার অিাব; 
 দক্ষ্তা প্রক্তশক্ষ্ি প্রদােকারী প্রক্ততষ্ঠানের সানে ক্তশল্প খানতর র্নিয সংনযাগহীেতা;  
 দক্ষ্তা প্রক্তশক্ষ্ি সম্পনকম সর্ানজর সেক্ততবািক িারিা;  
 জাতীয় পযিাদয়র সনে না র্াকা;  
 সেদায়নের পারস্পক্তরক স্বীকতক্ততর বযবস্থা ো োকা; 
 দক্ষ্তা সংক্তিষ্ট প্রকল্প সর্ুনহর লক্ষ্য ও উনেনশ্যর র্নিয সর্ন্বয়হীেতা; 
 দুবমল আরক্তপএল বযবস্থা; 
 দক্ষ্তা সরবরাহ ও িাক্তহদার র্নিয সর্ন্বনয়র জন্য স্কীল সপািমাল ো োকা। 



 

 

চাদলঞ্জসর্হূ 

 সরকারী, সবসরকারী পযমানয় সকল দক্ষ্তা উন্নয়ে প্রক্তশক্ষ্ি সর্ন্বয় করা; 
 েক্ষতা প্রর্শক্ষদণর চক্ষদে অর্ভন্ন কার্রকুলার্ ও র্ান চালু করা;  
 নীর্তর্ালা অনুযায়ী যর্াযর্ র্ূলযায়ন ও সনোয়ন বযবস্থা চালু করা;  
 র্শদল্পর সাদর্ প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠাদনর সাংদযাগ প্রর্তষ্ঠা করা;  
 প্রর্শর্ক্ষত প্রর্শক্ষক পুল ততর্র করা;  
 অযাদসসর পুল ততর্র করা;  
 পেবী অনুযায়ী র্সর্বএলএর্ প্রস্তুত করা;  
 স্কীল সপািমাল প্রক্ততষ্ঠা করা; 
 ক্তশল্প দক্ষ্তা পক্তরষদ এর প্রাক্ততষ্ঠাক্তেকীকরি বতক্তদ্ধ করা; 
 নুতে আইএসক্তস গঠ্ি করা। 

িক্তবষ্যৎ পক্তরকল্পো 
 সরকার্র ও চবসরকার্র খাদত পর্রচার্লত সকল েক্ষতা প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠানদক সুর্নর্েিি পদ্ধর্তর আওতায় র্নবন্ধন 

প্রোন করা;  
 জাতীয় ও আন্তজমাক্ততক শ্রর্ বাজানরর িাক্তহদাক্তিক্তিক ক্তবক্তিন্ন অকুনপশে ও সলনিনল ৫০০ ( পাাঁচশত)  অকুনপশোল স্ট্যান্ডাডম 

প্রস্তুত করা;   
 ক্তবিাগীয় পযমানয় দক্ষ্তা উন্নয়ে পরার্শমক কক্তর্ক্তি ইনতার্নিয গক্তঠ্ত হনয়নে । সজলা ও উপনজলা পযমানয় দক্ষ্তা উন্নয়ে 

পরার্শমক  কক্তর্ক্তি গঠ্ে করা;  
 শ্রর্ বাজানর িাক্তহদা সর্িানোর জন্য একক্তি শক্তিশালী তেয বযবস্থাপো (এলএর্আইএস) সর্তদ্ধ স্কীল সপািমাল গনড় সতালা;  
 দক্ষ্তা উন্নয়নের সক্ষ্র্তা বতক্তদ্ধর লনক্ষ্য একক্তি দক্ষ্ গনবষক পুল ততরী করা হনব যা দক্ষ্তা উন্নয়ে সংক্রান্ত গনবষিা কাযমক্রর্ 

পক্তরিালো করনব;  
 ক্তশল্প ও প্রক্তশক্ষ্ি প্রক্ততষ্ঠানের আনুষ্ঠাক্তেক সযাগানযানগর র্ািযর্ ক্তহনসনব ক্তশল্পখানতর প্রিাে উনদযািা প্রক্ততষ্ঠাে ও 

ক্তশল্পপষমদগুনলার সর্ন্বনয় আনরা ০৭ (সাত) ক্তি আইএসক্তস গঠ্ে; 
 জাতীয় পযমানয় ক্তস্কলস কক্তম্পক্তিশে আনয়াজনের র্ািযনর্ দক্ষ্তা ক্তবষনয় জেগিনক উদু্বদ্ধকরি; 
 ক্তবশ্ব ও আঞ্চক্তলক দক্ষ্তা প্রক্ততনযাক্তগতায় অংশগ্রহি; 
 ক্তবশ্ব যুব দক্ষ্তা ক্তদবস পালে। 

 

২০১৯- ২০ অেমবেনরর সম্ভাবয অজমেসর্হূ 

 েক্ষতা উন্নয়ন কাযমক্রর্ গক্ততশীল করার লনক্ষ্য প্রক্ততষ্ঠানের সর্য়াবদ্ধ কর্মনকৌশল ও কর্মপক্তরকল্পো প্রিয়ে;  
 জাতীয় দক্ষ্তা উন্নয়ে েীক্তত- ২০১১ এর সংনশািে, পক্তরর্াজমে ও হালোগাদ করা; 
 জাতীয় দক্ষ্তা উন্নয়ে ক্তবক্তির্ালা ২০১৯ িূড়ান্তকরি; 
 জাতীয় র্ােব সম্পদ উন্নয়ে তহক্তবল বযবহার েক্ততর্ালা িূড়ান্তকরি; 
 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ এর জনবল কাঠাদর্া চূড়ান্তকরণ;  
 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ এর কর্িচারী চাকুরী প্রর্বর্ধর্ালা চূড়ান্তকরণ;  
 জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কততিপক্ষ এর জনবল র্নদয়াগ র্বর্ধর্ালা চূড়ান্তকরণ;  
 প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান র্নবন্ধন করার লদক্ষয র্নবন্ধন গাইডলাইন - ২০১৯ চূড়ান্তকরণ;  
 জাতীয় দক্ষ্তা উন্নয়ে কততমপক্ষ্ কততমক দক্ষ্তা সম্পক্তকমত একক্তি তেয িান্ডার ততক্তর করা; 
 েতুে েতুে প্রযুক্তির উদ্ভাবে ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের র্ািযনর্ দক্ষ্তা বতক্তদ্ধনত প্রক্তত বের জাতীয় ক্তস্কলস প্রক্ততনযাক্তগতা আনয়াজে 

ও ক্তবশ্ব ও আঞ্চক্তলক দক্ষ্তা প্রক্ততনযাক্তগতায় অংশগ্রহি; 
 নূন্যতর্ ৫০র্ট প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠানদক র্নবন্ধন প্রোন ;  
 নূন্যতর্ ৫০০০ প্রর্শক্ষণার্িীদক সনোয়ন;  
 নূন্যতর্ ১৫০র্ট চপশার েক্ষতার র্ান প্রণয়ন;  



 নূন্যতর্ ১০০ জন অযাদসসর সনোয়ন;  
 নূন্যতর্ ২০ র্ট অযাদসসদর্ন্ট চসন্টার স্বীকতর্ত প্রোন;  
 নূন্যতর্ ২০র্ট র্সর্বএলএর্ প্রণয়ন;  
 নূন্যতর্ ১০০ জন প্রর্শক্ষকদক সনোয়ন। 

 

উপক্রর্ক্তিকা ( Pr eambl e)  

সরকারী দপ্তর /  সংস্থাসর্ূনহর প্রাক্ততষ্ঠাক্তেক দক্ষ্তা বতক্তদ্ধ স্বচ্ছতা ও জবাবক্তদক্তহ সজারদার করা,  সুশাসে সংহতকরি 
এবং সম্পনদর যোযেবযবহার ক্তেক্তিতকরনির র্ািযনর্  রূপকল্প ২০২১ এর যোযে বাস্তবায়নের লনক্ষ্য  

ক্তেবমাহী সিয়ারর্যাে, জাতীয় দক্ষ্তা উন্নযে কততমপক্ষ্  - - - - - - - - -  

এবং 

সক্তিব,  প্রধানর্ন্ত্রীর কাযিালয়,  গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলানদশ সরকার এর র্নিয ২০১৯ সানলর আগি র্ানসর ৮ 
( আট)  তাক্তরনখ এই বাক্তষমক কর্মসম্পাদে িুক্তি স্বাক্ষ্ক্তরত হল। 

 

এই িুক্তিনত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ ক্তেম্নক্তলক্তখত ক্তবষয়সর্ূনহ সম্মত হনলেিঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

সসকশে ১ 

১. ১ রূপকল্প ( Vi si on)  

সদনশর অেমনেক্ততক অবস্থার সার্ক্তগ্রক উন্নয়ে ত্বরাক্তন্বত করার লনক্ষ্য দক্ষ্ র্ােব সম্পদ সতক্তষ্টর র্ািযনর্ উৎপাদেশীলতা বতক্তদ্ধ এবং 
দাক্তরদ্র হ্রাস।  

১. ২ অক্তিলক্ষ্য (Mission) 

স্বীকততর্ানের দক্ষ্তা উন্নয়নের র্ািযনর্ পক্তরবতমেশীল প্রযুক্তি ও শ্রর্ বাজানরর সনে খাপ খাওয়ানোর সার্েময ততক্তরর লনক্ষ্য দক্ষ্তা 
উন্নয়ে প্রক্তশক্ষ্ি পদ্ধক্তত উদ্ভাবে, কাক্তরকুলার্ প্রিয়ে, প্রক্তশক্ষ্নির র্াে পযমনবক্ষ্ি, সেদায়ে ও সর্ন্বয় সািে। 

১. ৩ সকৌশলগত উনেশ্যসর্ূহ 

1. 3. 1 এেএসক্তডএ এর সকৌশলগত উনেশ্যসর্ূহ:  

( ক)  দক্ষ্তা উন্নয়ে সংক্তিষ্ট সবসরকারী প্রক্ততষ্ঠাে সংক্তিষ্ট সকল র্ন্ত্রিালয়/ক্তবিাগ ও অক্তিদপ্তর এর র্নিয দক্ষ্তা প্রক্তশক্ষ্ি 

সংক্রান্ত কার্মকান্ড সর্ন্বয় সািে;  

( খ)  র্শদল্পর চার্হো অনুযায়ী প্রর্শক্ষণ প্রোদনর লদক্ষয র্শল্প েক্ষতা পর্রষে গঠণ ও শর্িশালীকরণ। 

১. ৩. ২.  আবক্তশ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসর্ূহ:   

( ক)  উদ্ভাবে ও অক্তিনযাগ প্রক্ততকানরর র্ািযনর্ সসবার র্াে উন্নয়ে;  
( খ)  প্রশাসক্তেক সংস্কার ও তেক্ততকতার উন্নয়ে;  
( গ)  তেয অক্তিকার ও স্বপ্রনিাক্তদত তেয প্রকাশ বাস্তবায়ে;  
( ঘ)  আক্তেমক বযবস্থাপোর উন্নয়ে। 
 

১. ৪.  এেএসক্তডএ এর কাযমাবলী : 

ক)   জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন নীর্ত,  চকৌশল ও কর্িপর্রকল্পনা প্রণয়ন করা;  
খ)  চেশীয় ও আন্তজিার্তক শ্রর্ বাজাদরর জন্য েক্ষ র্ানব সম্পে ততর্রর লদক্ষয সরকার্র ও চবসরকার্র প্রর্শক্ষণ 

প্রর্তষ্ঠাদনর জন্য কর্ি কতর্ত র্নদেিশক ( key per f or mance I ndi cat or ) ,  অর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ পাঠযির্ প্রণয়ন 
এবাং উহাদের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কাযিির্ সর্ন্বয়,  পর্রবীক্ষণ ও র্ূলযায়ন করা;  

গ)  জাতীয় ও আন্তজিার্তক শ্রর্ বাজাদরর চার্হোর পূবিাভাস সম্পর্কিত তর্য প্রকাশ এবাং খাতর্ভর্িক েক্ষতা তর্য 
ভান্ডার প্রর্তষ্ঠা করা;  

ঘ)  এই আইদনর পর্রর্ধভিু,  প্রদযাজয চক্ষদে,  চপশার পূবি অর্ভজ্ঞতার স্বীকতর্ত ( Recogni t i on of  Pr i or  
Lear ni ng)  প্রোন করা;  

ঙ)  েক্ষতা উন্নয়ন সাংিান্ত সকল প্রকল্প ও কর্িসুর্চ পর্রবীক্ষণ ও সর্ন্বয় সাধন করা;  
চ)  প্রর্শক্ষদণর র্ান উন্নয়ন,  সনোয়ন ও পারস্পর্রক স্বীকতর্তর বযবস্থা গ্রহণ করা;  
ে)   র্শল্প েক্ষতা পর্রষে গঠন এবাং প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করা;  
জ)  র্শল্প সাংযুর্িকরণ ( I ndust r y l i nkage)  শর্িশালী করা;  
চ)  জনসদচতনতা বতর্দ্ধর লদক্ষয েক্ষতা প্রর্তদযার্গতার আদয়াজন করা;   
জ)  সরকারী ও চবসরকারী বযাবস্থাপনায় পর্রচার্লত েক্ষতা উন্নয়ন প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান সর্ুহদক র্নবন্ধন প্রোন করা;  
ঝ)  র্ানব সম্পে উন্নয়ন তহর্বল হদত েক্ষতা উন্নয়দন গদবষণা, উদ্ভাবন,  সক্ষর্তা বতর্দ্ধ ও আইএসর্স শর্িশালীকরদণ 

বযর্ি/ প্রর্তষ্ঠানদক আর্র্িক অনুোন প্রোন করা;  
ঞ)  েক্ষতা সাংর্িি উন্নয়ন প্রকল্প সর্ুদহর সর্ন্বয়সাধন ও পর্রবীক্ষণ করা;  
ট)  জাতীয় েক্ষতা প্রর্তদযার্গতার আদয়াজন করা;  



ে)  আঞ্চর্লক ও র্বশ্ব েক্ষতা প্রর্তদযার্গতায় অাংশ গ্রহণ করা। 
          



সসকশে ২ 

র্ন্ত্রিালয়/ ক্তবিানগর ক্তবক্তিন্ন কাযমক্রনর্র িূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব ( out come/  i mpact )  

িূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব িূড়ান্ত ফলাফল সূিক পর্রর্াদপর 
একক 

প্রকতত অজমি লক্ষ্যর্াত্রা 
২০১৯- ২০ 

প্রনক্ষ্পে ক্তেিমাক্তরত লক্ষ্র্াত্রা 
ক্ষ্নত্র সযৌেিানব 
দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 
র্ন্ত্রিালয়/ ক্তবিানগর/  
সংস্থাসর্ূনহর োর্ 

উপািসর্ূনহর 
উৎস 

 
২০১৭- ১৮ ২০১৮- ১৯ 

২০২০- ২১ ২০২১- ২২ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১|  েক্ষতা উন্নয়ন ( েক্ষতা উন্নয়নকতত জনবল)  
জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন নীর্ত 
( এনএসর্ডর্প) - ২০১১ এর 
আদলাদক র্বর্ভন্ন র্ন্ত্রণালয়,  
র্বভাগ ও েক্ষতা প্রর্শক্ষণ 
প্রোনকারী প্রর্তষ্ঠাদনর র্দধয 
সর্ন্বয় সাধন,  এনর্টর্ভর্কউএি 
পদ্ধর্তর উন্নয়ন,  নতুন নতুন 
অকুদপশন র্চর্িতকরণ,  
কার্রকুলার্ ও স্ট্যান্ডাডি 
চডদভলপদর্ন্ট,  এযাদসসর,  
প্রর্শক্ষক উন্নয়ন ও সদবিাপর্র 
চার্হোর্ার্িক েক্ষতা প্রর্শক্ষণ 
প্রোদনর র্াধযদর্ েক্ষ শ্রর্ শর্ি 
গদড় চতালা।  

জন -  -  ৫০০০ ১০, ০০০ ২০, ০০০ সংক্তিষ্ট সকল র্ন্ত্রিালয় 
ও ক্তবিাগ এর আওতায় 

সরকারী এবং 
সবসরকারী দক্ষ্তা 

প্রক্তশক্ষ্ি প্রক্ততষ্ঠাে সর্ুহ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

সসকশে ৩ 
সকৌশলগত উনেশ্য,  অগ্রাক্তিকার,  কাযমক্রর্,  সম্পাদে সূিক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসর্ূহ 

সকৌশলগত 
উনেশ্য 

সকৌশলগত 
উনেনশ্যর 

র্াে 

কাযমক্রর্     কর্মসম্পাদে 
সূিক 

একক কর্মসম্পাদ
ে 

সূিনকর 
র্াে  

প্রকতত অজমে  লক্ষ্যর্াত্রা/ ক্তেিমায়ক ২০১৯- ২০২০ প্রনক্ষ্পে 
২০২০-

২১ 

প্রনক্ষ্পে 
২০২১-

২২ 
২০১৮-
২০১৯ 

 

২০১৯
-

২০২০ 

অসািারি অক্তত 
উির্ 

উির্ িলক্ততর্াে িলক্তত 
র্ানের 
ক্তেনম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 [ ১]  
দক্ষ্তা 
উন্নয়ে 

৫ [ ১. ১]  প্রর্শক্ষণ 
প্রর্তষ্ঠান ক্তেবিে 
আনবদে গ্রহি 

আনবদেপত্র  সংখযা 
 

০১ -  ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭৫ ১০০ 

[ ১. ২]  প্রর্শক্ষণ 
প্রর্তষ্ঠান র্নবন্ধন 
আদবেন 
প্রর্িয়াকরণ 

র্রদপাটি 
প্রনয়ন 

সংখযা 
 

০২ -  ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭৫ ১০০ 

[ ১. ৩]  প্রর্শক্ষণ 
প্রর্তষ্ঠান র্নবন্ধন 
প্রোদনর গড় 
সর্য় 

গড় সর্য়     
( ০- ০৩ 
র্াস)  

র্াস ০১ -  ( ০-
০৩ 
র্াস)  

০১ র্াস ১. ৫র্াস ০২ র্াস ২. ৫ 
র্াস 

০৩ র্াস ০- ০২ 
র্াস 

০- ১.৫ 
র্াস 

[ ১. ৪]  প্রর্শক্ষণ 
প্রর্তষ্ঠান র্নবন্ধন 
অনুদর্ােন 

র্নবন্ধন 
পে প্রোন 

সংখযা ০১ -  ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭৫ ১০০ 

৫ [ ১. ৫]  চকাসি 
অযাদির্ডদটশন 
আদবেন 

অযাদির্ডদট
শন 

আদবেন 

সংখযা ০১ -  ১৫০ 
 

১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ২০০ ২৫০ 

[ ১. ৬]  আদবেন 
প্রর্িয়াকরণ 

আদবেন 
প্রর্িয়াকরণ 

সংখযা ০২ -  ১৫০ 
 

১৫০ ১৩০ ১১০ ১০০ ৯০ ২৫০ ৩০০ 

[ ১. ৭]  
অযাদির্ডদটশন 
প্রোন 

অযাদির্ডদট
শন প্রোন 

সংখযা ০২ -  ১৩০ 
 

১৩০ ১৩০ ১১০ ১০০ ৯০ ২০০ ২৫০ 
 

 



সকৌশলগত 
উনেশ্য 

সকৌশলগত 
উনেনশ্যর 

র্াে 

কাযমক্রর্     কর্মসম্পাদে 
সূিক 

একক কর্মসম্পাদ
ে 

সূিনকর 
র্াে  

প্রকতত অজমে  লক্ষ্যর্াত্রা/ ক্তেিমায়ক ২০১৯- ২০২০ প্রনক্ষ্পে 
২০২০-

২১ 

প্রনক্ষ্পে 
২০২১-

২২ 
২০১৮-
২০১৯ 

 

২০১৯
-

২০২০ 

অসািারি অক্তত 
উির্ 

উির্ িলক্ততর্াে িলক্তত 
র্ানের 
ক্তেনম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
৪ [ ১. ৮]  প্রর্শক্ষক 

সনোয়ন 
প্রর্শক্ষক 
সনোয়ন 

সংখযা ০৪ -  ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১৫০ ২০০ 

২ [ ১. ৯]  
অযাদসসদর্ন্ট 
চসন্টার স্বীকতর্ত 
প্রোন 

প্রর্তষ্ঠাদনর 
সাংখযাা্ 

সংখযা ০২ -  ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১২ ১৫ 

২ [ ১. ১০]  
অযাদসসর 
সনোয়ন  

অযাদসসর 
সাংখযা 

সংখযা ০২ -  ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ২০০ ৩০০ 

২ [ ১. ১১]  চসক্টর 
র্ভর্িক এযাদসসর 
প্রর্শক্ষণ 

এযাদসসর 
সাংখযা 

সংখযা ০২ -  ১১০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২০ ১৩০ 

১০ [ ১. ১২]  
র্নবর্ন্ধত 
প্রর্শক্ষণার্িীর 
সাংখযা 

প্রর্শক্ষণার্িী
র সাংখযা 

সংখযা ০৫ -  ৫৫০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৮০০০ ১০০০০ 

[ ১. ১৩]  
প্রর্শক্ষণার্িী 
সনোয়ন 

প্রর্শক্ষণার্িী
সনোয়ন 

সংখযা ০৫ -  ৫০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৭০০০ ৯০০০ 
 

 ১ [ ১. ১৪]  
গভর্নিাং চবাদডির 
সভায় গতর্হত 
র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

গভর্নিাং 
চবাদডির 
সভার 
র্সদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

% ১ -  -  -  -  -  -  -  -  -  

[ ২]  
েক্ষতার্ান 

১২ [ ২. ১]  কততিপক্ষ 
কততিক চপশাগত 

স্ট্যান্ডাডি 
প্রণয়ন 

সংখযা ০৪ -  ১৫০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৮ ১৩৫ ২৫০ ৩০০ 



সকৌশলগত 
উনেশ্য 

সকৌশলগত 
উনেনশ্যর 

র্াে 

কাযমক্রর্     কর্মসম্পাদে 
সূিক 

একক কর্মসম্পাদ
ে 

সূিনকর 
র্াে  

প্রকতত অজমে  লক্ষ্যর্াত্রা/ ক্তেিমায়ক ২০১৯- ২০২০ প্রনক্ষ্পে 
২০২০-

২১ 

প্রনক্ষ্পে 
২০২১-

২২ 
২০১৮-
২০১৯ 

 

২০১৯
-

২০২০ 

অসািারি অক্তত 
উির্ 

উির্ িলক্ততর্াে িলক্তত 
র্ানের 
ক্তেনম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
( স্ট্যান্ডাডি
)  প্রণয়ন 

 

েক্ষতার্ান 
অনুদর্ােন 
[ ২. ২]  চকাসি 
অযাদির্ডদটশন 
ডকুদর্ন্ট প্রণয়ন 

অযাদির্ডদট
শন 

ডকুদর্ন্টস 
প্রণয়ন 

সংখযা ০২ -  ১৫০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৮ ১৩৫ ২৫০ ৩০০ 
 

[ ২. ৩]  সক্ষর্তা 
র্ভর্িক প্রর্শক্ষণ 
উপকরণ ততরী 
করণ 

স্ট্যান্ডাডি 
প্রণয়ন 

সংখযা ০২ -  ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬০ ৭০ 

[ ২. ৪]  প্রর্শক্ষক 
প্রর্শক্ষণ স্ট্যান্ডাডি 
প্রনয়ণ 

প্রর্শক্ষক 
প্রর্শক্ষণ 
স্ট্যান্ডাডি 
প্রনয়ণ 

র্াস 

(েনিম্বর 

২০১৯) 

০২ -  ০১ ০১ -  -  -  -  -  -  

[ ২. ৫]  
অযাদসসর 
স্ট্যান্ডাডি প্রনয়ণ 

স্ট্যান্ডাডি 
প্রনয়ণ 

র্াস 

(ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

০২ -  ০১ ০১ -  -  -  -  -  -  

[ ৩]  
আইএসর্স 
গঠন ও 
কাযিাবলী 

০৪ [ ৩. ১] আইএসর্স 
গঠদনর সাংখযা 

আইএসর্স 
গঠদনর 
সাংখযা 

সংখযা ০২ -  ০২ ০২ ০১ -  -  -  ০৩ ০৪ 

[ ৩. ২]  চসক্টর 
র্ভর্িক 
অগ্রার্ধকার 
চপশার তার্লকা 

চপশার নার্ সংখযা ০২ -  ১০ × 
১১= 
১১০ 

১১০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৩০ ১৫০ 



সকৌশলগত 
উনেশ্য 

সকৌশলগত 
উনেনশ্যর 

র্াে 

কাযমক্রর্     কর্মসম্পাদে 
সূিক 

একক কর্মসম্পাদ
ে 

সূিনকর 
র্াে  

প্রকতত অজমে  লক্ষ্যর্াত্রা/ ক্তেিমায়ক ২০১৯- ২০২০ প্রনক্ষ্পে 
২০২০-

২১ 

প্রনক্ষ্পে 
২০২১-

২২ 
২০১৮-
২০১৯ 

 

২০১৯
-

২০২০ 

অসািারি অক্তত 
উির্ 

উির্ িলক্ততর্াে িলক্তত 
র্ানের 
ক্তেনম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
প্রণয়ন 

[ ৪]  
জনসদচতন
তা বতর্দ্ধ  

১০ [ ৪. ১]  জাতীয় 
েক্ষতা 
প্রর্তদযার্গতার 
আদয়াজন 

প্রর্তদযার্গ
তার সাংখযা 

সংখযা ০২ -  ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০ 

[ ৪. ২]  র্বশ্ব ও 
আঞ্চর্লক েক্ষতা 
প্রর্তদযার্গতায় 
অাংশগ্রহণ 

 সংখযা ০২ -  ০১ ১ -  -  -  -  -  -  

[ ৪. ৩]  র্বশ্ব 
যুব েক্ষতা র্েবস 
উেযাপন 

র্বশ্ব যুব 
েক্ষতা 
র্েবস 

সংখযা ০১ -  ০১ ১ -  -  -  -  -  -  
 
 

 
[ ৪. ৪]  
ওয়াকিশপ 
চসর্র্নাদরর 
আদয়াজন 

ওয়াকিশপ 
চসর্র্নাদরর 
আদয়াজন 

সংখযা ০৩ -  ৩০ ৩০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২৫ ২৭ 

[ ৪. ৫]  
ইদলকের্নক ও 
র্প্রন্ট র্র্র্ডয়ায় 
প্রচার 

র্র্র্ডয়ায় 
প্রচার 

সংখযা ০২ -  ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 
 

[ ৫]  
 নীর্ত 
পযিাদলাচনা 
র্বর্ধর্ালা,  

১৮ [ ৫. ১]  জাতীয় 
েক্ষতা উন্নয়ন 
নীর্তর্ালা ২০১১ 
হালনাগােকরণ  

নীর্তর্ালা 
প্রণয়ন 

র্াস  ০৫ -  ০১ (জুে 
২০২০) 

-  -  -  -  -  -  



সকৌশলগত 
উনেশ্য 

সকৌশলগত 
উনেনশ্যর 

র্াে 

কাযমক্রর্     কর্মসম্পাদে 
সূিক 

একক কর্মসম্পাদ
ে 

সূিনকর 
র্াে  

প্রকতত অজমে  লক্ষ্যর্াত্রা/ ক্তেিমায়ক ২০১৯- ২০২০ প্রনক্ষ্পে 
২০২০-

২১ 

প্রনক্ষ্পে 
২০২১-

২২ 
২০১৮-
২০১৯ 

 

২০১৯
-

২০২০ 

অসািারি অক্তত 
উির্ 

উির্ িলক্ততর্াে িলক্তত 
র্ানের 
ক্তেনম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
গাইড 
লাইন 
প্রণয়ন 

[ ৫. ২]  জাতীয় 
েক্ষতা উন্নয়ন 
কততিপক্ষ র্বর্ধর্ালা 
২০১৯ প্রণয়ন ও 
জারী 

র্বর্ধর্ালা  
প্রণয়ন 

র্াস  ০৩ -  ০১ (নসনেম্ব
র ২০১৯) 

(েনিম্বর 
২০১৯)-  

(জানুয়ারী 
২০২০) 

(( র্াচি 
২০২০) 

(জুে 
২০২০) 

 -  

[ ৫. ৩]  েক্ষতা 
উন্নয়ন প্রর্শক্ষণ 
প্রর্তষ্ঠান র্নবন্ধন 
গাইডলাইন জারী 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস  ০১ -  ০১ (আগষ্ট 
২০১৯) 

(নসনেম্ব
র 

২০১৯) 

(অনটাবর 
২০১৯) 

(েনিম্বর 
২০১৯) 

(ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

 -  

[ ৫. ৪]  র্ানব 
সম্পে উন্নয়ন 
তহর্বল বযবহার 
নীর্তর্ালা জারী    

নীর্তর্ালা   
প্রণয়ন 

র্াস  ০২ -  ০১ (ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

( জানুয়া
রী 

২০২০)  

( চিব্রুয়া
রী 

২০২০)  

( র্াচি 
২০২০)  

(এক্তপ্রল 
২০২০) 

-  -  

[ ৫. ৫]  চকাসি 
এর্ির্ডদটশন 
গাইডলাইন 
প্রণয়ন ও জারী 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস 

 

০১ -  ০১ (েনিম্বর 
২০১৯) 

(ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

( জানুয়ারী 
২০২০)  

( চিব্রুয়া
রী 

২০২০)  

( র্াচি 
২০২০)  

-  -  

[ ৫. ৬]  
অযাদসসদর্ন্ট 
চসন্টার স্বীকতর্তর 
গাইডলাইন 
প্রণয়ন ও জারী 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস 

 

০১ -  ০১ (অনটাবর 
২০১৯) 

(েনিম্বর 
২০১৯) 

(ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

( জানুয়া
রী 

২০২০)  

( চিব্রুয়ারী 
২০২০)  

-  -  

[ ৫. ৭]  প্রর্শক্ষণ 
প্রর্তষ্ঠান 
পর্রচালনার 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস 

 

০১ -  ০১ (অনটাবর 
২০১৯) 

(েনিম্বর 
২০১৯) 

(ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

( জানুয়া
রী 

২০২০)  

( চিব্রুয়ারী 
২০২০)  

-  -  



সকৌশলগত 
উনেশ্য 

সকৌশলগত 
উনেনশ্যর 

র্াে 

কাযমক্রর্     কর্মসম্পাদে 
সূিক 

একক কর্মসম্পাদ
ে 

সূিনকর 
র্াে  

প্রকতত অজমে  লক্ষ্যর্াত্রা/ ক্তেিমায়ক ২০১৯- ২০২০ প্রনক্ষ্পে 
২০২০-

২১ 

প্রনক্ষ্পে 
২০২১-

২২ 
২০১৮-
২০১৯ 

 

২০১৯
-

২০২০ 

অসািারি অক্তত 
উির্ 

উির্ িলক্ততর্াে িলক্তত 
র্ানের 
ক্তেনম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
গাইডলাইন 
প্রণয়ন ও জারী 
[ ৫. ৮]  
প্রর্শক্ষনার্িী 
অযাদসসদর্ন্ট 
গাইডলাইন ও 
জারী 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস 

 

০১ -  ০১ (জানুয়ারী 
২০২০) 

( চিব্রুয়া
রী 

২০২০)  

( র্াচি 
২০২০)  

( এর্প্রল 
২০২০)  

(নর্ ২০২০) -  -  

[ ৫. ৯]  চসন্টার 
অব এর্িদলি 
পর্রচালনার 
গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস 

 

০১ -  ০১ (জুে 
২০২০) 

-  -  -  -  -  -  

[ ৫. ১০]  
অযাদসসর 
অযাদসসদর্ন্ট 
গাইডলাইন 
প্রণয়ন ও জারী 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস 

 

০১ -  ০১ (ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

(জানুয়ারী 
২০২০) 

( চিব্রুয়া
রী 

২০২০)  

( র্াচি 
২০২০)  

( এর্প্রল 
২০২০)  

-  -  

[ ৫. ১১]  
প্রর্শক্ষক 
সনোয়দনর  
গাইডলাইন 
প্রণয়ন ও জারী 

গাইডলাইন 
প্রণয়ন 

র্াস 

 

০১ -  ০১ (ক্তডনসম্বর 
২০১৯) 

(জানুয়ারী 
২০২০) 

( চিব্রুয়া
রী 

২০২০)  

( র্াচি 
২০২০)  

( এর্প্রল 
২০২০)  

-  -  

 

 



সসকশে-  ৪ 
দপ্তর/সংস্থার আবক্তশ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসর্ূহ, ২০১৯- ২০  

 
কলার্- ১ কলার্- ২ কলার্- ৩ কলার্- ৪ কলার্- ৫ কলার্- ৬ 
সকৌশলগত 

উনেশ্য 
(Strategic 

Objectives)  

সকৌশলগত 
উনেনশ্যর 

র্াে 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাযমক্রর্  
(Activities) 

কর্মসম্পাদনের সূিক  
(Performance Indicator)  

একক  
(Unit) 

কর্মসম্পাদে 
সূিনকর র্াে  
(Weight of 

Performance 
Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রার র্াে ক্তেিমায়ক-  ২০১৯- ২০ 
 

অসািারি 
(Excellent)  

 

অক্তত উির্ 
(Very Good) 

 

উির্ 
(Good) 

 

িলক্তত 
র্াে 

(Fair) 

িলক্তত 
র্ানের 
ক্তেনম্ন 

( Poor
)  

বতির্াদন 
র্াদস 
চর্াট 
অজিন 

বতির্ান 
বেদর 
চর্াট 
অজিন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[১] দাপ্তক্তরক 
কর্মকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বতর্দ্ধ ও 
জবাবর্ের্হতা 
র্নর্িতকরণ 

৮ [১.১] বাক্তষমক 
কর্মসম্পাদে িুক্তি 
বাস্তবায়ে 

[১.১.১] সরকারী কর্মসম্পাদে 
বযবস্থাপো সংক্রান্ত প্রক্তশক্ষ্িসহ 
অন্যন্য ক্তবষনয় প্রক্তশক্ষ্ি আনয়াজে 

জেঘন্িা ১ ৬০       

[১.১.২] এক্তপএ ক্তিনর্র র্াক্তসক সিার 
ক্তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ে 

% ০. ৫ ১০০ ৯০ ৮০     

[ ১. ১. ৩]  বার্ষিক কর্িসম্পােন 
চুর্ির সকল প্রর্তদবেন অনলাইদন 
োর্খলকরণ 

সংখযা ১ ৪       

[১.১.৪] র্াঠ্ পযমানয়র ২০১৯- ২০ 
অেম বেনরর বাক্তষমক কর্মসম্পাদে 
িুক্তির অিমবাক্তষমক র্ূলযায়ে প্রক্ততনবদে 
পযমানলািোনন্ত ফলাবতমক 
(Feedback) প্রদি 

তাক্তরখ প্রদযাজয নয়        

[ ১. ২]  জাতীয় 
শুদ্ধাচার চকৌশল ও 
তর্য অর্ধকার 
বাস্তবায়ন  

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধািার 
কর্মপক্তরকল্পো বাস্তবায়ে 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫    

[১.২.২] ২০১৮- ১৯ অেম বেনরর 
বাক্তষমক প্রক্ততনবদে ওনয়বসাইনি 
প্রকাশ 

তাক্তরখ ১ ৩০  
নদভম্বর  
২০১৯ 

৩১  
র্ডদসম্বর  
২০১৯ 

৩১  
জানুযারী 
২০২০ 

২৮ 
চিব্রুয়ারী 
২০২০ 

   

[১.৩] সসবা প্রদাে ও 
প্রক্ততশ্রুক্তত 

[ ১. ৩. ১]  র্নর্েিি সর্দয়র র্দধয 
অর্ভদযাগ র্নষ্পর্িকরণ 

% ১ ১০০%  ৯০% ৮০ % ৭০%    



হালোগাদকরি ও 
বাস্তবায়ে 

[ ১. ৩. ২]  অর্ভদযাগ র্নষ্পর্ি 
সাংিান্ত র্ার্সক প্রর্তদবেন 
র্ন্ত্রণালদয় োর্খল 

সংখযা ০. ৫ ১২ ১১ ১০ ৯    

[ ১. ৪]  চসবা 
প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত 
হালনাগােকরণ 

[১.৪.১] সসবা প্রক্ততশ্রুক্তত হালোগাদ % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

[১.৪.২] ক্তেিমাক্তরত সর্নয় তত্রর্াক্তসক 
বাস্তবায়ে প্রক্ততনবদে র্ন্ত্রিালনয় 
দাক্তখলকরি 

সংখযা ০. ৫ ৪ ৩ ২     

[১.৪.৩] সসবা গ্রহীতানদর র্তার্ত 
পক্তরবীক্ষ্ি বযবস্থা িালুকরি 

তাক্তরখ ০. ৫ ৩১  
র্ডদসম্বর  
২০১৯ 

৩১  
জানুযারী  
২০২০ 

২৮  
চিব্রুয়ারী 
২০২০ 

৩০ 
 র্াচি 
২০২০ 

   

[২] 
কর্মসম্পাদনে 
গক্ততশীলতা 
আেয়ে ও 

সসবার র্াে বতক্তদ্ধ  
 

১০ [২.১] দপ্তর/ সংস্থায় 
ই- ফাইক্তলং পদ্ধক্তত 
বাস্তবায়ে  

[ ২. ১. ১]  সকল শাখায় ই- নর্র্র 
বযবহার 

% ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

[ ২. ১. ২]  ই- িাইদল নর্র্ 
র্নষ্পর্িকরণ 

% ১ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮   

[ ২. ১. ৩]  ই-  িাইদল পে 
জারীকরণ 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৭ ৪৫   

[২.২] দপ্তর সংস্থা 
কততমক ক্তডক্তজিাল সসবা 
িালু 

[ ২. ২. ১]  নুযনতর্ একর্ট 
র্ডর্জটাল চসবা চালুকরণ 

তাক্তরখ ১ ২৮  
চিব্রুয়ারী  
২০২০ 

৩০  
র্াচি  
২০২০ 

৩০  
এর্প্রল  
২০২০ 

৩০  
চর্  

২০২০ 

   

[২.৩] দপ্তর সংস্থা 
কততমক উদ্ভাবেী 
উনদযাগ 

[ ২. ৩. ১]  নুযনতর্ একর্ট নতুন 
উদ্ভাবনী উদেযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 
প্রকল্প চালুকরণ  

তাক্তরখ ১ ৩০  
র্াচি  
২০২০ 

৩০  
এর্প্রল  
২০২০ 

৩০  
চর্  

২০২০ 

৩০  
জুন 
২০২০ 

   

[২.৪] সসবা 
সহজীকরি 

[ ২. ৪. ১]  নুযনতর্ একর্ট চসবা 
সহজীকরণ প্রদসস র্যাপসহ 
সরকার্র আদেশ জারীকরণ  

তাক্তরখ ০. ৫ ৩০  
নদভম্বর  
২০১৯ 

৩১ 
 র্ডদসম্বর 
২০১৯ 

৩১  
জানুযারী 
২০২০ 

২৮ 
চিব্রুয়ারী 
২০২০ 

   

[ ২. ৪. ২]  চসবা সহজীকরণ 
অর্ধদক্ষদে বাস্তবায়ণ 

তাক্তরখ ০. ৫ ৩১  
র্ডদসম্বর  
২০১৯ 

৩১  
জানুযারী  
২০২০ 

২৮  
চিব্রুয়ারী 
২০২০ 

৩০  
র্াচি 
২০২০ 

   



[২.৫] ক্তপআরএল 
শুরুর ০২ র্াস পূনবম 
সংক্তিষ্ট কর্মিারীর 
ক্তপআরএল ও েুক্তি 
েগদায়েপত্র জারী 
করা 

[ ২. ৫. ১]  র্প আর এল আদেশ 
জারীকরণ 

% প্রদযাজয নয়        

[ ২. ৫. ২]  েুর্ট নগোয়নপে 
জারীকরণ 

% প্রদযাজয নয়        

[২.৬] শূিয পনদর 
ক্তবপরীনত ক্তেনয়াগ 
প্রদাে  

[ ২. ৬. ১]  র্নদয়াগ প্রোদনর জন্য 
র্বজ্ঞর্ি জারীকরণ 

% ১ ৫ ৪ ৩ ২    

[ ২. ৬. ২]  র্নদয়াগ প্রোন % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

[২.৭] ক্তবিাগীয় 
র্ার্লা ক্তেষ্পক্তি 

[ ২. ৭. ১]  ক্তবিাগীয় র্ার্লা 
ক্তেষ্পক্তিকরি 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    

[২.৮] তেয বাতায়ে 
হালোগাদকরি 

[ ২. ৮. ১]  তেয বাতায়ে 
হালোগাদকরি 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    

[৩] আক্তেমক 
সম্পদ ও 

বযবস্থাপোর 
উন্নয়ে  

৭ [৩.১] বানজি 
বাস্তবায়নে উন্নয়ে  

[ ৩. ১. ১]  বাদজট বাস্তবায়ন 
পর্রকল্পনা প্রণয়ন  

তাক্তরখ ০. ৫ ৭  
চসদেম্বর  
২০১৯ 

১৫  
চসদেম্বর 
২০১৯ 

২১  
চসদেম্বর 
২০১৯ 

৩০ 
চসদেম্বর 
২০১৯ 

   

[৩.১.২] তত্রর্াক্তসক বানজি বাস্তবায়নে 
প্রক্ততনবদে দাক্তখল 

সংখযা ০. ৫ ৪ ৩      

[ ৩. ২]  বার্ষিক 
উন্নয়ন কর্িসূর্চ 
(এর্ডর্প) বাস্তবায়ন  

[৩.২.১] বাক্তষমক উন্নয়ে কর্মসূক্তি 
(এক্তডক্তপ) বাস্তবায়ে 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

[ ৩. ৩]  অর্ডট 
আপর্ি র্নষ্পর্ি 
কাযিদর্র উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ক্তত্রপক্ষ্ীয় সিায় ক্তেষ্পক্তির 
জন্য সুপাক্তরশকতত অক্তডি আপক্তি 
ক্তেষ্পক্তিকরি 

% ০.৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০   

[৩.৩.২] অক্তডি আপক্তি ক্তেষ্পক্তিকরি % ০.৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০   

[ ৩. ৪]  স্থাবর ও 
অস্থাবর সম্পক্তির 

[ ৩. ৪.১]   স্থাবর সম্পক্তির তাক্তলকা 
হালোগাদকরি 

তাক্তরখ প্রদযাজয নয়        



হালোগাদ তাক্তলকা 
প্রস্তুত করা 

[ ৩. ৪.২]  অস্থাবর সম্পক্তির 
হালোগাদকরি  

তাক্তরখ ১ ৮ 
নদভম্বর  
২০১৯ 

১৫  
নদভম্বর  
২০১৯ 

২১  
নদভম্বর 
২০১৯ 

৩০ 
নদভম্বর 
২০১৯ 

   

[ ৩. ৫]  ইন্িারনেি 
ক্তবলসহ ইউক্তিক্তলক্তি 
ক্তবল পক্তরনশাি 

[ ৩. ৫.১]  ক্তবক্তসক্তস/ক্তবক্তিক্তসএল- এর 
ইন্িারনেি ক্তবল পক্তরনশাি 

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০   

[ ৩. ৫.২]  সিক্তলনফাে ক্তবল পক্তরনশাি % ০. ৫ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০   

[ ৩. ৫.৩]  ক্তবদুযৎ ক্তবল পক্তরনশাি % ০. ৫ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০   

 

 


