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 ‡MvcvjMÄ wUGmwm Gi Kg© m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the performance of the Gopalganj.TSC) 

mv¤úªwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv 

K) mv¤úªwZK eQimg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©bmg~n (2018- 2019 †_‡K 2020-2021ch©šÍ) t  

 ‡MvcvjMÄ  †UKwbK¨vj ¯‹zj GÛ K‡jRwU ‡MvcvjMÄ  †Rjvi fwel¨r cÖRb¥‡K KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv`v‡bi gva¨‡g 

`ÿ gvbe m¤ú` wnmv‡e M‡o Zzj‡Z e×cwiKi| wkÿv_©x‡`i KvwiMwi wkÿvi cvkvcvwk †Ljvayjv, ˆbwZKZv, g~j¨‡eva, 

mvgvwRKZv BZ¨vw` wkÿvi cÖwZ we‡kl ¸iæZ¡ †`Iqv n‡”Q| AvBwmwU wkÿvi cÖwZ we‡kl ¸iæZ¡ w`‡q AvBwmwU K¬ve MVb 

Kiv n‡q‡Q| d‡j cÖwZ ermi wWwRUvj D™¢vebx †gjv‡Z †Rjv ch©v‡q 1g / 2q cyi¯‹vi AR©b Kiv m¤¢e n‡q‡Q| mKj 

RvZxq w`em AZ¨šÍ ¸iyZ¡ mnKv‡i cvjb Kiv nq| †Rjv cÖkvmb Av‡qvwRZ weRq w`em, ¯̂vaxbZv  w`e‡mi KzPKvIqvR-

G 2q cyi¯‹vi Ges wWm‡cø‡Z 2q cyi¯‹vi AR©b| RvZxq wkÿv mßvn Ô2019 †Z †Rjv ch©v‡q Ges Dc‡Rjv ch©v‡q 03 wU 

K¨vUvMwi‡Z KvwiMwi wkÿvq †kÖô wn‡m‡e cyi¯‹vi AR©b Ges KvwiMwi wkÿvq wefvMxq ch©v‡q cÖwZôv‡bi Aa¨ÿ ‡gv: 

wgRvbyi ingvb †kªô cÖwZôvb cÖavb wnmv‡e cyi¯‹vi jvf| RivRxb©  K¨v¤úvm †givgZ K‡i dz‡ji evMvb K‡i †kvfvea©b 

Kiv n‡q‡Q|  6 wU gvwëwgwWqv cÖ‡R±i Gi e¨envi K‡i wWwRUvj Kb‡U›U Gi gva¨‡g †kÖbx Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq|  

GmGmwm‡Z cv‡ki nvi 84%, GBPGmwm‡Z 97%  Ges wW‡cøvgv‡Z 97% | e¨envwiK K¬v‡mi cÖwZ we‡kl ¸iæZ¡ †`Iqv 

nq, hv‡Z K‡i cvk Kivi ci †eKvi _vK‡Z bv nq| wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Bb nvDR cÖwkÿY`vb Kiv n‡q‡Q| AwffveK 

w`em cvjb I ’̄vbxq MY¨gvb¨ e¨w³ I D‡`¨v³v‡`i mwnZ gZ wewbgq Kiv mn wewfbœ mfv , †mwgbv‡i KvwiMwi wkÿvi 

¸iZ¡ Zz‡j a‡i Rbmvavi‡bi g‡a¨ AvMÖn m„wói Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q| 4Zjv wfwË wewkó 3q Zj ch©šÍ GKv‡WwgK feb 

wbg©vY, B‡jKwUªK¨vj IqvK©kc-1 I 2, †Wªm †gwKs IqvK©kc-1, 2 I 3 Ges Kw¤úDUvi j¨ve-1 I 2  Gi AeKvVv‡gv 

Dbœqb I Iqvkiæg m‡gZ Aa¨ÿ I wefvMxq cÖavb‡`i 5 wU †P¤̂vi AvaywbKvqb, 10 wU Uq‡jU I IqvkeøK mn GKwU 

bZzb Uq‡jU eøK wbg©vY,knx` wgbvi wbg©vY, Kw¤úDUvi j¨ve Gi Rb¨ 10 wU Kw¤úDUvi msMÖn Ges 20 †KwfG ÿgZv 

m¤úbœ GKwU †Rbv‡iUi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Kb‡W¤̂ ‡NvwlZ wZbwU wewìs wbjv‡g weµq Kiv n‡q‡Q Ges cuvPZjv fe‡bi 

wbg©vb  KvR I GKv‡WwgK fe‡bi /wW‡cøvgv fe‡bi 4_© Zjvi KvR Pjgvb| 

 

(L) mgm¨v Ges P¨v‡jÄmg~n t 

AvšÍR©vwZK kÖgevRvi Dc‡hvMx gvbm¤§Z wkÿv I cÖwkÿY mywbwðZ Ki‡Z cÖavb P¨v‡jÄ n‡”Q cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv 

wbg©vY, `ÿ I cÖwkwÿZ wkÿ‡Ki Afve, cwieZ©bkxj ‡UK‡bvjRxi mv‡_ Lvc LvIqv‡Z wkÿK‡`i cÖwkÿY`vb Ges 

AvaywbK hš¿cvwZ I miÄvg msMÖn| 

(M) fwel¨r cwiKíbv t 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb t Kv‡Ri ¸bMZ gvb eRvq †i‡L 5 Zjv feb wbg©v‡b KvR ª̀æZZvi mv‡_ m¤úbœ Kiv,cÖwZwU †Uª‡Wi 

Rb¨ 2 wU K‡i gvbm¤§Z IqvK©kc wbg©vY, GKv‡WwgK fe‡bi 4_© Zjvi D×©g~Lx m¤úªmviY  I AvbyfzwgK m¤úªmviY Gi 

c‡b¨i MybMZgvb eRvq ivLv, ÷vd †KvqvU©vi wbg©vY, Aa¨ÿ †KvqvU©vi wbg©vY, QvÎevm wbg©vY, QvÎx †nv‡÷j wbg©vY, 

Wi‡gUix wbg©vY mKj ‡kÖwYK‡ÿ gvwëwgwWqv cÖ‡R±i ¯’vcb, AvBwmwU j¨ve I jvB‡eªix feb wbg©vY| 
 

`ÿZv ,cÖwkÿY I cwjwm  Dbœqb t cÖ‡qvRbxq `ÿZv AR©b wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ ‡UªWmg~‡ni cÖwkÿY Kvh©µg ¸‡jv‡K 

Competency Based Kiv| GjvKv wfwËK kÖg-evRv‡i Z_¨ m¤^wjZ GKwU WvUv‡eR cÖYqb| NTVQF ev Í̄evqb 

Kiv| cÖwZôv‡b hy‡Mvc‡hvMx BgvwR©s †UK‡bvjwR cÖeZ©b Kiv | wkÿK‡`i cÖ‡qvRbxq ¯‹xj cÖwkÿY `vb|  SEIP  cÖK‡íi 

gva¨‡g cÖwkÿb Pvjy Kiv | 

2021-2022 A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n t 

 bZzb `ywU †Uª‡Wi Rb¨ `ywU gvbm¤§Z IqvK©kc wbg©vY, 5 Zjv dvD‡ÛkbK…Z fe‡bi KvR †kl K‡i K¬vm kyiæ Kiv | D³ fe‡b 

Kw¤úDUvi j¨ve, WªBs j¨ve, QvÎ Kgbiæg, QvÎx Kgbiæg, gvwëwgwWqv K¬vmiæg, AvBwmwUj¨ve, Kbdv‡iÝ iæg Ges Ava~wbK 

weÁvbvMvi wbg©vY | 

 CBT & A †Kv‡m©i AvIZvq NTVQF Level-1 PvjyKiY| 

 GmGmwm ( †fv‡Kkbvj) wkÿvµ‡g Wªc AvDU Kgv‡bv Ges cv‡ki nvi kZfvM Kiv| 

 Av‡iv GKwU †UK‡bvjwR‡Z wW‡cøvgv BwÄwbqvwis †Kvm© Pvjy KiY|

 ¯‹zj BÛvwóª wi‡jkbkxc †Rvi`viKiY, Re †cøm‡g›U †m‡ji Kvh©µg †Rvi`vi Kiv, mvgvwRK mvs¯‹„wZK Kg©Kv‡Û AwaK nv‡i 

m¤ú„³ nIqv, wbR¯^ WvBbvwgK I‡qfmvBU wbqwgZ Update ivLv| ‡KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z Ab-jvB‡bi gva¨‡g †kÖYx Kvh©µg Pvjy 

ivLv Ges AwaK nv‡i wkÿv_©x AšÍf~w³ wbwðZ Kiv| 
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DcµgwYKv (Preamble) 

 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii wkÿv gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii wbqš¿bvaxb ‡MvcvjMÄ  †UKwbK¨vj ¯‹zj 

G¨vÛ K‡j‡Ri cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯^”QZv I Revew`wnZv †Rvi`vi KiY, mykvmb mymsnZ KiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi 

wbwðZ Ki‡Yi gva¨‡g iæcKí 2021 Gi h_vh_ ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ ‡MvcvjMÄ  †UKwbK¨vj ¯‹zj G¨vÛ K‡j‡Ri Aa¨ÿ  

 

‡gvt wgRvbyi ingvb 

Ges 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii wkÿv gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK 

 

‡gvt ‡njvj DwÏb GbwWwm - Gi 

 

g‡a¨ 2021 mv‡ji Ryb gv‡mi 15 Zvwi‡L GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯^vÿwiZ nj| 

 

 

 

GB Pzw³‡Z ¯^vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb t 

 

1| KvwiMwi wkÿvi †ÿ‡Î †h mKj djvdj (Outcome) wbav©iY Kiv n‡q‡Q Zv h_vmg‡q ev¯Íevqb Kiv n‡e| 

2| djvdj g~j¨vq‡b h_vmg‡q cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡e| 

3| †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n ev¯Íevq‡b mKj †÷K ‡nvìvimn cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡e| 

4| †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n ev¯Íevq‡b Awa`ßi Ges cÖwZôv‡bi g‡a¨ ms‡hvM e„w×i cÖqvm †bqv n‡e| 

5| me ai‡bi Awf‡hvM wb®úwËi †ÿ‡Î KwgwU MVb c~e©K `ªæZZg mg‡q cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e| 
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‡mKkb 1 

 

 

KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Aaxb ‡MvcvjMÄ wUGmwm-Gi iæcKí (Vision), Awfjÿ¨ (Mission), 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n Ges Kvh©vewj 

 

1.1 iæcKí (Vision):  

          KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv cÖwkÿY hy‡Mvc‡hvMxKib, gvbem¤ú` Dbœqb, A_©‰bwZK mg„w× AR©b Ges        

RxebhvÎvi gv‡bvbœqb|  

 

 

1.2   Awfjÿ¨ (Mission): 

           gvbm¤úb œ KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv cÖwkÿY wbwðZ Kivi j‡ÿ cÖ‡qvRbxq bxwZ I Kg©m~wP cÖbqb, cÖKí      

evmÍevqb, Av`k©gvb wba©vib Ges cwiexÿb I g~j¨vqb| 

 

 

1.3  †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives): 

1.3.1 gvbm¤§Z KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿ‡Yi †ÿ‡Î cÖ‡ekMg¨Zvi (Access) Dbœqb NUv‡bv 
1.3.2 KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿ‡Yi mKj †ÿ‡Î mvg¨ I mgZvi bxwZ cÖwZwôZ Kiv 

1.3.3   ‡`kxq I AvšÍR©vwZK kÖgevRv‡ii Dc‡hvMx `ÿ gvbe m¤ú` ˆZwi Kiv  
1.3.4 wkÿv e¨e ’̄vcbvq my-kvmb †Rvi`vi Kiv 

1.3.5    gnvb ¯^vaxbZv hy‡×i †PZbv mg„× BwZnvm, HwZn¨ I RvZxq ms¯‹…wZi msiÿY I jvjb Kiv 

 

 

1.4      Kvh©vewj (Functions):  
 

1.4.1 Bqvicø¨vb I K¬vkiywUb †gvZv‡eK me¸wj (ZvwË¡K I e¨envwiK) K¬vk myôzfv‡e cwiPvjbv Kiv I gwbUi Kiv| ‡Kvb e¨wZµg 

cwijw¶Z n‡j e¨e ’̄v MÖnb Kiv|‡KvwfW-19 Gi mgqKv‡j Ab-jvBb Køvmmg~n Pvjy ivLv Ges wkÿv_©x‡`i 100% AskMªn‡Yi Rb¨ 

cÖ‡Póv Ae¨nZ ivLv| 

1.4.2 wkÿK‡`i gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ Pvwn`vwfwËK wkÿK cÖwkÿY Kg©m~wP cÖYqb Kiv| 

1.4.3 †RÛvi mgZv  weavbK‡í  KvwiMwi wkÿvq gwnjv‡`i DrmvwnZ Ki‡Z wkÿv cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav e„w× Kiv| 

1.4.4  Re gv‡K©‡Ui Pvwn`v Abyhvqx KvwiKzjvg I wm‡jevm cÖ‡Z¨K wk¶K cvV`vbKv‡j welqe ‘̄i AšÍf~©w³, cwieZ©b I cwiea©b                  

m¤ú‡K© mycvwik Ki‡eb| D³ mycvwikgvjv mgš^q K‡i we‡ePbvi Rb¨ Awa`ßi I †ev‡W© †cÖib Kiv nq| 

1.4.5 m¤ú~Y© bKjgy³ cwi‡e‡k cix¶v cwiPvjbv Kiv| 

1.4.6 wbqwgZfv‡e mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ Abyôvb cwiPvjbv Kiv| 

1.4.7 †mŠ›`h¨©ea©b I wbg©j cwi‡e‡ki Rb¨ e„¶‡ivcb I dz‡ji evMvb Kiv| 

1.4.8 cvV`v‡bi cvkvcvwk QvÎ-QvÎx‡`i gvbweKZv, mvgvwRKZv, PwiÎ MVb, mZ¨evw`Zv, ¯̂‡`k †cÖg, agx©q g~j¨‡eva BZ¨vw` wel‡q 

wk¶v`vb| 

1.4.9 wk¶v_x©‡`i kixi MV‡bi wbwg‡Ë wewfbœ cÖKvi †Ljvayjv ‡hgb µxov cÖwZ‡hvwMZv, dzUej, fwjej, e¨vWwg›Ub, BZ¨vw` cÖwZ‡hvwMZvi 

Av‡qvRb Kiv| 

1.4.10  CBT & A ‡Kv‡m©i AvIZvq NTVQF Level-1 PvjyKib| RPL PvjyKib| 

1.4.11  Wªc AvDU Kgv‡bv Ges cv‡ki nvi kZfvM Kivi cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivLv| 

1.4.12 ¯‹zj BÛvwóª wi‡jkbkxc †Rvi`viKiY| 

1.4.13  Re †cøm‡g›U †m‡ji Kvh©µg †Rvi`vi Kiv| 
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ক্ষসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   বনর্ মাবরত লেযর্াত্রা 

অজমননর ক্ষেনত্র ক্ষ ৌথভানি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্হাসমূনহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ছাত্র-ছত্রী ভবতমর হার  এননরালনর্ন্ট হার % 79 84 85 88 95 DTE,BTEB ভবতম ক্ষরবজষ্টার  

ঝনর পড়ার হার ঝনর পড়ার হার % 14 12 10 08 08 DTE,BTEB ফলাফল ক্ষরবজষ্টার  

ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ক্ষজন্ডার সর্তা অনুপাত 11:2 6:11 5:1 4:1 3:1 DTE,BTEB ভবতম ক্ষরবজষ্টার  
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 সেকশন ৩  

কর্ মসম্পোদন পররকল্পনো  

কে যেম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্মত্রর 

োন 
কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক 

গণনা 

পদ্ধচি 
একক 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/চনণ যায়ক ২০২১-২২ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২২-২৩ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ 
২০২০-

২১ 

অোধারণ 
অচি 

উত্তে 
উত্তে 

িলচি 

োন 

িলচি 

োমনর 

চনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্রেমূহ 

[১] কাচরগচর 

ও বৃচত্তমূলক 

চশক্ষ্া ও 

প্রচশক্ষ্মণর 

েকল সক্ষ্মত্র 

োম্য ও 

েেিার নীচি 

চনচিি করা 

এবং প্রমবশ 

গম্যিার উন্নয়ন 

ঘটামনা 

২৫ 

[১.১] চশক্ষ্ক ও 

কে যিারীমদর প্রচশক্ষ্ণ 

প্রদান 

[১.১.১] ইনহাউজ প্রচশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

চশক্ষ্ক 
েেচি েংখ্যা ৪ 14 14    14 

12 10 08 5 14 14 

[১.১.২] ইনহাউজ প্রচশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

কে যিারী 
েেচি েংখ্যা ৩ 5 9 

09 07 05 03 02 09 09 

[১.২] সেনী কমক্ষ্ 

আধুচনক র্ন্ত্রপাচি 

স্থাপন ও চশক্ষ্া 

উপকরন েংগ্রহ 

[১.২.১] স্থাচপি আধুচনক 

র্ন্ত্রপাচি 
েেচি েংখ্যা ২ 3 5 

04 03 02 01 0 04 04 

[১.২.২] েংগৃহীি আধুচনক 

চশক্ষ্া উপকরন 
েেচি েংখ্যা ২ 5 8 

06 05 04 03 0 08 08 

[১.৩] চশক্ষ্াবর্ যপঞ্জী 

সোিামবক পাঠ্যসূচি 

েোপন 

[১.৩.১] সেচেস্টার প্ল্যান 

অনুর্ায়ী সেণী কার্ যক্রে 

পচরিালনা 

গড় 
% 

৩ 80 90 

100 90 80 70 60 100 100 

[১.৪] কাচরগচর 

চশক্ষ্ার্থীমদর উপবৃচত্ত 

প্রদান 

[১.৪.১] উপবৃচত্তপ্রাপ্ত 

ছাত্রেংখ্যা 
েেচি েংখ্যা ৪ 

       

      792 

 

611 100 

90 80 70 60 100 100 

[১.৪.২] উপবৃচত্তপ্রাপ্ত 

ছাত্রীেংখ্যা 
েেচি েংখ্যা ৩ 203 149 100 

90 80 70 60 100 100 
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কে যেম্পাদ

ন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্মত্র

র 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক 

গণনা 

পদ্ধ

চি 

এক

ক 

কে যেম্পা

দন 

সূিমকর 

োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/চনণ যায়ক ২০২১-২২ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২২-২৩ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অোধারণ 

অচি 

উত্তে 
উত্তে িলচি োন 

িলচি 

োমনর চনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্রেমূহ 

  

[১.৫] প্রচিষ্ঠামন 

নারী/চবমশর্ 

িাচহদােম্পন্ন 

চশক্ষ্ার্থীমদর জন্য 

সুচবধা বৃচদ্ধ 

[১.৫.১] নারীমদর জন্য 

সুচবধা বৃচদ্ধ 

েে

চি 

েং

খ্যা 
২ 3 ২ 03 02 09 00 00 3 4 

[১.৫.২] চবমশর্ িাচহদা 

েম্পন্নমদর জন্য সুচবধা 

বৃচদ্ধ 

েে

চি 

েং

খ্যা 
২ 3 ২ 03 02 01 - - 4 4 

[২] সদশীয় 

ও 

আন্তজযাচি

ক েে 

বাজামরর 

উপমর্াগী 

দক্ষ্ োনব 

েম্পদ 

তিরী 

১৩ 

[২.১] 

কাচরকুলাে 

পচরোজযন, 

পচরবধ যন ও 

যুমগাপমর্াগীকরন 

[২.১.১] কাচরকুলাে 

পচরোজযন, পচরবধ যন ও 

যুমগাপমর্াগীকরমনর 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

েে

চি 

েং

খ্যা 
৪ 4 4 04 03 02 01 - 4 4 

[২.২] সেচেনার/ 

কে যশালা/েিচব

চনেয় েিা 

আময়াজন 

[২.২.১] আময়াচজি 

সেচেনার/কে যশালা/েিচব

চনেয় েিা 

েে

চি 

েং

খ্যা 
৪ 5 4 05 04 00 02 01 6 6 

[২.৩] 

দক্ষ্িাবৃচদ্ধমূলক 

প্রচশক্ষ্ণ প্রদান 

(মবচেক সকাে য, 

শট য সকাে য, ৩৬০ 

ঘন্টার সকাে য 

ইিযাচদ) 

[২.৩.১] প্রচশক্ষ্নার্থীর 

েংখ্যা 

েে

চি 

েং

খ্যা 
৫ 120 0 120 110 100 09 08 240 480 
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কে যেম্পাদ

ন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্মত্র

র 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক 

গণনা 

পদ্ধ

চি 

এক

ক 

কে যেম্পা

দন 

সূিমকর 

োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/চনণ যায়ক ২০২১-২২ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২২-২৩ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অোধারণ 

অচি 

উত্তে 
উত্তে িলচি োন 

িলচি 

োমনর চনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্রেমূহ 

[৩] চশল্প 

প্রচিষ্ঠামনর 

োমর্থ 

েংমর্াগ 

স্থাপন ও 

চশক্ষ্া 

ব্যবস্থাপনা

য় সু-শােন 

সজারদার 

করা 

১২ 

[৩.১] 

চশক্ষ্ার্থীমদর 

চশল্প-কারখানায় 

বাস্তব প্রচশক্ষ্ণ 

প্রদান 

[৩.১.১] চশল্প-কারখানায় 

বাস্তব প্রচশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

চশক্ষ্ার্থীী্র েংখ্যা 

েে

চি 

েং

খ্যা 
৫ 648 883 900 800 700 600 500 950 1000 

[৩.২] 

বশল্পপ্রবতষ্ঠাননর 

সানথ সর্নঝাতা 

স্মারক স্বাের 

[৩.২.১] স্বাক্ষ্চরি 

েেম ািা স্মারকেংখ্যা 

েে

চি 

েং

খ্যা 
৩ 5 8 8 7 6 5 4 10 12 

[৩.৩] প্রশােচনক 

ও একামেচেক 

কার্ যক্রে 

সজারদারকরন 

[৩.২.১] ক্ল্যাে েচনটচরং গড় % ৪ 80 90 90 80 70 60 50 95 100 

[৪]  

সদমশর 

েহান 

স্বাধীনিা 

যুমদ্ধর 

সিিনােমৃদ্ধ 

ইচিহাে, 

ঐচিহয ও 

জািীয় 

েংস্কৃচি 

েংরক্ষ্ন ও 

লালন করা 

১০ 

[৪.১] 

মুচিযুদ্ধচিচত্তক 

বই ও দচলল 

চশক্ষ্া 

প্রচিষ্ঠানকর্তযক 

েংগ্রহকরন 

[৪.১.১] ক্রয়কৃি বই 

েংখ্যা 

েে

চি 

েং

খ্যা 
৫ 8 20 20 18 15 12 10 20 25 

[৪.২] জািীয় 

চদবে উদর্াপন 

[৪.২.১] উদর্াচপি 

জািীয় চদবে 

েে

চি 

েং

খ্যা 
৫ 7 10 10 09 08 07 06 10 10 
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কে যেম্পাদ

ন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্মত্র

র 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক 

গণনা 

পদ্ধ

চি 

এক

ক 

কে যেম্পা

দন 

সূিমকর 

োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/চনণ যায়ক ২০২১-২২ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২২-২৩ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অোধারণ 

অচি 

উত্তে 
উত্তে িলচি োন 

িলচি 

োমনর চনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্রেমূহ 

[৫]  

আচর্থ যক ও 

েম্পদ 

ব্যবস্থাপনা

র উন্নয়ন 

১০ 

[৫.১] অবিট 

আপচত্ত চনষ্পচত্ত 

কার্ যক্রমের 

উন্নয়ন 

[৫.১.১] অবিট আপচত্ত 

চনষ্পচত্তকৃি 

েে

চি 
% ৪ 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

[৫.২] বাচর্ যক 

ক্রয় পচরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৫.২.১] ক্রয় পচরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় কার্ য 

েম্পাচদি 

েে

চি 
% ৪ 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

[৫.৩] স্থাবর ও 

অস্থাবর েম্পচত্তর 

িাচলকা প্রস্তুি ও 

হালনাগাদকরন 

[৫.৩.১] স্থাবর ও 

অস্থাবর েম্পচত্তর 

িাচলকা প্রস্তুিকৃি ও 

হালনাগাদকৃি 

িাচর

খ 

িাচর

খ 
২ 

02/02/20

20 

02/02/20

21 

03//02/20

22 

28/02/

22 

03/03/20

22 

31/03/20

22 

04/04/20

22 

2/03/20

23 

02/03/20

23 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনর্ মাবরত) 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূল

ক 

কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারক

রণ 

৩০ 

১) শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 
  ১০ 80% 

80% 

 

 

100 90 80 70 60 100 100 

২) ই-গভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 
  ১০ 90% 90% 90 80 70 60 50 100 100 

৩) তথ্য অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 
  ৩ 100% 100% 100 90 80 70 60 100 100 
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কে যেম্পাদ

ন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্মত্র

র 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক 

গণনা 

পদ্ধ

চি 

এক

ক 

কে যেম্পা

দন 

সূিমকর 

োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/চনণ যায়ক ২০২১-২২ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২২-২৩ 

প্রমক্ষ্পণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অোধারণ 

অচি 

উত্তে 
উত্তে িলচি োন 

িলচি 

োমনর চনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্রেমূহ 

৪) অবভন াগ 

প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 
  ৪ 100% 100% 100 90 85 80 70 100 100 

৫) ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 
  ৩ 100% 100% 100 90 85 80 70 100 100 
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-10- 

           

 

ms‡hvRbx 1 

 

 kãms‡ÿc (Acronyms) t  

 evKPz- evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 

 KvwkA- KvwiMwi wkÿv Awa`ßi 

 evKvwk‡ev- evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW ©  

 GbGmwWwm- b¨vkbvj w¯‹jm& †W‡fjc‡g›U KvDwÝj 

 AvBwcweGgGm- Bbw÷wUDU cvidi‡gÝ †eRW g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g 

 AvBwmwU- Bbdi‡gkb GÐ KwgDwb‡Kkb †UK‡bvjwR 

 wmwewU- Kw¤ú‡UwÝ †eRW †Uªwbs 

 BBwW- GWz‡Kkb BwÄwbqvwis wWcvU©‡g›U 

 GbwmwUwe- b¨vkbvj KvwiKzjvg GÐ †U·UeyK †evW© 

 AvBGgwm- Bbw÷wUDU g¨v‡bR‡g›U KwgwU 

 wUwfBwU- †UKwbK¨vj GÐ †fv‡Kkbvj GWz‡Kkb GÐ †Uªwbs 

 wUwfBwUGgAvBGm- †UKwbK¨vj GÐ †fv‡Kkbvj GWz‡Kkb GÐ †Uªwb©s g¨v‡bR‡g›U GÐ Bbdi‡gkb  wm‡÷g 

 weGg- weR‡bm g¨v‡bR‡g›U 

 wcAvB- cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU 

 wUGmwm- †UKwbK¨vj ¯‹zj GÐ K‡jR 

 wUwUwUwm- †UKwbK¨vj wUPvm© †Uªwbs K‡jR 

 wfwUAvB- †fv‡Kkbvj wUPvm© †Uªwbs K‡jR 

 Bwm- BwÄwbqvwis K‡jR 

 GbwUwfwKDGd- b¨vkbvj †UKwbK¨vj GÐ †fv‡Kkbvj †Kvqvwjwd ‡Kkb †d«g IqvK© 

            AvBwWGm- Bbw÷wUDU WvUv‡eR wm‡÷g। 
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্রচেক 

নম্বর 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী 

অনুচবিাগ, অচধশাখা, 

শাখা 

লেযর্াত্রা অজমননর প্রোণক 

১ 
[১.১] চশক্ষ্ক ও 

কে যিারীমদর প্রচশক্ষ্ণ 

প্রদান 

[১.১.১] ইনহাউজ প্রচশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

চশক্ষ্ক 

ক্ষকাস ম পবরিালক 

(অধ্যে), ক্ষকাস ম সর্ন্বয়ক  

অবফস আনদশ,হাবজরা,ছবি  

[১.১.২] ইনহাউজ প্রচশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

কে যিারী 

২ [১.২] সেনী কমক্ষ্ 

আধুচনক র্ন্ত্রপাচি 

স্থাপন ও চশক্ষ্া 

উপকরন েংগ্রহ 

[১.২.১] স্থাচপি আধুচনক 

র্ন্ত্রপাচি 

ক্রয় কবর্টি  বশো উপকরননর তাবলকা   

[১.২.২] েংগৃহীি আধুচনক 

চশক্ষ্া উপকরন 

৩ [১.৩] চশক্ষ্াবর্ যপঞ্জী 

সোিামবক পাঠ্যসূচি 

েোপন 

[১.৩.১] সেচেস্টার প্ল্যান 

অনুর্ায়ী সেণী কার্ যক্রে 

পচরিালনা 

একানিবর্ক কাউবন্সল ইয়ার প্লান,ক্ষসবর্স্টার প্লান ও 

র্বনটবরং বরনপাট ম 

৪ 
[১.৪] কাচরগচর 

চশক্ষ্ার্থীমদর উপবৃচত্ত 

প্রদান 

[১.৪.১] উপবৃচত্তপ্রাপ্ত 

ছাত্রেংখ্যা 

উপবৃচত্ত কচেটি উপবৃচত্ত প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীমদর 

তাবলকা 

[১.৪.২] উপবৃচত্তপ্রাপ্ত 

ছাত্রীেংখ্যা 

5 

[১.৫] প্রচিষ্ঠামন 

নারী/চবমশর্ 

িাচহদােম্পন্ন 

চশক্ষ্ার্থীমদর জন্য 

সুচবধা বৃচদ্ধ 

[১.৫.১] নারীমদর জন্য সুচবধা 

বৃচদ্ধ 

একানিবর্ক কাউবন্সল প্রবতনিদন সংন াজন   

[১.৫.২] চবমশর্ িাচহদা 

েম্পন্নমদর জন্য সুচবধা বৃচদ্ধ 

6 

[২.১] কাচরকুলাে 

পচরোজযন, পচরবধ যন 

ও যুমগাপমর্াগীকরন 

[২.১.১] কাচরকুলাে 

পচরোজযন, পচরবধ যন ও 

যুমগাপমর্াগীকরমনর প্রস্তাব 

সপ্ররণ 

কাচরকুলাে পচরোজযন 

কচেটি 

প্রস্তামবর কচপ েংমর্াজন   

7 [২.২] সেচেনার/ 

কে যশালা/েিচবচনেয় 

েিা আময়াজন 

[২.২.১] আময়াচজি 

সেচেনার/কে যশালা/েিচবচনেয় 

েিা 

বদিস/ক্ষসবর্নার উৎ াপন 

কবর্টি 

অংশগ্রহনকারীর হাবজরা, 

সভার কার্যম বিিরনী ছবি   

8 [২.৩] 

দক্ষ্িাবৃচদ্ধমূলক 

প্রচশক্ষ্ণ প্রদান 

(মবচেক সকাে য, শট য 

সকাে য, ৩৬০ ঘন্টার 

সকাে য ইিযাচদ) 

[২.৩.১] প্রচশক্ষ্নার্থীর েংখ্যা 

একানিবর্ক কাউবন্সল ছাত্র-ছাত্রী ভবতম তাবলকা  

9 [৩.১] চশক্ষ্ার্থীমদর 

চশল্প-কারখানায় 

বাস্তব প্রচশক্ষ্ণ প্রদান 

[৩.১.১] চশল্প-কারখানায় 

বাস্তব প্রচশক্ষ্ণপ্রাপ্ত চশক্ষ্ার্থীী্র 

েংখ্যা 

বিভাগীয় প্রর্ানগণ চশল্প-কারখানায় চশক্ষ্ক 

র্বনটবরং বরনপাট ম 

10 [৩.২] 

বশল্পপ্রবতষ্ঠাননর সানথ 

সর্নঝাতা স্মারক 

[৩.২.১] স্বাক্ষ্চরি েেম ািা 

স্মারকেংখ্যা 

অধ্যে ও বিভাগীয় 

প্রর্ান 

সর্নঝাতা স্মারক চুবিপত্র 

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 
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স্বাের 

11 [৩.৩] প্রশােচনক ও 

একামেচেক কার্ যক্রে 

সজারদারকরন 

[৩.২.১] ক্ল্যাে েচনটচরং 

একানিবর্ক কাউবন্সল র্বনটবরং বরনপাট ম 

12 [৪.১] 

মুচিযুদ্ধচিচত্তক বই 

ও দচলল চশক্ষ্া 

প্রচিষ্ঠানকর্তযক 

েংগ্রহকরন 

[৪.১.১] ক্রয়কৃি বই েংখ্যা 

ক্রয় কবর্টি  িই ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ও,ছবি 

13 [৪.২] জািীয় চদবে 

উদর্াপন 

[৪.২.১] উদর্াচপি জািীয় 

চদবে 

বদিস/ক্ষসবর্নার উৎ াপন 

কবর্টি 

অবফস আনদশ,ছবি ও 

প্রবতনিদন  

14 [৫.১] অবিট আপচত্ত 

চনষ্পচত্ত কার্ যক্রমের 

উন্নয়ন 

[৫.১.১] অবিট আপচত্ত 

চনষ্পচত্তকৃি 

বহসাি শাখা  ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

15 [৫.২] বাচর্ যক ক্রয় 

পচরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৫.২.১] ক্রয় পচরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় কার্ য েম্পাচদি 

ক্রয় কবর্টি  অবফস আনদশ ও ওনয়িসাইনট 

প্রকাশ 

16 [৫.৩] স্থাবর ও 

অস্থাবর েম্পচত্তর 

িাচলকা প্রস্তুি ও 

হালনাগাদকরন 

[৫.৩.১] স্থাবর ও অস্থাবর 

েম্পচত্তর িাচলকা প্রস্তুিকৃি ও 

হালনাগাদকৃি 

বহসাি শাখা হালনাগাদ প্রস্তুিকৃি িাচলকার 

ছচব 

17 

১) শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

শুদ্ধািার কবর্টি সভার আনদশ ননবতকতার 

কবর্টির সভার ছবি,বভবিও কার্যম 

বিিরনী, অবফস আনদশ 

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

18 ২) ই-গভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

একানিবর্ক কাউবন্সল সভার ক্ষনাটিশ উপবস্থবত ও কার্যম 

বিিরনী  

19 

৩) তথ্য অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অবর্কার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

তথ্য কর্ মকতমা  উর্ধ্মতন কা মালনয় ক্ষপ্রবরত 

প্রবতনিদন অবফনসর র্াবসক 

সর্ন্বয় সভায় এই কা মক্রর্টি 

সম্পাদননর িন মনাসহ উি 

সভার কার্যম বিিরনী  

20 ৪) অবভন াগ 

প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

তথ্য কর্ মকতমা ও 

একানিবর্ক কাউবন্সল 

 িাস্তিায়ন প্রবতনিদন 

21 
৫) ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

একানিবর্ক কাউবন্সল ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ননর 

প্রবশেণ আনয়াজননর অবফস 

আনদশ  
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েংমর্াজনী ৩:  

অর্ন্ অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

 কার্ যক্রে কে যেম্পাদন 

সূিক 

ক্ষ সকল 

অবফনসর 

সানথ 

সংবিষ্ট 

সংবিষ্ট অবফনসর সানথ কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

 

১. পাঁি তলা বভত বিবশষ্ট 

একানিবর্ক/ওয়াকমসপ ভিন 

বনর্ মান কাজ  

  

বশো 

প্রনকৌশল 

অবর্দপ্তর  

 

কানজর গুনগত মান বজায় রাখার  নননমত্তে ননয়নমত তদারনি িরার উত্তেশ্য 

িনমটি গঠন িত্তর ননয়নমত তদারনি িরা িনমটির সদস্যবৃন্দ এবং ঠিিাদার 

ও  প্রনকৌশলীনদর সানথ ক্ষ াগান াগ কনর বসবিউল ক্ষর্াতানিক কর্ মসম্পাদন 

করা । 

 

২. িার তলার বিনপ্লার্া 

(একানিবর্ক) ভিননর িতুথ ম 

তলার উর্ধ্মমূখী সম্প্রসারন 

কাজ   

  

 

বশো 

প্রনকৌশল 

অবর্দপ্তর 

 

কানজর গুনগত মান বজায় রাখার  নননমত্তে ননয়নমত তদারনি িরার উত্তেশ্য 

িনমটি গঠন িত্তর ননয়নমত তদারনি িরা িনমটির সদস্যবৃন্দ এবং ঠিিাদার 

ও  প্রনকৌশলীনদর সানথ ক্ষ াগান াগ কনর বসবিউল ক্ষর্াতানিক কর্ মসম্পাদন 

করা ।  
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পরররশষ্ট খঃ  

র্রিপররষদ রবিোগ কর্তমক রনি মোররত সুশোসনমূলক কর্ মপররকল্পনোসমূহ 

সংয োজনী ৪-৮
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েংমর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চচলক/োঠ পর্ যাময়র কার্ যালময়র জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চচলক/োঠ পর্ যাময়র কার্ যালময়র নার্: 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননরদা

বয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অথ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননবতকতা কবর্টি সভা আময়াজন সভা আনয়াবজত ৪ সংখ্যা আননায়ারুল 

আবজর্ 

  ৪ লেযর্াত্রা 1 1 1 1 4   

অজমন 1 1 1 1 4 

১.২ ননবতকতা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত বসদ্ধান্ত ৬ %  100 লেযর্াত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অজমন 100% 100% 100% 100% 100% 

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা    ৪ লেযর্াত্রা 1 1 1 1 4   

অজমন 1 1 1 1 4 

১.৪ শুদ্ধািার েংক্রান্ত প্রচশক্ষ্ণ আময়াজন  প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াচজি 

  ২ েংখ্যা  1 লেযর্াত্রা 

 

- 

 

1 

 

- - 

 

1   

অজমন - 

 

1 

 

- - 

 

1 

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবর্ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অনকনজা 

র্ালার্াল বিনষ্টকরণ/পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নতা 

বৃবদ্ধ ইতযাবদ  

উন্নি কে য-

পচরমবশ 

 ৩ সংখ্যা ও 

তাবরখ 

অনটাির 

20, র্ার্চম/২১ 

 

2 

 

লেযর্াত্রা 

 

- 1 

 

1  

 

- 2 

 

  

অজমন - 1 

 

1  

 

- 2 

 

অজমন - 1 1 - 2 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াবসক 

পবরিীেণ প্রবতনিদন দপ্তর/েংস্থায় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওময়বোইমট 

আপমলােকরণ  

 কর্ ম-পবরকল্পনা  

ও নত্রর্াবসক 

প্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলািকৃত  

  ৪ তাবরখ 

 

25 জনু/21 
4 লেযর্াত্রা 7/10/20 7/01/21 7/4/21 23/6/21 100%   

অজমন 7/10/20 7/01/21 7/4/21 23/6/21 100% 
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননরদা

বয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অথ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন      

১.৭ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর িাচলকা ওময়বোইমট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার   ৩ িাচরখ  

12/12/2

020 

অধ্যক্ষ 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100%  

২.  ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুদ্ধািার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম িছনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা  ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

৪ তাবরখ ক্ষসনেম্বর/২১  লেযর্াত্রা ক্ষসনেম্বর/

20 

      

 

অজযন 

 

ক্ষসনেম্বর/

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানর্ সহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্……………..২০ (অগ্রাচধকার চিচত্তমি নুযনিে পাঁিটি কার্ যক্রে) 

৩.১ বসটিনজন িাট মার আপনিট করন  ৪    লেযর্াত্রা        

অজমন      

৩.২ অনলাইন/রুটিন র্াবপক ক্লাশ বনবিত 

করন  

 ৪    লেযর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩ অনলাইন ক্লাশ র্বনটবরং  ৪    লেযর্াত্রা        

অজমন      

৩.৪ অনলাইন ক্ষসবর্নার  ৪    লেযর্াত্রা        

অজমন      

৩.৫ প্রচিষ্ঠামনর সস্টার সিচরচিমকশন   ৪    লেযর্াত্রা        

অজমন      

অজমন      

চব:দ্র:- সকান ক্রচেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজয না হমল িার কারণ েন্তব্য কলামে উমেখ করমি হমব। 
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 সংয োজনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপচরকল্পনা 

 

 

ক্রর্  কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি   

[১.১.১] ই-ফাইকল ননাট 

রনস্পরিকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল 

নসবা বক্স হালনাগাদকৃি 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্রকোশনো ও 

তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন প্রকোরশত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কর্ মপররকল্পনো বোস্তবোয়ন 

সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ আযয়োরজত  

প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পর্ যাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়ারিি 

সিোর সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি 

অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকবদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি 

িারিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

নসবা সহরিকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কো মক্রর্ বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািনা/ 

নসবা সহরিকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কো মক্রর্ বোস্তবোরয়ত  

তোররখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পররকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি কর্ মকতমো (অরনক) ও 

আরপল কর্ মকতমোর তথ্য ওযয়বসোইযে ত্রৈর্োরসক 

রিরিযত হোলনোগোদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওকয়বসাইকট আপকলাডকৃি 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্র্িাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরসক 

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমো/কর্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররতকোর 

ব্যবস্থো এবং রজআরএস সফেওয়যোর রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ আযয়োরজত 
প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যো 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীক্ষ্ণ এবং 

ত্রত্রর্ারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি 

রনকট নপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিকবদন 

নপ্ররিি 

  প্ররতযবদন 

কপ্ররযণর সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহতকরণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুরিত সিোর সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন কর্ ম-পররকল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

বাস্তবারয়ি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

ত্রৈর্োরসক রিরিযত হোলনোগোদকরণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযে  

প্ররত ত্রৈর্োরসযক 

হোলনোগোদকৃত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্র্িা অিযন 

ও পরিবীক্ষ্ণ 
১5 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়ক  

প্ররশক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 

 

প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  নসবা প্রদান রবষকয় 

নেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় 

অবরহিকিণ সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  অবরহতকরণ 

সিো অনুরিত 
সিোর সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরিকোর রবষযয় ২০২1-২২ অর্ মবছযরর বোরষ মক কর্ মপররকল্পনো  

 

তথ্য অবর্কার বিষনয় ২০২১-২২ অথ মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা  

কর্ যসম্পাদকনি 

নক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্  চলরি র্ান 
চলরি র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী 

রনধ যারিি সর্কয়ি র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

100 

 

100 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষ্র্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্রকোশয োগ্য তথ্য 

হালনাগাদ ককি ওযয়বসোইযে প্রকোশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

িথ্য ওযয়বসোইযে 

প্রকোরশত 

িারিখ 

 
০৩ 

৩১-১২-

২০২১ 
৩১-১২-

২০২১ ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] বোরষ মক প্ররতযবদন প্রকোশ  
[১.3.১] বোরষ মক প্ররতযবদন 

প্রকোরশত  
তোররখ  ০৩ 

১৫-১০-২০২১ ১৫-১০-

২০২১ 
১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসাকি র্াবিীয় িকথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  িকথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩ 

৩১-১২-

২০২১ 
৩১-১২-

২০২১ ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃরিকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর কো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

কো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩ 3 3 ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরিকোর রবষযয় কর্ যকিযাকদি 

প্ররিক্ষ্ণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্ররিক্ষ্ণ 

আকয়ারিি 

প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যা  
০৩ 3 3 ৩ ২ ১ - - 
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