
  

  

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

ররক্টর, বাাংলাদেশ রলাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকন্দ্র 

এবাং 

সশিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর মদে স্বাক্ষশরত 

 

বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ জুলাই  ২০১৯–৩০ জুন ২০২০ 
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সূশিপত্র 

 

 

কম িসম্পােদনর সাশব িক শিত্র 

উপক্রমশণকা 

রসকশন-১:রূপকল্প(Vision), অশিলক্ষয (Mission), রকৌশলগত উদেশ্যমূহ এবাং কার্ িাবশল 

রসকশন-২:শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

রসকশন-৩: রকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাশিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযসমূহ 

সাংদর্াজনী-১: শব্দ-সাংদক্ষপ (Acronyms) 

সাংদর্াজনী-২: কম িসম্পােদনর সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পশরমাপ পদ্ধশত 

সাংদর্াজনী-৩: কম িসম্পােদনর লক্ষযমাত্রা অজিদনর রক্ষদত্র অন্য মন্ত্রণালয়/শবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার উপর শনি িরশীলতা 
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বাাংলাদেশ রলাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকদন্দ্রর কম িসম্পােদনর সাশব িক শিত্র 

(Overview of the Performance of Bangladesh Public Administration Training Centre) 

 
 

সাম্প্রশতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং িশবষ্যত পশরকল্পনা 

 

১। সাম্প্রশতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

 বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ রকাদস ি ১৯৫৪ জন, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন রকাদস ি ৪৬০ জন, শসশনয়র স্টাফ রকাদস ি ৩২০ জন, 

পশলশস,  প্ল্যাশনাং এন্ড ম্যাদনজদমন্ট রকাদস ি ১৩৫ জন, শসশনয়র সশিব ও সশিবদের জন্য পশলশস ডায়ালদগ ৬৩ জন, 

শবদশষ বুশনয়াশে, প্রশশক্ষক প্রশশক্ষণ, স্বল্পদময়াশে রকাস ি এবাং ওয়াকিশপ/রসশমনার/শসদম্পাশজয়াদম ১৬৩৩৮ জন 

কম িিাশর এবাং িারটি আরশপএটিশসর মােদম ১৪,২৮৫ জন কম িিাশরদক প্রশশক্ষণ প্রোন; 

 Online জাণ িাল প্রকাশ, ০৪টি গদবষণা পশরিালনা ও ২২টি প্রকাশনা সম্পােনা; 

  রকাস ি কাশরক্যযলাম আধুশনকায়ন এবাং Web based পদ্ধশতদত পরীক্ষা গ্রহণ; 

 শডশজটাল লাইদেশর স্থাপন, রকন্দ্রীয়িাদব e-Repository িালুকরণ, লাইদেশরর জন্য ৩৫০০টি ই-বুক এবাং 

৩৯০১টি বই সাংগ্রহ; 

 আন্তজিাশতক কনফাদরন্স (i-IKM) এবাং আন্তজিাশতক শসদম্পাশজয়াম (ISAASD)  আদয়াজন; 

 অদেশলয়ার Macquarie University-এর সাদে রর্ৌেিাদব গদবষণা পশরিালনা এবাং আন্তজিাশতক উন্নয়ন সাংস্থা ও 

প্রশশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনর সাদে MoU স্বাক্ষর; 

 আন্তজিাশতক প্রশশক্ষণ কমদপ্ল্ক্স (আইটিশস) ১০ তলা ও ডরশমটশর-৩ িবনটি ৮তলায় উন্নীতকরণ। 

২। সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ 

 
 

 অবকাঠাদমাগত সাংস্কাদরর কারদণ হ্রাসকৃত আবাসন সুশবিা শনদয় প্রশশক্ষদণর অিীষ্ট লক্ষযমাত্রা অজিন: 

 র্ানজদটর কারদণ অশিজ্ঞ Resource Person-রের উপশস্থশত শনশিতকরণ।  
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৩। িশবষ্যৎ পশরকল্পনা 
 

 বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ রকাস ি ৬ মাদসর স্থদল ১ বছদর উন্নীতকরণ এবাং উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন রকাস ি (এশসএশড) ২ 

মাদসর স্থদল ৬ মাদস উন্নীতকরণ; 

 আন্তজিাশতক মাদনর এশসএশড ও এসএসশস’র আদয়াজন এবাং আন্তজিাশতক প্রশশক্ষণােীদের প্রশশক্ষদণর সুদর্াগ প্রোন; 

 শবশপএটিশস’র রূপকল্প, অশিলক্ষয, রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং সক্ষমতা অজিদনর জন্য অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর 

লদক্ষয প্রণীত মাস্টার প্ল্যান দ্রুত বাস্তবায়ন; 

 প্রশতষ্ঠাদনর িাশহো অনুসাদর জনবল কাঠাদমা হালনাগােকরণ; 

 ৯ম ও তদুর্ধ্ি রগ্রদডর সরকারী কম িিারীদের জন্য Online রকাস ি আদয়াজন; 

 িারটি নতুন শবিাগীয় শহদর এবাং কক্সবাজার রজলায় শবদশষাশয়ত আঞ্চশলক রলাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকন্দ্র স্থাপন; 

 অনুষে সেস্যগদণর সক্ষমতা বৃশদ্ধর লদক্ষয মাস্টাস ি, শপএইিশড ও আন্তজিাশতক কম িসূশির মােদম  প্রশশক্ষণ প্রোন। 

 

 

 

৪। ২০১৯-২০২০ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ  

 বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ রকাদস ি শবশসএস কযাডারভুি ৯ম রগ্রদডর ৬৪০ জন, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন রকাদস ি ১৫০ জন 

উপসশিব ও সমপর্ িাদয়র সশস্ত্র বাশহনীর, শসশনয়র স্টাফ রকাদস ি ১২০ জন যুগ্মসশিব ও সমপর্ িাদয়র সশস্ত্র বাশহনীর এবাং 

পশলশস, প্ল্যাশনাং এবাং ম্যাদনজদমন্ট রকাদস ি ৪০ জন অশতশরি সশিবদক প্রশশক্ষণ প্রোন।  

 ০২ টি প্রশশক্ষক প্রশশক্ষণ ও ০২টি শবদশষ বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ রকাস ি আদয়াজন;  

 আরশপএটিশসসমূদহর মােদম ৪০০০ জন কম িিারীদক প্রশশক্ষণ প্রোন; 

 জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন শবষয়ক ৫টি গদবষণা পশরিালনা; 

 ইাংদরজী ষান্মাশসক জান িাল ১টি (২ সাংখ্যা)  ও বাাংলা জান িাল  (পশত্রকা) ১টি (১ সাংখ্যা), প্রশশক্ষণ বষ িপশঞ্জ ২টি 

(শবশপএটিশসর ১টি ও আরশপএটিশসসমূদহর ১টি), শনউজ রলটার ৪টি; 

 অবকাঠাদমা সম্প্রসারণ ও উন্নয়দনর জন্য একটি শডশপশপ প্রস্তুত ও অনুদমােদনর জন্য  রপ্ররণ; 

 িলমান প্রকল্পসমূদহর বাস্তবায়দন শনি িাশরত লক্ষযমাত্রা অজিন। 
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উপক্রমশণকা (Preamble) 

 

বাাংলাদেশ রলাক- প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকদন্দ্রর প্রাশতষ্ঠাশনক েক্ষতা বৃশদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবশেশহ রজারোর করা, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে ব্যবহার শনশিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্োর্ে 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয 

 

 

ররক্টর, বাাংলাদেশ রলাক- প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকন্দ্র 

এবাং  

 সশিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০১৯ সাদলর 

১৯ জুন তাশরদে এই বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি স্বাক্ষশরত হল। 

 

 

 

 

এই চুশিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ এতদ সদে সাংযুি শবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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রসকশন-১ 

 
 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

 

জনস্বাদে ি শনদবশেত রেশদপ্রশমক, কার্ িকর ও রপশাোর জনদসবক গদড় রতালার অনন্য রকন্দ্র (Centre of Excellence) শহসাদব 

প্রশতষ্ঠা করা। 

 

১.২ অশিলক্ষয (Mission): 

 

রেশদপ্রশমক, েক্ষ ও রপশাোর জনদসবক গদড় রতালার লদক্ষয মানসম্পন্ন প্রশশক্ষণ প্রোন; গদবষণা পশরিালনা; জ্ঞান ও অশিজ্ঞতা 

শবশনমদয়র শনশমত্ত রেশী-শবদেশী খ্যাশতসম্পন্ন প্রশতষ্ঠাদনর সাদে কার্ িকর অাংশীোশরত্ব স্থাপন; এবাং জ্ঞান িি িার সাংস্কৃশতদক 

উৎসাহ প্রোন।  

 

 

১.৩ রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic objectives ): 

 

 শসশিল সাদি িন্টদের রপশাগত সক্ষমতার উন্নয়ন; 

 অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন ও অনুষে সেস্যগদণর রপশাগত েক্ষতা বৃশদ্ধর মােদম প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা বৃশদ্ধ; 

 গদবষণা ও প্রকাশনা কার্ িক্রম রজারোরকরণ। 

 

 
 

১.৪ কার্ িাবশল (Functions): 

 

 বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদসর কম িিারীদের বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ প্রোন; 

 বাাংলাদেশ সরকাদরর মেম ও উচ্চ পর্ িাদয়র রবসামশরক ও সামশরক কম িিারীদের প্রশশক্ষণ প্রোন; 

 সরকাদরর শবশিন্ন েপ্তদরর কম িিারীদের শবশিন্ন পর্ িাদয় প্রশশক্ষণ প্রোন; 

 জাতীয় ও আন্তজিাশতক রসশমনার, কম িশালা, শসদম্পাশজয়াম ও কনফাদরন্স আদয়াজন; 

 জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন শবষদয় গদবষণা সম্পােন এবাং পরামশ ি প্রোন;  

 পুস্তক, জান িাল ও শবশিন্ন প্রশতদবেন প্রকাশ  এবাং 

 আন্তজিাশতক সমিমী প্রশতষ্ঠাদনর সাদে অাংশীোশরত্ব প্রশতষ্ঠা ও রনটওয়াশকিাং বৃশদ্ধ।  
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রসকশন ২ 

বাাংলাদেশ রলাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকদন্দ্রর শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন 

সূিকসমূহ(Perfor

mance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষযমাত্রা 

 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ শনি িাশরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর 

রক্ষদত্র রর্ৌেিাদব োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/শবিাগ/সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

শবশসএস কযাডারভুি ও অন্যান্য  রগ্রড ৯ 

এবাং  তদুর্ধ্ি পর্ িাদয়র কম িিারীগণসহ 

শবশপএটিশস ও আরশপএটিশসর সকল 

রগ্রদডর কম িিারীদের ওয়াকিশপ / 

রসশমনার/ শসদম্পাশজয়াম এবাং প্রশশক্ষণ 

আদয়াজদনর মােদম  যুদগাপদর্াগী জ্ঞান 

োন ও সক্ষমতা বৃশদ্ধ 

অাংশগ্রহণকারী 

কম িিারীর সাংখ্যা 

(দগ্রড ৯ এবাং তদৃর্ধ্ি) 

সাংখ্যা ৯৪৬ ৯০০ ৯৫০ ৯৫০ ৯৫০  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, শবশিন্ন সমদয় 

প্রকাশশত প্রশশক্ষণ প্রশতদবেন জনপ্রশাসন  

মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

অাংশগ্রহণকারী 

কম িিারীর সাংখ্যা 

(ওয়াকিশপ/দসশমনার

/শসদম্পাশজয়াম) 

সাংখ্যা ৬২৪০ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/েপ্তর সাংস্থা 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, শবশিন্ন সমদয় 

প্রকাশশত প্রশশক্ষণ প্রশতদবেন জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

অাংশগ্রহণকারী 

কম িিারীর সাংখ্যা 

(আরশপএটিশস) 

সাংখ্যা ৫০৬৪ ৩৬০০ ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 
শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

অাংশগ্রহণকারী 

কম িিারীর সাংখ্যা 

(শনজস্ব কম িিারী) 

সাংখ্যা ৩৪৭ ৪৬০ ৪৬০ ৪৬০ ৪৬০ 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

প্রশশক্ষণ ও সরকাদরর অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি 

শবষদয় গদবষণা কার্ ি পশরিালনা কদর 

ফলাফল প্রকাশ এবাং অনুষে সেস্য ও 

অন্যান্য গদবষক কর্তিক গদবষণালব্ধ 

প্রবন্ধ প্রকাদশর মােদম সক্ষমতা বৃশদ্ধ 

সমাপ্ত গদবষণা কম ি সাংখ্যা ২ ৪ ৫ ৫ ৫ 
 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

প্রকাশশত জান িাল/ 

প্রশতদবেন, প্রশশক্ষণ 

বষ িপশঞ্জ, পশত্রকাও 

শনউজদলটার 

সাংখ্যা ১১ ১০ ১০ ১০ ১০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 
শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

শবশপএটিশস’র লাইদেরীর পুস্তক মজুদের 

বহূমুেীকরণ এবাং নতুন র্ানবাহন ক্রদয়র 

মােম শবশপএটিশস’র রিৌত 

অবকাঠাদমাগত সক্ষমতা বৃশদ্ধ 

সাংগৃহীত বই ও e-

resources 
সাংখ্যা ২৮৬৪ 

৫০০ 

(শশদরানাম) 

৫০০ 

(শশদরানাম) 

৫০০ 

(শশদরানাম) 

৫০০ 

(শশদরানাম) 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

ক্রয়কৃত র্ানবাহন সাংখ্যা ৩ ৬ ৫ ৪ ৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 
শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

*২০১৮-১৯ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রকৃত অজিন 



8 | P a g e                                            A P A  o f  B P A T C  2 0 1 9 - 2 0  

 

বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি ২০১৯-২০ 

রসকশন-৩ 

বাশষ িক কম িসম্পােন চুশির রকৌশলগত উদেশ্য, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 বাাংলাদেশ রলাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকন্দ্র 

রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২১-২২ 

মন্তব্য 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 

অসািারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম িলশতমান 

িলশত 

মাদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

রাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদন 

শনযুি 

কম িিারীদের 

সক্ষমতার উন্নয়ন 

৫৪.০০ 

(১.১) বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদস 

নবশনযুি কম িিাশরদের জন্য 

বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১৪.০০ ৬১৮ ৫৩০ ৬৪০ ৫৭৬ ৫১২ ৪৪৮ ৩৮৪ ৬৪০ ৬৪০ 

Enhancement of Training 

Capacity of BPATC প্রকল্ল 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয ডরশমটশর-৫ িবনটি  

রিদে রফলার কার্ িক্রম িলমান রদয়দছ। এর 

ফদল প্রশশক্ষণােীদের জন্য আবাশসক সুশবিা 

কদম র্াওয়ায় ১ ব্যাদি পূদব ির কম 

প্রশশক্ষণােীদের প্রশশক্ষণ প্রোন করা সম্ভব 

হদব। এ শবষয়টি শবদবিনায় ররদেই ২০১৯-২০ 

অে িবছদরর বাশষ িক কম িসম্পােন চুশিদত 

নতুন লক্ষযমাত্রা শনি িারর করা হদয়দছ। 

(১.২)উপসশিব এবাং সমমাদনর 

কম িিাশরদের জন্য উচ্চতর প্রশাসন 

ও উন্নয়ন রকাস ি আদয়াজন 

প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

৭.০০ ১৬২ ১৫০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৫০ ১৫০ 

প্রশত ব্যাদি ৩০ জন প্রশশক্ষণােী শহদসদব  ৫টি 

উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন রকাদস ির (এশসএশড) 

মােদম রমাট ১৫০ জন প্রশশক্ষণােীদক 

প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদব। 

(১.৩) যুগ্মসশিব এবাং সমমাদনর 

কম িিাশরদের জন্য শসশনয়র স্টাফ 

রকাস ি আদয়াজন 

 

প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

৬.০০ ১২৬ ১২০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৩০ ১৩০ 

প্রশত ব্যাদি ২৪ জন প্রশশক্ষণােী শহদসদব  ৫টি 

শসশনয়র স্টাফ রকাদস ির (এসএসশস) মােদম 

রমাট ১২০ জন প্রশশক্ষণােীদক প্রশশক্ষণ প্রোন 

করা হদব। 

(১.৪ ) অশতশরি সশিবদের জন্য 

পশলশস প্ল্যাশনাং এবাং ম্যাদনজদমন্ট 

রকাস ি আদয়াজন 

প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

৫.০০ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ৪০ 

প্রশত ব্যাদি ২০ জন প্রশশক্ষণােী শহদসদব  ২ টি 

পশলশস প্ল্াশনাং ম্যাদনজদমন্ট রকাদস ির 

(শপশপএমশস)  মােদম রমাট ৪০ জন 

প্রশশক্ষণােীদক প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদব। 

(১.৫) রকাস ি কাশরক্যযলাম 

হালনাগােকরণ সাংক্রান্ত সিা 

হালনাগাে 

সাংক্রান্ত অনুশষ্ঠত 

সিা 

সাংখ্যা 
৫.০০ ৯ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

 

(১.৬) শবদশষ বুশনয়াশে  

প্রশশক্ষণদকাস ি আদয়াজন 

প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 
২.০০ ২৪৭ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ২৫০ ২৫০ 

 

 

* ২০১৮-১৯ অে িবছদর সম্ভাব্য প্রকৃত অজিন (লক্ষযমাত্রা) 



9 | P a g e                                            A P A  o f  B P A T C  2 0 1 9 - 2 0  

রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২১-২২ 

মন্তব্য 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 

অসািারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম িলশতমান 

িলশত 

মাদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(১.৭) প্রশশক্ষক প্রশশক্ষণ রকাস ি  
প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 
১.০০ ৮৩ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০ 

 

(১.৮) স্বল্পদময়াশে রকাস ি 
প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 
১.০০ ৪৯৬ ৩০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩০০ 

 

(১.৯) ওয়াকিশপস/ 

রসশমনার/শসদম্পাশজয়াম আদয়াজন 

অাংশগ্রহণকারী 

প্রশশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

১.০০ ৬২৪২ ১৪০০ ১৪০০ ১২৬০ ১১২০ ৯৮০ ৮৪০ ১৪০০ 

১৪০০ 

 

 

শবশিন্ন রকাদস ি অনুশষ্ঠত ওয়াকিশপসমূদহর 

প্রশশক্ষণােীগণদক ওয়াকিশপস/ রসশমনার/ 

শসদম্পাশজয়াম এর অাংশগ্রহণকারী শহদসদব  

অন্তভু িি করায় ২০১৭-১৮ অে িবছদর 

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা ৬২৪২ জন রেোদনা 

হদয়দছ। শকন্ত্র ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ 

অে িবছদর বষ িপশঞ্জদত অন্তভু িি ওয়াকিশপস/ 

রসশমনার/ শসদম্পাশজয়াদম 

অাংশগ্রহণকারীদেরদকই শহদসদব অন্তভু িি 

করার ফদল প্রশশক্ষণােীর সাংখ্যা পূদব ির রিদয় 

কম রেোদনা হদয়দছ। 

ওয়াকিশপস/ 

রসশমনার/ 

শসদম্পাশজয়াম 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

১.০০ - - ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ২২ ২২ 

ওয়াকিশপস/ রসশমনার/ শসদম্পাশজয়াম সাংখ্যা 

নতুনিাদব অন্তভু িি। 

  

(১.১০) আরশপএটিশস সমূদহর 

মােদম কম িিাশরগদণর জন্য 

প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

প্রশশক্ষপ্রাপ্ত 

কম িিারীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

১০.০০ ৫০৬৪ ৩৬০০ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৪০০০ ৪০০০ 

আরশপএটিশসসমূদহর প্রশশক্ষণ সক্ষমতা 

শবদবিনায় শনদয় পূদব ি পশরিাশলত 

রকাস িসমূদহর পশরবদতি রমৌশলক প্রশশক্ষণ  

নামকরণ কদর শবশিন্ন রময়াদে কম িিাশরদের 

প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদচ্ছ। এদত রকান রকান 

রকাদস ির রময়াে বৃশদ্ধ পাওয়ার ফদল 

প্রশশক্ষদণর ব্যাি সাংখ্যা পূদব ির রিদয় কদম 

রগদছ। রকাস িসমূদহর রময়াে শবদবিনায় শনদয় 

প্রশতটি আরশপএটিশসর জন্য প্রশশক্ষণ বষ িপশঞ্জ 

২০১৯-২০ অনুর্ায়ী বছদর ৩৭টি রকাস ি 

পশরিালনা করার লক্ষযমাত্রা শনি িারণ করা 

হদয়দছ। রর্োদন প্রশত ব্যাদি প্রশশক্ষণােীর 

সাংখ্যা হদব ২৫ জন। 

 

* ২০১৮-১৯ অে িবছদর সম্ভাব্য প্রকৃত অজিন (লক্ষযমাত্রা) 
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রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২১-২২ 

মন্তব্য 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 

অসািারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম িলশতমান 

িলশত 

মাদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রাশতষ্ঠাশনক 

সক্ষমতা বৃশদ্ধ 

১৬.০০ 

 

(২.১) শবশপএটিশস’র প্রশশক্ষণ 

সক্ষমতা বৃশদ্ধকরণ প্রকদল্পর ২০% 

বাস্তব কার্ িক্রম সম্পন্নকরণ 

বাস্তবাশয়ত 

কার্ িক্রম 
% ২.০০ ০.৮৬ ০.৬২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩৫.২২ ৪০ 

 

(২.২) কযাপাশসটি এযানহান্সদমন্ট 

অব রকার রকাদস িস অব 

শবশপএটিশস 

বাস্তবাশয়ত 

কার্ িক্রম 
% ২.০০ ৩২% 

৩৬.৩৭

% 
১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 

(২.৩) একটি উন্নয়ন প্রকল্প েশলল 

প্রস্তুত 

 

প্রস্তুতকৃত উন্নয়ন 

প্রকল্প েশলল 
সাংখ্যা ২.০০ ১ ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 

 

(২.৪) ডরশমটশর উন্নয়ন  

রক্ষণাদবক্ষন ও রমরামত 

ডরশমটশর 

রক্ষণাদবক্ষণ  

কক্ষ সাংখ্যা  

সাংখ্যা ২.০০ ৩৬৫ ৩১৮ ২৫৮ ২৩২ ২০৬ ১৮০ ১৫৪ ২৫৮ ২৫৮ 

ডরশমটশর-৫ রিদে রফলায় রুম সাংখ্যা পূদব ির 

রিদয় কদম ২৫৮ টি হওয়ায় লক্ষযমাত্রার 

রক্ষদত্র পশরবতিন আনা হদয়দছ 

(২.৫) ০২ (দুই)টি আরশপএটিশসর 

জন্য জশম অশিগ্রহণ 

আরশপএটিশসর 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১.০০ - ২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৮ ১.২ - - 

 

(২.৬) আরশপএটিশসসমূদহ িবন 

শনম িাদণর জন্য DPPপ্রণয়নপূব িক 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় রপ্ররণ। 

 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় 

রপ্ররণকৃতDPP 

তাশরে ০.৫০ - - 
০৬জুন 

/২০২০ 

১২ জুন 

/২০২০- 

১৮ জুন/ 

২০২০ 

২৪ 

জুন 

/২০২০ 

৩০ 

জুন 

/২০২০ 

- - 

 

(২.৭) রকদন্দ্রর Repository -

রত  সাংরক্ষদণর জন্য শরদসাদস ির 

ইদলকট্রশনক িাস িন প্রস্তুতকরণ 

 

স্কযানকৃত পৃষ্ঠার 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১.০০ ৪৩৫০ ৩০০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০ 

 

(২.৮) গ্রন্থাগাদরর জন্য পুস্তক  ও 

e-resource ক্রয় (শশদরানাম) 

ক্রয়কৃত শশদরানাম  

ও e-resource 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ১.০০ ২৮৬৪ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ 

 

(২.৯) পুরাতন বই/ডক্যদমন্ট 

বাঁিাইকরণ 

বাঁিাইকৃত 

ডক্যদমন্ট  
সাংখ্যা ১.০০ - - ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০ 

 

(২.১০) ৩টি পুরাতন র্ানবাহন 

শবক্রয় 

 

 

শবক্রয়কৃত 

র্ানবাহন 

তাশরে 

 
০.৫০ - ৬ 

০৬জুন 

/২০২০ 

১২ জুন 

/২০২০- 

১৮ জুন/ 

২০২০ 

২৪ 

জুন 

/২০২০ 

৩০ 

জুন 

/২০২০ 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ২০১৮-১৯ অে িবছদর সম্ভাব্য প্রকৃত অজিন (লক্ষযমাত্রা)  
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রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২১-২২ 

মন্তব্য 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 

অসািারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম িলশতমান 

িলশত 

মাদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(২.১১) নতুন র্ানবাহন ক্রয় 
ক্রয়কৃত 

র্ানবাহন 

সাংখ্যা 

 

 

১.০০ 

 
৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - 

- 

 

 

(২.১২) সাংদশাশিত শনদয়াগশবশি 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় রপ্ররণ 

শনি িাশরত তাশরদে 

সাংদশাশিত 

শনদয়াগশবশি 

রপ্রশরত 

তাশরে ১.০০ - 

৩১ 

শডদসম্বর 

২০১৮ 

২৮ 

রফব্রুয়াশর 

২০২০ 

৩১ মাি ি 

২০২০ 

৩০ 

এশপ্রল  

২০২০ 

 

৩১ রম 

২০২০ 

 

 

 

৩০ 

জুন 

২০২০ 

- - 

 

 

(২.১৩) শডশজটাল শডসদপ্ল্ রবাদড ি 

বঙ্ববন্ধুর জীবন ও কদম ির গুরুত্বপূণ ি 

উশি ও ছশব প্রেশ িন। 

শনি িাশরত তাশরে 

হদত বঙ্ববন্ধুর 

জীবন ও কদম ির 

গুরুত্বপূণ ি উশি ও 

ছশব প্রেশশ িত। 

তাশরে ১.০০ - - 
১৭ মাি ি 

২০২০ 

১৮ মাি ি 

২০২০ 

১৯ মাি ি 

২০২০ 

২০ 

মাি ি 

২০২০ 

২১ 

মাি ি 

২০২০ 

- - 

 

গদবষণা ও 

প্রকাশনা কার্ িক্রম 

রজারোরকরণ 

৫.০০ 

(৩.১) গদবষণা পশরিালনা ও 

শডদসশমদনশন 

সম্পন্নকৃত 

গদবষণা 
সাংখ্যা ১.৫ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪ 

 

শডদসশমদনশনকৃত 

গদবষণা 
সাংখ্যা .৫ - 

৪ 
৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪ 

 

(৩.২.১) ইাংদরজী জান িাল  

প্রকাশনা (BJPA) 

 

প্রেম জান িাল 

প্রকাশশত  
তাশরে .৫ ১ 

৩১ 

শডদস/১

৮ 

৩১ শডদস/১৯ - - - - 

৩১ শডদস/২০ ৩১ শডদস/২১  

(৩.২.২) ইাংদরজী জান িাল  

প্রকাশনা (BJPA) 

 

শিতীয়  জান িাল 

প্রকাশশত  
তাশরে .৫ ১ 

৩০ 

জুন/১৯ 
৩০ জুন/২০ - - - - 

৩০ জুন/২১ ৩০ জুন/২২  

(৩.২.৩) বাাংলা জান িাল প্রকাশনা 

(পশত্রকা) 
প্রকাশশত পশত্রকা 

তাশরে 
০.২  

৩০ 

জুন/১৯ 
৩০ জুন/২০ - - - - 

৩০জুন/২১ ৩০ জুন/২২  

(৩.৩) প্রশশক্ষণ বষ িপশঞ্জ,  
প্রকাশশত বষ িপশঞ্জ,  

তাশরে 
০.২ - 

৩০ 

জুন/১৮ 
৩০ জুন/১৯ - - - - ৩০ জুন/২০ ৩০ জুন/২১ 

 

(৩.৪.১) শনউজদলটার প্রকাশ 

 

 

প্রকাশশত ১ম 

শনউজদলটার 

তাশরে ০.১৫ 
 

৩০ 

রসদটেঃ/

১৮ 

৩০ 

রসদটেঃ/১৯ 
 - - - 

৩০ রসদটেঃ/২০ ৩০ রসদটেঃ/২১  

(৩.৪.২) শনউজদলটার প্রকাশ 

 

 

 

প্রকাশশত ২য় 

শনউজদলটার 

তাশরে ০.১৫ 

 

৩১ 

শডদস/ 

১৮ 

৩১ শডদস/১৯ - - - - 

৩১ শডদস/২০ ৩১ শডদস/২১  

 

 

২০১৮-১৯ অে িবছদর সম্ভাব্য প্রকৃত অজিন (লক্ষযমাত্রা)  
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রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

২০২১-২২ 

মন্তব্য 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 

অসািারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম িলশতমান 

িলশত 

মাদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(৩.৪.৩) শনউজদলটার প্রকাশ 
প্রকাশশত ৩য় 

শনউজদলটার 

তাশরে ০.১৫ 
 

৩১মাি ি/

১৯ 
৩১মাি ি/২০     ৩১মাি ি/২১ ৩১মাি ি/২২ 

 

(৩.৪.৪) শনউজদলটার প্রকাশ প্রকাশশত ৪ে ি 

শনউজদলটার 

তাশরে ০.১৫ 
 

৩০ 

জুন/১৯ 
৩০ জুন/২০ - - - - 

৩০ জুন/২১ ৩০ জুন/২২  

(৩.৫) সমস্ত প্রকাশনা প্রস্তুদতর ১৫ 

শেদনর মদে অনলাইদন প্রকাশ 

১৫ শেদনর মদে 

অনলাইদন 

প্রকাশশত 

শেন ১.০০ ১ ১৫ ১৫  ১৮  ২১  ২৪  ২৭  ১৫  ১৫  

 

রমাট ৭৫    ৭৫           

 

  

* ২০১৮-১৯ অে িবছদর সম্ভাব্য প্রকৃত অজিন (লক্ষযমাত্রা) 
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েপ্তর/সাংস্থার আবশশ্যক রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(দমাট নম্বর -২৫) 

বাাংলাদেশ রলাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকন্দ্র, সািার, ঢাকা 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 
PI) 

লক্ষযমাত্রারমান -২০১৯-২০ 

 

অসািারণ 

(Excellent) 

অশত উত্তম 

(Very 
Good) 

উত্তম 

(Good) 

িলশতমান 

(Fair) 

িলশতমাদনর শনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১)  োপ্তশরক কম িকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃশদ্ধ ও 

জবাবশেশহ শনশিতকরণ 

৮ 

(১.১)বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি 

কম িসম্পােন 

(১.১.১) সরকাশর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

প্রশশক্ষণসহ অন্যান্য শবষদয় প্রশশক্ষণ আদয়াশজত 
জনঘন্টা ১ ৬০  - - - - 

(১.১.২) এশপএ টিদমর মাশসক সিার শসদ্ধান্ত বাস্তবাশয়ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

(১.১.৩) বাশষ িক কম িসম্পােন চুশির সকল প্রশতদবেন 

শনি িাশরত সমদয় অনলাইদন োশেলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ - - - - 

(১.১.৪) েপ্তর/সাংস্থার ২০১৯-২০ অে িবছদরর বাশষ িক 

কম িসম্পােন চুশির অি িবাশষ িক মূল্যায়ন প্রশতদবেন 

পর্ িাদলািনাদন্ত ফলাবতিক (feedback) প্রেত্ত 

তাশরে ০.৫ 
৩১ জানুয়াশর, 

২০২০ 

০৭ রফব্রুয়াশর, 

২০২০ 

১০ রফব্রুয়াশর, 

২০২০ 

১১ রফব্রুয়াশর, 

২০২০ 

১৪ রফব্রুয়াশর, 

২০২০ 

(১.২) জাতীয় শুদ্ধািার রকৌশল ও তথ্য 

অশিকার বাস্তবায়ন 

(১.২.১) জাতীয় শুদ্ধািার কম িপশরকল্পনা বাস্তবাশয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

(১.২.২) ২০১৮-১৯ অে িবছদরর বাশষ িক প্রশতদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকাশশত 
তাশরে ১ 

১৫ অদক্টাবর, 

২০১৯ 

১৫ নদিম্বর, 

২০১৯ 

১৫শডদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াশর, 

২০২০ 

৩১ জানুয়াশর, 

২০২০ 

(১.৩)অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

(১.৩.১) শনশে িষ্ট সমদয়র মদে অশিদর্াগ শনষ্পশত্তকৃত % ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

(১.৩.২) অশিদর্াগ শনষ্পশত্ত সাংক্রান্ত মাশসক প্রশতদবেন 

মশন্ত্রপশরষে শবিাদগ োশেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

(১.৪) রসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত হালনাগােকরণ 

ও বাস্তবায়ন 

(১.৪.১) রসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত হালনাগােকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

(১.৪.২) শনি িাশরত সমদয় ত্রত্রমাশসক বাস্তবায়ন প্রশতদবেন 

মশন্ত্রপশরষে শবিাদগ োশেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

(১.৪.৩) রসবাগ্রহীতাদের মতামত পশরবীক্ষণ ব্যবস্থা 

িালুকৃত 
তাশরে ০.৫ 

৩১ শডদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াশর,  

২০২০ 

০৭ রফব্রুয়াশর 

২০২০ 

১৭ রফব্রুয়াশর 

২০২০ 

২৮ রফব্রুয়াশর, 

২০২০ 

 

 

(২) কম িসম্পােদন 

গশতশীলতা আনয়ন ও 

রসবার মান বৃশদ্ধ 

১১ 

(২.১) মন্ত্রণালয়/শবিাদগ ই-ফাইশলাং  পদ্ধশত 

বাস্তবায়ন 

 (২.১.১) সকল শাোয় ই-নশের ব্যবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

(২.১.২) ই-ফাইদল নশে শনষ্পশত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

(২.১.৩) ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

(২.২) মন্ত্রণালয়/শবিাগ  কর্তক শডশজটাল 

রসবা িালু করা 
(২.২.১) ন্যযনতম একটি নতুন শডশজটাল রসবা িালুকৃত তাশরে ১ 

১৫ রফব্রুয়াশর, 

২০২০ 

১৫ মাি ি,  

২০২০ 

৩১ মাি ি,  

২০২০ 

৩০ এশপ্রল, 

২০২০ 
৩০ রম, ২০২০ 

(২.৩) মন্ত্রণালয়/শবিাগ কর্তিক উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

(২.৩.১) ন্যযনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প  িালুকৃত 
তাশরে ১ ১১ মাি ি, ২০২০ 

১৮ মাি ি, 

২০২০ 

২৫মাি ি, 

২০২০ 
১ এশপ্রল, ২০২০ ৮ এশপ্রল, ২০২০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 
PI) 

লক্ষযমাত্রারমান -২০১৯-২০ 

 

অসািারণ 

(Excellent) 

অশত উত্তম 

(Very 
Good) 

উত্তম 

(Good) 

িলশতমান 

(Fair) 

িলশতমাদনর শনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(২.৪) প্রশতটি শাোয় শবনষ্টদর্াগ্য নশের 

তাশলকা প্রণয়ন ও শবনষ্ট করা 

(২.৪.১) শবনষ্টদর্াগ্য নশের তাশলকা প্রণীত তাশরে ০.৫ 
১০ জানুয়াশর 

২০২০ 

১৭ জানুয়াশর 

২০২০ 

২৪ জানুয়াশর 

২০২০ 

২৮ জানুয়াশর 

২০২০ 

৩১ জানুয়াশর 

২০২০ 

(২.৪.২) প্রণীত তাশলকা অনুর্ায়ী শবনষ্টকৃত নশে  % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

(২.৫) রসবা সহশজকরণ 

 (২.৫.১) নুযনতম একটি রসবা সহশজকরণ প্রদসস 

ম্যাপসহ সরকাশর আদেশ জাশরকৃত 
তাশরে ০.৫ 

১৫ অদক্টাবর 

২০১৯ 

২০ অদক্টাবর 

২০১৯ 
২৪ অদক্টাবর 

২০১৯ 
২৮ অদক্টাবর 

২০১৯ 
৩০ অদক্টাবর 

২০১৯ 

(২.৫.২) রসবা সহশজকরণ অশিদক্ষদত্র বাস্তবাশয়ত তাশরে ০.৫ ১৫ এশপ্রল, ২০২০ 
৩০ এশপ্রল, 

২০২০ 

১৫ রম, 

২০২০ 
৩০ রম, ২০২০ ১৫ জুন,  ২০২০ 

(২.৬) শপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংশিষ্ট 

কম িিারীর শপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র  

জাশর করা 

(২.৬.১) শপআরএল আদেশ জাশরকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

(২.৬.২) ছুটি নগোয়ন পত্র জাশরকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

(২.৭)শূন্যপদের শবপরীদত শনদয়াগ প্রোন 
(২.৭.১) শনদয়াগ প্রোদনর জন্য শবজ্ঞশপ্ত জশরকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

(২.৭.২) শনদয়াগ প্রোনকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

(২.৮)শবিাগীয় মামলা শনষ্পশত্ত (২.৮.১) শবিাগীয় মামলা শনষ্পশত্তকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

(২.৯)তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ (২.৯.১) মন্ত্রণালয়/শবিাদগর সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

(৩) আশে িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

(৩.১) বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন 

(৩.১.১) বাদজট বাস্তবায়ন পশরকল্পনা প্রণীত সাংখ্যা ০.৫ ১৬ আগস্ট, ২০১৯ 
২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 
৩০ আগস্ট, ২০১৯ 

(৩.১.২) ত্রত্রমাশসক বাদজট বাস্তবায়ন প্রশতদবেন 

োশেলকৃত 
তাশরে ০.৫ ৪ ৩ - - - 

(৩.২) বাশষ িক উন্নয়ন কম িসুশি (এশডশপ) 

বাস্তবায়ন 
(৩.২.১) বাশষ িক উন্নয়ন কম িসুশি (এশডশপ) বাস্তবাশয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

(৩.৩) বাশষ িক ক্রয় পশরকল্পনা বাস্তবায়ন (৩.৩.১) ক্রয় পশরকল্পনা বাস্তবাশয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

(৩.৪) অশডট আপশত্ত শনষ্পশত্ত কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন 

(৩.৪.১) শত্রপক্ষীয় সিায় শনষ্পশত্তর জন্য উপস্থাশপত 

অশডট আপশত্ত 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

(৩.৪.২) অশডট আপশত্ত শনষ্পশত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

(৩.৫) রটশলদফান শবল পশরদশাি (৩.৫.১) রটশলদফান শবল পশরদশাশিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

(৩.৬) শবশসশস/শবটিশসএল –এর ইন্টারদনট 

শবল পশরদশাি 
(৩.৬.১) ইন্টারদনট শবল পশরদশাশিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ-সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

APA : Annual Performance Agreement 

BPATC : Bangladesh Public Administration Training Centre 

ACAD : Advanced Course on Administration and Development 

FTC : Foundation Training Course 

SSC : Senior Staff Course 

PPMC : Policy, Planning and Management Course  
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সাংদর্াজনী-২: কম িসম্পােন সূিকসমূহ, বাাংলাদেশ রলাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ রকন্দ্র এবাং পশরমাপ পদ্ধশত-এর শববরণ 
 

 

ক্রশমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

পশরমাপ পদ্ধশত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্য 

1.  বাাংলাদেশ শসশিল 

সাশি িদস নবশনযুি 

কম িিারীদের জন্য 

বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী 

সাংখ্যা 

বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদসর শবশিন্ন 

কযাডাদরর নবশনযুি কম িিারীগদণর 

জন্য ০৬ মাস রময়াশে বুশনয়াশে 

প্রশশক্ষণ রকাদস ির আদয়াজন।  

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

শবশিন্ন সমদয় প্রকাশশত প্রশশক্ষণ 

প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

 

2.  উপসশিব এবাং সমমাদনর 

কম িিারীগদণর জন্য 

উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন 

রকাস ি আদয়াজন 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী 

সাংখ্যা 

বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদসর 

উপসশিব ও সামশরক বাশহনীসমূদহর 

সমপর্ িাদয়র কম িিারীগদণর জন্য ৭০ 

শেন (১০ শেদনর ত্রবদেশশক 

শশক্ষাসফরসহ) রময়াশে প্রশশক্ষণ 

রকাদস ির আদয়াজন। 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

 

 

 

3.  যুগ্মসশিব এবাং সমমাদনর 

কম িিারীগদণর জন্য 

শসশনয়র স্টাফ রকাস ি 

আদয়াজন 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী 

সাংখ্যা 

বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদসর 

যুগ্মসশিব ও সামশরক বাশহনীসমূদহর 

সমপর্ িাদয়র কম িিারীগদণর জন্য ৫৫ 

শেন (১০ শেদনর ত্রবদেশশক 

শশক্ষাসফরসহ) রময়াশে প্রশশক্ষণ 

রকাদস ির আদয়াজন। 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

 

 

 

 

 

4.  অশতশরি সশিবদের জন্য 

পশলশস, প্ল্যাশনাং এবাং 

ম্যাদনজদমন্ট রকাস ি 

আদয়াজন 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী 

সাংখ্যা 

বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদসর 

অশতশরি সশিব ও সামশরক 

বাশহনীসমূদহর সমপর্ িাদয়র 

কম িিারীরগদণর জন্য ১৯ শেন (৭ 

শেদনর ত্রবদেশশক শশক্ষাসফরসহ) 

রময়াশে প্রশশক্ষণ রকাদস ির আদয়াজন। 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

 

 

 

 

 

5.  রকাস ি কাশরক্যযলাম 

হালনাগােকরণ 

হালনাগাে সাংক্রান্ত 

অনুশষ্ঠত সিা 

শবশপএটিশসদত পশরিাশলত সকল 

পর্ িাদয়র রকার রকাস ি, শবদশষ রকাস ি ও 

স্বল্প রময়াশে রকাস ি এর কাশরক্যযলাম 

পর্ িাদলািনাক্রদম হালনাগােকরণ 

উপলদক্ষয সিা আদয়াজন 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

 

 

 

6.  শবদশষ বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ 

রকাস ি আদয়াজন 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী 

সাংখ্যা 

শবশিন্ন মন্ত্রণালয়/শবিাগ, েপ্তদরর রগ্রড 

৯ পর্ িাদয়র এবাং ৪০ বছর উর্ধ্ি 

বয়দসর কম িিারীগদণর জন্য শবদশষ 

বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ রকাদস ির আদয়াজন  

 শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

 

 

7.  প্রশশক্ষক প্রশশক্ষণ ও 

স্বল্পদময়াশে রকাস ি এবাং 

ওয়াকিশপস/ 

রসশমনার/শসদম্পাশজয়াম 

আদয়াজন 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী 

সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/শবিাগ/েপ্তরসমূদহর শবশিন্ন 

পর্ িাদয়র কম িকতিাগদণর জন্য 

প্রশশক্ষক প্রশশক্ষণ ও স্বল্পদময়াশে 

রকাস ি এবাংওয়াকিশপস/ 

রসশমনার/শসদম্পাশজয়াম আদয়াজন 

করা।  

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

 

 

8.  শনজস্ব  কম িিাশরদের জন্য 

প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী 

সাংখ্যা 
শবশপএটিশস এবাং আরশপএটিশসসমূদহর 

রমাট ৬৪০ জন কম িিাশরর প্রশশক্ষদণর 

আদয়াজন করা। 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

শবশিন্ন সমদয় প্রকাশশত প্রশশক্ষণ 

প্রশতদবেন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

9.  আরশপএটিশস  

সমূদহর মােদম 

কম িিাশরগদণর জন্য 

প্রশশক্ষণ 

প্রশশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিাশর 

সাংখ্যা 

ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশাহী ও  খুলনা  

আরশপএটিশসর মােদম শবশিন্ন 

পর্ িাদয়র ৪০০০ জন কম িিারীর  জন্য 

প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

শবশিন্ন সমদয় প্রকাশশত প্রশশক্ষণ 

প্রশতদবেন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

10.  Enhancement of 

Training Capacity 

of BPATC 

বাস্তবাশয়ত উন্নয়ন 

কার্ িক্রম 

শবশপএটিশস’র প্রশশক্ষণ সক্ষমতা 

বৃশদ্ধকরণ প্রকদল্পর ২০% বাস্তব 

কার্ িক্রম সম্পন্নকরণ 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

প্রকল্প প্রশতদবেন 

 

11.  কযাপাশসটি এযানহান্সদমন্ট 

অব রকার রকাদস িস অব 

শবশপএটিশস 

বাস্তবাশয়তকার্ িক্রম 

প্রকল্পটির আওতায় রকার রকাস ি 

অশফসসমূহ উন্নয়ন এবাং অনুষে 

সেস্যদের সক্ষমতা বৃশদ্ধ ইতযাশে 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

প্রকল্প প্রশতদবেন 
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ক্রশমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

পশরমাপ পদ্ধশত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্য 

12.  উন্নয়ন প্রকল্প েশলল 

অনুদমােন 

 

প্রস্তুতকৃত উন্নয়ন প্রকল্প 

েশলল 

 

শবশপএটিশসর প্রাশতষ্ঠাশনক ও 

অবকাঠাদমা উন্নয়দনর জন্য ০১টি 

প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুদমােন গ্রহণ 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

 

 

13.  
ডরশমটশর উন্নয়ন, 

রক্ষণাদবক্ষণ ও রমরামত 

ডরশমটশর রক্ষণাদবক্ষণ  

কক্ষ সাংখ্যা 

২৫৮টি কক্ষ রক্ষণাদবক্ষণ ও রমরামত 

করা হদব 

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

 

 

14.  ০২ (দুই)টি 

আরশপএটিশসর জন্য 

জশম অশিগ্রহণ 

আরশপএটিশসর সাংখ্যা 
০২ (দুই)টি আরশপএটিশস প্রশতষ্ঠার 

লদক্ষয জশম অশিগ্রহণ করা 

শবশপএটিশস 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

প্রকল্প প্রশতদবেন 

 

15.  আরশপএটিশসসমূদহ 

িবন শনম িাদণর জন্য 

DPPপ্রণয়নপূব িক 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় 

রপ্ররণ। 

[২.৬.১] 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় 

রপ্ররণকৃত DPP 

অশিগ্রহণকৃত জশমদতআরশপএটিশস 

প্রশতষ্ঠার লদক্ষয শডশপশপ প্রণয়ন কদর 

অনুদমােদনর জন্য  জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র রপ্ররণ করা হদব। 

শবশপএটিশস 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

প্রকল্প প্রশতদবেন 

 

16.  রকদন্দ্রর Repository -

রত  সাংরক্ষদণর জন্য 

শরদসাদস ির ইদলকট্রশনক 

িাস িন প্রস্তুতকরণ 

স্কযানকৃত পৃষ্ঠার সাংখ্যা শবশিন্ন বই এর ২০০০ পৃষ্ঠা স্কযানপূব িক 

ইদলকট্রশনক িাস িন প্রস্তুত করা হদব 

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

 

17.  গ্রন্থাগাদরর জন্য পুস্তক 

ক্রয় 

ক্রয়কৃত পুস্তক সাংখ্যা ৫০০ টি  শবশিন্ন বই ও সামশয়কী ক্রয় 

করা হদব 

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

18.  
পুরাতন বই/ডক্যদমন্ট 

বাঁিাইকরণ 
বাঁিাইকৃত ডক্যদমন্ট  

শবশপএটিশসর লাইদেশরদত সাংরশক্ষত 

পুরাতন বই/ডক্যদমন্ট বাঁিাই করা। 

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

 

19.  
৩টি পুরাতন র্ানবাহন 

শবক্রয় 
শবক্রয়কৃত র্ানবাহন 

শবশপএটিশস ও আরশপএটিশসসমূদহর 

৩টি পুরাতন র্ানবাহন শবক্রয় করা 

হদব 

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন 

 

 

20.  ৫ টি নতুন র্ানবাহন ক্রয় ক্রয়কৃত র্ানবাহন শবযমান িাশহোপূরদণর জন্য ৫টি 

নতুন র্ানবাহন ক্রয় করা হদব। 

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন 

 

 

21.  সাংদশাশিত শনদয়াগশবশি 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় 

রপ্ররণ 

রপ্রশরত সাংদশাশিত 

শনদয়াগশবশি 

 

শবশপএটিশসর শবযমান শনদয়াগশবশি 

সাংদশািন করা প্রদয়াজন। এ 

উপলদক্ষয  শনদয়াগশবশি সাংদদশািন 

কদর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় রপ্ররণ 

করা হদব। 

শবশপএটিশস 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন 

 

 

 

22.  [২.১৩] শডশজটাল শডসদপ্ল্ 

রবাদড ি বঙ্ববন্ধুর জীবন ও 

কদম ির গুরুত্বপূণ ি উশি ও 

ছশব প্রেশ িন। 

[২.১৩.১] শনি িাশরত 

তাশরে হদত বঙ্ববন্ধুর 

জীবন ও কদম ির 

গুরুত্বপূণ ি উশি ও ছশব 

প্রেশশ িত। 

শডশজটাল শডসদপ্ল্ রবাদড ি বঙ্ববন্ধুর 

জীবন ও কদম ির গুরুত্বপূণ ি উশি ও 

ছশব সাংগ্রহপূব িক প্রেশ িন করা হদব। 

শবশপএটিশস 

শবশপএটিশসর প্রশতদবেন 

 

 

23.  গদবষণা পশরিালনা ও 

শডদসশমদনশন 

সম্পন্ন ও 

শডদসশমদনশনকৃত 

গদবষণা 

শবশপএটিশসর গদবষণা নীশতমালা ও 

উন্মুি পদ্ধশত অনুসরণ কদর ০৫টি 

গদবষণার প্রস্তাব আহবান, বাছাই ও 

অনুদমােন ও বাস্তবায়ন করা।  

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  

 

 

 

24.  শবশিন্ন প্রশতদবেন প্রকাশনা 

(৩.২.১ রেদক ৩.৪.৪ 

পর্ িন্ত) 

প্রকাশশতজান িাল/ 

প্রশতদবেন, প্রশশক্ষণ 

বষ িপশঞ্জ, পশত্রকা ও 

শনউজদলটার  

শনয়শমতিাদব শবশিন্ন সামশয়কী ও  

বাশষ িক প্রশতদবেন প্রকাশ করা হদব। 

আগামী অে ি বছদর ১২টি প্রকাশনা 

প্রকাশশত হদব। 

শবশপএটিশস শবশপএটিশসর প্রশতদবেন, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশতদবেন  
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প্রশতষ্ঠাদনর নাম সাংশিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূিক 

উি প্রশতষ্ঠাদনর শনকট 

িাশহো/প্রতযাশা 

িাশহো/প্রতযাশার 

রর্ৌশিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

 বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদস 

নবশনযুি কম িিারীগদণর 

জন্য বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রশশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

শবশপএটিশসর িাশহো রমাতাদবক 

প্রশশক্ষদণ প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়নসহ মদনানীত 

কম িিারীগদণর প্রশশক্ষদণ 

রর্াগোন শনশিতকরণ  

শবশপএটিশসর িাশহো 

রমাতাদবক জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়  প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়ন প্রোন 

করদব। 

শবশপএটিশসর 

লক্ষযমাত্রা ব্যাহত 

হদব। 

বাাংলাদেশ শসশিল 

সাশি িদসর উপসশিব এবাং 

সমমাদনর কম িিারীগদণর 

জন্য উচ্চতর প্রশাসন ও 

উন্নয়ন রকাস ি আদয়াজন 

প্রশশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

শবশপএটিশসর িাশহো রমাতাদবক 

প্রশশক্ষদণ প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়নসহ মদনানীত 

কম িিারীদের প্রশশক্ষদণ রর্াগোন 

শনশিতকরণ। 

শবশপএটিশসর িাশহো 

রমাতাদবক জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়  প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়ন প্রোন 

করদব। 

শবশপএটিশসর 

লক্ষযমাত্রা ব্যাহত 

হদব। 

বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদসর 

যুগ্মসশিব এবাং সমমাদনর 

কম িিারীগদণর জন্য শসশনয়র 

স্টাফ রকাস ি আদয়াজন 

প্রশশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

শবশপএটিশসর িাশহো রমাতাদবক 

প্রশশক্ষদণ প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়নসহ মদনানীত 

কম িিারীদের  প্রশশক্ষদণ 

রর্াগোন শনশিতকরণ 

শবশপএটিশসর িাশহো 

রমাতাদবক জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়  প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়ন প্রোন 

করদব। 

শবশপএটিশসর 

লক্ষযমাত্রা ব্যাহত 

হদব। 

বাাংলাদেশ শসশিল সাশি িদসর 

অশতশরি সশিবদের জন্য 

পশলশস প্ল্যাশনাং এবাং 

ম্যাদনজদমন্ট রকাস ি 

আদয়াজন 

প্রশশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

শবশপএটিশসর িাশহো রমাতাদবক 

প্রশশক্ষদণ প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়নসহ মদনানীত 

কম িিারীদের প্রশশক্ষদণ রর্াগোন 

শনশিতকরণ 

শবশপএটিশসর িাশহো 

রমাতাদবক জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়  প্রশশক্ষণােী 

মদনানয়ন প্রোন 

করদব। 

শবশপএটিশসর 

লক্ষযমাত্রা ব্যাহত 

হদব। 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়, 

পশরকল্পনা কশমশন 

ও পশরকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন ও 

অনুষে সেস্যগদণর রপশাগত 

েক্ষতা বৃশদ্ধর মােদম 

প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা বৃশদ্ধ 

প্রস্তাশবত 

প্রকল্প 

অনুদমােন 

র্োসমদয় প্রস্তাশবত প্রকল্প 

প্রশক্রয়াকরণ ও অনুদমােন 

প্রস্তাশবত প্রকল্প  

অনুদমােন এর শবষয়টি 

মন্ত্রণালয় ও পশরকল্পনা 

কশমশদনর উপর 

শনি িরশীল 

র্োসমদয় 

প্রকল্প অনুদমাশেত  না 

হদল প্রাশতষ্ঠাশনক 

সক্ষমতা বৃশদ্ধ ব্যাহত 

হদব।  

 

 


