
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যক্ষ, কক্সবাজার পলিটেকলিক ইন্সটিটিউে 

 

এবং 

 

মহাপলরচািক, কালরগলর লিক্ষা অলিদপ্তর 

 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূরিপত্র  

 

লবষয় পৃষ্ঠা িং  

কম মসম্পাদটির সালব মক লচত্র  

প্রস্তাবিা  

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম মসম্পাদটির ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল  

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফিাফি/ প্রভাব   

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা   

সংট াজিী ১:  িব্দসংটক্ষপ  

সংট াজিী ২: কম িসম্পােন সূিদকর পররমাপ পদ্ধরত  

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অলফটসর সটে সংলিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ  

সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনা, 2021-22  

সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো, 2021-22   
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কম মসম্পাদটির সালব মক লচত্র  

সাম্প্রলিক অজমি, চযাটিঞ্জ এবং ভলবষ্যৎ পলরকল্পিা 

সাম্প্রলিক বছরসমূটহর (৩ বছর) প্রিাি অজমিসমূহ 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb t 

÷vd †KvqvU©vi Gi EaŸ©gyLx m¤úªmviY (3q Zjv n‡Z 4_© Zjv ch©šÍ), †M÷iæg wbg©vY (সিঙ্গেল †eW-1wU), AvBGjI KZ…©K dzW 

wefv‡Mi AvaywbK hš¿cvwZ I †gwkbvix ’̄vcb, knx` wgbvi wbg©vY, cy‡iv cÖwZôvb‡K IqvvB-dvB ‡bUIqv‡K©i AvIZvq wb‡q Avmv, 

GKv‡WwgK wewìs Gi RjQv` wbg©vY, প্রসিষ্ঠাঙ্গ গ ইট ন স ম া | 

`ÿZv, cÖwkÿY I cwjwm Gi  Dbœqb t  

†`‡k/we‡`‡k wk¶K‡`i cÖwk¶Y, gvbe m¤ú` Dbœq‡b 360 N›Uv †gqv`x †ewmK †UªW †Kvm©, wWwRUvj Kb‡U›U Gi gva¨‡g 

gvwëwgwWqv K¬v‡ki e¨e ’̄v Kiv nq, Re †cøm‡g›U †mj MVb Kiv nq, KvwiMwi wkÿvi Gb‡ivj‡g›U e„w× I wiKMwbkb Ae cÖvqi 

jvwY©s (RPL)e¨e ’̄v cÖeZ©b, w¯‹jm& Kw¤úwUkb m¤úv`b, QvÎx‡`i Kgbiæg I Iqvmiæg Dbœqb, j¨v¸‡qR K¬v‡ei Dbœqb, 

Bbw÷wUD‡Ui cwi¯‹vi cwi”QbœZv, BwZnvm, HwZn¨ I gyw³‡hv×v wfwËK eB cÎ msMÖn, 05 wU j¨v‡e  gvwëwgwUqv cÖ‡R±i ’̄vcb 

gUivBRW w¯Œb ’̄vcb, B›Uvi‡bU ms‡hvM, evKvwk‡ev n‡Z 1wU †UªW Gi RTO Aby‡gv`b, Wªc AvDU Gi nvi Kgv‡bv, Gb‡ivj‡g›U 

e„w×| 

 

সমস্যা এবং চযাটিঞ্জসমূহ 

‡fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY I ms¯‹vi, AvaywbK hš¿cvwZ-BKzc‡g›U msMÖn I ’̄vcb, `¶Zv AR©‡b wk¶v I cÖwk¶‡Yi ¸YMZ gvb 

Dbœqb, cvewjK-cÖvB‡fU cvUbvikxc (PPP) Kvh©µg †Rvi`vi KiY, ev‡RU eivÏ e„w×KiY, gvbm¤§Z KvwiMwi eB I wk¶v 

DcKi‡Yi h_vh_ e¨venvi I Dbœqb, kÖgevRvi Z_¨ nvjbvMv`KiY, KvwiMwi wk¶vq wkw¶Z‡`i mvgvwRK gh©v`v e„w×, 

Bbw÷wUD‡Ui m¨vj‡fm g¨v‡Uwiqvjm&mg~‡ni weKí e¨venvi Ges AcÖ‡qvRbxq As‡ki  Acmvib| 

‡fŠZ AeKvVv‡gvMZ mgm¨vt 

ওয়ার্ িপ ভব  ১ ও ২ এগ ফাউঙ্গেশ  (সভসি) ই ািালা পর্ ন্ত িীমাবদ্ধ থার্ায় উর্ধ্ মূখী িম্প্রিাগ  িম্ভব  য়। এছাড়া ছাঙ্গ    ভাঙ্গন ড 
বীম থার্ায় উপঙ্গগ ইর্া  রুপ স্থাপ াও অিম্ভব। (উঙ্গেখয ইর্,  িু  ১৮ পসলঙ্গনর্স র্  ন্সসনসনউঙ্গনগ মঙ্গযয শুযুমাত্র র্ক্সবাজাগ 
পসলঙ্গনর্স র্  ন্সসনসনউঙ্গনগ এ  যগঙ্গ গ অবর্াঠাঙ্গমাটি জসনলিা আঙ্গছ)। 
KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶vq cwieZ©bkxj kÖgevRv‡i `ÿ Rbkw³ Pvwn`vi cÖ‡ÿcbt   

cwieZ©bkxj  kÖgevRv‡i ‡Kvb& ‡UK‡bvjwR‡Z  KZmsL¨K Ges †Kvb& `ÿZv m¤úbœ Rbej cÖ‡qvRb Zvi mwVK Pvwn`v Rvbv Ges 

D³ Pvwn`v c~i‡Y mgwš^Z cwiKíbv  cÖYqb| 

 

ভলবষ্যৎ পলরকল্পিা 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb t 

†UK‡bvjwR e„w×i প্রেক্ষিতে নেুন GKv‡WwgK wewìs wbg©vY Kivi wbwg‡Ë 3(wZb) GKi Rwg AwaMÖnY, 01 wU Mfxi bjKzc ’̄vcb, 100 

Avmb wewkó QvÎx wbevm wbg©vY, ‡Ljvi gv‡Vi Rwg AwaMÖnY| 

`ÿZv ,cÖwkÿb I cwjwm  Dbœqb t  

2020 mv‡ji g‡a¨ KvwiMwi wk¶vi nvi 20% DbœwZKiY mn wk¶vµ‡gi cÖweavb I cvV¨m~wP †`k-we‡`‡ki Pvwn`v Abymv‡i 

cwigvR©b I cwieZ©‡b mnvqZv cÖ`vb, cÖwZôv‡bi mv‡_ wkí KviLvbvi m¤ú©K Dbœqb, ‡ewmK †UªW‡Kvm© I ch©vq µwgK fv‡e 

mKj wefv‡M AviwUI m¤úv`b| 

২০২১-২২ অর্ মবছটরর সম্ভাব্য প্রিাি অজমিসমূহ 

 ewa©Z Avmbmn QvÎ/QvÎx‡`i fwZ© Kvh©µg, evKvwk‡ev Gi wm‡jevm Abymv‡i wk¶v Kvh©µg m¤úv`b| 

 RvZxq w`em, agx©q Abyôvb, Avf¨šÍixY mvs¯‹…wZK Ges µxov সপ্তাহ আত াজন| 

 ev‡RU †gvZv‡eK e¨q m¤úv`b| 

 QvÎ/QvÎx‡`i‡K ev Í̄e cÖwk¶Y Gi gva¨‡g wkí D‡`¨v³v‡`i mv‡_ m¤úK© Dbœqb| 

 QvÎ/QvÎx‡`i h_vmg‡q  e„wË cÖ`vb| 
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প্রস্তাবিা 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

অধ্যক্ষ, কক্সবাজার পলিটেকলিক ইন্সটিটিউে 

 

এবং 

 

মহাপলরচািক, কালরগলর লিক্ষা অলিদপ্তর 

 

 

এর মদে ২০২১ সাটির জুি মাটসর .........................তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি  

স্বাক্ষররত হল।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১:  

 

 রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম মসম্পাদটির ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প: KvwiMwi wkÿvq wkwÿZ `ÿ gvbe m¤ú` M‡o †Zvjv| 

১.২ অরিলক্ষয:  

 1| AvaywbK I hy‡Mvc‡hvMx hš¿cvwZ e¨env‡ii gva¨‡g QvÎ-QvÎx‡`i `ÿ K‡i †Zvjv| 

2| wbqwgZ K¬vk gwbUwis Kiv| 

3| †jmb cø¨vb I †mwg÷vi cø¨v‡bi gva¨‡g K¬vk wbwðZ Kiv| 

4| gvwëwgwWqv K¬v‡ki e¨e¯’v Kiv| 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 

১) কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর সকল সক্ষদত্র সাম্য ও সমতার নীরত রনরিত করা এবাং প্রদবশ 

গম্যতার উন্নয়ন ঘটাদনা 

২) সেশীয় ও আন্তজিারতক শ্রম বাজাদরর উপদর্াগী েক্ষ মানব সম্পে ততরী 

৩) রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ সাংদর্াগ স্থাপন ও রশক্ষা ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন সজারোর করা 

৪) সেদশর মহান স্বাধীনতা যুদদ্ধর সিতনাসমৃদ্ধ ইরতহাস, ঐরতহয ও জাতীয় সাংস্কৃরত সাংরক্ষন ও লালন করা 

৫) আরথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র : 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

১.৪ কার্ িাবরল: (আইন/রবরধ দ্বারা রনধ িাররত কার্ িাবরল)  

1. wW‡cøvgv BwÁwbqvwis I ‡ewmK ‡UªW †Kv‡m©i cÖwkÿ‡Yi mvwe©K ¸YMZ gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq 

bxwZ ev¯Íevqb I cÖKí cÖ¯Ívebv  wbwðZ Kiv| 
2. wkÿ‡Ki Ávb, `ÿZv I `„wófw½i Dbœqb NUv‡bv| 
3. ¯’vbxq I AvšÍR©vwZK kÖgevRv‡ii Pvwn`v Abyhvqx cÖwkÿY cwiKíbv MÖnY ev¯Íevqb Kiv| 
4. QvÎ/QvÎx‡`i ‡Kv-KvwiKzjv Gw±wfwUR m¤úv`b| 
5. †RÛvi mgZv weavbK‡í KvwiMwi wkÿvq gwnjv‡`i DrmvwnZ Ki‡Z cwi‡ek m„wó Ges wkÿv cÖwZôv‡bi 

my‡hvM-myweav e„w×| 

7. PvKzixi evRv‡ii Pvwn`v Ges KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿvi Dci Kg©kvjv cwiPvjbv Kiv| 
8. ‡`‡ki KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿY cwiPvjbvq cÖKí I †`kxq ms¯’vi mv‡_ †hvMv‡hvM| 
9. ‡mwgbvi, wm‡¤úvwRqvg I IqvK©kcmn wewfbœ cÖKvi Kvh©µ‡gi mv‡_ Bbw÷wUD‡Ui m¤úK© m„wó| 
10. wewfbœ RvZxqw`em D`hvcb, mvgvwRK Kg©KvÛ, ag©xq Abyôvbvw`, evrmwiK µxov I mvs¯‹…wZK Abyôvb, 

i³`vb I e„ÿ‡ivcY Kg©m~Px cvjb Kiv| 
11. cÖwZôv‡bi cwi”QbœZv I wbivcËv eRvq ivLv| 
12. QvÎ-QvÎx‡`i wbqwgZ MvBwWs I KvDwÝwjs Gi e¨e¯’v MÖnb Kiv| 
13. ivR¯^LvZ Ges ¯’vbxqfv‡e cÖvß ev‡R‡Ui e¨envi wbwðZ Kiv| 
14. wbqwgZ B›Uvibvj gwbUwis I AwWU wbwðZ Kiv| 
15. ¯’vbxq MY¨gvb¨ e¨w³M‡Yi mv‡_ ‡hvMv‡hvM ivLv| 
16. cixÿvi cÖkœc‡Îi wbivcËv wbwðZ Kiv| 
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ক্ষসকিি ২ 

লবলভন্ন কা মক্রটমর চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাব 

 

কম মসম্পাদি 

সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অজমি 

িক্ষযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রটক্ষপণ   লিি মালরি িক্ষযমাত্রা 

অজমটির ক্ষক্ষটত্র ক্ষ ৌর্ভাটব 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণািয়/লবভাগ/ 

সংস্হাসমূটহর িাম 

 

উপাত্তসূত্র 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ছাত্র-ছত্রী ভলিমর হার  এিটরািটমন্ট হার %        

ঝটর পড়ার হার ঝটর পড়ার হার %        

ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাি ক্ষজন্ডার সমিা অনুপাি        
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সসকশন ৩  

 র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মান 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক 

গণনা 

পদ্ধরত 
একক 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন সক্ষত্রসমূহ 

[১] কাররগরর 

ও বৃরিমূলক 

রশক্ষা ও 

প্ররশক্ষদণর 

সকল সক্ষদত্র 

সাম্য ও 

সমতার নীরত 

রনরিত করা 

এবাং প্রদবশ 

গম্যতার 

উন্নয়ন ঘটাদনা 

২৫ 

[১.১] রশক্ষক ও 

কম িিারীদের প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[১.১.১] ইনহাউজ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

রশক্ষক 
সমরি সাংখ্যা ৪ ২৮ ২৮ ২৮ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৪০ 

[১.১.২] ইনহাউজ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

কম িিারী 
সমরি সাংখ্যা ৩ ০ ২০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫ ৬০ ৭০ 

[১.২] সশ্রনী কদক্ষ 

আধুরনক র্ন্ত্রপারত 

স্থাপন ও রশক্ষা 

উপকরন সাংগ্রহ 

[১.২.১] স্থারপত আধুরনক 

র্ন্ত্রপারত 
সমরি সাংখ্যা ২ ৭ - ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১৫ 

[১.২.২] সাংগৃহীত আধুরনক 

রশক্ষা উপকরন 
সমরি সাংখ্যা ২ ২ ৬ ৮ ৬ ৪ ২ ১ ১০ ১০ 

[১.৩] রশক্ষাবষ িপঞ্জী 

সমাতাদবক পাঠ্যসূরি 

সমাপন 

[১.৩.১] সসরমস্টার প্ল্যান 

অনুর্ায়ী সশ্রণী কার্ িক্রম 

পররিালনা 

গড় 
% 

৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৪] কাররগরর 

রশক্ষাথীদের উপবৃরি 

প্রোন 

[১.৪.১] উপবৃরিপ্রাপ্ত 

ছাত্রসাংখ্যা 
সমরি সাংখ্যা ৪ 

১১৩৮ 

৫৬৩ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১০০০ ১০০০ 

[১.৪.২] উপবৃরিপ্রাপ্ত 

ছাত্রীসাংখ্যা 
সমরি সাংখ্যা ৩ ১১২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩০০ ৩০০ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মান 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক 

গণনা 

পদ্ধরত 
একক 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন সক্ষত্রসমূহ 

[১.৫] প্ররতষ্ঠাদন 

নারী/রবদশষ 

িারহোসম্পন্ন 

রশক্ষাথীদের জন্য 

সুরবধা বৃরদ্ধ 

[১.৫.১] নারীদের জন্য সুরবধা 

বৃরদ্ধ 
সমরি সাংখ্যা ২ - - ১ - - - - ২ ২ 

[১.৫.২] রবদশষ িারহো 

সম্পন্নদের জন্য সুরবধা বৃরদ্ধ 
সমরি সাংখ্যা ২ - - ১ - - - - ১ ১ 

[২] সেশীয় ও 

আন্তজিারতক 

শ্রম বাজাদরর 

উপদর্াগী েক্ষ 

মানব সম্পে 

ততরী 

১৩ 

[২.১] কাররকুলাম 

পররমাজিন, পররবধ িন 

ও যুদগাপদর্াগীকরন 

[২.১.১] কাররকুলাম 

পররমাজিন, পররবধ িন ও 

যুদগাপদর্াগীকরদনর প্রস্তাব 

সপ্ররণ 

সমরি সাংখ্যা ৪ - - ৫ ৩ ২ ১ - ৫ ৫ 

[২.২] সসরমনার/ 

কম িশালা/মতরবরনময় 

সিা আদয়াজন 

[২.২.১] আদয়ারজত 

সসরমনার/কম িশালা/মতরবরনময় 

সিা 

সমরি সাংখ্যা ৪ ২ - ৪ - ২ - ১ ৬ ৬ 

[২.৩] 

েক্ষতাবৃরদ্ধমূলক 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

(দবরসক সকাস ি, শট ি 

সকাস ি, ৩৬০ ঘন্টার 

সকাস ি ইতযারে) 

[২.৩.১] প্ররশক্ষনাথীর সাংখ্যা সমরি সাংখ্যা ৫ ৬০ ১০০ ৪০ - ২০ - - ৬০ ৮০ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মান 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক 

গণনা 

পদ্ধরত 
একক 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন সক্ষত্রসমূহ 

[৩] রশল্প 

প্ররতষ্ঠাদনর 

সাদথ সাংদর্াগ 

স্থাপন ও রশক্ষা 

ব্যবস্থাপনায় 

সু-শাসন 

সজারোর করা 

১২ 

[৩.১] রশক্ষাথীদের 

রশল্প-কারোনায় 

বাস্তব প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৩.১.১] রশল্প-কারোনায় 

বাস্তব প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষাথীী্র 

সাংখ্যা 

সমরি সাংখ্যা ৫ ৪৩৬ - ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৫০০ ৫০০ 

[৩.২] 

লিল্পপ্রলিষ্ঠাটির সাটর্ 

সমটঝািা স্মারক 

স্বাক্ষর 

[৩.২.১] স্বাক্ষররত সমদ াতা 

স্মারকসাংখ্যা 
সমরি সাংখ্যা ৩ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০ 

[৩.৩] প্রশাসরনক ও 

একাদেরমক কার্ িক্রম 

সজারোরকরন 

[৩.২.১] ক্ল্যাস মরনটররাং গড় % ৪ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৪]  সেদশর 

মহান 

স্বাধীনতা 

যুদদ্ধর 

সিতনাসমৃদ্ধ 

ইরতহাস, 

ঐরতহয ও 

জাতীয় 

সাংস্কৃরত 

১০ 

[৪.১] 

মুরিযুদ্ধরিরিক বই 

ও েরলল রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠানকর্তিক 

সাংগ্রহকরন 

[৪.১.১] ক্রয়কৃত বই সাংখ্যা সমরি সাংখ্যা ৫ ২৪ ১১৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ ১০০ 

[৪.২] জাতীয় রেবস 

উের্াপন 

[৪.২.১] উের্ারপত জাতীয় 

রেবস 
সমরি সাংখ্যা ৫ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মান 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক 

গণনা 

পদ্ধরত 
একক 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন সক্ষত্রসমূহ 

সাংরক্ষন ও 

লালন করা 

[৫]  আরথ িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

১০ 

[৫.১] অলিে আপরি 

রনষ্পরি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন 

[৫.১.১] অলিে আপরি 

রনষ্পরিকৃত 
সমরি % ৪ ৫০ - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

[৫.২] বারষ িক ক্রয় 

পররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৫.২.১] ক্রয় পররকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় কার্ ি সম্পারেত 
সমরি % ৪ ৫০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫.৩] স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরির 

তারলকা প্রস্তুত ও 

হালনাগােকরন 

[৫.৩.১] স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরির তারলকা প্রস্তুতকৃত ও 

হালনাগােকৃত 

তাররে তাররে ২ - - 
৩১ 

লিটসম্বর 

৩১ 

জানুয়ালর 

২৮ 

ক্ষফব্রুয়ালর 

৩১ 

মাচ ম 

৩০ 

এলপ্রি 

৩১ 

লিটসম্বর 

৩১ 

লিটসম্বর 

সুিাসি ও সংস্কারমূিক কম মসম্পাদটির ক্ষক্ষত্র (মলন্ত্রপলরষদ লবভাগ কর্তমক লিি মালরি) 

সুিাসি ও 

সংস্কারমূিক 

কা মক্রটমর 

বাস্তবায়ি 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

১) শুদ্ধাচার 

কম মপলরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

শুদ্ধাচার কম মপলরকল্পিা 

বাস্তবালয়ি 
সমরি % ১০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

২) ই-গভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভাবি 

কম মপলরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভাবি 

কম মপলরকল্পিা বাস্তবালয়ি 
সমরি % ১০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মান 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক 

গণনা 

পদ্ধরত 
একক 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন সক্ষত্রসমূহ 

৩) িথ্য অলিকার 

কম মপলরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

িথ্য অলিকার কম মপলরকল্পিা 

বাস্তবালয়ি 
সমরি % ৩   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৪) অলভট াগ 

প্রলিকার 

কম মপলরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

অলভট াগ প্রলিকার 

কম মপলরকল্পিা বাস্তবালয়ি 
সমরি % ৪ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫) ক্ষসবা প্রদাি 

প্রলিশ্রুলি 

কম মপলরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

ক্ষসবা প্রদাি প্রলিশ্রুলি 

কম মপলরকল্পিা বাস্তবালয়ি 
সমরি % ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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আরম, (এলপএ প্রস্তুিকারী অলফটসর অলফস প্রিাটির পদবী ও অলফটসর িাম),  লহটসটব (ঊর্ধ্মিি 

অলফটসর অলফস প্রিাটির পদবী ও অলফটসর িাম) রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্ এই চুরিদত বরণ িত 

ফলাফল অজিদন সদিি থাকব।  

আরম, (ঊর্ধ্মিি অলফটসর অলফস প্রিাটির পদবী ও অলফটসর িাম) লহটসটব  (এলপএ প্রস্তুিকারী 

অলফটসর অলফস প্রিাটির পদবী ও অলফটসর িাম) এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্ এই চুরিদত বরণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত: 

 

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

অধ্যক্ষ        তাররে                                              

 কক্সবাজার পলিটেকলিক ইন্সটিটিউে 

 

 

 

 

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

মহাপলরচািক,       তাররে    

কালরগলর লিক্ষা অলিদপ্তর 
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সংট াজিী-১ িব্দসংটক্ষপ 

 

 

evKPz- evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 

KvwkA- KvwiMwi wk¶v Awa`ßi 

evKvwk‡ev- evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †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 GÛ KwgDwb‡Kkb †UK‡bvjwR 

wmwewU- Kw¤ú‡UwÝ †eRW †Uªwbs 

BBwW- GWz‡Kkb BwÄwbqvwis wWcvU©‡g›U 

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

AvBGgwm- Bbw÷wUDU g¨v‡bR‡g›U KwgwU 

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

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

weGg- weR‡bm g¨v‡bR‡g›U 

AviwUI- †iwR÷vW© †UªW AM©vbvB‡Rkb 

wcAvB- cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU 

wUGmwm- †UKwbK¨vj ¯‹zj GÛ K‡jR 

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

wfwUwUAvB- †fv‡Kkbvj wUPvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU 

Bwm- BwÄwbqvwis K‡jR 

GbwUwfwKDGd- b¨vkbvj †UKwbK¨vj GÛ †fv‡Kkbvj †Kvqvwjwd‡Kkb †d«g IqvK© 
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সংট াজিী- ২: 

কম মসম্পাদি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক 

 

ক্ররমক নম্বর কা মক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরধশাো, 

শাো 

িক্ষযমাত্রা অজমটির প্রমাণক 

১ 

[১] কাররগরর ও 

বৃরিমূলক রশক্ষা ও 

প্ররশক্ষদণর সকল 

সক্ষদত্র সাম্য ও 

সমতার নীরত 

রনরিত করা এবাং 

প্রদবশ গম্যতার 

উন্নয়ন ঘটাদনা 

[১.১.১] ইনহাউজ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

রশক্ষক 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 
প্ররশক্ষন প্রাপ্ত রশক্ষকগদনর অনুমরেত তারলকা 

২ [১.১.২] ইনহাউজ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

কম িিারী 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 
প্ররশক্ষন প্রাপ্ত কম িিারীদের অনুমরেত তারলকা 

৩ [১.২.১] স্থারপত আধুরনক 

র্ন্ত্রপারত 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

সংগৃলহি মািামাটির চািাি 

৪ [১.২.২] সাংগৃহীত আধুরনক 

রশক্ষা উপকরন 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

সংগৃলহি মািামাটির চািাি 

৬ 
[১.৪.১] উপবৃরিপ্রাপ্ত ছাত্রসাংখ্যা 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

উপবৃলত্ত প্রাপ্ত ছাত্রটদর িালিকা 

৭ 
[১.৪.২] উপবৃরিপ্রাপ্ত ছাত্রীসাংখ্যা 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

উপবৃলত্ত প্রাপ্ত ছাত্রীটদর িালিকা 

৮ [১.৫.১] নারীদের জন্য সুরবধা 

বৃরদ্ধ 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

বাস্তবালয়ি কম মপলরকল্পিার কলপ 
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৯ [১.৫.২] রবদশষ িারহো 

সম্পন্নদের জন্য সুরবধা বৃরদ্ধ 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

বাস্তবালয়ি কম মপলরকল্পিার কলপ 

১০ 

[২] সেশীয় ও 

আন্তজিারতক শ্রম 

বাজাদরর উপদর্াগী 

েক্ষ মানব সম্পে 

ততরী 

[২.১.১] কাররকুলাম পররমাজিন, 

পররবধ িন ও যুদগাপদর্াগীকরদনর 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

K·evRvi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, 

evKvwk‡ev 

ক্ষপ্রলরি প্রস্তাবিার কলপ 

১১ [২.২.১] আদয়ারজত 

সসরমনার/কম িশালা/মতরবরনময় 

সিা 

K·evRvi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, 

evKvwk‡ev, KvwkA I Ab¨vb¨ 

ক্ষসলমিার সংলিষ্ট কাগজপত্র 

১২ 
[২.৩.১] প্ররশক্ষনাথীর সাংখ্যা 

K·evRvi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, 

evKvwk‡ev 

প্রলিক্ষি আটয়াজটির পত্র ও সমাটপ্তর 

লরটপাে ম 

১৪ [৩] রশল্প 

প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ 

সাংদর্াগ স্থাপন ও 

রশক্ষা ব্যবস্থাপনায় 

সু-শাসন সজারোর 

করা 

[৩.২.১] স্বাক্ষররত সমদ াতা 

স্মারকসাংখ্যা 

K·evRvi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, 

evKvwk‡ev, KvwkA I Ab¨vb¨ 

সমদ াতা স্মারক এর করপ 

১৬ [৪]  সেদশর মহান 

স্বাধীনতা যুদদ্ধর 

সিতনাসমৃদ্ধ 

ইরতহাস, ঐরতহয ও 

জাতীয় সাংস্কৃরত 

সাংরক্ষন ও লালন 

করা 

 

[৪.১.১] ক্রয়কৃত বই সাংখ্যা 
KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

ক্রয়কৃি বই এর চািাি 

১৭ 

[৪.২.১] উের্ারপত জাতীয় 

রেবস 
K·evRvi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU 

ক্রয়কৃি বই এর চািাি 
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১৮ 

[৫]  আরথ িক ও 

সম্পে ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

[৫.১.১] অলিে আপরি 

রনষ্পরিকৃত 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

আপরি রনষ্পরির করপ 

১৯ [৫.২.১] ক্রয় পররকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় কার্ ি সম্পারেত 

KvwkA, K·evRvi cwj‡UKwbK 

Bbw÷wUDU 

ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী সম্পারেত ক্রয় কাদর্ ির 

ররদপাট ি 

২০ [৫.৩.১] স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরির তারলকা প্রস্তুতকৃত ও 

হালনাগােকৃত 

K·evRvi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরির তারলকা প্রস্তুতকৃত 

ও হালনাগােকৃত তথ্য এর করপ 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অর্ন্ অলফটসর সটে সংলিষ্ট কম মসম্পাদি সূচকসমূহ 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক ক্ষ সকি অলফটসর সাটর্ 

সংলিষ্ট 

সংলিষ্ট অলফটসর সাটর্ কা মক্রম সমন্বটয়র ক্ষকৌিি 

[১] কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা 

ও প্ররশক্ষদণর সকল সক্ষদত্র সাম্য 

ও সমতার নীরত রনরিত করা 

এবাং প্রদবশ গম্যতার উন্নয়ন 

ঘটাদনা 

[১.১.১] ইনহাউজ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষক KvwkA প্ররশক্ষণ এর অনুদমােন পূব িক বাদজট প্রোন 

[১.১.২] ইনহাউজ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কম িিারী KvwkA প্ররশক্ষণ এর অনুদমােন পূব িক বাদজট প্রোন 

[১.২.১] স্থারপত আধুরনক র্ন্ত্রপারত KvwkA ক্রয় পলরকল্পিা অনু ায়ী ক্রয় কা ম সম্পাদটির অনুমলি প্রদাি 

[১.২.২] সাংগৃহীত আধুরনক রশক্ষা উপকরন KvwkA ক্রয় পলরকল্পিা অনু ায়ী ক্রয় কা ম সম্পাদটির অনুমলি প্রদাি 

[১.৪.১] উপবৃরিপ্রাপ্ত ছাত্রসাংখ্যা KvwkA উপবৃলত্ত প্রদাটির লিয়ম অনু ায়ী লিক্ষার্ী লিব মাচি 

[১.৪.২] উপবৃরিপ্রাপ্ত ছাত্রীসাংখ্যা KvwkA উপবৃলত্ত প্রদাটির লিয়ম অনু ায়ী লিক্ষার্ী লিব মাচি 

[১.৫.১] নারীদের জন্য সুরবধা বৃরদ্ধ KvwkA নারীদের জন্য সুরবধা বৃরদ্ধর জন্য প্রস্তাবনা অনুদমােন 

[১.৫.২] রবদশষ িারহো সম্পন্নদের জন্য সুরবধা বৃরদ্ধ KvwkA রবদশষ িারহো সম্পন্নদের জন্য সুরবধা বৃরদ্ধ জন্য প্রস্তাবনা অনুদমােন 

[২] সেশীয় ও আন্তজিারতক শ্রম 

বাজাদরর উপদর্াগী েক্ষ মানব 

সম্পে ততরী 

[২.১.১] কাররকুলাম পররমাজিন, পররবধ িন ও 

যুদগাপদর্াগীকরদনর প্রস্তাব সপ্ররণ 

evKvwk‡ev কাররকুলাম পররমাজিন, পররবধ িন ও যুদগাপদর্াগীকরদনর প্রস্তাব আহ্বান ও সাংগ্রহ 

করন 

[২.২.১] আদয়ারজত সসরমনার/কম িশালা/মতরবরনময় সিা 
evKvwk‡ev, KvwkA I Ab¨vb¨ সসরমনার/কম িশালা/মতরবরনময় সিা আদয়াজন, অনুদমােন, ররদসাস ি পাস িন 

সরবরাহ করন 

[২.৩.১] প্ররশক্ষনাথীর সাংখ্যা evKvwk‡ev প্রলসক্ষণ আটয়াজি, আনুটমাদি এবং লিক্ষার্ী ক্ষরলজটেিি 
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[৩] রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ 

সাংদর্াগ স্থাপন ও রশক্ষা 

ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন সজারোর 

করা 

[৩.২.১] স্বাক্ষররত সমদ াতা স্মারকসাংখ্যা 

evKvwk‡ev, KvwkA I Ab¨vb¨ Private-Public Partnatship ক্ষজারদার করটি সহায়িা প্রদাি 

[৪]  সেদশর মহান স্বাধীনতা 

যুদদ্ধর সিতনাসমৃদ্ধ ইরতহাস, 

ঐরতহয ও জাতীয় সাংস্কৃরত 

সাংরক্ষন ও লালন করা 

[৪.১.১] ক্রয়কৃত বই সাংখ্যা KvwkA 

ক্রয় পলরকল্পিা অনু ায়ী ক্রয় কা ম সম্পাদটির অনুমলি প্রদাি 

 

[৫]  আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

[৫.১.১] অলিে আপরি রনষ্পরিকৃত KvwkA  

[৫.২.১] ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় কার্ ি সম্পারেত KvwkA 
ক্রয় পলরকল্পিা অনু ায়ী ক্রয় কা ম সম্পাদটির অনুমলি প্রদাি 
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পরররশষ্ট খঃ  

র্রিপররষদ রবিোগ  র্তম  রনি মোররত সুশোসনমূল   র্ মপরর ল্পনোসমূহ 

সংয োজনী ৪-৮
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সাংদর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চরলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জািীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌিি কম ম-পলরকল্পিা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চরলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র িাম: 

কা মক্রটমর িাম কম মসম্পাদি সূচক 

 

সূচটকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়টির

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছটরর 

িক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগলি পলরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

িক্ষযমাত্রা/ 

অজমি 

১ম 

ক্ষকায়াে মার 

২য় 

ক্ষকায়াে মার 

৩য় 

ক্ষকায়াে মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াে মার 

ক্ষমাে 

অজমি 

অলজমি 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালিষ্ঠালিক ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ নিলিকিা কলমটি সভা আদয়াজন সভা আটয়ালজি ৪ সংখ্যা   িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

১.২ নিলিকিা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবালয়ি লসদ্ধান্ত ৬ %   িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

১.৩ সুিাসি প্রলিষ্ঠার লিলমত্ত অংিীজটির 

(stakeholders) অংিগ্রহটণ  সভা 

অনুলষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা   িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

১.৪ শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন  প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

  ২ সাংখ্যা   িক্ষযমাত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমি      

১.৫ কম ম-পলরটবি উন্নয়ি (স্বাস্থযলবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অটকটজা 

মািামাি লবিষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নিা 

বৃলদ্ধ ইিযালদ  

উন্নত কম ি-

পররদবশ 

 ৩ সংখ্যা ও 

িালরখ 

  িক্ষযমাত্রা 

 

       

অজমি      

অজমি      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌিি কম ম-

পলরকল্পিা, ২০২১-২২ ও নত্রমালসক 

পলরবীক্ষণ প্রলিটবদি েপ্তর/সাংস্থায় 

দালখি ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলােকরণ  

 কম ম-পলরকল্পিা  

ও নত্রমালসক 

প্রলিটবদি 

দালখিকৃি ও 

আপটিািকৃি  

  ৪ িালরখ   িক্ষযমাত্রা        

অজমি      
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কা মক্রটমর িাম কম মসম্পাদি সূচক 

 

সূচটকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়টির

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছটরর 

িক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগলি পলরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

িক্ষযমাত্রা/ 

অজমি 

১ম 

ক্ষকায়াে মার 

২য় 

ক্ষকায়াে মার 

৩য় 

ক্ষকায়াে মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াে মার 

ক্ষমাে 

অজমি 

অলজমি 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমি      

১.৭ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেি পুরস্কার   ৩ তাররে           

২.  ক্রদয়র সক্ষদত্র শুদ্ধািার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছটরর ক্রয়-

পলরকল্পিা  ওটয়বসাইটে প্রকাি 

ক্রয়-পলরকল্পিা 

ওটয়বসাইটে 

প্রকালিি 

৪ িালরখ   িক্ষযমাত্রা        

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুিীলি প্রলিটরাটি সহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রম……………..২০ (অগ্রারধকার রিরিদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.১  ৪    িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

৩.২  ৪    িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

৩.৩  ৪    িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

৩.৪  ৪    িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

৩.৫  ৪    িক্ষযমাত্রা        

অজমি      

অজমি      

রব:দ্র:- সকান ক্ররমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 
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 সংয োজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

 

 

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 প্র োশনো ও 

তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন প্র োরশত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন 

সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযয়োরজত  

প্ররশেযণর 

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] এ টি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

নসবা সহরিকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

 ো মক্রর্ বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািনা/ 

নসবা সহরিকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

 ো মক্রর্ বোস্তবোরয়ত  

তোররখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, 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  র্ ম তমো (অরন ) ও 

আরপল  র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযে ত্রত্রর্োরস  

রিরিযত হোলনোগোদ রণ  

[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 র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর 

ব্যবস্থো এবং রজআরএস সফেওয়যোর রবষয়  

প্ররশেণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ আযয়োরজত 
প্ররশেযণর 

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 প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুরিত সিোর সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, 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 

 

 

১০ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি রসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

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

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

ত্রত্রর্োরস  রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযে  

প্ররত ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্র্িা অিযন 

ও পরিবীক্ষ্ণ 
১৫ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  নসবা প্রদান রবষকয় 

নেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় 

অবরহিকিণ সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  অবরহত রণ 

সিো অনুরিত 
সিোর সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

িথ্য অলিকার লবষটয় ২০২১-২২ অর্ মবছটরর বালষ মক কম মপলরকল্পিা  

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 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষ্র্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ ককি ওযয়বসোইযে 

প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

িথ্য ওযয়বসোইযে 

প্র োরশত 

িারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোরষ ম  

প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   

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 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও 

রবরধরবধান সম্পককয িনসকচিনিা 

বৃরিকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

 ো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকিযাকদি প্ররিক্ষ্ণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্ররিক্ষ্ণ 

আকয়ারিি 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 



 

26 
 

 


