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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

মহাপররচালক, জনশরি, কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা 

এবাং 

সরচব, প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেরশক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ মক কম মসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ -জুন, ২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-১ 



 

সূরচপত্র 

 

 

বিষয় পৃষ্ঠা নং  

কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র ০৩ 

প্রস্তািনা ০৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষু, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবাং কার্ মাবরল ০৫ 

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ মক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাি  ০৬ 

সসকশন ৩: কম মসম্পােন পররকল্পনা  ০৭-১০ 

সংন াজনী ১:  শব্দসংনেপ ১২ 

সংন াজনী ২: কম মসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক ১৩-১৪ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কম মসম্পােন সূিকসমূহ ১৫-১৬ 

সংন াজনী ৪: বিএর্ইটির জন্য প্রন াজয নয়। (র্ন্ত্রণালনয়র জন্য প্রন াজয) --- 

সংন াজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৭-১৯ 

সংন াজনী ৬: ই-গিন মন্যান্স ও উদ্ভািন কম মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ২০ 

সংন াজনী ৭: অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩২ ২১ 

সংন াজনী ৮: ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ২২ 

সংন াজনী ৯: তথ্য অবিকার বিষনয় িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা--২ 



 

 

জনশরি কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরার কম মসম্পােদনর সারব মক রচত্র 
 

(Overview of the Performance of the Bureau of Manpower, Employment & Training ) 

 

 সাম্প্ররতক অজমন, িরবষ্যত পররকল্পনা এবাং চুাদলঞ্জ 
 

     সাম্প্ররতক বছরসমূদহ (০৩ বছর) প্রধান অজমনসমূহ:   
 

রবএমইটি েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষ জনশরি বতরর, ববদেরশক কম মসাংস্থান, অরিবাসন ব্যবস্থাপনায় মেস্বত্বদিাগীদের সেৌরাত্ম 

হ্রাস, প্রবাসী কমীদের কল্যাণ এবাং হয়রানীমুি রনরাপে অরিবাসন রনরিতকরদণ কাজ করদছ। রবশ্ব শ্রম বাজাদরর চারহো অনুর্ায়ী ববদেরশক 

কম মসাংস্থান সৃরির লদক্ষু কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন, উপদজলা পর্ মাদয় প্ররশক্ষণ সুরবধা সম্প্রসারন এবাং অরিবাসদন রপরছদয় পড়া সজলাসমূদহ 

ববদেরশক কম মসাংস্থাদন উৎসারহত করদণ জাপানীজ, সকাররয়ান, আরবী, ইাংদরজী ও কুান্টরনজ িাষা প্ররশক্ষণ সকাস ম চালু করা হদয়দছ। 

অরিবাসন ব্যয় হ্রাদসর উদেদে রবএমইটি সের েপ্তর এবাং ঢাকাস্থ রিইএমও ও টিটিরস হদত প্রোনকৃত সসবাসমূহ (ক্ষরবজনেশন, রিঙ্গার রপ্রন্ট, 

প্রাক বরহগ মমন প্ররশক্ষণ, িাষা প্ররশক্ষণ, নারী কমী রনব মাচন, বরহগ মমণ ছাড়পত্র প্রোন) সজলা পর্ মাদয় রবদকন্দ্রীকরণ করা হদয়দছ। ববদেরশক 

কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ বৃরির লদক্ষু নতুন ও রবদ্যমান শ্রম বাজাদর নতুন কম মদক্ষত্র অনুসন্ধান, চারহো রনরুপন, পাবরলক প্রাইদিট পাট মনারশীপসহ 

রবরিন্ন কম মসূচী গ্রহণ করায় রবগত ০৩ অর্ ম বছদর প্রায় ১৪ লক্ষ ৪১ হাজার জন কমীর ববদেরশক কম মসাংস্থান সম্ভব হদয়দছ। তন্মদে নারী কমীর 

সাংখ্যা ১ লক্ষ ৫৮ হাজার এবাং এ ০৩ বছদর প্রবাসী কমীদের রনকট সর্দক প্রাপ্ত সররমদটদন্সর পররমান ৫৬০০৩.৪৪ রমরলয়ন মারকমন িলার। 

 

সমস্যা ও চুাদলঞ্জসমূহঃ 
 

সারা রবদশ্ব সকারিি-১৯ জরনত কারনণ নতুন শ্রম বাজার সৃরি, বিদ্যর্ান শ্রর্ িাজার িনর রাখা, অরিবাসন ব্যবস্থাপনায় মেস্বত্বদিাগীদের 

সেৌরাত্ম রনমূ মল, অরিবাসন ব্যয় হ্রাস, সকারিি-১৯ পরররস্থরতদত রনয়রমত প্ররশক্ষণ প্রোন, শ্রম বাজার চারহোর সাদর্ সামঞ্জস্য সরদে প্রযুরি 

রনি মর েক্ষ কমী প্রস্তুত করা, রবদেশ গমদনচ্ছু কমীদের পর্ মাপ্ত সদচতনতার অিাব।    
 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা 

রবগত বছরসমূদহর অগ্রগরতর ধারাবরহকতা রক্ষা ও ববরশ্বক মহামাররজরনত চুাদলঞ্জ সমাকাদবলা এবাং সরকাদরর নীরতমালা বাস্তবায়দন 

রবএমইটি’র কার্ মক্রম সুদৃঢ় রাোর লদক্ষু ২০২৫ সাদলর মদে ২০ লক্ষ জনশরি রবদেদশ সপ্ররদণর পররকল্পনা করা হদয়দছ; এ লদক্ষু ২০২৫ 

সাদলর মদে আরও ২০টি নতুন সেদশ জনশরি সপ্ররদণর লক্ষুমাত্রা রনধ মারণ করা হদয়দছ। সেদশর আর্ মসামারজক উন্নয়দন আগামী ২০২৫ সাদলর 

মদে সররমদটন্স প্রবাহ বৃরি কদর ১৫০ রবরলয়ন মরকমন িলার আদয়র পররকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দছ। রনরাপে ও সশািন অরিবাসন রনরিত করার 

জন্য ২০৩০ সাদলর মদে শতিাগ েক্ষ, প্ররশরক্ষত জনশরি সপ্ররদণর লক্ষুমাত্রা রনধ মারণ করা হদয়দছ। এ লদক্ষু সেদশর প্রদতুকটি উপদজলায় 

টিটিরস স্থাপদনর উদদ্যগ গ্রহণ করা হদয়দছ। 

 

২০২২-২০২৩ অর্ ম বছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহঃ 

 ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার পুরুষ এবাং ৪১ হাজার নারী কমীদক প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম েক্ষ কমী রহদসদব গদড় সতালা ; ০৫ লক্ষ কমীর ববদেরশক 

কম মসাংস্থান 

 রবদ্যমান শ্রম বাজার সাংরক্ষণ ও সকারিি-১৯ পরররস্থরতদত শ্রমবাজার সম্প্রসারদনর মােদম েক্ষ স্বল্প েক্ষ সশ্রণীদত অরধক সাংখ্যক কমী 

সপ্ররণ। 

 টিটিরস হদত উত্তীণ ম প্ররশক্ষণার্র্র্ীদের সেদশর অিুন্তদর কম মসাংস্থান। 

 আন্তজমারতক র্াননর প্ররশক্ষণ প্রোদন সক্ষমতা বতররর জন্য প্ররশক্ষকদের সেদশ ও রবদেদশ প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 কাররগরর প্ররশক্ষণ সকন্দ্রসমূহদক আন্তজমারতক মাদনর প্ররতষ্ঠাদন রুপান্তর। 

 উপদজলা পর্ মাদয় টিটিরস রনম মাণ এবাং প্ররশক্ষণ চালু। 

 জনগদণর সোরদগাড়ায় সসবা প্রোন রনরিতকরদণ পর্ মায়ক্রদম সজলাসমূদহ ওয়ানস্টপ সারি মদসর মােদম রবদেশগামী কমীদের স্মাট ম কাি ম 

(িবহগ মর্ন ছাড়পত্র) প্রোন। 

 মরনটররাং বৃরি ও জনসদচতনতামূলক কার্ মক্রদমর মােদম রনরাপে অরিবাসন রনরিতকরণ, মেস্বত্বদিাগীদের অববধ তৎপরতা হ্রাস,  

কমীদের মদে সদচতনতা বৃরি ও ববধিাদব সররমদটন্স প্রবাহ বৃরি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা -৩ 



 

 

 

প্রস্তাবনা 

 

 

 

জনশরি, কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরার প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রুপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষু-  

 

 

মহাপররচালক, জনশরি, কম মসাংস্থান ও  প্ররশক্ষণ ব্যুদরা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

এবাং 

 

সরচব, প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেরশক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর 

----------- তাররদে এই বারষ মক কম মসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হ’ল। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ স্মতত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা -৪ 



 

সসকশন-১ 

 

জনশরি, কম মসাংস্থান ও  প্ররশক্ষণ ব্যুদরা’র রূপকল্প, অরিলক্ষু, কম মসম্পােদনর সক্ষত্র এবাং কার্ মাবরল: 

 

১.১ রুপকল্প (Vision): 

 

ববদেরশক কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ বৃরি, েক্ষতা উন্নয়ন, অরিবাসী কমীদের অরধকতর কল্যাণ ও রনরাপে অরিবাসন। 

 

১.২ অবভলেয (Mission): 

 

রবশ্ব শ্রমবাজাদরর চারহোর রিরত্তদত র্র্ার্র্ কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং সুষ্ঠু ও সুসাংহত অরিবাসন ব্যবস্থাপনার মােদম কম মপ্রতুাশী 

জনদগাষ্ঠীর ববদেরশক কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ বৃরি এবাং অরিবাসী কমীদের সুরক্ষা, অরধকতর কল্যাণ ও অরধকার রনরিত করা। 

 

১.৩ কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র: 

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র: 

 

     ১. ববদেরশক কম মসাংস্থান বৃরি। 

     ২. েক্ষ জনশরি বতরর। 

     ৩. রনরাপে অরিবাসন এবাং প্রবাসী ও রবদেশ গমদনচ্ছু কমীদের কল্যাণ রনরিতকরণ ও সদচতনতা মূলক কার্ মক্রম গ্রহণ। 

     ৪. সররমট্যাদন্সর প্রবাহ বৃরিদত সহায়তা প্রোন। 

 

১.৩.২ সুশাসন ও সংষ্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র:  

 

১. সুশাসন ও সংষ্কারমূলক কা মক্রর্ ক্ষজারদারকরণ 

 

১.৪ কা মািবল : 

 

1. ববদেরশক শ্রমবাজাদরর চারহো অনুর্ায়ী কাররগরর  প্ররশক্ষণ সকন্দ্র ও ইনরস্টটিউট অব সমররন সটকদনালজীসমূদহর মােদম েক্ষ 

জনশরি সৃরি, দেতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ প্রদান ও সারব মক  প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাদক আধুরনরককরণ ও সমদয়াপদর্াগীকরণ, উপদজলা পর্ মাদয় 

টিটিরস স্থাপন; 

 

2. রবদ্যমান শ্রমবাজার সুসাংহতকরন, নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ এবাং সর্ৌরিক অরিবাসন ব্যদয় ববদেরশক কম মসাংস্থান 

ব্যবস্থাপনা;  

 

3. প্রবাসী কমীদের রনরাপত্তা, সুরক্ষা ও কল্যাণ রনরিতকরন, তাদের অরধকার সাংরক্ষণ এবাং ববদেরশক কম মসাংস্থাদনর মােদম সেদশর 

আর্ ম-সামারজক উন্নয়দন অবোন রাো; 

 

4. ররক্রুটিাং এদজরন্সর লাইদসন্স প্রোন, নবায়ন, মরনটররাং  এবাং ববদেরশক কম মসাংস্থান সম্পরকমত কার্ মক্রম সম্পােন, অরিবাসন 

রবষয়ক অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা গ্রহন। 

 

5. রিইএমও এর মােদম রবদেশ গমদনচ্ছু কমীদের নাম িাটাদবদজ রনবন্ধনকরণ, রিঙ্গাররপ্রন্ট, রনরাপে অরিবাসন ও ববধ উপাদয় 

সররমদটন্স প্রবাহ বৃরিদত সদচতনতামূলক কার্ মক্রম, মৃত কমীর মরদেহ সেদশ আনয়ন ও োিন সাংক্রান্ত কার্ মাবরলসহ তার পররবার 

ও রবপেগ্রস্থ প্রবাসী কমীদের আরর্ মক ও প্রদয়াজদন আইনী সহায়তা প্রোন এবাং প্রবাসী কমীদের সন্তানদের রশক্ষাবৃরত্ত প্রোদন 

সহায়তা, সেদশর ০৩টি আন্তজমারতক রবমান বন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ সিদের মােদম রবদেশগামী কমীদের সহায়তা প্রোন। 

 

 

পৃষ্ঠা -৫ 



 

 

ক্ষসকশন-২ 

জনশবি, কম মসংস্থান ও প্ররশেণ ব্যযনরার বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি কম মসম্পােন সূচকসমূহ একক 

প্রকৃত অজমন 
লেযর্াত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ 
বনি মাবরত লেযর্াত্রা অজমননর ক্ষেনত্র 

ক্ষ ৌথভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূনহর নার্ 

উপাত্তসূত্র 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০২৫ সানলর র্নে ২০ লে 

বিনদবশক কর্ মসংস্থান সৃবষ্ট 

স্বল্প দেসহ দেকর্ী 

ক্ষপ্ররণ (পূরুষ ও নারী) 

সংখ্যা  

(লে) 

২.৯২ 

(৭ জুন-২১ 

প মন্ত) 

৬.১৯ 

(র্াি ম -২০২২ 

প মন্ত) 

৫.০০ ৬.০০ ৬.৫০ প্রিাসী কল্যাণ ও বিনদবশক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয়/পররাষ্ট্র/স্বাস্থু ও পররবার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয়/অর্ ম র্ন্ত্রণালয় 

বিএর্ইটি’র িাবষ মক 

প্রবতনিদন/৮র্ 

পঞ্চিাবষ মক 

পবরকল্পনা 

২০২৫ সানলর র্নে ১৫০ 

বিবলয়ন র্াবকমন ডলার 

বিনদবশক মুদ্রার প্রিাহ 

বিনদবশক মুদ্রার প্রিাহ বর্বলয়ন 

র্াবকমন 

ডলার 

২২৫০০ 

(ক্ষর্/২০২১ 

প মন্ত) 

১৫২৯৮.৫ 

(র্াি ম -২০২২ 

প মন্ত) 

৩২০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ৩৭৫০০.০০ িাংলানদশ ব্যাংক/ব্যাংক ও আবথ মক 

প্রবতষ্ঠান বিভাগ 

বিএর্ইটি’র িাবষ মক 

প্রবতনিদন/৮র্ 

পঞ্চিাবষ মক 

পবরকল্পনা/িাংলানদশ 

ব্যাংক 

২০৩০ সানলর র্নে শতভাগ 

দে কর্ী সৃবষ্ট 

প্রবশেণ প্রদান সংখ্যা  

(লে) 

১.৬৭ 

(৭ জুন-২১ 

প মন্ত) 

৫.৫৩ 

(র্াি ম -২০২২ 

প মন্ত) 

৫.২০ ৬.২০ ৭.০০ প্রিাসী কল্যাণ ও বিনদবশক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয়/বিএর্ইটি/কাবরগবর বশো 

ক্ষিাড ম/এনএসবডএ 

বিএর্ইটি’র িাবষ মক 

প্রবতনিদন/৮র্ 

পঞ্চিাবষ মক 

পবরকল্পনা/এসবডবজ 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-৬ 



ক্ষসকশন ৩ 

জনশবি কর্ মসংস্থান ও প্রবশেণ ব্যযনরার কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা 
 

ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

 র্ান 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনেপন 

২০২০-২১ 

(র্াি ম/২০২১ প মন্ত) 

২০২১-২০২২ 

(র্াি ম ২০২২ প মন্ত)  

অসািারণ অবত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলবত 

র্ান 

িলবত 

র্াননর 

বননে 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(১) বিনদবশক 

কর্ মসংস্থান 

বৃবদ্ধ 

 

 

  

২২ 

(১.১) বিদ্যর্ান 

শ্রর্িাজার সংরেণ/ 

সম্প্রসারণ এিং 

নতুন শ্রর্ িাজার 

অনুসন্ধাননর র্ােনর্ 

সৃষ্ট কর্ মসংস্থান 

(১.১.১) বিনদবশক 

কর্ মসংস্থানন দে কর্ীর  

ছাড়পত্র প্রদান 

সর্বষ্ট 
সংখ্যা 

(লে) 

৩ ০.৪৭৫৩ ১.৫৮ ২.২০ ২.০০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৪০ ২.৩০ ২.৪০ 

(১.১.২) বননয়াগকতমানদর 

সানথ/প্রবতবনবির সানথ 

ক্ষ াগান াগ স্থাপন/ক্ষদশ 

পবরদশ মন/বিঠক। 

সর্বষ্ট সংখ্যা 

৩ ১১ ১৩ ১৪ ১৩ ১১ ০৮ ০৬ ১৫ ১৬ 

(১.১.৩) বিনদবশক 

কর্ মসংস্থানন নারী কর্ীর 

ছাড়পত্র প্রদান 

সর্বষ্ট 
সংখ্যা 

(লে) 

৩ ০.২২৪৬৪ ০.৭৫ ০.৪০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.২৫ ০.২০ ০.৪৫ ০.৫০ 

(১.১.৪) কর্ মসংস্থান বৃবদ্ধনত 

িায়রা/বরক্রুটিং এনজন্টনদর 

বননয় সভার আনয়াজন। 

সর্বষ্ট সংখ্যা 

২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ১ -- ৪ ৫ 

(১.১.৫) বিনদবশক 

কর্ মসংস্থানন স্বল্প দে কর্ীর 

ছাড়পত্র প্রদান     

সর্বষ্ট 
সংখ্যা 

(লে) 

২ ১.২৯৫৫৮ ৪.৬১ ৪.৮০ ৪.৩০ ৩.৮০ ২.৮০ ২.৫০ ৫.০০ ৫.৫০ 

(১.২) বরক্রুটিং 

এনজন্সীর বনিবন্ধকরণ 

ও বনয়ন্ত্রণমূলক 

কা মক্রর্ 

(১.২.১) বরক্রুটিং লাইনসন্স 

নিায়ন, নতুন লাইনসন্স প্রদান 

এিং বরক্রুটিং এনজবন্সর অবফস 

স্থান ও র্ মাদা পবরিতমন 

সংক্রান্ত আনিদন বনষ্পবত্তকৃত 

গড় % 

৩ ২২৮  

(সংখ্যায়) 

৮৫.২২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৭ 

(১.২.২) স্থবগত/িাবতলকৃত 

বরক্রুটিং লাইনসন্স। 
গড় % 

২ ১০০ -- ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.২.৩) বরক্রুটিং এনজবন্সর 

বিরুনদ্ধ প্রাপ্ত আনিদনকৃত 

অবভন াগ তদন্ত সানপনে 

বনষ্পবত্তকৃত 

গড় % 

২ -- -- ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৭ 

(১.৩) দূতািাস হনত 

শ্রর্িাজার সম্পবকমত 

তথ্য প্রবতনিদন সংগ্রহ  

(১.৩.১) শ্রর্িাজানরর তথ্য 

সম্ববলত প্রবতনিদন প্রস্তুত। সর্বষ্ট সংখ্যা 

২ ০২ ৩ ২ ১ ১ ০ ০ ৩ ৪ 

 

 

পৃষ্ঠা-৭ 

 



 

ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

 র্ান 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনেপন 

২০২০-২১ 

(র্াি ম/২০২১ 

প মন্ত)  

২০২১-২০২২   

(র্াি ম/২০২২ 

প মন্ত) 

অসািারণ অবত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলবত 

র্ান 

িলবত 

র্াননর 

বননে 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২০২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(২) দে 

জনশবি 

বতবর 

 

  

২০ 

(২.১) প্রবশেণ 

প্রদান 

(২.১.১) পূরুষ কর্ীনক 

প্রবশেণ প্রদান (বপবডওসহ)    
সর্বষ্ট 

সংখ্যা 

(লে) 

৩ ০.৯৬ ৫.১৪ ৫.০০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৫০ ৫.৫০ ৬.০০ 

(২.১.২) RPL প্রদান সর্বষ্ট সংখ্যা ৩ -- ৪২৭১ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৫৫০০ ৬০০০ 

(২.১.৩)  নারী কর্ীনক 

প্রবশেণ প্রদান (বপবডওসহ)    
সর্বষ্ট 

সংখ্যা 

(লে) 

২ ০.২৪ ০.৩৯ ০.৫০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.২৫ ০.২০ ০.৬০ ০.৭০ 

(২.২) প্রবশেণ 

প্রদানন সের্তা 

বৃবদ্ধ 

(২.২.১) প্রবশেকনদর 

ক্ষদনশ/বিনদনশ প্রবশেণ 
সর্বষ্ট সংখ্যা 

৩ ২০১ ৯৯৭ ১৪০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৫০ ১৬০ 

(২.২.২) বনর্ মাণািীন কাবরগবর 

প্রবশেণ ক্ষকন্দ্র সনরজবর্ন/ 

অনলাইনন পবরদশ মন/র্বনটবরং 

সর্বষ্ট সংখ্যা 

৩ -- ১২ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ১৮ ২০ 

(২.২.৩) উপনজলা প মানয় 

টিটিবসনত বনর্ মাণ সর্াপ্তকরণ 
সর্বষ্ট সংখ্যা 

২ -- ১৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ -- -- -- 

(২.২.৪) উপনজলা প মানয় 

টিটিবসনত প্রবশেণ কাষ মক্রর্ 

িালু 

সর্বষ্ট সংখ্যা 

২ -- -- ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৫ 

(২.২.৫) কাবরগবর দেতা ও 

ভাষা দেতা সংক্রান্ত 

আন্তজমাবতক সনদায়ন। 

সর্বষ্ট জন 

১ -- ৪০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৯০ ২৬০ ৪৫০ ৫০০ 

(২.২.৬) সরকারী কর্ মকতমা/ 

কর্ মিারীনদর সের্তার 

উন্নয়ন (সর্সার্বয়ক বিষয় 

বননয় বিনশষ লাবণ মং ক্ষসশন 

আনয়াজনসহ) 

সর্বষ্ট জন 

১ -- ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৯ 

(৩) বনরাপদ 

অবভিাসন এিং 

প্রিাসী ও 

বিনদশ গর্ননচ্ছু 

কর্ীনদর 

কল্যাণ 

বনবিতকরনণ 

সনিতনতামূলক 

কা মক্রর্। 

 

 

 

১৮ 

(৩.১) বনরাপদ 

অবভিাসন সংক্রান্ত 

বিবি-বিিান 

প্রবতপালন 

প মনিেণ 

(৩.১.১) অবভন াগ বনষ্পবত্তর 

উনদ্যাগ গ্রহণ। 

গড় % 

৩ ৩৭২ 

(সংখ্যায়) 

৯৯.৪২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬৮ ৭০ 

 

 

পৃষ্ঠা-৮ 

 



ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

 র্ান 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনেপন 

২০২০-২১ 

(র্াি ম/২০২১ 

প মন্ত)  

২০২১-২২ 

(র্াি ম/২০২১ 

প মন্ত) 

অসািারণ অবত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলবত 

র্ান 

িলবত 

র্াননর 

বননে 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  (৩.২) 

সদচতনতামূলক 

কা মক্রর্ সম্পাদন 

(বনরাপদ 

অবভিাসন/ দেতা 

উন্নয়ন/ 

র্েস্বত্তনভাগীর 

ক্ষদৌরাত্ম হ্রাস 

(৩.২.১) প্রিাসী কল্যাণ 

ক্ষডনের র্ােনর্ বিনদশগার্ী 

কর্ীনদর সহায়তা 

গড় % 

২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

(৩.২.২) দেতা উন্নয়ন ও 

পূনি মাসননর জন্য বপবছনয় 

পড়া জননগাবষ্ঠসহ অভীষ্ট 

জননগাবষ্ঠর সানথ 

জনসংন াগ। 

সর্বষ্ট 

সংখ্যা ২ -- ৩৭ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ৪৫ 

(৩.২.৩) আন্তজমাবতক 

অবভিাসন বদিস উদ াপন 
তাবরখ 

তাবরখ ৩ ১৮/১২/২০২০ ১৮/১২/২০২১ ১৮/১২ 

/২০২২ 

১৮/০১/

২০২৩ 

১৮/০২/

২০২৩ 

-- --- ১৮/১২/২০

২৩ 

১৮/১২/২০

২৪ 

 (৩.২.৪) ক্ষজলায় 

টিটিবস/আইএর্টি/ বডইএর্ওনত 

বনরাপদ অবভিাসন ও দেতা 

বিষয়ক ক্ষসবর্নার আনয়াজন। 

সর্বষ্ট 

সংখ্যা ২ -- ৬৩ ৬৯ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৯ ৬৯ 

(৩.২.৫) NTVQF সম্পনকম 

সনিতন করনত ক্ষিসরকাবর 

সংগঠননর সানথ সভা আনয়াবজত। 

সর্বষ্ট 

সংখ্যা 

 

২ -- ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০ 

(৩.২.৬) বলফনলট/ ক্ষুনদ 

িাতমা/ ক্ষপাস্টার/বিলনিাড ম 
সর্বষ্ট 

সংখ্যা 

(লে) 

১ ৫.৫০ ৩.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.৮০ ১.৫০ ১.২০ ৩.৫০ ৪.০০ 

(৩.২.৭) সার্াবজক ক্ষ াগান াগ 

র্ােনর্ সনিতনতামূলক তথ্য প্রিার 
সর্বষ্ট 

সংখ্যা ১ -- ১০ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১১ ১২ 

(৩.৩) বভসা  ািাই 

(অনলাইনসহ) 

(৩.৩.১) বভসা/িাবহদাপত্র 

 ািাই (অনলাইনসহ) 
গড় % 

২ ১০০ 
১০০ 

১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

(৪) 

ক্ষরবর্ট্যানন্সর 

প্রিাহ বৃবদ্ধনত 

সহায়তা 

প্রদান  

১০ (৪.১) বিি উপানয় 

বিনদবশক মুদ্রা 

ক্ষপ্ররনণ বিনদশগার্ী 

কর্ীনদর উদু্বদ্ধকরণ 

(৪.১.১)টিটিবস/আইএর্টি/ 

বডইএর্ও’র র্ােনর্ র্াঠ প মানয় 

প্রিারণা 

সর্বষ্ট সংখ্যা 

৩ ৩৩ ১০ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১১ ১২ 

(৪.১.২) বিি পনথ ক্ষরবর্নটন্স 

ক্ষপ্ররনণ সনিতনতা বৃবদ্ধনত 

টিবভবস প্রস্তুত 

তাবরখ তাবরখ 

৩ --- 

১৬/১২/২০২১ 

৩১/০১/

২০২৩ 

১৫/০২/

২০২৩ 

১৫/০৩/

২০২৩ 

-- -- -- -- 

(৪.১.৩) আনয়াবজত সভা/ 

ইনলকট্রবনক্স/বপ্রন্ট বর্বডয়ায় 

তথ্য প্রিার 

সর্বষ্ট সংখ্যা 

২ --- 

৪ 

৪ ৩ ২ ১ -- ৫ ৬ 

(৪.১.৪) বিনদশগার্ী কর্ীনদর 

প্রবশেণ র্বডউনল বিি পনথ 

ক্ষরবর্নটন্স ক্ষপ্ররণ বিষয়টি সংন াজন 

তাবরখ তাবরখ 

২ --- 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/১০/

২০২২ 

৩০/১০/

২০২২ 

১০/১১/ 

২০২২ 

২০/১১/

২০২২ 

-- -- -- 

 

পৃষ্ঠা-৯ 



 

 

ক্ষকৌশলগত 

উনেশ্য 

 

ক্ষকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

 র্ান 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনেপন 

২০২০-২১  ২০২১-২২ 

(র্াি ম/২০২২ 

প মন্ত) 

অসািারণ অবত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলবত 

র্ান 

িলবত 

র্াননর 

বননে 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশাসন ও সংষ্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

সুশাসন ও 

সংষ্কারমূলক 

কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ ১. শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত   

১০ --- ---        

২. ই-

গভন্যমান্স/উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 
  

১০ --- ---        

৩. তথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন   

৩ --- ---        

৪. অবভন াগ 

প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 
  

৪ --- ---        

৫. ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 
  

৩ --- ---        

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-১০ 



 

 

 

 

 

 

আরম মহাপররচালক, জনশরি, কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী 

কল্যাণ ও ববদেরশক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরধ সরচব, প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেরশক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় এর 

রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ মত িলািল অজমদন সদচি র্াকব। 

 

 

আরম, সরচব, প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেরশক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী 

কল্যাণ ও ববদেরশক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরধ রহদসদব জনশরি, কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরার মহাপররচালক 

এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এ চুরিদত বরণ মত িলািল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

স্বাক্ষররতঃ 

 

 

 

 

............................................                                                  ...............................  

মহাপররচালক                                                                                          তাররে 

জনশরি, কম মসাংস্থান ও  প্ররশক্ষণ ব্যুদরা 

 

 

 

 

 

...............................................                                               ...............................  

সরচব                                                                                                    তাররে 

প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেরশক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা - ১১



 

 

 

 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ-সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা -১২ 

ক্ররমক নম্বর 
শব্দ-সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 
রববরণ 

১. e-RPL Electronic Recognition of Prior Learning 

২. IM, Japan International Manpower Development Organazation, Japan 

৩. MOU Memorandam of Understanding 

৪. NTVQF National Technical & Vocational Qualification 

Framework 

৫. RPL Recognition of Prior Learning 

৬. আইএমটি ইন্সটিটিউট অব সমররন সটকদনালজী 

৭. টিটিরস সটকরনকুাল সেরনাং সসন্টার (কাররগরর  প্ররশক্ষণ সকন্দ্র) 

৮. রিইএমও 

 

বডবষ্ট্রক্ট এমপ্লয়দমন্ট এন্ড ম্যানপাওয়ার অরিস 

(দজলা কম মসাংস্থান ও জনশরি অরিস) 

৯. রবএমইটি ব্যুদরা অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়দমন্ট এন্ড সেরনাং      

(জনশরি, কম মসাংস্থান ও  প্ররশক্ষণ ব্যুদরা) 



সংন াজনী-২ 

জনশবি, কর্ মসংস্থান ও প্রবশেণ ব্যযনরা’র কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 
 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, অবিশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

(১.১) বিদ্যর্ান শ্রর্িাজার সংরেণ/ সম্প্রসারণ 

এিং নতুন শ্রর্ িাজার অনুসন্ধাননর র্ােনর্ সৃষ্ট 

কর্ মসংস্থান 

(১.১.১) বিনদবশক কর্ মসংস্থানন দে কর্ীর  

ছাড়পত্র প্রদান 

িবহ মগর্ণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র ওনয়িসাইট/িাবষ মক প্রবতনিদন/ 

িবহগ মর্ন শাখা/বিএর্ইটি’র সাভ মানরর প্রবতনিদন 

(১.১.২) বননয়াগকতমানদর সানথ/প্রবতবনবির সানথ 

ক্ষ াগান াগ স্থাপন/ক্ষদশ পবরদশ মন/বিঠক। 

িবহ মগর্ণ/কর্ মসংস্থান শাখা, বিএর্ইটি বিঠক/সভার কা বিিরণী/ইনর্ইল/পবরদশ মন 

প্রবতনিদন 

(১.১.৩) বিনদবশক কর্ মসংস্থানন নারী কর্ীর 

ছাড়পত্র প্রদান 

িবহ মগর্ণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র ওনয়িসাইট/িাবষ মক প্রবতনিদন/ 

িবহগ মর্ন শাখা/বিএর্ইটি’র সাভ মানরর প্রবতনিদন 

(১.১.৪) কর্ মসংস্থান বৃবদ্ধনত িায়রা/বরক্রুটিং 

এনজন্টনদর বননয় সভার আনয়াজন। 

কর্ মসংস্থান/িবহগ মর্ন শাখা, বিএর্ইটি সভার কা বিিরণী/ছবি 

(১.১.৫) বিনদশ গর্ননচ্ছু কর্ীনদর ডাটা ব্যাংনকর 

আপনডট বনবিতকরণ। 
আইটি শাখা, বিএর্ইটি 

 থা থ কর্তমপে কর্তমক ডাটা ব্যাংনকর আপনডট 

সংক্রান্ত ০৪টি প্রবতনিদন 

(১.১.৬) বিনদবশক কর্ মসংস্থানন স্বল্প দে কর্ীর 

ছাড়পত্র প্রদান  

িবহ মগর্ণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র ওনয়িসাইট/িাবষ মক প্রবতনিদন/ 

িবহগ মর্ন শাখা/বিএর্ইটি’র সাভ মানরর প্রবতনিদন 

(১.২) বরক্রুটিং এনজন্সীর বনিবন্ধকরণ ও বনয়ন্ত্রণমূলক 

কা মক্রর্ 

(১.২.১) বরক্রুটিং লাইনসন্স নিায়ন, নতুন লাইনসন্স 

প্রদান এিং বরক্রুটিং এনজবন্সর অবফস স্থান ও 

র্ মাদা পবরিতমন সংক্রান্ত আনিদন বনষ্পবত্তকৃত 

কর্ মসংস্থান শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র কর্ মসংস্থান শাখার 

প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(১.২.২) স্থবগত/িাবতলকৃত বরক্রুটিং লাইনসন্স। কর্ মসংস্থান শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র কর্ মসংস্থান শাখার 

প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(১.২.৩) বরক্রুটিং এনজবন্সর বিরুনদ্ধ প্রাপ্ত 

আনিদনকৃত অবভন াগ তদন্ত সানপনে বনষ্পবত্তকৃত 

কর্ মসংস্থান শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র কর্ মসংস্থান শাখার 

প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(১.৩) দূতািাস হনত শ্রর্িাজার সম্পবকমত তথ্য 

প্রবতনিদন সংগ্রহ  

(১.৩.১) শ্রর্িাজানরর তথ্য সম্ববলত প্রবতনিদন 

প্রস্তুত। 

িবহগ মর্ণ/কর্ মসংস্থান শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র িবহগ মর্ণ/কর্ মসংস্থান শাখার 

প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.১) প্রবশেণ প্রদান (২.১.১) প্রবশবেত পূরুষ কর্ী     প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.১.২) RPL প্রদান প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.১.৩) প্রবশবেত নারী কর্ী প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.১.৪) e-RPL infrastructure 

development 

প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.২) প্রবশেণ প্রদানন সের্তা বৃবদ্ধ (২.২.১) প্রবশেকনদর ক্ষদনশ/বিনদনশ প্রবশেণ প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.২.২) বনর্ মাণািীন কাবরগবর প্রবশেণ ক্ষকন্দ্র 

সরজবর্ন/ অনলাইনন পবরদশ মন/র্বনটবরং 

প্রবশেণ উইং, বিএর্ইটি পবরদশ মন প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.২.৩) উপনজলা প মানয় টিটিবসনত বনর্ মাণ সর্াপ্ত 

করণ 

সংবিষ্ট প্রকল্প পবরিালনকর কা মালয়, বিএর্ইটি সংবিষ্ট প্রকল্প পবরিালনকর প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.২.৪) উপনজলা প মানয় টিটিবসনত প্রবশেণ 

কাষ মক্রর্ িালু 

প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

 

 

পৃষ্ঠা-১৩ 



কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, অবিশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

 (২.২.৫) কাবরগবর দেতা ও ভাষা দেতা সংক্রান্ত 

আন্তজমাবতক সনদায়ন। 

প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(২.২.৬) সরকারী কর্ মকতমা/ কর্ মিারীনদর 

সের্তার উন্নয়ন (সর্সার্বয়ক বিষয় বননয় বিনশষ 

লাবণ মং ক্ষসশন আনয়াজনসহ) 

প্রশাসন/প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি প্রশাসন/প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(৩.১) বনরাপদ অবভিাসন সংক্রান্ত বিবি-বিিান 

প্রবতপালন প মনিেণ 

(৩.১.১) অবভন াগ বনষ্পবত্তর উনদ্যাগ গ্রহণ। কর্ মসংস্থান শাখা, বিএর্ইটি বিএর্ইটি’র কর্ মসংস্থান শাখার 

প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(৩.২) সদচতনতামূলক কা মক্রর্ সম্পাদন (বনরাপদ 

অবভিাসন/ দেতা উন্নয়ন/ র্েস্বত্তনভাগীর ক্ষদৌরাত্ম 

হ্রাস/ ক্ষকাবভড-১৯ পবরবস্থবত ক্ষর্াকানিলা সংক্রান্ত 

(৩.২.১) প্রিাসী কল্যাণ ক্ষডনের র্ােনর্ 

বিনদশগার্ী কর্ীনদর সহায়তা 

আন্তজমাবতক বির্ান িন্দরস্থ প্রিাসী কল্যাণ ক্ষডনক্সর 

ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা, বিএর্ইটি 

আন্তজমাবতক বির্ান িন্দরস্থ প্রিাসী কল্যাণ ক্ষডনক্সর 

প্রবতনিদন 

(৩.২.২) দেতা উন্নয়ন ও পূনি মাসননর জন্য 

বপবছনয় পড়া জননগাবষ্ঠসহ অভীষ্ট জননগাবষ্ঠর সানথ 

জনসংন াগ। 

প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(৩.২.৩) ক্ষজলায় টিটিবস/আইএর্টি/ বডইএর্ওনত 

বনরাপদ অবভিাসন ও দেতা বিষয়ক ক্ষসবর্নার 

আনয়াজন। 

প্রশাসন/প্রবশেণ/কর্ মসংস্থান শাখা, বিএর্ইটি 

প্রশাসন/প্রবশেণ/কর্ মসংস্থান 

শাখা/টিটিবস/আইএর্টি/ বডইএর্ও এর 

প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(৩.২.৪) NTVQF সম্পনকম সনিতন করনত 

ক্ষিসরকাবর সংগঠননর সানথ সভা আনয়াবজত। 
প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(৩.২.৫) বলফনলট/ ক্ষুনদ িাতমা/ ক্ষপাস্টার/বিলনিাড ম বডইএর্ও/টিটিবস/আইএর্টি/বিভাগীয় 

অবফস/বশেনবিবশ প্রবশেণ দপ্তর/বিএর্ইটি 

বলফনলট/ক্ষপাষ্টার/ক্ষুনদ িাতমা/ব্রবশউর/ব্যকনলট এর 

নমুনা কবপ এিং বিল ক্ষিানড মর ছবি। 

(৩.২.৬) সার্াবজক ক্ষ াগান াগ র্ােনর্ 

সনিতনতামূলক তথ্য প্রিার 

িানজট ও আইটি 

অনুশাখা/কর্ মসংস্থান/প্রবশেণ/িবহগ মর্ণ শাখা। 

সার্াবজক ক্ষ াগান াগ র্ােনর্ প্রিাবরত 

সনিতনতামূলক কর্ মকানের ছবি/বভবডও/টিবভবস। 

(৩.৩) বভসা  ািাই (অনলাইনসহ) (৩.৩.১) বভসা/িাবহদাপত্র  ািাই (অনলাইনসহ) িবহগ মর্ণ শাখা, বিএর্ইটি বভসা  ািাই সংক্রান্ত ছবি/প্রবতনিদন 

(৪.১) বিি উপানয় বিনদবশক মুদ্রা ক্ষপ্ররনণ 

বিনদশগার্ী কর্ীনদর উদ্বুদ্ধকরণ 

(৪.১.১) বিি উপানয় ক্ষরবর্নটন্স ক্ষপ্ররণ বিষনয় 

বিএর্ইটি কর্তমক সার্াবজক ক্ষ াগান াগ র্ােনর্ 

তথ্য প্রিার/টিবভবস প্রদশ মন 

িানজট ও আইটি 

অনুশাখা/কর্ মসংস্থান/প্রবশেণ/িবহগ মর্ণ শাখা। 

সার্াবজক ক্ষ াগান াগ র্ােনর্ প্রিাবরত 

সনিতনতামূলক কর্ মকানের ছবি/বভবডও/টিবভবস। 

(৪.১.২) বিি পনথ ক্ষরবর্নটন্স ক্ষপ্ররনণ সনিতনতা 

বৃবদ্ধনত টিবভবস প্রস্তুত 
প্রশাসন (সািারন ক্ষসিা) শাখা, বিএর্ইটি 

প্রশাসন (সািারন ক্ষসিা) শাখা, 

প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(৪.১.৩) আনয়াবজত সভা/ইনলকট্রবনক্স/বপ্রন্ট 

বর্বডয়ায় প্রিার 

প্রশাসন ও অথ ম/প্রবশেণ/কর্ মসংস্থান শাখা, 

বিএর্ইটি 

প্রবশেণ/কর্ মসংস্থান শাখা/টিটিবস/আইএর্টি/ 

বডইএর্ও এর প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

(৪.১.৪) বিনদশগার্ী কর্ীনদর প্রবশেণ র্বডউনল 

বিি পনথ ক্ষরবর্নটন্স ক্ষপ্ররণ বিষয়টি সংন াজন 
প্রবশেণ শাখা, বিএর্ইটি প্রবশেণ শাখার প্রবতনিদন/ডকুনর্ন্টস 

 

 
 

পৃষ্ঠা-১৪ 



 

সংন াজনী-৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক 
ক্ষ সকল অবফনসর সানথ 

সংবিষ্ট 
সংবিষ্ট অবফনসর সানথ কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

বিদ্যর্ান শ্রর্িাজার সংরেণ/ 

সম্প্রসারণ এিং নতুন শ্রর্ িাজার 

অনুসন্ধাননর র্ােনর্ সৃষ্ট কর্ মসংস্থান 

বিনদবশক কর্ মসংস্থানন দে কর্ীর  

ছাড়পত্র প্রদান 

স্বাস্থয ক্ষসিা বিভাগ, স্বাস্থয 

ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

বনি মাবিত কর্ীনদর  থাসর্নয় স্বাস্থয পরীো সম্পন্ন, স্বাস্থয সনিতনতামূলক প্রিারনা, ক্ষর্বডকযাল ক্ষসন্টারসমূনহর 

র্ােনর্ বিনদশগার্ী কর্ীনদর  থা থভানি স্বাস্থয পরীো। উবিবখত র্ন্ত্রণালয় এর অিীন বিভাগ ও 

প্রবতষ্ঠানসমূহ উি কানজর জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত। 

বিদ্যর্ান শ্রর্িাজার সংরেণ/ 

সম্প্রসারণ এিং নতুন শ্রর্ িাজার 

অনুসন্ধাননর র্ােনর্ সৃষ্ট কর্ মসংস্থান 

বননয়াগকতমানদর সানথ/প্রবতবনবির 

সানথ ক্ষ াগান াগ স্থাপন/ক্ষদশ 

পবরদশ মন/বিঠক। 

প্রিাসী কল্যাণ ও 

বিনদবশক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয় 

বিএর্ইটি ও র্ন্ত্রণালয় ক্ষ ৌথভানি সর্ন্বনয়র র্ােনর্ বিনদবশক কর্ মসংস্থান বৃবদ্ধর লনেয কর্ী গ্রহণকারী 

ক্ষদনশর  থা থ কর্তমপে/বননয়াগ কতমা ক্ষকাম্পানী/তানদর প্রবতবনবিনদর সানথ বনয়বর্তভানি ক্ষ াগান াগ/বিঠক 

এিং ক্ষেত্র অনু ায়ী টির্ গঠন কনর ক্ষদনশর শ্রর্ িাজার পবরদশ মন কনরন। 

বিদ্যর্ান শ্রর্িাজার সংরেণ/ 

সম্প্রসারণ এিং নতুন শ্রর্ িাজার 

অনুসন্ধাননর র্ােনর্ সৃষ্ট কর্ মসংস্থান 

কর্ মসংস্থান বৃবদ্ধনত িায়রা/বরক্রুটিং 

এনজন্টনদর বননয় সভার আনয়াজন। 

প্রিাসী কল্যাণ ও 

বিনদবশক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয় 

কাবিত লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবিকহানর বিনদবশক কর্ মসংস্থাননর সুন াগ বৃবদ্ধ তথা দে কর্ মসংস্থান সৃবষ্ট , 

বর্শনসমূহ বভবজট এিং বননয়াগকতমানদর সানথ সর্বন্বত ক্ষ াগান াগ/বিঠনক সহায়তা প্রদান, সর্বন্বত 

আনলািনা ও কর্ মনকৌশনলর র্ােনর্ বিনদবশক কর্ মসংস্থান সৃবষ্ট 

বিদ্যর্ান শ্রর্িাজার সংরেণ/ 

সম্প্রসারণ এিং নতুন শ্রর্ িাজার 

অনুসন্ধাননর র্ােনর্ সৃষ্ট কর্ মসংস্থান 

বিনদবশক কর্ মসংস্থানন নারী কর্ীর 

ছাড়পত্র প্রদান 

স্বাস্থয ক্ষসিা বিভাগ, স্বাস্থয 

ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

বনি মাবিত কর্ীনদর  থাসর্নয় স্বাস্থয পরীো সম্পন্ন, স্বাস্থয সনিতনতামূলক প্রিারনা, ক্ষর্বডকযাল ক্ষসন্টারসমূনহর 

র্ােনর্ বিনদশগার্ী কর্ীনদর  থা থভানি স্বাস্থ ্ পরীোর জন্য বনি মাবরত ক্ষর্বডনকল ক্ষসন্টারসমূনহ স্বাস্থয 

পরীো করাননা হয়। ক্ষর্বডনকল ক্ষসন্টার বনি মািনন এ র্ন্ত্রণালনয়র অিীনস্থ স্বাস্থয অবিদপ্তনর বননয়াবজত 

বিবকৎষকগণনক টিনর্ অন্তর্ভ মি কনর ক্ষসন্টার বনি মািন করা হয়। 

বিদ্যর্ান শ্রর্িাজার সংরেণ/ 

সম্প্রসারণ এিং নতুন শ্রর্ িাজার 

অনুসন্ধাননর র্ােনর্ সৃষ্ট কর্ মসংস্থান 

বিনদবশক কর্ মসংস্থানন স্বল্প দে 

কর্ীর ছাড়পত্র প্রদান  

স্বাস্থয ক্ষসিা বিভাগ, স্বাস্থয 

ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

বনি মাবিত কর্ীনদর  থাসর্নয় স্বাস্থয পরীো সম্পন্ন, স্বাস্থয সনিতনতামূলক প্রিারনা, ক্ষর্বডকযাল ক্ষসন্টারসমূনহর 

র্ােনর্ বিনদশগার্ী কর্ীনদর  থা থভানি স্বাস্থয পরীো। উবিবখত র্ন্ত্রণালয় এর অিীন বিভাগ ও 

প্রবতষ্ঠানসমূহ উি কানজর জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত। 

বরক্রুটিং এনজন্সীর বনিবন্ধকরণ ও 

বনয়ন্ত্রণমূলক কা মক্রর্ 

স্থবগত/িাবতলকৃত বরক্রুটিং 

লাইনসন্স। 

প্রিাসী কল্যাণ ও 

বিনদবশক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয় 

বরক্রুটিং এনজন্টস লাইনসন্স প্রদান, নিায়ন, িাবতল এর অনুনর্াদনকারী কর্তমপে র্ন্ত্রণালয় বিিায় র্ন্ত্রণালনয়র 

অনুনর্াদননর ক্ষপ্রবেনত বিএর্ইটি কর্তমক িবণ মত কা মক্রর্সমূহ সম্পাবদত হয় 

 

 

 

 
 

পৃষ্ঠা-১৫ 

 



কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক 
ক্ষ সকল অবফনসর সানথ 

সংবিষ্ট 
সংবিষ্ট অবফনসর সানথ কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

বরক্রুটিং এনজন্সীর বনিবন্ধকরণ ও 

বনয়ন্ত্রণমূলক কা মক্রর্ 

বরক্রুটিং লাইনসন্স নিায়ন, নতুন 

লাইনসন্স প্রদান এিং বরক্রুটিং এনজবন্সর 

অবফস স্থান ও র্ মাদা পবরিতমন 

সংক্রান্ত আনিদন বনষ্পবত্তকৃত 

প্রিাসী কল্যাণ ও 

বিনদবশক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয় 

বরক্রুটিং এনজন্টস লাইনসন্স প্রদান, নিায়ন, িাবতল এর অনুনর্াদনকারী কর্তমপে র্ন্ত্রণালয় বিিায় র্ন্ত্রণালনয়র 

অনুনর্াদননর ক্ষপ্রবেনত বিএর্ইটি কর্তমক িবণ মত কা মক্রর্সমূহ সম্পাবদত হয় 

দূতািাস হনত শ্রর্িাজার সম্পবকমত 

তথ্য প্রবতনিদন সংগ্রহ  

শ্রর্িাজানরর তথ্য সম্ববলত প্রবতনিদন 

প্রস্তুত। 

প্রিাসী কল্যাণ ও 

বিনদবশক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয় 

বিবিক শ্রর্ িাজানরর িাবহদা বনরুপননর লনেয, বিদ্যর্ান শ্রর্ িাজার সংরেণ এিং সম্প্রসারন, নতুন নতুন 

িাবহদার ক্ষেত্র বিবিতকরনণর ক্ষেনত্র প্রশাসবনক র্ন্ত্রণালনয়র সাবি মক সহন াবগতা, ক্ষিানয়নসল এিং বিএর্ইটি’র 

সর্বন্বত প্রবক্রয়ায় এিং পৃথক পৃথক প্রনিষ্টায় সংগৃহীত শ্রর্ িাজার সম্পবকমত তনথ্যর আনলানক শ্রর্ িাজার 

বিষয়ক সর্বন্বত প্রবতনিদন প্রস্তুত করা সম্ভি হয়। 

সদচতনতামূলক কা মক্রর্ সম্পাদন 

(বনরাপদ অবভিাসন/ দেতা 

উন্নয়ন/ র্েস্বত্তনভাগীর ক্ষদৌরাত্ম 

হ্রাস/ ক্ষকাবভড-১৯ পবরবস্থবত 

ক্ষর্াকানিলা সংক্রান্ত 

বলফনলট/ ক্ষুনদ িাতমা/ 

ক্ষপাস্টার/বিলনিাড ম 

তথ্য ও সম্প্রিার 

র্ন্ত্রণালয় 

ক্ষজলা ও উপনজলা প ানয় বনরাপদ অবভিাসন, দেতা উন্নয়ন এিং র্েস্বত্তনভাগী ক্ষশ্রণীর ক্ষদৌরাত্ম হ্রানস 

টিবভবস ও বিবভন্ন সনিতনতামূলক প্রিার প্রিারনা ক্ষজলা তথ্য অবফনসর র্ােনর্ প্রিার করা হয়। 

বিি উপানয় বিনদবশক মুদ্রা ক্ষপ্ররনণ 

বিনদশগার্ী কর্ীনদর উদ্বুদ্ধকরণ 

বিি উপানয় ক্ষরবর্নটন্স ক্ষপ্ররণ বিষনয় 

বিএর্ইটি কর্তমক সার্াবজক ক্ষ াগান াগ 

র্ােনর্ তথ্য প্রিার/টিবভবস প্রদশ মন 

তথ্য ও সম্প্রিার 

র্ন্ত্রণালয় 

ক্ষজলা ও উপনজলা প ানয় বনরাপদ অবভিাসন, দেতা উন্নয়ন এিং র্েস্বত্তনভাগী ক্ষশ্রণীর ক্ষদৌরাত্ম হ্রানস 

টিবভবস ও বিবভন্ন সনিতনতামূলক প্রিার প্রিারনা ক্ষজলা তথ্য অবফনসর র্ােনর্ প্রিার করা হয়। 

বিি উপানয় বিনদবশক মুদ্রা ক্ষপ্ররনণ 

বিনদশগার্ী কর্ীনদর উদ্বুদ্ধকরণ 

আনয়াবজত সভা/ইনলকট্রবনক্স/বপ্রন্ট 

বর্বডয়ায় প্রিার 

তথ্য ও সম্প্রিার 

র্ন্ত্রণালয় 

ক্ষজলা ও উপনজলা প ানয় বনরাপদ অবভিাসন, দেতা উন্নয়ন এিং র্েস্বত্তনভাগী ক্ষশ্রণীর ক্ষদৌরাত্ম হ্রানস 

টিবভবস ও বিবভন্ন সনিতনতামূলক প্রিার প্রিারনা ক্ষজলা তথ্য অবফনসর র্ােনর্ প্রিার করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 
 

পৃষ্ঠা-১৬ 

 

 



সাংদর্াজনী ৪: (শুধু র্ন্ত্রণালয়/বিভানগর জন্য প্রন াজয)। 

 

সাংদর্াজনী ৫: েপ্তর/সাংস্থার জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

েপ্তর/সাংস্থার নার্: জনশবি,কর্ মসংস্থান ও প্রবশেণ,ব্যযনরা 

কা মক্রনর্রনার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর

দাবয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩  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………………………………১৭ 

১.১ বনবতকতা কবর্টির সভা 

আদয়াজন 

সিা 

আদয়ারজত 

১ সংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও NIS 

ক্ষফাকালপনয়ন্ট

কর্ মকতমা 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ বনবতকতা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

৪ % পবরিালক 

(সকলশাখা) 

৮০% লেযর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   গড় 

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত 

অংশীজননর(stakeholders)   

অংশগ্রহনণ সভা 

 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) এিং 

(প্রবশেণ 

পবরিালনা) 

২ লেযর্াত্রা -- ১   ১    

অজমন      

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

 

প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

২ সাংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও 

উপপবরিালক 

(প্রশাসন) 

২ লেযর্াত্রা -- ১ ১ --   বিএর্ইটি ও এর 

অিীন দপ্তনরর 

কর্ মকতমা/ 

কর্ মিারীনদর জন্য 

শুদ্ধািার প্রবশেণ 

অজমন      

১.৫কর্ ম-পবরনিশউন্নয়ন 

(টিওএেইর্ভি অনকনজা র্ালার্াল 

বনষ্পবত্তকরণ/নবথ বিনষ্টকরণ/পবরোর পবরচ্ছন্নতা  

বৃবদ্ধ/র্বহলানদর জন্য পৃথক ওয়াশরুনর্র ব্যিস্থা 

করা ইতযাবদ) 

উন্নত  

কম ম-পররদবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

পবরিালক(সকল) 

ও 

উপপবরিালক 

(সািারণনসিা) 

০২টি 

৩০/১২/২২ 

৩০/০৬/২৩ 

 

লেযর্াত্রা - ৩০/১২/২২ 

 

- ৩০/০৬/২৩    

অজমন      

১.৬  আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ 

পর্ মাদয়র কার্ মালয় (প্রদর্াজু সক্ষদত্র) 

কর্তমক দাবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধািার 

ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনার বত্রর্াবসক 

অগ্রগরত প্রবতনিদননর ওপর বফডব্যাক 

প্রদান 

বফডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা

অনুবষ্ঠত 

৪ তাবরখ পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও NIS 

ক্ষফাকালপনয়ন্ট

কর্ মকতমা 

১৫/১০/২২ 

১৫/০১/২৩ 

১৫/০৪/২৩ 

১৫/০৭/২৩ 

লেযর্াত্রা ১৫/১০/২২ 

 

১৫/০১/২৩ 

 

১৫/০৪/২৩ 

 

১৫/০৭/২৩    

অজমন      

 



কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর

দাবয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩   

লেযর্াত্রা 

/অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট

অজমন 

অবজমত

র্ান 

র্ন্তব্য 

 

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ মিছনরর রাজস্ব 

এিং উন্নয়ন িানজনটর অনুনর্াবদত 

ক্রয়-পবরকল্পনা  ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-

পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

২ তাবরখ পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও 

উপপবরিালক 

(সািারণনসিা) 

৩১/০৭/২২ লেযর্াত্রা ৩১/০৭/২২ -- -- --    

 

 

 

অজমন      

২.২ অনুনর্াবদত বারষ মক  ক্রয়-

পবরকল্পনা  থা থ বাস্তবায়ন (রাজস্ব 

এিং উন্নয়ন িানজনটর) 

 

ক্রয়-

পবরকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২  

% 

পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও 

উপপবরিালক 

(সািারণনসিা) 

১০০% 

(ক্রর্পুবির্ভত) 

লেযর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%   

অজমন        

২.৩ বাদজট বাস্তবায়ন বাদজট 

বাস্তবারয়ত 

৩ % পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও 

উপপবরিালক 

(সািারণনসিা) 

১০০% 

(ক্রর্পুবির্ভত) 

লেযর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন       

২.৪ প্রকদল্পর PIC সিা আদয়াজন  

 

সিা 

আদয়ারজত 

৩ সাংখ্যা প্রকল্প পবরিালক 

ও উপ প্রকল্প 

পবরিালক 

(সংবিষ্ট প্রকল্প) 

 

PIC-০৪ 

লেযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   সর্বষ্ট 

অজমন      

২.৫ প্রকল্প সর্াবপ্ত ক্ষশনষ প্রকনল্পর 

সম্পদ ( ানিাহন, কবম্পউটার, 

আসিািপত্র ইতযাবদ) বিবি ক্ষর্াতানিক 

হস্তান্তর করা 

প্রকনল্পর 

সম্পদ বিবি 

ক্ষর্াতানিক 

হস্তান্তবরত 

৫ তাররে প্রকল্প 

পবরিালক ও 

উপ প্রকল্প 

পবরিালক 

(সংবিষ্ট প্রকল্প) 

প্রকনল্পর  

সর্াবপ্ত 

সানপনে 

প্রন াজয 

লেযর্াত্রা -- -- --    প্রকল্প সর্াবপ্ত 

সানপনে 

প্রন াজয 
অজমন      

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………..১৮ (অগ্রারধকার রিরত্তদত ১ নাং সহ নুুনতম চারটি কার্ মক্রম) 

৩.১ সরকাবর  ানিাহননর  থা থ 

ব্যিহার বনবশিতকরণ 

 থা থ 

ব্যিহার 

বনবশিতকৃত 

৩ % পবরিালক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

ও উপপবরিালক 

(সািারণনসিা) 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

 
 

পৃষ্ঠা-১৮ 

 

 



 

 

 

 

কা মক্রনর্রনার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর

দাবয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২২-২৩ 

অথ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২২-২৩  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 

৩.২ শুিাচার ও দূনীরত প্ররতদরাদধ 

কম মকতমা/কম মচারীদের ইন- হাউজ 

প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

৫ সংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও 

উপপবরিালক 

(প্রশাসন) 

 

 

১০০ জন লেযর্াত্রা -- -- ৫০  ৫০     

অজমন      

অজমন      

৩.৩ সুষ্ঠুিাদব কার্ মক্রম সম্পােদনর  

রিরত্তদত প্ররত বত্রমারসদক সসরা 

কম মকতমা/কম মচারী রনব মাচন কদর 

অরিস আদেশ জারর 

বনি মাবিত ও 

অরিস আদেশ 

জাররকরণ 

৫ সংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও 

উপপবরিালক 

(প্রশাসন) 

২৪ জন লেযর্াত্রা ০৬ জন ০৬ জন ০৬ জন ০৬ জন    

অজমন      

৩.৪ স্বচ্ছ ও বনরাপদ এিং বিি পনথ 

বিনদবশক কর্ মসংস্থাননর জন্য 

সনিতনতামূলক প্রিারনা 

বিবলকৃত 

ক্ষপাষ্টার/ 

বলফনলট 

৫ সংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম) ও 

উপপবরিালক 

(সািারণনসিা) 

 

১,০০,০০০ লেযর্াত্রা ১০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২০,০০০    

অজমন      

 
 

পৃষ্ঠা-১৯ 



 সংন াজনী ৬: ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন কম মপররকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

ক্রর্  কম মসম্পােন সক্ষত্র  

 
মান 

কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

  লক্ষুমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অবত উত্তম 

উত্তম 
চলরত মান চলরত মান 

এর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯  ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভািন 

সংক্রান্ত কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন ক্ষজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩০ 

 

[১.১]সসবা সহরজকরণ/ রিরজটাইদজশনদর মােদম 

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  

[১.১.১]সসবা সহরজকরণ/ রিরজটাইদজশনদর মােদম ন্যুনতম  

একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবারয়ত 
তাররে ১০ ০৪/০৫/২০২৩ 

১১/০৫/২০২৩ 
১৮/০৫/২০২৩ 

২৫/০৫/২০২৩ 
৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইতঃপূনি ম িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী িারণা, সহবজকৃত 

ও বডবজটাইজকৃত ক্ষসিার ডাটানিজ িালু রাখা সংক্রান্ত 

প মানলািনা সভা   

[১.২.১]ইতঃপূনি ম িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী িারণা, সহবজকৃত ও 

বডবজটাইজকৃত ক্ষসিার ডাটানিজ প্রস্তুতি 
তাররে ২ ১৩/১০/২০২২ 

 

২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ 

--- 

-- 

 
[১.২.২]ইতঃপূনি ম িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী িারণা, সহবজকৃত ও 

বডবজটাইজকৃত ক্ষসিা িালুকৃত 
তাররে ৭ ০৪/০৫/২০২৩ 

১১/০৫/২০২৩ 
১৮/০৫/২০২৩ 

২৫/০৫/২০২৩ 
৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩] ই-নরর্র ব্যবহার বৃরি [১.৩.১] ই-িাইদল ক্ষনাট বনষ্পবত্তকৃত   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪র্ ম রশল্প রবপ্লদবর সম্ভাব্য চুাদলঞ্জ সমাকাদবলায় 

আইন/পরলরস/কম মপররকল্পনা প্রনয়ন এবাং 

রবষয়রিরত্তক কম মশালা আদয়াজন 

[১.৪.১]৪র্ ম রশল্প রবপ্লদবর সম্ভাব্য চুাদলঞ্জ সমাকাদবলায় 

আইন/পরলরস/কম মপররকল্পনা প্রণীত 
তাবরখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪র্ ম রশল্প রবপ্লদবর  চুাদলঞ্জ সমাকাদবলায় 

রবষয়রিরত্তক কম মশালা আদয়ারজত 
সংখ্যা ৩ ২ -- ১ -- -- 

 

 

২ 

[২] প্রাবতষ্ঠাবনক সের্তা 

বৃবদ্ধ  
২০ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 
[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত 

(বত্রমারসক রিরত্তদত) 
সাংখ্যা ৬ ৪ 

৩ 

-- 

২ 

-- 

[২.২] ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন কম মপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবশেণ 

আনয়াবজত  
সাংখ্যা ৩ ৪ 

৩ 
২ 

--- 
-- 

[২.২.২]ই-গিন্যমান্স কম মপররকল্পনা বাস্তবায়দনর জন্য 

বরােকৃত অর্ ম ব্যরয়ত 
% ৩ ৮০% 

৭০% 
৬০% 

৫৫% 
৫০% 

[২.২.৩]কম মপররকল্পনার অধ মবারষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

মরন্ত্রপররষে রবিাদগ/ ঊর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর রনকট সপ্রররত 
তাররে ৩ ১৫/০১/২০২৩ 

২২/০১/২০২৩ 

৩১/০১/২০২৩ 

০৯/০২/২০২৩ 

১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার অধ মবারষ মক স্ব-মূল্যায়ন  

প্ররতদবেন পর্ মাদলাচনা সাংক্রান্ত প্ররতদবেন  মরন্ত্রপররষে 

রবিাদগ/ ঊর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর রনকট সপ্রররত 

তাররে ২ ৩১/০১/২০২৩ 

০৯/০২/২০২৩ 

১৬/০২/২০২৩ 

২৩/০৫/২০২৩ 

২৮/০৫/২০২৩ 

[২.২.৫] সেদশ/রবদেদশ বাস্তবারয়ত ন্যুনতম একটি উদদ্যাগ 

পররেশ মনকৃত 
তাররে ৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

৩০/০৬/২০২৩ 
-- 

-- 
- 

 

 

 
 

পৃষ্ঠা-২০ 



 

সংন াজনী ৭:  

অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

কার্ মক্রদমর সক্ষত্র 

 
মান 

কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-২২ 

লক্ষুমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকতমা (অবনক) ও আবপল 

কর্ মকতমার তথ্য ওনয়িসাইনট এিং বজআরএস 

সফটওয়যানর (প্রন াজয ক্ষেনত্র )  বত্রর্াবসক বভবত্তনত 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল কম মকতমার 

তথ্য হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট আপদলািকৃত 

সংখ্যা 

 
৪   ৪ ৩ - - - 

[১.২] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন প্রাপ্ত অবভন াগ 

বনষ্পবত্ত 
[১.২.১] অবভন াগ বনষ্পবত্তকৃত  % 

৭ 

  
  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩]অবভন াগ বনষ্পবত্ত সংক্রান্ত র্াবসক প্রবতনিদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররণ   
[১.২.১] প্রবতনিদন ক্ষপ্রবরত % ৩   ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 সক্ষমতা অজমন 

 
১১ 

[২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা 

এিং বজআরএস সফটওয়যার বিষয়ক প্রবশেণ আনয়াজন 
[২.১.১] প্রবশেণ আনয়াবজত সংখ্যা 

৪ 

 
  ২ ১ - - - 

[২.২] বত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং বত্রমারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর রনকট সপ্ররণ 
[২.২.১] বত্রমারসক প্ররতদবেন সপ্রররত 

  

সংখ্যা 
৩   ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষস্টকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অিবহতকরণ সভা আনয়াজন 
[২.৩.১] সভা আনয়াবজত সংখ্যা ৪   ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 
 

পৃষ্ঠা-২১ 



 

সংন াজনী ৮:  

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

কার্ মক্রদমর সক্ষত্র 

 
মান 

কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজমন 

২০২০-২১ 

লক্ষুমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম 
চলরত 

মান 

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] বত্রর্াবসক বভবত্তনত   ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পররবীক্ষণ করমটি 

পুণগ মঠন 

[১.১.১]করমটি পুণগ মঠিত 
সংখ্যা 

 
৩ 

  
৪ ৩ ২ ১ -- 

[১.২] বত্রর্াবসক বভবত্তনত   ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পররবীক্ষণ করমটির সিার 

রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসিান্ত বাস্তবারয়ত 

এবাং প্ররতদবেন সপ্রররত 
% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষনয় 

আওতািীন দপ্তর/সংস্থার সর্ন্বনয়  

বত্রর্াবসক বভবত্তনত সভা আনয়াজন 

[১.৩.১] সভা আনয়াবজত 
সংখ্যা 

 
২ -- -- ৪ ৩ ২ ১ -- 

[১.৪] বত্রর্াবসক বভবত্তনত  ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত হালনাগাদকরণ   
[১.৪.১]  হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

৯ 

 
-- -- ৪ ৩ ২ ১ -- 

সক্ষমতা অজমন   ৭ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

কর্ মশালা/প্রবশেণ/নসবর্নার আনয়াজন  

 

[২.১.১] কর্ মশালা/প্রবশেণ/ 

ক্ষসবর্নার আনয়াবজত 

 

সাংখ্যা 

 

৩ -- -- ২ ১ -- -- -- 

[২.২]  সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত রবষদয় 

সস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবরহতকরণ 

সিা আদয়াজন 

[২.২.১]  অিবহতকরণ সভা 

আনয়াবজত 
সাংখ্যা ৪ -- -- ২ ১ -- -- -- 

 

 

 

 
 

পৃষ্ঠা-২২ 



 

সংন াজনী ৯:  

তথ্য অবিকার বিষনয় ২০২২-২৩ অথ মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা  

 

কম মসম্পােদনর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-২১ 

লক্ষুমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকার আইন অনুর্ায়ী রনধ মাররত 

সমদয়র মদে তথ্য প্রারপ্তর আদবেন রনষ্পরত্ত 

 

[১.১.১] রনধ মাররত সমদয়র মদে 

তথ্য প্রারপ্তর আদবেন রনষ্পরত্ত 
% ০৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% -- -- 

[১.২] স্বতঃপ্রনণাবদতভানি প্রকাশন াগ্য সকল 

তথ্য হালনাগাে কদর ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওনয়িসাইনট প্রকাবশত 

তাররে 

 
০৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

৩০-০৬-

২০২৩ 
- - - - 

- 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.৩] িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাশ  
[১.3.১] রনধ মাররত সমদয় িাবষ মক 

প্রবতনিদন প্রকাবশত  
তাবরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 

৩০-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর কুাটালগ  ও 

ইনদিে বতরর/ হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর কুাটালগ  ও 

ইনদিে প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 
তাররে ০৩   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] তথ্য অরধকার আইন ও রবরধরবধান 

সম্পদকম জনসদচতনতা বৃরিকরণ 
[১.5.১]  প্রিার কা মক্রর্ সম্পন্ন  সাংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯  ও এর 

রবরধমালা,প্ররবধানমালা,স্বতঃপ্রনণাবদত তথ্য 

প্রকাশ বননদ মবশকাসহ সংবিষ্ট বিষনয় 

কম মকতমা/কম মচারীদের প্ররশক্ষণ আদয়াজন    

[১.6.১] প্ররশক্ষণ আদয়ারজত সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

  

[১.৭] তথ্য অরধকার সাংক্রান্ত প্রদতুকটি 

বত্রমারসক অগ্রগরত প্ররতদবেন রনধ মাররত সমদয় 

ওনয়িসাইনটর তথ্য অরধকার  সসবাবদে 

প্রকাশ 

[১.৭.১]বত্রমারসক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন ওনয়িসাইনটর তথ্য 

অরধকার  সসবাবদে   প্রকাবশত 

সাংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  

 

 

 

 
 


