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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদেশ এক দ, , িতেযািগতালক এবং স িঁজবাজার গঠেন েয়াজনীয় পশাগত উৎকষ তা ির জ বাংলােদশ
ইউট অব কািপটাল মােকট াপন করা হেয়েছ। ইটউট সরকােরর ‘িডিজটাল বাংলােদশ’, ‘পক ২০২১’, ‘িত পিরকনা
২০২১-২০৪১’, ‘অম পবািষ ক পিরকনা ২০২১-২০২৫’, এবং ‘টকসই উয়ন অভী ২০৩০’ সামেন রেখ িঁজবাজার িবষয়ক িশা
সাের তির বহার এবং মানস িশা দােন সহায়ক িমকা রাখেছ। িবআইিসএম িঁজবাজােরর সাধারণ িবিনেয়াগকারী,
বাজার মতাকারী, পশাজীবী এবং িঁজবাজার সংি সকল কেহাারেদর দতা উয়েন িনয়িমতভােব িবিভ িশা ও িশণ
াাম পিরচালনা করেছ। িবগত িতন অথ বছের ইউট ১৩৬  ইনেভরস এেকশন াােমর মােম িবনাে ৪০৪৩ জনেক
িশিত কেরেছ। একই সমেয় নামমা িফ-ত ৫৪  সা িফেকট িনং াােমর মােম ১৫১৯ জন িঁজবাজার সংি কেহাারেক
িশণ িদেয়েছ। িঁজবাজােরর পশাজীবীেদর জ এক বছর ময়াদী পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট- িপিজিডিসএম
াােম এই সমেয় ১৭৮ জন অয়ন কেরেছন/করেছন। বাংলােদেশর মহান াধীনতার বণ  জয়ী এবং জািতর িপতা বব শখ িজর
রহমােনর জ শতবািষ কী উপলে ই িদন াপী 'ইারাশনাল কনফাের অন সােইেনবল ফাইা অা ইনেভেম ২০২১' শীষ ক
থম আজািতক কনফাের আেয়াজন করা হেয়েছ। এেত রাজ, অেিলয়া, কািরয়া, লা, বাংলােদশ সহ িথবীর িবিভ দশ
থেক ৩২ জন বা অংশ নন এবং এেত টকসই অথ ায়ন ও িবিনেয়ােগর ওপর মাট ৬  ব উপাপন করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

ইউট নন িতান হওয়ায় ইিত সমতার ঘাটিত এবং দশাপী নটওয়ােকর অপিিত রেয়েছ। এছাড়াও, বতমান িঁজবাজার
জব িনভর হওয়ায় িবিনেয়াগকারীেদর িশায় আহ কম। বতমােন কািভড-১৯ মহামারীর াভােবর কারেণ সরাসির (face-to-
face) িশা এবং িশণ কায ম িকটা াহত হে যা আগামীেত িশাথ এবং িশণাথ সংায় িবপ ভাব ফলেত পাের বেল
আশংকা রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

টকসই উয়ন অভী (এসিডিজ)'র গাল ৪ (টােগ ট ৪.৪) এর আেলােক িঁজবাজােরর ািতািনক িবিনেয়াগকারীেদর জ লাই ২০২১
থেক িঁজবাজােরর উপর াতেকার িডী চা করা হেব। এ লে ঢাকা িবিবালেয়র এিফিলেয়শন াির িবষয় ৩১ জায়াির ২০২১
তািরেখ িনিত হেয়েছ। াামর মােম বসমােজর িঁজবাজার সংা দতা এবং কািরগির ান ি পােব যা তােদর কম েে
সফল  হেত  সহায়ক  িমকা  পালন  করেব।  এ  ছাড়াও  দেশর  আপামর  জনসাধারেণর  মানসত  িশা  িনিতকরেণর  লে  িবভাগীয়
শহরেলােত িবিনেয়াগ িশা কায ম সার করা হেব এবং অনলাইন িশা ও িশণ কায ম িনয়িমত ভােব চা করা হেব। িঁজবাজার
সংা জান াল কাশ এবং গেবষণা কায ম জারদােরর মােমও সংি জনেগাীর ান ি পােব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫০ ইনেভরস এেকশন াােমর মােম িবনাে সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর িশণ;
২২ সা িফেকট কােস র মােম িঁজবাজার সংি কেহাারেদর িশণ দান;
িঁজবাজােরর পশাজীবী এবং এ বাজাের পশা গড়েত আহীেদর জ আট মাস ময়াদী পা-ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল
মােকট (িপিজিডিসএম) াােমর ৩  াচ, এবং ই বছর ময়াদী মাার অব এাইড ফাইা অা কািপটাল মােকট
(এমএএফিসএম) াােমর ২ াচ  করা;
কািভড-১৯ পিরিিতেত অনলাইন কায ম পিরচালনা, এবং কািভড-১৯ পরবত সমেয়ও অনলাইন িশণ চা রাখা;
িনয়িমত ওয়াকশপ, সিমনার, িসোিজয়াম, এবং কনফাের এর আেয়াজন;
জান াল অব ফাইািয়াল মােকটস অা গভােণ  এর এক সংা কাশ;
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

িনব াহী িসেড, বাংলােদশ ইউট অব কািপটাল মােকট

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

, দ, স ও িতেযািগতালক িঁজবাজার গঠেন বাজার সংি সকল পেক তািক ও েয়ািগক ান দান।

১.২ অিভল (Mission)
আজািতক পিরমেল বত সব েশষ উািবত িশণ পিত, ত ির বহার এবং ইউেটর সমতা ির মােম
পকের বাবায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িশা, িশণ ও গেবষণার মােম িঁজবাজােরর কায কািরতা িকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. অথ  বাজােরর পশাজীবী, ািতািনক িবিনয়গকারী, এবং ফাইা ও িঁজবাজাের পশা গড়েত আহীেদর জ মাার
অব এাইড ফাইা অা কািপটাল মােকট (এমএএফিসএম) াােমর আেয়াজন;
২. িঁজবাজােরর পশাজীবী এবং এ বাজাের পশা গড়েত আহীেদর জ পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট
(িপিজিডিসএম) াােমর আেয়াজন;
৩. ইনেভরস এেকশন াােমর মােম  িবিনেয়াগকারীেদর/সা িবিনেয়াগকারীেদর িবনাে িশণ দান;
৪. িঁজবাজার সংি কেহাারেদর িনং াােমর/সা িফেকট কােস র মােম িশণ দান;
৫. সমসামিয়ক িবষেয়র উপর ওয়াকশপ, িসোিজয়াম, সিমনার, এবং কনফাের আেয়াজন;
৬. িঁজবাজােরর উপর গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং জান াল কাশ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িঁজবাজাের িশিত িবিনেয়াগকারী/জনবল
ির হার

িজবাজাের িশিত িবিনেয়াগকারী/জনবল
ির হার

% ২৩১৪ ২১৯১ ৫% ৬% ৭% বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িশা,
িশণ ও
গেবষণার মােম
িঁজবাজােরর
কায কািরতা
িকরণ

৭০

[১.১] মাার অব এাইড
ফাইা অা কািপটাল
মােকট (এমএএফিসএম)
পিরচালনা

[১.১.১] চাত
াচ/সিমার
সংা

সমি সংা ২০ ০ ০ ২ ১ ২ ২

[১.২] পা ােয়ট
িডোমা ইন কািপটাল
মােকট (িপিজিডিসএম)
পিরচালনা

[১.২.১] চাত
াচ/সিমার
সংা

সমি সংা ১২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৩] সা িফেকট কাস 
আেয়াজন

[১.৩.১] অিত
কােস র সংা

সমি সংা ১১ ১৮ ১৮ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৪ ২৪

[১.৪] ইনেভরস এেকশন
াাম আেয়াজন

[১.৪.১] অিত
াােমর সংা

সমি সংা ১০ ৪৯ ৩৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[১.৫] ওয়াকশপ/ সিমনার/
কনফাের আেয়াজন

[১.৫.১] অিত
াােমর সংা

সমি সংা ৯ ৫ ৬ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০

[১.৬] জান াল অব
ফাইািয়াল মােকটস
অা গভােণ  কাশ

[১.৬.১] কাশনার
সংা

সমি সংা ৫ ০ ০ ১ ১ ১

[১.৭] গেবষণা পিরচালনা
[১.৭.১] গেবষণার
সংা

সমি সংা ৩ ১ ০ ৩ ২ ১ ৪ ৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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qtfr, frfrs-< qF{, qtflfr dt'ctT{ R-et"t, qd qq.ttEr fu(< fi-fiQ cdfrrst, <t(qrfi*i?qEFEt w
TlfiErE xrr6B-q< ffi qfi-q6 o-<Q m eE gfus <|ft Ewlrm qsft-{ ffi'r rq-rqlfN arn
T3FtI

Elmfig.
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এমএএফিসএম মাার অব এাইড ফাইা অা কািপটাল মােকট

২ িপিজিডিসএম পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট

৩ িবআইিসএম বাংলােদশ ইউট অব কািপটাল মােকট
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] মাার অব এাইড ফাইা অা কািপটাল মােকট
(এমএএফিসএম) পিরচালনা

[১.১.১] চাত াচ/সিমার সংা
অষদ িবভাগ, রিজার িবভাগ, পরীা িনয়ক
িবভাগ

চাত ােচর ভিত িবপােনর কিপ, ভিতত িশাথেদর তািলকা,
াস র নাশ, একােডিমক কােলার

[১.২] পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট
(িপিজিডিসএম) পিরচালনা

[১.২.১] চাত াচ/সিমার সংা
অষদ িবভাগ, রিজার িবভাগ, পরীা িনয়ক
িবভাগ

চাত ােচর ভিত িবপােনর কিপ, ভিতত িশাথেদর তািলকা,
াস র নাশ, একােডিমক কােলার

[১.৩] সা িফেকট কাস  আেয়াজন [১.৩.১] অিত কােস র সংা অষদ িবভাগ, রিজার িবভাগ িশণাথেদর উপিিতর তািলকা

[১.৪] ইনেভরস এেকশন াাম আেয়াজন [১.৪.১] অিত াােমর সংা অষদ িবভাগ, রিজার িবভাগ িশণাথেদর উপিিতর তািলকা (নাম, মাবাইল নর, ই-মইল সহ)

[১.৫] ওয়াকশপ/ সিমনার/ কনফাের আেয়াজন [১.৫.১] অিত াােমর সংা অষদ িবভাগ, রিজার িবভাগ অংশহণকারীেদর উপিিতর তািলকা

[১.৬] জান াল অব ফাইািয়াল মােকটস অা গভােণ  কাশ [১.৬.১] কাশনার সংা অষদ িবভাগ কািশত জান াল এর কিপ

[১.৭] গেবষণা পিরচালনা [১.৭.১] গেবষণার সংা অষদ িবভাগ গেবষণাপের কিপ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:৫২ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:৫২ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

ংযমোজনী ৪: 

দপ্তয/ংস্থোয জোতীয়শুদ্ধোচোযযকৌরকভ মরযকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

দপ্তয/ংস্থোয নোভ: ফোংরোযদইন্সটিটিউটঅফকযোরটোরভোযকমট 

কোম মক্রযভযনোভ কভ মম্পোদনসূচ

ক 

 

সূচযকয

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যন

যদোরয়ত্বপ্রো

প্তব্যরি/

দ 

২০২১-

২০২২অথ মফছ

রযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়নঅগ্রগরতরযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ 

রকোয়োট মো

য 

২য় 

রকোয়োট মো

য 

৩য় 

রকোয়োট মো

য 

৪থ ম 

রকোয়োট মো

য 

রভোট

অজমন 

অরজমত

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরনকব্যফস্থো………………………………..... 

১.১ 

ননরতকতোকরভটিযবোআযয়োজন 

বো আযয়োরজত ৪ ংখ্যো শুদ্ধোচোয

রপোকোর

রয়ন্ট 

 

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ননরতকতোকরভটিযবোযরদ্ধোন্ত

ফোস্তফোয়ন 

ফোস্তফোরয়তরদ্ধো

ন্ত 

৬ % উ-

রযচোরক 

(প্রোন) 

ও 

রডপুটিযয

রজস্ট্রোয 

১০০ রক্ষ্যভোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩সুোনপ্ররতষ্ঠোযরনরভত্তঅংীজ

রনয (stakeholders) 

অংগ্রযণবো 

অনুরষ্ঠতবো ২ ংখ্যো রডপুটিযয

রজস্ট্রোয 

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোয ংক্রোন্ত প্ররক্ষ্ণ 

আযয়োজন 

প্ররক্ষ্ণ 

আযয়োরজত 

  ২ ংখ্যো শুদ্ধোচোয

রপোকোর

রয়ন্ট 

 

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      



কোম মক্রযভযনোভ কভ মম্পোদনসূচ

ক 

 

সূচযকয

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যন

যদোরয়ত্বপ্রো

প্তব্যরি/

দ 

২০২১-

২০২২অথ মফছ

রযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়নঅগ্রগরতরযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ 

রকোয়োট মো

য 

২য় 

রকোয়োট মো

য 

৩য় 

রকোয়োট মো

য 

৪থ ম 

রকোয়োট মো

য 

রভোট

অজমন 

অরজমত

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১.৫ কভ ম-রযযফউন্নয়ন উন্নত কভ ম-

রযযফ 

    ২ ংখ্যো 

ও 

তোরযখ 

রযচোরক 

(প্রোনও

অথ ম) ও 

রচরকৎোক

ভ মকতমো 

২ 

 

রক্ষ্যভোত্রো  (১) 

৩০-১২-

২০২১ 

 (১) 

৩০-৫-

২০২২ 

  ১. রযষ্কোয-

রযচ্ছন্নতো 

রনরচচতকয

রন রযদ মন  

২. টিওএন্ডই 

ভুি 

অযকযজো 

ভোরোভোর 

রফনষ্টকযণ 

অজমন      

১.৬ 

জোতীয়শুদ্ধোচোযযকৌরকভ মরযকল্প

নো, ২০২১-২২ ও 

নত্রভোরকরযফীক্ষ্ণপ্ররতযফদনং

রিষ্টভন্ত্রণোরযয়দোরখর ও 

স্বস্বওযয়ফোইযটআযরোডকযণ 

কভ মরযকল্পনো  

ও 

নত্রভোরকপ্ররত

রফদনদোরখরকৃত 

ও 

আযরোডকৃত 

    ১ তোরযখ শুদ্ধোচোয

রপোকোর

রয়ন্ট 

১০ অযটোফয 

২০২১ 

১০ জোনুয়োরয 

২০২২ 

১০ এরপ্রর 

২০২২ 

১০ জুরোই 

২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো ১০ 

অযটোফয 

২০২১ 

১০ 

জোনুয়োরয 

২০২২ 

১০ 

এরপ্রর 

২০২২ 

১০ 

জুরোই 

২০২২ 

   

অজমন      

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চররক/ ভোঠ 

ম মোযয়য কোম মোরয় (প্রযমোজয রক্ষ্যত্র) 

কর্তমক 

দোরখরকৃতজোতীয়শুদ্ধোচোযযকৌরক

ভ মরযকল্পনো ও 

রযফীক্ষ্ণপ্ররতযফদযনযওযরপড

ব্যোকপ্রদোন 

রপডব্যোকবো/

কভ মোরোঅনুরষ্ঠ

ত 

   ৪ তোরযখ   রক্ষ্যভোত্রো       প্রযমোজযনয়  

(ইন্সটিটিউযট

যভোঠম মোযয়

রকোনকোম মোরয়

রনই) 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয তোররকো 

প্রদত্ত পুযস্কোয     ১ তোরযখ শুদ্ধোচোযপুয

স্কোযপ্রদোযন

২০ জুন 

২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো    ২০ জুন 

২০২২ 

   



কোম মক্রযভযনোভ কভ মম্পোদনসূচ

ক 

 

সূচযকয

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যন

যদোরয়ত্বপ্রো

প্তব্যরি/

দ 

২০২১-

২০২২অথ মফছ

রযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়নঅগ্রগরতরযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ 

রকোয়োট মো

য 

২য় 

রকোয়োট মো

য 

৩য় 

রকোয়োট মো

য 

৪থ ম 

রকোয়োট মো

য 

রভোট

অজমন 

অরজমত

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ওযয়ফোইযট প্রকো গঠিতকরভ

টি 

অজমন 

 

 

     

২.  আরথ মক ব্যফস্থোনো উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ মফছযযযক্রয়-

রযকল্পনো  

(প্রকযল্পযঅনুযভোরদতফোরল মকক্রয়রয

কল্পনো)   ওযয়ফোইযটপ্রকো 

ক্রয়-

রযকল্পনোওযয়

ফোইযটপ্রকোর

ত 

২ তোরযখ রযচোরক 

(প্রোন 

ও অথ ম) 

২৯ জুরোই 

২০২১ 

রক্ষ্যভোত্রো ২৯ 

জুরোই 

২০২১ 

৩০ 

রডযম্বয 

২০২১ 

৩০ ভোচ ম 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২২ 

   

অজমন      

২.২ প্রকযল্পয PSC ও PIC 

বো আযয়োজন  

বো আযয়োরজত ২ ংখ্যো   রক্ষ্যভোত্রো       প্রযমোজযনয় 

অজমন      

২.৩ ফোরল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ 

ফোস্তফোয়ন 

ফোরল মক উন্নয়ন 

কভ মসূরচ 

ফোস্তফোরয়ত 

   ২ %   রক্ষ্যভোত্রো       প্রযমোজযনয় 

অজমন      

২.৪ 

প্রকল্পভোরপ্তযযলপ্রকযল্পযম্পদ 

(মোনফোন, করম্পউটোয, 

আফোফত্রইতযোরদ) 

রফরধযভোতোযফকস্তোন্তযকযো 

 

প্রকযল্পযম্পদ

রফরধযভোতোযফক

স্তোন্তরযত 

    ২ তোরযখ   রক্ষ্যভোত্রো       প্রযমোজযনয় 

অজমন      

৩. শুদ্ধোচোযংরিষ্টএফংদুনীরতপ্ররতযযোযধোয়কঅন্যোন্যকোম মক্রভ……………..৩০ (অগ্রোরধকোয রবরত্তযত নুযনতভ াঁচটি কোম মক্রভ) 

৩.১একোযডরভককযোযরন্ডোযপ্রণয়ন কযোযরন্ডোযপ্রণীত ৪ তোরযখ রডপুটিযযরজ

স্ট্রোয 

২৯ জুরোই 

২০২১ 

রক্ষ্যভোত্রো ২৯ 

জুরোই 

২০২১ 

      

অজমন      

৩.২একোযডরভকরফোকোম মক্রভভরনট

রযং (রনয়ভ ও ভয়ভতক্লো, 

যীক্ষ্োআযয়োজনংরিটকোজ) 

কোম মক্রভরযফীক্ষ্

ণকৃত 

৪ % রডপুটিযযরজ

স্ট্রোয 

১০০ রক্ষ্যভোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      



কোম মক্রযভযনোভ কভ মম্পোদনসূচ

ক 

 

সূচযকয

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যন

যদোরয়ত্বপ্রো

প্তব্যরি/

দ 

২০২১-

২০২২অথ মফছ

রযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়নঅগ্রগরতরযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ 

রকোয়োট মো

য 

২য় 

রকোয়োট মো

য 

৩য় 

রকোয়োট মো

য 

৪থ ম 

রকোয়োট মো

য 

রভোট

অজমন 

অরজমত

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩নত্রভোরকব্যয়প্ররতযফদনপ্রকো প্ররতযফদনপ্রকো

রত 

৪ ংখ্যো রযচোরক 

(প্রোন 

ও অথ ম) 

 

 

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৪ইন্সটিটিউটকর্তমকরযচোররতরক্ষ্ো

ওপ্ররক্ষ্ণকোম মক্রযভ ‘ রফোজীকযণ 

ও উদ্ভোফন ’ 

রফলয়কভরডউরঅন্তভু মিকযণ 

ভরডউরঅন্তভু মি ৪ ংখ্যো রযচোরক 

(স্টোরডজ) 

ও 

ইযনোযবন

টিভ 

 

১ রক্ষ্যভোত্রো   ১     

অজমন      

৩.৫দক্ষ্তোযআধুরনকোয়যনকভ মচোযীযদ

যউযুিপ্ররক্ষ্ণ এ রপ্রযণ 

প্ররক্ষ্ণপ্রোপ্তকভ ম

চোযী 

৪ ংখ্যো ননরতকতো

করভটি 

৮ রক্ষ্যভোত্রো ২ ২ ২ ২    

অজমন      

রফ:দ্র:- রকোন ক্ররভযকয কোম মক্রভ প্রযমোজয নো যর তোয কোযণ ভন্তব্য করোযভ উযেখ কযযত যফ।  

 



 -                          ২০২১-২২                                            

    

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১]  -                     

                            

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ৫ 

১৬ ০৩ ২০২২ ১৪ ০৪ ২০২২ ০৫ ০৫ ২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  
িাতরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]       তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০ ১২ ২০২২ ১৩ ০১ ২০২০ ২০ ০১ ২০২২ 

[১ ৪]                              ,  হ     

                                         
[১ ৪ ১]              

       ৪ ৩০ ০৮ ২০২১  ১৫ ০৯ ২০২১  ৩০ ০৯ ২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৪.১] ই-ফাইকল                % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় 

তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা আকয়ািন 
[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি 

     ৪ ২ ১ - 

২ 

[২]                     ১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২ ১ ২]                      িথ্য বািায়কন 

       

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২ ২ ১]                                

         

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২ ২ ৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২ ২ ৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন 

র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊ্্র্রধধবিন কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩ ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি উকযাগ 

পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 

 



                                                                                    -       , ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কেযসম্পাদন 

সূচক 

 

 

      একক 

 

কেযসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২

০-২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                       

                          

                         

             

[১.১.১]  অতনক ও 

আতিল কে যকতযার 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওমেবসাইমে 

আিমলাডকৃত 

         

      

         , 

           

     

     

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

িতরবীেণ ও 

সেেতাবৃতি 

 

২০ 

 ২ ১                      

                          

                      

                          

       

 ২ ১ ১          

         

      

        

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 ২ ২                             

                       

                     

       

 ২ ২ ১        

        

         , 

         , 

        

       

     
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত িতরবীেণ 

এবং ত্রত্রোতসক িতরবীেণ প্রততমবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযিমের তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রোতসক 

প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত 

        

               ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 ২ ৪                         

                          

              

 ২ ৪ ১      

      

     

                ৪ - - ২ ১  - - 

 



মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র দপ্তর এর সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন কম য-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
প্রমাণক 

 

একক 

 

কে যসম্পা

দন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তে 
উত্তে 

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১0 

[১.১] সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

পতরবীেণ কতেটির তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ত 

িাস্তিায়ন 

প্রবিয়িদন 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

ত্রৈমাবসক বভবিয়ি হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওয়য়িসাইয়ে  

প্রবি ত্রৈমাবসয়ক 

হালনাগাদকৃি 

ওয়য়িসাইয়ে 

হালনাগাদকৃি 

সসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সেেতা 

অর্যন ও 

পতরবীেণ 

১5 

[২.১] সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি বিষয়ক  

প্রবিক্ষণ আয়য়াজন  

 

[১.১.১] প্রবিক্ষণ 

আয়য়াবজি 

প্রবিক্ষণ আয়দি, 

আয়লাচ্যসূবচ্, 

প্রবিক্ষণার্থীয়দর 

িাবলকা, 

হাবজরািীে 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান তবষময় 

ক্ষেকম াল্ডারগমণর সেন্বময় 

অবত তকরণ সভা আময়ার্ন 

[১.৩.১]  

অিবহিকরণ সভা 

অনুবষ্ঠি 

সভার কার্ যবিিরণী সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 

 



                ২০২১-২২                                                        ) 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কেযসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কেযসম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রোণক অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ যাতরত সেময়র েমে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] তনধ যাতরত সেময়র 

েমে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যতন কার্ যালময় ক্ষপ্রতরত  

প্রততমেদন 

 

সেেতা 

    

১৫ 

[১.২]                       

   হালনাগাদ কমর           

     

[১.2.১]            

তথ্য           

       

তাতরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃত 

             

              

ওময়েসাইমের তলিংক। 

 ১                         
 ১ 3 ১         

                
       ০    

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - োতষ যক প্রততমেদমনর কতি 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসামর র্ােতীয় তমথ্যর 

কযাোগতর  ও কযাোলগ তততর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তমথ্যর 

কযাোগতর  ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাতরখ ০    
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সিংতিষ্ট তেষয় অন্তর্ভ যক্তকৃত 

োতসক সেন্বয় সভার 

কার্ যতেেরণী 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইন ও 

তেতধতেধান সম্পমকয র্নসমচতনতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]              

    
সিংখ্যা ০৩     ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসতেনার, কে যশালার 

অতিস আমদশ তকিংো 

প্রচারিমত্রর কতি। 

[১.৬]                 

কেযকতযামদর প্রতশেণ আময়ার্ন    

[১.6.১] প্রতশেণ 

আময়াতর্ত সিংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রতশেণ আময়ার্মনর 

অতিস আমদশ 
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