
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

অধ্যক্ষ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র  

 

এবং 

 

মহাপররচালক, জনশরি, কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা - এর 
মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ মক কম মসম্পােন চুরি 

 
 
 
 
 
 
 

জুলাই ১, ২০২০-জুন ৩০, ২০২১ 
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সুচীপত্র 
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উপক্রমজণকা (Preamble) 

 
 
 
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকাি প্রাজ্ঠানাজ ক ্ক্ষ্া দ্জ , বচ্ছতা্া জ িবাবজ্জি শিাি্াি কিা, 

সুোস  সংি্কিণ এবং সম্পন্ন্ি যথাযথ ব্যবিাি জ জি্কিন্নণি মাধ্যন্নম রূপকল্প ২০২১ এি যথাযথ বাস্তবায়ন্ন ি লন্নক্ষে- 

 
 
অধ্যক্ষ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকা গণপ্রিা্ন্ত্রী বাংলান্ন্ে সিকাি  

 

এবং 

 

মিা-পজিচালক ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ ব্যেন্নিা (জবএমইটি), গণপ্রিা্ন্ত্রী বাংলান্ন্ে সিকাি এি মন্নধ্য ২০২০ সান্নলি          

    জুলাই    মান্নসি     ২৮      ্াজিন্নখ এ বাজষ মক কম মসম্পা্  চুজি বচ্াক্ষজি্ িল। 

 
 
এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরিত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র এি কম মসম্পা্ন্ন ি সাজব মক জচত্র  

(Overview of the Performance of the Sheikh Fazilatunnesa Mujib Mohila TTC) 
 

 

সাম্প্রজ্ক অিম , চোন্নলঞ্জ এবং ভজবষ্যৎ পজিকল্প া 

 

সাম্প্রজ্ক বছিসমূন্নিি ০৩ (জ্ ) বছি প্রধা  অিম  সমূিঃ 

  

প্রবাসী কল্যাণ জ ববন্ন্জেক কম মসংস্থা  মন্ত্রণালয়, জেক্ষা মন্ত্রণালয়, অথ ম মন্ত্রণালয় এবং ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ ব্যেন্নিা কর্তমক 

প্র্ত্ত জবজভে কায মক্রম যথা - (১) ৬ মাস শময়া্ী ের্ ম শকাস ম, (২) অথ ম মন্ত্রণালয় এি SEIP শপ্রাগ্রান্নমি আজ্ায় ৪ মাস শময়া্ী ৩৬০ 

ঘন্টাি ের্ ম শকাস ম, মা  ীয় প্রধা  মন্ত্রীি কায মালয় কর্তমক শঘাজষ্ ১ লক্ষ ্ক্ষ জ প্রজেজক্ষ্ ড্রাইভাি ব্িীি লন্নক্ষে ড্রাইজভং শকাস ম (পুরুষ জ 

মজিলা), City & Guilds, UK অনুন্নমাজ্্ Accomodation Services (Inductrial House Keeping), (৩) CBT&A 

(Assessment), (৪) Orientation Course, (৫) House Keeping এবং (৬) িাপান্ন ি শর্কজ কোল ইন্টা ম জ 

শকয়ািজগভািন্ন্ি উপন্নযাগী িাপা ীি ভাষা জেক্ষ  শকাস ম যািা সফল্াি সজি্ পজিচাজল্ িন্নছতা। অত্র শকন্দ্র শথন্নক ইন্ন্ামন্নধ্য BTEB-

Gi AvIZvq 06 wU RTO অনুন্নমাজ্্ অকুন্নপেন্ন  RPL প জ্ন্ন্ শমার্ ২৬৫৪  ি ন্নক স ্ায়  কিা িন্নয়ন্নছ এবং NSDA 

অনুন্নমাজ্্ প্রজ্াঠানা  জিন্নসন্নব জ বজি্ িজয়াি সক্ষম্া অিম  কন্নিন্নছ। অত্র শকন্নন্দ্রি মাধ্যন্নম শ্ন্নে-জবন্ন্ন্নে চাকুিীি চাজি্া অনুযায়ী 

০২ বছি এসএসজস (ন্নভান্নকে াল) শকাস মসি শমার্ ১৮টি শকান্নস ম উে্ প্রজেক্ষণ প্র্া  কিা িয় এবং বাৎসজিক উত্তীণ ম প্রজেক্ষাথীি সংখ্যা 

২০১৭ সন্ন  ৬০,৮৬৯ ি , ২০১৮ সন্ন  ৩০,১১০ ি  জ ২০১৯ সন্ন  ১৮,১৮৬ ি । অ্েন্ত কম খিন্নচ অ্ক্ষ ি েজিন্নক ্ক্ষ 

ি েজিন্ন্ রুপান্তন্নিি মাধ্যন্নম শ্ন্নে-জবন্ন্ন্নে কম মসংস্থান্ন ি িন্য প্রজ্ বছি ১৯,০০০ ি  প্রজেক্ষণ প্র্া ই অত্র প্রজ্ঠানান্ন ি লক্ষে। 
 
 

 

সমস্যা জ চোন্নলঞ্জসমূিঃ  
 

১। প্রযুজিি পজিব্মন্ন ি সান্নথ সান্নথ Course Curriculum এি পজিব্ম । 

২। ভজ্মকৃ্ ছাত্র/ছাত্রীন্ন্ি সংখ্যাি তুল ায় উপজস্থজ্ি িািন্নক ক্রমান্বন্নয় সন্নন্তাষি ক পয মান্নয় উেী্ কিণ এবং ড্রপআউর্ এি িাি   

    শূন্নন্যি শকাঠায় আ য় ।  

৩। আধু জক প্রযুজি ব্যবিান্নিি মাধ্যন্নম প্রেজক্ষণ প্র্ান্ন  প্রেজক্ষকগণন্নক প্রেজক্ষ্ কিণ। 

৪। দ্জত্ত জ শসবামূলক জেক্ষা জবমুখী সংস্কৃজ্। 

৫। প্রেজক্ষণাথী্ন্নি কম মসংস্থান্ন ি ব্যবস্থা কিা (Job Placement)| 

 

 

ভজবষ্যৎ পজিকল্প াঃ 

১। চলমা  শকাস ম সমূন্নিি মা  আন্তিমাজ্ক পয মান্নয় উেী্ কিণ এবং আন্তিমাজ্ক বচ্ীকৃজ্ (International Recognation) 

    অিম  কিা। 

২। ববন্ন্জেক শ্রম বািান্নিি চাজি্া অনুযায়ী  তু   তু  শেন্নে প্রজেক্ষণ শকাস ম চালু কিা এবং প্রজেক্ষন্নণি মাধ্যন্নম অ্ক্ষ জ বচ্ল্প্ক্ষ  

    কম মক্ষম ি ন্নগাজিি সংখ্যা হ্রাস কি্ঃ ্ক্ষ ি েজি দ্জ  কিা। 

৩। প্রজেক্ষণ শকন্দ্রন্নক বহুমাজত্রক ব্যবিান্নিি জ জমন্নত্ত উচ্চ্ি প্রজেক্ষণ শকাস ম এবং জি্ীয় জেফ্ট চালু কিা। 

৪। NTVQF (National Technical and Vocational Qualification Framework) স া্ায়  চালু কিা। 

৫। Online/web-based প্রজেক্ষণ কায মক্রম। 

৬। CBT (Competancy Based Training) প্রজেক্ষণ চালু এবং স ্ায়  কিা। 

৭। Blended mode (online and offline) এি প্রজেক্ষণ চালু কিা। 

 

 

২০২০-২১ অথ ম বছন্নিি সম্ভাব্য প্রধা  অিম সমূিঃ 

 ২,০০০ ি  পুরুষ এবং ৪,০০০ ি   ািী কমীসি শমার্ ৬,০০০ ি ন্নক প্রজেক্ষণ প্র্া  জ কম মসংস্থান্ন ি িন্য ্ক্ষ কমী প্রস্তু্ কিা।    

 শ্রমবািান্নিি চাজি্া অনুযায়ী আন্তিাজ্মক মা সম্পে জবজভে শেন্নে প্রজেক্ষণ প্র্া । 

 অ্ক্ষ জ বচ্ল্প্ক্ষ ি ন্নগাজঠানন্ন্ ্ক্ষ্া উেয়  প্রজেক্ষণ প্র্া । 

 ্ক্ষ্া উেয়ন্ন ি মাধ্যন্নম অভেন্তজি  জ ববন্ন্জেক কম মসংস্থা  দ্জ , ্াজিদ্র জবন্নমাচ । 

 কম মক্ষম ি েজিন্নক কাজিগজি জেক্ষা গ্রিন্নণ উিু কিণ। 

 জ িাপ্ অজভবাস  জ কমীন্ন্ি বচ্াথ ম িক্ষায় জবন্ন্ে গমন্ন চ্ছু কমীন্ন্ি সন্নচ্ ্া দ্জ ।  
 

পৃষ্ঠা - ০৪ 



 

 

 

 

শসকে -১ 
 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকাি রুপকল্প (Vission), অজভলক্ষে (Mission), শকৌেলগ্ উন্নেশ্যসমূি এবং 

কায মাবজলঃ 

 

১.১ রুপকল্প (Vision): 

 

্ক্ষ্া উেয় , ববন্ন্জেক কম মসংস্থা  দ্জ , জ িাপ্ অজভবাস  জ শিজমন্নর্ন্স এি প্রবাি দ্জ , শবকািত্ব হ্রাস জ অথ মন জ্ক উেয় ।   

 

১.২ অজভলক্ষে (Mission): 

স্থা ীয় জ আন্তিমাজ্ক শ্রমবািান্নিি চাজি্া অনুযায়ী আন্তিমাজ্ক মা সম্পে প্রজেক্ষণ প্র্া । 

 

১.৩ শকৌেলগ্ উন্নেশ্যসমূি (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজে্ক্ষণ শকন্নন্দ্রি শকৌেলগ্ উন্নেশ্যসমূি: 

 

    ১. ্ক্ষ ি েজি ব্জি। 

   ২. জ িাপ্ অজভবাস  এবং প্রবাসী জ জবন্ন্ে গমন্ন চ্ছু কমীন্ন্ি কল্যাণ জ জছতা্কিণ। 

   ৩. শিজমট্যান্স প্রবাি দ্জ ন্ন্ সিায়্া প্র্া । 

   ৪. দ্জত্তমূলক কাজিগজি প্রজেক্ষণ গ্রিন্ন  উদ্ধু  কিণ। 

 

 

১.৪ কায মাবজল (Functions): 

১. অভেন্তিীণ জ আন্তিাজ্মক শ্রমবািান্নিি চাজি্াি সান্নথ সান্নথ সামঞ্জস্য শিন্নখ ্ক্ষ্া উেয়  প্রজেক্ষণ প্র্া । 

২. সাজব মক প্রজেক্ষণ ব্যবস্থায় আধুজ ক প্রযুজিি ব্যবিাি 

৩. SEIP প্রকন্নল্পি আজ্াধী  প্রজেক্ষণাথীন্ন্ি িন্য প্রজেক্ষণ শেন্নষ ৭০ % কম মসংস্থা  সৃজি। 

৪. RPL পিীক্ষাি মাধ্যন্নম ্ক্ষ্া যাচাই পূব মক স ্ প্র্া । 

৫. শপো জ দ্জত্তমূলক প্রজেক্ষণ গ্রিন্নণ উিু কিণ। 

৬. ই-লাজ মং প্রজেক্ষণ চালু জ বাস্তবায় । 
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সসকশন-২ 

জবজভে কায মক্রন্নমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম মসম্পা্  সূচকসমূি 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃ্ 
লক্ষেমাত্রা  

২০২০-২১ 

প্রন্নক্ষপণ   

জ ধ মাজি্  লক্ষেমাত্রা অিমন্ন ি শক্ষন্নত্র 

শযৌথভান্নব ্াজয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/জবভাগ/ সংস্িাসমূন্নিি 

 াম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

্ক্ষ ি েজি সৃজি প্রজেজক্ষ্ কমী     
সংখ্যা 

(িািাি) 
১৫.৩৫ ৯.৮০৭ ৬ ৭ ৮ 

প্রবাসী কল্যাণ জ ববন্ন্জেক 

কম মসংস্থা  মন্ত্রণালয় / অথ ম 

মন্ত্রণালয়/এসইআইজপ/ জবএমইটি 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি 

প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্ । 

স্থা ীয় কম মসংস্থা  সৃজি প্রজেক্ষণাথীগন্নণি স্থা ীয় কম মসংস্থা ।  % ৭৮ ৭০ ৭০ ৮০ ৮০ অথ ম মন্ত্রণালয়/এসইআইজপ 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি 

প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  এবং 

এসইআইজপ-এি শেজণং 

ম্যান্ন িন্নমন্ট জসন্নেম। 

কাজিগজি প্রজেক্ষন্নণ 

অংেগ্রিণকািী দ্জ  

কাজিগজি প্রজেক্ষন্নণ সন্নচ্ ্া দ্জ  

(জলফন্নলর্ প্রকাে জ শপািাি জব্িণ, 

জবজ্ঞজপ্ত প্রচাি, ব্যা াি প্র্জে ম্ ) 

সংখ্যা 

(িািাি) 
২৭ ৩০ ২০ ১৬ ১৭ 

প্রবাসী কল্যাণ জ ববন্ন্জেক 

কম মসংস্থা  মন্ত্রণালয় / এসইআইজপ 

জবএমইটি 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি 

প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্ । 
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শসকে -৩ 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকা’ি শকৌেলগ্ উন্নেশ্য, অগ্রাজধকাি, কায মক্রম, কম মসম্পা্  সূচক এবং লক্ষেমাত্রা সমূি: 
 

শকৌেলগ্ 

উন্নেশ্য 

শকৌেলগ্ 

উন্নেন্নশ্যি মা  
কায মক্রম কম মসম্পা্  সূচক একক 

কম মসম্পা্  

সূচন্নকি মা  

প্রকৃ্ অিম  

লক্ষেমাত্রা/জ ণ মায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রন্নক্ষপ  

(Projection) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 
২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকা এি শকৌেলগ্  উন্নেশ্য সমূি 

(১) ্ক্ষ   

     ি েজি  

     সৃজি 

৪৫ 

(১.১) প্রজেক্ষণ প্র্া  

(১.১.১) প্রজেজক্ষ্ কমী     সংখ্যা 

(িািাি) 
২৫ ১৫.৩৫ ৯.৮০৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

(১.১.২) প্রজেজক্ষ্  ািী কমী সংখ্যা 

(িািাি) 
১৫ ৭.১০৯ ৪.৮১০ ৪ ৩ ২ ১ ০.৫ ৫ ৬ 

(১.২) কম মসংস্থা  সৃজি 

(১.২.১) প্রকন্নল্পি আজ্ায়  

          প্রজেক্ষণাথীগন্নণি  

          স্থা ীয় কম মসংস্থা । 

% ৫ ৭৮ ৭০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৮০ 

(২) জ িাপ্   

     অজভবাস    

     জ জবন্ন্েী       

     গমন্ন চ্ছু     

     কমীন্ন্ি  

     ্ক্ষ্া  

     দ্জ । 

২৫ 

(২.১) জ িাপ্  

        অজভবাসন্ন ি  

        জবজধজবধা   

        প্রজ্পাজল্। 

 

(২.১.১) অজভন্নযাগ জ স্পজত্ত  

          কিণ। 
% ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(২.১.২) জবজ্ঞজপ্ত প্রচাজি্  

    (ইন্নলকেজ ক্স জপ্রন্ট/  

    জমজেয়া, স্যান্নর্লাইর্  

    চোন্ন ন্নলি স্ক্রন্নল জবঞ্জজপ্ত) 

সংখ্যা 

(টি) 
৫ ৬ ১৩ ১৫ ১৩ ১১ ০৯ ০৭ ১৬ ১৭ 

(২.২) সন্নচ্ ্ামূলক  

        কায মক্রম  

        সম্পা্  

 

(২.২.১) অজভবাস  সংক্রান্ত 

পুজস্তকা জব্িণ। 

সংখ্যা 

(িািাি) 
৫ ২২.৪৫৯ ৮.২৮০ ৮.৫ ৭.৫ ৬.৫ ৫.৫ ৪.৫ ৯.৫ ১০.৫ 

(২.২.২) সন্নচ্ ্ামূলক   

           জলফন্নলর্ প্রকাে জ  

           শপািাি প্র্জে ম্ । 

সংখ্যা 

(িািাি) 
৫ ২৭ ১৪ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৬ ১৭০ 

(২.৩) কাজিগজি  

        প্রজেক্ষন্নণ  

        উিুকিণ। 

(২.৩.১) কাজিগজি প্রজেক্ষন্নণ   

   সন্নচ্ ্া দ্জ  (জলফন্নলর্   

   প্রকাে জ শপািাি জব্িণ,  

   জবজ্ঞজপ্ত প্রচাি, ব্যা াি  

   প্র্জে ম্ ) 

সংখ্যা 

(িািাি) 
৫ ২৭ ৩০ ২০ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ১৬ ১৭ 

(৩) িজমট্যান্নন্সি  

   প্রবাি দ্জ ন্ন্  

  সিায়্া প্র্া  

১০ (৩.১) ববধ উপান্নয়  

   ববন্ন্জেক মুদ্রা শপ্রিণ  

   প্রবাসীন্ন্ি উিু কিণ 

(৩.১.১) প্রচাি কায মক্রম  

          আন্নয়াজি্  

          (সভা/জিজফং) 

সংখ্যা 

(টি) 
১০ ১৪০ ৮৬ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১৩ ১৪ 
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শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্নন্দ্রি আবজশ্যক শকৌেলগ্ উন্নেশ্য ২০২০-২১ 

 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষুমাত্রার মান ২০২০-২১ 

  

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক কম মকাদড  

    স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও    

    জবাবরেরহ রনরিতকরণ 

১১ 

[১.১] বাজষ মক কম মসম্পা্  চুজি (এজপএ)  

        বাস্তবায় । 

[১.১.১] এরপএ’র সকল ত্রত্রমারসক প্রজ্ন্নব্  জন্নয়বসাইন্নর্ প্রকাজে্ সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সিা অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শু াচাি/উত্তম চচ মাি জবষন্নয়   

        অংেীি ন্ন্ি সন্নে ম্জবজ ময় 
[১.২.১] মতরবরনময় সিা অনুরষ্ঠত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অজভন্নযাগ প্রজ্কাি ব্যবস্থা জবষন্নয়     

       শসবাগ্রিী্া /অংেীি ন্ন্ি অবজি্কিণ 
[১.৩.১] অবরহতকরণ সিা আদয়ারজত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] শসবা প্র্া  প্রজ্শ্রুজ্ জবষন্নয়   

        শসবাগ্রিী্ান্ন্ি অবজি্কিণ  
[১.৪.১] অবরহতকরণ সিা আদয়ারজত   সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] ্থ্য বা্ায়  িাল াগা্ সংক্রান্ত  

        বত্রমাজসক প্রজ্ন্নব্  উর্ধ্ম্   

        কর্তমপন্নক্ষি জ কর্ শপ্রিণ 

[১.৫.১]  বত্রমাজসক প্রজ্ন্নব্  শপ্রজি্ সংখ্যা ২ ৪ ৩    

[২] কম মসম্পােদন  

     গরতশীলতা আনয়ন ও  

     সসবার মান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-নরি বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নরিদত সনাট রনষ্পরত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উদগাগ বাস্তবায়ন [২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উদগাগ চালুকৃত সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম মচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.৩.১] প্রন্ন্েক  কম মচাজিি িন্য প্রজেক্ষণ আন্নয়াজি্ জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম শগ্রে জ ্দুর্ধ্মপ্রন্ন্েককম মচািীন্নক এজপএ জবষন্নয়   

           প্র্ত্ত প্রজেক্ষণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন 
[২.৪.১] নুুনতম একটি আওতািীন েপ্তর/ একজন কম মচারীদক  

           এরপএ বাস্তবায়দনর জন্য প্রদনােনা প্রোনকৃত 
সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরি মক ও সম্পে  

      ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] বারষ মক ক্রয় পররকল্পনা বাস্তবায়ন [৩.১.১] ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পারেত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষ মক উন্নয়ন কম মসূরচ   

        (এরিরপ)/বাদজট বাস্তবায়ন 
[৩.২.১] বারষ মক উন্নয়ন কম মসূরচ (এরিরপ) /বাদজট বাস্তবারয়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অজের্ আপজত্ত জ ষ্পজত্ত কায মক্রন্নমি  

         উেয়  
[৩.৩.১] অজের্ আপজত্ত জ ষ্পজত্তকৃ্ % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] িাল াগা্কৃ্স্থাবি জ অস্থাবি  

       সম্পজত্তি ্াজলকা উধ ম্   অজফন্নস শপ্রিণ 

[৩.৪.১] িাল াগা্কৃ্ স্থাবি জ অস্থাবি সম্পজত্তি ্াজলকা উধ ম্    

           অজফন্নস শপ্রজি্ 
্াজিখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

  

পৃষ্ঠা - ০৮



 

 

 

 

 

আজম অধ্যক্ষ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকা, মহাপররচালক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর 

জনশরি, কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা- এর রনকট অঙ্গীকার কররি সর্, এই চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন সদচষ্ট িাকব। 

 

 

আরম মহাপররচালক, জনশরি, কম মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা, অধ্যক্ষ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, 

ঢাকাি জ কর্ অেীকাি কিজছ শয, এ চুজিন্ন্ বজণ ম্  ফলাফল অিমন্ন  প্রন্নয়াি ীয় সিন্নযাজগ্া প্র্া  কিব। 

  

 

 

 

স্বাক্ষররতঃ 

 

 

 

 

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

অধ্যক্ষ,                                                                                          তাররি 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, ঢাকা।           

 

 

 

 

 

 

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

মহাপররচালক                                                                                            তাররি 

জনশরি, কম মসাংস্থান ও  প্ররশক্ষণ ব্যুদরা 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
পৃষ্ঠা - ০৯ 



 

 

 

 

সংন্নযাি ী-১ 

েব্দ-সংন্নক্ষপ (Acronyms) 

 

 

ক্রজমক 

 ং 

েব্দ-সংন্নক্ষপ 

(Acronyms) 
জববিণ 

১ রবএমইটি 

(BMET) 

ব্যেন্নিা অব ম্যা পাজয়াি, এমপ্লয়ন্নমন্ট এন্ড শেজ ং / ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ ব্যেন্নিা 

(Breau of Man-power Employment and Training) 

২ আইএমটি  

(IMT) 
ইন্সটিটিউট অব সমররন সটকদনালজী  

(Institute of Marine Technology.) 

৩ টিটিরস  

(TTC) 

সটকরনকুাল সেরনাং সসন্টার (কাররগরর  প্ররশক্ষণ সকন্দ্র)  
(Technical Training Centre)   

৪ 
এ এসজেএ (NSDA) 

ন্যাে াল স্কীল শেন্নভলপন্নমন্ট অথজিটি/ িা্ীয় ্ক্ষ্া উেয়  কর্তমপক্ষ  
(National Skills Development Authority)   

৫ 
বাকাজেন্নবা (BTEB) 

বাংলান্ন্ে কাজিগজি জেক্ষা শবাে ম  

(Bangladesh Technical Education Board)   

৬ এ টিজভজকউএফ 

(NTVQF) 

ন্যাে াল শর্কজ কোল এন্ড শভান্নকে াল শকায়াজলজফন্নকে  শেমজয়াকম 
(National Technical and Vocational  Qualification Framework)   

৭ জসজবটিএন্ডএ 

(CBT&A) 

কন্নম্পন্নর্জন্স শবইিে শেজ ং  

(Competency Based Training and Assessment)   

৮ এসইআইজপ 

(SIEP) 
স্কীল এোমপ্লয়ন্নমন্ট ই ন্নভেন্নমন্ট শপ্রাগ্রাম 

Skills for Employmet Investment  Program 

৯ টিজটি 

(TOT) 
শেজণং অফ শেই াি / প্রজেক্ষকন্ন্ি প্রজেক্ষণ 

Training of Trainers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
পৃষ্ঠা - ১০ 



 

 

 

সংন্নযাি ী-২ 

কম মসম্পা্  সূচকসমূি, বাস্তবায় কািী কায মালয়সমূি এবং পজিমাপ প জ্ এি জববিণ 

 

ক্রজমক 

 ম্বি 
কায মক্রম কম মসম্পা্  সূচক কায মক্রন্নমি জববিণ 

বাস্তবায় কািী অনুজবভাগ, 

অজধোখা, োখা 
প্র্ত্ত প্রমা ক সাধািণ মন্তব্য 

১ 
সন্নচ্ ্ামূলক কায মক্রম 

সম্পা্  

(১.১) জবজ্ঞজপ্ত প্রচাজি্ 

       (ইন্নলকেজ ক্স জ জপ্রন্ট জমজেয়া) 

ববধ অজভবাসন্ন  উৎসাজি্ কিা এবং 

অনবধ অজভবাসন্ন  জ রুৎসাজি্ কিাি 

লন্নক্ষে বছন্নিি শয শকা  সমন্নয় জবজ্ঞজ্ 

প্রচাি কিা। 

ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ 

ব্যেন্নিা  জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 

মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  

 

(১.২) অজভবাস  সংক্রান্ত পুজস্তকা  

        জব্িণ 

ববধ অজভবাসন্ন  উৎসাজি্ কিা এবং 

অনবধ অজভবাসন্ন  জ রুৎসাজি্ কিাি 

লন্নক্ষে বছন্নিি শয শকা  সমন্নয় পুস্তক 

প্রকাে কিা। 

ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ 

ব্যেন্নিা  জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 

মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  

 

(১.৩) সন্নচ্ ্ামূলক জলফন্নলর্  

        প্রকাে, শপািাি প্র্জে ম্  

ববধ অজভবাসন্ন  উৎসাজি্ কিা এবং 

অনবধ অজভবাসন্ন  জ রুৎসাজি্ কিাি 

লন্নক্ষে বছন্নিি শয শকা  জলফন্নলর্,ন্নপািাি 

প্র্ে ম  কিা িয়। 

ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ 

ব্যেন্নিা  জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 

মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  

 

২ কাজিগজি প্রজেক্ষন্নণ 

উদ্ভু কিণ 

(২.১) কাজিগজি প্রজেক্ষন্নণ   

        সন্নচ্ ্া দ্জ  

জলফন্নলর্ প্রকাে জ শপািাি জব্িণ, 

জবজ্ঞজপ্ত প্রচাি, ব্যা াি প্র্জে ম্  ই্োজ্ি 

মাধ্যন্নম কম মক্ষম ি ন্নগাজঠানন্নক কাজিগজি 

প্রজেক্ষন্নণ সন্নচ্ ্া দ্জ  কিা। 

ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ 

ব্যেন্নিা  জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 

মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  

 

৩ 

 

প্রজেক্ষণ প্র্া  

 

(৩.১) প্রজেজক্ষ্কমী (পুরুষ-মজিলা) বছন্নি শমার্ প্রজেক্ষণপ্রাপ্ত কমী সংখ্যা ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ 

ব্যেন্নিা  জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 

মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  

 

(৩.২) প্রজেজক্ষ্  ািীকমী বছন্নি প্রজেক্ষণপ্রাপ্ত  ািী কমী সংখ্যা ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ 

ব্যেন্নিা  জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 

মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  

 

৪ ববধ উপান্নয় ববন্ন্জেক 

মুদ্রা শপ্রিন্নণ প্রবাসীন্ন্ি 

উ কিণ 

(৩.১) প্রচাি কায মক্রম আন্নয়াজি্   

        (সভা/ জিজফং/ ইন্নলকেজ ক্স  

        জ জপ্রন্ট জমজেয়া) 

বছন্নি জবজভে সমন্নয় অজভবাজস 

শমলা,শ্রজমক জ্বস শমলা,জেজির্াল 

শমলাসি জবজভে উপলন্নক্ষে জ িাপ্ জ 

ববধ অজভবাস  প্রচাি কায মক্রম চালান্ন া 

িয়। 

ি েজি, কম মসংস্থা  জ প্রজেক্ষণ 

ব্যেন্নিা  জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা 

মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা 

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 

মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকাি, 

বাজষ মক প্রজ্ন্নব্  

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ 

শকন্দ্র, ঢাকা সাজব মক কায মক্রম সম্পন্নকম অবজি্কিন্ন ি 

জ জমন্নত্ত অজভবাজস শমলা এবং জেজির্াল শমলাসি জবজভে 

উপলন্নক্ষ জ িাপ্ জ ববধ অজভবাস  সংক্রান্ত 

সন্নচ্ ্ামূলক  প্রচাি কায মক্রন্নমি সান্নথ ববধভান্নব 

ববন্ন্জেক মুদ্রা শপ্রিন্নণ কমীন্ন্ি উিু  কিা িয়। 

 

   

পৃষ্ঠা - ১১ 



 

 

 

 

সংন্নযাি ী - ৩ 

 

কম মসম্পা্  লক্ষেমাত্রা অিমন্ন ি শক্ষন্নত্র মাঠ পয মান্নয়ি অণ্যান্য কার্য্মালন্নয়ি জ কর্ সুজ জ্ মি চাজি্া 

 

প্রজ্ঠানান্ন ি  াম সংজিি কায মকক্রম কম মসম্পা্  সূচক 
উি প্রজ্ঠানান্ন ি জ কর্ 

চাজি্া/প্র্োো 
চাজি্া/প্র্োোি শযৌজিক্া 

প্র্োো পূিণ  া িন্নল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

অথ ম মন্ত্রণালয়/এসইআইজপ/ জবএমইটি/ 

বাংলান্ন্ে কাজিগজি জেক্ষা অজধ্প্তি জ শবাে ম 
বান্নির্ বিা  কিণ ১০০% 

যথাসমন্নয় প্রন্নয়াি ীয় বান্নির্ বিা  

কিণ 

উন্নেজখ্ মন্ত্রণালয়/ অজধ্প্তি 

্াজয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রজেক্ষন্নণি মা  জ য়ন্ত্রণ 

জবজি্ িন্নব 

জেক্ষা মন্ত্রণালয়/জবএমইটি/ বাংলান্ন্ে 

কাজিগজি জেক্ষা অজধ্প্তি জ শবাে ম 

জব্িণকৃ্ পাঠ্যপুস্তক জ 

পাঠ্যক্রম/পুজস্তকা 
১০০% 

যথাসমন্নয় প্রন্নয়াি ীয় সংখ্যক পুস্তক 

শপ্রিণ 

উন্নেজখ্ মন্ত্রণালয়/ অজধ্প্তি 

্াজয়ত্বপ্রাপ্ত 
প্রজেক্ষণ জবজি্ িন্নব 

জবএমইটি/ বাংলান্ন্ে কাজিগজি জেক্ষা 

অজধ্প্তি জ শবাে ম 

মা  উেয় কৃ্ পাঠ্যপুস্তক 

জ পাঠ্যক্রম 
৭৫% 

যুন্নগাপন্নযাগী পাঠ্যক্রম প্র য়ণ জ 

জব্িণ 

উন্নেজখ্ মন্ত্রণালয়/ অজধ্প্তি 

্াজয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রজেক্ষন্নণি মা  জ য়ন্ত্রণ 

জবজি্ িন্নব 

জবএমইটি/ বাংলান্ন্ে কাজিগজি জেক্ষা 

অজধ্প্তি জ শবাে ম 
জব্িণকৃ্ স ্/ ম্বিপত্র ১০০% যথাসমন্নয় স ্/ ম্বিপত্র শপ্রিণ উন্নেজখ্  অজধ্প্তি ্াজয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রজেক্ষণাথীি কন্নম ম শযাগ্া  

জবলম্ব িন্নব 

                                                                                                           

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা - ১২ 


