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†mKkb-2 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges j¶¨gvÎvmg~n 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ   
গণনা 

পদ্ধতত 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা

/তনণ যায়  

২০২০-২১ 

অর্যন ২০২০-২১ 

মন্তব্র্ 

১ম 

ক ায়াটার 

(জুলাই-

কসদ্দে:/ 

২০২০ 

২য় 

ক ায়াটার 

(অদ্দটা-

তিদ্দস:/ 

২০২০ 

৩য় 

ক োয়োটোর 

(জোনু-

মোর্ চ/ ২১) 

৪র্ চ 

ক োয়োটো

র 

(এপ্রিল-

জুন/ ২১ 

১ম 

অর্ চবোপ্রষ চপ্র  

(জুলোই-

প্রিসেম্বর/

20) 

বোপ্রষ চ  

(জুলোই/2

020-

জুন/202

1 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

কশখ ফতর্লাতুদ্দেছা মুতর্ব মতিলা  াতরগতর প্রতশক্ষ্ণ ক ন্দ্র, ঢা া এর ক ৌশলগত  উদ্দেশ্য সমূি    

(১) দক্ষ্   

     র্নশতি  

     সৃতি 

৪৫ 

(১.১) প্রতশক্ষ্ণ প্রদান 

(১.১.১) প্রতশতক্ষ্ত  মী  সংখ্যা 

(িার্ার) 

সমতি 
২৫ ১৫.৩৫ ৯.৮০৭ ৬ -- 1.302   1.302 

 ের োরী 

প্রনসদ চশনো 

কমোতসব  

ক োপ্রিি-

19 এর  

 োরসন 

অপ্রিবোেী 

িপ্রশক্ষণ 

ব্যতীত 

অন্যোন্য 

িপ্রশক্ষণ 

বন্ধ র্ো োয় 

(১.১.২) প্রতশতক্ষ্ত নারী মী সংখ্যা 

(িার্ার) 

সমতি 
১৫ ৭.১০৯ ৪.৮১০ ৪ -- .180   .180 

 

(১.২)  ম যসংস্থান সৃতি 

(১.২.১) প্র দ্দের আওতায়  

প্রতশক্ষ্ণার্থীগদ্দণর স্থানীয় 

 ম যসংস্থান। 

% 
সমতি 

৫ ৭৮ ৭০ ৭০ -- ---   --- 

 

(২) তনরাপদ  

অতিবাসন   ও 

তবদ্দদশী গমদ্দনচ্ছু 

 মীদ্দদর দক্ষ্তা 

বৃতদ্ধ। 

২৫ 

(২.১) তনরাপদ 

অতিবাসদ্দনর তবতিতবিান  

প্রততপাতলত। 

 

(২.১.১) অতিদ্দর্াগ 

তনস্পতি  রণ। 

% 
সমতি 

৫ ১০০ ১০০ ১০০ --- ---   --- 

 

(২.১.২) তবজ্ঞতি প্রচাতরত  

(ইদ্দল ট্রতনক্স তপ্রন্ট/ 

তমতিয়া, স্যাদ্দটলাইট  

চযাদ্দনদ্দলর স্ক্রদ্দল তবঞ্জতি) 

সংখ্যা 

(টি) 

সমতি 
৫ ৬ ১৩ ১৫ 02 04   06 

  

(২.২) সদ্দচতনতামূল  

 ার্ যক্রম সম্পাদন 

 

(২.২.১) অতিবাসন 

সংক্রান্ত পুতি া তবতরণ। 

সংখ্যা 

(িার্ার) 

সমতি 
৫ ২২.৪৫৯ ৮.২৮০ ৮.৫ -- 1.302   1.302 

  

(২.২.২) সকচতনতামূল  

তলফদ্দলট প্র াশ ও কপািার 

 প্রদতশ যত। 

সংখ্যা 

(িার্ার) 

সমতি 
৫ ২৭ ১৪ ১৫ -- 07   07 

  

(২.৩)  াতরগতর 

প্রতশক্ষ্দ্দণ উদ্বু রণ। 

(২.৩.১)  াতরগতর 

প্রতশক্ষ্দ্দণ সদ্দচতনতা বৃতদ্ধ 

(তলফদ্দলট প্র াশ ও 

কপািার তবতরণ, তবজ্ঞতি  

প্রচার, ব্যানার প্রদতশ যত) 

সংখ্যা 

(িার্ার) 

সমতি 
৫ ২৭ ৩০ ২০ -- 12   12 

  

(৩) রতমট্যাদ্দের  

   প্রবাি বৃতদ্ধদ্দত  

  সিায়তা প্রদান 

০৫ (৩.১) ববি উপাদ্দয়  

ববদ্দদতশ  মুদ্রা কপ্ররণ 

প্রবাসীদ্দদর উদ্বুদ্ধ রণ 

(৩.১.১) প্রচার  ার্ যক্রম 

আদ্দয়াতর্ত (সিা/তিতফং) 
সংখ্যা 

(টি) 

সমতি 
৫ ১৪০ ৮৬ ১২ -- 15   15 
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কশখ ফতর্লাতুদ্দেছা মুতর্ব মতিলা  াতরগতর প্রতশক্ষ্ণ ক দ্দন্দ্রর আবতশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্য ২০২০-২১ 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator) 

এ   

(Unit) 

গণনা 

পদ্ধতত 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ 
১ম  

বত্রমাতস  

(জুলাই-20 

িদ্দত 

কসদ্দেম্বর-

20) 

২য় 

বত্রমাতস  

(অদ্দটাবর-

20 িদ্দত 

তিদ্দসম্বর-

20) 

৩য় 

বত্রমাতস  

(র্ানু-

মাচ য/২1) 

৪র্ চ  

ত্রৈমোপ্রে  

(এপ্রিল-

জুন/ 

20২1) 

১ম   

অর্ চবোপ্রষ চ  

(জুলোই-হসত 

প্রিসেম্বর/20) 

বোপ্রষ চ  

(জুলোই/ 

2020-

জুন/2021 

মন্তব্য 
অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত 

মান 

(Fair) 

চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্ততর  

 ম য াদ্দে  

স্বচ্ছতা বৃতি ও 

জবাবতদতি 

তনতিত রণ 

১১ 

[১.১] বাতষ য   ম যসম্পাদন চুতি 

(এতপএ) বািবায়ন। 

[১.১.১] এতিএ’র স ল 

ত্রত্রমাতস  প্রততদ্দবদন 

ওদ্দয়বসাইদ্দট প্র াতশত 

সংখ্যা সমতি ২ ৪ - - - - 1 1 

  

02 

  

[১.১.২] এতিএ টিদ্দমর 

মাতস  সভা অনুতিত 
সংখ্যা সমতি ১ ১২ ১১ - - - 3 3 

  
06 

  

[১.২] শুদ্ধাচার/উিম চচ যার 

তবষদ্দয় অংশীর্নদ্দদর সদ্দে 

মততবতনময় 

[১.২.১] মততবতনময় 

সভা অনুতিত 
সংখ্যা সমতি ২ ৪ ৩ ২ - - 2 2 

  

04 

  

[১.৩] অতিদ্দর্াগ প্রতত ার 

ব্যবস্থা তবষদ্দয় 

কসবাগ্রিীতা/অংশীর্নদ্দদর  

অবতিত রণ 

[১.৩.১] অবতিত রণ 

সভা আদ্দয়াতজত 
সংখ্যা সমতি ২ ৪ ৩ ২ - - -- -- 

  

-- 

 ক োপ্রিি-19 এর  োরসন 

প্রিপ্রশক্ষণোর্ীসদর 

অংশগ্রহণ  ম র্ো োয় 

ক োন অপ্রিস োগ প্রিল 

নো।  

[১.৪] কসবা প্রদান প্রততশ্রুতত 

তবষদ্দয় কসবাগ্রিীতাদ্দদর 

অবতিত রণ  

[১.৪.১] অবতিত রণ 

সভা আদ্দয়াতজত   
সংখ্যা সমতি ২ ৪ ৩ ২ 

 
- -- 1 

  

1 

  

[১.৫] তথ্য বাতায়ন িালনাগাদ 

সংক্রান্ত বত্রমাতস  প্রততদ্দবদন 

উর্ধ্যতন  র্তযপদ্দক্ষ্র তন ট কপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রমাতস  

প্রততদ্দবদন কপ্রতরত 
সংখ্যা সমতি ২ ৪ ৩    -- 1 

  

1 

  

[২] 

 ম যসম্পাদদ্দন  

গততশীলতা 

আনয়ন ও  

কসবার মান বৃতি 

৮ 

[২.১] ই-নতি বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নতিদ্দত কনাট 

তনষ্পতত্তকৃত 
% সমতি ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - -- -- 

  
-- 

  

[২.২] উদ্ভাবনী ্ষুদ্র উ উনয়নয়ন 

উদ্দযাগ বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম এ টি 

উদ্ভাবনী ্ষুদ্র উ উনয়নয়ন 

উদ্দযাগ চালুকৃত 

তাতরখ সমতি ২ ১৫-২-২১ 
১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 
- -- -- 

  

-- 

  

[২.৩]  ম যচারীদ্দদর প্রতশক্ষ্ণ 

প্রদান 

[২.৩.১] প্রদ্দতয   

 ম যচাতরর র্ন্র্ প্রতশক্ষ্ণ 

আদ্দয়াতর্ত 

জনঘন্টা সমতি ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 21 40 

  

61 

  

[২.৩.২] ১০ম কগ্রি ও 

তদুর্ধ্য প্রদ্দতয  

 ম যচারীদ্দ  এতপএ 

তবষদ্দয়  প্রদি প্রতশক্ষ্ণ 

জনঘন্টা সমতি ১ ৫ ৪ - - - -- 02 

  

02 
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[২.৪] এতিএ বাস্তবায়দ্দন 

প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতম এ টি 

আওতাধীন দপ্তর্ 

এ জন  ম যচারীদ্দ  

এতিএ বাস্তবায়দ্দনর 

জন্য প্রদ্দনাদনা 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা সমতি ১ ১ - - - - -- --      

[৩] আতি য  ও 

সম্পদ ব্যবস্থািনার 

উনয়নয়ন 

৬ 

[৩.১] বাতষ য  ক্রয় িতর ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় িতর ল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাতদত 
% সমতি ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 25% 25%   50%   

[৩.২] বাতষ য  উনয়নয়ন  ম যসূতচ  

(এতিতি)্বাদ্দজট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাতষ য  উনয়নয়ন 

 ম যসূতচ (এতিতি) 

্বাদ্দজট বাস্তবাতয়ত 

% সমতি ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - -- --   --  

কবতনিাতা ও 

তনয়তমত খাদ্দত 

বাদ্দর্ট ব্যতীত 

উেয়ন  মসূচীর 

র্ন্য বাদ্দর্ট বরাে 

নাই, চাতিদা কপ্ররণ 

 রা িদ্দয়দ্দছ। 

[৩.৩] অতিট আপতি তনষ্পতি 

 ার্ যক্রদ্দমর উেয়ন 

[৩.৩.১] অতিট আপতি 

তনষ্পতিকৃত 
% সমতি ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - --- 01   01  তনষ্পতিকৃত 

[৩.৪] িালনাগাদকৃতস্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পতির তাতল া 

উি যতন অতফদ্দস কপ্ররণ 

[৩.৪.১] িালনাগাদকৃত 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পতির তাতল া 

উি যতন অতফদ্দস কপ্রতরত 

তাতরখ সমতি ১ ১৫-১২-২০ 
১৪-০১-

২১ 
১৫-২-২১ - - -- --   --   

 


