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 2020-2021 এর ত্রৈমাসিক (অক্টাবর-সিক্িম্বর/2020 অগ্রগসির প্রসিক্বদন 2020-  পরিরিষ্ট ক 

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম: শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মজিলা কাজিগজি প্রজেক্ষণ শকন্দ্র, দারুস-সালাম, জমিপুি, ঢাকা-1216। 

কার্ যক্রক্মর নাম কম যিম্পাদন সূচক 

 

সূচক্কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়ক্নরদাসয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যসি/পদ ২০২০-

২০২১ 

অর্ যবছক্রর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অসর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসিষ্ঠাসনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনসিকিা কসমটির িভা   অনুসষ্ঠি িভা ৪ িংখ্যা ত্রনসিকিা কসমটির িদস্যবৃন্দ ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১    

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

১.২ ত্রনসিকিা কসমটির িভার সিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাসয়ি সিদ্ধান্ত ৪ % ত্রনসিকিা কসমটির িদস্যবৃন্দ ও 

কেি ইনচার্গণ 

100% লক্ষ্যমাৈা 20% 25% 30% 25%    

অর্যন  অসর্যি    

২. দক্ষ্িা ও ত্রনসিকিার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরমত্ত 

অংশীর্ক্নর অংশগ্রহক্ণ  িভা 

অনুসষ্ঠি িভা ২ িংখ্যা এি.এি.সি কভাক 

প্রসশক্ষ্ণার্ী,অসভভাবক এবং িকল 

কেক্ির প্রসশক্ষ্কবৃন্দ 

২ লক্ষ্যমাৈা  ১  ১    

অর্যন  অসর্যি    

২.২ অংশীর্ক্নর অংশগ্রহক্ণ  িভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবাসয়ি সিদ্ধান্ত ২ % এি.এি.সি কভাক 

প্রসশক্ষ্ণার্ী,অসভভাবক এবং িকল 

কেক্ির প্রসশক্ষ্কবৃন্দ 

100% লক্ষ্যমাৈা  40%  60%   শকাজিড-19 এি কািন্নণ 

এস.এস.জস শিাক 

প্রজেক্ষক্ষণ কার্ যক্রম বন্ধ 

থাকায় 

অর্যন  ----    

২.৩ কম যকিযা-কম যচারীক্দর অংশগ্রহক্ণ 

চাকরি সংক্রান্ত প্রসশক্ষ্ণ আক্য়ার্ন 

প্রসশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা আহ্ববায়ক  ও ত্রনসিকিা কসমটির 

িদস্যবৃন্দ 

65 িন লক্ষ্যমাৈা  30 35     

অর্যন  অসর্যি    

২.৪ কম যকিযা-কম যচারীক্দর অংশগ্রহক্ণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্রসশক্ষ্ণ আক্য়ার্ন 

প্রসশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা আহ্ববায়ক ও ত্রনসিকিা কসমটির 

িদস্যবৃন্দ 

65 িন লক্ষ্যমাৈা   30 35    

অর্যন      

3. শুদ্ধাচাি প্রজিষ্ঠায় সিায়ক আইন/জবজি/নীজিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পজিপত্র এি প্রন্নয়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচার প্রসিষ্ঠায় নীসিমালা  প্রসশক্ষ্ণার্ী 3 িংখ্যা আহ্ববায়ক ও ত্রনসিকিা কসমটির 

িদস্যবৃন্দ 

65 িন লক্ষ্যমাৈা 30   35    

অর্যন অসর্যি     

৩.২ এসপএ সবষয়ক সবসি প্রসশক্ষ্ণার্ী 3 % আহ্ববায়ক ও ত্রনসিকিা কসমটির 

িদস্যবৃন্দ 

100% লক্ষ্যমাৈা 25% 25% 25% 25%   অজিযি 

অর্যন 25% অসর্যি    

৩.৩ মন্ত্রণালয় ও সবসভন্ন দপ্তক্রর প্রসশক্ষ্ণ 

ও চাকরী িংক্রান্ত সবসভন্ন পসরপক্ৈর 

প্রক্য়াগ  

প্রসশক্ষ্ণার্ী 4 % িকল প্রসশক্ষ্কবৃন্দ 100% লক্ষ্যমাৈা 25% 25% 25% 25%   অজিযি 

অর্যন 25% অসর্যি    

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হািনাগাদকিণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোি রি নম্বিসমূহ 

স্ব স্ব িথ্য বািায়ক্ন দৃশ্যমানকিণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ িাসরখ োিনাি পািিীন 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

4 লক্ষ্যমাৈা 30/09/20 30/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

৪.২ স্ব স্ব ওক্য়বিাইক্র্ শুদ্ধাচার কিবাবক্স 

হালনাগাদকরণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িারিখ োিনাি পািিীন 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

4 লক্ষ্যমাৈা 30/09/20 30/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্র্ন অসর্যি অসর্যি    
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কার্ যক্রক্মর নাম কম যিম্পাদন সূচক 

 

সূচক্কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়ক্নরদাসয়ত্বপ্রা

প্ত ব্যসি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছক্রর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অসর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওক্য়বিাইক্র্ িথ্য অসিকার   

কিবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কিবাবক্স হালনাগাদকৃি ২ িাসরখ োিনাি পািিীন 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

4 লক্ষ্যমাৈা 30/09/20 30/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

৪.৪ স্ব স্ব ওক্য়বিাইক্র্র অসভক্র্াগ প্রসিকার 

ব্যবস্থা (GRS) কিবাবক্স হালনাগাদকরণ 

ওক্য়বিাইক্র্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িাসরখ োিনাি পািিীন 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

4 লক্ষ্যমাৈা 30/09/20 30/12/20 31/03/21 30/06/21   শকাজিড-19 এি 

কািন্নন প্রজেক্ষণ 

কার্ যক্রম বন্ধ িন্নর্ন্নছ, 

প্রজেক্ষণ কার্ যক্রম চালু 

িন্নল িালনাগান্নদি 

কার্ যক্রম  স্বািাজবক 

িন্নব 

অর্যন অসর্যি ---    

৪.৫ স্বপ্রয়ণারদিভায়ব প্রকািয়র্াগ্য িথ্য 

হািনাগাদ কয়ি ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

হািনাগাদকৃি 

রনয়দ যরিকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রকারিি 

১ িারিখ োিনাি পািিীন 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 
4 িক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 30/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্যন  অসর্যি      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত উত্তম চচ যার িাসলকা 

প্রণয়ন কক্র স্ব স্ব দপ্তি/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচ যার িাসলকা 

কপ্রসরি 

৪ িাসরখ ত্রনসিকিা কসমটির 

িদস্যিসচব 

2 লক্ষ্যমাৈা -- 23/12/20 24/05/21     

অর্যন -- অসর্যি    

৫.২ অনলাইন সিক্েক্ম অসভক্র্াগ 

সনষ্পসত্তকরণ 

অসভক্র্াগ সনষ্পসত্তকৃি ৩ % শিজপও 100% লক্ষ্যমাৈা 25% 25% 25% 25%   অসভক্র্াগ নাই। 

অর্যন অসর্যি --    

৬. সসবা প্রদায়নি  ও প্রকয়েি সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচাি...........................১৪ 

৬.১ সসবা প্রদায়নি সক্ষ্য়ত্র সিরর্স্টায়ি প্রয়দে 

সসবাি রববিণ ও সসবাগ্রহীিাি মিামি 

সংিক্ষ্ণ  

সিরর্স্টাি 

হািনাগাদকৃি 

৩ িারিখ ককয়ারক্র্কার 4 লক্ষ্যমাৈা 30/09/20 30/12/20 31/03/21 30/06/21   শকাজিড-19 এি কািন্নন 

প্রজেক্ষণ কার্ যক্রম বন্ধ 

িন্নর্ন্নছ, প্রজেক্ষণ কার্ যক্রম 

চালু িন্নল সিরর্স্টাি 

হািনাগায়দি 

কার্ যক্রম  স্বািাজবক িন্নব। 

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

৬.২ িামাসর্ক সনরাপত্তা কম যসূসচ/ প্রকে 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি 

অগ্রগসির হার ১ % ত্রনসিকিা কসমটি 100% লক্ষ্যমাৈা  50% 50%    
 

অর্যন  অসর্যি     

৬.৩ সামারর্ক রনিাপত্তা কম যসূরচয়ি প্রাপ্ত 

বিাদ্দ এবং উপকািয়ভাগী রনব যাচয়নি মানদন্ড 

দৃশ্যমান স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

প্রাপ্ত বিাদ্দ ও 

উপকািয়ভাগী 

রনব যাচয়নি মানদন্ড 

দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে প্রকারিি 

২ িারিখ   লক্ষ্যমাৈা       প্রক্র্ার্য নয় (এ 

খাক্ি ককান বরাদ্দ 

কনই) 

অর্যন        

৬.৪ সামারর্ক রনিাপত্তা কম যসূরচয়ি  

উপকািয়ভাগীয়দি িারিকা দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি  

উপকািয়ভাগীয়দি 

িারিকা দৃশ্যমান স্থায়ন 

ও ওয়েবসাইয়ে 

প্রকারিি 

    ৩ িারিখ   িক্ষ্যমাত্রা       প্রক্র্ার্য নয় 

অর্যন        

৬.৫ প্রকক্ের বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসরদশ যন/ দাসখলকৃি প্রসিক্বদন ২ িংখ্যা   লক্ষ্যমাৈা       প্রক্র্ার্য নয় 
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কার্ যক্রক্মর নাম কম যিম্পাদন সূচক 

 

সূচক্কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়ক্নরদাসয়ত্বপ্রা

প্ত ব্যসি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছক্রর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অসর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পসরবীক্ষ্ণ অর্যন        

৬.৬ প্রকে পসরদশ যন/পসরবীক্ষ্ণ প্রসিক্বদক্নর 

সুপাসরশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়ক্নর হার ৩ %   লক্ষ্যমাৈা       প্রক্র্ার্য নয় 

অর্যন        

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচাি...................৫ 

৭.১ সপসপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

সপসপআর ২০০৮-এর সবসি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অর্ য বছয়িি ক্রয়-পসরকেনা  

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পসরকেনা 

ওয়েবসাইয়ে প্রকারিি 

৩ িাসরখ ক্রয়কসমটি ও কমাোঃ 

আব্দুল হাই সিসদ্দকী 

সিসনয়র ইন্সোটর 

1 লক্ষ্যমাৈা  30/12/20

20 

    

পূিখাক্ি ককান 

বরাদ্দ কনই, সরভাইি 

বাক্র্র্ কপ্ররণ করা 

হক্য়ক্ছ। 

অর্যন  চলমান    

৭.২ ই-সেন্ডায়িি মাধ্যয়ম ক্রেকার্ য সম্পাদন ই-সেন্ডায়ি ক্রে সম্পন্ন ২ % ক্রয়কসমটি ও কমাোঃ 

আব্দুল হাই সিসদ্দকী 

সিসনয়র ইন্সোটর 

 িক্ষ্যমাত্রা       

অর্যন       

৮. স্বচ্ছিা ও র্বাবসদসহ িরিিািীকরণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি (সিটিক্র্নস্ 

চার্ যার) প্রণয়ন /হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন  

কিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি 

বাস্তবারেি  

এবং ওয়েবসাইয়ে 

প্রকারিি 

3 

% শমাোঃ আব্দুল িাই 

জসজিকী 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

4 লক্ষ্যমাৈা 30/09/20 30/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

৮.২ শাখা/অসিশাখা/অিীনস্থ অরিস 

পসরদশ যন  

পসরদশ যন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা িকল শাখা ২ লক্ষ্যমাৈা  30/12/20  30/06/21    

অর্র্ন  অসর্যি    

৮.৩ শাখা/অসিশাখা/অিীনস্ত অরিস  

পসরদশ যন প্রসিক্বদক্নর সুপাসরশ বাস্তবায়ন 

পসরদশ যন প্রসিক্বদক্নর 

সুপাসরশ  

বাস্তবাসয়ি 

২ % শুদ্ধাচার কসমটি 100% লক্ষ্যমাৈা  50%  50%    

অর্যন  অসর্যি    

৮.৪ িসচবালয় সনক্দ যশমালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নসর্র কেসণ সবন্যািকরণ  

নসর্ কেসণ সবন্যািকৃি ২ % প্রিান িহকারী 100% লক্ষ্যমাৈা 25% 25% 25% 25%    

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

৮.৫ কেসণ সবন্যািকৃি নসর্ সবনষ্টকরণ নসর্ সবনরষ্টকৃি ২ % িকল শাখা 100% লক্ষ্যমাৈা 100%      অসর্যি 

অর্যন অসর্যি     

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন আয়য়াজন   প্রারিষ্ঠারনক গণশুনানী 

আয়োরর্ি 

২ িংখ্যা আহ্ববায়ক ও শুদ্ধাচার 

কসমটি 

4 লক্ষ্যমাৈা 1 1 1 1   শকাজিড-19 এি কািন্নন 

প্রজেক্ষণ কার্ যক্রম বন্ধ থাকায় 

গণশুনানী আয়োরর্ি 

হেরন। 

অর্যন 
-- -- 

   

৯. শুদ্ধাচার িংসিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিয়িায়ে সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম……………..১৫ (অগ্রারেকাি রভরত্তয়ি ন্যযনিম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ িঠিক সনয়ক্ম ফরম সবিরন এবং 

প্রসশক্ষ্ণ প্রদান ও িাটি যসফক্কর্ সবিরক্ন 

স্বচ্ছিা। 

শুদ্ধাচার কসমটির 

প্রসিক্বদন 
3 িংখ্যা প্রসশক্ষ্ণ শাখা 4 

লক্ষ্যমাৈা 1 1 1 1   

চলমান অর্যন 
-- 

অসর্যি    

৯.২ সিসি কযাক্মরায় পর্ যক্বক্ষ্ন 
ব্যবহার সনসিিকরণ 3 

% আহ্ববায়ক শুদ্ধাচার 

কসমটি 

100% লক্ষ্যমাৈা 25% 25% 25% 25%   প্রসি ককায়ার্ যাক্র 

চলমান অর্যন অসর্যি অসর্যি    
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কার্ যক্রক্মর নাম কম যিম্পাদন সূচক 

 

সূচক্কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়ক্নরদাসয়ত্বপ্রা

প্ত ব্যসি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছক্রর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অসর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ সবএমইটি’র সনক্দ যশনা কমক্ন বৃসত্ত প্রদান। সহিাবরক্ষ্ক ও 

প্রসশক্ষ্ণার্ীগণ 
3 

িংখ্যা 
সহিাবশাখা 

2 লক্ষ্যমাৈা 1   1    

অর্যন অসর্যি     

৯.৪ রবরভন্ন সেড/য়সকিয়নি অরডে কার্ যক্রম 

পরিচািনা 
িকল কেি 3 

িংখ্যা 
িকল শাখা প্রিান 

2 লক্ষ্যমাৈা 1 -- -- 1    

অর্যন অসর্যি     

৯.৫ দৃশ্যমান স্থায়ন অরভয়র্াগ বক্স স্থাপন, 

অরভয়র্াগ গ্রহণ ও রনষ্পরত্তকিণ। 
কিবাগ্রহীিা 3 % শুদ্ধাচার কসমটি 100% 

লক্ষ্যমাৈা 25% 25% 25% 25%   
অজিন্নর্াগ শনই। 

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

১০. শুদ্ধাচাি চচ যাি র্ন্য পুিস্কাি প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এবং 

পুিস্কািপ্রাপ্তয়দি িারিকা ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ িাসরখ আহ্ববায়ক শুদ্ধাচার 

কসমটি এবং শমাোঃ 

আব্দুল িাই জসজিকী 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

1 লক্ষ্যমাৈা    27/06/21    

অর্যন      

১১. কম য-পরিয়বি উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কম য-পরিয়বি উন্নেন (স্বাস্থযরবরে 

অন্যসিণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া মািামাি 

রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিযারদ)  

উন্নি কম য-পরিয়বি ২ সংখ্যা 

ও 

িাসরখ 

শুদ্ধাচার কসমটি ও 

িকল শাখা 

1 লক্ষ্যমাৈা  1 

27/12/20 
     

অর্যন  অসর্যি    

১২. অর্ য বিাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচাি কম য-পরিকেনাে  

অন্তযভুি রবরভন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নি র্ন্য 

বিাদ্দকৃি অক্র্ যর আন্যমারনক পসরমাণ 

বিাদ্দকৃি অর্ য ২ হার্াি  

 

োকা 

সহিাবরক্ষ্ক 4000/- লক্ষ্যমাৈা 1000/- 1000/- 1000/- 1000/-   ককান বরাদ্দ কনই। 

অর্যন      

১৩. পসরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীি র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম য-

পসরকেনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে 

আপয়িাডকিণ 

প্রণীি কম য-পসরকেনা 

আপয়িাডকৃি 

২ িারিখ শমাোঃ আব্দুল িাই 

জসজিকী 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

4 লক্ষ্যমাৈা 01/10/20 30/12/20 04/04/21 05/07/21    

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

১৩.২ সনি যাসরি িমক্য় ত্রৈমাসিক পসরবীক্ষ্ণ 

প্রসিক্বদন সংরিষ্ট দপ্তি/সংস্থাে দাসখল ও স্ব 

স্ব ওয়েবসাইয়ে আপয়িাডকিণ 

ত্রৈমাসিক প্রসিক্বদন 

দাসখলকৃি ও 

আপয়িাডকৃি 

২ িারিখ শুদ্ধাচার কসমটি ও 

শমাোঃ আব্দুল িাই 

জসজিকী 

জসজনয়ি ইন্সট্রাক্টি 

4 লক্ষ্যমাৈা 01/10/20 30/12/20 04/04/21 05/07/21    

অর্যন অসর্যি অসর্যি    

 


