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                               উপক্রমরিকা (Preamble)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ রশক্ষা মেণালদয়র আওতািীি কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর রিয়ন্ত্রিািীি প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাব

রেরহ টজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রিরিতকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প

২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয

পটুয়াখালী সরকারর টেকরিকযাল স্কুল এন্ড কদলদজর অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

                                                                                 এবাং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র আওতািীি কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর মহাপররচালক মদহােয় 

এই বরষ িক কম িসম্পােি চুরি স্বাক্ষররত হল।

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রিম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি 

১ কাররগরর রশক্ষার টক্ষদত্র টর্ সকল ফলাফল (Outcome) রিি িারণ করা হদয়দে তা র্থাসমদয় বাস্তবায়ি করা হদব।

২ ফলাফল মূল্যায়দির র্থাসমদয় প্রদয়াজিীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদব।

৩ টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ বাস্তবায়দি সকল টেক টহাল্ডারসহ প্রদয়াজিীয় উদযাগ গ্রহণ করা হদব।

৪ টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ বাস্তবায়দি অরিেপ্তর এবাং প্ররতষ্ঠাদির মদধ্য সাংদর্াগ বৃরদ্ধর প্রয়াস টিয়া হদব।

৫ সব িরদির অরভদর্াগ রিষ্পরির টক্ষদত্র করমটি গঠি পূব িক দ্রুততম সমদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।

৬ কাররগরর রশক্ষার মাি উন্নয়দি সো সদচষ্ট থাকাসহ সব িো ইরতবাচক মদিাভাব প্রকাশ করা হদব।

                         টমা  সুরফয়ার রহমাি

অদশাক কুমার রবশ্বাস এর মদধ্য ২০১৮ সাদলর ১৫ জুি তাররদখ
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পটুয়াখালী টিএসরস এর কম ি সম্পােদির সারব িক রচত্র

(Overview of the performance of the PATUAKHALI TSC)

ক) সাম্প্ররতক বেরসমূদহর প্রিাি অজিিসমুহ (২০১৬ টথদক ২০১৮ পর্ িে)ঃ 

অবকাঠাদমাগত উন্নয়ি 

* আধুরিক শহীে রমিার রিম িাণ করা হদয়দে।

* ১২০ রফে সীমািা প্রাচীর রিম িাণ ও টমরামত করা হদয়দে।

* প্ররতষ্ঠাদির কযাম্পাস ওয়াইফাই টিেওয়াকি ও রসরস কযাদমরার আওতায় আিা হদয়দে।

* পারি রিষ্কাশদির জন্য টেি রিম িাণ করা হদয়দে।

* ১০০ টি ট্যাবদলদয়ড টচয়ার রিম িাণ ও টমরামত করা হদয়দে। 

* েক্ষতা, প্ররশক্ষণ ও পরলরস উন্নয়ি 

* জব টেসদমন্ট টসল গঠি করা হদয়দে।

* রডদোমা-ইি-ইরিরিয়াররাং টকাদস ি ২ টি টেকদিালরজ (ইদলকরিকযাল, করম্পউোর) চালু করা হদয়দে।

* প্ররতষ্ঠাদির ল্যাব ও ক্লাশরুদম ৫টি মারিরমরডয়া  প্রদজক্টর স্থাপি করা হদয়দে।

* রশক্ষকদের েক্ষতা রবষয়ক রসরবটি ও রডরজোল কিদেন্ট ততরী রবষয়ক প্ররশক্ষণ প্রোি করা হদয়দে।

* রশক্ষক ও কম িচারীদের আরথ িক ও ক্রয় ব্যবস্থাপিা এবাং অরফস ব্যবস্থাপিার উপর প্ররশক্ষণ প্রোি করা হদয়দে।

* প্ররতষ্ঠাদির প্রাইদভে টকারচাং সম্পুণ ি রুদপ বন্ধ করা হদয়দে।

খ) সমস্যা ও চযাদলিসমূহ ঃ 

* মািসম্মত কাররগরর বই ও রশক্ষা উপকরদণর উন্নয়ি সািি

* বতিমাি প্রযুরির সাদথ তাল রমরলদয় ল্যাব ও ওয়াকিসপ সমূদহ আধুরিক র্ন্ত্রপারত বাড়াদিা।

* বাদজে বরাে বৃরদ্ধকরণ।

* কাররগরর রশক্ষায় রশরক্ষত জিদগাষ্ঠীর সামারজক মর্ িাো বৃরদ্ধকরণ।

* রশক্ষক -কম িচারী জিবল বৃরদ্ধকরণ।

* রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ প্রোিকারী প্ররতষ্ঠাদির গুণগত মাি রিরিতকরণ।
* 

গ) ভরবষ্যৎ পররকল্পিা 

* অবকাঠাদমাগত উন্নয়ি 

* ওদয়রল্ডাং সদপর উদ্ধিমুখী সম্প্রসারণ করণ।

* রফস ল্যাব স্থাপি ও রমরি হযাচারী রিম িাণ করা।

সাম্প্ররতক অজিি, চযাদলি এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পিা
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* একাদডরমক কাম প্রশাসরিক বহুতল ভবি রিম িাণ করা।

* কম িকতা ও কম িচারীদের বাসভবি রিম িাণ করা।

* রবদ্যযৎ সাবদষ্টশি রিম িাণসহ তবদ্যযরতক ব্যবস্থার উন্নয়ি করা।

* প্ররতষ্ঠাদির সীমািা প্রাচীর রিম িাণ করা।

* টেশী-রবদেশী চারহোর আদলাদক রশক্ষাক্রদমর প্ররবিাি ও পাঠ্যসূরচর পররমাজিদির প্রস্তাবিা টপ্ররণ করা।

*  এলাকা রভরিক শ্রমবাজাদরর তথ্য সম্বরলত একটি ডাোদবজ প্রণয়ি করা।

* RTO প্ররতষ্ঠা করা এবাং  NTVQF বাস্তবায়ি করা।

* ২০১৭-১৮ অথ ি বেদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমুহ 

* এস এস রস (টভাক) ও এইচ এস রস (টভাক) পর্ িায় এিদরালদমন্ট বৃরদ্ধসহ পাদশর হার ৯০% এ উন্নীত করা হদয়দে। 

* ২টি প্ররতষ্ঠাদির সাদথ PPP এর আওতায় MoU স্বাক্ষর করা হদয়দে।

* আধুরিক মাদির শহীে রমিার রিম িাণ করা হদয়দে।

* প্ররতষ্ঠাদির টসৌন্দর্ ি বি িি, ফুদলর বাগাি ততরী করা হদয়দে।

েক্ষতা, প্ররশক্ষণ ও পরলরস উন্নয়ি 
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     কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর অিীি পটুয়াখালী টিএসরস-এর রূপকল্প (Vission),

           অরভলক্ষয (Mission), টকৌশলগত উদেশ্যসমুহ এবাং কার্ িাবরল

১.১ রূপকল্প (Vision)

    কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ যুদর্াপদর্াগীকরণ, েক্ষ মািবসম্পে উন্নয়ি, অথ িনিরতক সমৃরদ্ধ অজিি এবাং জীবির্াত্রার মাদিান্নয়ি।

১.২ অরভলক্ষয (Mission)

     মািসম্পন্ন কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ রিরিত করার লদক্ষয প্রদয়াজিীয় িীরত ও কম িসূরচ প্রণয়ি, প্রকল্প বাস্তবায়ি, আেশ িমাি

     রিি িারণ এবাং পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ি।

১.৩ টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)ঃ 

১.৩.১   মািসম্মত কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর টক্ষদত্র প্রদবশগম্যতার (Access) উন্নয়ি ঘোদিা

১.৩.২  কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর সকল টক্ষদত্র সামন্য ও সমতার িীরত প্ররতরষ্ঠত করা।

১.৩.৩  টেশীয় ও আেজিারতক শ্রমবাজাদরর উপদর্াগী েক্ষ মািব সম্পে ততরী করা।

১.৩.৪  রশক্ষা ব্যবস্থাপিায় সু-শাসি টজারোর করা।

১.৩.৫  মহাি স্বািীিতার টচতিা সমৃদ্ধ ইরতহাস, ঐরতহয ও জাতীয় সাংস্কৃরতর সাংরক্ষণ ও লালি করা।

কার্ িাবরল (Functions)ঃ  

  চারহো রভরিক কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণ উৎসারহত করা।

  রশক্ষদকর জ্ঞাি, েক্ষতা ও দৃরষ্টভরির উন্নয়ি ঘোদিা্

  রশক্ষকদের মাি উন্নয়দির লদক্ষয চারহো রভরিক রশক্ষক প্ররশক্ষণ কম িসূরচ প্রণয়ি করা।

ও কম িশালার আদয়াজি করা।

  রলি সমতা রবিািকদল্প কাররগরর রশক্ষার মরহলাদের উৎসারহত করদত রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির সুদর্াগ-সুরবিা বৃরদ্ধ।

  টেদশর কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ পররচালিার প্রকল্প ও টেশীয় সাংস্থার সাদথ টর্াগাদর্াগ।

  রশক্ষাথী ভরতির টক্ষদত্র স্বচ্ছতা রিরিত করার লদক্ষয ভরতি পরীক্ষা ও টমৌরখক পরীক্ষা গ্রহণ করা।

  রিরাপিার জন্য রসরকউররটি গাড ি ও রিরাপিা কযাদমরা স্থাপি করা।

  ইন্ডারিয়াল টিরিাং চলাকালীি সমদয় মরিেররাং কার্ িক্রম টজারোর করা।

  সামারজক কার্ িক্রদম অাংশগ্রহণ করা।

  ওদর্ব-সাইে রিয়রমত হালিাগাে করা।

  বারষক ক্রয় পররকল্পিা প্রণয়ি পূব িক অনুদমােি গ্রহণ করা এবাং টেন্ডাদরর মাধ্যদম ক্রয়কার্য্ি সমািাি করা।

  অটিরেক রশক্ষাথীদের জন্য রবরভন্ন সুদর্াগ-সুরবিার ব্যবস্থা করণ।

  উদ্ভাবি কার্ িক্রমদক উৎসারহত করা।

  একাদডরমক ও প্রশাসরিক কাউরিল সভার রসদ্ধাে সমূহ বাস্তবায়ি করা।

  শুদ্ধাচাদরর মাধ্যদম োত্র-োত্রীদের সু-িাগররক রহদসদব গদড় টতালা।

                                                          টসকশি ১

  কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর টক্ষদত্র রবষয় রভরিক রশক্ষক-কম িচাররদের চারহো টকরিক টসরমিার
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  টরাভার, স্কাউটিাং ও টরড রক্রদসন্ট কার্ িক্রম পররচালিা করা।

  সঠিক সমদয় োত্র-োত্রী বই রবতরণ ব্যবস্থা করা।

  প্ররতষ্ঠাদি যুদর্াপদর্াগী ইমারজিাং টেকদিালরজ প্রবতিি এর উদযাগ গ্রহণ করা।

  জাতীয় ও আেজারতিক শ্রমবাজাদরর উপদর্াগী কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর চারহো রিরুপি করা।

  বারষ িক ক্রয় পররকল্পিা প্রণয়ি ও ক্রয় কার্ ি সম্পােি।

  রশক্ষাথী ভরতি এবাং সুষ্ঠু ও িকলমুি পররদবদশ পরীক্ষা গ্রহণ।

  ইয়ার োি, টলসি োি এবাং জব সীে ও ক্লাস রুটিি পালি।

  জাতীয় ও আেজারতিক রেবস সমূহ র্থাদর্াগ্য মর্ িাোয় পালি।

  স্থািীয় প্রশাসি, জিপ্ররতরিরি, অরভভাবক ও রশল্প-কারখািা মারলকদের সাদথ টর্াগাদর্াগ স্থাপি।

  টখলাধূলা, সারহতয-সাাংস্কৃরতক এবাং িমীয় অনুষ্ঠাদির আদয়াজি।

  স্কাউটিাং।

  কযাম্পাস, েয়দলে, বাগাি, ক্লাস রুম, ওয়াকিসপ ও র্ন্ত্রপারত পররস্কার পররচ্ছন্ন করণ।
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টকৌশলগত উদেশ্য অগ্রারিকার , কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ (টমাে মাি -৮০)

অসািারণ অরত উিম উিম চলরত
চলরতমাদির

 রিদম্ন

100% 90% 80% 70% 60%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[১.১] রশক্ষকদের ইি হাউজ প্ররশক্ষণ 

টিরভইটি প্ররশক্ষণ প্রোি

[১.১.১] টিরভইটি প্ররশক্ষণ 

প্রাপ্ত রশক্ষক
সাংখ্যা (একক) ৩ ১১ ১১ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২.

[১.২] রিি িাররত সমদয় আভযেরীণ 

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

[১.২.১] পরীক্ষার পর 

ফলাফল প্রকাদশর সময়
রেি ৪ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬. ১০. ১০

[১.৩] ১৪ জানুয়ারর তাররদখ সকল 

রশক্ষাথীর রিকে পাঠ্যপুস্তক রবতরণ ও 

রেবসটি উের্াপি

[১.৩.১] রবতরণকৃত বই হাজার ৫ ২.৫ ২.৫ ৪. ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২ ৪ ৪

[১.৪.১] ব্যািার একক ১ ৯ ১০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৫৫

[১.৪.২] রলফদলে হাজার ১ ৪ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪. ৮ ৮

[১.৪.৩] টপাষ্টার হাজার ১ ২ ২ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২ ৫ ৫

[।১.৪.৪] মাইরকাং রেি ১ ৩ ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ২৫ ২৫

[১.৪.৫) মতরবরিময় সভা রেি ২ ৩ ৪ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৬ ৬

[১.৫] প্ররতষ্ঠাদি আইরসটি টিরিাং ও 

ররদসাস ট্স িন্টার সমৃদ্ধ করণ।

[১.৫.১] আইরসটি প্ররশক্ষণ 

টসন্টার এবাং ররদসাস ি টসন্টার 

বৃরদ্ধকৃত সুদর্াগ সুরবিা

একক ৩ ২ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৫ ৫

[১.৬] নুতি একাদডরমক বেদর শুরুদত 

ক্লাস রুটিি সম্পােি ও রবতরণ রিরিত 

করণ।

[১.৬.১] ক্লাস রুটিি সম্পােি 

ও রবতরণ
রেি ৪ ৫ ৫ ক্লাশ শুরুর রেি ২য় ৩য় ৪থ ৫ম

ক্লাশ শুরুর 

রেি

ক্লাশ শুরুর 

রেি

১ মািসম্মত কাররগরর ও বৃরিমূলক 

রশক্ষাএবাং প্ররশক্ষদণর টক্ষদত্র 

প্রদবশগম্যতার উন্নয়ি ঘোদিা

টকৌশলগত

 উদেশ্য 

(Strat

egic 

Objec

tives)

টকৌশলগত উদেদশ্যর 

মাি (Weight of 

Strategic 

Objectives)

কার্ িক্রমসমূহ (Activities)

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators)

 একক (Unit)

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indictors)

প্রকৃত অজিি

লক্ষযমাত্রা/রিণ িয়ক ২০১৮-২০১৯                        

(Target/Criteria Value fro FY ২০১৮-

১৯)

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

টসকশি ২

প্রদক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০১৯-২০

প্রদক্ষপণ 

(Project

ion)২০২০-

২১

[১.৪] প্রদবশগম্যতা বাড়াদিার জন্য 

স্থািীয়ভাদব প্রচার-প্রচারণা
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অসািারণ অরত উিম উিম চলরত
চলরতমাদির

 রিদম্ন

100% 90% 80% 70% 60%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[২.১] মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক ও 

রডদপ্রামা োত্র-োত্রীদের বৃরি প্রোি।

[২.১.১) োত্র-োত্রীদের বৃরি 

প্রোি।
(সাংখ্যা) ৩ ৩৫৫ ৩০৮ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪২০ ৪২০

[২.২.১] প্ররতষ্ঠাদির োত্রী/মরহলা 

প্ররশক্ষণাথীদের সুদর্াগ সুরবিা বৃরদ্ধ করা।
[২.২.১] বরদ্ধিত সুদর্াগ-সুরবিা সাংখ্যা ৪ ০ ১ ২ ০ ০ ০ ১ ৭ ৪২৫

[২.৩] সুরবিা বরিত রশক্ষাথীদের 

প্রদবশগম্যতা বৃরদ্ধ।

[২.১.১] প্ররশরক্ষত সুরবিা 

বরিত রশক্ষাথী
সাংখ্যা ৩ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ৩০০ ৪২০ ১৫

৩। 

টেশীয় ও 

আেজারতি

ক 

[৩.১] কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও 

প্ররশক্ষণ প্রোি। (TVET)

[৩.১.১] রশক্ষাথীদের 

কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা 

ও প্ররশক্ষণ গ্রহণ।

সাংখ্যা ৫ ৩৩৫ ৪৩৭ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৬ ১২ ৩

[৩.২] কাররগরর রশক্ষায় কমরত 

রশক্ষকদের করম্পদেরি টবসড টেরিাং 

(রসরবটি) প্রোন্

[৩.২.১] প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষক সাংখ্যা ২ ১০ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১ ৩ ৭৫

[৩.৩] কাররকুলাম পররমাজি, পররবিি 

ও যুদর্াপদর্াগী করদির প্রস্তাব টপ্ররণ

[৩.৩.১] কাররকুলাম 

পররমাজি, পররবিি ও 

যুদর্াগদর্াগী করদি প্রস্তারবত 

রবষয়

সাংখ্যা ২ ০ ১ ৩ ২ ০ ০ ৩০ ৭০ ৩

[৩.৪] অকুদপশি েযান্ডাডঅনুর্ায়ী 

করম্পদেরি টিরিাং (রসরবটি) প্রোি

[৩.৪.১] করম্পদেরি টবসড 

টিরিাং (রসরবটি) প্রাপ্ত রশক্ষাথী
সাংখ্যা ৫ ০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ০ ৩ ৭৫

[৩.৫] অাংশীোররত্বমূলক কার্ িক্রম চালু 

ও কম িসাংস্থাি সৃরষ্টর ব্যবস্থা

[৩.৫.১] রপরপরপ বাস্তবায়দি 

MOU স্বাক্ষর ও 

কম িসাংস্থাদির রবষদয় 

পেদক্ষপ গ্রহণ

সাংখ্যা ৫ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৩

[৩.৬] টেশীয় ও আেজারতক 

কমসাংস্থাদির চারহো রিরূপদি 

জাতীয়/আিরলক 

টসরমিার/কমশালা/মত রবরিময় সভার 

[৩.৬.১] টসরমিার/কমশালা 

আদয়াজদির মাধ্যদম 

কমসাংস্থাদির চারহো রিরূপদি 

ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাংখ্যা ৪ ১ ৩ ২ ১ ১ ০ ৩ ৩

২। 

কাররগরর 

ও 

বৃরিমূলক 

রশক্ষা 

এবাং 

প্ররশক্ষদণ

র সকল 

টক্ষদত্র 

১০

প্রদক্ষপণ 

(Project

ion)২০২০-

২১

টকৌশলগত উদেদশ্যর 

মাি (Weight of 

Strategic 

Objectives)

কার্ িক্রমসমূহ (Activities)

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators)

 একক (Unit)

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indictors)

প্রদক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০১৯-২০

প্রকৃত অজিি

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

লক্ষযমাত্রা/রিণ িয়ক ২০১৮-২০১৯                        

(Target/Criteria Value fro FY ২০১৮-

১৯)

টকৌশলগত

 উদেশ্য 

(Strat

egic 

Objec

tives)

২৩
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অসািারণ অরত উিম উিম চলরত
চলরতমাদির

 রিদম্ন

100% 90% 80% 70% 60%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[৪.১] Institute 

Performance Based 

Management প্রবতিি করা।

[৪.১.১] প্রবরতত 

আইরপরবএমএস কার্ িক্রম
সাংখ্যা ২ ১ ১ ৩ ২ ০ ০ ১ ২ ২

[৪.২] প্ররতষ্ঠাদির রশক্ষক ও 

কমচারীদের সমন্বদয় টসরমিার/কমশালা 

আদয়াজি করা।

[৪.২.১] অনুরষ্ঠত 

টসরমিার/কম িশালা
সাংখ্যা ২ ১ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ৬ ৬

[৪.৩] অরভভাবক সমাদবদশর আদয়াজি 

করা।
[৪.৩.১] অনুরষ্ঠত সমাদবশ সাংখ্যা ২ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ২ ২ ৫ ৫

[৪.৪] প্ররতষ্ঠাদির রশক্ষক কতৃক 

গাইদডি এন্ড কাউরিরলাং আদয়াজি 

করা।

[৪.৪.১) অনুরষ্ঠত 

টসরমিার/কম িশালা
সাংখ্যা ২ ১ ২ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ৫ ৫

[৪.৫] টলসি োি ও ইয়ার োি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ পররচালিা

ততরীকৃত টলসি োি, ইয়ার 

োি
সাংখ্যা ২ ২৫ ৩৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৪৫

[৪.৬] প্রারতষ্ঠারিক রিরবড় মরিেররাং 

এর ব্যবস্থা গ্রহণ
মরিেররাং ররদপাে ি সাংখ্যা ২ ১২০ ১৫০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৫০ ১৬০

[৪.১] মুরিযুদ্ধ রভরিক বই ও েরলল 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কতৃিক সাংগ্রহকরণ।

[৫.১.১] রশক্ষা প্ররতস্ঠাি 

কতৃিক আইদেম ওয়ারী 

তথ্যারে সাংগ্রহ

সাংখ্যা ৪ ১০ ১০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬০

[৫.২.১] উের্ারপত রেবস সাংখ্যা ৩ ২ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ২ ৪ ৪

[৫.২.২] অনুষ্ঠাদি উপরস্থরত সাংখ্যা (শতক) ৩ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indictors)

টকৌশলগত

 উদেশ্য 

(Strat

egic 

Objec

tives)

টকৌশলগত উদেদশ্যর 

মাি (Weight of 

Strategic 

Objectives)

কার্ িক্রমসমূহ (Activities)

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators)

 একক (Unit)

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

প্রকৃত অজিি প্রদক্ষপণ 

(Project

ion)২০২০-

২১

[৫.২] মুরিযুদদ্ধর ইরতহাদসর আদলাদক 

জাতীয় রেবস সমূহ পালি।

লক্ষযমাত্রা/রিণ িয়ক ২০১৮-২০১৯                        

(Target/Criteria Value fro FY ২০১৮-

১৯)

৪। শরক্ষা 

ব্যবস্থাপিা

য় 

সুশাসি 

টজারোর 

করা

১২

৫ মহাি 

স্বািীিতা 

যুদদ্ধর 

টচতিা 

সমৃদ্ধ 

ইরতহাস 

ঐরতহয 

ও জাতীয় 

১০

প্রদক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০১৯-২০
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আরম, টমা  সুরফয়ার রহমাি, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), পটুয়াখালী সরকারর টেকরিকযাল স্কুল ও কদলজ, পটুয়াখালী এর োরয়দত্ব রিদয়ারজত পটুয়াখালী সরকারর  

টেকরিকযাল স্কুল ওকদলদজর প্ররতরিরি রহদসদব কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর মহাপররচালক মদহােদয়র রিকে অিীকার কররে টর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি 

সদচষ্ট থাকব।

আরম, মহাপররচালক কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর রহদসদব অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) টমা  সুরফয়ার রহমাি, পটুয়াখালী সরকারর টেকরিকযাল স্কুল ও কদলজ এর রিকে 

অিীকার কররে টর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্ারগতা প্রোি করব।

(টমা   সুরফয়ার রহমাি) তাররখ  ১৫/০৬/২০১৮

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

সরকারর টেকরিকযাল স্কুল ও কদলজ

পটুয়াখালী।

(অদশাক কুমার রবশ্বাস) তাররখ  ১৫/০৬/২০১৮

মহাপররচালক

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা।
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শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms)ঃ 

বাকচু-বারষ িক কম িসম্পােি চুরি

কারশঅ-কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর

বাকারশদবা-বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা টবাড ি

এিএসরডরস-ন্যাশিাল রস্কলস টডদভলপদমন্ট কাউরিল

আইরপরবএমএস-ইিরেটিউে পারফরদমি টবজড ম্যাদিজদমন্ট রসদেম

আইরসসে-ইিফরদমশি এন্ড করমউরিদকশি টেকদিালরজ

রসরবটি-করম্পদেরি টবজড টিরিাং

ইইরড-এডুদকশি ইরিরিয়াররাং রডপাে িদমন্ট

এিরসটিরব-ন্যাশিাল কাররকুলাম এন্ড টেক্সেবুক টবাড

আইএমরস-ইিরেটিউে ম্যাদিজদমন্ট করমটি

টিরভইটি-টেকরিকযাল এন্ড টভাদকশিাল এডুদকশি এন্ড টিরিাং

টিরভইটিএমআইএস-টেকরিকযাল এন্ড টভাদকশিাল এডুদকশণ এন্ড টিরিাং ম্যাদিজদমন্ট এন্ড ইিফরদমশি রসদেম

রবএম-রবজদিস ম্যাদিজদমন্ট

রপআই-পরলদেকরিক ইিরেটিউে

টিএসরস- টেকরিকযাল স্কুল ও কদলজ

রপটিএসরস-পটুয়াখালী টেকরিকযাল স্কুল ও কদলজ

টিটিটিস-টেকরিকযাল টিচাস ি টিরিাং কদলজ

রভটিআই-টভাদকশিাল টিচাস ি টিরিাং ইিরেটিউে

ইরস=-ইরিরিয়াররাং কদলজ

এিটিরভরকউএফ-ন্যাশিাল টেকরিকযাল এন্ড টভাদকশিাল টকায়ারলরফদকশি টেম ওয়াক

আইএলও-ইন্টারন্যাশিাল টলবার অগ িািাইদজশি

                                                                          সাংদর্াজিী ১
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ক্ররমক িাং কম িসম্পােি সূচকসমুহ রববরণ বাস্তবায়িকারী েপ্তর/সাংস্থা
পররমাপ পদ্ধরত 

এবাং উপািসূত্র
সািারণ মেব্য

১
[1.1.1] টিরি্ইটি 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষক

পটুয়াখালী টিএসরস রশক্ষকদের উন্নয়ি 

প্রকল্প ও অনুন্নয়ি বাদজদের মাধ্যদম 

প্ররশক্ষণ প্রোি

কারশঅ, পটুয়াখালী টিএসরস, 

বাকারশদবা, আইএলও

পটুয়াখালী 

টিএসরসর কার্ ি 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

কারশঅ এর 

রবরভন্ন প্রকদল্পর 

মাধ্যদম উন্নয়ি 

২
[1.2.1] পরীক্ষার পর 

ফলাফল প্রকাদশর সময়

রিিাররত সমদয় এসএসরস (টভাক), 

এইচএসরস (টভাক) এবাং আভযেরীণ 

পরীক্ষা এর ফলাফল প্রকাশ করা

পটুয়াখালী টিএসরস, 

বাকারশদবা

পটুয়াখালী 

টিএসরস, 

বাকারশদবা কার্ 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

৩ [1.3.1] বই রবতরণ

সরকার টঘারষত রিয়মানুসাদর বই 

রবতরণ
পটুয়াখালী টিএসরস, 

বাকারশদবা

পটুয়াখালী 

টিএসরস, 

৪

[1.4.1] ব্যািার, 

রলফদলে ও মাইরকাং

টপাষ্টার, ব্যািার, রলফদলে ও মাইরকাং 

এর মাধ্যদম ভরতির প্রচারণা চালিা পটুয়াখালী টিএসরস,

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

৫

[1.5.1] প্ররতষ্ঠাদি 

আইরসটি প্ররশক্ষণ এবাং 

ররদসাস টসন্টার

আইরসটি এর উপদর রশক্ষক, কম িচারী ও 

োত্র-োত্রীদের প্ররশক্ষণ ও আইরসটি 

টসবা প্রোি করা হয়।

পটুয়াখালী টিএসরস, 

বাকারশদবা

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

সমারপ্ত পরতদবেি

৬
[2.1] মাধ্যরমক ও 

উচ্চ মাধ্যরমক োত্র-

অনুন্নয়ি বাদজদের মািদম টমাে 

রশক্ষাথীর 65% উপবৃরি প্রোি করা 
পটুয়াখালী টিএসরস,

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

৭

[2.2] প্ররতদষ্ঠাদি 

োত্রী/মরহলা 

প্ররশক্ষণাথীদের সুদর্াগ 

োত্র-োত্রীদের জন্য েয়দলে, কমিরুম, 

Prayer room এবাং মরহলা 

োত্রীদের অন্যান্য সুরবিা প্রোি

পটুয়াখালী টিএসরস,

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

সমারপ্ত পরতদবেি

৮

[3.1] কাররগরর ও 

বৃরিমূলক রশক্ষা ও 

প্ররশক্ষণ প্রোি

ভরতিকৃত সকল রশক্ষাথীদক এসএসরস 

(টভাক) ও এইচএসরস (টভাক) এবাং 

শে িদকাদস ির মাধ্যদম কাররগরর ও 

পটুয়াখালী টিএসরস,

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

সমারপ্ত পরতদবেি

৯
[3.2] কাররগরর 

রশক্ষায় কম িরত 

কারশঅ ও আইএলও কতৃক প্ররতষ্ঠাি 

কম িরত রশক্ষকদের রসরবটি প্ররশক্ষণ 
কারশঅ ও আইএলও

কারশঅ, 

আইএলও এবাং 

১০
[3.3] কাররকুলাম 

পররমাজিি, পররবি িি ও 

বাকারশদবা কতৃক পররচারলত 36টি 

এস এস রস (টভাক) এবাং 15 
বাকারশদবা

বাকারশদবা কার্ ি 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

১১

[৩.৩) অকুদপশি 

েযান্ডাড ি অনুর্ায়ী 

করম্পদেরি টবসড 

এিটিরভরকউএফ টলদভল এর 

টকায়ারলরফদকশি েযান্ডাডস প্রস্তুত করা

বাকারশদবা
বাকারশদবা কার্ ি 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

                                                                                         সাংদর্াজিী ২

13



১৩
[4.1.1] 

আইরপরবএমরস প্রবতি

আইরপরবএমরস প্রবতিি ও পররমাজিি 

করা
পটুয়াখালী টিএসরস

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

১৩

[4.2.1] 

টসরমিার/কমশালা 

অদয়াজি

রশক্ষদের সমন্বদয় তত্রমারসক 

টসরমিার/ওয়াকিসপ আদয়াজি করা
পটুয়াখালী টিএসরস

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

১৪

[5.1.1] রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি কতৃিক 

আইদেম ওয়ারী 

মুরিযুদ্ধ রভরিক বই ও েরলল সাংগ্রহ 

করা

পটুয়াখালী টিএসরস

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

১৫
[5.2.1] উের্ারপত 

রেবস এবাং উপরস্থরত

জাতীয় রেবস উের্াপি এবাং শতভাগ 

উপরস্থরত রিরিত করা

পটুয়াখালী টিএসরস

পটুয়াখালী 

টিএসরস কার্ ি 

সমারপ্ত প্ররতদবেি

প্ররতষ্ঠাদি

র িরি
প্ররতষ্ঠাদির িাম সাংরিষ্ট কম িসম্পােি সুচক

উি প্ররতষ্ঠাদির রিকে 

প্রতযাশা

চারহো/প্রতযাশার

 টর্ৌরিকতা

প্রতযাশা পূরণ িা 

হদল সম্ভাব্য 

কারশঅ
[1.1.1] টিরভইটি প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

রশক্ষক ও আইএমরসর সেস্য সাংখ্যা

রশক্ষকদের প্ররশক্ষদণর রবষদয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ

রশক্ষকদের 

প্ররশরক্ষত করা

প্ররশক্ষণ 

কার্ িক্রম ব্যাহত 

বাকারশদবা
[1.2.1] পরীক্ষার পর ফলাফল 

প্রকাদশর সময়

রিি িাররত তাররদখ ওদয়ভ 

টপই, ই-টমইল এর মাধ্যদম 

পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশ

রশক্ষাথীদের 

সিোয়ি
টসশি জে হদব

বাকারশদবা, এিরসটিরব [1.3.1] বই রবতরণ
বই এর চারহো টমাতাদবক বই 

সরবরাহ

সরকার টঘারষত 

সময় অনুর্ায়ী 

পুস্তক রবতরণ 

রশক্ষা কার্ িক্রম 

রবরিত হদব।

স্থািীয় টপ্রস এবাং তথ্য 

অরফস
[1.4.1] ব্যািার, রলফদলে ও মাইরকাং

চারহো অনুর্ায়ী ব্যািার ও 

রলফদলে প্রস্তুত এবাং মাইরকাং 

করা

সদচতিতার 

মাধ্যদম 

এিদরালদমন্ট 

ভরত কার্ িক্রম 

ব্যাহত হদব

রপআই
[1.5.1] প্ররতটি প্ররতষ্ঠাদি আইরসটি 

প্ররশক্ষণ এবাং ররদসাস ি টসন্টার করা 

আইরসটি প্ররশক্ষণ এবাং 

ররদসাস ি টসন্টাদরর কার্ িক্রম 

আইরসটি এর 

উপর েক্ষতা 

প্ররশক্ষণ 

কার্ িক্রম সফল 

রপআই, ইরস
[2.1.1] োত্র-োত্রীদের উপবৃরি/বৃি 

প্রোি

সরকার রিি িাররত িীরতমালা 

অনুর্ায়ী রিি িাররত হাদর বৃরি 

প্রোি করা

কাররগরর ও 

বৃরিমূলক 

রশক্ষায় গররব ও 

রশক্ষা কার্ িক্রম 

রবরিত হদব।

ইইরড
[2.2.1] সুদর্াগ সুরবিা বৃরদ্ধ করা 

হদয়দে (প্ররতষ্ঠাি রভরিক)

পূতিকাজ সহ অন্যান্য সুদর্াগ-

সুরবিা বৃরদ্ধ

রিম িাণ/টমরামত 

সহ মরহলা 

বান্ধব কাজ

িারীদের 

অাংশগ্রহণ কদম 

র্াদব

বাকারশদবা, রপআই, 

রবএম

[3.1.1] রশক্ষাথীগণ কাররগরর ও 

বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ গ্রহণ

রশক্ষাথীদেরদক কাররগরর ও 

বৃরিমূলক প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা 

করা

প্ররতষ্ঠািগুরল 

সরাসরর রশখি-

রশক্ষণ প্রোদির 

রশক্ষার মাি 

রিম্নসীমাসহ 

পাদশর হার 

বাকারশদবা
[3.2.1] রশক্ষকগণ করম্পদেরি টবসড 

টিরিাং (রসরবটি) গ্রহণ

রশক্ষদকর করম্পদেরি টবজড 

টিরিাং প্রোদির ব্যবস্থা টিয়া

সিে প্রোিকারী 

সাংস্থা রহদসদব 

েযান্ডাড ি ততররর 

প্ররশক্ষণাথীদের 

েক্ষতার মাি 

কদম র্াদব

৩

বাকারশদবা
[3.3.1] কাররকুলাম পররমাজিি, 

পররবি িি ও যুদর্াপদর্াগী করাহদয়দে

কাররকুলাম পররমাজিি, 

পররবি িি ও যুদর্াপদর্াগী 

করার ব্যবস্থা গ্রহণ

বাজার চারহো 

অনুর্ায়ী েক্ষ 

জিশরি ততরী 

বাজাদরর 

চারহো অনুর্ায়ী 

েক্ষ জিশরি 

বাকারশদবা
[3.4.1] অকুদপশি েযান্ডাড ি প্রস্তুত 

করা হদয়দে

করম্পদেরি টবজড টিরিাং এর 

জন্য অকুদপশি েযান্ডাড ি 

রসরবটি প্রণয়দির 

উদেদশ্য টকাস ি 

রসটিরব 

বাস্তবায়ি 

বাকারশদবা, ইরস, 

টিটিটিরস, রপআই

[4.1.1] আইরপরবএমএস প্রবতিি ও 

পররমাজিি করা হদয়দে

প্ররতষ্ঠািসমূহ 

আইরপরপএমএস এর মাধ্যদম 

কম িসম্পােি 

বৃরদ্ধ করা

কম িসম্পােি 

বৃরদ্ধ বািাগ্রস্ত 

বাকারশদবা, ইরস, 

টিটিটিরস, রপআই

[4.2.1] টসরমিার/কম িশালা আদয়াজি 

করা হদয়দে

প্ররতষ্ঠাি সমূদহ সু-শাসি 

টজারোদরর জন্য

সু-শাসি 

কার্ িক্রম বৃরদ্ধ

প্ররতষ্ঠাি সমূদহ 

সু-শাসি 

সাংদর্াজিী ৩

অন্য েপ্তর/সাংস্থার রিকে সুরিরে িষ্ট কম িসম্পােি চারহোসমূহ

সরকারর
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ইরস, টিটিটিরস, রপআই

[5.1.1] রশক্ষা প্ররতস্ঠাি কতৃিক 

আইদেম ওয়ারী তথ্যারে সাংগ্রহ করা 

হদয়দে।

প্ররতষ্ঠাি সমূহ মহাি স্বািীিতা 

যুদদ্ধর টচতিা সমৃদ্ধ ইরতহাস, 

ঐরতহয ও জাতীয় সাংস্কৃরত 

মহাি স্বািীিতা 

যুদদ্ধর টচতিা 

সম্পদক োত্র-

মহাি স্বািীিতা 

যুদদ্ধর টচতিা 

সম্পদক োত্র-

স্থািীয় টজলা প্রশাসি
[5.2.1] উের্ারপত রেবস এবাং 

উপরস্থরত

জাতীয় রেবস সমূহ 

উের্াপদির ব্যবস্থা এবাং 

উপরস্থরত রিরিত করা

জাতীয় রেবস 

সম্পদক োত্র-

োত্রীদের জািার 

জাতীয় রেবস 

সম্পদক োত্র-

োত্রীদের জািার 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫

অসািারণ 

(Excell

ent)

অরত 

উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good)

চলরত 

(Fair)

চলরত

মাদির 

রিদম্ন 

(Poo

r)

100% 90% 80% 70% 60%

২০১৭-১৮ অথ ি বেদরর খসড়া বারষ িক 

কম িসম্পােি চুরি োরখল

রিি িাররত সময়সমীর মদধ্য 

খসড়া চুরি মন্ত্রণালয়/রবভাদগ 

োরখলকৃত

তাররখ ১ ১৭ এরপ্রল ১৯ এরপ্রল ২০ এরপ্রল ২৩ এরপ্রল ২৫ এরপ্রল

২০১৭-১৮ অথ ি বেদরর খসড়া বারষ িক 

কম িসম্পােি চুরি বাস্তবায়ি পররবীক্ষি

তত্রমারসক প্ররতদবেি 

োরখলকৃত
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ০ ০ ০

২০১৭-১৮ অথ ি বেদরর বারষ িক চুরির 

অি িবারষক মূল্যায়ি প্ররতদবেি োরখল

রিি িাররত তাররদখ অি িবারষ িক 

মূল্যায়ি প্ররতদবেি োরখলকৃত
তাররখ ১ ১৫ জানুয়ারর১৬ জানুয়ারর১৭ জানুয়ারর২৮ জানুয়ারর২১ জানুয়ারর

২০১৭-১৮ অথ ি বেদরর বারষ িক 

কম িসম্পােি চুরির মূল্যায়ি প্ররতদবেি 

বারষ িক মূল্যায়ি প্ররতদবেি 

োরখলকৃত
তাররখ ১ ১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহ কমপদক্ষ 

একটি অিলাইি টসবা চালু করা
অিলাইি টসবা চালুকৃত তাররখ ১ ৩১ রডদসম্বর৩১ জানুয়ারর২৮ টফব্রুয়ারর ০ ০

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ ১টি টসবাপ্ররক্রয়া 

সহজীকৃত
টসবাপ্ররক্রয়া সহজীকৃত তাররখ ১ ৩১ রডদসম্বর৩১ জানুয়ারর টফব্রুয়ারর ১৫ মাচ ০

উদ্ভাবিী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

(এসআইরপ) বাস্তবায়ি
উদ্ভাবিী উদযাগ বাস্তবারয়ত তাররখ ১ ৪ জানুয়ারর ১১ জানুয়ারর১৮ জানুয়ারর২৫ জানুয়ারর৩১ জানুয়ারর

এসআইরপ বাস্তবারয়ত % ১ ২৫

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কম িচারীর রপআরএল ও ছুটি িগোয়ি 

যুগপৎ জারর রিরিতকরণ

সাংরিষ্ট কম িচারীর রপআরএল 

ও ছুটি িগোয়ি পত্র যুগপৎ 

জাররকৃত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ০

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কম িচারীর রপআরএল ও ছুটি িগোয়ি 

যুগপৎ জারর রিরিতকরণ

প্রকারশত রসটিদজিস চাে িার 

অনুর্ায়ী টসবা প্রোিকৃত
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

আবরশ্যক টকৌশলগত উদেশ্য

(টমাে মাি-২০)

৯

কার্ িপদ্ধরত

 ও 

টসবার 

মাদিান্নয়ি

টকৌশলগত

 উদেশ্য 

(Strat

egic 

Objec

tivces

(Weight of 

Strategic 

Objectives

কলাম-৪ কলাম-৬

একক (Unit)

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators)

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

of PI)

টকৌশলগত উদেদশ্যর মাি 

(Activities)

েক্ষতার 

সদি 

বারষক 

কমসম্পা

েি চুরি 

বাস্তবায়ি

৪
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অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি
রিষ্পরিকৃত অরভদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

টসবা প্রতযাশী এবাং েশিাথীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষাগার (waiting 

room) এর ব্যবস্থা করা

রিি িাররত সময়সীমার মদধ্য 

টসবা প্রতযাশী এবাং 

েশ িিাথীদের জন্য েয়দলেসহ 

অদপক্ষাগার চালুকৃত

তাররখ ১ ৩১ রডদসম্বর৩১ জানুয়ারর২৮ টফব্রুয়ারর ০ ০

টসবার মাি সম্পদকি টসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালু করা

টসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালুকৃত
তাররখ ১ ৩১ রডদসম্বর৩১ জানুয়ারর২৮ টফব্রুয়ারর ০

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫

অসািারণ 

(Excell

ent)

অরত 

উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good)

চলরত 

(Fair)

চলরত

মাদির 

রিদম্ন 

(Poo

r)

100% 90% 80% 70% 60%

সরকারর কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

সাংক্রাে প্ররশক্ষণসহ রবরভন্ন রবষদয় 

কম িকতা/কম িচারীদের জন্য প্ররশক্ষণ 

আদয়াজি

প্ররশক্ষদণর সময় জিঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

জাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশল বাস্তবায়ি

২০১৭-১৮ অথ ি বেদরর 

শুদ্ধাচার বাস্তবায়ি 

কম িপররকল্পিা এবাং বাস্তবায়ি 

পররবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত ও 

োরখলকৃত

তাররখ ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই ০ ০ ০

রিি িাররত সময়সীমার মদধ্য 

তত্রমারসক সময়সীমার মদধ্য 

তত্রমারসক পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেি োরখলকৃত

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ০ ০ ০

তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ
তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ০ ০

স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকারশত স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকারশত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

আরথক 

ব্যবস্থাপিা

র উন্নয়ি

২
অরডে আপরি রিষ্পরি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ি অরডে আপরি রিষ্পরিকৃত

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

কলাম-৬

টকৌশলগত

 উদেশ্য 

(Strat

egic 

Objec

tivces

)

(Weight of 

Strategic 

Objectives

টকৌশলগত উদেদশ্যর মাি 

(Activities)

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators)

একক (Unit)

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

of PI)

৪

েক্ষতা ও 

তিরতকতা

র উন্নয়ি

কলাম-৪

কার্ িপদ্ধরত

 ও 

টসবার 

মাদিান্নয়ি

১

তথ্য 

অরিকার 

বাস্তবায়ি 

টজারোর
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কলাম-৬

অসািারণ 

(Excellent

)

অরত উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good

)

চলরত 

(Fair)

চলরতমাদি

র রিদম্ন 

(Poor)

100% 90% 80% 70% 60%

[১.১] রশক্ষকদের ইি 

হাউস প্ররশক্ষণ 

টিরভইটি প্রররশক্ষণ প্রোি

[১.১.১] টিরভইটি প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষক সাংখ্যা ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.২] রিি িাররত সমদয় 

আভযেরীণ পরীক্ষার 

ফলাফল প্রকাশ

[১.২.১] পরীক্ষার পর ফলাফল 

প্রকাদশর সময়
রেি ৫ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩

[১.৩] ১৪ জানুয়ারর 

তাররদখ সকল 

রশক্ষাথীর রিকে 

পাঠ্যপুস্তক রবতরণ ও 

জাতীয়ভাদব রেবসটি 

উের্াপি

[১.৩.১] রবই রবতরণ হাজার ৫ ৩.৭ ৩.৩ ২.৯ ২.৬ ২.২

১। 

মািসম্মত

 কাররগরর 

ও  

বৃরিমূলক 

রশক্ষা 

এবাং 

প্ররশক্ষদণ

র টক্ষদত্র 

প্রদবশগম্য

তার 

(Acce

ss) 

উন্নয়ি 

ঘোদিা

কলাম-৫

লক্ষযমাত্রা/ক্রাইদেররয়া মাি

অজিি সািারণ টস্কার

রিি িাররত টস্কার

কলাম-৪কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩

বৎসরাদে কম িসম্পােি মূল্যায়ি

উদেশ্য কার্ িক্রমসমূহ কম িসম্পােি সূচক একক মাি
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[১.৪] প্রদবশগম্যতা 

বাড়াদিার জন্য 

স্থািীয়ভাদব ব্যািার 

োিাদিা, রলফদলে 

রবতরণ ও মাইরকাং

[১.৪.১] ব্যািার রলফদলে ও মাইরকাং সাংখ্যা ৫ ২৫ ২০ ১৭.৬ ১৪ ১৩.৫

[১.৫] প্ররতস্ঠাদি 

আইরসটি টিরিাং ও 

ররদসাস টসন্টার স্থাপি

[১.৫.১] প্ররতষ্ঠাদি আইরসটি প্ররশক্ষণ 

এবাং ররদসাস ি টসন্টার
সাংখ্যা ২ ৩ ২ ২ ১ ১

[১.৬] িতুি 

একাদডরমক বেদরর 

শুরুদত ক্লাস রুটিি 

সম্পােি ও রবতরণ 

রিরিতকরণ

[১.৬.১] ক্লাস রুটিি সম্পােি ও রবতরণ রেি ২ ১ম রেি ২য় রেি ৩য় রেি ৪থ ি রেি ৫ম রেি

[২.১] মাধ্যরমক ও উচ্চ 

মাথ্যরমক োত্র-

োত্রীদের বৃরি প্রোি

[২.১.১] োত্র-োত্রীদের বৃরি প্রোি সাংখ্যা ৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০. ২৪০

[২.২.২] সুদর্াগ সুরবিা বৃরদ্ধ সাংখ্যা ২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.৫

[২.২.৩] সুরবিা বরিত রশক্ষাথীদের 

প্রদবশগম্যতা বৃরদ্ধ
সাংখ্যা ২ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬

কলাম-৬

১। 

মািসম্মত

 কাররগরর 

ও  

বৃরিমূলক 

রশক্ষা 

এবাং 

প্ররশক্ষদণ

র টক্ষদত্র 

প্রদবশগম্য

তার 

(Acce

ss) 

উন্নয়ি 

ঘোদিা

২। 

কাররগরর 

ও 

বৃরিমূলক 

রশক্ষা 

এবাং 

প্ররশক্ষদণ

[২.২] প্ররতষ্ঠাদি 

োত্র/মরহলা 

প্ররশক্ষণাথীদের সুদর্াগ 

সুরবিা বৃরদ্ধ করা

কলাম-৩ কলাম-২

অজিি

কলাম-৪

কলাম-৫

লক্ষযমাত্রা/ক্রাইদেররয়া মাি

সািারণ টস্কার

রিি িাররত টস্কার
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অসািারণ 

(Excellent

)

অরত উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good

)

চলরত 

(Fair)

চলরতমাদি

র রিদম্ন 

(Poor)

100% 90% 80% 70% 60%

[৩.১] কাররগরর ও 

বৃরিমূলক রশক্ষা ও 

প্ররশক্ষণ প্রোি

[৩.১.১] রশক্ষাথীদের কাররগরর ও 

বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ গ্রহণ
সাংখ্যা ৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০

[৩.২] কাররগরর 

রশক্ষায় কম িরত 

রশক্ষকদের করম্পদেরি 

টবসড টিরিাং (রসরবটি) 

প্রোি

[৩.২.১] রশক্ষকগণ করম্পদেরি টবসড 

টিরিাং (রসরবটি) গ্রহণ
সাংখ্যা ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৩] কাররকুলাম 

পররমাজিি, পররবি িি ও 

যুদর্াপদর্াগী করদণর 

প্রস্তাব টপ্ররণ

[৩.৩.১] কাররকুলাম পররমাজিি, 

পররবি িি ও যুদর্াপদর্াগী করদণ রবষয় 

রভরিক প্রস্তাব

সাংখ্যা ৫ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২

[৩.৪] অকুদপশি 

েযান্ডাড ি অনুর্ায়ী 

করম্পদেরি টবসড 

টিরিাং (রসরবটি) প্রোি

[৩.৪.১] করম্পদেরি টবসড টিরিাং 

(রসরবটি) প্রাপ্ত রশক্ষাথী
সাংখ্যা ৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৪.১] Institute 

Performance 

Based 

Management 

প্রবতিি করা

[৪.১.১] আইরপরবএমরস প্রবতিি সাংখ্যা ৭ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮

[৪.২] প্রররতষ্ঠাদির 

রশক্ষক ও কমচারীদের 

সমন্বদয় 

টসরমিার/কম িশালা 

আদয়াজি করা।

[৪.২.১] টসরমিার/কম িশালা আদয়াজি সাংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ ০ ০

[৪.৪] প্ররতষ্ঠাদির 

রশক্ষক কতৃিক গাইদডি 

এন্ড কাউরিরলাং 

আদয়াজি করা।

[৪.৩.১] অনুরষ্ঠত সমাদবশ সাংখ্যা ১ ৩ ২ ১ ০ ০

উদেশ্য কার্ িক্রমসমূহ কম িসম্পােি সূচক একক

৩। 

টেশীয় ও 

আেজারতি

ক 

শ্রমবাজা

টরর 

উপদর্াগী 

েক্ষ 

মািব 

সম্পে 

ততরর করা

৪। শরক্ষা 

ব্যবস্থাপিা

য় অনুকুল 

পররদবশ 

টজারোর 

করা

অজিি
মাি

সািারণ টস্কার

রিি িাররত টস্কার

19



[৪.৪.১] অনুরষ্ঠত টসরমিার/কম িশালা সাংখ্যা ২ ২ ২ ১ ১ ১

কলাম-৪

অসািারণ 

(Excellent

)

অরত উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good

)

চলরত 

(Fair)

চলরতমাদি

র রিদম্ন 

(Poor)

100% 90% 80% 70% 60%

[৫.১] মুরিযুদ্ধ রভরিক 

বই ও েরলল রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি কতৃিক 

[৫.১.১] রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কতৃক আইদেম 

ওয়ারী তথ্যারে সাংগ্রহ
সাংখ্যা ৩ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩

[৫.২.১] উের্ারপত রেবস এবাং উপরস্থরত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৫.২.২] অনুষ্ঠাদি উপরস্থরত সাংখ্যা ৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০

০৫। 

টেদশর 

মহাি 

স্বািীিতা 

যুদদ্ধর 

টচতিা 

সমৃদ্ধ 

ইরতহাস, 

ঐরতহয 

ও জাতীয় 

[৫.২] মুরিযুদদ্ধর 

ইরতহাদসর আদলাদক 

জাতীয় রেবস সমূহ 

পালি

মাি

কলাম-৫

অজিি
সািারণ 

টস্কার

৪। শরক্ষা 

ব্যবস্থাপিা

য় অনুকুল 

পররদবশ 

টজারোর 

করা

উদেশ্য কার্ িক্রমসমূহ কম িসম্পােি সূচক একক

লক্ষযমাত্রা/ক্রাইদেররয়া মাি

রিি িাররত টস্কার

কলাম-৬

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩
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অসািারণ 

(Excellent

)

অরত উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good

)

চলরত 

(Fair)

চলরতমাদি

র রিদম্ন 

(Poor)

100% 90% 80% 70% 60%

উদ্ভা্বি 

অরভদর্াগ 

প্ররতকাদর

র মাধ্রদম 

টসবার 

মদিাদন্নায়

ি

পররবরতত ফরম্যাদে 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ এবাং 

মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তরসমূহ 

রসটিদজিস চাে িার 

প্রণয়ি

পররবরতিত ফরম্যাদে েপ্তর/সাংস্থার 

রসটিদজিস চাে িার ওদয়বসাইদে প্রকারশত
তাররখ ১ ১ িদভম্বর ৮ িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর

েপ্তর/সাংস্থার অরভদর্াগ প্ররতকার 

টফাকাল পদয়ন্ট রিদয়াগকৃত
তাররখ ১ ১ িদভম্বর ৮ িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর

অরভদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ি

িাগররদকর রিকে হদত প্রাপ্ত অরভদর্াগ 

রিষ্পরিকৃত
% ১ ১ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৫

কম িসম্পােি সূচক একক
অজিি

সািারণ 

টস্কার
রিি িাররত টস্কার

কলাম-৪

মাি

কলাম-৫ কলাম-৬

লক্ষযমাত্রা/ক্রাইদেররয়া মাি

উদেশ্য কার্ িক্রমসমূহ

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩
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মন্ত্রণালয়/রবভাগ ও সাংস্থাসমূহ 

কমপদক্ষ একটি কদর অি-লাইি টসবা 

চালুকৃত

তাররখ ১ ১ জুি ২০১৭
৮ জুি 

২০১৭
১৫ জুি

২২ জুি 

২০১৭

২৯ জুি 

২০১৭

মন্ত্রণালয়/রবভাগ ও সাংস্থাসমূহ 

কমপদক্ষ একটি কদর টসবা প্রররক্রয়া 

সহজীকৃত

তাররখ ১ ১ জুি ২০১৭
৮ জুি 

২০১৭
১৫ জুি

২২ জুি 

২০১৭

২৯ জুি 

২০১৭

আরথ িক 

ব্যবস্থাপিা

র উন্নয়ি

বাদজে বাস্তবায়ি 

করমটি কমপরররি 

র্থার্থভাদব অনুসরণ

বাদজে বাস্তবায়ি পররকল্পিা 

(Budget 

Implementation plan) 

প্রণীত ও তত্রমারসক বাদজে বাস্তবায়ি 

প্ররতদবেি োরখলকৃত

সাংখ্যা ১ ১ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৫

অরডে আপরি রিষ্পরি 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ি
বেদর অরডে আপরি রিষ্পরিকৃত % ১ ১ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৫

টসবা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাবি 

কার্ িক্রম বাস্তবায়ি
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কলাম-৬

অসািারণ 

(Excellent

)

অরত উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good

)

চলরত 

(Fair)

চলরতমাদি

র রিদম্ন 

(Poor)

100% 90% 80% 70% 60%

বারষ িক কম িসম্পােি 

চুরির স্বাক্ষর তাররখ

১ ৩০ জুি জুলাই জুলাই আগষ্ট আগষ্ট

বারষ িক কম িসম্পােি 

চুরি বাস্তবায়ি 

পররবীক্ষণ

োরখলকৃত অি িবারষক ও তত্রমারসক 

প্ররতদবেি সাংখ্যা

১ ১ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৫

সমদ াতা স্মারক স্বাক্ষর সাংক্রাে 

পররপত্র জাররকৃত

তাররখ ১
২২ টম      

২০১৬

২৩ টম      

২০১৬

২৫ টম    

  ২০১৬

২৮ টম     

 ২০১৬

৩০ টম     

 ২০১৬

প্ররশক্ষদণর সময় জিঘন্টা ১ ১ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৫

েপ্তর/সাংস্থায় তিরতকতা করমটি গঠিত

তাররখ ১ ২৯ অদক্টাবর ০৮ িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর

২৯ িদভম্বর

েপ্তর/সাংস্থায় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পিার 

প্রণীত
তাররখ ১ ০১ রডদসম্বর ০৭ রডদসম্বর ১৪ রডদসম্বর২১ রডদসম্বর ২৮ রডদসম্বর

তথ্য প্রকাশ িীরতমালা 

প্রণয়ি

মন্ত্রণালদয়র তথ্য প্রকাশ রিদে িরশত 

অনুসাদর তথ্য প্রকারশত
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

আওতািীি 

েপ্তর/সাংস্থায় 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতা 

রিদয়াগ

েপ্তর/সাংস্থার োরর্ত্বপ্রাপ্ত কম িকতার িাম 

ও টর্াগাদর্াগ ঠিকািার সঙ্কলি 

ওদয়বসাইে প্রকারশত

তাররখ ০.৫ ১৫ অদক্টাবর ২৯ অদক্টাবর ১৫ িদভম্বর ৩০ িদভম্বর ১৫ রডদসম্বর

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালয় 

সমূদহর সদি বারষ িক 

কম িসম্পােি সাংক্রাে 

সমদ াতা স্মারক 

স্বাক্ষর

েক্ষতার 

সদি 

বারষ িক 

কম িসম্পা

েি চুরি 

বাস্তবায়ি

েক্ষতার 

সদি 

বারষ িক 

কম িসম্পা

েি চুরি 

বাস্তবায়ি

জাতীয় শুদ্ধাচার 

টকৌশল বাস্তবায়ি

উদেশ্য কার্ িক্রমসমূহ কম িসম্পােি সূচক একক মাি

কলাম-১

তথ্য 

অরিকার 

ও 

স্বপ্রদণারে

ত তথ্য 

প্রকাশ 

বাস্তবায়ি

কলাম-৩ কলাম-৪

কলাম-৫

লক্ষযমাত্রা/ক্রাইদেররয়া মাি

অজিি সািারণ টস্কার

রিি িাররত টস্কার

কলাম-২
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েপ্তর/সাংস্থার বারষ িক 

প্ররতদবেি প্রণয়ি
েপ্তর/সাংস্থার বারষ িক প্ররতদবেি 

ওদয়বসাইদে প্রকারশত

তাররখ ০.৫ ০১ িদভম্বর ০৮ িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর

কলাম-৬

অসািারণ 

(Excellent

)

অরত উিম 

(Very 

poor)

উিম 

(Good

)

চলরত 

(Fair)

চলরতমাদি

র রিদম্ন 

(Poor)

100% 90% 80% 70% 60%

কলাম-৫

লক্ষযমাত্রা/ক্রাইদেররয়া মাি

কলাম-৪

মাি

অজিি সািারণ টস্কার

রিি িাররত টস্কার

তথ্য 

অরিকার 

ও 

স্বপ্রদণারে

ত তথ্য 

প্রকাশ 

বাস্তবায়ি

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩

উদেশ্য কার্ িক্রমসমূহ কম িসম্পােি সূচক একক
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উদ্ভা্বি 

অরভদর্াগ 

প্ররতকাদর

র 

মাধ্যদম 

টসবার 

মদিাদন্নায়

ি

পররবরতত ফরম্যাদে 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ এবাং 

মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তরসমূহ 

রসটিদজিস চাে িার 

প্রণয়ি

পররবরতিত ফরম্যাদে েপ্তর/সাংস্থার 

রসটিদজিস চাে িার ওদয়বসাইদে প্রকারশত
তাররখ ১ ০১ িদভম্বর ০৮ িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর

েপ্তর/সাংস্থার অরভদর্াগ প্ররতকার 

টফাকাল পদয়ন্ট রিদয়াগকৃত
তাররখ ১ ০১ িদভম্বর ০৮ িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর

অরভদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ি

িাগররদকর রিকে হদত প্রাপ্ত অরভদর্াগ 

রিষ্পরিকৃত
% ১ ১ ১ ০.৭ ০.৮ ০.৫

মন্ত্রণালয়/রবভাগ ও সাংস্থাসমূহ 

কমপদক্ষ একটি কদর অি-লাইি টসবা 

চালুকৃত

তাররখ ১ ১ জুি ২০১৭ ৮ জুি ২০১৭১৫ জুি ২০১৭২২ জুি ২০১৭২৯ জুি ২০১৭

মন্ত্রণালয়/রবভাগ ও সাংস্থাসমূহ 

কমপদক্ষ একটি কদর টসবা প্রররক্রয়া 

সহজীকৃত

তাররখ ১ ১ জুি ২০১৭ ৮ জুি ২০১৭১৫ জুি ২০১৭২২ জুি ২০১৭২৯ জুি ২০১৭

বাদজে বাস্তবায়ি 

করমটি কমপরররি 

র্থার্থভাদব অনুসরণ

বাদজে বাস্তবায়ি পররকল্পিা 

(Budget 

Implementation plan) 

প্রণীত ও তত্রমারসক বাদজে বাস্তবায়ি 

প্ররতদবেি োরখলকৃত

সাংখ্যা ১ ১ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৫

অরডে আপরি রিষ্পরি 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ি
বেদর অরডে আপরি রিষ্পরিকৃত % ১ ১ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৫

আরথ িক 

ব্যবস্থাপিা

র উন্নয়ি

টসবা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাবি 

কার্ িক্রম বাস্তবায়ি

37



38



39



40



41



42



                                                          টসকশি ১

  কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর টক্ষদত্র রবষয় রভরিক রশক্ষক-কম িচাররদের চারহো টকরিক টসরমিার
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  কযাম্পাস, েয়দলে, বাগাি, ক্লাস রুম, ওয়াকিসপ ও র্ন্ত্রপারত পররস্কার পররচ্ছন্ন করণ।
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                                                                          সাংদর্াজিী ১
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