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evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K›`ª Gi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the Performance of the Bangladesh-German TTC) 
 

 

mv¤úªwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv 
 

mv¤úªwZK eQimg~‡ni 0৩ (তিন) eQi cÖavb AR©b mg~n t 

  

cÖevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq, wk¶v gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq Ges Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwk¶Y ey¨‡iv 

KZ…©K cÖ`Ë wewfbœ bZzb Kvh©µg h_v - (1) 6 gvm †gqv`x kU© †Kvm©, (2) A_© gš¿Yvjq Gi SEIP †cÖvMÖv‡gi AvIZvq 

4 gvm †gqv`x 360 N›Uvi kU© †Kvm©, gvbbxq cÖavb gš¿xi Kvh©vjq KZ©„K †NvwlZ 1 jÿ `ÿ I cÖwkwÿZ WªvBfvi ˆZixi 

j‡ÿ¨ WªvBwfs †Kvm© (cyiæl I gwnjv), City & Guilds, UK Aby‡gvw`Z Bricklaying, (3) Orientation 

Course, (4) House Keeping (5) Korean Language (6) English Language  Ges (7) IM Japan 

Gi mv‡_ RvcvbMvgx evQvBK…Z †UKwbK¨vj B›Uvb© I †Kqvi wMfvi †Kv‡m©i Dc‡hvMx RvcvbxR fvlv wkÿv I ms¯‹…wZ 

†Kvm© hv mdjZvi mv‡_ cwiPvwjZ n‡”Q| AÎ †K‡›`ªi gva¨‡g †`‡k-we‡`‡k PvKzixi Pvwn`v Abyhvqx 02 eQi GmGmwm 

(‡fv‡Kkbvj) †Kvm©mn †gvU 29wU †Kv‡m© DbœZ cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq Ges evrmwiK DËxY© cÖwk¶v_x©i msL¨v 2018 

m‡b 14141 Rb 2019 m‡b 8243 Rb I 2020-21 m‡b  5408 Rb | AZ¨šÍ Kg Li‡P A`¶ Rbkw³‡K `¶ 

Rbkw³‡Z iæcvšÍ‡ii gva¨‡g †`‡k-we‡`‡k Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨ cÖwZ eQi 10000 Rb cÖwk¶Y cÖ`vbB AÎ cÖwZôv‡bi 

j¶¨| D‡jøL¨ †h, 2021 m‡b NSDA Gi mv‡_ cÖwZôv‡bi wbeÜab m¤úbœ Kiv n‡q‡Q G QvovI cÖwZewÜ‡`i 

cÖwkÿ‡Yi Rb¨ ADD International Bangladesh Gi mv‡_ Pzw³m¤úv`b K‡i cÖwkÿY †`Iqv n‡”Q|  
 

 

mgm¨v I P¨v‡jÄmg~n t  
 

1| cÖhyw³i cwieZ©‡bi mv‡_ mv‡_ Course Curriculum Gi cwieZ©b | 

2| fwZ©K…Z QvÎ/QvÎx‡`i msL¨vi Zzjbvq Dcw ’̄wZi nvi‡K µgvš^‡q m‡šÍvlRbK ch©v‡q DbœxZ KiY Ges WªcAvDU  

    Gi nvi k~‡b¨i †KvVvq AvbqY|  

3| AvaywbK cÖhyw³ e¨env‡ii gva¨‡g cÖwkÿY cÖ`v‡b cÖwkÿKMY‡K cÖwkÿZ KiY| 

4| e„wË I †mevg~jK wkÿv weg~Lx ms¯‹…wZ| 

5| cÖwkÿYv_x©‡`i Kg©ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v Kiv (Job Placement)| 

 

fwel¨r cwiKíbv t 
 

1| Pjgvb †Kvm© mg~‡ni gvb AvšÍR©vwZK ch©v‡q DbœxZ KiY Ges AvšÍR©vwZK ¯̂xK…wZ (International  

     Recognation) AR©b Kiv| 

2| ‰e‡`wkK kÖg evRv‡ii Pvwn`v Abyhvqx bZzb bZzb †Uª‡W cÖwkÿY †Kvm© Pvjy Kiv Ges cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g A`ÿ I 

¯̂í`ÿ Kg©ÿg Rb‡Mvwói msL¨v n«vm KiZt `ÿ Rbkw³ e„w× Kiv| 

3| cÖwkÿY †K›`ª‡K eûgvwÎK e¨env‡ii wbwg‡Ë D”PZi cÖwkÿY †Kvm© Ges wØZxq wkd&U Pvjy Kiv| 

4| NTVQF (National Technical and Vocational Qualification Framework) mbv`vqb Pvjy Kiv| 

4| Online/web-based cÖwkÿY Kvh©µg|    

5| CBT (Competancy Based Training) cÖwk¶Y Pvjy Ges mb`vqb Kiv|  

6| Blended mode (Online and offline) Gi cÖwkÿY Pvjy Kiv| 
 

2021-22 A_© eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~nt 

 5000 Rb cyiæl Ges 900 Rb bvix Kgx©mn †gvU 5900 Rb‡K cÖwk¶Y cÖ`vb I Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨ `ÿ 

Kgx © cÖ ‘̄Z Kiv| 

 kÖgevRv‡ii Pvwn`v Abyhvqx AvšÍRvwZ©K gvbm¤úbœ wewfbœ †Uª‡W cÖwkÿY cÖ`vb| 

 A`¶ I ¯̂í`¶ Rb‡Mvwô‡Z `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y cÖ`vb| 

 `ÿZv Dbœq‡bi gva¨‡g Af¨šÍwib I ˆe‡`wkK Kg©ms ’̄vb e„w×, `vwi`ª we‡gvPb| 

 Kg©ÿg Rbkw³‡K KvwiMwi wkÿv MÖn‡Y DØy×KiY| 

 wbivc` Awfevmb I Kgx©‡`i ¯̂v_© iÿvq we‡`k Mg‡b”Qz Kgx©‡`i m‡PZbZv e„w×|  
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প্রস্তাবো 

 

 

evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀ , XvKvi cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯”̂QZv I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, 

mykvmb msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2041 Gi h_vh_ ev Í̄evq‡bi 

j‡ÿ¨- 

 

 

 

Aa¨ÿ, evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀ , XvKv MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi  

 

 

Ges 

 

gnv-cwiPvjK Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwk¶Y ey¨‡iv (weGgBwU), MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi  

Gi g‡a¨ 2021 mv‡ji ........................ gv‡mi .......................... Zvwi‡L G evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 

¯v̂¶wiZ nj| 

 

 

 

GB Pzw³‡Z ¯̂v¶iKvix Dfqc¶ wbgœwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb :  
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†mKkb-1 

 

evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀ , XvKvi iƒcKí, Awfj¶¨, Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ Ges Kvh©vewj t 

 

1.1 iƒcKí t 

`ÿZv Dbœqb, ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb e„w×, wbivc` Awfevmb I †iwg‡UÝ Gi cÖevn e„w×, †eKviZ¡  n«vm I A_©‰bwZK 

Dbœqb|   

 

1.2 Awfj¶¨ t 

¯’vbxq I AvšÍRv©wZK  kªgevRv‡ii Pvwn`v Abyhvqx  AvšÍR©vwZK gvbm¤úbœ cÖwk¶Y cÖ`vb| 

 

1.3 Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ t  

 

1.3.1 evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K‡› ª̀i †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n: 
 

1. `ÿ Rbkw³ ˆZwi| 

2. wbivc` Awfevmb Ges cÖevmx I we‡`k Mg‡b”Qz Kgx©‡`i Kj¨vY wbw”QZKiY| 

3. †iwgU¨vÝ cÖevn e„w×‡Z mnvqZv cÖ`vb| 

4. e„wËg~jK KvwiMwi cÖwkÿY MÖn‡Y D×z× KiY| 

 

 

1.4 Kvh©vejx (Functions) 
1. Af¨šÍixY I AvšÍRvwZ©K kÖgevRv‡ii Pvwn`vi mv‡_ mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY cÖ`vb| 

2. mvwe©K cÖwkÿY e¨e¯’vq AvaywbK cÖhyw³i e¨envi| 

3. SEIP cÖK‡íi AvIZvaxb cÖwkÿYv_x©‡`i Rb¨ cÖwkÿY †k‡l Kg©ms¯’vb m„wó| 

4. RPL cixÿvi gva¨‡g `ÿZv hvPvB c~e©K mb` cÖ`vb| 

5. ‡ckv I e„wËg~jK cÖwkÿY MÖn‡Y DØy×KiY| 

6. wbivc` Awfevm‡b we‡`k Mg‡b”Qz Kgx©‡`i wbivc` Awfevmb, AwaKvi I ¯̂v_© iÿv, ‡iwgU¨vÝ cÖevn e„w×‡Z 

mnvqZv cÖ`vb| 

7. B-jvwb©s  cÖwkÿY Pvjy I ev Í̄evqb| 
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†mKkb-2 

evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K‡› ª̀i রবরভন্ন কা যক্রযর্ি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ যেম্পাদন সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি 

লক্ষ্যর্াত্রা  

২০২1-২2 

প্রযক্ষ্পণ   
রনি যারিি  লক্ষ্যর্াত্রা অর্যযনি 

সক্ষ্যত্র স ৌথভাযব দারেত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালে/রবভাগ/ 

েংস্হােমূযহি নার্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২2-২3 ২০২3-২4 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

(1.1) প্ররিক্ষ্ণ প্রদান 

(1.1.1) প্ররিরক্ষ্িকর্ী 

(পূরুষকর্ী)     
েংখ্যা 6066 4484 5000 5500 6000 

weGgBwU I wewR wUwUwm wewRwUwUwmÕi mb` 

cÖ`v‡bi cÖwZ‡e`b 
(1.1.2) প্ররিরক্ষ্ি নািী কর্ী 

েংখ্যা 1260 724 900 950 1000 
weGgBwU I wewR wUwUwm wewRwUwUwmÕi mb` 

cÖ`v‡bi cÖwZ‡e`b 

(2.2) েযচিনামূলক কা যক্রর্ 

েম্পাদন 

(2.1) অরভবােন েংক্রান্ত 

পুরিকা রবিিণ। 
েংখ্যা 5171 2366 3000 3500 4000 

weGgBwU I wewR wUwUwm weGgBwU n‡Z 

cy¯ÍK µ‡qi iwk` 
(2.2.2) েযচিনিামূলক 

রলফযলট প্রকাি, সপাষ্টাি 

প্রদরি যি। 

েংখ্যা 14000 1380 1500 2000 2500 

weGgBwU I wewR wUwUwm cÖ‡mwWs Qwe/iwk` 

(2.3) KvwiMwi cÖwkÿ‡Y 

D×z× KiY| 

(2.3.1) KvwiMwi cÖwkÿ‡Y 

m‡PZbZv e„w× 
েংখ্যা 5171 1425 1500 2000 2500 

weGgBwU I wewR wUwUwm cÖ‡mwWs Qwe 

(3.1) ববি উপাযে ববযদরিক 

মুদ্রা সপ্রিযণ প্রবােীযদি 

উদ্ধুকিণ 

(3.1.1) প্রচাি কা যক্রর্ 

আযোরর্ি (েভা/রিরফং) েংখ্যা 60 53 10 15 20 

weGgBwU I wewR wUwUwm cÖ‡mwWs Qwe/Awdm 

Av‡`k 
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†mKkb-3 

evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀ ª, XvKvÕi ÔKg©m¤úv`‡bi পরিকল্পনা’ Gi m~PK Ges j¶¨gvÎv mg~n:     ‡gvU b¤̂i-70 

 

Kg©m¤úv`‡bi 

†ÿÎ  

ক্ষেত্রেি 

gvb 

 

Kvh©µg 

 

Kg©m¤úv`b m~PK 

 

 

 

MYbv 

c×wZ 

GKK 

 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

 

cÖK…Z AR©b 

j¶gvÎv/wbY©vqK 202১-2২ 

 
cÖ‡¶cb 

20২২-2৩ 

cÖ‡¶cb  

202৩-

2৪ 
AmvaviY 

AwZ 

DËg 
DËg 

PjwZ-

gvb 

PjwZ-gv‡bi 

wb‡gœ  

2019-20 

 

2020-21 100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(1) `¶ 

Rbkw³ m„wó 
45 

(1.1) cÖwk¶Y cÖ`vb 

(1.1.1) cÖwkw¶Z Kgx©  

mgwó msL¨v 

(nvRvi) 
25 6.066 4.484 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 5.50 6.00 

(1.1.2) cÖwkw¶Z bvixKgx©  
mgwó msL¨v 

(nvRvi) 
15 1.260 0.724 0.900 0.850 0.800 0.700 0.600 0.950 1.00 

(1.2) Kg©ms¯’vb m„wó 

(1.2.1) SEIP cÖK‡íi 

AvIZvq cÖwkÿYv_©xM‡Yi 

Kg©ms¯’vb| 

Mo 
% 5 78 63.28 70 60 50 40 30 80 80 

(2) wbivc` 

Awfevmb I 

we‡`k 

Mg‡b”QyKgx©‡`

i `ÿZv e„w×| 

20 

(2.1) wbivc` 

Awfevm‡bi wewaweavb 

cÖwZcvwjZ| 

(2.1.1) Awf‡hvM wb¯úwË 

KiY| 

Mo 
% 4 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

(2.1.2) weÁwß cÖPvwiZ 

(B‡jKUªwb· wcª›U/wgwWqv) 

mgwó 
msL¨v 4 13 10 2 1 - - - 4 6 

(2.2) m‡PZbZvg~jK 

Kvh©µg m¤úv`b 

(2.2.1) Awfevmb msµvšÍ 

cyw¯ÍKv weZiY| 

mgwó 
msL¨v 

 
3 5171 2366 3000 2700 2500 2100 1800 3500 4000 

(2.2.2) m‡PZbZvg~jK  

wjd‡jU cÖKvk I †cvóvi 

cÖ`wk©Z| 

mgwó 
msL¨v 

 
2 14000 1380 1500 1350 1200 1050 900 2000 2500 

(2.2.3) gywReel© Dcj‡ÿ¨ wewfbœ  

RbwnZKi Kvh©µg cwiPvjbv 

(¯^v¯’¨wewa AewnZKiY, ỳt¯’, `wi`ª 

I cÖwZeÜx‡`i webv g~‡j¨/¯^íg~‡j¨ 

cÖwkÿY cÖ`vb) 

mgwó 

msL¨v 

 
2 - 5 10 9 8 7 6 12 15 

(2.3) KvwiMwi 

cÖwkÿ‡Y DØyKiY| 

(2.3.1) KvwiMwi cÖwkÿ‡Y 

m‡PZbZv e„w×( wjd‡jU cÖKvk 

I †cvóvi weZiY, weÁwZ cÖPvi, 

e¨vbvi cÖ`wk©Z) 

mgwó 
msL¨v 

 
5 13500 1425 1500 1350 1200 1050 900 2000 2500 

(3) ‡iwgU¨v‡Ýi 

cÖevn e„w×‡Z 

mnvqZv cÖ`vb 

5 

(3.1) ˆea Dcv‡q 

ˆe‡`wkK gy`ªv †cÖiY 

cÖevmx‡`i DØy×KiY 

(3.1.1) cÖPvi Kvh©µg 

Av‡qvwRZ (mfv/weªwds) 

mgwó 
msL¨v 5 60 53 10 08 07 05 04 15 20 
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evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K‡› ª̀i XvKvÕi সুশাসে ও সংষ্কারমূলক কার্ মক্রনর্র বাস্তবায়ে 

‡gvU b¤^i-30 

কর্ মসম্পাদ

ে সক্ষ্ত্র 

 

সক্ষ্নত্রর 

র্াে 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূিক গণো 

পদ্ধর্ত 

একক কর্ মসম্পাদে 

সূিনকর র্াে 

প্রকৃত অজমে লক্ষ্যর্াত্রা/র্েণ মায়ক ২০২১-২২ প্রনক্ষ্পে 

২০১৯-২০  ২০২০-২১ 

(র্াি ম/২০২১ 

পর্ মন্ত) 

অসাধারণ অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুশাসে ও সংষ্কারমূলক কর্ মসম্পাদনের সক্ষ্ত্র 

 

 

সুশাসে ও 

সংষ্কারমূল

ক 

কার্ মক্রনর্র 

বাস্তবায়ে 

সজারদারক

রণ 

 

 

 

৩০ 

১. শুদ্ধািার 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

শুদ্ধািার কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ত Mo 

% ১০ --- ---        

২. ই-

গিন্যমান্স/উদ্ভাবে 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

ই-গিন্যমান্স/উদ্ভাবে 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

Mo % ১০ --- ---        

৩. তথ্য অর্ধকার 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

তথ্য অর্ধকার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

Mo % ৩ --- ---        

৪. অর্িনর্াগ 

প্রর্তকার 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

অর্িনর্াগ প্রর্তকার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

Mo % ৪ --- ---        

৫. সসবা প্রদাে 

প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

সসবা প্রদাে প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

Mo % ৩ --- ---        
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Avwg Aa¨ÿ, evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀, XvKv, gnvcwiPvjK MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi Gi 

Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwkÿY ey¨‡ivi wbKU A½xKvi KiwQ †h, G Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b m‡Pó _vKe| 

 

 

Avwg, gnvcwiPvjK, Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwkÿY ey¨‡iv Aa¨ÿ, evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀,  XvKvi 

wbKU A½xKvi KiwQ †h, G Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Kie| 

 

¯v̂ÿixZ: 

 

 

 

…....................................        …....................... 

 

Aa¨ÿ,           ZvwiL 

evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K›`ª, XvKv               

 

 

 

 

 

…..................................................    …....................... 

 

gnvcwiPvjK          ZvwiL 

Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwkÿY ey¨‡iv      
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ms‡hvRbx-1 

kã-ms‡¶c (Acronyms) 

 

µwgK 

bs 

kã-ms‡¶c 

(Acronyms) 
weeiY 

1 
weGgBwU 

(BMET) 

ey¨‡iv Ae g¨vbcvIqvi, Ggcøq‡g›U GÛ †Uªwbs 

(Breau of Man-power Employment and Training) 
(Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwk¶Y ey¨‡iv) 

2 
AvBGgwU 

(IMT) 

BÝwUwUDU Ae †gwib †UK‡bvjwR  

(Institute of Marine Technology.) 

3 
wUwUwm 

(TTC) 

‡UKwbK¨vj ‡Uªwbs †m›Uvi 

(Technical Training Centre)   

4 
GbwUwfwKDGd 

(NTVQF) 

b¨vkbvj †UKwbK¨vj GÛ †fv‡Kkbvj †Kvqvwjwd‡Kkb †d«gIqvK©  

(National Technical and Vocational  Qualification Framework)   

5 
wmwewUGÛG 

(CBT&A) 

K‡¤ú‡UwÝ †eBRW †Uªwbs  

(Competency Based Training and Assessment)   

6 
GmAvBBwc  

SIEP 

¯‹xj di  BgcøB‡g›U Bb‡fm‡g›U †cÖvMÖvg  

Skills for Employmet Investment  Program 

7 
wU I wU 

(TOT) 

‡Uªwbs Ae †Uªbvi 

Training of Trainers 

8 

GbGmwWG 

(NSDA) 

 

b¨vkbvj ¯‹xjm †W‡fvjc‡g›U A_wiwU 

National Skills Development Authority 
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ms‡hvRbx-2 

 

Kg©m¤úv`b e¨e¯’vcbv I cÖgvYK  
 

µwgK 

b¤^i 

Kvh©µg 
Kg©m¤úv`b m~PK  ev Í̄evqbKvix BDwbU jÿ¨gvÎv AR©‡bi cÖgvYK 

1 m‡PZbZvg~jK Kvh©µg 

m¤úv`b 

(1.1) weÁwß cÖPvwiZ 

        (B‡jKUªwb· I wcÖ›U wgwWqv) 

wm. BÝªUvKUi (B‡jKUªwb·) 

I ‡Kqvi‡UKvi,  

B‡jKUªwb· I wcÖ›U wgwWqvq cÖPv‡ii  

cÖ‡mwWs Qwe/iwk` 

(1.2) Awfevmb msµvšÍ cyw¯ÍKv weZiY wcÖ-wWcvU©Pvi BbPvR© weGgBwU n‡Z Awfevmb msµvšÍ 

cyw¯ÍKv µ‡qi iwk` 

(1.3) m‡PZbZvg~jK wjd‡jU cÖKvk, ‡cvóvi    

        cÖ`wk©Z 

wm. BÝªUvKUi (B‡jKUªwb·) 

I ‡Kqvi‡UKvi, 

cÖ‡mwWs Qwe/iwk` 

2 KvwiMwi cÖwkÿ‡Y 

D™¢z×KiY 

(2.1) KvwiMwi cÖwkÿ‡Y m‡PZbZv e„w× wm. BÝªUvKUi (B‡jKUªwb·) 

I ‡Kqvi‡UKvi, 

cÖ‡mwWs Qwe 

3 cÖwk¶Y cÖ`vb (3.1) cÖwkw¶ZKgx© (cyiæl-gwnjv) nvDR wKwcs BbPvR© mb` cÖ`v‡bi †iwR÷vi 

(3.2) cÖwkw¶Z bvix Kgx© nvDR wKwcs BbPvR© mb` cÖ`v‡bi †iwR÷vi 

4 ‰ea Dcv‡q ˆe‡`wkK 

gy`ªv †cÖi‡Y cÖevmx‡`i 

D×KiY 

(3.1) cÖPvi Kvh©µg Av‡qvwRZ (mfv/ weªwds/ 

B‡jKUªwb· I wcÖ›U wgwWqv) 

wcÖ-wWcvU©Pvi BbPvR© B‡jKUªwb· I wcÖ›U wgwWqvq cÖPv‡ii  

cÖ‡mwWs Qwe/Awdm Av‡`k/iwk` 
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ms‡hvRbx-3  

Ab¨ Awd‡mi m‡½ mswkøó Kg©m¤úv`b m~PKmg~n: 

 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK  †h mKj Awd‡mi mv‡_ mswkøó mswkøó Awd‡mi mv‡_ Kvh©µg mgš̂‡qi ‡KŠkj  

weZiYK„Z cvV¨cy¯ÍK I 

cvV¨µg/cyw¯ÍKv  

wkÿv gš¿Yvjq/weGgBwU/ evsjv‡`k 

KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I †evW© 

h_vmg‡q cÖ‡qvRbxq msL¨K cy¯ÍK Pvwn`v Ges 

†cÖiY 

gvb DbœqbK„Z cvV¨cy¯ÍK 

I cvV¨µg  

weGgBwU/ evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v 

Awa`ßi I †evW© 

hy‡Mvc‡hvMx cvV¨µg cÖbqY I weZiY 

weZiYK„Z mb`/b¤̂icÎ 

 

weGgBwU/ evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v 

Awa`ßi I †evW© 

h_vmg‡q mb`/b¤̂icÎ †cÖiY 

cÖwkÿY cÖ`vb (SEIP) 

 

A_© gš¿Yvjq I weGgBwU cÖwkÿY cÖ`vb, mb`vqb I Kg©ms ’̄vb 
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সংনর্াজেী-৪ 

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপর্রকল্পো, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর /সংস্থার োর্: evsjv‡`k-Rvg©vb KvwiMwi cÖwkÿY †K›`ª, XvKv| 

কার্ মক্রনর্রোর্ কর্ মসম্পাদে

সূিক 

 

সূিনকর

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়নের 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা 

/অজমে 

১র্ 

সকায়ার্ মার 

২য় 

সকায়ার্ মার 

৩য় 

সকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মার 

সর্ার্

অজমে 

অর্জমত

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্তষ্ঠার্েকব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নের্তকতা কর্র্টির সিা 

আনয়াজে 

সিা আনয়ার্জত ৪ সংখ্যা সর্াোঃ আোঃ 

সর্াতাতর্লব, ইন্স: 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমে      

১.২ নের্তকতা কর্র্টির সিার 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ে 

বাস্তবার্য়ত 

র্সদ্ধান্ত 

৬ % সর্াোঃ হার্ববুল্লাহ, 

ইন্স: ও সর্াোঃ 

কার্রুল হুদা, 

ইন্স: 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৭০% ৬৫% ৬০%    

অজমে      

১.৩ সুশাসে প্রর্তষ্ঠার র্ের্র্ত্ত 

অংশীজনের অংশগ্রহনণ সিা 

 

অনুর্ষ্ঠত সিা ২ সংখ্যা োজমুে োহার, 

র্সআই. 

২ লক্ষ্যর্াত্রা -- ১ ১ --    

অজমে      

১.৪ শুদ্ধািার সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

আনয়াজে 

 

প্ররিক্ষ্ণ 

আযোরর্ি 

২ েংখ্যা োজমুে োহার, 

র্সআই. 

২ লক্ষ্যর্াত্রা -- ১ ১ --   অত্র দপ্তনরর সকল 

কর্ মকতমা/ 

কর্ মিারীনদর জন্য 

শুদ্ধািার প্রর্শক্ষ্ণ 

অজমে      

১.৫  কর্ ম-পর্রনবশ উন্নয়ে 

 

উন্নত  

কর্ ম-পর্রনবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তার্রখ 

রিত্রিাজা ক্ষেগম 

ও সারিকুন 

নাহাি, রস ইন্স: 

৩০/১২/২১ 

৩০/০৫/২২ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১২/২১ 

 

 ৩০/০৫/২২   টিওএন্ডর্িভুি 

অনকনজা র্ালার্াল 

র্বেষ্টকরণ/ পর্রস্কার 

পর্রচ্ছন্নতা  বৃর্দ্ধ অজমে      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল 

কর্ মপর্রকল্পো, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ার্সক পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্তনবদে 

সদর দপ্তর/সংস্থায় দার্খল ও স্ব স্ব 

ওনয়বসাইনর্ আপনলািকরণ 

 

কর্ মপর্রকল্পো  

ও নত্রর্ার্সক 

প্রর্তনবদে 

দার্খলকৃত ও 

আপনলািকৃত 

 

 

১ 

 

 

তার্রখ 

Aa¨ÿ, wewR 

wUwUwm এবং 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

১৫/০৭/২১ 

ও 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৪/০৪/২২ 

১৪/০৭/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২১ 

ও 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ ১৪/০৪/২২ ১৪/০৭/২২    

অজমে      
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কার্ মক্রনর্র োর্ কর্ মসম্পাদেসূ

িক 

 

সূিনকর

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়নের

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়েঅগ্রগর্তপর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা 

/অজমে 

১র্ 

সকায়ার্ মার 

২য় 

সকায়ার্ মার 

৩য় 

সকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মার 

সর্ার্

অজমে 

অর্জমত

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.7 শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদাে এবং 

পুরস্কার প্রাপ্তনদর তার্লকা ওনয়বসাইনর্ 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তার্রখ Aa¨ÿ,wewR 

wUwUwm এবং 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

০৫/০৭/২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ০৫/০৭/২২   শুদ্ধািার 

পুরস্কার 

প্রদানের জন্য 

বানজর্ বরাে 

প্রনয়াজে ,

অন্যর্ায় 

বাস্তবায়ে 

করা সাব 

েয়ন 

অজমে 

 

     

২.  আর্র্ মক ব্যবস্থাপো উন্নয়ে ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ মবছনরর ক্রয়-

পর্রকল্পো (প্রকনল্পর অনুনর্ার্দত 

বার্ষ মক ক্রয় পর্রকল্পোসহ)   

ওনয়বসাইনর্ প্রকাশ 

ক্রয়-

পর্রকল্পো 

ওনয়বসাইনর্ 

প্রকার্শত 

২ তার্রখ Aa¨ÿ, wewR 

wUwUwm এবং 

প্রর্কউনর্ন্ট 

BbPvR© 

১০/১০/২১ লক্ষ্যর্াত্রা ১০/১০/২১ -- -- --    

অজমে      

অজমে      

৩. শুদ্ধািার সংর্িষ্ট এবং দুেীর্ত প্রর্তনরানধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রার্ধকার র্ির্ত্তনত নুযেতর্ পাঁিটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ অংশীজে 

(stakeholders)  সিার 

আনয়াজে 

অনুর্ষ্ঠত সিা ৪ সংখ্যা wkwib 

Av³vi, BÝ 

১ লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- ১   Kg©ms ’̄v‡b

i my‡hvM 

m„wó welqK 

অজমে      

৩.২ শুদ্ধািার ও দূেীর্ত প্রর্তনরানধ 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর ইে- হাউজ 

প্রর্শক্ষ্ণ 

প্ররিক্ষ্ণ 

আযোরর্ি 

৪ সংখ্যা রিত্রিাজা 

ক্ষেগম, রস ইন্স: 
2 wU লক্ষ্যর্াত্রা -- 1 wU  1 wU    

অজমে      
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কার্ মক্রনর্রোর্ কর্ মসম্পাদে

সূিক 

 

সূিনকর

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়নের 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তব্যর্ি/

পদ 

২০২১-

২০২২

অর্ ম 

বছনরর 

লক্ষ্যর্া

ত্রা 

বাস্তবায়েঅগ্রগর্তপর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা 

/অজমে 

১র্ 

সকায়ার্ মার 

২য় 

সকায়ার্ মার 

৩য় 

সকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মার 

সর্ার্

অজম

ে 

অর্জম

তর্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ অত্র দপ্তনরর সসবার 

তার্লকা র্ির্জর্াল র্িসনেনবানি ম 

প্রদশ মে করান 

প্রদি যনকৃি ৪ সংখ্যা শুদ্ধািার কর্র্টি 31-

12-21 

লক্ষ্যর্াত্রা 31-12-21       

অজমে      

৩.৪ সুষ্ঠুিানব কার্ মক্রর্ 

সম্পাদনের  র্ির্ত্তনত প্রর্ত 

সকায়ার্ানর সসরা 

কর্ মকতমা/কর্ মিারী র্েব মািে ও 

অর্িেন্দে  পত্র  প্রদাে 

র্েব মার্িত ও 

অর্িেন্দে 

পত্র প্রদােকৃত 

৪ সংখ্যা Aa¨ÿ, 

wewRwUwUwm এবং 

সর্াোঃ সালাহ 

উেীে, সফাকাল 

পারশে, এর্পএ 

৪ জে লক্ষ্যর্াত্রা ০1 জে ০1 জে ০1 জে ০1 জে    

অজমে      

৩.৫  স্বচ্ছ ও র্েরাপদ এবং নবধ 

পনর্ নবনদর্শক কর্ মসংস্থানের 

জন্য সনিতেতামূলক প্রিারণা 

র্বর্লকৃত 

সপাষ্টার/ 

র্লফনলর্ 

৪ সংখ্যা ক্ষমাোঃ আোঃ ছাত্তাি 

wm. Bন্স: I 

‡Kqvi‡UKvi 

4000 লক্ষ্যর্াত্রা 1000 1000 1000 1000    

অজমে      
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েংয ার্নী-৫ 

ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবে কর্ মপর্রকল্পো 

 

 

ক্রর্  
কা যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচযকি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোিািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ 2 3 4 5 6 7 8 

  1  [১.১] ই-নরথি ব্যবহাি বৃরি [১.১.১] ই-ফাইযল সনাট রনস্পরত্তকৃি % 1৫ 80% 70% 60% 

 

  2 

 

 

[2.1] িথ্য বািােন হালনাগাদ 

কিণ 

 

[২.১.1] িথ্য বািােযন েকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃি  
হালনাগাযদি 

েংখ্যা 
11 4 3 2 

[2.১.2] রবরভন্ন প্রকািনা ও িথ্যারদ িথ্য বািােযন প্রকারিি 
হালনাগাযদি 

েংখ্যা 
৫ 4 3 ২ 

 

 

3 [3.1] ই- গভর্ন্যান্স  ও উদ্ভাবন 

কর্ য পরিকল্পনা বািবােন 

[3.1.১]  কর্ য পরিকল্পনা বািবােন েংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ আযোরর্ি  
প্ররিক্ষ্যণি 

েংখ্যা  
5 4 3  2 

[3.1.2] কর্ য পরিকল্পনাি বািবােন অগ্রগরি প যাযলাচনা 

েংক্রান্ত েভা আযোরর্ি 
েভাি েংখ্যা 5 4 3 2 

 ]3.1.3 [ কর্ য পরিকল্পনাি অি য-বারষ যক স্ব-মূল্যােন প্ররিযবদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপযক্ষ্ি রনকট সপ্ররিি 
িারিখ 5 13-01-22 20-01-22 27-01-22 

 

4 

]4.১ [ একটি উদ্ভাবনী িািণা /

সেবা েহর্ীকিণ/ দ্র উন্নেন 

কা যক্রর্ বািবােন 

]4.১.১ [ একটি উদ্ভাবনী িািণা  /সেবা েহর্ীকিণ / দ্র উন্নেন 

কা যক্রর্ বািবারেি 
িারিখ 5 22-12-22  15-13-22  15-04-22 
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েংয ার্নী-৬ 

অরভয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা েংক্রান্ত কর্ য-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কা যক্রযর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কা যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচযকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোিািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াযনি 

রনযে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভয াগ রনষ্পরত্ত কর্ যকিযা 

(অরনক) ও আরপল কর্ যকিযাি িথ্য 

ওযেবোইযট বত্রর্ারেক রভরত্তযি 

হালনাগাদকিণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওযেবোইযট আপযলাডকৃি 

েংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষ্ণ 

ও 

েক্ষ্র্িাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ যষ্ট ের্যে অনলাইন/ অফলাইযন 

প্রাপ্ত অরভয াগ রনষ্পরত্ত এবং রনষ্পরত্ত 

েংক্রান্ত র্ারেক প্ররিযবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপক্ষ্ বিাবি সপ্রিণ         

[২.১.১] অরভয াগ 

রনষ্পরত্তকৃি  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ যকিযা/কর্ যচািীযদি অরভয াগ 

প্ররিকাি ব্যবস্থা এবং রর্আিএে 

েফটওেযাি রবষেক প্ররিক্ষ্ণ আযোর্ন 

[২.২.১] প্ররিক্ষ্ণ 

আযোরর্ি 
েংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রর্ারেক রভরত্তযি পরিবীক্ষ্ণ এবং 

বত্রর্ারেক পরিবীক্ষ্ণ প্ররিযবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপযক্ষ্ি রনকট সপ্রিণ 

[২.৩.১] বত্রর্ারেক 

প্ররিযবদন সপ্ররিি 

  

েংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থাপনা 

রবষযে সেকযহাল্ডািগযণি ের্ন্বযে 

অবরহিকিণ েভা  

[২.৪.১] েভা অনুরষ্ঠি েংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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েংয ার্নী-৭ 

সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি বািবােন কর্ য-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

কা যক্রযর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কা যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পাদ

ন সূচযকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোিাি

ণ 

অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াযনি 

রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি রেিান্ত 

বািবােন 

[১.১.১] রেিান্ত 

বািবারেি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

বত্রর্ারেক রভরত্তযি 

হালনাগাদকিণ   

[১.২.১] ওযেবোইযট  

প্ররি বত্রর্ারেযক 

হালনাগাদকৃি 

েংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

েক্ষ্র্িা 

অর্যন ও 

পরিবীক্ষ্ণ 

১5 

[২.১] সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

রবষেক  প্ররিক্ষ্ণ আযোর্ন  

 

[১.১.১] প্ররিক্ষ্ণ 

আযোরর্ি 

 

েংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সেবা প্রদান রবষযে 

সেকযহাল্ডািগযণি ের্ন্বযে 

অবরহিকিণ েভা আযোর্ন 

[১.৩.১]  

অবরহিকিণ েভা 

অনুরষ্ঠি 

েংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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েংয ার্নী-৮  

িথ্য অরিকাি রবষযে ২০২১-২২ অথ যবছযিি বারষ যক কর্ যপরিকল্পনা  

 

কর্ যেম্পাদযনি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কা যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচযকি র্ান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোিািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াযনি 

রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরিকাি আইন অনু ােী 

রনি যারিি ের্যেি র্যে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনি যারিি ের্যেি 

র্যে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

েক্ষ্র্িা বৃরি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণারদিভাযব প্রকািয াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কযি ওযেবোইযট 

প্রকাি 

[১.2.১] হালনাগাদকৃি 

িথ্য ওযেবোইযট 

প্রকারিি 

িারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] বারষ যক প্ররিযবদন প্রকাি  
[১.3.১] বারষ যক প্ররিযবদন 

প্রকারিি  
িারিখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ িািা অনুোযি  াবিীে িযথ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ বিরি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  িযথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] িথ্য অরিকাি আইন ও 

রবরিরবিান েম্পযকয র্নেযচিনিা 

বৃরিকিণ 

[১.5.১]  প্রচাি কা যক্রর্ 

েম্পন্ন 

কা যক্রযর্ি 

েংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অরিকাি রবষযে 

কর্ যকিযাযদি প্ররিক্ষ্ণ আযোর্ন    
].১ 6 .১[  প্ররিক্ষ্ণ আযোরর্ি 

প্ররিক্ষ্যণি 

েংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


