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কর্ ম সম্পােদনর সারব মক রচত্র 

সাম্প্ররতক অজমন, চুাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

সাম্প্ররতক বছর সমূদহর (০৩ বছর ) প্রিান অজমন সমূহঃ 

ববদেরশক কর্ মসাংস্থাদনর উদেদে রবদ্যর্ান যুব শরিদক জনসম্পদে রুপান্তর, আন্তজমারতক শ্রর্ বাজাদরর চারহো অনুর্ায়ী 

রবরিন্ন কেদে েক্ষতা সৃরষ্ট ও েক্ষতা উন্নয়দনর র্াধ্যদর্ বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককন্দ্র েক্ষ জনসম্পে সৃরষ্ট কদর 

আসদছ। এসএসরস কিাক, স্কীল্ড সার্ট মরফদকট ককাস ম সহ কর্াট ৩০ ককাদস ম উন্নতর্াদনর প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদে। ২০১৮-২০১৯ 

রি: ১৪১৪১ জন, ২০১৯-২০২০ রি: ৮২৪৩ জন, ২০২০-২০২১ রি: ৫৪০৮ জন । অর্ মাৎ গত রতন বছদর ২৭৭৯২ জন কর্ মক্ষর্ 

জনশরিদক েক্ষ জনসম্পদে রুপান্তর কদর ববদেরশক কর্ মসাংস্থান গ্রহদণর উপদর্াগী কদর গদড় কতালা হদয়দছ। পাশাপারশ 

অরিবাসী কর্ীদের অরিকার ও স্বার্ ম সাংরক্ষন, র্ধ্যসত্ত্বদিাগী কশ্রণীর কেৌরাত্ম হ্রাস ও হয়রানীমুি রনরাপে অরিবাসন রনরিত 

করার লদক্ষু রবদেশগার্ী কর্ীগণদক রনয়রর্ত রিরফাং প্রোন করা হদে। কেে জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তমপক্ষ (NSDA) ও 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা কবাদে মর (BTEB) অিীদন কররজস্টাে ম কেরনাং অগ মানাইদজশদন রুপান্তর করা হদয়দছ এবাং 

NTVQF Level এর অুাদসসদর্ন্ট গ্রহণ করা হদে। র্ান সম্পন্ন প্ররশক্ষণ প্রোন কার্ মক্রদর্র আওতায় SSC 

Vocational,  Short Course, Self Supporting, SEIP, SEIP Motor driving, 

Tailor Made, IM Japan এর সাদর্ জাপানগার্ী বাছাইকৃত কটকরনকুাল ইন্টান ম ও ককয়ার রগিার ককাদস মর উপদর্াগী 

জাপানীজ িাষা রশক্ষা ও সাংস্কৃরত ককাস ম,“কেশ-রবদেদশ কর্ মসাংস্থাদনর জন্য ড্রাইরিাং প্ররশক্ষণ প্রোন শীষ মক” প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ 

প্ররশক্ষণ প্রোন সফলতার সাদর্  পররচারলত হদে। স্ব-অর্ মায়দন ২ র্াস কর্য়ােী PLC ককাস ম চালু করা হদয়দছ।  কর্ মসাংস্থান 

হার ৬৩% এ উন্নীতকরণ, কাররগরর প্ররশক্ষদণ উদ্ধুদ্ধ করণ, রলফদলট ও রবজ্ঞরি ছারপদয় সব মস্তদরর জনগদণর রনকট রবতরণ 

এর র্াধ্যদর্ েক্ষতার প্ররশক্ষণর্ান বৃরদ্ধ কপদয়দছ। মুরজব কণ মার স্থাপন, মুরজব বষ ম উের্াপদন কর্ মসূচী গ্রহণ এবাং জাকজর্কপূণ ম 

পররদবদশ ১৭ র্াচ ম উের্াপন করা হদয়দছ। ককদন্দ্রর সকল কেদে, ক্লাশরুদর্, শাখায় ইন্টারদনট সাংদর্াদগর র্াধ্যদর্ ই-লারনাং 

ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হদয়দছ। ককারিে-১৯ এ জনসদচতনতা বৃরদ্ধকদল্প ৫ হাজার রলফদলট রবতরণ করা হদয়দছ। সরকার কর্তমক 

প্রেত্ত অর্ মবরাে শতিাগ ব্যয় করা হদয়দছ। রবরিন্ন ল্যাব, ওয়াকমসপ, কশ্ররণকক্ষ, প্রশাসরনক িবন ও স্থাপনার ববদ্যুরতক ও পূতম 

কর্রার্ত ও রাং করদণর র্াধ্যদর্ েক্ষতার র্ান, িবন ও স্থাপনার স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধ কপদয়দছ। অধ্যক্ষ র্দহােদয়র কক্ষ আধুরনকীকরণ, 

প্রশাসরনক িবদনর সকল জানালা র্াই গ্লাস স্থাপন করা হদয়দছ ফদল কক্ষ গুরলদত আদলা-বাতাদসর পররর্ান বৃরদ্ধ কপদয়দছ। 

রবরিন্ন রাজস্ব আয় বৃরদ্ধ কদর চালাদন সরকারী ককাষাগাদর জর্া কেয়া হদয়দছ। দ্যনীরত প্ররতদরাদির জন্য সকল বৃরত্ত ও কবতন 

িাতারে ব্যাাংক এর র্াধ্যদর্ পররদশাদির ব্যবস্থা করা হদয়দছ। সরকারী রনদে মশনা, এরপএ চুরি ও জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

সফলিাদব বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। G QvovI ADD International Bangladesh Gi mv‡_ Pzw³m¤úv`b 

K‡i cÖwZewÜ‡`i cÖwkÿ‡Yi cÖwkÿY †`Iqv n‡”Q|  

সর্স্যা এবাং চুাদলঞ্জ সমূহঃ  

১। প্রযুরির পররবতমদনর সাদর্ সাদর্ Course Curriculum এর পররবতমন কদর আন্তমজারতক র্ান সম্পন্ন নতুন 

নতুন Trade এ প্ররশক্ষণ প্রোন ও আিুন্তরীন ও আন্তমজারতক শ্রর্ বাজাদর েক্ষ কর্ মসাংস্থান উত্তরদত্তার বৃরদ্ধ।  

২। িরতমকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের সাংখ্যার তুলনায় উপরস্থরতর হারদক ক্রর্ান্বদয় সদন্তাষজনক পার্ মাদয় উন্নীত করণ এবাং ড্রপআউট 

এর হার শূদন্যর ককাঠায় আনয়ন । 

৩। আধুরনক প্রযুরি ব্যবহাদরর র্াধ্যদর্ প্ররশক্ষণ প্রোদন প্ররশক্ষকগনদক প্ররশরক্ষত করণ। 

৪। বৃরত্ত ও কসবামুলক রশক্ষারবমুখী সাংস্কৃরত। 

৫। প্রযুরির পররবতমদনর সাদর্ সাদর্ Course Curriculum এর পররবতমনসহ নতুন নতুন Trade/Course 

চালু করা প্রদয়াজন, কসই সাদর্ আধুরনক র্ন্ত্রপাতী ও কর্রশন পত্র, র্টরচাং এইে, কেরনাং ম্যাদটররয়ালস সরবরাহ রনরিত করা ।  

৬। সকল কেদে র্ারিরর্রেয়া প্রদজকটর ও ইউর্টউব এর র্াধ্যদর্ রশক্ষা প্রোন রনরিত করা। 

৭। কেদশ ও রবদেদশ ১০০% কর্ মসাংস্থান রনরিত করা। 

৮। ইন্ডারি রলাংদকজ সম্প্রসারন করা। 

 



Page 4 of 25 
 

িরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ  

১। চলর্ান ককাস মসমূদহর র্ান আন্তমজারতমক (International Recognation) পর্ মাদয় উন্নীত করণ এবাং 

আন্তমজারতমক স্বীকৃরত অজমন করা। 

২। পররবতীত প্রযুরির সাদর্ সাংগরত করদখ নতুন নতুন ককাস ম চালু।  

৩। ই-লারন মাং প্ররশক্ষণ চালু ও বাস্তবায়ন । 

৪। NTVQF (National Technical and Vocational Qualifiation Framework) 

সনোয়ন চালু করা। 

৫। অবরশষ্ট ককাদস ম Registered Training Organization রহদসদব BTEB এর স্বীকৃরত অজমন।    

৬। CBT (Competancy Based Training) প্ররশক্ষণ চালু, CBLM বতরর এবাং সনোয়ন ।   

৭। ইদলকেরনক কর্রসদন রফোর রপ্রদন্টর র্াধ্যদর্ রশক্ষার্ীদের হারজরা পদ্ধরত চালু । 

৮। Quality Assurance System Develop । 

৯। েক্ষতার র্ান বৃরদ্ধ ক্লদল্প প্রদজক্ট কবজে কেরনাং ব্যবস্থা চালু করা। 

১০। প্ররশক্ষদণর র্ান উন্নয়দনর জন্য র্রনটররাং ও এুাদসসদর্ন্ট প্ররক্রয়াদক শরিশালী করা । 

১১। পরীক্ষায় পাদশর হার ৯০% উন্নীত করা। 

১২। প্ররতর্ট ক্লাশ রুর্ র্ারিরর্রেয়া প্রদজক্টর/ স্মাট ম র্টরির আওতায় আনয়ন। 

১৩। উদদ্যাগতা বতররর জন্য ইন্ডারি রলাংদকজ বতরর করা। 

১৪। সকল রশক্ষক, কর্ মচারীদক ইনহাউজ এবাং আইর্ট প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 

২০২২-২৩ অর্ ম বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজমন সমূহ: 

১. অরিক সাংখ্যক অেক্ষ, স্বল্পেক্ষ জনদগাষ্ঠীদক েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ প্রোন। 

২. অিুন্তরীন শ্রর্বাজার আন্তজমারতক শ্রর্ বাজাদর তুলনামুলকিাদব েক্ষ কর্ীর প্রদবদশর হার বৃরদ্ধ। 

৩. রবদেদশ গর্দনচ্ছু কর্ীদের সদচতনতা বৃরদ্ধ। 

৪. নতুন শ্রর্বাজার এর চারহো অনুর্ায়ী রবরিন্ন কেদে প্ররশক্ষণ প্রোন। 

৫. রশক্ষক, কর্ মচারীদের আইর্ট কপশারিরত্তক েক্ষতার আওতায় আনয়ন। 

৬. রনরাপে অরিবাসন রবষদয় কসরর্নাদরর আদয়াজন।  

৭. RPL এর র্াধ্যদর্ ৫০ জন কক NTVQF সনে প্রোন। 
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প্রস্তাবনা 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ কজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ 

ব্যবহার রনরিতকরদণর র্াধ্যদর্ রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষু- 

 

 

অধ্যক্ষ, বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককন্দ্র 

 

এবাং 

 

র্হাপররচালক, জনশরি কর্ মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা 

 

 

এর র্দধ্য ২০২২ সাদলর জুন র্াদসর.........................তাররদখ এই বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয় পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয় সমূদহ সম্মত হদলন: 
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কসকশন ১:  

 রূপকল্প, অরিলক্ষু, কর্ মসম্পােদনর কক্ষত্র এবাং কার্ মাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

েক্ষতা উন্নয়ন, ববদেরশক কর্ মসাংস্থান বৃরদ্ধ, রনরাপে অরিবাসন ও কররর্দটন্স এর প্রবাহ বৃরদ্ধ, কবকারত্ব 

হ্রাস ও অর্ মননরতক উন্নয়ন। 

১.২ অরিলক্ষু: 

স্থানীয় ও আন্তজমারতক শ্রর্বাজাদরর চারহো অনুর্ায়ী আন্তজমারতক র্ানসম্পন্ন প্ররশক্ষণ প্রোন। 

বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর ককৌশলগত উদেেসমূহ: 

১. অিুন্তরীন ও ববদেশীক কর্ মসাংস্থান বৃরদ্ধদত দক্ষতা উন্নয়দনর প্ররশক্ষণ প্রোন  

২. রনরাপে অরিবাসন ও কররর্ট্যান্স প্রবাহ বৃরদ্ধদত সহায়তা প্রোন এবাং জনসদচতনমূলক কার্ মক্রর্ গ্রহণ  

৩. বৃরত্তমূলক ও  কাররগরর প্রশিক্ষণ গ্রহদণ উদ্বদু্ধ করণ। 

৪. অবকাঠাদর্াগত ও ল্যাব/ওয়াকমসপ সুরবিারে বৃরদ্ধর র্াধ্যদর্ প্ররশক্ষদণর গুণগত র্ান উন্নয়ন 

 

বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর আবরেক ককৌশলগত উদেেসমূহ: 

[১] োিররক কর্ মকাদন্ড স্বেতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ রনরিতকরণ 

[২] কর্ মসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও কসবার র্ান বৃরদ্ধ 

[৩] আরর্ মক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

 

 

১.৪ কার্ মাবলী (Functions) 

১. ববদেরশক শ্রর্বাজাদরর চারহোর সাদর্ সার্ঞ্জস্য করদখ েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ প্রোন। 

২. সারব মক প্ররশক্ষণ ব্যবস্থায় আধুরনক প্রযুরি ব্যবহার। 

৩. সারব মক প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাদক ব্যবহাদরর উপদর্াগী পররদবশ সৃরষ্ট। 

৪. রবজ্ঞরি প্রচার, জনসাংদর্াগ ও কসরর্নার আদয়াজন, িরতমপ্ররক্রয়া, ক্লাশ র্রনটররাং এবাং োটাদবজ বতরর। 

৫. গ্রাজুদয়টদের কর্ মসাংস্থান করা। 

৬. ইন হাউজ প্ররশক্ষদণর র্াধ্যদর্ রশক্ষক-কর্ মচারীদের েক্ষতা বৃরদ্ধ। 

৭.       র্ন্ত্রণালয় ও রবএর্ইর্ট এর চারহোর্ারফক তথ্য প্রোন এবাং রনদে মশনা বাস্তবায়ন।
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কসকশন ২ 

বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর রবরিন্ন কার্ মক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

কর্ মসম্পােন 

সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃতঅজমন 

লক্ষুর্াত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ রনি মাররত লক্ষুর্াত্রা অজমদনর 

কক্ষদত্র কর্ৌর্িাদব  োরয়ত্বপ্রাি 

র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নার্ 

 

উপাত্ত সূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০২৬ সাদলর র্দধ্য রবদ্যর্ান ৬র্ট কেে / ককাস ম এ 

NTVQF Level-4 পর্ মন্ত প্ররশক্ষণ চালু 

NTVQF 

Level-4 

সাংখ্যা 

০ ০ ০ ১ ২ 

NSDA / BTEB, 

BMET ও         

রবরজর্টর্টরস 

রবরজর্টর্টরস 

কর্তমক র্ারসক প্ররতদবেন 

২০২৬ সাদলর র্দধ্য রবরিন্ন কেে / ককাস ম এ 

NTVQF এর র্াধ্যদর্ Assessment গ্রহণ 

NTVQF 

Assessment 

গ্রহণ 

জন 

০ ২৪৬ ৩৫০ ৪০০ ৪৫০ 

SEIP প্রকল্প অর্ ম রবিাগ, 

NSDA / BTEB ও 

রবরজর্টর্টরস 

রবরজর্টর্টরস 

কর্তমক র্ারসক প্ররতদবেন 

রবদেশগর্দনচ্ছু নারী কর্ীদের েক্ষতা বৃরদ্ধদত 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

কর্াট কর্ীর 

র্দধ্য েক্ষ 

নারীকর্ীর 

শতকরা হার 

% ০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ 

NSDA / BTEB, 

রবএর্ইর্ট ও রবরজর্টর্টরস 

রবরজর্টর্টরস 

কর্তমক র্ারসক প্ররতদবেন 
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সেকশন ৩ 

বাাংলাদদি-জার্মান কাররগরর প্রশিক্ষণ ককদন্দ্রর ককৌশলগত উদেে, কার্ মক্রর্, কর্ মসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযর্াত্রাসরূ্হ, কর্াট নম্বর-৭০ 

কর্ মসম্পােন পররকল্পনা 

কর্ মসম্পােন কক্ষত্র 

কক্ষদত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 
কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

প্রকৃত অর্জ ন লক্ষুর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসািারণ অরতউত্তর্ উত্তর্ 
চলরতর্

াান 

চলরতর্

াাদনর 

রনদম্ন ২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

বাাংলাদদি-জার্মান  কারিগরি প্ররশক্ষণ সকন্দ্রেি সকৌশলগত উন্দ্রেশযেমূহ: 

১। অিুন্তরীন ও 

ববদেশীক কর্ মসাংস্থান 

বৃরদ্ধদত দক্ষতা উন্নয়দনর 

প্রশিক্ষণ প্রোন 

২৫ 

(১.১) যুব ও যুব 

র্রহলাদের  

NTVQF েক্ষতা 

উন্নয়ন এবাং 

Assessment 

গ্রহণ 

 

 

 

 

 

 

 

(১.১.১)  রবদেশ কফরত কর্ীদের RPL Assessment 

গ্রহণ  

সর্রষ্ট জন 
২ ০০ ১১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭৫ ১০০ 

(১.১.২)  রনয়রর্ত সকল ককাদস মর শিক্ষার্থীদদর আধুরনক 

র্ানসম্মত দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রোন। 

সর্রষ্ট জন 

 

৩ ---- ৯৭৮ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০৫০ ১১০০ 

(1.1.3)  SEIP প্রকদল্পর সকল ককাদস মর প্রশিক্ষণার্থীদদর 

আধুরনক র্ানসম্মত দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রোন। 

সর্রষ্ট জন 

 

৩ ------ ৫২৫ ৫৫০ ৪৯৫ ৪৪০ ৩৮৫ ৩৩০ ৬০০ ৬১০ 

(১.১.৪)  SEIP  প্রকদল্পর কর্াটর ড্রাইরিাং ককাদস মর 

প্ররশক্ষণার্ীদের আধুরনক র্ানসম্মত েক্ষতার প্ররশক্ষণ 

প্রোন। 

সর্রষ্ট সাংখ্যা  

৩ ----- ৭৪ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২০ 

(১.১.৫)  রবরিন্ন কেে / ককাস ম এ NTVQF এর 

র্াধ্যদর্ Assessment গ্রহণ 

  

২ ০ ২৪৬ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৫০ ৪০০ 
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(১.২) আন্তজম াশতক 

ভাষা দক্ষতা সনদ 

(১.২.১) রবদেশগার্ী কর্ীদের প্রাক-বরহগর্ন 

ওররদয়নদটশদন রবদেশী িাষার কবরসক িারণা প্রোন।   

সর্রষ্ট জন ২ 

----- ৫৩৮৪ ৫০০০ ৪৫০০ 
৪০০

০ 
৩৫০০ ৩০০০ ৫৫০০ ৬০০০ 

১.২.২)  SEIP প্রকদল্পর সকল ককাদস মর প্ররশক্ষণার্ীদের 

আররব ও ইাংদররজ িাষা প্ররশক্ষণ প্রোন। 

সর্রষ্ট জন ২ 

১২০ ১২০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২০ 

(১.৩.৩) রবদেশ প্রতুাগত কর্ীদের পুন:একত্রীকরণ এর 

লদক্ষু ব্যবসায় রবরনদয়াদগর  (Entrepreneur)  

র্াধ্যদর্ কর্ মসাংস্থান এ উদু্বদ্ধকরণ 

সর্রষ্ট জন  

২ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ৪০ 

(১.৩.৪) ইন্ডারি রলাংদকজ বতরর সর্রষ্ট সাংখ্যা  ২ ০ ৫ ৭  ৬ ৫  ৭ ৭ 

(১.৩.৫) রশক্ষার্ীদের স্থানীয় ইন্ডারি পররেশ মন সর্রষ্ট সাংখ্যা  ২ ২ ৩ ৩  ২   ৩ ৩ 

(১.৪) যুব ও যুব 

র্রহলাদের  PDO 

প্রোন এবাং নতুন 

নতুন কেে/দকাস ম 

চালুকরণ 

(১.৪.১) যুব ও যুব র্রহলাদের  PDO প্রোন 

সর্রষ্ট জন ২ 0 15 50 45 40 35 30 50 60 

২। রনরাপে অরিবাসন ও 

কররর্ট্যান্স প্রবাহ বৃরদ্ধদত 

সহায়তা প্রোন এবাং 

জনসদচতনমূলক 

কার্ মক্রর্ গ্রহণ 

১৩ (২.১) রনরাপে 

অরিবাসন এর 

রবরিরবিান 

অবরহতকরণ 

(২.১.১) রনরাপে অরিবাসন সাংক্রান্ত রবজ্ঞরি  প্রচাররত সর্রষ্ট সাংখ্যা  

 

২ 

২ ৫০০০ ৫০০০ ৭০০০ 
৬৩০

০ 
৫৬০০ ৪৯০০ ৪২০০ ৭৫০০ 

(২.২) 

জনসদচতনতামূলক 

কার্ মক্রর্ সম্পােন 

(২.২.১) অরিবাসন সাংক্রান্ত পুরস্তকা/রলফদলট রবতরণ সর্রষ্ট সাংখ্যা  ২ 
২ ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০ 

৪৫০

০ 
৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫৫০০ 

(২.২.২) রপরছদয় পড়া জনদগাষ্ঠী সহ অরিষ্ট জনদগারষ্টর 

সাদর্ জনসাংদর্াগ  

সর্রষ্ট সাংখ্যা  ৩ 
৩ ০ ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ 

(২.২.৩) কসরর্নার আদয়ারজত সর্রষ্ট সাংখ্যা  ২ ৩ 
১ ১ ১ ১    ১ 

(২.২.৪) NTVQF সম্পদকম সদচতন করদত স্থানীয় 

রশল্পব্যবসায়ীদের সিা আদয়ারজত 

সর্রষ্ট সাংখ্যা  ৩ 
৩ ১ ২ ৫  ৪  ৩ ৫ 
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৩। বৃরত্তমূলক ও  

কাররগরর প্রশিক্ষণ গ্রহদণ 

উদ্বুদ্ধ করণ 

১২ (৩.১) বৃরত্তমূলক ও 

কাররগরর প্রশিক্ষণ 

গ্রহদণ উদ্বুদ্ধকরণ 

সাংক্রান্ত 

(৩.৩.১) িরতম রলফদলট রবতরণ সর্রষ্ট সাংখ্যা  
৫ 5000 5000 

1000

0 
9000 

800

0 

7000

0 
6000 

1000

0 

1000

0 

(৩.৩.২) প্ররতষ্ঠাদনর রনজস্ব বারষ মক কুাদলন্ডার  এবাং  

ব্রুরসয়ার প্রকাশ 

সর্রষ্ট সাংখ্যা  
৫ 0 0 1000 900 800 700 600 1000 1500 

(৩.৩.৩) র্াইরকাং কার্ মক্রর্ গ্রহণ সর্রষ্ট রেন  ২ 2 2 4   3  4 4 

৪। অবকাঠাদর্াগত ও 

ল্যাব/ওয়াকমসপ সুরবিারে 

বৃরদ্ধর র্াধ্যদর্ 

প্ররশক্ষদণর গুণগত র্ান 

উন্নয়ন 

২০   (৪.১) 

অবকাঠাদর্াগত ও 

ল্যাব/ওয়াকমসপ 

সুরবিা উন্নয়ন  

 

 (৪.৪.১) প্ররতর্ট ল্যাব/ ওয়াকমসপ এর সব র্ারন্ত্রক, 

ববদ্যুরতক, ইদলকেরনক্স ও আইর্ট সরঞ্জার্,র্ন্ত্রপারত, 

কর্রসন, ইরঞ্জন, টুলস কর্রার্ত এবাং ব্যবহাররক কাদজ 

সম্পৃিকরণ 

সর্রষ্ট      

সাংখ্যা  

১০ ৩ ৩ ৪   ৩  ৪ ৪ 

(৪.৪.২) অদকদজা র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররেন্নতা বৃরদ্ধ। 
সর্রষ্ট 

    

সাংখ্যা  
১০ ১ ০ ১ - - - - ১ ১ 

বাাংলাদেশ-জার্ মান  কাররগরর প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর আবরেক ককৌশলগত উদেেসমূহ, কর্াট-৩০  সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কর্ মসম্পােদনর কক্ষত্র  

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক 

কার্ মক্রদর্র বাস্তবায়ন 

কজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার 

কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

সর্রষ্ট সাংখ্যা 

৪ ১০  ৪ ৪ ৩ ২   ৪ ৪ 

২) ই-গিন্যমান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যমান্স/ উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

সর্রষ্ট সাংখ্যা 

৪ 
১০  ১২ ৪ ৩ ২   ৪ ৪ 

৩) তথ্য অরিকার 

কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অরিকার কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ত সর্রষ্ট সাংখ্যা 

২ ৪  ৪ ৪ ৩ ২   ৪ ৪ 

৪) অরিদর্াগ 

প্ররতকার 

কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অরিদর্াগ প্ররতকার কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ত সর্রষ্ট সাংখ্যা 

২ 
৩  ৪ ৪ ৩ ২   ৪ ৪ 
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৫) কসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত 

কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

কসবাপ্রোনপ্ররতশ্রুরত কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ত সর্রষ্ট সাংখ্যা 

২ ৩  ৪ ৪ ৩ ২   ৪ ৪ 
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আরর্ অধ্যক্ষ, বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককন্দ্র রহসাদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর র্হা-

পররচালক, জনশরি কর্ মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা এর রনকট অেীকার কররছ কর্, এ চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন 

সদচষ্ট র্াকব। 

আরর্, র্হাপররচালক, জনশরি কর্ মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা প্ররতরনরি রহদসদব অধ্যক্ষ, বাাংলাদেশ-জার্ মান 

কাররগরর প্ররশক্ষণ ককন্দ্র এর রনকট অেীকার কররছ কর্, প্রস্তারবত চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্ারগতা করব। 

স্বাক্ষররত: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

অধ্যক্ষ        তাররখ 

বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককন্দ্র 

 

 

 ---------------------------------------                       --------------------------------- 

র্হা পররচালক,       তাররখ    

জনশরি, কর্ মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা 
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দ সাংদক্ষপ 

ক্ররর্ক নাং শব্দ-সাংদক্ষপ রববরণ 

১. রবএর্ইর্ট ব্যুদরা অব ম্যান পাওয়ার, এর্প্লয়দর্ন্ট এন্ড কেরনাং (জনশরি, কর্ মসাংস্থান ও 

প্ররশক্ষণ ব্যুদরা) 

২. রবরজর্টর্টরস বাাংলাদেশ-জার্ মান কটকরনকুাল কেরনাং কসন্টার 

৩. র্টর্টরস কটকরনকুাল কেরনাং কসন্টার 

৪. র্টরিইর্ট কটকরনকুাল এন্ড কিাদকশনাল এডুদকশন এন্ড কেরনাং 

৫. রসরবর্ট করম্পদটরন্স কবজে কেরনাং 

৬. এনর্টরিরকউএফ ন্যাশনাল কটকরনকুাল এন্ড কিাদকশনাল ককায়ারলরফদকশন কের্ওয়াকম 
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সাংদর্াজনী- ২: 

কর্ ম সম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্র.নাং কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরিশাখা, 

শাখা 

লক্ষুর্াত্রা অজমদনর প্রর্াণক 

১.১ 

যুব ও যুব র্রহলাদের  NTVQF 

েক্ষতা উন্নয়ন এবাং 

Assessment গ্রহণ 

 

(১.১.১)  রবদেশ কফরত কর্ীদের RPL Assessment গ্রহণ  NSDA/BTEB, রবরজর্টর্টরস এবাং 

এর সকল কেেসমূহ 

NSDA/BTEB এর ক ারষত ফলাফল। 

(১.১.২)  রনয়রর্ত সকল ককাদস মর শিক্ষার্থীদদর আধুরনক র্ানসম্মত দক্ষতার প্রশিক্ষণ 

প্রোন। 

 

রবরজর্টর্টরস এবাং রবএর্ইর্ট NSDA/BTEB এর ক ারষত ফলাফল। 

(১.১.৩)   SEIP প্রকদল্পর সকল ককাদস মর প্রশিক্ষণার্থীদদর আধুরনক র্ানসম্মত দক্ষতার 

প্রশিক্ষণ প্রোন। 

NSDA/BTEB, রবরজর্টর্টরস এবাং 

এর সকল কেেসমূহ 

NSDA/BTEB এর ক ারষত ফলাফল। 

(১.১.৪) (১.১.২)   প্রকদল্পর কর্াটর ড্রাইরিাং ককাদস মর প্রশিক্ষণার্থীদদর আধুরনক 

র্ানসম্মত দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রোন। 

weAviwUG, রবইরর্র্ট, এসইআইরপ, রবরজর্টর্টরস weAviwUG Gi djvdj 

(1.1.5) রবরিন্ন কেে / ককাস ম এ NTVQF এর র্াধ্যদর্ Assessment গ্রহণ NSDA/BTEB, রবরজর্টর্টরস এবাং 

এর সকল কেেসমূহ 

NSDA/BTEB এর ক ারষত ফলাফল। 

১.২ 

 আন্তজম াশতক ভাষা দক্ষতা সনদ 

(১.২.১)  we‡`kMvgx Kgx©‡`i cÖvK-ewn©Mgb Iwi‡qb‡Uk‡b we‡`kx fvlvi †ewmK 

avibv cÖ`vb| 

রবরজর্টর্টরস এবাং রবএর্ইর্ট ককাস ম চালু এবাং িরতম রবজ্ঞরি 

১.২.২)  SEIP প্রকদল্পর সকল ককাদস মর প্রশিক্ষণার্থীদদর  Aviwe I Bs‡iRx fvlv 

cÖwkÿY cÖ`vb| 

রবরজর্টর্টরস এবাং রবএর্ইর্ট ককাস ম চালু এবাং িরতম রবজ্ঞরি 

১.৩ যুব ও যুব র্রহলাদের কর্ মসাংস্থান ও 

ইন্ডারি রলাংদকজ 
(১.৩.১) NTVQF সনে প্রাি প্ররশক্ষণার্ীদের কেদশ-রবদেদশ কর্ মসাংস্থান অধ্যক্ষ রবরজর্টর্টরস, রবএর্ইর্ট, কবাদয়দসল 

এবাং ররক্রুর্টাং এদজরন্স 

রবরজর্টর্টরস‘র র্ারসক ও বারষ মক প্ররতদবেন 

(১.৩.২) রবদেশ প্রতুাগত কর্ীদের পুন:একত্রীকরণ এর  লদক্ষু  র্জুরী রিরত্তক 

কর্ মসাংস্থান 
অধ্যক্ষ রবরজর্টর্টরস, স্ব-স্ব কেে প্রিান এবাং 

রশল্পকারখানার ব্যবস্থাপক বা র্ারলক 

রবরজর্টর্টরস‘র র্ারসক ও বারষ মক প্ররতদবেন 

(১.৩.৩) রবদেশ প্রতুাগত কর্ীদের পুন:একত্রীকরণ এর লদক্ষু ব্যবসায় রবরনদয়াদগর  

(Entrepreneur)  র্াধ্যদর্ কর্ মসাংস্থান এ উদ্ভুদ্ধকরণ 

অধ্যক্ষ রবরজর্টর্টরস এবাং স্ব-স্ব কেে প্রিান রবরজর্টর্টরস‘র র্ারসক ও বারষ মক প্ররতদবেন 

(১.৩.৪) ইন্ডারি রলাংদকজ বতরর অধ্যক্ষ রবরজর্টর্টরস এবাং স্ব-স্ব কেে প্রিান রবরজর্টর্টরস‘র র্ারসক প্ররশক্ষণ প্ররতদবেন 

(১.৩.৫) রশক্ষার্ীদের স্থানীয় ইন্ডারি পররেশ মন অধ্যক্ষ রবরজর্টর্টরস এবাং স্ব-স্ব কেে প্রিান রবরজর্টর্টরস‘র র্ারসক প্ররশক্ষণ প্ররতদবেন 

১.৪ (১.৪.১) যুব ও যুব র্রহলাদের  PDO প্রোন অধ্যক্ষ রবরজর্টর্টরস রবরজর্টর্টরস‘র র্ারসক প্ররশক্ষণ প্ররতদবেন 
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যুব ও যুব র্রহলাদের  PDO প্রোন 

এবাং নতুন নতুন কেে/দকাস ম চালুকরণ 

(১.৪.২)  ববদেরশক কর্ মসাংস্থান উপদর্াগী নতুন নতুন কেে, বা ককাস ম  এসইআইরপ 

প্রকদল্পর AvIZvq Aby‡gv`b|  

রবইরর্র্ট, এসইআইরপ, রবরজর্টর্টরস এসইআইরপ Gi weR‡bm cøvb 

২.১. রনরাপে অরিবাসন এর রবরিরবিান 

প্ররতপারলত 
(২.১.১) রনরাপে অরিবাসন সাংক্রান্ত রবজ্ঞরি  প্রচাররত অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস রবরলকৃত রবজ্ঞরি, অরফস আদেশ এবাং পরত্রকার 

কপপার কার্টাং। 

২.২ জনসদচতনতামূলক কার্ মক্রর্ 

সম্পােন 

(২.২.১) অরিবাসন সাংক্রান্ত পুরস্তকা/রলফদলট রবতরণ অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস অরফস আদেশ ও রস্থর ছরব 

(২.২.২) রপরছদয় পড়া জনদগাষ্ঠী সহ অরিষ্ট জনদগারষ্টর সাদর্ জনসাংদর্াগ  অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস অরফস আদেশ, কররজদিশন ও রস্থর ছরব 

(২.২.৩) কসরর্নার আদয়ারজত অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস অরফস আদেশ, কররজদিশন ও রস্থর ছরব 

(২.২.৪) NTVQF সম্পদকম সদচতন করদত স্থানীয় রশল্পব্যবসায়ীদের সিা 

আদয়ারজত 

অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস অরফস আদেশ, কররজদিশন ও রস্থর ছরব 

(২.২.৫) NTVQF & REMISES সম্পদকম ববদেরশক শ্রর্ বাজাদর কর্ মরত 

কর্ীদের সদচতনতামূলক Zoom সিায় অাংশগ্রহণ 

অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস অরফস আদেশ ও রস্থর ছরব 

 

 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরিশাখা, 

শাখা 

লক্ষু র্াত্রা অজমদনর প্রর্াণক 

৩.১  বৃরত্তমূলক ও কাররগরর প্ররশক্ষণ 

গ্রহদণ উদ্বুদ্ধকরণ সাংক্রান্ত 
(৩.৩.১) প্ররতর্ট কেদের জন্য পৃর্ক পৃখক কফসব্যক আইরের র্াধ্যদর্ িরতম রবজ্ঞরি ও 

প্ররশক্ষণ কার্ মক্রর্ প্রচার  

অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট অরফস আদেশ ও রস্থর ছরব 

(৩.৩.২)  িরতম রলফদলট রবতরণ অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট অরফস আদেশ, রবতরণকৃত রসরেউল ও 

রস্থর ছরব 

(৩.৩.৩) স্থানীয় পরত্রকায় িরতম রবজ্ঞরি প্রকাশ অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট অরফস আদেশ ও কপপার কার্টাং 

(৩.৩.৪) প্ররতষ্ঠাদনর রনজস্ব বারষ মক কুাদলন্ডার  এবাং  ব্রুরসয়ার প্রকাশ অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট অরফস আদেশ ও রস্থর ছরব 

(৩.৩.৫) র্াইরকাং কার্ মক্রর্ গ্রহণ গঠিত করর্র্ট অরফস আদেশ ও প্রচার রসরেউল 

৪.১ অবকাঠাদর্াগত ও ল্যাব/ওয়াকমসপ 

সুরবিা উন্নয়ন 

(৪.৪.১) প্ররতর্ট ককাদস মর প্ররশক্ষণ সূচী,  কলসন প্লান বতরর,   এবাং CBLM সাংগ্রহ ও 

সরবরাহ 

অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট  প্ররতদবেন, সরবরাহ আদেশ ও রস্থর ছরব 
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(৪.৪.২) প্ররতর্ট ল্যাব/ ওয়াকমসপ এ কেরেদকদটে ইন্টারদনট সাংদর্াগ ও করম্পউটাদর 

LAN সাংদর্াগ প্রোন, ববদ্যুরতক ও লাইর্টাং ব্যবস্থার উন্নয়ন 

অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট  প্ররতদবেন, রস্থর ছরব 

(৪.৪.৩) প্ররতর্ট ল্যাব/ ওয়াকমসপ এ র্ারিরর্রেয়া প্রদজক্টর/স্মাট ম এলইরে র্টরি স্থাপন, 

একর্ট করম্পউটার ও একর্ট ৩-ইন ওয়ান কালার রপ্রন্টার সরবরাহ  এবাং ই-লারণ মাং 

পেরতদত প্ররশক্ষণ চালু  

অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট  প্ররতদবেন, রস্থর ছরব 

 (৪.৪.৪) প্ররতর্ট ল্যাব/ ওয়াকমসপ এর সব র্ারন্ত্রক, ববদ্যুরতক, ইদলকেরনক্স ও আইর্ট 

সরঞ্জার্,র্ন্ত্রপারত, কর্রসন, ইরঞ্জন, টুলস কর্রার্ত এবাং ব্যবহাররক কাদজ সম্পৃিকরণ 

অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস ও গঠিত করর্র্ট  প্ররতদবেন, রস্থর ছরব 

(৪.৪.৫) অদকদজা র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-পররেন্নতা বৃরদ্ধ।  অধ্যক্ষ, রবরজর্টর্টরস এবাং একাদেরর্ক করর্র্ট রবনদষ্টর ছরব, প্ররতদবেন 
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েংন্দ্র ার্নী ৩:  

বাাংলাদেশ-জার্ মান কাররগরর প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর কর্ মসম্পােন লক্ষুর্াত্রা অজমদনর কক্ষদত্র র্াঠ পর্ মাদয়র অন্যান্য কার্ মালদয়র রনকট সুরনরে মষ্ট চারহো 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক কর্ সকল অরফদসর সাদর্ সাংরিষ্ট সাংরিষ্ট অরফদসর সাদর্ কার্ মক্রর্ 

সর্ন্বদয়র ককৌশল 

যুব ও যুব র্রহলাদের  NTVQF েক্ষতা উন্নয়ন 

এবাং Assessment গ্রহণ 

 

(১.১.১)  রবদেশ কফরত কর্ীদের RPL Assessment গ্রহণ  NSDA /BTEB এবাং BOESL র্র্া সর্দয় তারলকা প্রোন অর্ ম মুঞ্জুরী, 

পরীক্ষা সম্পন্ন ও সনোয়ন 

(১.১.২)  নিয়নিত সকল ককাদস মর শিক্ষার্থীদদর আধুরনক র্ানসম্মত দক্ষতার প্রশিক্ষণ 

প্রোন। 

NSDA /BTEB ,SEIP , ঢাকা র্র্া সর্দয় অর্ ম বরাে, পরীক্ষা সম্পন্ন ও 

সনোয়ন 

(১.১.৩) এসইআইরপ প্রকদল্পর সকল ককাদস মর প্রশিক্ষণার্থীদদর আধুরনক র্ানসম্মত 

দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রোন। 

SEIP,জনশরি, কর্ মসাংস্থান ও 

প্ররশক্ষণ ব্যুদরা 

চারহোর্ারফক অর্ ম বরাে, পরীক্ষা সম্পন্ন 

ও সনোয়ন 

(১.১.৪) SEIP প্রকদল্পর কর্াটর ড্রাইরিাং ককাদস মর প্রশিক্ষণার্থীদদর আধুরনক র্ানসম্মত 

দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রোন। 
weAviwUG, রবইরর্র্ট, এসইআইরপ, 

রবরজর্টর্টরস 

চারহোর্ারফক অর্ ম বরাে, পরীক্ষা সম্পন্ন 

ও সনোয়ন 

(১.১.৫) রবরিন্ন কেে / ককাস ম এ NTVQF এর র্াধ্যদর্ Assessment 

গ্রহণ 

NSDA /BTEB ,SEIP , ঢাকা র্র্া সর্দয় অর্ ম বরাে, পরীক্ষা সম্পন্ন ও 

সনোয়ন 

আন্তজম াশতক ভাষা দক্ষতা সনদ 

(১.২.১)  we‡`kMvgx Kgx©‡`i cÖvK-ewn©Mgb Iwi‡qb‡Uk‡b we‡`kx fvlvi †ewmK 

avibv cÖ`vb| 

জনশরি, কর্ মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ ব্যুদরা ককাস ম পররচালনার অনুর্রত প্রোন এবাং 

প্ররশক্ষণ ব্যয় মুঞ্জরী অর্বা স্ব-অর্ মায়দন 

ককাস ম রফ রনি মারণ 

১.২.২)  SEIP প্রকদল্পর সকল ককাদস মর প্রশিক্ষণার্থীদদর  Aviwe I Bs‡iRx fvlv 

cÖwkÿY cÖ`vb| 

SEIP ,জনশরি, কর্ মসাংস্থান ও প্ররশক্ষণ 

ব্যুদরা 

ককাস ম পররচালনার অনুর্রত প্রোন এবাং 

প্ররশক্ষণ ব্যয় মুঞ্জরী অর্বা স্ব-অর্ মায়দন 

ককাস ম রফ রনি মারণ 
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যুব ও যুব র্রহলাদের কর্ মসাংস্থান ও ইন্ডারি 

রলাংদকজ 

  

  

(১.৩.১) NTVQF সনে প্রাি প্ররশক্ষণার্ীদের কেদশ-রবদেদশ কর্ মসাংস্থান রবএর্ইর্ট, কবাদয়দসল, ররক্রুর্টাং এদজরন্স, 

রশল্প র্ারলক 

কেদশ-রবদেদশ কর্ মসাংস্থাদন প্রর্ক্ষ 

সহদর্াগীতা 

(১.৩.২) রবদেশ প্রতুাগত কর্ীদের পুন:একত্রীকরণ এর  লদক্ষু  র্জুরী রিরত্তক 

কর্ মসাংস্থান 

রবএর্ইর্ট, কবাদয়দসল, ররক্রুর্টাং এদজরন্স, 

রশল্প র্ারলক 

কেদশ-রবদেদশ কর্ মসাংস্থাদন প্রতুক্ষ 

সহদর্াগীতা 

(১.৩.৩) রবদেশ প্রতুাগত কর্ীদের পুন:একত্রীকরণ এর লদক্ষু ব্যবসায় রবরনদয়াদগর  

(Entrepreneur)  র্াধ্যদর্ কর্ মসাংস্থান এ উদু্বদ্ধকরণ 

রবরিন্ন ব্যাাংক, প্রবাসী কল্যঅণ ব্যাাংক, 

রশল্প র্ারলক 

রবরনদয়াদগর কক্ষত্র রচরিত করণ, পরার্শ ম 

ও অর্ ম কলান প্রোন সহদর্াগীতা 

(১.৩.৪) ইন্ডারি রলাংদকজ বতরর রশল্প র্ারলক, EPZ অনুদর্ােন প্রোন 

(১.৩.৫) শিক্ষার্থীদদর স্থানীয় ইন্ডারি পররেশ মন রশল্প র্ারলক, EPZ, Ministry of 

Industry, BCCI 

অনুদর্ােন প্রোন 

যুব ও যুব র্রহলাদের  PDO প্রোন এবাং নতুন 

নতুন কেে/দকাস ম চালুকরণ 

(১.৪.২)  ববদেরশক কর্ মসাংস্থান উপদর্াগী নতুন নতুন কেে, বা ককাস ম  এসইআইরপ 

প্রকদল্পর AvIZvq Aby‡gv`b| 

SEIP ,জনশরি, কর্ মসাংস্থান ও 

প্ররশক্ষণ ব্যুদরা 

ককাস ম পররচালনার অনুর্রত প্রোন 

জনসদচতনতামূলক কার্ মক্রর্ সম্পােন (২.২.৩) কসরর্নার আদয়ারজত রবএর্ইর্ট, প্রশাসরনক র্ন্ত্রণালয়, কজলা প্রশাসন অর্ ম বরাে প্রোন, কসরর্নার আদয়াজদন সারব মক 

সহদর্াগীতা 

(২.২.৫) NTVQF & REMISES সম্পদকম ববদেরশক শ্রর্ বাজাদর কর্ মরত 

কর্ীদের সদচতনতামূলক Zoom সিায় অাংশগ্রহণ 

রবএর্ইর্ট, প্রশাসরনক র্ন্ত্রণালয় উচ্চ পর্ মাদয়র রনদে মশনা ও উদদ্যাগ গ্রহণ 
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পরররশষ্ট খঃ 

র্রন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তমক রনি মাররত সুশাসন মূলক কর্ মপররকল্পনা সমূহ 

সাংদর্াজনী ৪-৮ 
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েংন্দ্র ার্নী ৪: 

 আঞ্চশলক/র্াঠ পর্মাদের কার্মালদের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌিলকর্ম-পশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চশলক/র্াঠ পর্মাদের কার্মালদের নার্:  বাাংলাদদি-জার্মান কাশরগশর প্রশিক্ষণ ককন্দ্র (৫০)। 

কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকরর্

াান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রািব্

র্রি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষুর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মার 

২য় 

ককায়াট মার 

৩য় 

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমতর্

াান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনকব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ বনরতকতা করর্র্ট সিা আদোজন সিা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা উপাধ্যক্ষ 

/চীফ 

ইন্সোক্টর 

৪ লক্ষুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ বনরতকতা করর্র্টর সিার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % অধ্যক্ষ ৮০% লক্ষুর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশ গ্রহদণ সিা 

অনুরষ্ঠত সিা ৪ সাংখ্যা অধ্যক্ষ ৪ লক্ষুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

     

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আদোজন প্রশিক্ষণ আদোশজত ২ সাংখ্যা অধ্যক্ষ ৪ লক্ষুর্াত্রা 

 

১ 

 

১ 

 

১ 

 

১ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থুরবরি 

অনুসরণ /র্টওএন্ডইভুি অদকদজা 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-পররেন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতুারে 

উন্নত কর্ম-পশরদবি ৩ সাংখ্যা ও 

তাররখ 

অধ্যক্ষ ৪ লক্ষুর্াত্রা 

 

১ 

 

১ 

 

১ 

 

১ 

 

   

অজমন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার ককৌিল কর্ম-

পশরকল্পনা, ২০২২-২৩ ও ত্রত্রর্াশসক 

পশরবীক্ষণ প্রশতদবদন দপ্তর/সাংস্থাে দাশখ্ল 

ওস্বস্ব ওদেবসাইদে আপদলাডকরণ 

কর্ম-পশরকল্পনা ও 

ত্রত্রর্াশসক 

প্রশতদবদন 

দাশখ্লকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

৪ তাশরখ্ অধ্যক্ষ ৩০/৯/২০২২ 

৩০/১২/২০২২ 

০৩/৩/২০২৩ 

৩০/৬/২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/৯/২০২২ 

 

৩০/১২/২০২২ 

 

০৩/৩/২০২৩ 

 

৩০/৬/২০২৩    

অজম ন      
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কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকরর্

াান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রািব্

র্রি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষুর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মার 

২য় 

ককায়াট মার 

৩য় 

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমতর্

াান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কার প্রাপ্তদদর তাশলকা ওদেবসাইদে 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাশরখ্ কর্া. সালাহ 

উেীন 

ইন্সোক্টর, 

কফাকাল 

পদয়ন্ট 

৩০/৯/২০২২ 

৩০/১২/২০২২ 

০৩/৩/২০২৩ 

৩০/৬/২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/৯/২০২২ 

 

৩০/১২/২০২২ 

 

০৩/৩/২০২৩ 

 

৩০/৬/২০২৩    

অজম ন        

২.  ক্রদয়র কক্ষদত্র শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

৪ তাররখ কর্া. সালাহ 

উেীন 

ইন্সোক্টর, 

কফাকাল 

পদয়ন্ট 

৩০/৯/২০২২ 

৩০/১২/২০২২ 

০৩/৩/২০২৩ 

৩০/৬/২০২৩ 

লক্ষুর্াত্রা ৩০/৯/২০২২ 

 

৩০/১২/২০২২ 

 

০৩/৩/২০২৩ 

 

৩০/৬/২০২৩    

 

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দ্যনীরত প্ররতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাশধ্কার শভশত্তদত নুযনতর্ পাাঁ চটি কার্মক্রর্) 

৩.১ সকল শাখা েির কিরররফদকশন কিরররফদকশন 

করর্র্ট 

৪ সাংখ্যা কিরররফদক

শন করর্র্ট 

৬ লক্ষুর্াত্রা ২ ১ ২ ১    

অজমন      

৩.২ সকল কেে কিরররফদকশন কিরররফদকশন 

করর্র্ট 

৪ সাংখ্যা কিরররফদক

শন করর্র্ট 

৯ লক্ষুর্াত্রা ৩ ২ ২ ২    

অজমন      

৩.৩ শুদ্ধাচার বাস্তাবায়ন ও আদলাচনা 

সভা 

সিা কক্ষ ৪ সাংখ্যা অধ্যক্ষ ৪ লক্ষুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৪ দুশনমতীর কক্ষত্র ও র্াত্রা শচশিতকরণ শচশিতকরন ৪ সাংখ্যা অধ্যক্ষ ৪ লক্ষুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ দুশনমতী শবদরাধ্ী আদলাচনা সভা ও 

ইহার কু-প্রভাব 

 ৪ সাংখ্যা অধ্যক্ষ ৪ লক্ষুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

শব:দ্র:- ককান ক্রশর্দকর কার্মক্রর্ প্রদর্াজযনা হদল তার কারণ র্ন্তবয কলাদর্ উদেখ্ করদত হদব
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সাংদর্াজনী ৫: ই-গভনজযান্স ও উদ্ভাবন কমজপরিকল্পনা (৫০) 

 

ক্রর্ কার্মক্রর্ 
কর্মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ম সম্পাদন 

সূচদকর র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধ্ারণ উত্তর্ চলশতর্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নশর্থর বযবহার বৃশদ্ধ 
[১.১.১] ই-ফাইদল কনাে শনস্পশত্তকৃত % ৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তর্থযবাতােন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তর্থয বাতােদন সকল কসবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 

হালনাগাদদর 

সাংখ্যা 
২০ ২০ ১৬ ১২ 

[২.১.২] শবশভন্ন প্রকািনা ও তর্থযাশদ 

তর্থয বাতােদন প্রকাশিত 

হালনাগাদদর 

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভনমযান্স ও উদ্ভাবন 

কর্মপশরকল্পনা বাস্তবােন 

[৩.১.১] কর্মপশরকল্পনা বাস্তবােন 

সাংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আদোশজত 

প্রশিক্ষদণর 

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্মপশরকল্পনার বাস্তবােন 

অগ্রগশত পর্মাদলাচনা সাংক্রান্ত সভা 

আদোশজত 

সভার সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ম পশরকল্পনার অধ্মবাশষমক স্ব-

রূ্লযােন প্রশতদবদন ঊর্ধ্ম তন কতৃম পদক্ষর 

শনকে কপ্রশরত 

তাশরখ্ ৫ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২৭/০১/২০২৩ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধ্ারণা/ 

কসবাসহশজকরণ/কু্ষদ্র উন্নেন 

কার্মক্রর্ বাস্তবােন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধ্ারনা/ 

কসবাসহশজকরণ/কু্ষদ্র উন্নেন কার্মক্রর্ 

বাস্তবাশেত 

তাশরখ্ ৫ ২৮/২/২০২৩ ১৫/০৩/২০২৩ ১৫/০৪/২০২৩ 
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সাংদর্াজনী৬: অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ (২৫) 

কার্মক্রদর্র কক্ষত্র র্ান কার্মক্রর্ 
কর্মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্মসম্প

াাদন 

সূচদকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজম ন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজম ন 

২০২১-২২ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধ্ারণ 
অশত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলশত 

র্ান 

চলশত 

র্াদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

বযবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অশভদর্াগ শনষ্পশত্ত কর্মকতম া (অশনক) ও আশপল 

কর্মকতম ার তর্থয ওদেবসাইদে ত্রত্রর্াশসক শভশত্তদত 

হালনাগাদকরণ 

[১.১.১]  অশনক ও 

আশপল কর্মকতম ার 

তর্থয হালনাগাদকৃত 

এবাং ওদেবসাইদে 

আপদলাডকৃত 

হালনাগাদদ

র সাংখ্যা 

 

৫                                                                                                                                                                                                               

৩ 

 

২ 

 

৪ 

 

৩ 

 

- 

 

- 

 

- 

পশরবীক্ষণ ও 

সক্ষর্তাবৃশদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] শনশদম ষ্ট সর্দে অনলাইন/ অফলাইদন প্রাপ্ত অশভদর্াগ 

শনষ্পশত্ত এবাং শনষ্পশত্ত সাংক্রান্ত র্াশসক প্রশতদবদন উর্ধ্ম তন 

কতৃম পক্ষ বরাবর কপ্ররণ 

[২.১.১] অশভদর্াগ 

শনষ্পশত্তকৃত 
% 

৮ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্মকতম া/ কর্মচারীদদর অশভদর্াগ প্রশতকার বযবস্থা এবাং 

শজআরএস সফেওেযার শবষেক প্রশিক্ষণ আদোজন 

[২.২.১] প্রশিক্ষণ 

আদোশজত 

প্রশিক্ষদণর 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 

৩ ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্াশসক শভশত্তদত পশরবীক্ষণ এবাং ত্রত্রর্াশসক পশরবীক্ষণ 

প্রশতদবদন উর্ধ্ম তন কতৃম পদক্ষর শনকে কপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াশসক 

প্রশতদবদন কপ্রশরত 

প্রশতদবদন 

কপ্ররদণর 

সাংখ্যা 

৩ ১ ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অশভদর্াগ প্রশতকার বযবস্থাপনা শবষদে কেক 

কহাল্ডারগদণর সর্ন্বদে অবশহতকরণ সভা 

[২.৪.১] সভা 

অনুশষ্ঠত 

সভারসাংখ্য

াা ৪ ২ ২ ২ ১  - - 
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সাংদর্াজনী ৭: কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ (২৫) 

কার্মক্রদর্র কক্ষত্র র্ান কার্মক্রর্ 
কর্মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্মসম্পা

দন 

সূচদকরর্

াান 

প্রকৃত অজম ন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজম ন 

২০২১-২২ 

লক্ষযর্াত্রা২০২১-২০২২ 

অসাধ্ারণ 
অশত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলশত 

র্ান 

চলশত র্াদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১০ 

[১.১] কসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত পশরবীক্ষণ 

কশর্টির শসদ্ধান্ত বাস্তবােন 
[১.১.১] শসদ্ধান্ত বাস্তবাশেত % ৫ ৩ ২ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত ত্রত্রর্াশসক 

শভশত্তদত হালনাগাদকরণ 

[১.২.১] ওদেব সাইদে 

প্রশত ত্রত্রর্াশসদক 

হালনাগাদকৃত 

হালনাগাদদর 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 
২ ২ ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা 

অজম নওপশরবীক্ষ

ণ 

১৫ 

[২.১] কসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত শবষেক 

প্রশিক্ষণ আদোজন 

 

[১.১.১] প্রশিক্ষণ 

আদোশজত 

 

প্রশিক্ষদণর 

সাংখ্যা 

 

১০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  কসবা প্রদান শবষদে কেক 

কহাল্ডারগদণর সর্ন্বদে অবশহতকরণ সভা 

আদোজন 

[১.৩.১]  অবশহতকরণ 

সভা অনুশষ্ঠত 
সভার সাংখ্যা ৫ ২ ২ ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৮: তথ্য অরিকার রবষদয় ২০২২-২৩ অর্ ম বছদরর বারষ মক কর্ মপররকল্পনা (২৫) 

কর্মসম্পাদদনরক্

কষত্র 
র্ান কার্মক্রর্ 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্মসম্পাদন 

সূচদকর র্ান 

প্রকৃত 

অজম ন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজম ন 

২০২১

-২২ 

লক্ষযর্াত্রা২০২১-২০২২ 

অসাধ্ারণ 
অশত

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলশত 

র্ান 

চলশত র্াদনর 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ১০ 

[১.১] তর্থয অশধ্কার আইন অনুর্ােী শনধ্মাশরত সর্দের 

র্দধ্য তর্থয প্রদান 

 

[১.১.১] শনধ্মাশরত সর্দের র্দধ্য তর্থয 

প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

৩ 

 

৩ 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষর্তাবৃশদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাশদতভাদব প্রকাি কর্াগয তর্থয হালনাগাদ 

কদর ওদেবসাইদে প্রকাি 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত তর্থয ওদেবসাইদে 

প্রকাশিত 

তাশরখ্ 

 

০৩ ৩ ৪ 
৩১-১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩ 

- 

[১.৩] বাশষমক প্রশতদবদন প্রকাি [১.৩.১] বাশষমক প্রশতদবদন প্রকাশিত তাশরখ্ ০৩ ১ ১ 
১৫-১০-

২০২২ 

১৫-

১১-

২০২২ 

১৫-

১২-

২০২২ 

- - 

[১.৪]  তর্থয অশধ্কার আইন, ২০০৯ এর ৫ধ্ারা 

অনুসাদর র্াবতীে তদর্থযর কযাোগশর ও কযাোলগ 

ত্রতশর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তদর্থযর কযাোগশর ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 
তাশরখ্ ০৩ ২ ১ 

৩১-১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩ 

- 

[১.৫] তর্থয অশধ্কার আইন ও শবশধ্শবধ্ান সম্পদকম  

জনসদচতনতা বৃশদ্ধকরণ 
[১.৫.১]  প্রচার কার্মক্রর্সম্পন্ন 

কার্মক্রদর্র  

সাংখ্যা 
০৩ ১ ১ ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তর্থয অশধ্কার শবষদে কর্মতম াদদর প্রশিক্ষণ 

আদোজন 
[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আদোশজত 

প্রশিক্ষদণর 

সাংখ্যা 
০৩ ১ ১ 

৩ 

. 
২ ১ - - 

 


