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খুলনা আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকদন্দ্রি কম িসম্পােদনি সারব িক রচত্র 

 

সাম্প্ররতক বছিসমূদেি (৩ বছি) প্রধান অর্িনসমূেঃ   

 খুলনা আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকদন্দ্রি মােদম গত ৩ (রতন) বছদি ১৮০৯ র্ন 

কম িকতিা/কম িচািীদক প্ররশক্ষণ প্রোন কিা েদেদছ। 

 রনর্স্ব কম িচািীদেি ৬০ ঘণ্টাি প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 একটি সুসরিত অভযর্ িনা কক্ষ রনম িাণ। 

 একটি নান্দরনক ফুদলি বাগান সৃর্ন কিা েদেদছ।  

 একটি আকষ িনীে লগালঘি ‘ছাোতল’ রনম িাণ কিা েদেদছ। 

সমস্যা এবং চযাদলঞ্জসমূেঃ  

 রবদ্যমান অবকাঠাদমাগত, প্রারতষ্ঠারনক এবং প্ররশক্ষণ সুরবধারেি রভরিদত পূদব িি তুলনাে অদনক লবরশ 

সংখ্যক রবরভন্ন লেদেি কম িচািীদেি সমেমত প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 রবদ্যমান আরর্ িক ও প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতাি রভরিদত প্ররশক্ষদণি গুণগত মান বৃরি। 

 অপ্রতুল েিরমটরি, ক্লাশরুম এবং আইটি সুরবধা রেদে লেেরভরিক কম িচািীদেি সমেমত মানসম্মত 

প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 প্ররশক্ষদণি র্ন্য অদপক্ষমান রবরভন্ন পর্ িাদেি সকল লেদেি কম িচািীদেি সমেমত প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 অবকাঠাদমাগত উন্নেন ও পর্ িাপ্ত পরিবেন সুরবধা রনরিত কিণ। 

 প্রশিক্ষণার্থীদের  িরীরচচ চা ও খেলাধুলার জন্য মাঠ খেই।  

 

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনাঃ  

 আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকদন্দ্রি রূপকল্প, অরভলক্ষয, লকৌশলগত উদেশ্যসমূে এবং সক্ষমতা 

অর্িদনি র্ন্য অবকাঠাদমাগত উন্নেদনি লদক্ষয প্রণীত মাস্টাি প্ল্যান অনুসিণ। 

 অনুষে সেস্যগদণি সক্ষমতা বৃরি ও রনেরমতভাদব সমদোপদর্াগী মানসম্মত আইটি রভরিক প্ররশক্ষণ 

প্রোন। 

 প্রারতষ্ঠারনক উপযুিতা বৃরিি লদক্ষয অগ িাদনাোম োলনাগাে ও যুদগাপদর্াগীকিণ। 

 

২০২১ - ২০২২ অর্ ি বছদিি সম্ভাব্য প্রধান অর্িনসমূেঃ 

 খুলনা আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকদন্দ্রি মােদম ১০২৫ র্ন রবরভন্ন লেদেি কম িচািীদক 

প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 প্রশাসরনক ও েিরমটরি ভবন িক্ষণাদবক্ষন ও লমিামত। 
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উপপরিচালক,  আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকন্দ্র, খুলনা 

এবং 

লিক্টি, বাংলাদেশ  ললাক-প্রশাসন  প্ররশক্ষণ লকন্দ্র, সাভাি, ঢাকা এি মদে ২০২১ সাদলি 

জুন মাদসি ১৭ তারিদে এ বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষরিত েদলা 

 

এ চুরিদত স্বাক্ষিকািী উভেপক্ষ উরিরেত রবষেসমূদে সম্মত েদলন: 

 

 

  

প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

খুলনা আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকদন্দ্রি প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও সুশাসন সংেতকিণ 

এবং সম্পদেি র্র্ার্র্ ব্যবোি রনরিতকিদণি মােদম র্বাবরেরে লর্ািোি কিা, রূপকল্প ২০৪১ এি 

র্র্ার্র্ বাস্তবােদনি লদক্ষয- 
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খেকিে-১ 

রূপকল্প, অরভলক্ষয, কম িসম্পােদনি লক্ষত্র এবং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

র্নস্বাদর্ ি  রনদবরেত, লেশদপ্ররমক, েক্ষ ও  লপশাোি  মানবসম্পে সৃরিি র্ন্য আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ লকন্দ্র 

রেদসদব গদে লতালা। 

১.২ অরভলক্ষয (Mission) 

গুণগত প্ররশক্ষণ ও উন্নেন কম িসূরচি মােদম লর্াগ্য ও লপশাোি মানবসম্পে গদে লতালা। 

১.৩ কম িসম্পােদনি লক্ষত্র (সংরিি অরিস কর্তিক রনধ িারিত, সদব িাচ্চ ৫টি): 

1)  প্রশিক্ষণ খকাে চ আদ াজদের মাধ্যদম ১২ খেড খর্থদক তদুর্ধ্ি লেদেি   েরকাশর কম চচারীদের 

েক্ষমতার উন্ন ে। 

2) প্রশিক্ষণ খকাে চ আদ াজদের মাধ্যদম ১৩-২০ খেড এবং আরশিএটিশে’র শেজস্ব কম চচারীদের 

েক্ষমতার উন্ন ে। 

3) প্রাশতষ্ঠাশেক েক্ষমতা বৃশি। 

4) ও াকচিি আদ াজদের মাধ্যদম মােব েম্পদের েক্ষমতা উন্ন ে। 

 

 

সুিােে ও েংস্কারমূলক কম চেম্পােদের খক্ষত্র (মরিপরিষে রবভাগ কর্তিক রনধ িারিত) 

১) সুিােে ও েংস্কারমূলক কার্ চক্রম খজারোরকরণ 

 

 

১.৪ কার্ িাবরল: (আইন/রবরধ দ্বািা রনধ িারিত কার্ িাবরল)  

1) সিকাদিি রবভাগীে ও লর্লা পর্ িাদেি রবরভন্ন লেদেি কম িকতিা/কম িচািীদেি প্ররশক্ষণ প্রোন। 

2) কম িকতিাগদণি সক্ষমতা উন্নেদন কম িশালা আদোর্ন।  

3) র্ানবােন, অরিস সিঞ্জামারে ও অবকাঠাদমা উন্নেন িক্ষণাদবক্ষণ। 
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লসকশন ২ 

রবরভন্ন কার্ িক্রদমি চূোন্ত িলািল/প্রভাব 

চূোন্ত িলািল/প্রভাব 

 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অর্িন 

লক্ষযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ   রনধ িারিত লক্ষযমাত্রা 

অর্িদনি লক্ষদত্র লর্ৌর্ভাদব 

োরেত্বপ্রাপ্ত 

মিণালে/রবভাগ/ 

সংস্োসমূদেি নাম 

 

উপািসূত্র 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবরভন্ন সিকারি/আধা 

সিকারি/শােত্বশারসত প্ররতষ্ঠাদনি 

কম িচািীসে অন্যান্যকম িচািীগদণি 

র্ন্য প্ররশক্ষণ (দেে ০৯-২০) 

অংশেেণকািী কম িচািীি সংখ্যা সংখ্যা ৮৩৯ 
৬৩৩ 

(মাচ ি/২১) 
৭৭৫ ৭৭৫ ৭৭৫ 

 

র্নপ্রশাসন মিণালে 

 

রবরপএটিরসি 

প্ররতদবেন, রবরভন্ন 

সমদে প্রকারশত 

প্ররশক্ষণ প্ররতদবেন 

র্নপ্রশাসন 

মিণালদেি প্ররতদবেন 

 

ওোকিশপ/দসরমনাি/ 

রসদম্পারর্োম আদোর্ন 

অংশেেণকািী কম িচািীি সংখ্যা সংখ্যা ০ 
১২০ 

(মাচ ি/২১) 
২৫০ ২৫০ ২৫০ 

র্নপ্রশাসন মিণালেসে অন্যান্য 

মিণালে/েপ্তি সংস্থা 

রবরপএটিরসি 

প্ররতদবেন, রবরভন্ন 

সমদে প্রকারশত 

প্ররশক্ষণ প্ররতদবেন 

র্নপ্রশাসন 

মিণালদেি প্ররতদবেন 

আিরপএটিরসি খুলনা এি সকল 

লেরণি কম িচারিি  র্ন্য প্ররশক্ষণ 
অংশেেণকািী কম িচািীি সংখ্যা সংখ্যা ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 

র্নপ্রশাসন মিণালে 

 

রবরপএটিরসি 

প্ররতদবেন, 

র্নপ্রশাসন 

মিণালদেি প্ররতদবেন 

লমাটবই সংগৃেীতবই সংখ্যা ১৫২২৯ ৮০ ৫০ (রশদিানাম) ৭৫ (রশদিানাম) 
১০০ 

(রশদিানাম) 
র্নপ্রশাসন মিণালে 

রবরপএটিরসি 

প্ররতদবেন, 

র্নপ্রশাসন 

মিণালদেি প্ররতদবেন 
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লসকশন ৩ কম চেম্পােে িশরকল্পো  

কম িসম্পােন লক্ষত্র লক্ষদত্রি 

মান 

৭০ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা পিরত একক কম িসম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 প্রকৃত অর্িন লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধািণ অরত উিম উিম চলরত মান চলরত 

মাদনি রনদে 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 

কম িসম্পােন লক্ষত্রসমূে (রবরধ/আইন দ্বািা রনধ িারিত োরেত্ব অনুর্ােী, সদব িাচ্চ ৫টি)   

[১] প্রশিক্ষণ খকাে চ 

আদ াজদের মাধ্যদম ১২ 

খেড খর্থদক তদুর্ধ্ি লেদেি   

েরকাশর কম চচারীদের 

েক্ষমতার উন্ন ে 

২৪.০০ 

৯ম লর্দক তদুর্ধ্ি লেদেি 

কম িকতিাদেি র্ন্য প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কম িকতিাি 

সংখ্যা 
সমরি 

সংখ্যা 
০৯.০০ 

 

৪৫ ১৫০ ১৩৫  ১২০  
৪৫ ৪০  ১৮০  ২০০ 

১০-১২ লেদেি 

কম িকতিা/কম িচািীদেি র্ন্য 

প্ররশক্ষণ লকাস ি। 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কম িচািীি 

সংখ্যা 
সমরি 

সংখ্যা 
১৫.০০ 

- 

১৪৩ ২৫০  ২২৫  ২০০  
১৪৩ ১৩০  ২৬০  ২৭০ 

[২] প্রশিক্ষণ খকাে চ 

আদ াজদের মাধ্যদম ১৩-

২০ খেড এবং 

আরশিএটিশে’র শেজস্ব 

কম চচারীদের েক্ষমতার 

উন্ন ে 

২০.০০ 

১৩-১৬ তম লেদেি 

কম িচািীদেি র্ন্য 

প্ররশক্ষণদকাস ি 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কম িচািীি 

সংখ্যা 
সমরি 

সংখ্যা 
১০.০০ 

- 

১৮৩ ২২৫  ২১০  ১৯০ 
১৮৩ ১৫০  ২৫০  ২৬০ 

১৭-২০ তম লেদেি 

কম িচািীদেি লমৌরলক 

প্ররশক্ষণ লকাস ি 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কম িচািীি 

সংখ্যা 

সমরি 
সংখ্যা 

০৬.০০ 
- 

১১৯ ১৫০ ১৪০ ১৩০ 
১১৯ ১১০ ১৬০  ১৬৫ 

আিরপএটিরস 

খুলনাকম িচারিগদণি র্ন্য 

প্ররশক্ষণ 

অংশেেণকািী 

কম িচািীি সংখ্যা 
সমরি সংখ্যা 

০৪.০০ 
২০ ২০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৩ ২০ ২০ 

[৩]প্রাশতষ্ঠাশেক েক্ষমতা 

বৃশি 
১৬.00 

র্ানবােন িক্ষণাদবক্ষণ ও 

লমিামত 

িক্ষণাদবক্ষণ ও 

লমিামতকৃত র্ানবােন 

সমরি 
সংখ্যা ০৪.০০ - ২ ২ ১ - - - ৩ ৩ 

ভবন উন্নেন  িক্ষণাদবক্ষন ও 

লমিামত 
লমিামত(কক্ষ) সংখ্যা 

সমরি 
সংখ্যা ০৪.০০ - ১০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১৫ ২০ 

বারষ িক ক্রে পরিকল্পনা রনধ িারিত সমেসীমাি 

মদে বারষ িক ক্রে 
তারিে তারিে ০৪.০০ - - 

১১ 

জুলাই 

২০২১ 

১৩ জুলাই 

২০২১ 

১৫ জুলাই 

২০২১ 

১৯ জুলাই 

২০২১ 

২৬ জুলাই 

২০২১ 

১১ 

জুলাই 

২০২২ 

১১ 

জুলাই 

২০২৩ 
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কম িসম্পােন লক্ষত্র লক্ষদত্রি 

মান 

৭০ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা পিরত একক কম িসম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 প্রকৃত অর্িন লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধািণ অরত উিম উিম চলরত মান চলরত 

মাদনি রনদে 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 

পরিকল্পনা প্রস্তুতকিণ 

লাইদেিীি র্ন্য বই ক্রে বইক্রে 
সমরি রশদিানাম ০৪.০০ - ৮০ ৫০ ৪০ ৩০ - - ৭৫ ১০০ 

[৪] ও াকচিি আদ াজদের 

মাধ্যদম মােব েম্পদের 

েক্ষমতা উন্ন ে 

১০.০০ 

৯ম ও তদুিচ খেদডর 

কম চচারীদের শেদ  ও াকচিি 

আদ াজে 
ও াকচিি আদ াজে  েমশি  েংখ্যা ০৫  ৪  ১০  ৮  ৬  ৪  ২  ১২  ১৫  

ও াকচিি অংিেহণকারী 

শেশিতকরণ 
কম চকতচা/কম চচারীদের 

অংিেহণ  
েমশি  েংখ্যা  ০৫  ১৩০  ২৫০  ২২৫  ২০০ ১৩০  ১২০  ২৫৫  ২৬০ 

 সুশাসন ও সংস্কািমূলক কম িসম্পােদনি লক্ষত্র (মরিপরিষে রবভাগ কর্তিক রনধ িারিত)  

সুিােে ও েংস্কারমূলক 

কার্ চক্রদমর বাস্তবা ে 

খজারোরকরণ 

৩০ ১) শুিাচাি কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

শুিাচার কম চিশরকল্পো 

বাস্তবাশ ত 

 
 10          

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবাশ ত 

 
 10          

৩) তথ্য অরধকাি 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

তথ্য অরধকাি 

কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  3          

৪) অরভদর্াগ প্ররতকাি 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

অরভদর্াগ প্ররতকাি 

কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  4          
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কম িসম্পােন লক্ষত্র লক্ষদত্রি 

মান 

৭০ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা পিরত একক কম িসম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 প্রকৃত অর্িন লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধািণ অরত উিম উিম চলরত মান চলরত 

মাদনি রনদে 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 

৫) লসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

লসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  3          
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qf$R-r ffifs-A{w{ aFrwq firyi, ?jf,{l e< FrsE qftof< re<R m, qE yfu-tu <ffie

T-{fs-{ qsic{ drnlq-ftT r-q-ffiFril ?mFr r-s{l
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সংয োজনী-১ শব্দসংযেপ 

APA Annual Performance Agreement 

BPATC Bangladesh Public Administration Training Centre 

RPATC Regional Public Administration Training Centre 

NIS National Integrity Strategy 
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সংয োজনী- ২: 

কর্ মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো ও প্রর্োণক 

 

ক্রমর্ক নম্বর কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক বোস্তবোয়নকোরী অনুমবভোগ, অমিশোখো, শোখো লেযর্োত্রো অজমযনর প্রর্োণক 

১ ওয়ার্কশপ 

(গ্রেড ৯ম বা তদুর্ধ্ক) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

২ আধুশনর্ অশিস ব্যবস্থাপনা 

গ্রর্াস ক (গ্রেড ৯ম বা তদুর্ধ্ক) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

৩ আর্ ক ব্যবস্থাপনা গ্রর্াস ক (গ্রেড 

৯ম বা তদুর্ধ্ক) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

৪ আচিণ ও শৃঙ্খলাবর্াস ক (গ্রেড 

৯ম বা তদুর্ধ্ক) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

5 আইশসটি অযান্ড ই-গর্কবনন্স 

গ্রর্াস ক (গ্রেড ৯ম বা তদুর্ধ্ক) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

6 র্শমউশনবর্টির্ ইংশলশ 

গ্রর্াস ক (গ্রেড ৯ম বা তদুর্ধ্ক) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

7 গ্রমৌশলর্ প্রশশক্ষণ গ্রর্াস ক 

(গ্রেড ১০-১২) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

8 অশিস ব্যবস্থাপনা ও 

আইশসটি গ্রর্াস ক(গ্রেড১০-১২) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

9 অর্ ক ব্যবস্থাপনা গ্রর্াস ক (গ্রেড 

১০-১২) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

10 আচিণ ও শৃঙ্খলা গ্রর্াস ক 

(গ্রেড১০-১২) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

11 তথ্য ও গ্র াগাব াগ প্রযুশি 

(আইশসটি) গ্রর্াস ক (গ্রেড ১০-

১২) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 
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12 র্শমউশনবর্টির্ ইংশলশ 

গ্রর্াস ক (গ্রেড ১০-১২) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

13 ই-নশর্ গ্রর্াস ক (গ্রেড১০-১২) প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

14 গ্রমৌশলর্ প্রশশক্ষণ গ্রর্াস ক 

(গ্রেড ১৩-১৬) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

15 অশিস ব্যবস্থাপনা ও 

আইশসটি গ্রর্াস ক (গ্রেড ১৩-

১৬) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

16 আর্ ক ব্যবস্থাপনা গ্রর্াস ক (গ্রেড 

১৩-১৬) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

17 আচিণ ও শৃঙ্খলা গ্রর্াস ক 

(গ্রেড ১৩-১৬) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

18 তথ্য ও গ্র াগাব াগ প্রযুশি 

(আইশসটি) গ্রর্াস ক (গ্রেড ১৩-

১৬) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

19 ই-নশর্ গ্রর্াস ক (গ্রেড ১৩-১৬) প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 

20 গ্রমৌশলর্ প্রশশক্ষণ গ্রর্াস ক 

(গ্রেড ১৭-২০) 

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত 

র্ম কচাশিি সংখ্যা 

প্রশশক্ষণ  অশিশাখা, আিশপএটিশস, খুলনা প্রশশক্ষণ প্রশতববদন আিশপএটিশস, খুলনা 
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সংয োজনী ৩:  

অন্য অমিযসর সযে সংমিষ্ট কর্ মসম্পোদন সূচকসমূহ 

 

র্া কক্রম র্ম কসম্পাদন সূচর্ গ্র সর্ল অশিবসি সাবর্ 

সংশিষ্ট 

সংশিষ্ট অশিবসি সাবর্ র্া কক্রম 

সমন্ববয়ি গ্রর্ৌশল 

৯ম বা তদুর্ধ্ক গ্রেড এবং ১০ম গ্রর্বর্ 

২০তম গ্রেবডি র্ম কচািীবদি জন্য 

প্রশশক্ষণ গ্রর্াস ক/ ওয়ার্কশপ 

আবয়াজন   

প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত র্ম কচাশিি 

সংখ্যা 

শবর্াগ, গ্রজলা ও উপবজলা 

প কাবয়ি শবশর্ন্ন সির্ািী, 

আিা সির্ািী, স্বায়ত্বশাশসত 

প্রশতষ্ঠান/ দপ্তি/ অশিদপ্তি 

এি র্ম কর্তকা র্ম কচািীবৃন্দ  

শনয়শমত পত্র প্রদান ও তথ্য প্রযুশি শর্শির্ 

গ্র াগাব াগ  

গ্রর্ৌত র্াজ  বাস্তবাশয়ত র্াজ BPATC, PWD, 

আিশপএটিশস, খুলনা 

শনয়শমত পত্র প্রদান ও তথ্য প্রযুশি শর্শির্ 

গ্র াগাব াগ  
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পশিশশষ্ট খঃ  

মশিপশিষদ শবর্াগ র্র্তকর্ শনি কাশিত সুশাসনমূলর্ র্ম কপশির্ল্পনাসমূহ 

সংব াজনী ৪-৯
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সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চমলক/র্োঠ প মোযয়র কো মোলযয়র জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ ম-পমরকল্পনো, ২০২১-২০২২  

আঞ্চমলক/র্োঠ প মোযয়র কো মোলযয়র নোর্: আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, খুিন। 

কো মক্রযর্র নোর্ কর্ মসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

র্োন 

একক 

 

বোস্তবোয়যনরদো

ময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লেযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগমত পমরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ককোয়োর্ মোর 

২য় 

ককোয়োর্ মোর 

৩য় 

ককোয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ককোয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অমজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোমতষ্ঠোমনক ব্যবস্থো……………………………….....২৬ 

১.১ ননমতকতো কমর্টি সভো আযয়োজন সভো আযয়োমজত 
৪ 

সংখ্যো প্রিোন 

সহকোরী 
৪ 

লেযর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননমতকতো কমর্টির সভোর মসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোময়ত মসদ্ধোন্ত 

৬ % 
কর্ মচারী 

(সকল) 
১০০ 

লেযর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০     

অজমন      

১.৩ সুশোসন প্রমতষ্ঠোর মনমর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুমষ্ঠত সভো 
৪ সংখ্যো উপপররচালক ২ 

লেযর্োত্রো ০ ১ ০ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রমশেণ আযয়োজন  প্রমশেণ 

আযয়োমজত 
২ সংখ্যো 

সহকারী 

পররচালক 
২ 

লেযর্োত্রো 

 
০ ১ ০ ১ 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পমরযবশ উন্নয়ন (স্বোস্থযমবমি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজো 

র্োলোর্োল মবনষ্টকরণ/পমরষ্কোর-পমরচ্ছন্নতো 

বৃমদ্ধ ইতযোমদ  

উন্নত কর্ ম-

পমরযবশ 

৩ 
সংখ্যো ও 

তোমরখ 

কর্ মচারী 

(সকল) 

 

৪ টি 

লেযর্োত্রো 

 

১ 

৩০ 

কসযেম্বর 

২০২১ 

১ 

৩১ 

মিযসম্বর 

২০২১ 

১  

৩১ র্োচ ম 

২০২২  

১  

৩০ জুন 

২০২২ 

   

অজমন      

অজমন      

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ ম-

পমরকল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রর্োমসক 

পমরবীেণ প্রমতযবদন দপ্তর/সংস্থোয় 

দোমখল ও স্ব স্ব ওযয়বসোইযর্ 

আপযলোিকরণ  

 কর্ ম-পমরকল্পনো  

ও নত্রর্োমসক 

প্রমতযবদন 

দোমখলকৃত ও 

আপযলোিকৃত  

৪ তোমরখ 

স্যাঁট-মুদ্রাক্ষররক ৩০ জুন 

২০২২ 

লেযর্োত্রো ২৫ জুন, 

২০২১ 

১৭ 

অযটোবর 

২০২১ 

১৬ 

জোনুয়োমর 

২০২২ 

১৭ এমপ্রল 

২০২২ 

  ১৭ জুলোই 

২০২২ 

অজমন      
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কো মক্রযর্র নোর্ কর্ মসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

র্োন 

একক 

 

বোস্তবোয়যনরদো

ময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লেযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগমত পমরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ককোয়োর্ মোর 

২য় 

ককোয়োর্ মোর 

৩য় 

ককোয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ককোয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অমজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এবং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোমলকো ওযয়বসোইযর্ 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোমরখ উপপররচালক, 

খুলনা 

31 মর্, 

2022 

        

২.  ক্রযয়র কেযত্র শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর ক্রয়-

পমরকল্পনো  ওযয়বসোইযর্ প্রকোশ 

ক্রয়-পমরকল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্রকোমশত 

৪ তোমরখ স্যাঁটমুদ্রাক্ষরর

ক 

৩১ জুলাই 

২০২১রি. 

লেযর্োত্রো ০১ আগস্ট, 

২০২১রি. 

      

 

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধোচোর সংমিষ্ট এবং দুনীমত প্রমতযরোযি সহোয়ক অন্যোন্য কো মক্রর্……………..২০ (অগ্রোমিকোর মভমত্তযত নুযনতর্ পাঁচটি কো মক্রর্) 

৩.১ দুনীরি রিররাধী প্রচারনা 

(ফ্লাইয়াস ম প্রকাশ) 

ফ্লাইয়াস ম রিিরণ  
৪ 

সংখ্যা কর্ মচারী 

(সকল) 
৪ 

লেযর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.২  গ্রর্াস ক সমাশপ্তি ১৫ র্ম ক শদববসি 

মবে সমন্বয় 

মাশসর্ প্রশতববদন 

এ প্রর্াশশত  
৪ 

সংখ্যা উপপশিচালর্,

আিশপএটিশস, 

খুলনা  
সকল ককোস ম 

লেযর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৩ কছোর্ কছোর্ গ্রুপ মনযয় দূনীমত 

মবযরোিী সভো আযয়োজন 

 

দূনীমত মবযরোিী 

সভো 

আযয়োজনকৃত 

৪ 
সংখ্যো উপপশিচালর্,

আিশপএটিশস, 

খুলনা 

৪ টি 

লেযর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৪ পূব মবতী ককোযস মর প্রমশেণোর্ীযদর 

গঠনমূলক র্তোর্ত পরবতী ককোযস ম 

বোস্তবোয়ন 

গঠনমূলক 

র্তোর্ত 

বোস্তবোময়ত 

৪ সংখ্যো উপপশিচালর্,

আিশপএটিশস, 

খুলনা 

৪ টি ককোস ম 

লেযর্োত্রো ০ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ প্রমত র্োযসর কসরো কর্ মচোরী 

মনব মোচন ও ছমব প্রকোশ 

 

৪ 

%  উপপশিচালর্,

আিশপএটিশস, 

খুলনা  

শতর্াগ 

লেযর্োত্রো ১০০  ১০০  ১০০ ১০০    

অজমন      

অজমন      
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সংব াজনী ৫: ই-গভন্যমোন্স ও উদ্ভোবন কর্ মপমরকল্পনো 

 

 

ক্রম  র্া কক্রম 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচর্ 

এর্র্ 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচবর্ি মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািািণ উিম চলশত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নশর্ি ব্যবহাি বৃশি   [১.১.১] ই-িাইবল গ্রনাট 

শনস্পশিকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদর্িণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়বন সর্ল 

গ্রসবা বক্স হালনাগাদকৃত 

হালনাগাবদি 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] শবশর্ন্ন প্রর্াশনা ও 

তথ্যাশদ তথ্য বাতায়বন প্রর্াশশত 

হালনাগাবদি 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গর্ন্যকান্স ও উদ্ভাবন 

র্ম কপশির্ল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] র্ম কপশির্ল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্রশশক্ষণ আবয়াশজত  

প্রশশক্ষবণি 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] র্ম কপশির্ল্পনাি 

বাস্তবায়ন অেগশত প কাবলাচনা 

সংক্রান্ত সর্া আবয়াশজত 

সর্াি সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] র্ম কপশির্ল্পনাি 

অি কবাশষ কর্ স্ব-মূল্যায়ন প্রশতববদন 

ঊর্ধ্কতন র্র্তকপবক্ষি শনর্ট গ্রপ্রশিত 

তাশিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এর্টি উদ্ভাবনী িািণা/ 

গ্রসবা সহশজর্িণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

র্া কক্রম বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] এর্টি উদ্ভাবনী িািনা/ 

গ্রসবা সহশজর্িণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

র্া কক্রম বাস্তবাশয়ত  

তাশিখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংব াজনী ৬: অশর্ব াগ প্রশতর্াি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্ম ক-পশির্ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

র্া কক্রবমি 

গ্রক্ষত্র 

 

মান 
র্া কক্রম 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচর্ 

এর্র্ 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচবর্ি মান 

প্রকৃত 

অজকন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজকন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািািণ 
অশত 

উিম 
উিম  

চলশত 

মান 

চলশত 

মাবনি 

শনবে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনর্ 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অশর্ব াগ শনষ্পশি র্ম কর্তকা (অশনর্) ও 

আশপল র্ম কর্তকাি তথ্য ওবয়বসাইবট ত্রত্রমাশসর্ 

শর্শিবত হালনাগাদর্িণ  

[১.১.১]  অশনর্ ও আশপল 

র্ম কর্তকাি তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওবয়বসাইবট আপবলাডকৃত 

হালনাগাবদি 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পশিবীক্ষণ ও 

সক্ষমতাবৃশি 

 

২০ 

[২.১] শনশদ কষ্ট সমবয় অনলাইন/ অিলাইবন প্রাপ্ত 

অশর্ব াগ শনষ্পশি এবং শনষ্পশি সংক্রান্ত মাশসর্ 

প্রশতববদন উর্ধ্কতন র্র্তকপক্ষ বিাবি গ্রপ্রিণ   

[২.১.১] অশর্ব াগ শনষ্পশিকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] র্ম কর্তকা/র্ম কচািীবদি অশর্ব াগ প্রশতর্াি 

ব্যবস্থা এবং শজআিএস সিটওয়যাি শবষয়র্ 

প্রশশক্ষণ আবয়াজন 

[২.২.১] প্রশশক্ষণ আবয়াশজত 
প্রশশক্ষবণি 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রমাশসর্ শর্শিবত পশিবীক্ষণ এবং 

ত্রত্রমাশসর্ পশিবীক্ষণ প্রশতববদন উর্ধ্কতন র্র্তকপবক্ষি 

শনর্ট গ্রপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমাশসর্ প্রশতববদন 

গ্রপ্রশিত 

  প্রশতববদন 

গ্রপ্রিবণি সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অশর্ব াগ প্রশতর্াি ব্যবস্থাপনা শবষবয় 

গ্রের্বহাল্ডািগবণি সমন্ববয় অবশহতর্িণ সর্া  
[২.৪.১] সর্া অনুশষ্ঠত সর্াি সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংব াজনী ৭: গ্রসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত বাস্তবায়ন র্ম ক-পশির্ল্পনা, ২০২১-২০২২  

র্া কক্রবমি 

গ্রক্ষত্র 

 

মান 
র্া কক্রম 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচর্ 

এর্র্ 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচবর্ি মান 

প্রকৃত 

অজকন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজকন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািািণ অশত উিম উিম 
চলশত 

মান 

চলশত মাবনি 

শনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনর্ 

 

 

১0 

[১.১] গ্রসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

পশিবীক্ষণ র্শমটিি শসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] শসিান্ত 

বাস্তবাশয়ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] গ্রসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

ত্রত্রমাশসর্ শর্শিবত হালনাগাদর্িণ   

[১.২.১] ওবয়বসাইবট  

প্রশত ত্রত্রমাশসবর্ 

হালনাগাদকৃত 

হালনাগাবদি 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজকন 

ও পশিবীক্ষণ 
১5 

[২.১] গ্রসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত শবষয়র্  

প্রশশক্ষণ আবয়াজন  

 

[১.১.১] প্রশশক্ষণ 

আবয়াশজত 

 

প্রশশক্ষবণি 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  গ্রসবা প্রদান শবষবয় 

গ্রের্বহাল্ডািগবণি সমন্ববয় 

অবশহতর্িণ সর্া আবয়াজন 

[১.৩.১]  অবশহতর্িণ 

সর্া অনুশষ্ঠত 
সর্াি সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংব াজনী ৮: তথ্য অশির্াি শবষবয় ২০২১-২২ অর্ কবছবিি বাশষ কর্ র্ম কপশির্ল্পনা  

 

তথ্য অমিকোর মবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোমষ মক কর্ মপমরকল্পনো  

র্ম কসম্পাদবনি 

গ্রক্ষত্র 

 

মান 
র্া কক্রম 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচর্ 

এর্র্ 

 

র্ম কসম্পাদন 

সূচবর্ি মান 

প্রকৃত 

অজকন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজকন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািািণ 
অশত 

উিম 
উিম  

চলশত 

মান 

চলশত 

মাবনি 

শনবে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনর্ ১০ 

[১.১] তথ্য অশির্াি আইন অনু ায়ী 

শনি কাশিত সমবয়ি মবে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] শনি কাশিত 

সমবয়ি মবে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃশি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রবণাশদতর্াবব প্রর্াশব াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ র্বি ওবয়বসাইবট 

প্রর্াশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত 

তথ্য ওবয়বসাইবট 

প্রর্াশশত 

তাশিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] বাশষ কর্ প্রশতববদন প্রর্াশ  
[১.3.১] বাশষ কর্ 

প্রশতববদন প্রর্াশশত  
তাশিখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  তথ্য অশির্াি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ িািা অনুসাবি  াবতীয় 

তবথ্যি র্যাটাগশি  ও র্যাটালগ 

ত্রতশি/ হালনাগাদর্িণ 

[১.4.১]  তবথ্যি 

র্যাটাগশি  ও র্যাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগা  

দকৃত 

তাশিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] তথ্য অশির্াি আইন ও 

শবশিশবিান সম্পবর্ক জনসবচতনতা 

বৃশির্িণ 

[১.5.১]  প্রচাি র্া কক্রম 

সম্পন্ন 

র্া কক্রবমি 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অশির্াি শবষবয় 

র্ম কর্তকাবদি প্রশশক্ষণ আবয়াজন    

[১.6.১] প্রশশক্ষণ 

আবয়াশজত 

প্রশশক্ষবণি 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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সংব াজনী ৯: ১.৫ র্ম ক-পশিববশ উন্নয়ন র্ম ক-পশির্ল্পনা 

 

র্)স্বাস্থযশবশি অনুসিণ (শবশর্ন্ন স্থাবন হাত গ্রিায়াি জন্য গ্রবশসন স্থাপন): গ্রর্বেি শবশর্ন্ন স্থাবন (অশিস ও আবাশসর্ 

এলার্ায়) ২৫/০৯/২০২১ এি মবে হাত গ্রিায়াি জন্য ৪টি গ্রবশসন স্থাপন র্িা হবব। 

  

প্রমাণর্: ছশব 

 

খ) Clean RPATC Green RPATC এি উপি ডকুবমন্টাশি প্রস্তুতর্িণ: গ্রর্বেি র্ম কর্তকা/র্ম কচািী 

ও প্রশশক্ষণার্ীবদি বৃক্ষ গ্রিাপন ও পশিস্কাি পশিচ্ছন্নতাি শবষবয় উদ্বুি র্িাি জন্য ২৫/১২/২০২১ তাশিবখি মবে 

ডকুবমন্টাশি প্রস্তুত র্িা হবব। 

 

প্রমাণর্: ডকুবমন্টাশি 

 

গ) পশিচ্ছন্নতা র্মীবদি জন্য SOP ত্রতশির্িণ: গ্রর্বেি পশিচ্ছন্নতা র্মীবদি জন্য SOP ত্রতশি র্বি 

২৫/০৩/২০২২ তাশিবখি মবে অশিস এলার্ায় ওয়াশরুমসমূবহি শনি কাশিত স্থাবন টানাবনা হবব। গ্রসবক্ষবত্র 

পশিচ্ছন্নতার্মীি নাম, সময় ও তদাির্র্িী র্ম কর্তকা/র্ম কচািীি নাম উবেখ র্িা হবব। 

 

প্রমাণর্: ত্রতিীকৃত SOP 

 

ঘ) টিওএন্ডভূি মালামাল র্নবডম গ্রঘাষণার্িণ: আিশপএটিশস, খুলনাি অবর্বজা মালামাল ২৫/০৬/২০২২ 

তাশিবখি মবে র্নবডম/অবর্বজা গ্রঘাষণা র্িা হবব। 

 

প্রমাণর্: র্নবডমবনশন র্শমটিি র্া কশববিণী 

  


