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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 ২৬৫৪ র্ন 

কম িকতিা/কম িচািীদক প্ররশক্ষণ প্রোন কিা েদেদছ। আিরপএটিরস’ি রনর্স্ব কম িচািীদেি ৬০ ঘণ্টাি প্ররশক্ষণ 

প্রোন কিা েদেদছ। একটি আধুরনক িান্নাঘি, একটি সুন্দি টিরভরুম ও একটি সাইদকল/দমাটিসাইদকল লশড রনম িাণ 

কিা েদেদছ। 

সমস্যা এবং চযাদলঞ্জসমূেঃ  

পূদব িি তুলনাে লবরশ সংখ্যক রবরভন্ন লেদডি প্ররশক্ষণার্থীি সংখ্যা বৃরি লপদেদছ। রবদ্যমান অবকাঠাদমা, 

প্রারতষ্ঠারনক এবং প্ররশক্ষণ সুরবধারে রেদে সমেমত মানসম্পন্ন প্ররশক্ষণ প্রোন কিা কষ্টকি । েক্ষতা 

বৃরিি লদক্ষয প্ররশক্ষণার্থীদেি র্ন্য আধুরনক সুরবধা সম্বরলত আধুরনক অরডদটারিোম লনই। রবদ্যমান 

আরর্থ িক ও প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতাি রভরিদত প্ররশক্ষদণি গুণগত মান বৃরি কিা যাদে না। পয িাপ্ত ডিরমটরি 

লনই। মরেলাদেি র্ন্য পৃর্থক ডিরমটরি লনই। পয িাপ্ত স্মাট ি ক্লাস রুম লনই। আধুরনক করম্পউটাি ল্যাব 

সুরবধা লনই। আইটি সুরবধা সীরমত। মানসম্মত পয িাপ্ত পরিবেন সুরবধা লনই। প্ররশক্ষণার্থীদেি শিীিচচ িা ও 

লেলাধুলাি মাঠ লনই। 

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনাঃ  

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

অর্িদনি র্ন্য অবকাঠাদমাগত উন্নেদনি লদক্ষয প্রণীত মাস্টাি প্ল্যান অনুসিণ কিা। অনুষে সেস্যগদণি 

সক্ষমতা বৃরি ও রনেরমতভাদব সমদোপদযাগী মানসম্মত আইটি রভরিক প্ররশক্ষণ প্রোন কিা। প্রারতষ্ঠারনক 

উপযুিতা বৃরিি লদক্ষয অগ িাদনাোম োলনাগাে ও যুদগাপদযাগী কিা।প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরিি লদক্ষয 

প্রস্তারবত ৬৬ শতাংশ র্রম অরধেেদণি কার্ ত্বিারিত কিা। 

২০২২ - ২০২৩ অর্থ ি বছদিি সম্ভাব্য প্রধান অর্িনসমূেঃ 

খুলনা আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকদন্দ্রি মােদম ১০৬০ র্ন রবরভন্ন লেদডি কম িচািীদক প্ররশক্ষণ 

প্রোন কিা। প্রশাসরনক, ডিরমটরি ও আবারসক ভবন সংস্কাি, িক্ষণাদবক্ষন ও লমিামত কিা। ই-রর্রপ’ি 

মােদম বারষ িক ক্রে পরিকল্পনা বাস্তবােন। েক্ষ মানবসম্পে সৃরষ্টি লদক্ষয প্ররশক্ষণার্থীদেি র্ন্য আধুরনক 

সুরবধা সম্বরলত বহুমুেী ভবদনি ৪র্থ ি ও ৫ম তলাি উিিমুেী সম্প্রসািণ কিা। 

প্রস্তাবনা (Preamble) 
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উপপরিচালক,  আঞ্চরলক ললাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ লকন্দ্র, খুলনা 

এবং 

লিক্টি, বাংলাদেশ  ললাক-প্রশাসন  প্ররশক্ষণ লকন্দ্র, সাভাি, ঢাকা এি মদে ২০২২ সাদলি 

জুন মাদসি ২১ তারিদে এ বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষরিত েদলা 

 

এ চুরিদত স্বাক্ষিকািী উভেপক্ষ উরিরেত রবষেসমূদে সম্মত েদলন: 

 

 

  

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

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

যর্থাযর্থ বাস্তবােদনি লদক্ষয- 
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সেকশন-১ 

রূপকল্প, অরভলক্ষয, কম িসম্পােদনি লক্ষত্র এবং কায িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

““র্নস্বাদর্থ ি  রনদবরেত, লেশদপ্ররমক, েক্ষ ও  লপশাোি  মানবসম্পে সৃরষ্ট’’ 

১.২ অরভলক্ষয (Mission) 

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

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

1)  েক্ষ ও লপশাোি মানবসম্পে সৃরষ্টি লদক্ষয প্রশশক্ষণ সকোে স আয় োজয়নর মোধ্যয়ম ১২ সেড সেয়ক 

তদুর্ধ্ি লেদডি   েরকোশর কম সচোরীয়ের েক্ষমতোর উন্ন ন। 

2) গুণগত প্রশশক্ষয়ণর মোধ্যয়ম ১৩-২০ সেড এবং আরশিএটিশে’র শনজস্ব কম সচোরীয়ের েক্ষমতোর 

উন্ন ন। 

3) প্রোশতষ্ঠোশনক েক্ষমতো বৃশি। 

4) ও োকসশি আয় োজয়নর মোধ্যয়ম মোনব েম্পয়ের েক্ষমতো উন্ন ন। 

 

 

সুশোেন ও েংস্কোরমূলক কম সেম্পোেয়নর সক্ষত্র (মরিপরিষে রবভাগ কর্তিক রনধ িারিত) 

১) সুশোেন ও েংস্কোরমূলক কোর্ সক্রম সজোরেোরকরণ 

 

 

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

1) সিকাদিি রবভাগীে ও লর্লা পয িাদেি রবরভন্ন লেদডি কম িকতিা/কম িচািীদেি প্ররশক্ষণ প্রোন। 

2) কম িকতিাগদণি সক্ষমতা উন্নেদন কম িশালা আদোর্ন।  

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

রবরভন্ন কায িক্রদমি চূোন্ত িলািল/প্রভাব 

চূোন্ত িলািল/প্রভাব 

 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অর্িন 

লক্ষযমাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   রনধ িারিত লক্ষযমাত্রা অর্িদনি 

লক্ষদত্র লযৌর্থভাদব োরেত্বপ্রাপ্ত 

মিণালে/রবভাগ/ 

সংস্োসমূদেি নাম 

 

উপািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

যুদগাপদযাগী ও মানসম্মত 

প্ররশক্ষদণি মােদম রবরভন্ন 

সিকারি/আধা 

সিকারি/শােত্বশারসত প্ররতষ্ঠাদনি 

কম িচািীসে অন্যান্যকম িচািীগদণি 

র্ন্য প্ররশক্ষণ (দেড ০৯-২০) 

সক্ষমতা বৃরি 

অংশেেণকািী কম িচািীি সংখ্যা সংখ্যা 
৬৩৩ 

 
৮০৮ ৭৭৫ ৭৭৫ ৭৭৫ 

 

র্নপ্রশাসন মিণালে 

 

রবরপএটিরসি 

প্ররতদবেন, রবরভন্ন 

সমদে প্রকারশত 

প্ররশক্ষণ প্ররতদবেন 

র্নপ্রশাসন 

মিণালদেি প্ররতদবেন 

 

ওোকিশপ/দসরমনাি/ 

রসদম্পারর্োম আদোর্ন 

অংশেেণকািী কম িচািীি সংখ্যা সংখ্যা 
১২০ 

 

৩৭৪ 

 
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 ২১ ২২ ২৩ 

র্নপ্রশাসন মিণালে 

 

রবরপএটিরসি 

প্ররতদবেন, 

র্নপ্রশাসন 

মিণালদেি প্ররতদবেন 

লমাটবই সংগৃেীতবই সংখ্যা ১৫২২৯ ৮০ ৫০ (রশদিানাম) ৫০ (রশদিানাম) ৫০ (রশদিানাম) র্নপ্রশাসন মিণালে 

রবরপএটিরসি 

প্ররতদবেন, 

র্নপ্রশাসন 

মিণালদেি প্ররতদবেন 
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লসকশন ৩ কম সেম্পোেন িশরকল্পনো  

কম িসম্পােন লক্ষত্র লক্ষদত্রি 

মান 

৭০ 

কায িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পিরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 প্রকৃত অর্িন 
লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

মন্তব্য 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধািণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত মাদনি 

রনদে   
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

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

[১] প্রশশক্ষণ সকোে স 

আয় োজয়নর মোধ্যয়ম ১২ 

সেড সেয়ক তদুর্ধ্ি 

লেদডি   েরকোশর 

কম সচোরীয়ের েক্ষমতোর 

উন্ন ন 

২৪.০০ 

[১.১] ৯ম লর্থদক তদুর্ধ্ি লেদডি 

কম িকতিাদেি র্ন্য প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

কম িকতিাি সংখ্যা 
সমরষ্ট 

সংখ্যা 
১৫.০০ 

৪৫ ১৫১ ১৫৪ ১৫৩ ১৫২ 
১৫১ ১০০  ১৮০  ২০০ 

 

[১.২] ১০-১২ লেদডি 

কম িকতিা/কম িচািীদেি র্ন্য 

প্ররশক্ষণ লকাস ি। 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

কম িচািীি সংখ্যা 
সমরষ্ট 

সংখ্যা 
০৯.০০ 

১৪৩ ১৭২ ১৭৫ ১৭৪  ১৭৩ 
১৭২ ১২০  ২৬০  ২৭০ 

 

[২] প্রশশক্ষণ সকোে স 

আয় োজয়নর মোধ্যয়ম 

১৩-২০ সেড এবং 

আরশিএটিশে’র শনজস্ব 

কম সচোরীয়ের েক্ষমতোর 

উন্ন ন 

২০.০০ 

[২.১] ১৩-১৬ তম লেদডি 

কম িচািীদেি র্ন্য 

প্ররশক্ষণদকাস ি 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

কম িচািীি সংখ্যা 
সমরষ্ট 

সংখ্যা 
১০.০০ 

১৮৩ ৩২৬ ৩২৯ ৩২৮ ৩২৭ 
৩২৬ ২৫০  ৩৪০ ৩৫০ 

 

[২.২] ১৭-২০ তম লেদডি 

কম িচািীদেি লমৌরলক 

প্ররশক্ষণ লকাস ি 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কম িচািীি 

সংখ্যা 

সমরষ্ট 
সংখ্যা 

০৬.০০ 
১১৯ ১৫৬ ১৫৯ ১৫৮ ১৫৭ 

১৫৬ ১০০ ১৬০  ১৬৫ 

 

[২.৩] আিরপএটিরস 

খুলনাকম িচারিগদণি র্ন্য 

প্ররশক্ষণ 

অংশেেণকািী 

কম িচািীি সংখ্যা 
সমরষ্ট সংখ্যা 

০৪.০০ 
২০ ২০ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৫ ২২ ২৫ 

 

[৩]প্রোশতষ্ঠোশনক েক্ষমতো 

বৃশি 
১৬.00 

[৩.১] যানবােন িক্ষণাদবক্ষণ 

ও লমিামত 

িক্ষণাদবক্ষণ ও 

লমিামতকৃত যানবােন 

সমরষ্ট 
সংখ্যা ০৪.০০ - ২ ২ ১ - ২ - ৩ ৩ 

 

[৩.২] বহুমুেী ভবদনি উিিমুেী 

সম্প্রসািণ 

 ৪র্থ ি ও ৫ম তলাি 

সম্প্রসািণ 

সমষ্টি 
সংখ্যা ৩.০০ - - ২ ১ - - - - - 

 

[৩.৩] প্রশাসরনক ও ডিরমটরি 

ভবন উন্নেন  িক্ষণাদবক্ষন ও 

লমিামত 

লমিামত(কক্ষ) সংখ্যা 
সমরষ্ট 

সংখ্যা ০৩.০০ - ১০ ১০ - - ১০ ৫ ১৫ ২০ 
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কম িসম্পােন লক্ষত্র লক্ষদত্রি 

মান 

৭০ 

কায িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পিরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 প্রকৃত অর্িন 
লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

মন্তব্য 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধািণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত মাদনি 

রনদে   
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

[৩.৪] বারষ িক ক্রে 

পরিকল্পনা 

রনধ িারিত সমেসীমাি 

মদে বারষ িক ক্রে 

পরিকল্পনা প্রস্তুতকিণ 

তারিে তারিে ০৩.০০ - - 
১১জুলাই 

২০২২ 

১৩ 

জুলাই 

২০২২ 

১৫ 

জুলাই 

২০২২ 

১৯ 

জুলাই 

২০২২ 

২৬ জুলাই 

২০২২ 

১১জুলাই 

২০২৩ 

১১জুলাই 

২০২৪ 

 

[৩.৫] লাইদেিীি র্ন্য বই 

ক্রে 

বইক্রে 
সমরষ্ট রশদিানাম ০৩.০০ ৮০ ৭৯ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ - ৭৫ ১০০ 

 

[৪] ও োকসশি আয় োজয়নর 

মোধ্যয়ম মোনব েম্পয়ের 

েক্ষমতো উন্ন ন 

১০.০০ 

[৪.১] ৯ম ও তদুিস সেয়ডর 

কম সচোরীয়ের শনয়  ও োকসশি 

আয় োজন 

ও োকসশি আয় োজন  েমশি  েংখ্যো ০৫ ৪  ১০ ১০  -  -  ১০  ৮  ১০  ১০  

প্ররশক্ষণ 

বষ িপরঞ্জ 

অনুযােী 

[৪.২] ও োকসশি 

অংশেহণকোরী শনশিতকরণ 

কম সকতসো/কম সচোরীয়ের 

অংশেহণ  
েমশি  েংখ্যো  ০৫ ১৩০  ৩৭৪ ৩৭৭  ৩৭৬  ৩৭৫ ৩৭৪  ৩০০  ৩১০  ৩১৫ 

 

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

সুশোেন ও েংস্কোরমূলক 

কোর্ সক্রয়মর বোস্তবো ন 

সজোরেোরকরণ 

৩০ ১) শুিাচাি কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

শুিোচোর কম সিশরকল্পনো 

বোস্তবোশ ত 

  10           

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনা 

বোস্তবোশ ত 

 
 10          

 

৩) তথ্য অরধকাি 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

তথ্য অরধকাি 

কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  3           

৪) অরভদযাগ প্ররতকাি 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

অরভদযাগ প্ররতকাি 

কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  4           

৫) লসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 
লসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  3           
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আরম, উিিশরচোলক, আঞ্চশলক সলোক-প্রশোেন প্রশশক্ষণ সকন্দ্র, খুলনো রেদসদব সরক্টর, বোংলোয়েশ  

সলোক-প্রশোেন প্রশশক্ষণ সকন্দ্র, েোভোর, ঢোকো এি রনকট অঙ্গীকাি কিরছ লয, এই চুরিদত বরণ িত 

িলািল অর্িদন সদচষ্ট র্থাকব।  

আরম, সরক্টর, বোংলোয়েশ  সলোক-প্রশোেন প্রশশক্ষণ সকন্দ্র, েোভোর, ঢোকো রেদসদব উিিশরচোলক, 

আঞ্চশলক সলোক-প্রশোেন প্রশশক্ষণ সকন্দ্র, খুলনো এি রনকট অঙ্গীকাি কিরছ লয, এই চুরিদত বরণ িত 

িলািল অর্িদন প্রদোর্নীে সেদযারগতা প্রোন কিব। 

 

স্বাক্ষরিত: 

 

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

(উিিশরচোলক, আঞ্চশলক সলোক-প্রশোেন প্রশশক্ষণ সকন্দ্র, খুলনো);  তারিে                                              

 

 

 

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

(সরক্টর, বোংলোয়েশ ল োক-প্রশোেন প্রশশক্ষণ সকন্দ্র, েোভোর, ঢোকো)               তারিে   
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সংদযার্নী-১ শব্দসংদক্ষপ 

APA Annual Performance Agreement 

BPATC Bangladesh Public Administration Training Centre 

RPATC Regional Public Administration Training Centre 

NIS National Integrity Strategy 

ICT Information & Communication Technology 

CC Citizen Charter 

RTI Right to Information 

GRS Grievance Redress System 
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সংদযার্নী- ২: 

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

ক্ররমক নম্বি কায িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবােনকািী অনুরবভাগ, অরধশাো, 

শাো 

লক্ষযমাত্রা অর্িদনি প্রমাণক 

১ [১.১] ৯ম সেয়ক তদুিস সেয়ডর 

কম সকতসোয়ের জন্য প্রশশক্ষণ 

প্রশশক্ষণ প্রোপ্ত কম সকতসোর 

েংখ্যো 

প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো অবমুশি আয়েশ 

২ [১.২] ১০-১২ সেয়ডর 

কম সকতসো/কম সচোরীয়ের জন্য প্রশশক্ষণ 

সকোে স 

প্রশশক্ষণ প্রোপ্ত কম সচোশরর 

েংখ্যো 

প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো অবমুশি আয়েশ 

৩ [২.১] ১৩-১৬ তম সেয়ডর কম সচোরীয়ের 

জন্য প্রশশক্ষণ সকোে স 

প্রশশক্ষণ প্রোপ্ত কম সচোশরর 

েংখ্যো 

প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো অবমুশি আয়েশ 

৪ [২.২] ১৭-২০ তম সেয়ডর কম সচোরীয়ের 

সমৌশলক প্রশশক্ষণ সকোে স 

প্রশশক্ষণ প্রোপ্ত কম সচোশরর 

েংখ্যো 

প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো অবমুশি আয়েশ 

5 [২.৩] আরশিএটিশে খুলনো’র 

কম সচোরীগয়ণর জন্য প্রশশক্ষণ 

অংশেহণকোরী কম সচোশরর 

েংখ্যো 

প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো েম্মোনী প্রোশপ্ত স্বীকোরিত্র 

6 [৩.১] র্োনবোহন রক্ষণোয়বক্ষণ ও 

সমরোমত 

রক্ষণোয়বক্ষণ ও সমরোমতকৃত 

র্োনবোহন 

প্রশোেন শোখো, আরশিএটিশে, খুলনো কোজ েমোশপ্তর প্রতয নিত্র 

 [৩.২] বহুমুখী ভবয়নর উিসমুখী 

েম্প্রেোরণ 

৪ে স ও ৫ম তলোর েম্প্রেোরণ প্রশোেন শোখো, আরশিএটিশে, খুলনো কোজ েমোশপ্তর প্রতয নিত্র 

7 [৩.৩]  প্রশোেশনক ও ডরশমটশর ভবন 

উন্ন ন রক্ষণোয়বক্ষণ ও সমরোমত 

প্রশশক্ষণ প্রোপ্ত কম সচোশরর 

েংখ্যো 

প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো কোজ েমোশপ্তর প্রতয নিত্র 

8 [৩.৪] বোশষ সক ক্র  িশরকল্পনো শনি সোশরত েম েীমোর ময়ধ্য বোশষ সক 

ক্র  িশরকল্পনো প্রস্তুতকরণ 

অে স  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো অনুয়মোশেত বোশষ সক 

িশরকল্পনো 

9 [৩.৫] লোইয়েরীর জন্য বই ক্র  বইক্র  প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো ক্র  রশশে 

10 [৪.১] ৯ম ও তদুিস সেয়ডর কম সচোরীয়ের 

শনয়  ও োকসশি আয় োজন 

ও োকসশি আয় োজন প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো ময়নোন ন আহবোন 

11 [৪.২] ও োকসশয়ি অংশেহণকোরী 

শনশিতকরণ 

কম সকতসো/কম সচোরীয়ের 

অংশেহণ 

প্রশশক্ষণ  অশিশোখো, আরশিএটিশে, খুলনো েম্মোনী প্রোশপ্তস্বীকোরিত্র 
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সংদযার্নী ৩: 

অন্য অরিদসি সদঙ্গ সংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূে 

কোর্ সক্রম কম সেম্পোেন সূচক সর্েকল অশিয়ের েোয়ে 

েংশিি 

েংশিি অশিয়ের েোয়ে কোর্ সক্রম 

েমন্বয় র সকৌশল 

৯ম বো তদুর্ধ্স সেড এবং ১০ম সেয়ক 

২০তম সেয়ডর কম সচোরীয়ের জন্য 

প্রশশক্ষণ সকোে স/ ও োকসশি 

আয় োজন   

প্রশশক্ষণ প্রোপ্ত কম সচোশরর 

েংখ্যো 

শবভোগ, সজলো ও উিয়জলো 

ির্ সোয় র শবশভন্ন েরকোরী, 

আিো েরকোরী, স্বো ত্বশোশেত 

প্রশতষ্ঠোন/ েপ্তর/ অশিেপ্তর 

এর কম সকতসো কম সচোরীবৃন্দ  

শন শমত িত্র প্রেোন ও তথ্য প্রযুশি শভশিক 

সর্োগোয়র্োগ  

সভৌত কোজ  বোস্তবোশ ত কোজ BPATC, PWD, লে ো 

পরিষদ, আরশিএটিশে, খুলনো 

শন শমত িত্র প্রেোন ও তথ্য প্রযুশি শভশিক 

সর্োগোয়র্োগ  
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িশরশশি খঃ  

মশিিশরষে শবভোগ কর্তসক শনি সোশরত সুশোেনমূলক কম সিশরকল্পনোেমূহ 

েংয়র্োজনী ৪-৯
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সংদযার্নী ৪: (শুধুমাত্র মিণালে/রবভাদগি র্ন্য প্রদযার্য) 
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সংদযার্নী ৫: 

                     আঞ্চরলক/মাঠ পয িাদেি কায িালদেি র্াতীে শুিাচাি লকৌশল কম ি-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চরলক/মাঠ পয িাদেি কায িালদেি নাম: আঞ্চষ্টিক লিাক-প্রশাসন প্রষ্টশক্ষণ লকন্দ্র, খুিনা। 

কায িক্রদমি নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদক

ি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােদনিোরেত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্থ িবছদিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবােন অেগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অর্িন 

১ম 

লকাোট িাি 

২ে 

লকাোট িাি 

৩ে 

লকাোট িাি 

৪র্থ ি 

লকাোট িাি 

লমাট 

অর্িন 

অরর্িত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………. 

১.১ ননরতকতা করমটি সভা আদোর্ন সভা আদোরর্ত 
২ 

সংখ্যা প্রধান সেকািী 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্িন      

১.২ ননরতকতা করমটিি সভাি রসিান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবারেত রসিান্ত 

৪ % 
কর্ মিারী 

(সকল) 
৮০% 

লক্ষযমাত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০%     

অর্িন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠাি রনরমি অংশীর্দনি 

(stakeholders) অংশেেদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 
৪ সংখ্যা উপপবরিালক ২ 

লক্ষযমাত্রা ০ ১ ০ ১    

অর্িন      

১.৪ শুিাচাি সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদোর্ন  প্ররশক্ষণ আদোরর্ত 

২ সংখ্যা সহকারী পবরিালক ২ 

লক্ষযমাত্রা 

 

০ ১ ০ ১  

 

  

অর্িন      

১.৫ কম ি-পরিদবশ উন্নেন (স্বাস্থ্যষ্টিষ্টি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদর্া 

মালামাল ষ্টনষ্পষ্টিকরণ/ পরিষ্কাি-

পরিেন্নতা বৃরি/মরেলাদেি র্ন্য পৃর্থক 

ওোশরুদমি ব্যবস্থা ইতযারে  

উন্নত কম ি-পরিদবশ 

৩ 
সংখ্যা ও 

তারিে 

কর্ মিারী (সকল) 

 
৪ টি 

লক্ষযমাত্রা 

 

৩০ 

লসদেম্বি 

২০২২ 

৩১ 

রডদসম্বি 

২০২২ 

৩১ মাচ ি 

২০২৩  

৩০ জুন 

২০২৩ 

   

অর্িন      

২.  ক্রদেি লক্ষদত্র শুিাচাি ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্থ ি ক্রে-পরিকল্পনা  

ওদেবসাইদট প্রকাশ 

 

 

 

ক্রে-পরিকল্পনা 

ওদেবসাইদট প্রকারশত 

৩ তারিে স্যাঁটমুদ্রাক্ষ্বরক ৩১ জুলাই 

২০২২বি. 

লক্ষযমাত্রা - - - ৩১ জুলাই 

২০২২বি. 

   

অর্িন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুিাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতদিাদধ সোেক অন্যান্য কায িক্রম…………… (অোরধকাি রভরিদত ১নংসে নুযনতম ৪টি কায িক্রম) 

৩.১ সসিা প্রদাননর সক্ষ্নত্র সরবজস্টানর 

প্রনদয় সসিার বিিরণ ও সসিাগ্রহীতার  

র্তার্ত সংরক্ষ্ণ 

 

সরবজস্টার 

হালনাগাদকৃত 
৮ 

% েংশিি কম সচোরী 

১০০% 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্িন      
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কায িক্রদমি নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদক

ি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােদনিোরেত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্থ িবছদিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবােন অেগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অর্িন 

১ম 

লকাোট িাি 

২ে 

লকাোট িাি 

৩ে 

লকাোট িাি 

৪র্থ ি 

লকাোট িাি 

লমাট 

অর্িন 

অরর্িত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ লমৌষ্টিক প্রষ্টশক্ষণণ জাতীয় শুদ্ধাচার 

লকৌশি (NIS) ষ্টিষয়ক লসশন 

পষ্টরচািনা 

লকাস স গাইডিাইণন 

প্রকাষ্টশত 
৫ 

  
 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্িন        

৩.৩  সকোে স েমোশপ্তর ১৫ কম স শেবয়ের 

ময়ধ্য েমন্ব  

মোশেক প্রশতয়বেন এ 

প্রকোশশত  
৩ 

েংখ্যো উিিশরচোলক,আর

শিএটিশে, খুলনো  
সকল লকাস ি 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্িন      

৩.৪ পূব িবতী লকাদস িি প্ররশক্ষণার্থীদেি 

গঠনমূলক মতামত পিবতী লকাদস ি 

বাস্তবােন 

গঠনমূলক মতামত 

বাস্তবারেত 

২ সংখ্যা উিিশরচোলক,আর

শিএটিশে, খুলনো ৪ টি লকাস ি 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্িন      

৩.৫ প্ররত মাদসি লসিা কম িচািী 

রনব িাচন ও ছরব প্রকাশ 

ওয় বেোইয়ট প্রকোশশত 
২ 

%  উিিশরচোলক,আর

শিএটিশে, খুলনো 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০  ১০০  ১০০ ১০০    

অর্িন      
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েংয়র্োজনী ৬: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

(মোঠ ির্ সোয় র অশিয়ের জন্য) 

 

ক্রম  কোর্ সক্রম 

 

কম সেম্পোেন 

সূচক 

একক 

 

কম সেম্পোেন 

সূচয়কর মোন 

লক্ষযমোত্রো ২০২২-২০২৩ 

অেোিোরণ উিম চলশত মোন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভোবনী িোরণো/য়েবো 

েহশজকরণ/শডশজটোইয়জশন বোস্তবো ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভোবনী িোরণো/য়েবো 

েহশজকরণ/শডশজটোইয়জশন বোস্তবোশ ত 
তোরিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নশের ব্যবহোর বৃশি   
[২.১.১] ই-িোইয়ল সনোট শনস্পশিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য বোতো ন হোলনোগোেকরণ [৩.১.১] তথ্য বোতো ন হোলনোগোেকৃত েংখ্যো ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪ে স শশল্পশবপ্লয়বর চযোয়লঞ্জ 

সমোকোয়বলো  করণী  শবষয়  

অবশহতকরণ েভো/কম সশোলো আয় োজন  

[৪.১.১] ৪ে স শশল্পশবপ্লয়বর চযোয়লঞ্জ সমোকোয়বলো  

করণী  শবষয়  অবশহতকরণ েভো/কম সশোলো 

আয় োশজত  

েংখ্যো ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

[৫.১] ই-গভন্যসন্স ও উদ্ভোবন 

কম সিশরকল্পনো বোস্তবো ন  

[৫.১.১] কম সিশরকল্পনো বোস্তবো ন েংক্রো্ 

প্রশশক্ষণ আয় োশজত 

েংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম সিশরকল্পনোর অি সবোশষ সক স্ব-মূল্যো ন 

প্রশতয়বেন উিসতন কর্তসিয়ক্ষর শনকট সপ্রশরত 
তোশরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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েংয়র্োজনী ৭: সেবো প্রেোন প্রশতশ্রুশত বোস্তবো ন কম স-িশরকল্পনো, ২০২২-২০২৩  

কোর্ সক্রয়মর 

সক্ষত্র 

 

মোন 
কোর্ সক্রম 

 

কম সেম্পোেন 

সূচক 

একক 

 

কম সেম্পোেন 

সূচয়কর মোন 

প্রকৃত 

অজসন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজসন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমোত্রো ২০২২-২০২৩ 

অেোিোরণ অশত উিম উিম 
চলশত 

মোন 

চলশত মোয়নর 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোশতষ্ঠোশনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রমোশেক শভশিয়ত সেবো 

প্রেোন প্রশতশ্রুশত েংক্রো্ িশরবীক্ষণ 

কশমটি পুনগ সঠন 

[১.১.১] কশমটি 

পুনগ সঠিত 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রমোশেক শভশিয়ত সেবো 

প্রেোন প্রশতশ্রুশত েংক্রো্ িশরবীক্ষণ 

কশমটির েভোর শেিো্ বোস্তবো ন   

[১.২.১] শেিো্ 

বোস্তবোশ ত এবং 

প্রশতয়বেন সপ্রশরত 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

  
[১.৩] সেবো প্রেোন প্রশতশ্রুশত শবষয়  

ত্রত্রমোশেক শভশিয়ত েভো আয় োজন 

[১.৩.১] েভো 

আয় োশজত 
েংখ্যো ২   ৪ ৩ ২ ১  

  
[১.৪] ত্রত্রমোশেক শভশিয়ত সেবো 

প্রেোন প্রশতশ্রুশত হোলনোগোেকরণ  
[১.৪] হোলনোগোেকৃত েংখ্যো ৯   ৪ ৩ ২ ১  

েক্ষমতো অজসন  ৭ 

[২.১] সেবো প্রেোন প্রশতশ্রুশত শবষ ক 

কম সশোলো/প্রশশক্ষণ/য়েশমনোর 

আয় োজন  

 

[২.১.১] প্রশশক্ষণ/ 

কম সমোলো আয় োশজত 

 

েংখ্যো 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সেবো প্রেোন প্রশতশ্রুশত শবষয়  

সেকয়হোল্ডোরগয়ণর েমন্বয়  

অবশহতকরণ েভো আয় োজন 

[২.২.১]  অবশহতকরণ 

েভো অনুশষ্ঠত 
েংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 
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েংয়র্োজনী ৮: অশভয়র্োগ প্রশতকোর ব্যবস্থো েংক্রো্ কম সিশরকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

কোর্ সক্রয়মর 

সক্ষত্র 

 

মোন 
কোর্ সক্রম 

 

কম সেম্পোেন 

সূচক 

একক 

 

কম সেম্পোেন 

সূচয়কর মোন 

প্রকৃত 

অজসন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজসন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমোত্রো ২০২২-২০২৩ 

অেোিোরণ 
অশত 

উিম 
উিম  

চলশত 

মোন 

চলশত 

মোয়নর 

শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোশতষ্ঠোশনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অশভয়র্োগ শনষ্পশি কম সকতসো (অশনক) ও 

আশিল কম সকতসোর তথ্য ওয় বেোইয়ট এবং 

শজআরএে েিটও যোয়র (প্রয়র্োজয সক্ষয়ত্র) 

ত্রত্রমোশেক শভশিয়ত হোলনোগোেকরণ  

[১.১.১]  অশনক ও আশিল 

কম সকতসো তথ্য হোলনোগোেকৃত 

এবং ওয় বেোইয়ট আিয়লোডকৃত 

 েংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] শনশে সি েময়  অনলোইন/ অিলোইয়ন প্রোপ্ত 

অশভয়র্োগ শনষ্পশি  
[১.২.১] অশভয়র্োগ শনষ্পশিকৃত  % ৭  - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অশভয়র্োগ শনষ্পশি েংক্রো্ মোশেক 

প্রশতয়বেন উিসতন কর্তসিক্ষ বরোবর সপ্ররণ 
[১.৩.১] প্রশতয়বেন সপ্রশরত % 

৩ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

েক্ষমতো অজসন 

 

১১ 

[২.১] কম সকতসো/কম সচোরীয়ের অশভয় োগ প্রশতকোর 

ব্যবস্থো এবং শজআরএে েিটও যোর শবষ ক 

প্রশশক্ষণ আয় োজন 

[২.১.১] প্রশশক্ষণ আয় োশজত েংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[2.2] ত্রৈমোরসক রিরিতত পরিবীক্ষণ এবং 

ত্রৈমোরসক পরিবীক্ষণ প্ররততবদন উর্দ্ধতন কর্তধপতক্ষি 

রনকট লপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রৈমোরসক প্ররততবদন 

লপ্ররিত 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

 

[২.৩] অরিত োগ প্ররতকোি ব্যবস্থোপনো রবষতে 

লেকতিোল্ডোিগতণি সমন্বতে অবরিতকিণ সিো 

আতেোেন 

[২.৩.১] সিো আতেোরেত সংখ্যো ৪   ২ ১    
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েংয়র্োজনী ৯: তথ্য অশিকোর শবষয়  ২০২২-২৩ অে সবছয়রর বোশষ সক কম সিশরকল্পনো 

কম সেম্পোেয়নর 

সক্ষত্র 

 

মোন 
কোর্ সক্রম 

 

কম সেম্পোেন 

সূচক 

একক 

 

কম সেম্পোেন 

সূচয়কর মোন 

প্রকৃত অজসন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজসন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমোত্রো ২০২২-২০২৩ 

অেোিোরণ অশত উিম উিম  
চলশত 

মোন 

চলশত 

মোয়নর 

শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোশতষ্ঠোশনক 

 

 

১০ 

[১.১] তথ্য অশিকোর আইন অনুর্ো ী শনি সোশরত 

েময় র ময়ধ্য তথ্য প্রোশপ্তর আয়বেন শনষ্পশি 

[১.১.১] শনি সোশরত েময় র ময়ধ্য 

তথ্য প্রোশপ্তর আয়বেন শনষ্পশি 
% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.২] স্বতঃপ্রয়ণোশেতভোয়ব প্রকোশয়র্োগ্য েকল তথ্য 

হোলনোগোে কয়র ওয় বেোইয়ট প্রকোশ 

[১.2.১] হোলনোগোেকৃত তথ্য 

ওয় বেোইয়ট প্রকোশশত 

তোশরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

েক্ষমতো বৃশি ১৫ 

[2.1] বোশষ সক প্রশতয়বেন প্রকোশ  
[2.1.১] রনর্ ধোরিত সমতে বোশষ সক 

প্রশতয়বেন প্রকোশশত  
তোশরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২ ১৫-১১-২০২২ - - 

[2.2]  তথ্য অশিকোর আইন, ২০০৯ এর ৫ িোরো 

অনুেোয়র র্োবতী  তয়থ্যর কযোটোলগ ও ইনয়ডক্স 

ত্রতশর/ হোলনোগোেকরণ 

[2.2.১]  তয়থ্যর কযোটোলগ ও 

ইনয়ডক্স প্রস্তুতকৃত/হোলনোগোেকৃত 
তোশরখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[2.3] তথ্য অশিকোর আইন ও শবশিশবিোন েম্পয়কস 

জনেয়চতনতো বৃশিকরণ 
[2.3.১]  প্রচোর কোর্ সক্রম েম্পন্ন েংখ্যো ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[2.4] তথ্য অশিকোর আইন, ২০০৯ ও এর শবশিমোলো, 

প্রশবিোনমোলো, স্বতঃপ্রয়ণোশেত তথ্য প্রকোশ 

শনয়ে সশশকোেহ েংশিি শবষয়  কম সকতসো/কম সচোরীয়ের 

প্রশশক্ষণ আয় োজন    

[2.4.১] প্রশশক্ষণ আয় োশজত েংখ্যো  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[2.5]তথ্য অশিকোর েংক্রো্ প্রয়তযকটি ত্রত্রমোশেক 

অেগশত প্রশতয়বেন শনি সোশরত েময়  ওয় বেোইয়টর 

তথ্য অশিকোর সেবোবয়ক্স প্রকোশ 

[2.5.১] ত্রত্রমোশেক অেগশত 

প্রশতয়বেন ওয় বেোইয়টর তথ্য 

অশিকোর সেবোবয়ক্স প্রকোশশত 

েংখ্যো ০২   ৪ ৩ ২ ১  
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