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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িম বাপনায় সৃ মানবসেদর দতা উয়েনর মােম গিতশীল িম বাপনা িনিতকরেণর লে ২০১৬-২০১৭ অথ বছের
িম শাসন িশণ ক ,ঢাকায় ৩৩৯ জন কম কতা ও ২৪৯ জন কম চারী , ঢাকা তীত ৭ িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় ও জলা
শাসেকর কায ালয়সেহ ১০৮০ জন কম চারীসহ মাট ১৬৬৮ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ  বছের িম শাসন
িশণ ক, ঢাকায় ২৪৩ জন কম কতা ও ৩৫০ জন কম চারী এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় ১৩৫৫ জন কম চারীসহ
মাট ১৯৪৮ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ  বছের িম শাসন িশণ ক, এিল/২০১৯ পয  ঢাকায় ২৭০ জন
কম কতা ও ৫০৭ জন কম চারী এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় ৭৬৭ জন কম চারীসহ মাট ১৫৪৪ জনেক িশণ দান
করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবমান কাঠােমােত িম মণালেয়র অধীন িম বাপনায় জিড়ত িশণেযা মাট কম কতা ২০০০ জন ও কম চারী ১৮০০০ জন।
িম শাসন িশণ কের িবমান অবকাঠােমা ও জনবেলর মােম িতবছর কে ৪৪০ জন কম কতা ও ৪১০ কম চারী, জলা পয ােয়
৩০০ ও ৭ িবভাগীয় পায ােয় ৯৫০ জন কম চারীসহ মাট ২১০০ জনেক িশণ দান করা সব। তেব কের ১২ তলা ভবনর অসমা
কাজ স হেল অবকাঠােমাগত িবধা ি পেলও কে জনবেলর অলতা, জলা ও িবভাগীয় পয ােয় িশণ কের ায়ী
অবকাঠােমা না থাকা এবং িশেণর জ মেনানয়ন দান করেলও মেনানীত সকল কম কতা/কম চারী বাবতার িনিরেখ িশেণ
অংশহণ  করেত  না  পারার  িবষয়  িশণ  দােনর  ে  উেখেযা  চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িম বাপনায় জিড়ত কম কতা/কম চারীগেণর দতা উয়েনর জ িম শাসন িশণ কের অবকাঠােমা ও িশণ কায ম
িসহ িশেণর মােনায়েন কায কর িবিভ পদেপ হণ করা। এছাড়া ঢাকা তীত ৭  িবভােগ িবভাগীয় িম শাসন িশণ ক
াপেনর লে য উয়ন ক হণ করা হেয়েছ তা বাবায়ন করা এবং ২০১৯-২০ অথ  বছের ৩৬০ জন কম কতা, ১৪৪০ জন কম চারীর
িশণ ুভােব সাদন করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িম বাপনা িবষেয় সব েমাট ১৮০০ জন কম কতা ও কম চারীেক িশণ দান।
অনলাইন, াটফরম ও  মােঠ সং হওয়ার মােম িম বাপনা িবষয়ক ই-লািন ং কায ম  করা।
০৩ (িতন)  সিমনার / ওয়াকশপ আেয়াজন করা।
ঢাকা তীত অ ৭ িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা শাসেকর কায ালেয় ১ (এক) সাহাপী িম বাপনা িশণ
কােস  ১১২০ জন কম চারীেক িশণ দান ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, িম শাসন িশণ ক

এবং

সিচব, িম মণালয়-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি
ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:

Ryb 23
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশর টকসই উয়নও শাসন িনিতকরেণর জ িম বাপনার উৎকষ  সাধন।

১.২ অিভল (Mission)
িম বাপনায় সৃ মানবসেদর যাতা ও দতা উয়েনর মােম গিতশীল িম বাপনা িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িশেণর মােম িম বাপনায় জিড়ত কম কতা ও কম চারীগেণর যাতা, দতা , দািয়শীলতা, -উোগী
মেনাভাব, তা এবং নিতকতা ি।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িম বাপনায় জিড়ত কম কতা/কম চারীেদর িশণ দােনর মােম দতা ি করা ।
২. কম কতা ও কম চারীগেণর িভির ইিতবাচক পিরবতেন েনাদনা দান।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িম বাপনায় জিড়ত কম কতা ও
কম চারীেদর যাতা ও দতার
উয়ন

িশণা কম কতা % ১৫% ১৩% ২১% ২২% ২৫%
িম মণালয়, জনশাসন মণালয় ও বাংলেদশ
িলশ ।

িম মণালয় ও িম শাসন
িশণ কের বািষ ক িতেবদন

িশণা কম চারী % ৬% ৮% ৯% ১০% ১১%
িম মণালয়, িবভাগীয় কিমশনার ও জলা
শাসক এর কায ালয়।

িম মণালয় ও িম শাসন
িশণ কের বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িশেণর
মােম িম
বাপনায়
জিড়ত কম কতা ও
কম চারীগেণর
যাতা, দতা ,
দািয়শীলতা, -
উোগী মেনাভাব,
তা এবং
নিতকতা ি।

৭৫

[১.১] িম বাপনায়
জিড়ত কম কতা ও
কম চারীগণেক িশণ
দােনর মােম
যাতা ও দতা ি
করা।

[১.১.১] িশণা িম
সহকারী কম কতা/ উপ-িম
সহকারী কম কতা

সমি সংা ৩০ ১৭০৫ ১২৭৪ ১২১০ ১০৮৯ ৯৬৮ ৮৪৭ ৭২৬ ১৩৩১ ১৪৬৪

[১.১.২] িশণা এিস
া/ আরিডিস/এলএও/
এএলএও/ এএসিপ

সমি সংা ২২ ১৮৯ ২১৮ ২৪০ ২১৬ ১৯২ ১৬৮ ১৪৪ ২৬৪ ২৯১

[১.১.৩] িশণা
কানেগা/সােভ য়ার

সমি সংা ১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[১.১.৪] িশণা অিফস
সহকারী/নামজারী সহকারী

সমি সংা ৮ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯২ ৭৮ ১৪৩ ১৫৭

[১.১.৫] িশণা
ইউএনও/
এিডিস(রাঃ)/এিডিস
(এলএ)/এিডশাল এসিপ

সমি সংা ৫ ৫৪ ৫২ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৩২ ১৪৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:২৭ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৪, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:২৭ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৪, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১  ম িম মণালয়

২ জম জনশাসন মণালয়

৩    ক িম শাসন িশণ ক

৪ এল এ  িস া এাডিমিনেশন িনং সার

৫ িব ক িবভাগীয় কিমশনার

৬ জ  জলা শাসক

৭ বা প বাংলােদশ িলশ

৮ এ িড িস অিতির জলা শাসক

৯ ইউ এন ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

১০ এ িস (া) সহকারী কিমশনার (িম)

১১ এ িস সহকারী কিমশনার

১২ আর িড িস রিভিনউ ড কােলর

১৩ এ এস িপ সহকারী িলশ পার

১৪ এল এ ও িম ম দখল কম কতা

১৫ এিড: এল এও অিতির িম ম দখল কম কতা

১৬ ইউ এল এও ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা

১৭ ইউ এল এস এ ও ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কম কতা

১৮ িহ র িহসাব রক

১৯ অ স কা কম  অিফস সহকারী কাম কিউটার ািরক

২০ না স নামজারী সহকারী



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:২৭ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৪, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িম
বাপনায় জিড়ত
কম কতা ও
কম চারীগণেক
িশণ দােনর
মােম যাতা ও
দতা ি করা।

[১.১.১] িশণা িম সহকারী
কম কতা/ উপ-িম সহকারী কম কতা

িম শাসন িশণ কে ২ (ই) সাহ াপী িবেশষ
িম বাপনা িশণ কাস /বিসক কিউটার
এািেকশনস কাস , িবভাগ ও জলা পয ােয় ১ (এক) সাহ
াপী িম বাপনা িবষেয় িশণ দান করা হয়।

িম শাসন িশণ ক, িবভাগীয়
কিমশনােরর কায ালয় ও জলা শাসেকর
কায ালয়।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

[১.১.২] িশণা এিস া/
আরিডিস/এলএও/ এএলএও/ এএসিপ

িম শাসনর িশণ কে ২ (ই) সাহ াপী িম
বাপনা িবষেয় িশণ দান করা হয়।

িম শাসন িশণ ক, িবভাগীয়
কিমশনােরর কায ালয় ও জলা শাসেকর
কায ালয়।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

[১.১.৩] িশণা
কানেগা/সােভ য়ার

িম শাসন িশণ কে ২ (ই) সাহ াপী িবেশষ
িম বাপনা িশণ কাস /বিসক কিউটার
এািেকশনস কাস , িবভাগ ও জলা পয ােয় ১ (এক) সাহ
াপী িম বাপনা িবষেয় িশণ দান করা হয়।

িম শাসন িশণ ক, িবভাগীয়
কিমশনােরর কায ালয় ও জলা শাসেকর
কায ালয়।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

[১.১.৪] িশণা অিফস
সহকারী/নামজারী সহকারী

িম শাসন িশণ কে ২ (ই) সাহ াপী িবেশষ
িম বাপনা িশণ কাস /বিসক কিউটার
এািেকশনস কাস , িবভাগ ও জলা পয ােয় ১ (এক) সাহ
াপী িম বাপনা িবষেয় িশণ দান করা হয়।

িম শাসন িশণ ক, িবভাগীয়
কিমশনােরর কায ালয় ও জলা শাসেকর
কায ালয়।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

[১.১.৫] িশণা ইউএনও/
এিডিস(রাঃ)/এিডিস
(এলএ)/এিডশাল এসিপ

িম শাসন িশণ কে ২ (ই) সাহ াপী িম
অিধহণ িবষয়ক িশণ দান করা হয়।

িম শাসন িশণ ক, িবভাগীয়
কিমশনােরর কায ালয় ও জলা শাসেকর
কায ালয়।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা ও
িম শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন।
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর
নাম

সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয়
জনশাসন
মণালয়

িশণা এিস া/
আরিডিস/এলএও/ এএলএও/
এএসিপ

১। িশেণ কমকতা ও কম চারীগণেক মেনানয়ন
দান ও অংশ হণ িনিত হওয়া। ২। িবভাগ ও
জলা পয ােয় অিত িম বাপনা কাস 
বাবায়ন।

১। মাঠ শাসেন জিড়ত কম কতাগণেক িম আইন ও িবিধ সেক িশণ
দােনর জ িনয়ণকারী মণালয় িহেসেব িম মণালয় ও জনশাসন
মণালয় এর অধীেন িবভাগীয় ও জলা শাসন িশণাথেদর মেনানয়ন দান
কের থােক। ২। িবভাগ ও জলা পয ােয় িম শাসন িশণ কের দর না
থাকায় উ মণালেয়র সরাসির িনয়ণাধীন িবভাগ ও জলা শাসন িশণ
কাস সহ বাবায়ন কের থােক।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না এবং িম
বাপনায় এর িবপ ভাব
পড়েব।

মণালয়
জনশাসন
মণালয়

িশণা ইউএনও/
এিডিস(রাঃ)/এিডিস
(এলএ)/এিডশাল এসিপ

১। িশেণ কমকতা ও কম চারীগণেক মেনানয়ন
দান ও অংশ হণ িনিত হওয়া। ২। িবভাগ ও
জলা পয ােয় অিত িম বাপনা কাস 
বাবায়ন।

১। মাঠ শাসেন জিড়ত কম কতাগণেক িম আইন ও িবিধ সেক িশণ
দােনর জ িনয়ণকারী মণালয় িহেসেব িম মণালয় ও জনশাসন
মণালয় এর অধীেন িবভাগীয় ও জলা শাসন িশণাথেদর মেনানয়ন দান
কের থােক। ২। িবভাগ ও জলা পয ােয় িম শাসন িশণ কের দর না
থাকায় উ মণালেয়র সরাসির িনয়ণাধীন িবভাগ ও জলা শাসন িশণ
কাস সহ বাবায়ন কের থােক।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না এবং িম
বাপনায় এর িবপ ভাব
পড়েব।

িডপাট েম
বাংলােদশ
িলশ

িশণা এিস া/
আরিডিস/এলএও/ এএলএও/
এএসিপ

িবিসএস িলশ কাডােরর সহকারী িলশ
পারগণেক িশেণ মেনানয়ন দান ও অংশ
হণ িনিত হওয়া।

িনয়ণকরারী িতান িহেসেব কম কতােদর িশেণ মেনানয়েনর বা কের
থােক ।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না।

িডপাট েম
বাংলােদশ
িলশ

িশণা ইউএনও/
এিডিস(রাঃ)/এিডিস
(এলএ)/এিডশাল এসিপ

িবিসএস িলশ কাডােরর সহকারী িলশ
পারগণেক িশেণ মেনানয়ন দান ও অংশ
হণ িনিত হওয়া।

িনয়ণকরারী িতান িহেসেব কম কতােদর িশেণ মেনানয়েনর বা কের
থােক ।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না।

মণালয় িম মণালয়
িশণা িম সহকারী
কম কতা/ উপ-িম সহকারী
কম কতা

১। িশেণ কমকতা ও কম চারীগণেক মেনানয়ন
দান ও অংশ হণ িনিত হওয়া। ২। িবভাগ ও
জলা পয ােয় অিত িম বাপনা কাস 
বাবায়ন।

১। মাঠ শাসেন জিড়ত কম কতাগণেক িম আইন ও িবিধ সেক িশণ
দােনর জ িনয়ণকারী মণালয় িহেসেব িম মণালয় ও জনশাসন
মণালয় এর অধীেন িবভাগীয় ও জলা শাসন িশণাথেদর মেনানয়ন দান
কের থােক। ২। িবভাগ ও জলা পয ােয় িম শাসন িশণ কের দর না
থাকায় উ মণালেয়র সরাসির িনয়ণাধীন িবভাগ ও জলা শাসন িশণ
কাস সহ বাবায়ন কের থােক।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না এবং িম
বাপনায় এর িবপ ভাব
পড়েব।

মণালয় িম মণালয়
িশণা এিস া/
আরিডিস/এলএও/ এএলএও/
এএসিপ

১। িশেণ কমকতা ও কম চারীগণেক মেনানয়ন
দান ও অংশ হণ িনিত হওয়া। ২। িবভাগ ও
জলা পয ােয় অিত িম বাপনা কাস 
বাবায়ন।

১। মাঠ শাসেন জিড়ত কম কতাগণেক িম আইন ও িবিধ সেক িশণ
দােনর জ িনয়ণকারী মণালয় িহেসেব িম মণালয় ও জনশাসন
মণালয় এর অধীেন িবভাগীয় ও জলা শাসন িশণাথেদর মেনানয়ন দান
কের থােক। ২। িবভাগ ও জলা পয ােয় িম শাসন িশণ কের দর না
থাকায় উ মণালেয়র সরাসির িনয়ণাধীন িবভাগ ও জলা শাসন িশণ
কাস সহ বাবায়ন কের থােক।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না এবং িম
বাপনায় এর িবপ ভাব
পড়েব।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর
নাম

সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় িম মণালয়
িশণা
কানেগা/সােভ য়ার

১। িশেণ কমকতা ও কম চারীগণেক মেনানয়ন
দান ও অংশ হণ িনিত হওয়া। ২। িবভাগ ও
জলা পয ােয় অিত িম বাপনা কাস 
বাবায়ন।

১। মাঠ শাসেন জিড়ত কম কতাগণেক িম আইন ও িবিধ সেক িশণ
দােনর জ িনয়ণকারী মণালয় িহেসেব িম মণালয় ও জনশাসন
মণালয় এর অধীেন িবভাগীয় ও জলা শাসন িশণাথেদর মেনানয়ন দান
কের থােক। ২। িবভাগ ও জলা পয ােয় িম শাসন িশণ কের দর না
থাকায় উ মণালেয়র সরাসির িনয়ণাধীন িবভাগ ও জলা শাসন িশণ
কাস সহ বাবায়ন কের থােক।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না এবং িম
বাপনায় এর িবপ ভাব
পড়েব।

মণালয় িম মণালয়
িশণা অিফস
সহকারী/নামজারী সহকারী

১। িশেণ কমকতা ও কম চারীগণেক মেনানয়ন
দান ও অংশ হণ িনিত হওয়া। ২। িবভাগ ও
জলা পয ােয় অিত িম বাপনা কাস 
বাবায়ন।

১। মাঠ শাসেন জিড়ত কম কতাগণেক িম আইন ও িবিধ সেক িশণ
দােনর জ িনয়ণকারী মণালয় িহেসেব িম মণালয় ও জনশাসন
মণালয় এর অধীেন িবভাগীয় ও জলা শাসন িশণাথেদর মেনানয়ন দান
কের থােক। ২। িবভাগ ও জলা পয ােয় িম শাসন িশণ কের দর না
থাকায় উ মণালেয়র সরাসির িনয়ণাধীন িবভাগ ও জলা শাসন িশণ
কাস সহ বাবায়ন কের থােক।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না এবং িম
বাপনায় এর িবপ ভাব
পড়েব।

মণালয় িম মণালয়
িশণা ইউএনও/
এিডিস(রাঃ)/এিডিস
(এলএ)/এিডশাল এসিপ

১। িশেণ কমকতা ও কম চারীগণেক মেনানয়ন
দান ও অংশ হণ িনিত হওয়া। ২। িবভাগ ও
জলা পয ােয় অিত িম বাপনা কাস 
বাবায়ন।

১। মাঠ শাসেন জিড়ত কম কতাগণেক িম আইন ও িবিধ সেক িশণ
দােনর জ িনয়ণকারী মণালয় িহেসেব িম মণালয় ও জনশাসন
মণালয় এর অধীেন িবভাগীয় ও জলা শাসন িশণাথেদর মেনানয়ন দান
কের থােক। ২। িবভাগ ও জলা পয ােয় িম শাসন িশণ কের দর না
থাকায় উ মণালেয়র সরাসির িনয়ণাধীন িবভাগ ও জলা শাসন িশণ
কাস সহ বাবায়ন কের থােক।

িশণ কায ম হত হেব ও
লমাা অজেন সফলতা লাভ
করা যােব না এবং িম
বাপনায় এর িবপ ভাব
পড়েব।


