
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

পররচালক, ভূরি  প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককন্দ্র 

এবাং 

সরচব, ভূরি িন্ত্রণালয় এর িদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারষ িক কি িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০১৮ – ৩০ জুন, ২০১৯ 

        

  

পরররশষ্ট-ক 
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সূরচপত্র 

  

ক্ররিক 

নাং 

রবষয় পৃষ্ঠা 

১  উপক্রিরণকা (Preamble) ০৩ 

 

২  ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর  কি িসম্পােদনর সারব িক রচত্র: ০৪ 

 

৩ কসকশন-১: ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর রূপকল্প , অরিলক্ষয, ককৌশলগত  উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ িাবরল। 

 

০৫ 

৪ কসকশন-২: ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর  রবরিন্ন কার্ িক্রদির  চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  

  (Outcome/ Impact) 

 

০৬ 

৫ কসকশন-৩:  ককৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রি ,কি িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ      ০৭-০৮ 

৬ সাংদর্াজনী-১ : শব্দ সাংদক্ষপ 

 

০৯ 

৭ সাংদর্াজনী-২ 

: 

কি িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররিাপ পদ্ধরত 

 

১০ 

৮ সাংদর্াজনী-৩: কি িসম্পােন লক্ষযিাত্রা অজিদনর কক্ষদত্র িাঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য কার্ িালদয়র রনকট 

সুরনরেষ্টি চারহো 

১১ 

৯ েপ্তর/সাংস্থার আবরশ্যক ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ-২০১৮-১৯ ১২-১৪ 
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উপক্রিরণকা (preamble) 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা কজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর িােদি রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয – 

 

 

 

 

 

পররচালক 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককন্দ্র 

এবাং 

সরচব, ভূরি িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর  িদে ২০১৮ সাদলর  …… িাদসর ….. তাররদে এই  

বারষ িক কি িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর কি িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Overview of the performance of Land Administration Training 

Centre) 

 সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ: 

   ভূরি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃি িানবসম্পদের েক্ষতা উন্নয়দনর িােদি গরতশীল ভূরি ব্যবস্থাপনা রনরিতকরদণর লদক্ষয 

২০১৫-১৬  অথ ি বছদর ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকায় ২৫৭ জন কি িকতিা ও ২৮২ জন কি িচারী, ঢাকা ব্যতীত 

(নতুন সৃষ্ট িয়িনরসাংহসহ) ৭ রবিাগীয় করিশনাদরর কার্ িালদয়  ৯৬০ জন কি িচারী এবাং কজলা প্রশাসদকর কার্ িালদয় 

৪০০ জন কি িচারীসহ কিাট ১৮৯৯ জনদক প্ররশক্ষণ  প্রোন করা হদয়দছ। ২০১৬-২০১৭ অথ িবছদর ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ 

ককন্দ্র ,ঢাকায় ৩৩৯ জন কি িকতিা ও ২৪৯ জন কি িচারী , ঢাকা  ব্যতীত ৭ রবিাগীয় করিশনাদরর কার্ িালদয় ও কজলা 

প্রশাসদকর কার্ িালয়সমূদহ ১০৮০ জন কি িচারীসহ কিাট ১৬৬৮ জনদক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। ২০১৭-১৮ অথ ি 

বছদর এরপ্রল, ২০১৮ পর্ িন্ত ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকায় ১৯৩ জন কি িকতিা ও ৩১৯ জন কি িচারী এবাং 

রবিাগীয় করিশনাদরর কার্ িালয় ও কজলা পর্ িাদয় ১০০০ জন কি িচারীসহ কিাট ১৫১২ জনদক প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দছ।  

সিস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 

 রবদ্যিান কাঠাদিাদত ভূরি িন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ ভূরি ব্যবস্থাপনায় জরড়ত প্ররশক্ষণদর্াগ্য কিাট কি িকতিা ২০০০ জন ও 

কি িচারী  ১৮০০০ জন। ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর রবদ্যিান  অবকাঠাদিা ও জনবদলর িােদি প্ররতবছর ককদন্দ্র 

৪৪০ জন কি িকতিা ও কি িচারীদক, কজলা পর্ িাদয় ২০০ ও ৭ রবিাগীয় পার্ িাদর্ ৯১০  জন কি িচারীসহ কিাট ১৫৫০ 

জনদক প্ররশক্ষণ প্রোন করা সম্ভব। ককদন্দ্রর অবকাঠাদিাগত অপ্রতুলতা, কজলা ও রবিাগীয় পর্ িাদয় অত্র প্ররশক্ষণ 

ককদন্দ্রর স্থায়ী অবকাঠাদিা না থাকা এবাং প্ররশক্ষদণর  জন্য িদনানয়ন প্রোন করদলও িদনানীত সকল কি িকতিা 

বাস্তবতার রনররদে প্ররশক্ষদণ অাংশ গ্রহণ করদত না পারা। 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা : 

 ভূরি ব্যবস্থাপনায় জরড়ত কি িকতিা/কি িচারীগদণর েক্ষতা উন্নয়দনর জন্য ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর  অবকাঠাদিা 

ও প্ররশক্ষদণর কার্ িক্রি বৃরদ্ধসহ প্ররশক্ষদণর িাদনান্নয়দন কার্ িকরর রবরিন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ করা। এছাড়া ঢাকা ব্যতীত ৭ টি 

রবিাদগ রবিাগীয় ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককন্দ্র স্থাপদনর লদক্ষয কর্ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দছ তা বাস্তবায়ন করা।  

২০১৮-১৯ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহঃ 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকায় ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী ভূরি ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণ ককাদস ি ১৭৫ জন কি িকতিা ও ৩৩০ 

জন কি িচারীসহ কিাট ৫০৫ জনদক প্ররশক্ষণ প্রোন।   

ঢাকা ব্যতীত অন্য ৭টি রবিাগীয় করিশনাদরর  কার্ িালয় ও কজলা প্রশাসদকর কার্ িালদয় ১ (এক) সপ্তাহব্যাপী ভূরি 

ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণ ককাদস ি ১১২০ জন কি িচারীদক প্ররশক্ষণ প্রোন ।  
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কসকশন-১ 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর রূপকল্প , অরিলক্ষয, ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রিান কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প:  

  বাাংলাদেদশর কটকসই উন্নয়নও সুশাসন রনরিতকরদণর জন্য ভূরি ব্যবস্থাপনার উৎকষ ি সািন। 

১.২ অরিলক্ষয: 

     ভূরি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃি িানবসম্পদের কর্াগ্যতা ও েক্ষতা উন্নয়দনর িােদি গরতশীল ভূরি ব্যবস্থাপনা  

রনরিতকরণ। 

 

১.৩ ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

১.৩.১ ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

         ১. প্ররশক্ষদণর  িােদি ভূরি ব্যবস্থাপনায় জরড়ত কি িকতিা ও কি িচারীগদণর কর্াগ্যতা, েক্ষতা , োরয়ত্বশীলতা, 

স্ব-উদদ্যাগী িদনািাব, স্বচ্ছতা এবাং ননরতকতা বৃরদ্ধ।  

        ২. ভূরি সাংক্রান্ত েপ্তরসমূদহ  ইরতবাচক পররদবশ সৃরষ্টদত প্রদণােনা প্রোন। 

 

১.৩.২ আবরশ্যক ককৌশলগত উদেশ্য সমূহ: 

      ১. েক্ষতার সদে বারষ িক কি িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন ।  

       ২. েক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন ।  

       ৩. তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।  

        ৪. উদ্ভাবন ও অরিদর্াগ প্ররতকাদরর িােদি কসবার িাদনান্নয়ন।  

        ৫. আরথ িক ব্যবস্থাপনার  উন্নয়ন।  

 

১.৪   প্রিান কার্ িাবরল: 

 ভূরি ব্যবস্থাপনায় জরড়ত কি িকতিা/কি িচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোদনর িােদি েক্ষতা বৃরদ্ধ করা ।  

 কি িকতিা ও কি িচারীগদণর দৃরষ্টিরের ইরতবাচক পররবতিদন প্রদনােনা প্রোন।  
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কসকশন-২ 

 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর রবরিন্ন কার্ িক্রদির  চূড়ান্ত ফলাফল / প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

. 

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কি িসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযিাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

রনি িাররত লক্ষযিাত্রা অজিদনর কক্ষদত্র 

কর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িন্ত্রণালয়/ 

রবিাগ/ সাংস্থাসমূদহর নাি 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ভূরি ব্যবস্থাপনায় জরড়ত কি িকতিা ও 

কি িচারীদের  কর্াগ্যতা ও েক্ষতার উন্নয়ন  

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কি িকতিা % ১৫% ১১% ৮% ৯% ১০% ভূরি িন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

ও বাাংলদেশ পুরলশ । 

ভূরি িন্ত্রণালয় ও 

ভূরি প্রশাসন 

প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর  

বারষ িক প্ররতদবেন 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কি িচারী % ৬% ৮% ৮% ৮% ৯% ভূরি িন্ত্রণালয়, রবিাগীয় করিশনার ও 

কজলা প্রশাসক এর কার্ িালয়।  

 

* সািরয়ক 
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কসকশন -৩ 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর ককৌশলগত উদেশ্য,অগ্ররিকার,কার্ িক্রি,কি িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ  

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেশ্য িান 

(weight of 

strategic 

Objective) 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন সূচক 

(Performance  

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন  

সূচদকর িান 

(Wight of 

Performance 

indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযিাত্রা/ রনণ িায়ক-২০১৮-১৯ 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) প্রদক্ষপন 

(Projection) 

2019-20 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

2020-21 ২০১৬-১৭ 
২০১৭-১৮ 

(এরপ্রল-

২০১৮ পর্ িন্ত) 

অসািারণ অরত উত্তি উত্তি চলরতিান 
চলরত িাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তর / সাংস্থার  ককৌশলগত উদেশ্য সমূহ: 

ভূরি 

ব্যবস্থাপনায় 

জরড়ত কি িকতিা 

ও কি িচারীগদণর  

কর্াগ্যতা, 

েক্ষতা, 

োরয়ত্বশীলতা, 

স্ব-উদদ্যাগী 

িদনািাব, 

স্বচ্ছতা এবাং 

ননরতকতা বৃরদ্ধ। 

৭৫ 

১। ভূরি 

ব্যবস্থাপনায় 

জরড়ত কি িকতিা 

ও 

কি িচারীগণদক 

প্ররশক্ষণ 

প্রোদনর  

িােদি 

কর্াগ্যতা ও 

েক্ষতা বৃরদ্ধ 

করা। 

১.১ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

কানুনদগা, ইউএলও, 

ইউএলরিএ ও, সাদি িয়ার , 

রহসাব রক্ষক, অরিটর,  

নািজারী সহকারী, অরফস 

সহকারীও সিপর্র্ িাদয়র 

কি িচারী 

সাংখ্যা ৫০ ১৩২৯ ১২৮৯ ১৪৫০ ১৩০৫ ১১৬০ ১০১৫ ৮৭০ ১৪৭৫ ১৫০০ 

১.২ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত এরস 

ল্যান্ড, ও এএসরপ  
সাংখ্যা ১৮ ২৫১ ১৬৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১১৫ 

১.৩ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত ইউএনও/ 

এরিরস(রাঃ/সাঃ/রশঃ/এলএ) 

ও এরি: এসরপ) 

সাংখ্যা ৪ ৮৮ ২৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

১.৪ ভূরি অরিগ্রহণ সাংক্রান্ত 

সাংরিষ্ট কি িকতিা/কি িচারী 
সাংখ্যা ৩ -- ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ৩০ ৩৫ 

কিাট =  ৭৫ ১৬৬৮ ১৫১২ ১৬২৫ ১৪৬২ ১৩০০ ১১৩৭ ৯৭৫ ১৬৭০ ১৭১০ 
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সাংদর্াজনী-১:  

শব্দ সাংদক্ষপ 

ক্ররিক নাং শব্দ সাংদক্ষপ  রববরণ 

১ ভূ ি ভূরি িন্ত্রণালয় 

২ জপ্রি জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

৩ ভূ প্র প্র কক ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককন্দ্র 

৪ এল এ টি রস ল্যান্ড এযািরিরনদেশন  কেরনাং কসন্টার  

৫ রব ক  রবিাগীয় করিশনার  

৬ কজ প্র  কজলা প্রশাসক  

৭  বা প  বাাংলাদেশ পুরলশ 

৮ এ রি রস অরতররি কজলা প্রশাসক  

৯ এরি: এস রপ অরতররি পুরলশ সুপার  

১০ ইউ এন ও  উপদজলা রনব িাহী অরফসার 

১১ এ রস (ল্যান্ড) সহকারী করিশনার (ভূরি) 

১২ এ রস  সহকারী করিশনার  

১৩ আর রি রস  কররিরনউ কিপুটি কাদলক্টর  

১৪ এ এস রপ  সহকারী পুরলশ সুপার  

১৫ এল এ ও ভূরি হুকুি েেল কি িকতিা 

১৬ এরি: এল এও অরতররি ভূরি হুকুি েেল কি িকতিা  

১৭  ইউ এল এও  ইউরনয়ন  ভূরি সহকারী কি িকতিা  

১৮ ইউ এল এস এ ও  ইউরনয়ন ভূরি উপ-সহকারী কি িকতিা 

১৯ রহ র রহসাব রক্ষক  

২০ অ স কা কি মু অরফস সহকারী কাি  করম্পউটার মুদ্রাক্ষররক  

২১ না স নািজারী সহকারী 
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সাংদর্াজনী -২  

কি িসম্পােন সূচক সমূহ , বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররিাপ পদ্ধরত- এর রববরণ 

ক্ররিক 

নম্বর 
কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট 

পররিাপ পদ্ধরত 

এবাং উপাত্ত সূত্র 
সািারণ িন্তব্য 

১।  

১। ভূরি ব্যবস্থাপনায় জরড়ত 

কি িকতিা ও কি িচারীগণদক 

প্ররশক্ষণ প্রোদনর িােদি 

কর্াগ্যতা ও েক্ষতা বৃরদ্ধর 

করা।  

১.১ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কানুনদগা, 

ইউএলএও, ইউএলরিএও, 

সাদি িয়ার , রহসাব রক্ষক , অরিটর  

নািজারী সহকারী, অরফস সহকারী 

ও সিপর্ িাদরর কি িচারী  

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্র ২ (দুই) 

সপ্তাহ ব্যাপী রবদশষ ভূরি ব্যবস্থাপনা 

প্ররশক্ষণ ককাস ি/দবরসক করম্পউটার 

এযারিদকশনস ককাস ি, রবিাগ ও কজলা 

পর্ িাদয় ১ (এক) সপ্তাহ ব্যাপী ভূরি 

ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণ ককাদস ি প্ররশক্ষণ 

প্রোন করা হয়।  

 

 

 

 

 

 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ 

ককন্দ্র, রবিাগীয় 

করিশনাদরর কার্ িালয় 

ও কজলা প্রশাসদকর  

কার্ িালয়।  

 

 

 

 

 

িারসক প্ররতদবেন 

পর্ িাদলাচনা ও ভূরি 

প্রশাসন প্ররশক্ষণ 

ককদন্দ্রর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ 

ককদন্দ্রর রবদ্যিান 

অবকাঠাদিা এবাং 

রবিাগীয় ও কজলা পর্ িাদয় 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ  

ককদন্দ্রর েপ্তর না থাকায় 

প্ররশক্ষদণর সফলতা ভূরি 

প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্রর  

পাশাপারশ রবিাগীয় 

করিশনাদরর কার্ িালয় ও 

কজলা প্রশাসদকর  

কার্ িালদয়র উপর ও  

রনি িরশীল।  

১.২ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত এরস ল্যান্ড , 

আররিরস, এরস ও এএসরপ  

ভূরি প্রশাসনর প্ররশক্ষণ ককদন্দ্র ২ (দুই) 

সপ্তাহ ব্যাপী ভূরি ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষণ 

ককাদস ি প্ররশক্ষণ প্রোন করা হয়। 

১.৩ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত ইউএনও/  

এ রি রস (রাঃ/সাঃ/এলএ/ ও এরি- 

এস.রপ) 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্র ২ (দুই) 

সপ্তাহ ব্যাপী উচ্চতর ভূরি  ব্যবস্থাপনা 

প্ররশক্ষণ ককাদস ি প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

হয়। 

১.৪ ভূরি অরিগ্রহণ সাংক্রান্ত সাংরিষ্ট 

কি িকতিা/কি িচারী 

ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ ককদন্দ্র ২ (দুই) 

সপ্তাহ ব্যাপী ভূরি  অরিগ্রহণ রবষয়ক  

প্ররশক্ষণ  ককাদস ি প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

হয়। 

 

  



11 

 

সাংদর্াজনী-৩ 

অন্যান্য িন্ত্রণালয়/ রবিাগ/ সাংস্থার রনকট সুরনরে িষ্ট কি িসম্পােন চারহোসমূহ 

প্ররতষ্ঠাদনর নাি সাংরিষ্ট কার্ িক্রি সাংরিষ্ট কি িসম্পােন সূচক 
উি প্ররতষ্ঠাদনর  রনকট 

চারহো/ প্রতযাশা 
চারহো / প্রতযাশার কর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

জনপ্রশান িন্ত্রণালয় 

     ও  

ভূরি িন্ত্রণালয় 

 
প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কি িকতিা ও 

কি িচারীগদণর েক্ষতা বৃরদ্ধ 

১। প্ররশক্ষদণ কিকতিা ও 

কি িচারীগণদক িদনানয়ন 

প্রোন ও অাংশ গ্রহণ রনরিত 

হওয়া। 

২। রবিাগ ও কজলা পর্ িাদয় 

অনুরষ্ঠত ভূরি ব্যবস্থাপনা 

ককাস ি বাস্তবায়ন। 

১। িাঠ প্রশাসদন  জরড়ত কি িকতিাগণদক ভূরি আইন 

ও রবরি সম্পদকি প্ররশক্ষণ প্রোদনর জন্য রনয়ন্ত্রণকারী 

িন্ত্রণালয় রহদসদব ভূরি িন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালয় এর অিীদন রবিাগীয় ও কজলা প্রশাসন  

প্ররশক্ষণাথীদের িদনানয়ন প্রোন কদর থাদক।  

২। রবিাগ ও কজলা পর্ িাদয় ভূরি প্রশাসন প্ররশক্ষণ 

ককদন্দ্রর েপ্তর না থাকায় উি িন্ত্রণালদয়র সরাসরর 

রনয়ন্ত্রণািীন রবিাগ ও কজলা প্রশাসন প্ররশক্ষণ 

ককাস িসমূহ বাস্তবায়ন কদর থাদক।  

প্ররশক্ষণ কার্ িক্রি ব্যাহত হদব ও 

লক্ষযিাত্রা অজিদন সফলতা লাি করা 

র্াদব না এবাং ভূরি ব্যবস্থাপনায় এর 

রবরূপ প্রিাব পড়দব।  

বাাংলাদেশ পুরলশ   
প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কি িকতিা ও 

কি িচারীগদণর েক্ষতা বৃরদ্ধ 

রবরসএস পুরলশ কযািাদরর 

সহকারী পুরলশ সুপার ও 

অরতররি পুরলশ সুপারগণদক 

প্ররশক্ষদণ িদনানয়ন প্রোন ও 

অাংশ গ্রহণ রনরিত হওয়া। 

রনয়ন্ত্রণকরারী প্ররতষ্ঠান রহদসদব কি িকতিাদের 

প্ররশক্ষদণ িদনানয়দনর ব্যবস্থা কদর থাদক ।  

প্ররশক্ষণ কার্ িক্রি ব্যাহত হদব ও 

লক্ষযিাত্রা অজিদনর সফলতা লাি করা 

র্াদব না।  
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েপ্তর/সাংস্থার আবরশ্যক ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ-২০১৮-১৯ 

(কিাট নম্বর-২৫) 

কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ কলাি-৫ কলাি-৬ 

ককৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic) 

ককৌশলগত উদেদশ্যর 

িান  (Weight of 

strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূচদকর িান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযিাত্রার িান-২০১৮-১৯ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উত্তি 

(very Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরত িান 

(Fair) 

চলরত িাদনর  রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বারষ িক কি িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

কজারোরকরণ 

৩ 

িাঠ পর্ িাদয়র  কার্ িালদয়র সদে ২০১৮-

১৯ অথ িবছদরর বারষ িক কি িসম্পােন  

চুরি স্বাক্ষর  ও ওদয়বসাইদট আপদলাি 

বারষ িক কি িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত 
তাররে ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
-- -- 

২০১৮-১৯ অথ িবছদরর বারষ িক কি ি 

সম্পােন চুরির অি ি-বারষ িক মূল্যায়ন  

প্ররতদবেন সাংরিষ্ট িন্ত্রণালয়/রবিাদগ 

োরেল  

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 
তাররে ০.৫ 

১৭ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২২ জানুয়ারর, 

২০১৯ 
২৩ জানুয়ারর, ২০১৯ 

িাঠ পর্ িাদয়র  কার্ িালদয়র ২০১৮-১৯ 

অথ িবছদরর বারষ িক কি িসম্পােন  চুরি 

অি িবারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

পর্ িাদলাচনাদন্ত ফলাবতিক 

(feedback) িন্ত্রণালয়/রবিাদগ 

ফলাবতিক 

(feedback) প্রেত্ত 
তাররে ১ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৪ কফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

০৮ কফব্রুয়ারর 

২০১৯ 
১১ কফব্রুয়ারর ২০১৯ 

সরকারর কি িসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধরতসহ অন্যান্য  রবষদয় কি িকতিা/ 

কি িচারীদের জন্য প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররশক্ষদণর সিয় 
জনঘন্টা 

* 
১ ৬০ -- -- -- -- 

কার্ িপদ্ধরত, 

কি িপররদবশ ও 

কসবার িাদনান্নয়ন 

১০ 

 ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট কিদের িােদি গৃহীত 

িাক ই-ফাইরলাং রসদেদি 

আপদলািকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইদল নরথ 

রনষ্পরত্তকৃত** 
% 

১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক অনলাইন কসবা চালু 

করা 

ন্যযনতি একটি নতুন ই-

সারি িস চালুকৃত 
তাররে 

১ ১০ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

৩১ িাচ ি, 

২০১৯ 

৩০ এরপ্রল, ২০১৯ 
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েপ্তর/সাংস্থা ও অিীনস্ত কার্ িালয়সমূদহর 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

সমূদহর হালনাগােকৃত 

িাটাদবইজ ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাররে ১ 
০৩ কফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ কফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১৮ কফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

২৫ কফব্রুয়ারর 

২০১৯ 
০৪ িাচ ি, ২০১৯ 

িাটাদবইদজ অনুর্ায়ী 

ন্যযনতি দুটি নতুন উদ্ভাবনী 

উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাররে 

১ 

০৮ এরপ্রল, 

২০১৯ 

২২ এরপ্রল, 

২০১৯ 
০২ কি, ২০১৯ ১৬ কি, ২০১৯ ৩০ কি, ২০১৯ 

রসটিদজনস চাট িার মূল্যায়ন 
হালনাগাে রসটিদজনস 

চাট িার অনুর্ায়ী প্রেত্ত কসবা 
% 

১ 
৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৯ 

অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

কসবাগ্রহীতাদের িতািত 

পররবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাররে 

০.৫ ৩১ রিদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৭ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
২৮ কফব্রুয়ারর, ২০১৯ 

রনরে িষ্ট সিদয়র িদে 

অরিদর্াগ রনষ্পরত্তকৃত 
% 

০.৫ 
৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ িাস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কি িচারীর রপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র 

জারর করা 

রপআরএল জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % 
১ 

১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ িক্রদির 

উন্নয়ন 

রত্রপক্ষীয় সিায় অরিট 

আপরত্ত রনষ্পরত্তর জন্য 

সুপাররশকৃত 

% 

১ 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে 

তারলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে 

১ ০৩ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ িাচ ি, ২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে 

১ ০৩ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ কফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ িাচ ি, ২০১৯ 

বারষ িক উন্নয়ন কি িসূরচ বাস্তবায়ন 
বারষ িক উন্নয়ন কি িসূরচ 

বাস্তবারয়ত 
% 

২ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন রবদ্যিান 

নীরতিালা অনুর্ায়ী রনষ্পরত্তকরণ 
রনষ্পরত্তকৃত তাররে 

১ 
৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদকয়া রবদুযৎ রবল পররদশাি করা রবদুযৎ রবল পররদশারিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদের রবপরীদত রনদয়াগ প্রোন রনদয়াগ প্রোনকৃত সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল ও তথ্য 
৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কি িপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ কাঠাদিা বাস্তবায়ন **** 

নত্রিারসক প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 

সাংখ্যা ১ 
৪ ৩ -- -- -- 
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অরিকার বাস্তবায়ন 

কজারোরকরণ 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

কি িপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ 

কাঠাদিায় অন্তর্ভ িি 

লক্ষযিাত্রা বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

সকল অনলাইন কসবা তথ্য 

বাতায়দন সাংদর্ারজত 

% ০.৫ 
১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৭-১৮ অথ ি বচদরর 

বারষ িক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

বারষ িক প্ররতদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররে ০.৫ 
১৮ অদক্টাবর, 

২০১৮ 

৩১ অদক্টাবর, 

২০১৮ 

১৫ নদিম্বর, 

২০১৮ 

২৯ নদিম্বর, 

২০১৮ 
০৬ রিদসম্বর, ২০১৮ 

 

 

*  জনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী উি প্ররশক্ষণ আদয়াজন করদত হদব। 

** িরন্ত্রপররষে রবিাদগর ই-গিন্যিান্স অরিশাো হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 

*** িরন্ত্রপররষে রবিাদগর ই-গিন্যিান্স অরিশাো হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 

**** িরন্ত্রপররষে রবিাদগর শুদ্ধাচার অরিশাো হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 

 

 

 


