
রযরষ্ট-ক 

দপ্তয/ংস্থায ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয কাঠামভা 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

 

 

 

রযচারক, ভূরভ  প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র 

এফং 

রচফ, ভূরভ ভন্ত্রণারয় এয ভমে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

১ জুরাআ, ২০২০ – ৩০ জুন, ২০২১ 

        

  

রযরষ্ট-ক 
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সূরচত্র 

  

ক্ররভক 

নং 

রফলয় পৃষ্ঠা 

১  উক্রভরণকা (Preamble) ০৩ 

 

২  ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয  কভ িম্পাদমনয ারফ িক রচত্র: ০৪ 

 

৩ ককন-১: ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয রূকল্প , রবরক্ষয, ককৌরগত  উমেশ্যমূ এফং 

কাম িাফরর। 

 

০৫ 

৪ ককন-২: ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয রফরবন্ন কাম িক্রমভয  চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ  

  (Outcome/ Impact) 

 

০৬ 

৫ ককন-৩:  ককৌরগত উমেশ্য, গ্রারধকায, কাম িক্রভ ,কভ িম্পাদন সূচক এফং রক্ষযভাত্রামূ      ০৭ 

৬  অফরশ্যক ককৌরগত উমেশ্যমূ-২০২০-২১ ০৮-১০ 

৭ ংমমাজনী-১ : ব্দ ংমক্ষ 

 

১১ 

৮ ংমমাজনী-২ 

: 

কভ িম্পাদন সূচমকয রযভা দ্ধরত 

 

১২ 

৯ ংমমাজনী-৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা জিমনয কক্ষমত্র ভাঠ ম িাময়য ন্যান্য কাম িারময়য রনকট 

সুরনরদষ্টি চারদা 

১৩ 
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উক্রভরণকা (preamble) 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা কজাযদায কযা, সুান ংতকযণ 

এফং ম্পমদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযমণয ভােমভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়মনয রমক্ষয – 

 

 

 

 

 

রযচারক 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র 

এফং 

রচফ, ভূরভ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায এয  ভমে ২০২০ ামরয  জুরাআ ভাময ২১ তারযমে এআ   

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

 

 

এআ চুরিমত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূম ম্মত মরন: 
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ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয কভ িম্পাদমনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the performance of Land Administration Training 

Centre) 

 াম্প্ররতক জিন, চযামরঞ্জ এফং বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

াম্প্ররতক ফছযমূময (৩ ফছয) প্রধান জিনমূ: 

   ভূরভ ব্যফস্থানায় ম্পৃি ভানফম্পমদয দক্ষতা উন্নয়মনয ভােমভ গরতীর ভূরভ ব্যফস্থানা রনরিতকযমণয রমক্ষয 

২০১৭-১৮ থ ি ফছময ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকায় ২৪৩ জন কভ িকতিা ও ৩৫০ জন কভ িচাযী এফং রফবাগীয় 

করভনামযয কাম িারয় ও কজরা ম িাময় ১৩৫৫ জন কভ িচাযী কভাট ১৯৪৮ জনমক প্ররক্ষণ প্রদান কযা ময়মছ। 

২০১৮-১৯ থ ি ফছময ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকায় ৩০২ জন কভ িকতিা ও ২৭৮ জন কভ িচাযী এফং রফবাগীয় 

করভনামযয কাম িারয় ও কজরা ম িাময় ১৭৫৯ জন কভ িচাযী কভাট ২৩৩৯ জনমক প্ররক্ষণ প্রদান কযা ময়মছ। 

২০১৯-২০ থ ি ফছময ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র, এরপ্রর/২০২০ ম িন্ত  ঢাকায় ৩২৭ জন কভ িকতিা ও ৩৪০ জন 

কভ িচাযী এফং রফবাগীয় করভনামযয কাম িারয় ও কজরা ম িাময় মথাক্রমভ ৭২০ ও ৪৪০ জন কভ িচাযী কভাট ১৮২৭ 

জনমক প্ররক্ষণ প্রদান কযা ময়মছ। 

ভস্যা এফং চযামরঞ্জমূ: 

 রফদ্যভান কাঠামভামত ভূরভ ভন্ত্রণারময়য ধীনস্থ ভূরভ ব্যফস্থানায় জরড়ত প্ররক্ষণমমাগ্য প্রায় কভ িকতিা ২০০০ জন ও 

কভ িচাযী  ১৮০০০ জন। ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয রফদ্যভান  ফকাঠামভা ও জনফমরয ভােমভ প্ররতফছয ককমন্দ্র 

৫০০ জন কভ িকতিা ও ৫৮০ কভ িচাযী, কজরা ম িাময় ৩২০ ও ৭টি রফবাগীয় াম িাময় ১১২০  জন কভ িচাযী কভাট ২৩০০ 

জনমক প্ররক্ষণ প্রদান কযা ম্ভফ।   

বরফষ্যৎ রযকল্পনা : 

 ভূরভ ব্যফস্থানায় জরড়ত কভ িকতিা/কভ িচাযীগমণয দক্ষতা উন্নয়মনয জন্য ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয াংগঠরনক 

কাঠামভা বৃরদ্ধ এফং একটি উন্নত প্ররক্ষণ একামডরভ কত রুান্ত কযা। এছাড়া ঢাকা ব্যতীত ৭ টি রফবামগ রফবাগীয় ভূরভ 

প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র স্থামনয রমক্ষয উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন পূফ িক তা ফাস্তফায়ন কযা এফং ২০২০-২১ থ ি ফছময 

২০২৫ জন কভ িকতিা/কভ িচাযীয প্ররক্ষণ সুষ্ঠুবামফ ম্পাদন কযা। 

২০২০-২১ থ িফছমযয ম্ভাব্য প্রধান জিনমূঃ 

 ভূরভ ব্যফস্থানা রফলময় ফ িমভাট ২৩০০ জন কভ িকতিা ও কভ িচাযীমক প্ররক্ষণ প্রদান।   

 নরাআন, প্লাটপযভ ও মুি ভামঠ ংযুি ওয়ায ভােমভ ভূরভ ব্যফস্থানা রফলয়ক আ-রারন িং কাম িক্রভ শুরু 

কযা। 

 ০৩ (রতন) টি করভনায / ওয়াকি অময়াজন কযা। 

 ককমন্দ্র ৮৬০ জন কভ িকতিা ও কভ িচাযী এফং ঢাকা ব্যতীত ন্য ৭টি রফবাগীয় করভনামযয  কাম িারয় ও কজরা 

প্রামকয কাম িারময় ১ (এক) প্তাব্যাী ভূরভ ব্যফস্থানা প্ররক্ষণ ককাম ি ১৪৪০ জন কভ িচাযীমক প্ররক্ষণ 

প্রদান ।  
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ককন-১ 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয রূকল্প , রবরক্ষয, ককৌরগত উমেশ্যমূ, প্রধান কাম িাফরর 

১.১ রূকল্প:  

  ফাংরামদময কটকআ উন্নয়নও সুান রনরিতকযমণয জন্য ভূরভ ব্যফস্থানায উৎকল ি াধন। 

১.২ রবরক্ষয: 

     ভূরভ ব্যফস্থানায় ম্পৃি ভানফম্পমদয কমাগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়মনয ভােমভ গরতীর ভূরভ ব্যফস্থানা  

রনরিতকযণ। 

 

১.৩ ককৌরগত উমেশ্যমূ: 

১.৩.১ ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয ককৌরগত উমেশ্যমূ: 

         ১. প্ররক্ষমণয  ভােমভ ভূরভ ব্যফস্থানায় জরড়ত কভ িকতিা ও কভ িচাযীগমণয কমাগ্যতা, দক্ষতা , দারয়ত্বীরতা, 

স্ব-উমদ্যাগী ভমনাবাফ, স্বচ্ছতা এফং ননরতকতা বৃরদ্ধ।  

 

১.৩.২ অফরশ্যক ককৌরগত উমেশ্য মূ: 

      ১. দক্ষতায মে ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন ।  

       ২. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন ।  

       ৩. তথ্য রধকায ও স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।  

        ৪. উদ্ভাফন ও রবমমাগ প্ররতকামযয ভােমভ কফায ভামনান্নয়ন।  

        ৫. অরথ িক ব্যফস্থানায  উন্নয়ন।  

 

১.৪   প্রধান কাম িাফরর: 

 ভূরভ ব্যফস্থানায় জরড়ত কভ িকতিা/কভ িচাযীমদয প্ররক্ষণ প্রদামনয ভােমভ দক্ষতা বৃরদ্ধ কযা ।  

 কভ িকতিা ও কভ িচাযীগমণয দৃরষ্টবরেয আরতফাচক রযফতিমন প্রমনাদনা প্রদান।  
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ককন-২ 

 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয রফরবন্ন কাম িক্রমভয  চূড়ান্ত পরাপর / প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

. 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রমক্ষন 

 

রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা জিমনয কক্ষমত্র 

কমৌথবামফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ ংস্থামূময নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ভূরভ ব্যফস্থানায় জরড়ত কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীমদয  কমাগ্যতা ও দক্ষতায উন্নয়ন 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত কভ িকতিা/ 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত কভ িচাযী 
ংখ্যা ২৩৩৯ ১৮২৭ ২০২৫ ২৩৫০ ২৪০০ 

ভূরভ ভন্ত্রণারয়, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়,  

ভূরভ ংস্কায কফাড ি, রফবাগীয় 

করভনায ও কজরা প্রাক এয 

কাম িারয়। 

ভূরভ ভন্ত্রণারয় ও 

ভূরভ প্রান 

প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয  

ফারল িক প্ররতমফদন 

 

* াভরয়ক 
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ককন -৩ 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয ককৌরগত উমেশ্যরবরত্তক কাম িক্রভ,কভ িম্পাদন সূচক এফং রক্ষযভাত্রামূ  

ককৌরগত উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত উমেশ্য 

ভান 

(weight of 

strategic 

Objective) 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance  

Indicators) 

গণনা দ্ধরত 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচমকয ভান 

(Wight of 

Performance 

indicators) 

প্রকৃত জিন 
রক্ষযভাত্রা/ রনণ িায়ক-২০২০-২১ 

(Target/ Criteria Value for FY 2020-21) প্রমক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রমক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০  
াধাযণ রত উত্তভ উত্তভ চররতভান 

চররত ভামনয 

রনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

দপ্তয / ংস্থায  ককৌরগত উমেশ্য মূ: 

ভূরভ 

ব্যফস্থানায় 

জরড়ত কভ িকতিা 

ও কভ িচাযীগমণয  

কমাগ্যতা, 

দক্ষতা, 

দারয়ত্বীরতা, 

স্ব-উমদ্যাগী 

ভমনাবাফ, 

স্বচ্ছতা এফং 

ননরতকতা বৃরদ্ধ। 

৭৫ 

১। ভূরভ 

ব্যফস্থানায় 

জরড়ত 

কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগণমক 

প্ররক্ষণ 

প্রদামনয  

ভােমভ 

কমাগ্যতা ও 

দক্ষতা বৃরদ্ধ 

কযা। 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

 

 

 

 

 

ভরষ্ট 

(মমাগপর) ংখ্যা ৭৫ ২৩৩৯ ১৮২৭ ২০২৫ ১৯২৫ ১৮৭৫ ১৮২৭ ১৭৭৫ ২৩৫০ ২৪০০ 

 কভাট =   ২৩৩৯ ১৮২৭      ২৩৫০ ২৪০০ 
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ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয অফরশ্যক ককৌরগত উমেশ্যমূ, ২০২০-২১ 

(কভাট নম্বয-২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উমেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌরগত 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচমকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

াধাযণ 

(Excellent) 

রত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভামনয 

রনমম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ িকামে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

১০ 

  [১.১] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এরএ’য কর নত্রভারক 

প্ররতমফদন ওময়ফাআমট প্রকারত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিমভয ভারক বা নুরষ্ঠত ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ িায রফলময় 

ংীজনমদয মে ভতরফরনভয়  
[১.২.১] ভতরফরনভয় বা নুরষ্ঠত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] রবমমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা রফলময়  

কফাগ্রীতা /ংীজনমদয ফরতকযণ 
[১.৩.১]ফরতকযণ বা অময়ারজত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪] কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলময়  

কফাগ্রীতামদয ফরতকযণ  
[১.৪.১]ফরতকযণ বা অময়ারজত   

         ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

নত্রভারক প্ররতমফদন উর্ধ্িতন কর্তিমক্ষয 

রনকট কপ্রযণ 

[১.৫.১]  নত্রভারক প্ররতমফদন কপ্ররযত 
        ংখ্যা  ২ ৪ ৩   

 

 [২] কভ িম্পাদমন 

গরতীরতা অনয়ন ও 

কফায ভান বৃরদ্ধ 

৯ 

[২.১]আ-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] আ-নরথমত কনাট রনষ্পরত্তকৃত  
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রডরজটার কফা  চালুকযণ [২.২.১] একটি নতুন রডরজটার কফা চালুকৃত 
ংখ্যা 

২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কফা রজকযণ 
[২.৩.১] একটি  রজকৃত কফা রধমক্ষমত্র 

ফাস্তফারয়ত 

ংখ্যা ২ 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 
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[২.৪] কভ িচাযীমদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রমতযক  কভ িচারযয জন্য প্ররক্ষণ 

অময়ারজত 
জনঘন্টা ১ ৫০ 

৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্ি প্রমতযক 

কভ িচাযীমক এরএ রফলময়  প্রদত্ত প্ররক্ষণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরএ ফাস্তফায়মন প্রমনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি অওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ িচাযীমক এরএ ফাস্তফায়মনয জন্য 

প্রমনাদনা প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] অরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১]  ফারল িক ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা নুমায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর)/ফামজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরডর) 

/ফামজট ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] রডট অরত্ত রনষ্পরত্ত কাম িক্রমভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রক্ষীয় বায় উস্থামনয জন্য 

ভন্ত্রণারময় প্রস্তাফ কপ্ররযত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] রডট অরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা ভন্ত্রণারয়/রফবামগ কপ্রযণ  

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা ভন্ত্রণারয়/রফবামগ কপ্ররযত 
তারযে ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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ংমমাজনী-১:  

ব্দ ংমক্ষ 

ক্ররভক নং ব্দ ংমক্ষ  রফফযণ 

১ ভূ ভ ভূরভ ভন্ত্রণারয় 

২ জপ্রভ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

৩ ভূ প্র প্র কক ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককন্দ্র 

৪ এর এ টি র ল্যাে এযাডরভরনমেন  কেরনং কন্টায  

৫ রফ ক  রফবাগীয় করভনায  

৬ কজ প্র  কজরা প্রাক  

৭  ফা   ফাংরামদ পুরর 

৮ এ রড র রতরযি কজরা প্রাক  

৯ আউ এন ও  উমজরা রনফ িাী রপায 

১০ এ র (ল্যাে) কাযী করভনায (ভূরভ) 

১১ এ র  কাযী করভনায  

১২ অয রড র  কযরবরনউ কডপুটি কামরক্টয  

১৩ এ এ র  কাযী পুরর সুায  

১৪ এর এ ও ভূরভ হুকুভ দের কভ িকতিা 

১৫ এরড: এর এও রতরযি ভূরভ হুকুভ দের কভ িকতিা  

১৬ আউ এর এও  আউরনয়ন  ভূরভ কাযী কভ িকতিা  

১৭  আউ এর এ এ ও  আউরনয়ন ভূরভ উ-কাযী কভ িকতিা 

১৮ র য রাফ যক্ষক  

১৯   কা কভ মু রপ কাযী কাভ  করম্পউটায মুদ্রাক্ষরযক  

২০ না  নাভজাযী কাযী 
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ংমমাজনী -২  

কভ িম্পাদন সূচক মূ , ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফং রযভা দ্ধরত- এয রফফযণ 

ক্ররভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউরনট 

রযভা দ্ধরত 

এফং উাত্ত সূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

১।  

১। ভূরভ ব্যফস্থানায় জরড়ত 

কভ িকতিা ও কভ িচাযীগণমক 

প্ররক্ষণ প্রদামনয ভােমভ 

কমাগ্যতা ও দক্ষতা বৃরদ্ধ কযা।  

১.১ প্ররক্ষণ প্রাপ্ত কানুনমগা, 

আউএরএও, আউএররডএও, 

ামব িয়ায , রাফ যক্ষক , রডটয  

নাভজাযী কাযী, রপ কাযী 

ও ভম িামযয কভ িচাযী  

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্র ২ (দুআ) 

প্তা ব্যাী রফমল ভূরভ ব্যফস্থানা 

প্ররক্ষণ ককা ি/মফরক করম্পউটায 

এযারপ্লমকন ককা ি, রফবাগ ও কজরা 

ম িাময় ১ (এক) প্তা ব্যাী ভূরভ 

ব্যফস্থানা রফলময় প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

য়।  

 

 

 

 

 

 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ 

ককন্দ্র, রফবাগীয় 

করভনামযয কাম িারয় 

ও কজরা প্রামকয  

কাম িারয়।  

 

 

 

 

 

ভারক প্ররতমফদন 

ম িামরাচনা ও ভূরভ 

প্রান প্ররক্ষণ 

ককমন্দ্রয ফারল িক 

প্ররতমফদন। 

 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ 

ককমন্দ্রয রফদ্যভান 

ফকাঠামভা এফং 

রফবাগীয় ও কজরা ম িাময় 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ  

ককমন্দ্রয দপ্তয না থাকায় 

প্ররক্ষমণয পরতা ভূরভ 

প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্রয  

াাার রফবাগীয় 

করভনামযয কাম িারয় ও 

কজরা প্রামকয  

কাম িারময়য উয ও  

রনব িযীর।  

১.২ প্ররক্ষণ প্রাপ্ত এর ল্যাে , 

অযরডর, এর ও এএর  

ভূরভ প্রানয প্ররক্ষণ ককমন্দ্র ২ (দুআ) 

প্তা ব্যাী ভূরভ ব্যফস্থানা রফলময় 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। 

১.৩ প্ররক্ষণ প্রাপ্ত আউএনও/  

এ রড র (যাঃ/াঃ/এরএ/ ও এরড- 

এ.র) 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্র ২ (দুআ) 

প্তা ব্যাী উচ্চতয ভূরভ  ব্যফস্থানা 

রফলময় প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। 

১.৪ ভূরভ রধগ্রণ ংক্রান্ত ংরিষ্ট 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ ককমন্দ্র ২ (দুআ) 

প্তা ব্যাী ভূরভ  রধগ্রণ রফলয়ক  

প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। 
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ংমমাজনী-৩ 

ন্যান্য ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ ংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ 

প্ররতষ্ঠামনয নাভ ংরিষ্ট কাম িক্রভ ংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচক 
উি প্ররতষ্ঠামনয  রনকট 

চারদা/ প্রতযাা 
চারদা / প্রতযাায কমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না মর ম্ভাব্য প্রবাফ 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

     ও  

ভূরভ ভন্ত্রণারয় 

 
প্ররক্ষণপ্রাপ্ত কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগমণয দক্ষতা বৃরদ্ধ 

১। প্ররক্ষমণ কভকতিা ও 

কভ িচাযীগণমক ভমনানয়ন 

প্রদান ও ং গ্রণ রনরিত 

ওয়া। 

২। রফবাগ ও কজরা ম িাময় 

নুরষ্ঠত ভূরভ ব্যফস্থানা 

ককা ি ফাস্তফায়ন। 

১। ভাঠ প্রামন  জরড়ত কভ িকতিাগণমক ভূরভ অআন 

ও রফরধ ম্পমকি প্ররক্ষণ প্রদামনয জন্য রনয়ন্ত্রণকাযী 

ভন্ত্রণারয় রমমফ ভূরভ ভন্ত্রণারয় ও জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় এয ধীমন রফবাগীয় ও কজরা প্রান  

প্ররক্ষণাথীমদয ভমনানয়ন প্রদান কময থামক।  

২। রফবাগ ও কজরা ম িাময় ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ 

ককমন্দ্রয দপ্তয না থাকায় উি ভন্ত্রণারময়য যারয 

রনয়ন্ত্রণাধীন রফবাগ ও কজরা প্রান প্ররক্ষণ 

ককা িমূ ফাস্তফায়ন কময থামক।  

প্ররক্ষণ কাম িক্রভ ব্যাত মফ ও 

রক্ষযভাত্রা জিমন পরতা রাব কযা 

মামফ না এফং ভূরভ ব্যফস্থানায় এয 

রফরূ প্রবাফ ড়মফ।  

ফাংরামদ পুরর   
প্ররক্ষণপ্রাপ্ত কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগমণয দক্ষতা বৃরদ্ধ 

রফরএ পুরর কযাডামযয 

কাযী পুরর সুাযগণমক 

প্ররক্ষমণ ভমনানয়ন প্রদান ও 

ং গ্রণ রনরিত ওয়া। 

রনয়ন্ত্রণকযাযী প্ররতষ্ঠান রমমফ কভ িকতিামদয 

প্ররক্ষমণ ভমনানয়মনয ব্যফস্থা কময থামক ।  

প্ররক্ষণ কাম িক্রভ ব্যাত মফ ও 

রক্ষযভাত্রা জিমন পরতা রাব কযা 

মামফ না।  

 


