
  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.১ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয খড়া ফাশ্যল িক 

কভ িম্পাদন চুশ্যি দাশ্যখর 
১৫ কভ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ২০১৬-১৭ থ িফছয়যয খড়া 

ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি 

দাশ্যখর 

১৫ কভ APA টিভ ফাস্তফারয়ত 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.২ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৫-১৬ থ িফছয়যয ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন 

চুশ্যিয মূল্যােন প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখর 
১৪ অগস্ট 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ দপ্তয/ংস্থা তত  তথ্য ংগ্র ২৫ জুরাআ’১৬ উরিফ  (ফাতেট)  

০২ প্রশ্যতয়ফদন প্রস্তুত ২৭ জুরাআ’১৬ APA টিভ  

০৩  রফতলজ্ঞ পুতরয রনকট উস্থান ৩১ জুরাআ’১৬ APA টিভ  

০৪ ফাতেট ব্যফন্থনা করভটিয  রনকট উস্থান ৩ আগষ্ট ‘১৬ যুগ্ম- রিফ (ফাতেট)  

০৫ প্ররততফদন চুড়ান্তকযণ ও ভরন্তরযলদ রফবাতগ প্রপ্রযণ ৭ আগষ্ট ‘১৬ APA টিভ  

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৩ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন 

চুশ্যি ফাস্তফােন শ্যযফীক্ষ্ণ 
৪ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ APA ফাস্তফায়ন ভরনটরযং ও ভাশ্যক 

বা  নুষ্ঠান 

ভাশ্যক কর নুশ্যফবাগ প্রধান/ 

APA টিভ 

 APA টিপ্রভয রনকট 

মূল্যায়ন প্ররততফদন 

প্রপ্রযণ। 

০২ ১ভ ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ০৬ অতটাফয”১৬ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০৩ ২য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭  

০৪ ৩য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ এরপ্রর”১৭  

০৫ ৪থ ম ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 



ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৪ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন 

চুশ্যিয ধ িফাশ্যল িক মূল্যােন প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখর 
৩১ জানুোশ্যয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ১ভ ধ িফাশ্যল িক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০২ ২য় ধ িফাশ্যল িক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৫ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায য়ে ২০১৬-১৭ 

থ িফছয়যয ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি স্বাক্ষ্য 
২৬-৩০ জুন 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

 অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায য়ে 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয ফাশ্যল িক 

কভ িম্পাদন চুশ্যি স্বাক্ষ্য 

  ফাস্তফারয়ত 

 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৬ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যিয য়ে ংশ্যিষ্ট 

কভ িকতিায়দয প্রয়ণাদনা প্রদান 
৩ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ প্রশ্যক্ষ্ণ প্রকা ম এফং প্ররতষ্ঠান 

রনফ মািন 

৩০ নতবম্বয ‘১৬ প্রভা: প্ররার উরিন 

যুগ্মরিফ  

ভরিরযলতদয াতথ 

প্রমাগাতমাগ কযা প্রমপ্রত 

াতয 

০২ ফায়জট ফযাে ৩০ জুরাই’১৬ উ রিফ (প্র)  

০৩ প্রশ্যক্ষ্ণ মাথী ফাছাআ ৩০ নতবস্বয’১৬ প্রান অনুরফবাগ  

 

 

 

 

 

 

 



ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.১ কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন  আ-পাআশ্যরং দ্ধশ্যত প্রফতিন ২৮ কপব্রুোশ্যয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ প্রান নুশ্যফবাগ ১ কয়েম্বয’১৬ নুশ্যফবাগ প্রধান 

গণ ও অআরটি 

প্রর 

 

০২ ফস্ত্র  নুশ্যফবাগ ১ য়টাফয’১৬  

০৩ াট নুশ্যফবাগ ১ নয়বম্বয’১৬  

০৪ শ্যফ নুশ্যফবাগ ১ শ্যডয়ম্বয’১৬  

০৫ অআন নুশ্যফবাগ ১ জানুোশ্যয’১৭  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.২ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 

শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ ি ংশ্যিষ্ট 

কভ িিাযীয শ্যঅযএর, ছুটি নগদােন ও কনন 

ভঞ্জুশ্যযত্র যুগৎ জাশ্যয শ্যনশ্যিতকযণ  

১০০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ তাশ্যরকা ত্রতশ্যয ১৪ আগষ্ট’১৬ ংশ্যিষ্ট 

নুশ্যফবাগ 

শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ ি ংশ্যিষ্ট 

কভ িিাযীয শ্যঅযএর, ছুটি নগদােন ও 

কনন ভঞ্জুশ্যযত্র যুগৎ জাশ্যযকযয়ণয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

০২ ফশ্যতকযণ ও অয়ফদন ংগ্র শ্যঅযএর শুরুয ৪ ভা 

পূয়ফ ি 

০৩ প্রশ্যক্রোকযণ ও অয়দ জাযী শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা 

পূয়ফ ি 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৩.১ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবাগ এফং অওতাধীন দপ্তয/ংস্থাে 

শ্যধকংখ্যক নরাআন কফা িালুয রয়ক্ষ্য কফামূয়য 

পূণ িাে তাশ্যরকা প্রণীত এফং গ্রাশ্যধকায শ্যনধ িাশ্যযত  

৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ াখা শ্যবশ্যিক কফায তাশ্যরকা প্রণেন ১৫ অতটাফয’১৬ াখা প্রধান ও নুশ্যফবাগ 

প্রধান 

প্রান 

নুশ্যফবাগ 

ভন্বে কযয়ফ 

০২ কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা প্রণেন ৩০ অতটাফয’১৬ 

০৩  দপ্তয/ংস্থাে কফায তাশ্যরকা প্রণেন ১৫ অতটাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

০৪ দপ্তয/ংস্থাে কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা 

প্রণেন 

৩০ অতটাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

 



 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৩.২ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবাগ এফং অওতাধীন দপ্তয/ংস্থাে 

শ্যধকংখ্যক  কফাপ্রশ্যক্রো জীকযয়ণয রয়ক্ষ্য 

কফামূয়য পূণ িাে তাশ্যরকা প্রণীত এফং গ্রাশ্যধকায 

শ্যনধ িাশ্যযত 

৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ াখা শ্যবশ্যিক কফায তাশ্যরকা প্রণেন ১৫ অত্টাফয’১৬ াখা প্রধান ও 

নুশ্যফবাগ প্রধান 

প্রান 

নুশ্যফবাগ 

ভন্বে কযয়ফ 

০২ কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা প্রণেন ৩০ অত্টাফয’১৬ 

০৩  দপ্তয/ংস্থাে কফায তাশ্যরকা প্রণেন ১৫ অত্টাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

০৪ দপ্তয/ংস্থাে কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা 

প্রণেন 

৩০ অত্টাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৪ কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন শ্যবয়মাগ প্রশ্যতকায ব্যফস্থা ফাস্তফােন ৯০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ কযশ্যজষ্টায়যয ংযক্ষ্ণ রনয়রভত শ্যবয়মাগ প্রশ্যতকায ব্যফস্থা প্রপাকার তয়ন্ট  

০২ অরবতমাগ রনষ্পরিকযণ রনয়রভত  

০৩ ভরিরযলদ রফবাতগ ভারক প্ররততফদন প্রপ্রযণ ভারক  

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.১ 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

যকাশ্যয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রশ্যক্ষ্ণ শ্যফশ্যবন্ন শ্যফলয়ে 

কভ িকতিা/কভ িিাযীয়দয জন্য প্রশ্যক্ষ্ণ 

অয়োজন 

৬০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ প্রশ্যক্ষ্য়ণয  শ্যফলেফস্তু প্রস্তুত ১৪ আগষ্ট’১৬ 

  

উরিফ , 

প্রান-১ 

প্রশ্যত ভায় ২টি প্রশ্যক্ষ্ণ 

২.৩০ ঘন্টায কয়য 

০২ প্রশ্যক্ষ্ণ কযায়রন্ডায প্রস্তুত  

০৩ ংগ্রণকাযী এফং শ্যযয়া ি প্যায়নর প্রস্তুত  

০৪ প্রশ্যক্ষ্ণ প্রদান ংক্রান্ত ম্যাশ্যিক্স ত্রতশ্যয    

 

  



 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.২.১ 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয শুদ্ধািায ফাস্তফােন 

কভ িশ্যযকল্পনা এফং  শ্যযফীক্ষ্ণ কাঠায়ভা 

প্রণীত ও দাশ্যখরকৃত 

৩১ জুরাআ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ২০১৬-১৭ থ িফছয়যয শুদ্ধািায ফাস্তফােন 

কভ িশ্যযকল্পনা এফং  শ্যযফীক্ষ্ণ কাঠায়ভা প্রণীত 

ও দাশ্যখরকৃত 

২৫ জুরাআ,১৬ উরিফ ,  

প্রান-১ 

  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.২.২ 
দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

শ্যনধ িাশ্যযত ভেীভায ভয়ে ত্রত্রভাশ্যক  

শ্যযফীক্ষ্ণ প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখরকৃত 
৪ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

 ১ভ ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ০৬ অতটাফয”১৬ উরিফ ,প্রান-১  

 ২য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭  

 ৩য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ এরপ্রর”১৭  

 ৪থ ম ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.১ কভ ি শ্যযয়ফ উন্নেন শ্যপ বফন ও অশ্যেনা শ্যযচ্ছন্ন যাখা ৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ য়কয়জা ভারাভার শ্যনষ্পশ্যি ৩১ জুরাআ,১৬ : রিফ (প্র-২) প্রতমােয প্রেতে গণর্প মত 

অরধদপ্ততযয তমারগতা  

গ্রণ  

০২ কশ্যযডপ্রয পল্ শ্যশ্যরং রাগায়না ৩০ আগষ্ট,১৬ 

০৩ কক্ষ্ ও কশ্যযডয  শ্যযস্কায-শ্যযচ্ছন্ন ৩০ প্রতেম্বয,১৬ 

০৪ ম িাপ্ত অয়রায ব্যফস্থা ৩০ প্রতেম্বয,১৬ 

০৫ টয়ফ গাছ স্থান ৩০ প্রতেম্বয,১৬ 

০৬ শ্যডয়ে কফাড ি নান্দশ্যনক কযা ৩১ অতটাফয,১৬ 

০৭ ১২ তরাে ওোটায শ্যপল্টায স্থান ১৫ আগষ্ট,১৬ 

০৮ টয়তরট রযস্কায-রযচ্ছন্নতা ভরনটরযং  রনয়রভত 



 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.২ 

কভ ি শ্যযয়ফ উন্নেন 

কফা প্রতযাী এফং দ িনাথীয়দয জন্য 

টেয়রট য়ক্ষ্াগায (waiting 

room)  এয ব্যফস্থা কযা  

৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ য়ক্ষ্াগায ও ওোরুভ শ্যদক 

শ্যনয়দ িক স্থান 

১৪  আগষ্ট ,১৬ : রিফ (প্র-২)  

০২ য়ক্ষ্াগায শ্যিতকযণ ১৫ অতটাফয,১৬  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.৩ 
কভ ি শ্যযয়ফ উন্নেন 

কফায ভান ম্পয়কি কফাগ্রীতায়দয ভতাভত 

শ্যযফীক্ষ্য়ণয ব্যফস্থা িালু কযা 
৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ওয়েফাআয়ট ভতাভত গ্রয়ণয 

ব্যফস্থাকযণ 

রনয়রভত  কাযী প্রপ্রাগ্রাভায  

০২ য়ক্ষ্াগায়য ভতাভয়তয জন্য 

কযশ্যজষ্টায যাখা 

১৪  আগষ্ট ,১৬ : রিফ (প্র-২)  

০৩ প্রফা গ্রীতাতদয াতথ ভত রফরনভয় 

বা 

৩১  রিতম্বয ,১৬ : রিফ (প্র-২)  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.১ তথ্য শ্যধকায ও স্বপ্রয়ণাশ্যদত তথ্য প্রকা ফাস্তফােন 

কজাযদায কযা 
তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ 

প্রশ্যত ভায়য 

১ভ প্তা 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ওতয়ফাইট রনয়রভত ারনাগাদকযণ রনয়রভত 

(াপ্তারক) 

কাযী প্রপ্রাগ্রাভায  

 

 



 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.২ তথ্য শ্যধকায ও স্বপ্রয়ণাশ্যদত তথ্য প্রকা ফাস্তফােন 

কজাযদায কযা 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবায়গয ফাশ্যল িক প্রশ্যতয়ফদন প্রণেন 

ও প্রকা 
১৫ য়টাফয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

দাশ্যেত্ব ভে ভন্তব্য 

০১ কশ্যভটি গঠন উরিফ ( ও ) ২৪ জুরাই,১৬  

০২ তথ্য ংগ্র ও মািাআ ফাছাআ ংরিষ্ট কশ্যভটি ৩১ আগষ্ট,১৬  

০৩  খড়া প্রণেন ংরিষ্ট কশ্যভটি ১ প্রতেম্বয,১৬  

০৪ নুয়ভাদন গ্রণ উরিফ ( ও ) ৫ প্রতেম্বয,১৬  

০৫ ওয়েফাআয়ট প্রকা আইরটি ৫ প্রতেম্বয,১৬  

০৬ মুদ্রণ ও প্রকানা প্রা-২ ১০ য়টাফয,১৬  

০৭ শ্যফতযণ উরিফ ( ও )  ১২ য়টাফয,১৬  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৬.১ অশ্যথ িক ব্যফস্থানায উন্নেন শ্যডট অশ্যি শ্যনষ্পশ্যি কাম িক্রয়ভয উন্নেন ৫০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ফছয শ্যবশ্যিক শ্যডট অশ্যিয 

তাশ্যরকা ত্রতশ্যয 

৩১ জুরাই,১৬ যুগ্ম-রিফ  অরিট ও  

রিফ (প্র-২) 

 

০২ শ্যডট শ্যনষ্পশ্যিয কভ িশ্যযকল্পন 

প্রণেন ও শ্যযকল্পনা ফাস্তফােন 

১৪  আগষ্ট ,১৬  

 

  



ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৩ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন 

চুশ্যি ফাস্তফােন শ্যযফীক্ষ্ণ 
৪ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ APA ফাস্তফায়ন ভরনটরযং ও ভাশ্যক 

বা  নুষ্ঠান 

ভাশ্যক কর নুশ্যফবাগ প্রধান/ 

APA টিভ 

 APA টিপ্রভয রনকট 

মূল্যায়ন প্ররততফদন 

প্রপ্রযণ। 

০২ ১ভ ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ০৬ অতটাফয”১৬ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০৩ ২য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭  

০৪ ৩য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ এরপ্রর”১৭  

০৫ ৪থ ম ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

কর নুশ্যফবাগ, ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

উ- রিফ (ফাতেট) ও দস্য রিফ ,ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি। 

 

 

ইউও প্রনাট নং- ২৪.০০.০০০০.১১১.০৫.০০২.১৬-                                                                   তাশ্যযখঃ ০১/০৮/২০১৬ 

   

  



ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

  

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৪ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন 

চুশ্যিয ধ িফাশ্যল িক মূল্যােন প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখর 
৩১ জানুোশ্যয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ১ভ ধ িফাশ্যল িক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০২ ২য় ধ িফাশ্যল িক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

উ- রিফ (ফাতেট) ও দস্য রিফ  

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৬ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যিয য়ে ংশ্যিষ্ট 

কভ িকতিায়দয প্রয়ণাদনা প্রদান 
৩ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ প্রশ্যক্ষ্ণ প্রকা ম এফং প্ররতষ্ঠান রনফ মািন ৩০ নতবম্বয ‘১৬ প্রভা: প্ররার উরিন  

যুগ্মরিফ  

ভরিরযলতদয াতথ 

প্রমাগাতমাগ কযা প্রমপ্রত াতয 

০২ ফায়জট ফযাে ৩০ জুরাই’১৬ উ রিফ (প্র)  

০৩ প্রশ্যক্ষ্ণ মাথী ফাছাআ ৩০ নতবস্বয’১৬ প্রান অনুরফবাগ  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

০১। যুগ্ম-রিফ (প্রান), ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

০২। যুগ্ম-রিফ (প্রফওরফ), ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

০৩।  উ- রিফ (প্রান-১) , ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.১ কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন  আ-পাআশ্যরং দ্ধশ্যত প্রফতিন ২৮ কপব্রুোশ্যয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ প্রান নুশ্যফবাগ ১ কয়েম্বয’১৬ নুশ্যফবাগ প্রধান গণ ও 

অআরটি প্রর 

 

০২ ফস্ত্র  নুশ্যফবাগ ১ য়টাফয’১৬  

০৩ াট নুশ্যফবাগ ১ নয়বম্বয’১৬  

০৪ শ্যফ নুশ্যফবাগ ১ শ্যডয়ম্বয’১৬  

০৫ অআন নুশ্যফবাগ ১ জানুোশ্যয’১৭  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

    ০১. কর নুশ্যফবাগ প্রধান, ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

০২. কাযী কপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.২ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 

শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ ি ংশ্যিষ্ট 

কভ িিাযীয শ্যঅযএর, ছুটি নগদােন ও কনন 

ভঞ্জুশ্যযত্র যুগৎ জাশ্যয শ্যনশ্যিতকযণ  

১০০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ তাশ্যরকা ত্রতশ্যয ১৪ আগষ্ট’১৬ ংশ্যিষ্ট 

নুশ্যফবাগ 

শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ ি ংশ্যিষ্ট 

কভ িিাযীয শ্যঅযএর, ছুটি নগদােন 

ও কনন ভঞ্জুশ্যযত্র যুগৎ 

জাশ্যযকযয়ণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

০২ ফশ্যতকযণ ও অয়ফদন ংগ্র শ্যঅযএর শুরুয ৪ ভা 

পূয়ফ ি 

০৩ প্রশ্যক্রোকযণ ও অয়দ জাযী শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা 

পূয়ফ ি 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

যুগ্মরিফ (প্রান) অনুরফবাগ 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৩.২ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবাগ এফং অওতাধীন দপ্তয/ংস্থাে 

শ্যধকংখ্যক  কফাপ্রশ্যক্রো জীকযয়ণয রয়ক্ষ্য 

কফামূয়য পূণ িাে তাশ্যরকা প্রণীত এফং গ্রাশ্যধকায 

শ্যনধ িাশ্যযত 

৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ াখা শ্যবশ্যিক কফায তাশ্যরকা প্রণেন ১৫ অত্টাফয’১৬ াখা প্রধান ও 

নুশ্যফবাগ প্রধান 

প্রান 

নুশ্যফবাগ 

ভন্বে কযয়ফ 

০২ কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা প্রণেন ৩০ অত্টাফয’১৬ 

০৩  দপ্তয/ংস্থাে কফায তাশ্যরকা প্রণেন ১৫ অত্টাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

০৪ দপ্তয/ংস্থাে কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা 

প্রণেন 

৩০ অত্টাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

কর অনুরফবাগ,  

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৪ কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন শ্যবয়মাগ প্রশ্যতকায ব্যফস্থা ফাস্তফােন ৯০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ কযশ্যজষ্টায়যয ংযক্ষ্ণ রনয়রভত শ্যবয়মাগ প্রশ্যতকায ব্যফস্থা প্রপাকার 

তয়ন্ট 

 

০২ অরবতমাগ রনষ্পরিকযণ রনয়রভত  

০৩ ভরিরযলদ রফবাতগ ভারক প্ররততফদন প্রপ্রযণ ভারক  

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

প্রপাকার তয়ন্ট 

শ্যবয়মাগ প্রশ্যতকায ব্যফস্থা, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.১ 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

যকাশ্যয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রশ্যক্ষ্ণ শ্যফশ্যবন্ন শ্যফলয়ে 

কভ িকতিা/কভ িিাযীয়দয জন্য প্রশ্যক্ষ্ণ 

অয়োজন 

৬০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ প্রশ্যক্ষ্য়ণয  শ্যফলেফস্তু প্রস্তুত ১৪ আগষ্ট’১৬ 

  

উরিফ , 

প্রান-১ 

প্রশ্যত ভায় ২টি প্রশ্যক্ষ্ণ 

২.৩০ ঘন্টায কয়য 

০২ প্রশ্যক্ষ্ণ কযায়রন্ডায প্রস্তুত  

০৩ ংগ্রণকাযী এফং শ্যযয়া ি প্যায়নর প্রস্তুত  

০৪ প্রশ্যক্ষ্ণ প্রদান ংক্রান্ত ম্যাশ্যিক্স ত্রতশ্যয    

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

উরিফ (প্রান-১) 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

  

 

 

ইউও প্রনাট নং- ২৪.০০.০০০০.১১১.০৫.০০২.১৬-                                                                   তাশ্যযখঃ ০১/০৮/২০১৬ 

  



ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.২.১ 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয শুদ্ধািায ফাস্তফােন 

কভ িশ্যযকল্পনা এফং  শ্যযফীক্ষ্ণ কাঠায়ভা 

প্রণীত ও দাশ্যখরকৃত 

৩১ জুরাআ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ২০১৬-১৭ থ িফছয়যয শুদ্ধািায ফাস্তফােন 

কভ িশ্যযকল্পনা এফং  শ্যযফীক্ষ্ণ কাঠায়ভা প্রণীত ও 

দাশ্যখরকৃত 

২৫ জুরাআ,১৬ উরিফ ,  

প্রান-১ 

  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

উরিফ (প্রান-১) 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.২.২ 
দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

শ্যনধ িাশ্যযত ভেীভায ভয়ে ত্রত্রভাশ্যক  

শ্যযফীক্ষ্ণ প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখরকৃত 
৪ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

 ১ভ ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ০৬ অতটাফয”১৬ উরিফ ,প্রান-১  

 ২য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭  

 ৩য় ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ এরপ্রর”১৭  

 ৪থ ম ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন কপ্রযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

 

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

উরিফ (প্রান-১) 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.১ কভ ি শ্যযয়ফ উন্নেন শ্যপ বফন ও অশ্যেনা শ্যযচ্ছন্ন যাখা ৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ য়কয়জা ভারাভার শ্যনষ্পশ্যি ৩১ জুরাআ,১৬ : রিফ (প্র-২) প্রতমােয প্রেতে গণর্প মত 

অরধদপ্ততযয 

তমারগতা  গ্রণ  

০২ কশ্যযডপ্রয পল্ শ্যশ্যরং রাগায়না ৩০ আগষ্ট,১৬ 

০৩ কক্ষ্ ও কশ্যযডয  শ্যযস্কায-শ্যযচ্ছন্ন ৩০ প্রতেম্বয,১৬ 

০৪ ম িাপ্ত অয়রায ব্যফস্থা ৩০ প্রতেম্বয,১৬ 

০৫ টয়ফ গাছ স্থান ৩০ প্রতেম্বয,১৬ 

০৬ শ্যডয়ে কফাড ি নান্দশ্যনক কযা ৩১ অতটাফয,১৬ 

০৭ ১২ তরাে ওোটায শ্যপল্টায স্থান ১৫ আগষ্ট,১৬ 

০৮ টয়তরট রযস্কায-রযচ্ছন্নতা ভরনটরযং  রনয়রভত 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

কাযী রিফ (প্রান-২) 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.২ 

কভ ি শ্যযয়ফ উন্নেন 

কফা প্রতযাী এফং দ িনাথীয়দয জন্য 

টেয়রট য়ক্ষ্াগায (waiting 

room)  এয ব্যফস্থা কযা  

৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ য়ক্ষ্াগায ও ওোরুভ শ্যদক 

শ্যনয়দ িক স্থান 

১৪  আগষ্ট ,১৬ : রিফ (প্র-২)  

০২ য়ক্ষ্াগায শ্যিতকযণ ১৫ অতটাফয,১৬  

 

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

কাযী রিফ (প্রান-২)  

ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.৩ 
কভ ি শ্যযয়ফ উন্নেন 

কফায ভান ম্পয়কি কফাগ্রীতায়দয ভতাভত 

শ্যযফীক্ষ্য়ণয ব্যফস্থা িালু কযা 
৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ওয়েফাআয়ট ভতাভত গ্রয়ণয 

ব্যফস্থাকযণ 

রনয়রভত  কাযী প্রপ্রাগ্রাভায  

০২ য়ক্ষ্াগায়য ভতাভয়তয জন্য 

কযশ্যজষ্টায যাখা 

১৪  আগষ্ট ,১৬ : রিফ (প্র-২)  

০৩ প্রফা গ্রীতাতদয াতথ ভত রফরনভয় 

বা 

৩১  রিতম্বয ,১৬ : রিফ (প্র-২)  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

০১। কাযী রিফ (প্রান-২), ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

০২। কাযী প্রপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.১ তথ্য শ্যধকায ও স্বপ্রয়ণাশ্যদত তথ্য প্রকা ফাস্তফােন 

কজাযদায কযা 
তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ 

প্রশ্যত ভায়য 

১ভ প্তা 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ওতয়ফাইট রনয়রভত ারনাগাদকযণ রনয়রভত 

(াপ্তারক) 

কাযী প্রপ্রাগ্রাভায  

 

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

কাযী প্রপ্রাগ্রাভায, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.২ তথ্য শ্যধকায ও স্বপ্রয়ণাশ্যদত তথ্য প্রকা ফাস্তফােন 

কজাযদায কযা 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবায়গয ফাশ্যল িক প্রশ্যতয়ফদন প্রণেন 

ও প্রকা 
১৫ য়টাফয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

দাশ্যেত্ব ভে ভন্তব্য 

০১ কশ্যভটি গঠন উরিফ ( ও ) ২৪ জুরাই,১৬  

০২ তথ্য ংগ্র ও মািাআ ফাছাআ ংরিষ্ট কশ্যভটি ৩১ আগষ্ট,১৬  

০৩  খড়া প্রণেন ংরিষ্ট কশ্যভটি ১ প্রতেম্বয,১৬  

০৪ নুয়ভাদন গ্রণ উরিফ ( ও ) ৫ প্রতেম্বয,১৬  

০৫ ওয়েফাআয়ট প্রকা আইরটি ৫ প্রতেম্বয,১৬  

০৬ মুদ্রণ ও প্রকানা প্রা-২ ১০ য়টাফয,১৬  

০৭ শ্যফতযণ উরিফ ( ও )  ১২ য়টাফয,১৬  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

  

০১। উরিফ ( ও ),  ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

০২। কাযী রিফ (প্রান-২), ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
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ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

প্রান অনুরফবাগ 

 

 

রফলয়:  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয কভ মম্পাদন চুরিয অফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ফস্ত্র ও  াট ভন্ত্রণারে ও ভশ্যন্ত্রশ্যযলদ শ্যফবায়গয ভয়ে ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরি অনুাতয আফরিক প্রকৌরগত 

উতদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবাতফ রনধ মাযণ কযা তয়তে: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৬.১ অশ্যথ িক ব্যফস্থানায উন্নেন শ্যডট অশ্যি শ্যনষ্পশ্যি কাম িক্রয়ভয উন্নেন ৫০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ফছয শ্যবশ্যিক শ্যডট অশ্যিয তাশ্যরকা 

ত্রতশ্যয 

৩১ জুরাই,১৬ যুগ্ম-রিফ  অরিট ও  

রিফ (প্র-২) 

 

০২ শ্যডট শ্যনষ্পশ্যিয কভ িশ্যযকল্পন প্রণেন 

ও শ্যযকল্পনা ফাস্তফােন 

১৪  আগষ্ট ,১৬  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উতদি কভ মরযকল্পনা অনুাতয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুতযাধ কযা তরা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীেণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

০১। যুগ্মরিফ (অরিট), ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

০২। কাযী রিফ (প্রান-২), ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

  

 

 

ইউও প্রনাট নং- ২৪.০০.০০০০.১১১.০৫.০০২.১৬-                                                                   তাশ্যযখঃ ০১/০৮/২০১৬ 

 


