
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 

২০১৭-১৮ অথ মফছরযয খড়া ফারল মক 

কভ মম্পাদন চুরি দারখর 

২৩ এশ্যির 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ২০১৭-১৮ অথ মফছরযয খড়া 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি দারখর 

২৩ এশ্যির APA টিভ ফাস্তফারয়ত 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.২ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৬-১৭ অথ মফছরযয ফারল মক কভ মম্পাদন 

চুরিয মূল্যায়ন প্ররতরফদন দারখর 
০৮ অগস্ট 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ দপ্তয/ংস্থা রত  তথ্য ংগ্র ১৬ জুরাআ’১৭ উরিফ  (ফারেট)  

০২ িশ্যতয়ফদন িস্তুত ২০ জুরাআ’১৭ APA টিভ  

০৩ রফরলজ্ঞ পুররয রনকট উস্থান ২৫ জুরাআ’১৭ APA টিভ  

০৪ ফারেট ব্যফস্থানা করভটিয  রনকট উস্থান ১ আগষ্ট ‘১৭ যুগ্ম- রিফ (ফারেট)  

০৫ প্ররতরফদন চূড়ান্তকযণ ও ভরিরযলদ রফবারগ প্রপ্রযণ ৩ আগষ্ট ‘১৭ APA টিভ  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৩ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৭-১৮ অথ মফছরযয ফারল মক কভ মম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 
৪ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ APA ফাস্তফায়ন ভরনটরযং ও ভাশ্যক 

বা  নুষ্ঠান 

ভাশ্যক কর নুশ্যফবাগ িধান/ 

APA টিভ 

 APA টিপ্রভয রনকট 

মূল্যায়ন প্ররতরফদন 

প্রপ্রযণ। 

০২ ১ভ ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৫ অরটাফয’১৭ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০৩ ২য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৭ োনুয়ারয’১৮  

০৪ ৩য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৫ এরপ্রর’১৮  

০৫ ৪থ ম ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৮ জুরাই’১৮  

 



 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৪ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

২০১৭-১৮ অথ মফছরযয ফারল মক কভ মম্পাদন 

চুরিয অধ মফারল মক মূল্যায়ন প্ররতরফদন দারখর 
৩০ জানুোশ্যয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ১ভ ধ িফাশ্যল িক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৭ োনুয়ারয’১৮ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০২ ২য় ধ িফাশ্যল িক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৮ জুরাই’১৮  

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

১.৫ দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল িক কভ িম্পাদন চুশ্যি ফাস্তফােন 

শ্যনশ্যিত কযা 

আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায রে ২০১৭-১৮ 

অথ মফছরযয ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি স্বাক্ষয 
১৫ জুন 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

১.৬ অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায য়ে 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয ফাশ্যল িক 

কভ িম্পাদন চুশ্যি স্বাক্ষ্য 

১২ জুন, ২০১৭ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.১ কাম মদ্ধরত, কভ মরযরফ ও প্রফায ভারনান্নয়ন ভিণারয়/রফবারগ ই-পাইররং দ্ধরত ফাস্তফায়ন ৪০% 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ই-পাইরর উস্থারনয েন্য ৫০% 

নরথ রিরিতকযণ 

৩০ জুন, ২০১৭ কর অনুরফবাগ প্রধান  

০২ কর াখায ২০% নরথ  

ই-পাইররয ভাধ্যরভ রনষ্পরি 

৩০ আগস্ট, ২০১৭ কর নুশ্যফবাগ িধান  

০৩ কর াখায ৩০% নরথ  

ই-পাইররয ভাধ্যরভ রনষ্পরি 

৩০ রডরম্বয, ২০১৭ কর নুশ্যফবাগ িধান  

০৩ কর াখায ৪০% নরথ  

ই-পাইররয ভাধ্যরভ রনষ্পরি 

৩০ ভাি ম, ২০১৮ কর নুশ্যফবাগ িধান  

০৩ কর াখায ৫০% নরথ  

ই-পাইররয ভাধ্যরভ রনষ্পরি 

৩০ জুন, ২০১৮ কর নুশ্যফবাগ িধান  

 

 

 



 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.২ কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন  ইউরনরকাড ব্যফায রনরিত কযা ১০০% 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ইউরনরকাড রফলরয় রযরোয 

প্ররক্ষণ 

১৬ জুরাই, ২০১৭ অরতরযি রিফ 

(প্রান) 

 

০২ ইউরনরকাড রফলরয় রযরোয 

প্ররক্ষণ 

১৫ আগস্ট, ২০১৭  

০৩ ভিণাররয়য দাপ্তরযক কারে  

ইউরনরকারডয ব্যফায ভরনটরযং 

রনয়রভত ররস্টভ এনাররস্ট  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৩ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 

ভিণারয়/রফবাগ কর্তমক ২০১৬-১৭ অথ মফছরয 

প্রণীত তাররকা অনুমায়ী কভরক্ষ দুটি করয 

অনরাইন প্রফা িালু কযা 

৩০ নরবম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ তাররকা অনুমায়ী দুটি  প্রফা অনরাইরন 

িালুয ররক্ষে দুটি প্রফা ফাছাই কযা 

১৫ জুরাই’ ১৭ শ্যয়স্টভ এনাশ্যরস্ট APA টিভ 

ভন্বে কযয়ফ 

০২ ফাছাআকৃত কফা দু’টিয পটওোয ংগ্র ৩০ প্ররেম্বয’ ১৭ 

০৩ ংগ্রকৃত পটওয়ায যীক্ষমূরকবারফ 

িালু 

০১ নরবম্বয’ ১৭ 

০৪ দুটি  প্রফা অনরাইন িালুকযণ ২৩ নরবম্বয’ ১৭ 

 



 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৪ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 
ভিণারয়/রফবাগ কর্তমক উদ্ভাফনী উরযাগ ও Small 

Improvement Project (SIP) ফাস্তফায়ন 

৩১ আগস্ট 

এফং ৪০% 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ উদ্ভাফনী উরযাগ ও SIP-মূরয ডাটারফ খড়া 

প্রস্তুত 

১৫ জুরাই’ ১৭ APA টিভ, ইরনারবন 

টিভ 

এক্সরর ররট 

ডাটারফে 

প্রস্তুতকযণ ০২ উদ্ভাফনী উরযাগ ও SIP-মূরয ডাটারফ 

চূড়ান্তকযণ 

২৪ আগস্ট’ ১৭ 

০৩ উদ্ভাফনী উরযাগ ও SIP প্রযরিরকট এয েন্য ৪০% 

তাররকা রনধ মাযণ 

৩০ প্ররেম্বয’ ১৭ 

০৪ উদ্ভাফনী উরযাগ ও SIP ফাস্তফায়ন ৩০ জুন, ১৮ 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৫ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 
প্রফায ভান ম্পরকম প্রফাগ্রীতারদয ভতাভত রযফীক্ষরণয 

ব্যফস্থা িালু কযা 

১৪ প্ররেম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ রযফীক্ষণ করভটি গঠন ১৫ জুরাই, ১৭ APA টিভ  

০২ রযফীক্ষণ করভটি কর্তমক প্ররতরফদন প্রদান ১৬ আগস্ট, ১৭   

০৩ রযফীক্ষপ্রণয ব্যফস্থা িালুকযণ ১০ প্ররেম্বয, ১৭   

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৬ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 
ভিণারয়/রফবারগয প্ররতটি াখায় রফনষ্টরমাগ্য 

নরথয তাররকা প্রণয়ন ও রফনষ্ট কযা 

১১ োনুয়ারয 

এফং ১০০%   

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

     

০১ াখায় রফনষ্টরমাগ্য নরথয তাররকা প্রণীত ৩১ রডরম্বয, ১৭ াখা প্রধানগণ 

ও 

অনুরফবাগ প্রধানগণ 

 

০২ তাররকা অনুমায়ী রফনষ্টকৃত নরথ ১০০%  



 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৭ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন রটিরেন্ িাট মায অনুমায়ী প্রফা প্রদান 
৩১ রডরম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ রটিরেন্স িাট মায পুন:যীক্ষারন্ত প্ররয়ােনীয় 

ংরাধন কযা 

 ৩০ প্ররেম্বয, ১৭ উরিফ, 

িান-১ 

করভটি গঠন কযরত  

০২ রটিরেন্স িাট মায এয উয প্ররক্ষণ প্রদান ১৫ অরটাফয, ১৭  

০৩ রটিরেন্স িাট মায ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা িালুকযণ 

২৫ রডরম্বয, ১৭  

০৪ রটিরেন্স িাট মায ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থায ভারক প্ররতরফদন 

োনুয়ারয, ১৮ রত 

ভারক রবরিরত 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৮ কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন অরবরমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন ১২ এফং ৯০% 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ রনষ্পরি ংক্রান্ত প্ররতরফদন প্রপ্ররযত প্ররত ভার ১ভ প্তার উরিফ ,  

িান-২ 

  

০২ 

রনষ্পরিকৃত অরবরমাগ 

রনয়রভত অরবরমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা ংক্রান্ত 

প্রপাকার রয়ন্ট 

প্রাপ্ত 

অরবরমাগমূরয 

ভরধ্য ৯০% রনষ্পরি 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.১ 

আরথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

অরডট আরি রনষ্পরি কাম মক্ররভয উন্নয়ন 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা 

প্রস্তুত কযা 

৫০% 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ রফযভান কর অরডট আরিয তাররকা 

প্রস্তুত 

৩০ প্ররেম্বয, ১৭ যুগ্মরিফ (অরডট) ও 

উরিফ (প্রান-

২)/রাফ াখা 

 

০২ প্রভাট অরডট আরিয ২০% রনষ্পরিকযণ ৩১ রডপ্রম্বয, ১৭  

০৩ প্রভাট অরডট আরিয ৩০% রনষ্পরিকযণ ৩১ ভাি ম, ১৮  

 প্রভাট অরডট আরিয ৫০% রনষ্পরিকযণ ১৫ জুন, ১৮   

 



 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.১ 
আরথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা 

প্রস্তুত কযা 

০১ কপব্রুোশ্যয, 

১৮ 

 

০৪ স্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা ংগ্র ৩০ রডরম্বয, ১৭ কর অনুরফবাগ 

প্রধানগণ 

ফারেট াখা 

ভন্বয় কযরফ ০৫ অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা ৩০ রডরম্বয, ১৭ 

০৬ স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরিয তাররকা ংযক্ষরণয 

েন্য পটওয়ায ংগ্র 

১৫ োনুয়ারয, ১৮ প্রান অনুরফবাগ ও 

আইরটি প্রর 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.২ 
আরথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

ভিণারয়/রফবারগ কল্যাণ কভ মকতমা রনরয়াগ 

কযা 

১৫ অরটাফয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ভিণাররয় কল্যাণ কভ মকতমা রনরয়াগ ৩০ প্ররেম্বয, ১৭ প্রান অনুরফবাগ  

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.১ 

দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন 

যকারয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ রফরবন্ন রফলরয় 

কভ মকতমা/কভ মিাযীরদয েন্য প্ররক্ষণ আরয়ােন 

৬০ জনঘণ্টা 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ িশ্যক্ষ্য়ণয  শ্যফলেফস্তু িস্তুত ৩০ জুরাই’১৭ 

 

উরিফ (িান-১)  

০২ 

িশ্যক্ষ্ণ কযায়রন্ডায িস্তুত  

০৩ ংগ্রণকাযী এফং শ্যযয়া ি প্যায়নর িস্তুত  

০৪ িশ্যক্ষ্ণ িদান ংক্রান্ত ম্যাশ্যিক্স ত্রতশ্যয    

০৫ িশ্যক্ষ্ণ কযায়রন্ডায নুায়য িশ্যক্ষ্ণ অয়োজন ভারক রবরিরত  

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.২ 

দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন 

২০১৭-১৮ অথ মফছরযয শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ মরযকল্পনা এফং রযফীক্ষণ কাঠারভা প্রণয়ন 

কযা 

১৩ জুরাই 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা এফং 

রযফীক্ষণ কাঠারভা প্রণীত ও দারখরকৃত 

১০ জুরাই, ১৭ শুদ্ধািায ংক্রান্ত 

প্রপাকার রয়ন্ট 

 

 



ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.৩ 
দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন 

রনধ মারযত ভয়ীভায ভরধ্য নৈভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতরফদন দারখর কযা 
৪ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ১ভ ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৬ অরটাফয’১৭ শুদ্ধািায ংক্রান্ত 

প্রপাকার রয়ন্ট 

 

০২ ২য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৬ োনুয়ারয’১৮  

০৩ ৩য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৬ এরপ্রর’১৮  

০৪ ৪থ ম ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৬ জুরাই’১৮  

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.১ তথ্য শ্যধকায ও স্বিয়ণাশ্যদত তথ্য িকা ফাস্তফােন 

প্রোযদায কযা 
তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ ১০০% 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

দাশ্যেত্ব ভে ভন্তব্য 

০১ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ ররস্টভ এনাররষ্ট রনয়রভত  

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.২ তথ্য শ্যধকায ও স্বিয়ণাশ্যদত তথ্য িকা ফাস্তফােন 

প্রোযদায কযা 
স্বপ্ররণারদত তথ্য প্রকা ১০০% 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ 
১০০% স্বপ্ররণারদত তথ্য প্রকা 

রনয়রভত তথ্য অরধকায ংক্রান্ত 

প্রপাকার রয়ন্ট 

 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.৩ তথ্য শ্যধকায ও স্বিয়ণাশ্যদত তথ্য িকা ফাস্তফােন 

প্রোযদায কযা 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবায়গয ফাশ্যল িক িশ্যতয়ফদন িণেন 

ও প্রকা 

১৫ য়টাফয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

দাশ্যেত্ব ভে ভন্তব্য 

০১ কশ্যভটি গঠন উরিফ ( ও ) ০৬ জুরাই, ১৭  

০২ তথ্য ংগ্র ও মািাআ ফাছাআ ংরিষ্ট কশ্যভটি ১৪ আগষ্ট, ১৭  

০৩  খড়া িণেন ংরিষ্ট কশ্যভটি ১৪ প্ররেম্বয, ১৭  

০৪ নুয়ভাদন গ্রণ উরিফ ( ও ) ২৫ প্ররেম্বয, ১৭  

০৫ ওয়েফাআয়ট িকা আইরটি ০৫ অরটাফয, ১৭  

০৬ মুদ্রণ ও িকানা প্রা-২ ১০ য়টাফয, ১৭  



০৭ শ্যফতযণ উরিফ ( ও )  ১২ য়টাফয, ১৭  

 



 

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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

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 িধান/ 

APA টিভ 

 APA টিপ্রভয রনকট 

মূল্যায়ন প্ররতরফদন 

প্রপ্রযণ। 

০২ ১ভ ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৬ অরটাফয”১৬ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০৩ ২য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭  

০৪ ৩য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ এরপ্রর”১৭  

০৫ ৪থ ম ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

কর নুশ্যফবাগ, ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 

উ- রিফ (ফারেট) ও দস্য রিফ ,ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

  

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 িশ্যতয়ফদন দাশ্যখর 
৩১ জানুোশ্যয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ১ভ ধ িফাশ্যল িক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭ APA টিভ/ APA 

টিয়ভয দস্য শ্যিফ 

 

০২ ২য় ধ িফাশ্যল িক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

উ- রিফ (ফারেট) ও দস্য রিফ  

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

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 িয়ণাদনা িদান 
৩ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ িশ্যক্ষ্ণ প্রকা ম এফং প্ররতষ্ঠান রনফ মািন ৩০ নরবম্বয ‘১৬ প্রভা: প্ররার উরিন  

যুগ্মরিফ  

ভরিরযলরদয ারথ 

প্রমাগারমাগ কযা প্রমরত ারয 

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

০৩ িশ্যক্ষ্ণ মাথী ফাছাআ ৩০ নরবস্বয’১৬ প্রান অনুরফবাগ  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

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

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ িান নুশ্যফবাগ ১ কয়েম্বয’১৬ নুশ্যফবাগ িধান 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 উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

    ০১. কর নুশ্যফবাগ িধান, ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

০২. কাযী কিাগ্রাভায, 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

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 িশ্যক্রোকযণ ও অয়দ জাযী শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা 

পূয়ফ ি 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা প্রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৩.২ 

কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবাগ এফং অওতাধীন দপ্তয/ংস্থাে 

শ্যধকংখ্যক  কফািশ্যক্রো জীকযয়ণয রয়ক্ষ্য 

কফামূয়য পূণ িাে তাশ্যরকা িণীত এফং গ্রাশ্যধকায 

শ্যনধ িাশ্যযত 

৩০ নয়বম্বয 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ াখা শ্যবশ্যিক কফায তাশ্যরকা িণেন ১৫ অর্টাফয’১৬ াখা িধান ও 

নুশ্যফবাগ িধান 

িান 

নুশ্যফবাগ 

ভন্বে কযয়ফ 

০২ কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা িণেন ৩০ অর্টাফয’১৬ 

০৩  দপ্তয/ংস্থাে কফায তাশ্যরকা িণেন ১৫ অপ্র্টাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

০৪ দপ্তয/ংস্থাে কফায গ্রাশ্যধকায তাশ্যরকা 

িণেন 

৩০ অর্টাফয’১৬ দপ্তয/ংস্থা প্রধান 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

২.৪ কাম িদ্ধশ্যত ও কফায ভায়নান্নেন শ্যবয়মাগ িশ্যতকায ব্যফস্থা ফাস্তফােন ৯০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ কযশ্যজষ্টায়যয ংযক্ষ্ণ রনয়রভত শ্যবয়মাগ িশ্যতকায ব্যফস্থা প্রপাকার 

রয়ন্ট 

 

০২ অরবরমাগ রনষ্পরিকযণ রনয়রভত  

০৩ ভরিরযলদ রফবারগ ভারক প্ররতরফদন প্রপ্রযণ ভারক  

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

প্রপাকার রয়ন্ট 

শ্যবয়মাগ িশ্যতকায 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.১ 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

যকাশ্যয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

িশ্যক্ষ্ণ শ্যফশ্যবন্ন শ্যফলয়ে 

কভ িকতিা/কভ িিাযীয়দয জন্য িশ্যক্ষ্ণ 

অয়োজন 

৬০ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ িশ্যক্ষ্য়ণয  শ্যফলেফস্তু িস্তুত ১৪ আগষ্ট’১৬ 

  

উরিফ , 

িান-১ 

িশ্যত ভায় ২টি িশ্যক্ষ্ণ 

২.৩০ ঘন্টায কয়য 

০২ িশ্যক্ষ্ণ কযায়রন্ডায িস্তুত  

০৩ ংগ্রণকাযী এফং শ্যযয়া ি প্যায়নর িস্তুত  

০৪ িশ্যক্ষ্ণ িদান ংক্রান্ত ম্যাশ্যিক্স ত্রতশ্যয    

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়প্রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.২.১ 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

২০১৬-১৭ থ িফছয়যয শুদ্ধািায ফাস্তফােন 

কভ িশ্যযকল্পনা এফং  শ্যযফীক্ষ্ণ কাঠায়ভা 

িণীত 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 িণীত ও 

দাশ্যখরকৃত 

২৫ জুরাআ,১৬ উরিফ ,  

িান-১ 

  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৩.২.২ 
দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায উন্নেন 

শ্যনধ িাশ্যযত ভেীভায ভয়ে ত্রত্রভাশ্যক  

শ্যযফীক্ষ্ণ িশ্যতয়ফদন দাশ্যখরকৃত 
৪ 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

  

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

 ১ভ ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ০৬ অরটাফয”১৬ উরিফ ,িান-১  

 ২য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ োনুয়ারয ”১৭  

 ৩য় ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ এরপ্রর”১৭  

 ৪র্থ ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতয়ফদন কিযণ ৬ জুরাই ”১৭  

 

 

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

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) প্ররমােে প্রক্ষরৈ গণর্প মত 

অরধদপ্তরযয 

রমারগতা  গ্রণ  

০২ কশ্যযডপ্রয পল্ শ্যশ্যরং রাগায়না ৩০ আগষ্ট,১৬ 

০৩ কক্ষ্ ও কশ্যযডয  শ্যযস্কায-শ্যযচ্ছন্ন ৩০ প্ররেম্বয,১৬ 

০৪ ম িাপ্ত অয়রায ব্যফস্থা ৩০ প্ররেম্বয,১৬ 

০৫ টয়ফ গাছ স্থান ৩০ প্ররেম্বয,১৬ 

০৬ শ্যডয়ে কফাড ি নান্দশ্যনক কযা ৩১ অরটাফয,১৬ 

০৭ ১২ তরাে ওোটায শ্যপল্টায স্থান ১৫ আগষ্ট,১৬ 

০৮ টয়ররট রযস্কায-রযচ্ছন্নতা ভরনটরযং  রনয়রভত 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৪.২ 

কভ ি শ্যযয়ফ উন্নেন 

কফা িতযাী 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 অরটাফয,১৬  

 

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

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 গ্রীতারদয ারথ ভত রফরনভয় 

বা 

৩১  রডরম্বয ,১৬ : রিফ (প্র-২)  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.১ তথ্য শ্যধকায ও স্বিয়ণাশ্যদত তথ্য িকা ফাস্তফােন 

কজাযদায কযা 
তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ 

িশ্যত ভায়য 

১ভ প্তা 

 

ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্র নং কাম িক্রভ 

 

ভে দাশ্যেত্ব ভন্তব্য 

০১ ওরয়ফাইট রনয়রভত ারনাগাদকযণ রনয়রভত 

(াপ্তারক) 

কাযী প্রপ্রাগ্রাভায  

 

 

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

 (রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

ক্র. নং ককৌরগত উয়েি শ্যফলে রক্ষ্যভাত্রা 

৫.২ তথ্য শ্যধকায ও স্বিয়ণাশ্যদত তথ্য িকা ফাস্তফােন 

কজাযদায কযা 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবায়গয ফাশ্যল িক িশ্যতয়ফদন িণেন 

ও িকা 
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 িণেন ংরিষ্ট কশ্যভটি ১ প্ররেম্বয,১৬  

০৪ নুয়ভাদন গ্রণ উরিফ ( ও ) ৫ প্ররেম্বয,১৬  

০৫ ওয়েফাআয়ট িকা আইরটি ৫ প্ররেম্বয,১৬  

০৬ মুদ্রণ ও িকানা প্রা-২ ১০ য়টাফয,১৬  

০৭ শ্যফতযণ উরিফ ( ও )  ১২ য়টাফয,১৬  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 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 অনুারয আফরিক প্রকৌরগত 

উরদি ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা ও দ্বারয়ত্ব রনম্মরুবারফ রনধ মাযণ কযা রয়রছ: 

 

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  অরডট ও  

রিফ (প্র-২) 

 

০২ শ্যডট শ্যনষ্পশ্যিয কভ িশ্যযকল্পন িণেন 

ও শ্যযকল্পনা ফাস্তফােন 

১৪  আগষ্ট ,১৬  

 

ফশ্যণ িত  ফস্থাে , ২০১৬-১৭ ায়রয  কভ মম্পাদন চুরিয  আফরিক প্রকৌরগত উরদি কভ মরযকল্পনা অনুারয ফাস্তফায়ন 

কযায েন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

  

 

(রদরী কুভায াা) 

যুগ্মরিফ (প্রান) ও 

অফােক 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ ও ভন্বয় করভটি, 

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়। 
 

 

  

০১। যুগ্মরিফ (অরডট), 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 

 


