
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

মহাপররচালক,যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর 

এবাং 

সরচব,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

 

 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 
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যুব উন্নয়ন অচিদপ্তযরর কর্ মসম্পোদযনর সোচব মক চিত্র 

(Overview of the performance of the Department of youth Development) 

সোম্প্রচতক অজমন, িযোযলঞ্জ এবং ভচবষ্যৎ পচরকল্পনো 

 

সোম্প্রচতক বছরসমূযের (৩(চতন) বছর) প্রিোন অজমনসমূেঃ 

যুবযদর প্রচশক্ষণ ও কর্ মসংস্থোযনর র্োধ্যযর্ র্োনব সম্পদ উন্নয়ন ও দোচরদ্র্য চবযর্োিযনর লযক্ষয যুবযদর 

উদ্বুদ্ধকরণ, প্রচশক্ষণদোন, প্রচর্ক্ষযণোত্তর ঋণ সেোয়তো ও আত্মকর্ মসংস্থোযনর চনচর্ত্ত গত ০৩ (চতন) বছযর 

সোরোযদযশ (৩১২০০৩+২৯০০০০+৩০০৪৮০)=৯০২৪৮৩ জনযক প্রচশক্ষণ ১,১৭,৩৮২ জন যুবক ও যুবনোরীযক 

আত্মকর্ মসংস্থোন প্রকল্প গ্রেযণর র্োধ্যযর্ স্বোবলম্বী করো েযয়যছ। 

 

সর্স্যো এবং িযোযলঞ্জসমূেঃ যুব জনসংখ্যো ক্রর্বি মর্োন; এ ক্রর্বি মর্োন যুবসংখ্যোযক যুবশচিযত রূপোন্তর 

করো একটি িযোযলঞ্জ। কদযশর যুবশচিযক আত্মকর্ী চেযসযব গযে কতোলোসে আন্তজমোচতক শ্রর্ বোজোযরর িোচেদো 

অনু োয়ী প্রচশক্ষণ কেড চনব মোিন, প্রচশক্ষণ প্রদোন এবং প্রচশচক্ষত যুবযদর প্রযয়োজনীয় সেোয়তো চদযয় দক্ষ যুবশচি 

চেযসযব রপ্তোচন করো একটি িযোযলঞ্জ।  

 

ভচবষ্যত পচরকল্পনোঃ চশচক্ষত কবকোর যুবযদর অস্থোয়ী কর্ মসংস্থোযনর জর্ন্ সোরোযদযশ র্ন্োশনোল সোচভ মস 

কর্ মসূচি কো মক্রর্ সম্প্রসোরণ করো েযব। কদশ চবযদযশর িোচেদো অনু োয়ী নতুন নতুন প্রকল্প/কর্ মসূচি গ্রেণ কযর 

যুবযদর প্রচশক্ষণ প্রদোন করো েযব। সর্োজ চবযরোিী কর্ মকোন্ড প্রচতযরোযি যুবযদর সমৃ্পিকরযণর র্োধ্যযর্ 

জনসযিতনতো সৃচি করো েযব। ই-লোচনং প্রচক্রয়োয় মুিপোযের র্োধ্যযর্ চবচভন্ন কেযডর প্রচশক্ষণ কো মক্রযর্ যুবযদর 

অচিকেোযর সম্পৃি করো েযব। আত্মকর্ীযদর র্ধ্য কেযক উযযোিো সৃচি করো েযব। 

 

২০২১-২০২২ অে মবছযরর সম্ভোব্য প্রিোন অজমনসমূেঃ 

 অাশনাল সারি িস কম িসূরচর মােদম ৫,০০০ জদনর অস্থায়ী কম িসাংস্থান সৃরষ্ট। 

 সেশ রবদেদশ কম িসাংস্থাদনর লদক্ষয প্রারতষ্ঠারনক ও অপ্রারতষ্ঠারনক সেদে সমাট ৩০০১৭৪ 

জন যুবক ও যুবমরহলাদক প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 প্ররশরক্ষত যুবদের মদে  ৩৩০০০ জনদক ১১২.০০সকাটি টাকা ঋণ রবতরদণর মােদম 

স্বাবলম্বী করা। 

 আত্মকম িসাংস্থানমূলক প্রকরূ স্থাপন ও সম্প্রসারণপূব িক ৪৮০০০ জন আত্মকমী সৃরষ্ট। 

 সমাজ রবদরািী কম িকান্ড প্ররতদরাদি যুবদের সমৃ্পিকরদণর মােদম ৫৭০ টি অনুষ্ঠান 

আদয়াজন ও জনসদচতনতা সৃরষ্ট। 
 

 

০৩  



প্রস্তোবনো 

(দপ্তর/সংস্থো ও র্োে প মোযয়র অচিযসর জর্ন্ প্রয োজয) 

 

প্রোচতষ্ঠোচনক দক্ষতো বৃচদ্ধ  ,স্বরতো ও জবোবচদচে কজোরদোর করো , শোসন 

সংেতকরণ এবং সম্পযদর  েো ে ব্যবেোর চনচযতকরযণর র্োধ্যযর্  রূপকল্প 

২০৪১ এর  েো ে বোস্তবোয়যনর লযক্ষয- 

 

 

        র্েোপচরিোলক,যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

 

এবং 

 

সচিব, যুব ও ক্রীেো র্ন্ত্রণোলয় 

 

এর র্যধ্য ২০২১ সোযলর জুন র্োযসর     তোচরযে এই বোচষ মক কর্ মসম্পোদন 

চুচি স্বোক্ষচরত েল।   

 

      এই  চুচিযত স্বোক্ষরকোরী উভয়পক্ষ চনম্নচলচেত চবষয়সমূযে সম্মত েযলন : 

 

 

০৪ 



কসকশন- ১ 

অচিদপ্তযরর রূপকল্প (nsisiv)  অচভলক্ষয (nsiisiv) , ককৌশলগত উযেশ্যসমূে এবং প্রিোন কো মোবচল 

 

১.১ রূপকল্প(Vision)ঃঃ জোতীয় উন্নয়যন দক্ষ ,উৎপোদনশীল ও সযিতন যুব সর্োজ  

 

১.২ অচভলক্ষয (nssssiM)  

 দক্ষ ও উৎপোদনশীল যুব সর্োজ গেযনর র্োধ্যযর্ কদযশর আে ম -সোর্োচজক অবস্থোর উন্নয়ন।  

 

১. .৩ ককৌশলগত উযেশ্যসমূে  (allocation of business অনু োয়ী চনি মোচরত, সযব মোচ্চ ৫টি): 

১) জোতীয় উন্নয়যন দক্ষ যুবশচি গেন। 

২) উৎপোদনশীল যুব সর্োজ গেন। 

৩) সোর্োচজক সযিতনতো সৃচির র্োধ্যযর্ যুবযদর সক্ষর্তো বৃচদ্ধকরণ; 

 

 শোসন ও সংস্কোরমূলক কর্ মসম্পোদযনর কক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তিক রনি িাররত) 

১)  শোসন ও সংস্কোরমূলক কো মক্রর্ কজোরদোরকরণ 

 

  ১.৪  কার্ িাবলীীঃ ( allocation of business অনু োয়ী) 

১.  যুবযদর প্রচশক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যোণমুেী  োবতীয় কো মক্রর্ বোস্তবোয়যনর র্োধ্যযর্ দক্ষ 

র্োনব সম্পদ ততচর এবং তোযদর জোতীয় উন্নয়যনর মূলিোরোর সোযে সমৃ্পিকরণ; 

২.  কবকোর যুবযদর আত্মকর্ মসংস্থোযনর  য োগ সৃচি এবং উন্নয়নমূলক কোযজ যুবযদর 

কস্বরোয় অংশগ্রেযণ উৎসোচেতকরণ, সিল যুবযদর পুরস্কোর প্রদোন, যুবসংগেনযক 

অনুদোন প্রদোন ও র্চনটচরং; 

 ৩.  যুব উন্নয়ন কো মক্রযর্র উপর গযবষণো ও জচরপ; 

 ৪. জোচত গেনমূলক কোযজ যুবযদর সম্পৃিকরণ ও ক্ষর্তোয়ন। 

 

 

০৫ 



কসকশন -২  

চবচভন্ন কো মক্রযর্র চূেোন্ত িলোিল/প্রভোব 

চূেোন্ত 

িলোিল/প্রভোব 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযর্োত্রো  

২০২১-২২ 

প্রযক্ষপণ   চনি মোচরত লক্ষযর্োত্রো 

অজমযনর কক্ষযত্র 

ক ৌেভোযব 

দোচয়ত্বপ্রোপ্ত 

র্ন্ত্রণোলয়/চবভোগ/ 

সংস্েোসমূযের নোর্ 

 

উপোত্তসূত্র 

 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

2025 সোযলর র্যধ্য 

জোতীয়ভোযব কবকোর 

যুব সংখ্যো ১০.৬% 

কেযক ৫% এ 

নোচর্যয় আনোর অংশ 

চেযসযব প্রচত বছর 

আযগর বছযরর কিযয় 

২% কর্ মসংস্থোন বৃচদ্ধ 

করো। 

প্রচশচক্ষত যুব সংখ্যো জন ২,৯০,০০০ ৩০০৪৮০ 300১৭৪ ৩২০০০০ ৩৩০০০০ যুব ও ক্রীেো র্ন্ত্রনোলয় ৮র্পঞ্চবোচষ মচক পচরকল্পনো (অধ্যোয়-১৩ ,

াস্েো-৭০২ চনব মোিনী ইযস্তেোর, যুব ওক্রীেো 

র্ন্ত্রনোলযয়র বোচষ মক প্রচতযবদন ও 

nBM যুব উন্নয়ন  অচিদপ্তযরর বোচষ মক 

প্রচতযবদন ও ওযয়বসোইট 

ঋণ চবতরযনর র্োধ্যযর্ 

উপকোরযভোচগর সংখ্যো 

সংখ্যো ৩০,০৫০ ৩০,৮০০ ৩৩,০০০ ৪২,০০০ ৪২,৫০০ 
যুব ও ক্রীেো র্ন্ত্রনোলয় ৮র্পঞ্চবোচষ মচক পচরকল্পনো (অধ্যোয়-১৩ ,

াস্েো-৭০২ চনব মোিনী ইযস্তেোর, যুব ওক্রীেো 

র্ন্ত্রনোলযয়র বোচষ মক প্রচতযবদন ও 

nBM যুব উন্নয়ন অচিদপ্তযরর বোচষ মক 

প্রচতযবদন ও ওযয়বসোইট 

আত্নকর্ীর সংখ্যো সংখ্যো ৪৪,৪৫০ ৪১,৭৬০ ৪৮,০০০ ৫৩,০০০ ৫৪,০০০ 
যুব ও ক্রীেো র্ন্ত্রনোলয় ৮র্পঞ্চবোচষ মচক পচরকল্পনো (অধ্যোয়-১৩ ,

াস্েো-৭০২ চনব মোিনী ইযস্তেোর, যুব ওক্রীেো 

র্ন্ত্রনোলযয়র বোচষ মক প্রচতযবদন ও 

nBM যুব উন্নয়ন অচিদপ্তযরর বোচষ মক 

প্রচতযবদন ও ওযয়বসোইট 

০৬ 



সসকশন -৩  
কর্ মসম্পোদন পচরকল্পনো 

কর্ মসম্পোদযনর 

কক্ষএ 

সক্ষদত্রর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূচক 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০২০ 

২০২০-

২০২১ 

অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন সক্ষত্রসমূহ (রবরি/আইন দ্বারা রনি িাররত োরয়ত্ব অনুর্ায়ী, সদব িাচ্চ ৫টি)   
জোতীয়  উন্নয়যন 

দক্ষ যুবশচি 

২৫ ১.১ র্ন্োশনোল সোচভ মস ১.১. প্রচশচক্ষত যুব 

সংখ্যো 

সর্চি জন ০৭ 35623 35623 ৫০০০ 4500 ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০   

১.২ যুবযদর প্রচশক্ষণ 

ককোস ম পচরিোলনো 

1.2 প্রচশচক্ষত যুব 

সংখ্যো 

সর্চি জন ১৬ ২,২৭,৪৫৩ 300480 ২৯৪১৭৪ ২৬৪৭৫৭ ২৩৫৩৪০ ২০৫৯২২ ১৭৬৫০৪ 
৩২০০০০ ৩৩০০০০ 

১.3 বঙ্গবন্ধুর  জন্ম 

শতবোচষ মকী উদ োপন 

উপলযক্ষয প্রচশক্ষণ 

কর্ ম চি 

১.3 দক্ষ যুব 

ততরীর লযক্ষয 

প্রচশচক্ষত যুব 

সংখ্যো 

সর্চি জন ০২  6০00 6০00 ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০   

উৎপোদনশীল 

যুবসর্োজ গেন 

২৫ 2.1 প্রচশচক্ষচত 

যুবযদর ঋণ চবতরন 

2.1 

উপকোরযভোগীর 

সংখ্যো 

সর্চি জন ১৮ ২৬৭৯৪ ২৮,৮০০ 3২,000 ২৮,৮০০ ২৫৬০০ ২২৪০০ ১৯,২০০ 
৩৩,৫০০ ৩৫,৫০০ 

2.2 বঙ্গবন্ধুর  জন্ম 

শতবোচষ মকী উদ োপন 

উপলযক্ষয ঋণ কর্ ম চি 

2.2 প্রকল্ফ 

স্থোপযনর লযক্ষয 

যুবঋণ গ্রেীতোর 

সংখ্যো 

সর্চি জন ০২  2000 ১০০০       

2.3আত্নকর্ মসংস্থোযনর 

 য োগ সৃচি 

2.3 আত্নকর্ মচর 

সংখ্যো 

সর্চি জন ০৫ ৩৯৬৯৯ ৪১৭৬০ ৪8০০০ ৪৩২০০ ৩৮৪০০ ৩৩৬০০ ২৮৮০০ 
৫৩,০০০ ৫৪,০০০ 

সোর্োচজক 

সযিতনতো 

সৃচির র্োধ্যযর্ 

যুবযদর 

সক্ষর্তো 

বৃচদ্ধকরন 

২০ 3.1 .জোতীয় যুব 

পুরস্কোর প্রদোন 

3.১ যুব 

পুরস্কোরপ্রোপ্ত 

আত্নকর্ী যুব/যুব 

সংগেযকর সংখ্যো 

সর্চি জন ১০ ২৭ ২৭ ২৭ ২৫ ২৪ ২২ ২০ ২৭ ২৭ 

3.2 

জনসযিতনতোমুলক 

অনুষ্ঠোন 

3.2 অনুষ্ঠোযনর 

সংখ্যো 

সর্চি সংখ্যো ০৫ ৯২৪ ১১২১ ৫৭০ ৫১৩ ৪৫৬ ৩৯৯ ৩৪২ ১১২১ ১২০০ 

3.3.প্রিোর-প্রিোরনো 

ও প্রকোশনো 

3.3 প্রকোশনো 

সংখ্যো 

সর্চি সংখ্যো ০৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ০৯ ০৮ ০৭ ১৫ ১৬ 

০৭ 

 



 

 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তিক রনি িাররত))  

সুশাসন ও সাংস্কার 

মূলক কার্ িক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম িপররকরূনা 

বাস্তবায়ন 
 

 
 ১০          

২) ই-গিঅিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপররকরূনা বাস্তবায়ন 
 

 
 ১০          

৩) তথ্য অরিকার 

কম িপররকরূনা বাস্তবায়ন 
   ০৩          

৪) অরিদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকরূনা বাস্তবায়ন 
   ০৪          

৫) সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকরূনা বাস্তবায়ন 
   ০৩          

 

 

 

 

 

 

 

০৮ 
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সংয োজনী-১  

শব্দসংযক্ষপ  

NIS=National Integrity Strategy,(শুদ্ধোিোর ককৌশল) 

GRS=Grievance  Redress  System= অচভয োগ প্রচতকোর ব্যবস্থো  

RTI= Right To Information= তথ্য অচিকোর। 

CC=Citizen,s Charter 

DYD=Department of Youth Development 

যুক্রীর্= যুব ও ক্রীেো র্ন্ত্রণোলয় 

যুউঅ=যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

BMC=Budget Management committe 
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সংয োজনী- ২:  

কর্ মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো ও প্রর্োণক 

কমৃসম্পোদন 

কক্ষত্র 

কক্ষযত্রর র্োন কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূিক বোস্তবোয়নকোরী অনুচবভোগ, 

অচিশোেো, শোেো 

লক্ষযর্োত্রো অজমযনর প্রর্োণক 

জোতীয়  উন্নয়যন 

দক্ষ যুবশচি 

২৫ ১.১ র্ন্োশনোল সোচভ মস ১.১. প্রচশচক্ষত যুব সংখ্যো এন,এস,চপ শোেো 

যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

প্রচশক্ষনোেীর চবস্তোচরত তথ্য সম্বচলত কজলো চভচত্তক 

তোচলকো স্ব স্ব ওযয়ব সোইযট উপস্থোপন,ডকুযর্ন্ট 

১.২ যুবযদর প্রচশক্ষণ ককোস ম পচরিোলনো 1.2 প্রচশচক্ষত যুব সংখ্যো প্রচশক্ষণ শোেো 

যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

প্রচশক্ষনোেীর চবস্তোচরত তথ্য সম্বচলত কজলো চভচত্তক 

তোচলকো স্ব স্ব ওযয়ব সোইযট উপস্থোপন,ডকুযর্ন্ট 

১.3 বঙ্গবন্ধুর  জন্ম শতবোচষ মকী 

উদ োপন উপলযক্ষয প্রচশক্ষণ কর্ ম চি 

১.3 দক্ষ যুব ততরীর লযক্ষয প্রচশচক্ষত যুব 

সংখ্যো 

প্রচশক্ষণ শোেো 

যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

প্রচশক্ষনোেীর চবস্তোচরত তথ্য সম্বচলত কজলো চভচত্তক 

তোচলকো স্ব স্ব ওযয়ব সোইযট উপস্থোপন,ডকুযর্ন্ট 

উৎপোদনশীল 

যুবসর্োজ গেন 

২৫ 2.1 প্রচশচক্ষচত যুবযদর ঋণ চবতরন 2.1 উপকোরযভোগীর সংখ্যো দোচরদ্র্ চবযর্োিন ও ঋণ শোেো 

যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

ঋণ গ্রেনকোরীযদর চবস্তোচরত নোযর্র কজলো চভচত্তক 

তোচলকো স্ব স্ব ওযয়ব সোইযট উপস্থোপন,ডকুযর্ন্ট 

2.2 বঙ্গবন্ধুর  জন্ম শতবোচষ মকী 

উদ োপন উপলযক্ষয ঋণ কর্ ম চি 

2.2 প্রকল্ফ স্থোপযনর লযক্ষয যুবঋণ গ্রেীতোর 

সংখ্যো 

দোচরদ্র্ চবযর্োিন ও ঋণ শোেো 

যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

ঋণ গ্রেনকোরীযদর চবস্তোচরত নোযর্র কজলো চভচত্তক 

তোচলকো স্ব স্ব ওযয়ব সোইযট উপস্থোপন,ডকুযর্ন্ট 

2.3আত্নকর্ মসংস্থোযনর  য োগ সৃচি 2.3 আত্নকর্ মচর সংখ্যো দোচরদ্র্ চবযর্োিন ও ঋণ শোেো 

যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

আত্নকর্ীযদর চবস্তোচরত নোযর্র কজলো চভচত্তক তোচলকো 

স্ব স্ব ওযয়ব সোইযট উপস্থোপন,ডকুযর্ন্ট 

সোর্োচজক 

সযিতনতো সৃচির 

র্োধ্যযর্ যুবযদর 

সক্ষর্তো বৃচদ্ধকরন 

২০ 3.1 .জোতীয় যুব পুরস্কোর প্রদোন 3.১ যুব পুরস্কোরপ্রোপ্ত আত্নকর্ী যুব/যুব 

সংগেযকর সংখ্যো 

বোস্তবোয়ন,র্চনটচরং ও যুব সংগেন 

শোেো, যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

প্রচতযবদন,চিত্র,ডকুযর্ন্ট ও যুব  ও ক্রীেো র্ন্ত্রণোলযয়র 

কো মচববরনী 

3.2 জনসযিতনতোমুলক অনুষ্ঠোন 3.2 অনুষ্ঠোযনর সংখ্যো বোস্তবোয়ন,র্চনটচরং ও যুব সংগেন 

শোেো,যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

অনুষ্ঠোন অযয়োজযনর প্রচতযবদন, চিত্র,অনুষ্ঠোযন 

উপচস্থত অচতচের নোর্ ও সব মযর্োট উপচস্থচতর সংখ্যো  

3.3.প্রিোর-প্রিোরনো ও প্রকোশনো 3.3 প্রকোশনো সংখ্যো প্রকোশনো ও আত্নকর্ ম অচিশোেো 

যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর 

প্রচতযবদন,চিত্র,ডকুযর্ন্ট ও যুব উন্নয়ন অচিদপ্তযরর 

কো মচববরনী 
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সংয োজনী ৩ : 

(সকল অচিযসর জর্ন্ প্রয োজয) 

 

অর্ন্ অচিযসর সযঙ্গ সংচিি কর্ মসম্পোদন সূিকসমূে 

নোই 

 কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূিক ক সকল অচিযসর সোযে 

সংচিি 

 সংচিি অচিযসর সোযে 

কো মক্রর্ সর্ন্বযয়র ককৌশল 

    

    

  ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ 



সংয োজনী ৪:  জোতীয় শুদ্ধোিোর ককৌশল কর্ মপচরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর /সংস্থোর নোর্ : যুব উন্নয়ন অচিদপ্তর, প্রিোন কো মোলয়,ঢোকো।              

কো মক্রযর্র নোর্ কর্ মসম্পোদন সূিক 

 

সূিযকর 

র্োন 

একক 

 

বোস্তবোয়যনর 

দোচয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবছযরর 

লক্ষযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগচত পচরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ককোয়োট মোর 

২য় 

ককোয়োট মোর 

৩য় 

ককোয়োট মোর 

৪ে ম 

ককোয়োট মোর 

কর্োট 

অজমন 

অচজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোচতষ্ঠোচনক ব্যবস্থো………………………………..... 

১.১ তনচতকতো কচর্টির সভো আযয়োজন সভো আযয়োচজত ৪ সংখ্যো র্েোপচরিোলক 04 লক্ষযর্োত্রো 01 01 01 01    

অজমন      

১.২ তনচতকতো কচর্টির সভোর চসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোচয়ত চসদ্ধোন্ত ৬ % পচরিোলক/ 

প্রকল্প 

পচরিোলক 

)সকল( 

% লক্ষযর্োত্রো 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

১.৩  শোসন প্রচতষ্ঠোর চনচর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রেযণ  সভো 

অনুচষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো পচরিোলক 

প্রশোসন 

0১ লক্ষযর্োত্রো 00 ০০ 0১ 01    

অজমন      

১ .৪ শুদ্ধোিোর সংক্রোন্ত প্রচশক্ষণ আযয়োজন প্রচশক্ষণ 

আযয়োচজত 

  ২ সংখ্যো পচরিোলক 

প্রশোসন 

02 লক্ষযর্োত্রো 00 01 ০১ ০০    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পচরযবশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-

পচরযবশ 

    ২ সংখ্যো 

ও 

তোচরে 

পচরিোলক/ 

প্রকল্প 

পচরিোলক 

)সকল( 

02 

 

লক্ষযর্োত্রো  01  01    

অজমন 04-8-21 ১৫-১২-২১  ০২-৬-২২  

অজমন      

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোিোর ককৌশল 

কর্ মপচরকল্পনো, ২০২১-২২ ও তত্রর্োচসক 

পচরবীক্ষণ প্রচতযবদন সংচিি র্ন্ত্রণোলযয় 

দোচেল ও স্ব স্ব ওযয়বসোইযট 

আপযলোডকরণ 

কর্ মপচরকল্পনো  ও 

তত্রর্োচসক 

প্রচতযবদন 

দোচেলকৃত ও 

আপযলোডকৃত 

    ১ তোচরে পচরিোলক 

প্রশোসন 
01 লক্ষযর্োত্রো ১০-7-21 ৩০-১২-2১ ৩১-৩-২২ ২৫-৬-২২    

অজমন      

১.৭ আওতোিীন  আঞ্চচলক/ র্োে প মোযয়র 

কো মোলয় )প্রয োজয কক্ষযত্র( কর্তমক 

দোচেলকৃত জোতীয় শুদ্ধোিোর ককৌশল 

কর্ মপচরকল্পনো ও পচরবীক্ষণ  প্রচতযবদযনর 

ওপর চিডব্যোক প্রদোন  

চিডব্যোক 

সভো/কর্ মশোলো 

অনুচষ্ঠত 

   ৪ তোচরে পচরিোলক 

প্রশোসন 
0১ লক্ষযর্োত্রো 15-7-21       

অজমন      

১.৮ শুদ্ধোিোর পুরস্কোর প্রদোন এবং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোচলকো ওযয়বসোইযট 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুরস্কোর     ১ তোচরে পচরিোলক 

প্রশোসন 
01     25-৬-22    

২.  আচে মক ব্যবস্থোপনো উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে ম বছযরর ক্রয়-

পচরকল্পনো পচরকল্পনো  (প্রকযল্পর  

অনুযর্োচদত বোচষ মক ক্রয় পচরকল্পনোসে)   

ওযয়বসোইযট প্রকোশ 

ক্রয়-পচরকল্পনো 

ওযয়বসোইযট 

প্রকোচশত 

২ তোচরে র্েোপচরিোলক ০১ লক্ষযর্োত্রো 25-7-21       

অজমন      



কো মক্রযর্র নোর্ কর্ মসম্পোদন সূিক 

 

সূিযকর 

র্োন 

একক 

 

বোস্তবোয়যনর 

দোচয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবছযরর 

লক্ষযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগচত পচরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ককোয়োট মোর 

২য় 

ককোয়োট মোর 

৩য় 

ককোয়োট মোর 

৪ে ম 

ককোয়োট মোর 

কর্োট 

অজমন 

অচজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২ .২ প্রকযল্পর PSC ও PIC সভো 

আযয়োজন  

সভো আযয়োচজত ২ সংখ্যো র্েোপচরিোলক ০৪ লক্ষযর্োত্রো ৩০-৯-২১ ২৫-১২-২১ ৩০-৩-২২ ২০-৬-২২    

অজমন      

২ .৩ বোচষ মক উন্নয়ন কর্ মসূচি বোস্তবোয়ন  বোচষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূচি 

বোস্তবোচয়ত 

   ২ % প্রকল্প 

পচরিোলক 

(সকল) 

১০০% লক্ষযর্োত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্োচপ্ত কশযষ প্রকযল্পর সম্পদ 

( োনবোেন, কচম্পউটোর, আসবোবপত্র 

ইতযোচদ) চবচি কর্োতোযবক েস্তোন্তর করো 

প্রকযল্পর সম্পদ 

চবচি কর্োতোযবক 

েস্তোন্তচরত 

    ২ তোচরে প্রকল্প 

পচরিোলক 

(সকল) 

০২ লক্ষযর্োত্রো ৩০-৭-২১ - -- ---    

অজমন      

৩. শুদ্ধোিোর সংচিি এবং দুনীচত প্রচতযরোযি সেোয়ক অর্ন্োর্ন্ কো মক্রর্……………..২০ )অগ্রোচিকোর চভচত্তযত নুযনতর্ পাঁিটি কো মক্রর্( 

৩.১ অনলোইন কসবো বক্স স্থোপন বক্স স্থোপন ৪ সংখ্যো পচরিোলক 

প্রশোসন 

০১ লক্ষযর্োত্রো ০১       

অজমন  ০১  ০১  

৩.২ দুনীচত চবযরোিী সভোর আযয়োজন সভো অনুচষ্ঠত ৪ সংখ্যো পচরিোলক 

প্রশোসন 

০২ লক্ষযর্োত্রো        

অজমন      

৩.৩   ষ্ঠভোযব প্রচশক্ষণ কো মক্রর্ 

সম্পোদযনর লযক্ষয র্চনটচরং 

কজোরদোরকরন 

র্চনটচরং ৪ সংখ্যো পচরিোলক 

প্রচশক্ষণ 

১২ লক্ষযর্োত্রো ০৩ ০৩ ০৩ ০৩    

অজমন      

৩.৪ যুব উন্নয়ন অচিদপ্তযরর ঋণ 

কোয়মক্রযর্ ইযলকেচনক পোশবই িোলুকরন 

র্চনটচরং ৪ সংখ্যো পচরিোলক 

দোঃচবঃ ও 

ঋন 

০২টি কজলো লক্ষযর্োত্রো -- -- ০১ ০১    

অজমন      

৩.৫ দুনীচত চবযরোিী চলিযলট প্রকোশ চবতরন ৪ সংখ্যো পচরিোলক 

প্রশোসন 

১০০০ কচপ লক্ষযর্োত্রো   ১০০০     

অজমন      

 

 

১৩ 

 

 

 



সংয োজনী 5:  

ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন কর্ মপচরকল্পনো ২০২১-২২ র্ন্ত্রণোলয়/ চবভোগ ও দপ্তর/সংস্থো প মোযয়র অচিযসর জর্ন্ 

 

ক্রর্  কর্ মসম্পোদন কক্ষত্র  

 
র্োন 

কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিযকর র্োন 

লক্ষযর্োত্রো ২০২১-২০২২ 

অসোিোরণ উত্তর্ িলচত র্োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন কজোরদোরকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভোবনী িোরণো বোস্তবোয়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভোবনী িোরণো বোস্তবোচয়ত 
তোচরে ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] কসবো সেচজকরণ [১.২.১] একটি কসবো সেচজকৃত  
তোচরে ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

]১.৩ [  কসবো চডচজটোইযজশন [১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি কসবো চডচজটোইজকৃত 
তোচরে ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব ম বোস্তবোচয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, 

সেচজকৃত ও চডচজটোইজকৃত কসবো সংক্রোন্ত 

প মোযলোিনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযয়োচজত  
তোচরে  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নচের ব্যবেোর বৃচদ্ধ [১.৪.১] ই-িোইযল কনোট চনস্পচত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ে ম চশল্প চবপ্লযবর িযোযলঞ্জ কর্োকোযবলোয় 

করণীয় চবষযয় অবচেতকরণ সভো/কর্ মশোলো 

আযয়োজন 

]১.৬.১ [সভো/কর্ মশোলো আযয়োচজত  
সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রোচতষ্ঠোচনক দক্ষতো বৃচদ্ধ  ১৫ 

]২.১ [তথ্য বোতোয়ন েোলনোগোদকরণ  

]২.১.১ [তথ্য বোতোয়যন সকল কসবো বক্স 

েোলনোগোদকৃত 

সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] চবচভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোচদ তথ্য বোতোয়যন 

প্রকোচশত 

সংখ্যো ২ ৪ ৩ ২ 

]২.২ [ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন কর্ মপচরকল্পনো 

বোস্তবোয়ন  

[২.২.১] কর্ মপচরকল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্রচশক্ষণ 

আযয়োচজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

]২.২.২[ই-গভর্ন্মোন্স কর্ মপচরকল্পনো বোস্তবোয়যনর জর্ন্ 

বরোেকৃত অে ম ব্যচয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপচরকল্পনোর বোস্তবোয়ন অগ্রগচত 

প মোযলোিনো সংক্রোন্ত সভো আযয়োচজত 

সংখ্যো ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপচরকল্পনোর অি মবোচষ মক স্ব -মূল্যোয়ন 

প্রচতযবদন র্চন্ত্রপচরষদ চবভোযগ / রক্ষক্ষপতন কর্তমপযক্ষর 

চনকট কপ্রচরত 

তোচরে ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] কদযশ/চবযদযশ বোস্তবোচয়ত ন্যযনতর্ একটি 

উযযোগ পচরদশ মনকৃত 

সংখ্যো ৩ 
৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 

১৪ 



সংয োজনী ৬:  

অচভয োগ প্রচতকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পচরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

কো মক্রযর্র 

কক্ষত্র 

 

র্োন 
কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিক 

 

 

প্রর্োণক 
একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিযকর 

র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্োত্রো ২০২১-২০২২ 

অসোিোরণ 
অচত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

িলচত 

র্োন 

িলচত 

র্োযনর 

চনযম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোচতষ্ঠোচনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অচভয োগ চনষ্পচত্ত কর্ মকতমো (অচনক) 

ও আচপল কর্ মকতমোর তথ্য ওযয়বসোইযট 

তত্রর্োচসক চভচত্তযত েোলনোগোদকরণ  

[১.১.১]  অচনক ও আচপল 

কর্ মকতমোর তথ্য 

েোলনোগোদকৃত এবং 

ওযয়বসোইযট আপযলোডকৃত 

েোলনোগোদ সম্পযন্নর 

সরকোচর পত্র, 

ওযয়বসোইযটর 

চলংক 

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পচরবীক্ষণ 

ও 

সক্ষর্তোবৃচদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] চনচদ মি সর্যয় অনলোইন/ অিলোইযন 

প্রোপ্ত অচভয োগ চনষ্পচত্ত এবং চনষ্পচত্ত সংক্রোন্ত 

র্োচসক প্রচতযবদন উপমতন কর্তমপক্ষ বরোবর 

কপ্ররণ   

[২.১.১] অচভয োগ 

চনষ্পচত্তকৃত  

চনষ্পচত্ত প্রচতযবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমো/কর্ মিোরীযদর অচভয োগ 

প্রচতকোর ব্যবস্থো এবং চজআরএস সিটওয়যোর 

চবষয়ক প্রচশক্ষণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্রচশক্ষণ আযয়োচজত 

অচিস আযদশ, 

আযলোিযসূচি, 

উপচস্থচতর েোচজরো 

সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রর্োচসক চভচত্তযত পচরবীক্ষণ এবং 

তত্রর্োচসক পচরবীক্ষণ প্রচতযবদন উপমতন 

কর্তমপযক্ষর চনকট কপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রর্োচসক 

প্রচতযবদন কপ্রচরত 

পচরবীক্ষণ 

প্রচতযবদন 
  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অচভয োগ প্রচতকোর ব্যবস্থোপনো চবষযয় 

কিকযেোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবচেতকরণ সভো  
[২.৪.১] সভো অনুচষ্ঠত 

সভোর কো মচববরণী 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 

 

১৫ 

 

 



সংয োজনী ৭:  

কসবো প্রদোন প্রচতশ্রুচত বোস্তবোয়ন কর্ মপচরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কো মক্রযর্র 

কক্ষত্র 

 

র্োন 
কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিক 

প্রর্োণক 

 

একক 

 

কর্ মসম্প

ঃোদন 

সূিযকর 

র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্োত্রো ২০২১-২০২২ 

অসোিোর

ণ 

অচত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলত

চঃ 

র্োন 

িলচত 

র্োযনর 

চনযম্ন 

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রোচতষ্ঠোচনক 

 

 

১৩ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্রচতশ্রুচত 

পচরবীক্ষণ কচর্টির চসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

[১.১.১] চসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোচয়ত 

বোস্তবোয়ন 

প্রচতযবদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% 

৮০

% 
৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্রচতশ্রুচত 

তত্রর্োচসক চভচত্তযত 

েোলনোগোদকরণ   

[১.২.১] 

ওযয়বসোইযট 

প্রচত তত্রর্োচসযক 

েোলনোগোদকৃত 

ওযয়বসোইযট 

েোলনোগোদকৃত 

কসবো প্রদোন 

প্রচতশ্রুচত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তো 

অজমন 
১২ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্রচতশ্রুচত 

চবষয়ক  প্রচশক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] 

প্রচশক্ষণ 

আযয়োচজত 

প্রচশক্ষণ 

আযদশ, 

আযলোিযসূচি, 

প্রচশক্ষণোেীযদর 

তোচলকো, 

েোচজরোশীট 

 

সংখ্যো 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  কসবো প্রদোন চবষযয় 

কিকযেোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় 

অবচেতকরণ সভো আযয়োজন 

[১.৩.১]  

অবচেতকরণ 

সভো অনুচষ্ঠত 

সভোর 

কো মচববরণী 
সংখ্যো ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

১৬ 

 



সংয োজনী ৮:  

তথ্য অচিকোর চবষযয় ২০২১-২২ অে মবছযরর বোচষ মক কর্ মপচরকল্পনো  

কো মক্রযর্র 

কক্ষত্র 

 

র্োন 
কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূিযকর 

র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্োত্রো ২০২১-২০২২ 

অসোিোরণ 
অচত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

িলচত 

র্োন 

িলচত 

র্োযনর 

চনযম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোচতষ্ঠোচনক ৮ 

[১.১] চনি মোচরত সর্যয়র র্যধ্য 

তথ্য প্রদোন 

 

[১.১.১] চনি মোচরত 

সর্যয়র র্যধ্য 

তথ্য প্রদোনকৃত 

কর্ মচদবস ৫   ২০ - - -  

 

[১.২] দোচয়ত্বপ্রোপ্ত/ চবকল্প 

দোচয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ মকতমোর পযদ 

কর্ মকতমো চনযয়োগ চনয়চর্তকরণ 

[১.২.১] কর্ মকতমো 

চনযয়োগকৃত 
কর্ মচদবস ৩   ০ ১ ৩ ৫  

 

সক্ষর্তো 

বৃচদ্ধ 

১৭ 

[১.৩] স্বপ্রযণোচদতভোযব 

প্রকোশয োগ্য তথ্য েোলনোগোদ কযর 

ওযয়বসোইযট প্রকোশ 

[১.৩.১] 

েোলনোগোদকৃত তথ্য 

ওযয়বসোইযট 

প্রকোচশত 

তোচরে 

 
৫   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
 

[১.৪] বোচষ মক প্রচতযবদন প্রকোশ  
[১.৪.১] বোচষ মক 

প্রচতযবদন প্রকোচশত  
তোচরে  ৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০১৯ 
  

[১.৫]  তথ্য অচিকোর আইন, 

২০০৯ এর ৫ িোরো অনুসোযর 

 োবতীয় তযথ্যর কযোটোগরী  ও 

কযোটোলক ততচর/ েোলনোগোদকরণ 

[১.৫.১]  তযথ্যর 

কযোটোগরী  ও 

কযোটোলক প্রস্তুতকৃত 

তোচরে ৫   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
 

[১.৬] তথ্য অচিকোর আইন ও 

চবচিচবিোন সম্পযকম 

জনসযিতনতো বৃচদ্ধকরণ 

[১.৬.১]  প্রিোর 

কো মক্রর্ সম্পন্ন 
সংখ্যো ২   ৩ ২ ১   

[১.৭] তথ্য অচিকোর চবষযয় 

কর্ মকতমোযদর প্রচশক্ষণ আযয়োজন    

]১. ৭ .১[  প্রচশক্ষণ 

আযয়োচজত সংখ্যো  ২   ৩ ২ ১   

১৭ 


