
 

 

 
 

 

evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 

 

  

 

 

 

 

    , প্রশিক্ষণ       

Ges 

gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU Gi g‡a¨ স্বাক্ষশিত 
 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³  

 

 

 

 

 
 

 

 

১      ২০১৯ - ৩০    ২০২০ 



 

 

 

m~wPcÎ 

 

 

DcµgwYKv 1 

cÖwkÿY wefv‡Mi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K শিত্র 2 

†mKkb 1 :  রুপকল্প, অশিলক্ষয, ককৌিলগত উদ্দেশ্যসমুহ, কার্ যাবশল 3 

†mKkb 2 : ককৌিলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাশিকাি  Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges লক্ষ¨gvÎvmg~n 4-7 

ms‡hvRbx 1: kãms‡ক্ষপ 8 

ms‡hvRbx 2 : Kg©m¤úv`b m~PKmg~n, ev Í̄evqbKvix কার্ যালয়সমুহ Ges cwigvc c×wZ 9 

ms‡hvRbx 3: Kg©m¤úv`b লক্ষমাত্রা AR©‡bi কক্ষদ্দত্র মাঠ পর্ যাদ্দয়ি অন্যান্য কার্ যালদ্দয়ি শিকট 

সুশিশদ যষ্ট িাশহদা 

10 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

DcµgwYKv  (Preamble) 

 

 
miKvix `ßi/ms ’̄vmgy‡ni cÖvwZôvwbK দক্ষতা e„w×, ¯”̂QZv I Revew`wnZv †Rvi`viKiv, mykvmb 

msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 Gi h_vh_ ev¯Íevq‡bi 

লদ্দক্ষয- 

 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui প্রশিক্ষণ wefv‡Mi cÖavb 

Ges 

 

gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui -Gi g‡a¨ ২০১৯ mv‡ji  Ryb gv‡mi        Zvwi‡L 

GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ স্বাক্ষিীত nj| 

 

 

GB Pzw³‡Z স্বাক্ষিকািী Dfqcক্ষ wbgœwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

প্রশিক্ষণ wefv‡Mi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

 (Overview of the Performance of Training Division) 
 

mv¤úªwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv  
 

 mv¤úªwZK eQimg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©bmg~n:  
 

avb evsjv‡`‡ki Dbœq‡bi g~j wfwË| †UKmB Lv`¨ wbivcËv wbwðZKi‡Yi Rb¨ DbœZ av‡bi RvZ I Drcv`b 

cÖhyw³ D™¢veb Ges m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g G wfwË‡K kw³kvjx Kiv evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui (weª) 

Ab¨Zg লক্ষয| G লদ্দক্ষয weª n‡Z D™¢vweZ RvZ I Drcv`b cÖhyw³ gvV ch©v‡q m¤úªmvi‡Yi Rb¨ প্রশিক্ষণ wefvM 

KvR K‡i _v‡K| m¤úªmviY Kg©Kv‡Û wb‡qvwRZ m¤úªmviY Kgx© I K…lK‡`i প্রশিক্ষণ cÖ`vb K‡i Zv‡`i দক্ষতা 

e„w×i gva¨‡g av‡bi Drcv`bkxjZv e„w× প্রশিক্ষণ wefv‡Mi Ab¨Zg D‡Ïk¨| weMZ wZb eQ‡i, cÖhyw³ n¯ÍvšÍ‡ii 

D‡Ï‡k¨, প্রশিক্ষণ wefv‡Mi gva¨‡g ৪,৬৮২ Rb K„lK, K…wl Kgx© I K…wl Kg©KZ©v†`i cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
 

 mgm¨v Ges P¨v‡jÄmg~n: 

evsjv‡`‡k cÖwZeQi 22 লক্ষ †jvK evo‡Q| G ewa©Z RbmsL¨vi Rb¨ cÖwZeQi 3.30 লক্ষ ‡gwUªK Ub Pvj 

AwZwi³ Drcv`b Ki‡Z n‡e| Ab¨w`‡K K…wl Rwgi cwigvY, Rwgi De©iZv, f~Mf© ’̄ cvwbmn cÖvK…wZK m¤ú` 

Ges K…wl kÖwgK µgvš^‡q n«vm cv‡”Q| G Ae¯’vq Kg Rwg‡Z AwaK Drcv`bkxjZv AR©b M‡elYv কক্ষদ্দত্র GK 

weivU P¨v‡jÄ| GQvov cwiewZ©Z Rjevqyi cÖfv‡e Liv, jeYv³Zv, Rjve×Zv, RjgMœZv, ঠান্ডা, Zvc, 

†cvKvgvKo I †ivMevjvB e „w×i Kvi‡Y fwel¨‡Z †`‡k Lv`¨ Drcv`b K‡g hvIqvi Avk¼v †`Lv w`‡q‡Q| G 

†cÖwক্ষ‡Z, Rjevqyi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv Ges av‡bi Ae¨vnZ Drcv`b e„w×i লদ্দক্ষয weªÕi প্রশিক্ষণ Kvh©µg‡K 

kw³kvjxKiY GKvšÍ Acwinvh©| 
 

 fwel¨r cwiKíbv: 

Pv‡j ¯̂qsm¤ú~Y©Zv‡K †UKmB iƒc cÖ`vb Ges cwiewZ©Z Rjevqyi cÖfve †gvKv‡ejv K‡i av‡bi Drcv`bkxjZv 

evov‡bvi fwel¨Z Kvh©µg‡K ev¯Íevq‡bi Rb¨ উদ্ভাশবত জাত এবং প্রযুশিি সম্প্রসািদ্দণি উদ্দেদ্দশ্য K…lK, K…wl 

Kgx©, m¤úªmviY Kg©KZ©v I       ‡`i সক্ষমতা e„w×i  Rb¨ প্রশিক্ষণ wefvM KZ…©K fwel¨Z cwiKíbvq wewfbœ 

ai‡Yi প্রশিক্ষণ Kg©m~Px MÖnb Kiv n‡q‡Q| †hgb- cÖwkÿK‡`i Rb¨ প্রশিক্ষণ (ToT), weÁvbx‡`i Rb¨ avb 

Drcv`b I M‡elYv cwiKíbv cÖbqb welqK প্রশিক্ষণ, m¤úªmviY Kg©KZ©v‡`i ( GmGGI Ges GbwRI 

Kg©KZ©v) Rb¨ AbyKzj Ges cÖwZKzj cwi‡e‡k avb Drcv`b welqK প্রশিক্ষণ, gvbm¤úbœ avb exR Drcv`b, 

mgwš^Z evjvB (Pest) e¨e ’̄vcbv welqK প্রশিক্ষণ, mgwš^Z cywষ্ট e¨e ’̄vcbv welqK প্রশিক্ষণ, avb Pv‡l cvwb 

e¨e ’̄vcbv welqK প্রশিক্ষণ BZ¨vw`| GQvovI AvaywbK avb Drcv`b cÖhyw³ wel‡q K…lK‡`i প্রশিক্ষণ cÖ`vb 

cwiKíbvq AšÍ©f‚³ Kiv n‡q‡Q| 

২০১৯-২০ A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n:  

* avb Drcv`b welqK cÖhyw³ n Í̄všÍ‡ii D‡Ï‡k¨ 2019-20 A_©eQ‡i ৫১০ Rb K„lK, K…wl Kgx©, m¤úmviY 

Kg©KZ©v I weÁvbx‡K cÖwk¶Y cÖ`vb| 

ট্টার উৎপাদন ২৬.৩ লক্ষ মেট্রিক টন।] 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

†mKkb 1  

 

প্রশিক্ষণ wefvM, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU-Gi iƒcKí (Vision), Awfjক্ষয (Mission), 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic objectives) Ges Kvh©vewj (Functions) 
 

1.1 iƒcKí  
 

ewa©òz RbmsL¨vi Lv`¨ wbwðZKi‡Y                                                          

    | 
 

1.2 অশিলক্ষয 

K…lK, K…wl Kgx©, m¤úªmviY Kg©KZ©v I weÁvbx‡`i প্রশিক্ষণ cÖ`v‡bi gva¨‡g ‡UKmB Lv`¨ wbivcËv AR©‡b mnvqZv 

Kiv| 
 

1.3 †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n  
 

1.3.1 ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

1. av‡bi Drcv`b I Drcv`bkxjZv e„w× 

1.3.2 Avewk¨K  ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

1. দাপ্তশিক কম যকাদ্দে স্বচ্ছতা বৃশি ও জবাবশদশহতা শিশিতকিণ 

2. কম যসম্পাদদ্দি গশতশিলতা আিয়ি ও কসবাি মািবৃশি 

৩. আশথ যক ও সম্পদ ব্যবস্থাপিাি উন্নয়ি 

 

1.4 Kvh©vewj 

1. weÁvbx‡`i Rb¨ AvaywbK avb Drcv`b I †hvMv‡hvM, M‡elYv cwiKíbv cÖbqb I ev Í̄evqb welqK `xN© 

I ¯̂í †gqv`x প্রশিক্ষণ 

2. m¤úªmviY Kgx©‡`i (miKvix/GbwRI) AvaywbK avb Drcv`b welqK প্রশিক্ষণ 

3. avb Drcv`b cÖhyw³ wel‡q K…lK প্রশিক্ষণ 

4. weÁvbx I m¤úªmviY Kg©x‡`i Rb¨ mgwš^Z evjvB e¨e ’̄vcbv, gvwUi mgwš^Z cyw÷ e¨e ’̄vcbv/ডাটা 

শবদ্দেষণ I cvwb e¨e ’̄vcbv welqK প্রশিক্ষণ 

5. K…wl wel‡q B Z_¨ †mev cÖ`vb 

6. AvšÍ©RvwZK I †`kxI প্রশিক্ষণ cÖwZôv‡bi mv‡_ ms‡hvM ’̄vcb 



 

 

‡mKkb 2 
 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges লক্ষ¨gvÎvmg~n   
 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk¨ 

(Strategic 

Objectives) 

‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i 

gvb 

(Weight of 

strategic 

objectives) 

 Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 

indicators) 

GKK 

(Unit 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

(Weight of 

performanc

e indicators) 

cÖK„Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK (Target/Criteria value for 

FY 2018-19) ২০১৯-২০  

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projection)
 

২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২১-২২ 

  AmvaviY AwZ 

DËg 

DËg PwjZ 

gvb 

PwjZ 

gv‡bi 

wb‡gœ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-

১৯* 

100% 90% 80% 70% 60% 

প্রশিক্ষণ wefvM, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU Gi ‡KŠkjMZ D‡Ï‡k¨mg~n 

1| av‡bi 

Drcv`b I  

Drcv`bkxjZv 

 e„w× 

৮০ 

1.1 weÁvbx‡`i 

Rb¨ AvaywbK avb 

Drcv`b, M‡elYv 

cwiKíbv cÖbqb 

I ev Í̄evqb 

welqK `xN© I ¯̂í 

†gqv`x প্রশিক্ষণ 

1.1.1 AvaywbK avb 

Drcv`b I গদ্দবষণা 

পশিকল্পিা প্রিয়ণ, 

বাস্তবায়ি, ডাটা 

শবদ্দেষণ wel‡q 

প্রশিক্ষত weÁvbx 
(দীর্ য/স্বল্প কময়াদী) 

 

 

msL¨v 

(Rb) ২০ ৫৯ ৮০ ৬০ ৩০ - - - ৩০ ৩০ 

1.2 m¤úªmviY 

Kgx©‡`i 

(miKvix/GbwRI/ 

‡emiKvix ms ’̄v) 

AvaywbK avb 

Drcv`b welqK 

প্রশিক্ষণ 

1.2.1 mßvne¨vcx 

AvaywbK avb Drcv`b 

wel‡q প্রশিক্ষত 

GmGGI/ কৃশষ 

কম যকতযা/ কৃশষ 

সম্প্রসািণ কম যকতযা 

(সিকািী/কবসিকািী) 

 

msL¨v 

(Rb) 

৬০ ৭৩০ ৫৩০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৫০০ ৫৫০ 

1.3 AvaywbK avb 

Drcv`b cÖhyw³ 

wel‡q K…lK 

প্রশিক্ষণ 

1.3.1 প্রশিক্ষত K…lK  msL¨v 

(Rb) 
 ১২০০ ৬০০ - - - - -   

1.4 K…wl wel‡q B 

Z_¨ †mev cÖ`vb 

1.4.1 weAvi‡KweÕi 

myweav‡fvMx e¨w³  

msL¨v 

(jক্ষ) 

 

 0.30 ০.৪৫        

* সামশয়ক 



 

 

      প্রশিক্ষণ শবিাদ্দগি আবশশ্যক ককৌিলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০ 

(কমাট মাি-২০) 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌিলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌিলগত 

উদ্দেদ্দশ্যি  মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদি সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদি 

সূিদ্দকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রাি মাি-২০১৯-২০ 

অসািািণ 

(Excellent) 

অশত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িশলত মাি 

(Fair) 

িশলত মাদ্দিি 

শিদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তশিক 

কম যকাদ্দন্ড স্বচ্ছতা 

বৃশি ও জবাবশদশহ 

শিশিতকিণ 

 

৬ 

[১.১] বাশষ যক কম য      চুশি 

     য়  

[১.১.১] সিকাশি কম যসম্পাদি ব্যবস্থাপিা 

সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য শবষদ্দয় প্রশিক্ষণ 

আদ্দয়াশজত 

জির্ন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এশপএ টিদ্দমি মাশসক      শসিান্ত 

বাস্তবাশয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ যবছদ্দিি বাশষ যক 

কম যসম্পাদি চুশিি মূল্যায়ি প্রশতদ্দবদি 

ঊর্ধ্যতি কর্তযপদ্দক্ষি শিকট দাশিল 

তাশিি ০.৫ 
২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 
৩০ জুলাই, 

২০১৯ 
৩১ জুলাই, 

২০১৯ 
০১ আগস্ট, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ যবছদ্দিি বাশষ যক 

কম যসম্পাদি চুশিি অি য-বাশষ যক মূল্যায়ি 

প্রশতদ্দবদি ঊর্ধ্যতি কর্তযপদ্দক্ষি শিকট দাশিল 

তাশিি ০.৫ 
১৩ জানুয়াশি 

২০২০ 

১৬ জানুয়াশি 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়াশি 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াশি 

২০২০ 

২১ জানুয়াশি 

২০২০ 

[১.২]     য় শুিািাি  ক    ও    

অশিকাি      য়  

[১.২.১]     য় শুিািাি কম যপশিকল্পিা 

বাস্তবাশয়ত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অশিদ্দর্াগ প্রশতকাি ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ি 

 

[১.৩.১] শিশদ যষ্ট সমদ্দয়ি মদ্দে অশিদ্দর্াগ 

শিষ্পশত্তকৃত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অশিদ্দর্াগ শিষ্পশত্তসংক্রান্ত মাশসক 

প্রশতদ্দবদি ঊর্ধ্যতি অশিদ্দস দাশিলকৃত 
সংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] কস        প্রশতশ্রুশত 

হালিাগাদকিণ ও বাস্তবায়ি 

 

[১.৪.১] কস        প্রশতশ্রুশত হালিাগাদকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] শিি যাশিত সমদ্দয় ত্রত্রমাশসক বাস্তবায়ি 

প্রশতদ্দবদি ঊর্ধ্যতি অশিদ্দস দাশিলকৃত 
সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] কসবাগ্রহীতাদ্দদি মতামত পশিবীক্ষণ 

           

 

তাশিি ০.৫ 
৩১ শডদ্দসম্বি, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াশি, 

২০২০ 

০৭ 

কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

১৭ 

কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

২৮ কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 



 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌিলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌিলগত 

উদ্দেদ্দশ্যি  মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদি সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদি 

সূিদ্দকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রাি মাি-২০১৯-২০ 

অসািািণ 

(Excellent) 

অশত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িশলত মাি 

(Fair) 

িশলত মাদ্দিি 

শিদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[২] কম যসম্পাদদ্দি 

গশতিীলতা আিয়ি 

ও কসবাি মাি বৃশি 

 
৮ 

[২.১]  ই-িাইশলং পিশত বাস্তবায়ি 

[২.১.১]  ক  িািায় ই-িশথ ব্যবহাি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-িাইদ্দল িশথ শিস্পশত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-িাইদ্দল পত্র জািীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২]  উদ্ভাবিী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

[২.২.১] ন্যযিতম একটি উদ্ভাবিী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প িালুকৃত 
তাশিি ১ ১১ মাি য, ২০২০ ১৮ মাি য, ২০২০ 

২৫ মাি য, 

২০২০ 
১ এশপ্রল, 

২০২০ 
৮ এশপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩]  শপআিএল শুরুি ২ মাস পূদ্দব য 

সংশেষ্ট কম যিািীি শপআিএল ও ছুটি 

িগদায়িপত্র জাশি কিা 

[২.৩.১] শপআিএল আদ্দদি জাশিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি িগদায়িপত্র জাশিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪]  তথ্য বাতায়ি হালিাগাদকিণ [২.৪.১]  অশিদ্দসি সকল তথ্য হালিাগাদকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আশথ যক ও 

সম্পদ ব্যবস্থাপিাি 

উন্নয়ি 

৬ 

[৩.১]  বাদ্দজট বাস্তবায়দ্দি উন্নয়ি 

[৩.১.১]  বাদ্দজট বাস্তবায়ি পশিকল্পিা প্রণীত তাশিি ১ 
১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রমাশসক বাদ্দজট বাস্তবায়ি 

প্রশতদ্দবদি দাশিলকৃত 
সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২]  স্থাবি/অস্থাবি সম্পশত্তি 

হালিাগাদ তাশলকা প্রস্ত্তুত কিা 

[৩.২.১]  স্থাবি সম্পশত্তি তাশলকা 

হালিাগাদকৃত 
তাশিি ০.৫ 

৩ কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

১১ কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

১৮ 

কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

২৫ 

কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

৪ মাি য, ২০২০ 

[৩.২.২]  অস্থাবি সম্পশত্তি তাশলকা 

হালিাগাদকৃত 
তাশিি ০.৫ 

৩ কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

১১ কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

১৮ 

কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

২৫ 

কিব্রুয়াশি, 

২০২০ 

৪ মাি য, ২০২০ 

[৩.৩] অশডট আপশত্ত শিষ্পশত্ত কার্ যক্রদ্দমি 

উন্নয়ি 

[৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব কপ্রশিত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অশডট আপশত্ত শিষ্পশত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টািদ্দিট শবলসহ ইউটিশলটি শবল 

পশিদ্দিাি 

[৩.৪.১] শবশসশস/শবটিশসএল-এি ইন্টািদ্দিট 

শবল পশিদ্দিাশিত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] কটশলদ্দিাি শবল পশিদ্দিাশিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] শবদ্যযৎ শবল পশিদ্দিাশিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 



 

 

 

 

 

Avwg, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui প্রশিক্ষণ wefv‡Mi cÖavb, gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb M‡elYv 

Bbw÷wUDU Gi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b m‡Pó _vKe|  
 

Avwg, gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU, ms ’̄v cÖavb wnmv‡e evsjv‡`k avb M‡elYv 

Bbw÷wUD‡Ui প্রশিক্ষণ wefv‡Mi cÖav‡bi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b 

cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv প্রদাি Kie| 

 

 

 

স্বাক্ষশিত: 

 

 

 

 

 

 



 

 

সংদ্দর্াজিী-১ 

িব্দসংদ্দক্ষপ   

 
µwgK b¤^i িব্দসংদ্দক্ষপ weeiY 

1 GAviwW G¨vWvcwUf wimvP© wWwfkb 

2 weAviAviAvB/weª evsjv‡`k ivBm wimvP© Bbw÷wUDU 

3 weGwWwm evsjv‡`k GwMÖKvjPvi †W‡fjc‡g›U K‡c©v‡ikb 

4 weGAviwm evsjv‡`k GwMÖKvjPvivj wimvP© KvDwÝj 

5 weAvi‡Kwe esjv‡`k ivBm b‡jR e¨vsK 

6 wWGB wWcvU©‡g›U  Ae GwMÖKvjPvivj G·‡Ubkb 

7 GdGgwcGBPwU dvg© †gwkbvwi GÛ †cvónvi‡f÷ ‡UK‡bv‡jvwR 

8 wRwKDGb ‡MÖBb †KvqvwjwU GÛ wbDwUªkb 

9 wRAviGm ‡R‡bwUK wi‡mv‡m©m GÛ wmW 

10 AvBWweøDGg Bwi‡Mkb GÛ IqvUvi g¨v‡bR‡g›U 

11 AvBGwcwc Bw›U‡MÖ‡UW GwMÖKvjPvivj cÖWvw±wfwU cÖ‡R± 

12 wcwcAviwW cvewj‡Kkbm GÛ cvewjK wi‡jkbm wWwfkb 

13 AviGdGm ivBm dvwg©s wm‡÷gm 

14 GmwmG wmW mvwU©wd‡Kkb G‡RwÝ 

15 WweøDGgGg IqvK©kc †gwkbvwi GÛ †g‡›U‡bÝ 

 

 
 

 

 



 

 

সংদ্দর্াজিী-২ 

কম যসম্পাদি সুিকসমুহ, বাস্তবায়িকািী কার্ যালয়সমুহ পশিমাপ পিশত এি শববিণ। 

 

µwgK 

b¤^i 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PKmg~n weeiY ev Í̄evqbKvix BDwbU cwigvc c×wZ Ges 

DcvËm~Î 

mvaviY 

gšÍe¨ 

1 ১.১ weÁvbx‡`i 

Rb¨ AvaywbK avb 

Drcv`b, M‡elYv 

cwiKíbv cÖbqb 

I ev Í̄evqb 

welqK `xN© I ¯̂í 

†gqv`x প্রশিক্ষণ 

 ১.১.১ AvaywbK িাি 

Drcv`b I গদ্দবষণা 

পশিকল্পিা প্রিয়ণ, 

বাস্তবায়ি, ডাটা শবদ্দেষণ 

wel‡q প্রশিক্ষত weÁvbx  

িাি Drcv`b শবষদ্দয় শবজ্ঞািীদ্দদি জ্ঞাি I গদ্দবষণা 

দক্ষতা বৃশিি জন্য প্রশিক্ষণ প্রদাি কিা হয়। 

প্রশিক্ষণ শবিাগ শব্র weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 

 

২  ১.২ m¤úªmviY 

Kgx©‡`i 

(miKvix/GbwRI/ 

‡emiKvix ms ’̄v) 

AvaywbK avb 

Drcv`b welqK 

প্রশিক্ষণ 

 ১.২.১ mßvne¨vcx AvaywbK 

avb Drcv`b wel‡q 

প্রশিক্ষত GmGGI/ কৃশষ 

কম যকতযা/ কৃশষ সম্প্রসািণ 

কম যকতযা 

(সিকািী/কবসিকািী) 

K…l‡Ki wbKU D™¢vweZ RvZ I cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi 

Rb¨ m¤úªmviY Kg©KZ©v, gvVKg©x‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb Kiv nq| 

cÖwkÿY wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt 

Kvh©vjqmg~n  এ                     

weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 

 

৩ 1.3 AvaywbK avb 

Drcv`b cÖhyw³ 

wel‡q K…lK 

প্রশিক্ষণ 

1.3.1 প্রশিক্ষত K…lK                              ক      ও 

         

cÖwkÿY wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt 

Kvh©vjqmg~n এ                     

weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 

 

৪. K…wl wel‡q B-

Z_¨ †mev cÖ`vb 

weAvi‡KweÕi  

myweav‡fvMx e¨w³ 

K…l‡Ki wbKU D™¢vweZ RvZ I cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi 

Rb¨ weAvi‡KweÕi gva¨‡g K…wl wel‡q B-K…wl †mev 

cÖ`vb Kiv nq|   

cÖwkÿY wefvM, K…wl cwimsL¨vb wefvMmn 

Ab¨vb¨ mswkøó wefvMmg~n 

weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, 

Rvb©vj I Ab¨vb¨ cÖKvwkZ 

cÖwZ‡e`b 

 

 



 

 

সংদ্দর্াজিী-৩ 

কম যসম্পাদদ্দিি লক্ষযমাত্রা অজযদ্দিি কক্ষদ্দত্র মাঠ পর্ যাদ্দয়ি অন্যান্য কার্ যালদ্দয়ি শিকট সুশিশদ যষ্ট িাশহদাসমুহ 

 

cÖwZôv‡bi bvg mswkøó Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK D³ cªwZôv‡bi wbKU 

Pvwn`v/cÖZ¨vkv 

Pvwn`v/cÖZ¨vkvi 

†hŠw³KZv 

 

cÖZ¨vkv c~iY bv n‡j m¤¢ve¨ 

cÖfve 

K…wl m¤úªmviY 

Awa`ßi/অন্যান্য 
m¤úªmviY Kgx© ©‡`i 

AvaywbK avb Drcv`b 

wel‡q cÖwkক্ষণ 

mßvne¨vcx AvaywbK avb 

Drcv`b wel‡q প্রশিশক্ষত 

ব্যাশি 

cÖhyw³ m¤úªmviY K…wl Z_v K„l‡Ki Dbœq‡b 

Acwinvh© 
av‡bi Drcv`bkxjZv ক্ষশতগ্রস্থ 

n‡e 

 

  


