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রযরষ্ট-‘খ’ 

দপ্তয/ংস্থায ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয কাঠামভা 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

ভারযচারক, ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ 

এফাং 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 
যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা  জফাফরদর সজাযদায 

কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ 

রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্য- 

 

 
ভারযচারক, ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ 

এফাং 

রচফ, ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায-এয ভদে 

২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২৯ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত 

দরা। 

 
এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূ ম্মত দরন : 
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ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 
 

Overview of the performance of Bangladesh Shishu Academy 
 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ : 
 

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয ৬৪টি সজরা অরপ  ৬টি উদজরা অরপদয ভােদভ প্রায় ৪২টি কাম িক্রভ ফা স্তফারয়ত য় 

এফাং এয ভােদভ রফগত ৩ ফছদয প্রায় ৯০ রক্ষ রশু অাংগ্রদণয সুদমাগ সদয়দছ। এছাড়া রশুয রফকাদ প্রাযরিক 

রক্ষা প্রকদল্পয ভােদভ প্ররত সকদে ৩০ জন (৪-৫ ফছয ফয়ী রশু) কদয ৬১টি সকদেয ভােদভ ১৮৩০ জন রশু, রশু 

রফকা এফাং প্রাক-প্রাথরভক রক্ষায সুদমাগ প্রদান কযা দয়দছ। প্ররত ফছয ৩২টি রফলদয় উদজরা ম িায় সথদক শু রু 

কদয জাতীয় ম িাদয় জাতীয় রশু পুযস্কায  দরগত ৪টি রফলদয় সভৌসুভী প্ররতদমারগতায আদয়াজন কযা য়।রফগত ৩ 

ফছদয প্রায় ৮ রমক্ষয অরধক রশু এ প্ররতদমারগতায় অাংগ্রণ কদয।  

রফগত ৩ ফছদয ১ রক্ষ ৫ াজায রশুদক ঙ্গীত, নৃতয, রচত্রাাংকন, আবৃরি, গীটায, অরবনয় সভাট ১১টি রফলদয় 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  এছাড়া ঢাকায াবায  উিযা, সনত্রদকানা সজরায সভানগঞ্জ, ভয়ভনরাং সজরায 

রত্রার, গাজীপুয সজরায কারীগঞ্জ এ াাংস্কৃরতক প্ররক্ষ্ণ কাম িক্রভ ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। ফঙ্গফন্ধুদক জাদনা 

ফাাংরাদদ জাদনা ীল িক কভ িসূরচ গ্রণ কযা দয়দছ। আভায কথা সান ীল িক কভ িসূরচয আতায় সছাটযা ফরদফ ফড়যা 

শুনদফন রদযানাসভয কভ িসূরচয আদয়াজন কযা য়। জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু সে মুরজবুয যভাদনয জন্মরদফ উরদক্ষ্য 

২০১৭ এফাং ২০১৮ াদর ২টি স্মাযক ডাকটিরকট প্রকা কযা য়। প্রথভফাদযয ভত চট্টগ্রাভ সজরা কাম িারদয় বফাদে 

ভাদতা ছড়াগাদন ীল িক কভ িসূরচয আদয়াজন কযা য়। রশুদদযদক অরধক াদয াদঠ ভদনাদমাগী কদয সতারায রক্ষয 

রফগত রতন ফছদয সভাট ৭৩টি রশুদতাল গ্রন্থ প্রকা কযা দয়দছ। এছাড়া ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয সকেীয় 

কাম িারদয়য সে যাদর রশু গ্রন্থাগায,  সে যাদর রশু জাদুঘয   সে যাদর আট ি  গ্যারাযী আধুরনকায়ন কযা 

দয়দছ। রশু রফশ্বদকাল াংস্কযণ, অরবধান, রচযায়ত ারতয  ঐরতয রযরচরত মূরক কভ িসূরচয আতায় ১০০টি ফই 

প্রকারত দয়দছ। রশুয প্রাযরিক মত্ন  রফকাদয ভরিত নীরত-২০১৩ এয আতায় সজরা  উদজরা এফাং 

ইউরনয়ন রবরিক ইরররড করভটি গঠন কযা দয়দছ। রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকদল্পয ভােদভ ২০টি সড- 

সকয়ায সন্টাদয ৮০০ জন রশুদক সফা প্রদান কযা দয়দছ। াযাদদদ ৬টি রশু রফকা সকদেয ভােদভ সভাট ৭৬০ 

জন দুস্থ  অায় রশুদক োদ্য, ফস্ত্র, রক্ষ্া, আফান এফাং াভারজক ম্পৃিতা রশুয অরধকায রনরিত কযায 

জন্য াফ িক্ষ্রণক সুরফধা প্রদান কযা দয়দছ। 
 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ : 

রশুদদযদক বরফষ্যদতয সুনাগরযক রাদফ গদড় সতারা এফাং তৃণমূর ম িাদয়য রশুদদয ভাদঝ সুপ্ত প্ররতবায 

সুদমাগ সৃরি কযদত না াযা।  

বরফষ্যৎ রযকল্পনা : 

রশুয সুপ্ত প্ররতবা রফকাদয রদক্ষ্য াাংস্কৃরতক প্র রক্ষ্দণয ভােদভ রশুয প্ররত রাংতা প্ররতদযাধ এফাং 

সদদয কর দুুঃস্থ রশুদক াভারজক রনযািা কভ িসূরচয অন্তর্ভ িি কযা। জাতীয় রশু উন্নয়ন নীরত-২০১১-এয 

আদরাদক সদদয কর রশুদক তায অরধকায রনরিতকযদণয  রদক্ষ্য রফরবন্ন কভ িরযকল্পনা প্রণয়দনয ভােদভ 

রশুদদয সদদয বরফষ্যৎ সমাগ্য সুনাগরযক রাদফ গদড় সতারায কাম িক্রভ গ্রণ। 

২০২০-২১ অথ ি ফছদযয িাব্য অজিনমূ : 

 

 

  ১৭ ভাি ি জাতীয় রশু রদফ ও জারতয রতায জন্মত ফারল িকী অনুষ্ঠান উদমান; 

  ২০টি রশুদতাল গ্রন্থ প্রকা; 

  ৩৬,০০০ জন রশুদক রফরবন্ন রফলদয় াাংস্কৃরতক প্ররক্ষ্ণ প্রদান; 

  রাইদেরয অদটাদভনকযণ; 

  ৭২৫ দুুঃস্থ রশুদক রশু রফকা সকদেয ভােদভ সুরফধা প্রদান; 

  ৪,০০,০০০ রশুয ভনন, সভধা  াাংস্কৃরতক রফকা; 

 ৪০টি সড-সকয়ায সন্টায-এয ভােদভ ৮০০ রশুদক সফা প্রদান। 
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সকন-১ 

 
ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষ্য (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ ( Strategic 

objectives),প্রধান কাম িাফরর (Function) : 
 

১.১ রূকল্প (Vision) : 

রফকরত রশু। 
 

১.২ অরবরক্ষ্ (Mission) : 

ঠিক রযচম িা  প্ররক্ষ্দণয ভােদভ রশুয প্ররতবা রফকা াধন । 
 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic objectives) : 

১.৩.১ ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয সকৌরগত উদেশ্যমূ : 

১. রশুয সভধা ভনন রফকাদয ভােদভ আদ ি নাগরযক রাদফ গদড় সতারা, রশুয রফকা  াভারজক 

রনযািা সজাযদাযকযণ 

২. রশুয সুযক্ষ্া, রনম িাতন প্ররতদযাধ  অরধকায প্ররতষ্ঠা। 
 

১.৩.২আফরিক ককৌরগত উমেিমূ : 

১. কভ িম্পাদমন গরতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃরি; 

২. দাপ্তরযক কভ িকাকে স্বচ্ছতা বৃরি ও জফাফরদর রনরিতকযণ; 

৩. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 
 

১.৪ প্রধান কাম িাফরর (Functions) : 

১. মুরজফ জন্মতফারল িকী উদমান; 

২. রশুদদয াাংস্কৃরতক প্ররক্ষ্ণ; 

৩. রফরবন্ন জাতীয়  আন্তজিারতক রদফ উদমান; 

৪. রফশ্ব রশু রদফ  রশু অরধকায প্তা উদমান; 

৫. জাতীয় রশু রদফউদমান;   

৬. জাতীয় রশু  সভৌসুরভ পুযস্কায প্ররতদমারগতা; 

৭. রশুদতাল গ্রন্থ প্রকা; 

৮. রশু রফকা সকে রযচারনা; 

৯. প্রাক-প্রাথরভক  রশু রফকা কাম িক্রভ; 

১০. রশুয রাইদেযী ব্যফায;  

১১. প্রারনক ভাদনান্নয়ন; 

১২. প্ররক্ষ্ক মূূ্ল্যায়ন; 

১৩. ফঙ্গফন্ধুমক জামনা ফাংরামদকক জামনা; 

১৪. আন্তজিারতক রশু রফরনভয় কাম িক্রভ (াাংস্কৃরতক); 

১৫. রশু আনন্দদভরা; 

১৬. রশুদদয আকাঁ রিত্র প্রদ িনীয আদয়াজন  

১৭. রশুদতাল চররিত্র প্রদ িন। 
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সকন -২ 

 
ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরারপ/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

 
কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

 
একক 

( Unit) 

 
প্রকৃত অজিন 

 

 

 
রক্ষ্যভাত্রা 

 
দক্ষ্ণ 

 

 
রনধ িারযত রক্ষ্ভাত্রা অজিদনয সক্ষ্দত্র 

সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

 
উািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সভধা রফকাদ রশুদদয অাংগ্রণ 

বৃরদ্ধ। 

রফকরত রশু াংখ্যা (রক্ষ্) ১৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৮.০০ ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ। ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয 

ফারল িক প্ররতদফদন। 

সদাত্বদফাদধ রশুদদয উদ্বুদ্ধকযণ।  সদাত্বদফাদধ উদ্বুদ্ধ রশু াংখ্যা (রক্ষ্) ১৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৮.০০ ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ। ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয 

ফারল িক প্ররতদফদন। 

রশু অরধকায ফাস্তফায়দন রশুদদয 

অাংগ্রণ বৃরদ্ধ। 

অাংগ্রণকাযী রশু াংখ্যা (রক্ষ্) ৮.০০ ৮.৫০ ০৯.০০ ০৯.৫০ ১০.০০ ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ। ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয 

ফারল িক প্ররতদফদন। 

রশুদদয াযীরযক, ভানরক 

রফকাদ অাংগ্রণ বৃরদ্ধ। 

অাংগ্রণকাযী রশু াংখ্যা (রক্ষ্) ২.২০ ২.৪০ ২.৬০ ২.৮০ ৩.০০ ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ। ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয 

ফারল িক প্ররতদফদন। 

রশুদদয সুপ্ত প্ররতবা রফকাদ 

াঠাবযাদ অাংগ্রণ বৃরদ্ধ। 

প্ররক্ষ্ণ প্রাপ্ত  রফকরত 

রশু 

াংখ্যা  ১৩০০০ ১৪০০০ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৭০০০ ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ। ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয 

ফারল িক প্ররতদফদন। 
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 সকন – ৩ 

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয সকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্ভাত্রামূ 

 

 

 

সকৌতগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনািরত 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ্ণ 
(Projection)  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ণ 
(Project) 

২০২২-২৩ 

 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররতভা

ন 
চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

      ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভযসকৌরগত উদেশ্যমূ  

 

 

 

(১)  রশুয 

সভধা ভনন 

রফকাদয 

ভােদভ 

আদ ি 

নাগরযক 

রাদফ গদড় 

সতারা, রশুয 

রফকা  

াভারজক 

রনযািা 

সজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

 
৬০ 

১.১ রশুদদয াাংস্কৃরতক 

প্ররক্ষ্ণ প্রদান। 

১.১.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(াজায) 

০৫.০০ ৪২ ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৭ ৩৮ 

১.২ রশুদদয াাংস্কৃরতক 

প্ররক্ষ্ণ রযদ িন/ ই- 

ভরনটরযাং। 

১.২.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা  ০৫.০০ ০০ ০০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৩ রশুদতাল গ্রন্থ প্রকা। ১.৩.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

 

০৫.০০ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪ 

১.৪ভারক ‘রশু’ রত্রকা 

প্রকা 

১.৪.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

 

০৫.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৫ রশুদদয রাইদেরয 

ব্যফাদযয সুদমাগ প্রদান। 

১.৫.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা ০৫.০০ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১৭০০০ ১৮০০০ 

১.৬ জাতীয় রশু  সভৌসুভী 

পুযস্কায প্রদান। 

১.৬.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা ০৫.০০ ২.৮০ ২.৮২ ২.৮৩ ২.৮২ ২.৮১ ২.৮০ ২.৭৯ ২.৮৪ ২.৮৫ 

১.৭ রশুয রফকাদ প্রাযরিক 

রক্ষ্া প্রদান। 

১.৭.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা ০৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ - - - ৪২০০ ৪২০০ 
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-২- 

 

সকৌতগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনািরত 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ্ণ 
(Projection)  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ণ 
(Project) 

২০২২-২৩ 

 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররতভা

ন 
চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

      ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভযসকৌরগত উদেশ্যমূ  

  ১.৮ রশু রফকা সকে 

রযচারনা। 

১.৮.১ 

সুরফধাফরিত রশু 

উকাযদবাগী 

ভরষ্ট াংখ্যা  ৫.০০ ৭৫০ ৭৬০ ৭২৫ ৭১৫ ৭০৫ ৬৯৫ ৬৮৫ ৭৩০ ৭৪০ 

১.৯ রশু জাদুঘয রযদ িদনয 

ভােদভ সদ  রফদদদয 

ইরতা ঐরতয ম্পদকি 

রশুদদয রযরচত কযাদনা। 

১.৯.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৯০০০ ১০০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ১২০০০ ১৩০০০ 

১.১০ রশুয ভনন, সভধা  

াাংস্কৃরতক রফকা। 

১.১০.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৫.০০ ৩.৫০ ৪.০০ ৪.১০ ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৭০ ৪.২০ ৪.৩০ 

১.১১ রশুয রফকাদ প্রাযরিক 

রক্ষ্া প্রকদল্পয ভােদভ ৪০টি 

সড-সকয়ায সনটায 

রযচারনা। 

১.১১.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৪০০ ৮০০ ৮০০ - - - - ৮০০ ৮০০ 

১.১২জাাদন রশু াাংস্কৃরতক 

দর সপ্রযণ 

১.১৩.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(জন) 

৫.০০ ৬ ৬ ৬ - - - - ৬ ৬ 

১.১৩তুযদস্ক রশু াাংস্কৃরতক 

দর সপ্রযণ 

১.১৪.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(জন) 

৫.০০ ১৪ ১৪ ১৪ - - - - ১৪ ১৪ 
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-৩- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সকৌতগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনািরত 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ্ণ 
(Projection)  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ণ 
(Project) 

২০২২-২৩ 

 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররতভা

ন 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

      ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভযসকৌরগত উদেশ্যমূ  

  ১.১৪বাযদতয করকাতায় 

আন্তজিারতক ফইদভরায় 

অাংগ্রণ 

১.১৫.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

 

৪.০০ ২ ৪ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১৫মুরজফফল ি উদমান 

এফাং ফঙ্গফন্ধুয জন্মরদন 

উরদক্ষ্য ফইদভরায 

আদয়াজন। 

১.১৬.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

 

৪.০০ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 
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- ৪- 

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয সকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্ভাত্রামূ 

 

 

 

 

 

 

 

সকৌতগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনািরত 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ্ণ 
(Projection)  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ণ 
(Project) 

২০২২-২৩ 

 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররতভা

ন 
চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

      ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভযসকৌরগত উদেশ্যমূ  

 

 

 

 

 

 
২. রশুয 

সুযক্ষ্া, 

রনম িাতন 

প্ররতদযাধ  

অরধকায 

প্ররতষ্ঠা। 

 

 

 

 

 

 

 
১৫ 

(২.১) রশু অরধকায 

ম্পদকি দচতনতায 

রদক্ষ্ রশু রদফ  

রশু অরধকায প্তা 

উদমান। 

২.১.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৬.০০ ৬.৫০ ৭.০০ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৭.৫০ ৮.০০ 

(২.২) প্রাযরিক রক্ষ্া 

প্রদাদনয ভােদভ 

রশুদদযরক্ষ্াগ্রদণয 

সুদমাগ রনরিত কযা। 

২.২.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ - - - - ৪২০০ ৪২০০ 

(২.৩) রশু অরধকায 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্ 

রশুদদয রফরবন্ন 

কাম িক্রভ গ্রণ। 

২.৩.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৪.০০ ১৭.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ১৭.৫০ ১৭.০০ ১৬.৫০ ১৬.০০ ১৮.৫০ ১৯.০০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূচদকযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ  

জফাফরদর রনরিতকযণ 

১০ 

[১.১] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এরএ’য কর বত্রভারক 

প্ররতমফদন ওময়ফাইমে প্রকারত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা 

অনুরষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিািায/উত্তভ িি িায রফলময় 

অংীজনমদয মঙ্গ ভত রফরনভয় 
[১.২.১] ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরবমমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

রফলময় কফা গ্রীতা /অংীজনমদয 

অফরতকযণ 

[১.৩.১]অফরতকযণ বা আদয়ারজত ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলময় 

কফা গ্রীতামদয অফরতকযণ 
[১.৪.১]অফরতকযণ বা আদয়ারজত   ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

ংক্রান্ত ত্রত্রভারক প্ররতমফদন 

উর্ধ্িতন কর্তিমক্ষয রনকে কপ্রযণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রভারক প্ররতমফদন 

কপ্ররযত 
ংখ্যা ২ ৪ ৩    

[২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন  

সফায ভান বৃরদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রডরজটার সফা  চালুকযণ 
[২.২.১] একটি নতুন রডরজটার সফা 

চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

দপ্তয/ংস্থায আফরশ্যকসকৌরগতউদেশ্যমূ ২০২০-২১(প্রস্তারফত) 
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[২.৩] সফা রজকযণ 
[২.৩.১] একটি  রজকৃত সফা 

অরধদক্ষ্দত্র ফাস্তফারয়ত 
াংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কভ িচাযীদদয প্ররক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রমতযক কভ িিারযয জন্য 

প্ররক্ষণ আময়ারজত 
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্ি প্রমতযক 

কভ িিাযীমক এরএ রফলময় প্রদত্ত 

প্ররক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি আতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ িচাযীদক এরএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ িক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফারল িকক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরডর) 

/ফাদজট ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডট আরি রনষ্পরি 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রক্ষীয় বায় উস্থামনয 

জন্য ভন্ত্রণারময় প্রস্তাফ কপ্ররযত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরডট আরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা ভন্ত্রণারয়/রফবামগ 

কপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা ভন্ত্রণারয়/রফবামগ 

কপ্ররযত 

তারযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আরভ ভারযচারক, ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ, রচফ, ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়-এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, এই 

চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ রচফ, ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়,  ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয ভারযচারক-এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, এই 

চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

স্বাক্ষ্রযত : 

 

 

 

 

 

 

 

ভারযচারক     

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ                         তারযে  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচফ    

ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়                        তারযে  
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংসক্ষ্ (Acronyms) 

 

 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংসক্ষ্ (Acronyms) রফফযণ 

 

১. রফএএ ফাংরামদরশুএকামডরভ 

২. ভররফভ ভররা ও রশুরফলয়কভন্ত্রণারয় 

৩. ইএরররডর রশুযরফকামপ্রাযরিকরক্ষাপ্রকল্প 
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াংদমাজনী  ২ : ফাাংরাদদ রশু একাদডরভযকভ িম্পাদন সূচকমূ ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূএফাং রযভা 

দ্ধরত-এয রফফযণ 
 

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

কাম িক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাো, 

াো 

প্রদি প্রভাণক প্রভাণদকয উাি 

সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. (১.১) রশুদদয 

াাংস্কৃরতক  

প্ররক্ষ্ণ  প্রদান। 

১.১.২ 

উকাযদবাগী 

রশু 

রশুদদয সৃজনীরতা  সুপ্ত 

প্ররতবা রফকা াধদনয 

সুদমাগ সৃরষ্টয  রদক্ষ্   ঙ্গীত, 

নৃতয, রচত্রাাংকন, আবৃরি, 

অরবনয়, তফরা, রগটায 

ইতযারদ রফলদয় প্র রক্ষ্ণ 

প্রদান। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্ররক্ষ্ণ 

াো) 

ারজযা 

কযরজস্টায 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

২. ১.২ রশুদদয 

াাংস্কৃরতক প্ররক্ষ্ণ 

রযদ িন/ ই- 

ভরনটরযাং। 

১.২.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

রশুদদয সৃজনীরতা  সুপ্ত 

প্ররতবা রফকা াধদনয 

সুদমাগ সৃরষ্টয  রদক্ষ্   ঙ্গীত, 

নৃতয, রচত্রাাংকন, আবৃরি, 

অরবনয়, তফরা, রগটায 

ইতযারদ রফলদয় প্র রক্ষ্ণ 

প্রদাদনয রযদ িন/ ই- ভরনটরযাং । 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্রান) 

অন-রাইন 

ভরনেরযং 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

৩. ১.৩ রশুদতাল গ্রন্থ 

প্রকা। 
১.৩.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ফাাংরা বালায়  রশুদদয জন্য 

রফরবন্ন রফলদয় উন্নতভাদনয ফই 

এফাং সকালগ্রন্থ  ভারক 

‘‘রশু’’ রত্রকা প্রকা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্রকানা) 

প্রকারত 

ফইময়য তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

৪. ১.৪ভারক ‘রশু’ 

রত্রকা প্রকা 

১.৪.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ফাাংরা বালায়  রশুদদয জন্য 

রফরবন্ন রফলদয় উন্নতভাদনয ফই 

এফাং সকালগ্রন্থ  ভারক 

‘‘রশু’’ রত্রকা প্রকা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্রকানা, রশু 

াো) 

প্রকারত 

রশু রত্রকায 

তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

৫. ১.৫ রশুদদয 

রাইদেরয ব্যফাদযয 

সুদমাগ প্রদান। 

১.৫.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

রশুদদয াঠাবযা বৃরদ্ধ এফাং 

রাইদেরযয প্ররত আকৃষ্ট কযায  

রদক্ষ্  রফরবন্ন রক্ষ্া 

প্ররতষ্ঠাদনয রশু রাইদেরযদত 

এদ ড়াশুনায সুদমাগ সৃরষ্ট 

কযা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(রাইদেরয 

াো) 

ারজযা 

কযরজস্টায 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

৬. ১.৬ জাতীয় রশু  

সভৌসুভী পুযস্কায 

প্রদান। 

১.৪.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

তৃণমূর ম িাদয়য রশুদদয সুপ্ত 

প্ররতবা রফকাদয সুদমাগ সৃরষ্ট 

এফাং রফরবন্ন রফলদয় 

সভধাম্পন্ন রশুদদয স্বীকৃরত 

প্রদাদনয জন্য রশু পুযস্কায 

প্রদান। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(াাংস্কৃরতক 

অনুষ্ঠান, াো) 

প্ররতমমাগীতায় 

অংগ্রমণয 

তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

 

 

 

৭. ১.৭ রশুয রফকাদ ১.৫.১ দুুঃস্থ  সুরফধাফরিত রশুদদয ফাাংরাদদ রশু বরতিকৃত রশুমদয ফাাংরাদদ রশু 
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প্রাযরিক রক্ষ্া 

প্রদান। 
উকাযদবাগী 

রশু 

সভধায রারন এফাং 

রফদ্যারয়মুেী কযা। 

একাদডরভ 

(প্রান াো) 

তাররকা একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

৮. ১.৮ রশু রফকা 

সকে রযচারনা। 
১.৮.১ 

সুরফধাফরিত 

রশু 

উকাযদবাগী 

দুুঃস্থ  সুরফধাফরিত রশুদদয 

োফায  ফাস্থান 

সরোড়া, রচরকৎা প্রদাদনয 

ভােদভ পুনফ িান কযা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্রান াো) 

রনফাী রশুমদয 

তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

৯. ১.৯ রশু জাদুঘয 

রযদ িদনয ভােদভ 

সদ  রফদদদয 

ইরতা ঐরতয 

ম্পদকি রশুদদয 

রযরচত কযাদনা। 

১.৯.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

রশু জাদুঘদযয ভােদভ সজরা 

 উদজরায ভানরচত্র  তথ্য 

রফফযণী স্থানীয় ইরতা 

ঐরতদযয রনদ িন, মুরিযুদদ্ধয 

ইরতা, জাতীয়  

আন্তজিারতক ব্যরিদত্বয জীফন 

আদ ি ম্পদকি রশুদদয 

রযরচত কযাদনা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(জাদুঘয াো) 

রযদ িন 

কযরজস্টায 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১০. ১.১০ রশুয ভনন, 

সভধা  াাংস্কৃরতক 

রফকা। 

১.১০.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

রশুয ভনন, সভধা  

াাংস্কৃরতক রফকাদয  রদক্ষ্   

রশু উন্নয়ন কভ িসূরচয 

আতায় ৬৪টি সজরা অরপ 

 ৬টি উদজরা অরপদয 

ভােদভ প্ররত ফছয ৩৫টি 

কাম িক্রভ ফাস্তফারয়ত য়। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(াাংস্কৃরতক, 

অনুষ্ঠান াো) 

অনুষ্ঠামন 

অংগ্রণকাযীয 

তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১১. ১.১১ রশুয রফকাদ 

প্রাযরিক রক্ষ্া 

প্রকদল্পয ভােদভ 

৪০টি সড-সকয়ায 

সনটায রযচারনা। 

১.১১.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

গাদভ িন্ট ক ভীয রশুদদয 

ফাস্থান রচি রফদনাদন, 

সেরাধুরা, রযষ্কায রযচ্ছন্নতা, 

রচরকৎা, রযচম িা, মত্ন  

প্রাক ঠদনয ভােদভ ারফ িক 

রফকাদ ায়তা কযা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(রশুয রফকাদ 

প্রাযরিক রক্ষ্া 

প্রকল্প ৩য় 

ম িায়) 

উকায কবাগী 

রশুমদয তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১২. ১.১২জাাদন রশু 

াাংস্কৃরতক দর 

সপ্রযণ 

১.১৩.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

কদীয়াংস্কৃরতকআদান-প্রদান 

 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(াাংস্কৃরতক, 

অনুষ্ঠান াো) 

রনফ িারিত 

রশুমদয তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১৩. ১.১৩তুযদস্ক রশু 

াাংস্কৃরতক দর 

সপ্রযণ 

১.১৪.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

কদীয়াংস্কৃরতকআদান-প্রদান 

 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(াাংস্কৃরতক, 

অনুষ্ঠান াো) 

রনফ িারিত 

রশুমদয তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১৪. ১.১৪বাযদতয 

করকাতায় 

আন্তজিারতক 

ফইদভরায় 

অাংগ্রণ 

১.১৫.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

কদীয়ংস্কৃরত ও 

ারমতযযআদান-প্রদান 

 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

( প্রান  

প্রকানা) 

যকারয আমদ ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১৫. ১.১৫মুরজফফল ি 

উদমান এফাং 

১.১৬.১ 

উকাযদবাগী 

জারতযরতা ও মুরিযুি 

ম্পমকিরশু-

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ ( 

অনুষ্ঠামন 

অংগ্রণকাযীয 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 
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ফঙ্গফন্ধুয জন্মরদন 

উরদক্ষ্য ফইদভরায 

আদয়াজন। 

রশু রকমাযমদযউদ্বুিকযণ 

 

প্রান  

প্রকানা) 

তাররকা ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১৬. (২.১) রশু 

অরধকায 

ম্পদকি 

দচতনতায 

রদক্ষ্ রফশ্ব রশু 

রদফ  রশু 

অরধকায প্তা 

উদমান। 

২.১.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

রশু অরধকায নদ ম্পদকি 

কর ভদর দচতনতা সৃরষ্টয 

রদক্ষ্ জাতীয়বাদফ রনধ িারযত 

প্ররতাদ্য রফলয়দক াভদন 

সযদে প্তাব্যাীমুি 

আদরাচনা, াাংস্কৃরতক 

প্ররতদমারগতা,চররিত্র প্রদ িনী, 

সািায, ররপদরট রফতযণ, 

াাংস্কৃরতক অনুষ্ঠান  রশু  

সদয়াররয ভােদভ কভ িসূরচ 

উদমান। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্রান  

াাংস্কৃরতক) 

অনুষ্ঠামন 

অংগ্রণকাযীয 

তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১৭. (২.২) প্রাযরিক  

রক্ষ্া প্রদাদনয 

ভােদভ রশুদদয 

রক্ষ্া গ্রদণয 

সুদমাগ রনরিত 

কযা। 

২.২.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

দুুঃস্থ  সুরফধাফরিত রশুদদয 

প্রাযরিক রক্ষ্া প্রদাদনয 

ভােদভ রশুদদয প্রাথরভক 

রফদ্যারদয় বরতিয উদমাগী 

কদয গদড় সতারা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্রান) 

বরতিকৃত 

রশুমদযতা ররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 

১৮. (২.৩) রশু 

অরধকায  

ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষ্ রশুদদয 

রফরবন্ন কাম িক্রভ 

গ্রণ। 

২.৩.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

রশু অরধকায নদ ম্পদকি 

কর ভরদক অফরত কযা 

এফাং নদদয ফা স্তফায়ন 

ত্বযারিত কযা। 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ 

(প্রান  

াাংস্কৃরতক) 

অনুষ্ঠামন 

অংগ্রণকাযীয 

তাররকা 

ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভয 

ফারল িক 

প্ররতদফদন  

দয়ফাইট। 
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াংদমাজনী  ৩ 

 

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ 
 

 

  

প্ররতষ্ঠামনয 

নাভ 

াংরিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না 

দর িাব্য প্রবাফ 

 

প্রমমাজযনয়। 
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“কখ ারনায ফাযতা 

নাযী-পুরুল ভতা” 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাংরামদ রশু একামডরভ 

সদাদয়র চত্বয ড়ক 

াফাগ, ঢাকা-১০০০ 

www.shishuacademy.gov.bd 

 

 

 

 

 

স্মাযকনং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০৪.১৯-৯৬৫(৩)             তারযখ : ০৩.০৫.২০২০রি.     

 

 

রফলয় :  ২০২০-২০২১ অথ ি ফৎমযয ফাংরামদ রশু একামডরভয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয চূড়ান্ত েড়া (APA)  

সপ্রযণ প্রদঙ্গ।  

 

 

ফাাংরাদদ রশু একাদড রভয ২০২০-২০২১ অথ ি ফৎমযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয চূড়ান্ত খড়া (APA) 

এত`&দঙ্গ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য সপ্রযণ কযা দরা।  

 

 

াংযুরি : ফণ িনা সভাতাদফক 

 

 

 

 

রিফ 

ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাংরামদ রিফারয়, ঢাকা। 

 

 কজযারতরার কুযী 

ভারযিারক (অরতরযি রিফ) 

ফাংরামদ রশু একামডরভ। 

কপান : ৯৫৬৫৮৫৮ 

ই-মেইল : info.shishuacademy@gmail.com 

 

অনুররর : দয় জ্ঞাতামথ ি ও কাম িামথ ি 
 

১।যুগ্মরিফ (রশু ও ভন্বয়), ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ রিফারয়, ঢাকা। 

২। জনাফ নুরুন্নাায কফগভ, ররনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ ইউরনে), ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়,  

ফাংরামদ রিফারয়, ঢাকা। 

৩। অরপকর। 
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“কখ ারনায ফাযতা 

নাযী-পুরুল ভতা” 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাংরামদ রশু একামডরভ 

সদাদয়র চত্বয ড়ক 

াফাগ, ঢাকা-১০০০ 

www.shishuacademy.gov.bd 

 

 

 

 

 

স্মাযকনং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০৪.১৯-১১২৩(৩)             তারযখ : ১৪.০৬.২০২০রি.     

 

 

রফলয় :  ফাংরামদ রশু একামডরভয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি (APA) ২০২০-২০২১ সপ্রযণ প্রদঙ্গ।  

 

 

ফাাংরাদদ রশু একাদড রভয ২০২০-২০২১ অথ ি ফৎমযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি(APA) স্বাক্ষয কময 

এত`&দঙ্গ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য সপ্রযণ কযা দরা।  

 

 

াংযুরি : ফণ িনা সভাতাদফক ১৮ (আঠায) াতা। 

 

 

 

 

রিফ 

ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাংরামদ রিফারয়, ঢাকা। 

 

 কজযারতরার কুযী 

ভারযিারক (অরতরযি রিফ) 

ফাংরামদ রশু একামডরভ। 

কপান : ৯৫৬৫৮৫৮ 

ই-মেইল : info.shishuacademy@gmail.com 

 

অনুররর : দয় জ্ঞাতামথ ি ও কাম িামথ ি 
 

১। যুগ্মরিফ (রশু ও ভন্বয়), ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ রিফারয়, ঢাকা। 

২। জনাফ নুরুন্নাায কফগভ, ররনয়য কাযী প্রধান ( প্লাউ ইউরনে), ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়,  

ফাংরামদ রিফারয়, ঢাকা। 

৩। অরপকর। 

 


