
 
 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

পররচালক, জাতীয় করিউটার প্ররশক্ষণ ও গদবষণা একাদেমী (দেকটার), বগুড়া 

 

এবাং 

 

সরচব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসিােে চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০১৯–৩০ জুে, ২০২০ 



2 

 

 

 

 সূরচপত্র 

 

 

উপক্রমরণকা......................................................................................................................৩ 

কম িসিােদের সারব িক রচত্র.............................................................................................................৪ 

সসকশে ১: রূপকল্প, অরভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রধাে কার্ িাবরল...............................................৫-৬ 

সসকশে ২: রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) .........................................৭ 

সসকশে ৩: সকৌশলগত উদেশ্যরভরিক কার্ িক্রম, কম িসিােে সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ..............................৮-১৩ 

সাংদর্াজেী ১: শব্দসাংদক্ষপ.............................................................................................................১৪ 

সাংদর্াজেী ২: কম িসিােে সূচকসমূহ, বাস্তবায়েকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত.................................১৫ 

সাংদর্াজেী ৩: কম িসিােে লক্ষযমাত্রা অজিদের সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য কার্ িালদয়র রেকট সুরেরে িষ্ট চারহো......১৬-১৭ 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

 

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারেক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, 

সুশাসে সাংহতকরণ এবাং সিদের র্থার্থ ব্যবহার রেরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দের লদক্ষয-  

 

পররচালক, জাতীয় করিউটার প্ররশক্ষণ ও গদবষণা একাদেমী (দেকটার), বগুড়া 

 

এবাং 

 

সরচব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর মদে ২০১৯ সাদলর জুে মাদসর   

২৩ তাররদে এই বারষ িক কম িসিােে চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রেম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলে: 
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জাতীয় করিউটার প্ররশক্ষণ ও গদবষণা একাদেমী (দেকটার),বগুড়া এর কম িসিােদের সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of National Academy for Computer Training and Research 

(NACTAR), Bogura 
 

সাম্প্ররতক অজিে, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পো  
 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধাে অজিেসমূহ  
 

  জাতীয় করিউটার প্ররশক্ষণ ও গদবষণা একাদেমী, বগুড়া সেদশর তৃণমূল পর্ িায় পর্ িন্ত করিউটার চচ িা ও তথ্য প্রযুরি 

রবস্তাদর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ কতৃিক গৃহীত পররকল্পোর বাস্তবায়ে, রভশে-২০২১ লক্ষযমাত্রা অজিে এবাং সেদশ তথ্য 

প্রযুরির রবকাশ ও যুদগর চারহোর সপ্ররক্ষদত ব্যাপকহাদর রবরভন্ন পর্ িাদয় আইরসটি রবষয়ক প্ররশক্ষণ প্রোে করদছ। সেকটার এর 

রবগত ৩ বছদরর উদেেদর্াগ্য অরজিত সাফদে রেম্নরুপ: 
 

Information and Communication Technology Based Teachers’ Training (ICT) Course- এর  

(৩০ রেে সময়ােী) আওতায় ২২৪২ জে সরকারর-সবসরকারর স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদের রশক্ষকদক 

আইরসটি রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোে করা হদয়দছ। Professional Freelancing with Search Engine Optimization 

(SEO), Social Media Marketing (SMM), WebPage Design(WPD), Graphics Design(GD), 
C_Programming Language, PHP & My SQL/Database Management Systems Course এর আওতায় 

২০৮৪ জে  এবাং Special Basic Computer Learning Course-এর মােদম ৮৪৯ জেদক প্ররশক্ষণ প্রোে করা হদয়দছ। এছাড়া 

Advanced Certificate Course on Computer Training (6-months) আওতায় ১৭৯৭ জে এবাং In-service 

Training Course এর আওতায় একাদেমীর ৮৮ জে কম িকতিা-কম িচারীদক প্ররশক্ষণ প্রোে করা হদয়দছ। 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ  
 

মােসম্মত আইরসটি রশক্ষার প্রসার ও েক্ষ মােব সিে উন্নয়দে রশক্ষকগদণর উচ্চতর আইরসটি প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণ, েতুে েতুে সকাস ি প্রবতিে, আধুরেক োব প্ররতষ্ঠা, আন্তজিারতক শ্রমবাজার উপদর্াগী প্ররশক্ষণ সকাস ি চালুকরণ, প্ররশক্ষদণর 

জন্য কাররক্যযলাম আধুরেকায়ে, যুদগাপদর্াগী অগ িাদোগ্রাম বাস্তবায়ে, সভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ে ও আঞ্চরলক কার্ িালয় স্থাপে। 

ঊচ্চ রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব মরহলাদের করিঊটার প্ররশক্ষণ প্রোে কদর েক্ষ জেশরিদত রুপান্তর ও তাদের কম িসাংস্থাে 

সৃরষ্টর মােদম সেদশর সবকারত্ব হ্রাদস সহদর্ারগতা করা।  
 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পো  
 

প্রধাে কার্ িালয় ঢাকায় স্থাোন্তর, রবভাগীয় পর্ িাদয় আঞ্চরলক কার্ িালয় স্থাপদের মােদম প্ররত বছর ৮০০০ রশক্ষকদক 

আইরসটি প্ররশক্ষণ প্রোে, যুদগাপদর্াগী েতুে েতুে সকাস ি প্রবতিে ও পররচালোর মােদম ১০,০০০ উচ্চ রশরক্ষত সবকার যুবক ও 

যুব মরহলাদক করিউটার ও আইরসটি রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোদের মােদম সবকারত্ব হ্রাদস সহদর্ারগতা, ৪,০০০ হাজার রিোন্সার 

সৃজদের মােদম ববদেরশক মুদ্রা অজিে, তথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুরি রবষয়ক রবরভন্ন সকাস ি প্রবতিে ও কাররক্যলাম প্রণয়ে ও প্ররশক্ষণ 

প্রোেসহ জেবল রেদয়াদগর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।   
 

২০১৯-২০ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রধাে অজিেসমূহ  
 

 ২০১৯-২০২০ অথ িবছদর মােরমক ও উচ্চমােরমক পর্ িাদয়র স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদের 

কমপদক্ষ ১১০০ জে রশক্ষকদক মােসম্মত আইরসটি প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 জাতীয় ও আন্তজিারতক শ্রমবাজার উপদর্াগী েক্ষ জেবল সৃরষ্টর লদক্ষয রবরভন্ন শট ি সকাদস ির মােদম ৮৪০ জে 

মুি সপশাজীবী সৃজে (SEO, SMM, Graphics Design, Webpage Design, PHP & My SQL, 

Progamming etc)।  

 মােসম্মত করিউটার রশক্ষার প্রসার ও েক্ষ মােব সিে উন্নয়দের লদক্ষয ৬ মাস সময়ারে Advanced 

Certificate Course on Computer Training সকাদসর ি মােদম ৫৫০ জে উচ্চ রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাদক করিউটার প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 Special Basic Computer Learning/Progamming সকাদস ির মােদম ২৮০ জেদক প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 মােসম্মত আইরসটি রশক্ষা রবস্তাদরর লদক্ষয একাদেমীর রশক্ষকমন্ডলীদের আইরসটি রবষদয় উচ্চতর প্ররশক্ষণ 

প্রোে।  

 একাদেমীর কম িকতিা-কম িচারীদের েক্ষতা বৃরদ্ধর জন্য আইরসটি রবষয়/ইে-হাউজ প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 রেম িাণ, সভৌত অবকাঠাদমাগত সুরবধা সম্প্রসারণ ও আসবাবপত্র সাংগ্রহ। 

 সরকার স ারষত রবরভন্ন জাতীয় রেবস পালে। 
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সসকশে ১ 

 

রূপকল্প, অরভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধাে কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প:   

সকদলর জন্য মােসম্মত আইরসটি রশক্ষা ও তা প্রসাদরর লদক্ষয প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 

১.২ অরভলক্ষয:   

জাতীয় রশক্ষােীরত ২০১০ এর আদলাদক করিউটার প্রযুরি রবষদয় যুদগাপদর্াগী রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও গদবষণার মােদম 

মােবসিে উন্নয়ে। 

 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

 

১.৩.১ জাতীয় করিউটার প্ররশক্ষণ ও গদবষণা একাদেমী (দেকটার), বগুড়া এর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 
 

বতিমাে সরকাদরর রেব িাচেী ইশদতহার, ২০১৮ সত বরণ িত লক্ষযমাত্রা ও পররকল্পো, রুপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবারষ িকী    

কম িপররকল্পো ও সটকসই উন্নয়ে অভীষ্ট (এসরেরজ) এর লক্ষযমাত্রা অজিদে আইরসটি রশক্ষার উন্নয়ে ও যুদগাপদর্াগী  

           আইরসটি রশক্ষার সম্প্রসারদণর লদক্ষয- 

 

১।   মােরমক ও উচ্চ মােরমক পর্ িাদয়র সরকারর-সবসরকারর স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর প্ররতষ্ঠােসমূদহর 

রশক্ষকগদণর ৩০ রেে সময়ারে ICT রবষদয় এবাং ১৫ রেে সময়ারে Advanced ICT রবষদয় কাররগরর ও বৃরিমূলক 

প্ররশক্ষণ। 
 

২।  সেকটার, বগুড়া’র রশক্ষক,কম িকতিা ও কম িচাররগণদক আইরসটি ও করিউটার রবষদয় উচ্চতর কাররগরর ও বৃরিমূলক 

প্ররশক্ষণ/ ইে-হাউজ প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 

৩। জাতীয় ও আন্তজিারতক শ্রমবাজার উপদর্াগী েক্ষ জেবল সৃরষ্টর লদক্ষয রবরভন্ন শট ি সকাদস ির মােদম Professional 

Freelancing (SEO, SMM, Graphics Design, Webpage Design, PHP & My SQL, Progamming etc) সকাদস ি 

প্ররশক্ষণ [মুি সপশাজীবী সৃজে] 

 

 ৪।  Special Basic Computer Learning /Progamming প্ররশক্ষণ সকাদস ি প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 ৫।  েক্ষ মােব সিে উন্নয়দের লদক্ষয রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব মরহলাদেরদক করিউটার ও আইরসটি রবষদয় প্ররশক্ষণ 

প্রোে [Advanced Certificate Course on Computer Training]। 

 ৬। মুরিযুদদ্ধর সচতো এবাং জাতীয় ইরতহাস, ঐরতহয ও সাংস্কৃরতর রবকাশ। 

 ৭।        সরকার স ারষত রবরভন্ন জাতীয় রেবস পালে। 
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১.৪  প্রধাে কার্ িাবরল: 

 

 রশক্ষকদের তথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুরি (আইরসটি) রবষদয় মাদোন্নয়দের জন্য রশক্ষক প্ররশক্ষণ কম িসূরচ গ্রহণ ও 

প্ররশক্ষণ প্রোে। 
 

 আন্তিজারতক ও অভযন্তররণ শ্রমবাজার উপদর্াগী েক্ষ মােব সিে সৃরির লদক্ষয কম িসূরচ গ্রহণ ও রশরক্ষত সবকার 

যুবক ও যুব মরহলাদেরদক করিউটার রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোে। 
 

 জাতীয় ও আন্তজিারতক শ্রমবাজার উপদর্াগী েক্ষ মুি সপশাজীবী সৃজে। 
 

 করিউটার প্রযুরি রবষদয় রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও গদবষণা পররচালো করা এবাং এ রবষদয় জ্ঞাদের উৎকষ ি সাধে 

করা। 
 

 সেকটার আইে, ২০০৫ অনুর্ায়ী সরকারর, আধা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত বা সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদে কম িরত 

ব্যরিদের জন্য প্রদয়াজেীয় প্ররশক্ষদণর কাঠাদমা রেধ িারণ, পররচালো ও মূোয়ে করা। 
 

 একাদেমী কতৃিক রেধ িাররত পাঠ্যক্রম অেয়ে সিন্ন কদরদছে এমে ব্যরিদের পরীক্ষা গ্রহণ এবাং রেদলামা ও 

সাটি িরফদকট প্রোে করা। 
 

 রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর জন্য পাঠ্যক্রম রেধ িারণ। 

 

 একাদেমী কতৃিক আদয়ারজত প্ররশক্ষণ, পরীক্ষা অনুষ্ঠাে, সাটি িরফদকট ও রেদলামা প্রোে ইতযারে োদত রফ রেধ িারণ 

ও আোয়। 
 

 রশক্ষােীরত বাস্তবায়দে রশক্ষা মন্ত্রণালয়দক সহায়তা করা। 
 

 সরকার কতৃিক প্রেি সাংরিষ্ট অন্যান্য োরয়ত্ব পালে। 
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সসকশে-২ 
 

েপ্তর/সাংস্থার রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম িসিােে সূচকসমূহ 

(Performance Indicator)  

 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত 

 

 

 

লক্ষযমাত্রা  

২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

রেধ িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদের সেদত্র 

সর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর োম 

 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১।  সেকটার, বগুড়া’র রশক্ষক,কম িকতিা ও 

কম িচাররগণদক আইরসটি ও করিউটার রবষদয় 

উচ্চতর কাররগরর ও বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ/ ইে-

হাউজ প্ররশক্ষণ প্রোে।  

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষক, কম িকতিা ও 

কম িচারর 

সাংখ্যা 

৪০ ৪০ ৪০ ৪২ ৪৫ 
কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, ও 

সেকটার,বগুড়া 

এরপএ ও বারষ িক 

প্ররতদবেে। 

২। মােরমক ও উচ্চমােরমক  পর্ িাদয়র স্কুল, 

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর প্ররতষ্ঠাে সমূদহর 

রশক্ষকগদণর ৩০ রেে সময়ারে ICT রবষদয় এবাং 

১৫ রেে সময়ারে Advanced ICT রবষদয় 

কাররগরর ও বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ ।  

স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদের প্ররশরক্ষত  রশক্ষক 

সাংখ্যা 

৮৫৫ 
৭৬৭ 

 
১১০০ ১১১০ ১১২০ 

মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, কাররগরর 

ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, মাওরশ, রেএমই,  

রেটিই ও সেকটার, বগুড়া। 

এরপএ ও বারষ িক 

প্ররতদবেে। 

৩। জাতীয় ও আন্তজিারতক শ্রমবাজার উপদর্াগী 

েক্ষ জেবল সৃরষ্টর লদক্ষয  কাররগরর ও বৃরিমূলক 

রবষদয় রবরভন্ন শট ি সকাদস ির মােদম 

Professional (SEO, SMM, Graphics 

Design, Webpage Design, PHP & My 

SQL, Progamming etc) সকাদস ি প্ররশক্ষণ  

[Professional Freelancing]।  

কাররগরর ও বৃরিমূলক রবরভন্ন সকাদস ির 

আওতায় এসএসরস, োরেল, আরলম, 

এইচএসরস, স্নাতক, স্নাতদকাির বা 

সমপর্ িাদয়র রশরক্ষত সবকার যুবক ও মুব 

মরহলা।  

সাংখ্যা 

৭৬০ ৭৫৫ ৮৪০ ৮৫০ ৮৬০ 

মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, কাররগরর 

ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, মাওরশ, রেএমই,  

রেটিই ও সেকটার, বগুড়া। 

এরপএ ও বারষ িক 

প্ররতদবেে। 

৪। েক্ষ মােব সিে উন্নয়দের লদক্ষয সবকার 

যুবক ও যুব মরহলাদেরদক করিউটার রবষদয় 

কাররগরর ও বৃরিমূলক  প্ররশক্ষণ [Advanced 

Certificate Course on Computer] 

এইচএসরস, স্নাতক ও স্নাতদকাির ও 

সমপর্ িাদয়র উচ্চ রশরক্ষত সবকার যুবক ও 

মুব মরহলা। 

সাংখ্যা 

৬৭৩ ৫৪২ ৫৫০ ৫৬০ ৫৬৫ 

মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, কাররগরর 

ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, মাওরশ, রেএমই,  

রেটিই ও সেকটার, বগুড়া। 

এরপএ ও বারষ িক 

প্ররতদবেে। 

৫। Special Basic Computer Learning 

/Progamming সকাদস ি প্ররশক্ষণ প্রোে। 

মােরমক, উচ্চ মােরমক, কাররগরর ও 

মাদ্রাসা পর্ িাদয়র এবাং স্নাতক, স্নাতদকাির বা 

সমপর্ িাদয়র রশক্ষাথীদের প্ররশক্ষণ।   

সাংখ্যা 

২৪০ ২৮২ ২৮০ ২৮২ ২৮৫ 

মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, কাররগরর 

ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, মাওরশ, রেএমই,  

রেটিই ও সেকটার, বগুড়া। 

এরপএ ও বারষ িক 

প্ররতদবেে। 

৬। মুরিযুদদ্ধর সচতো এবাং জাতীয় ইরতহাস, 

ঐরতহয ও সাংস্কৃরতর রবকাশ। 

মুরিযুদ্ধ রভরিক বই ও েরলল সরবারহ/ 

সাংগ্রহকরণ/প্ররশক্ষণাথীদের অবরহতকরণ 

সাংখ্যা 
৫ ৫ ৬ ৬ ৭ 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, 

সেকটার, বগুড়া। 

এরপএ ওবারষ িক 

প্ররতদবেে। 

৭। সরকার স ারষত রবরভন্ন জাতীয় রেবস পালে। জাতীয় রেবস পালে। 

 

সাংখ্যা ৬ ৮ ৮ ৮ ৮ কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, 

সেকটার, বগুড়া। 

এরপএ ওবারষ িক 

প্ররতদবেে। 
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সসকশে ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যরভরিক কার্ িক্রম, কম িসিােে সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight 

of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসিােে সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসিােে 

সূচদকর মাে 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজিে লক্ষযমাত্রা/রেণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত 

মাে 

চলরত 

মাদের রেদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তর/সাংস্থার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ [৭৫ েম্বর] 

[১] সেকটার, বগুড়া’র 

রশক্ষক,কম িকতিা ও 

কম িচাররগণদক আইরসটি 

ও করিউটার রবষদয় 

উচ্চতর কাররগরর ও 

বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ/ 

ইে-হাউজ প্ররশক্ষণ 

প্রোে।  

১০ 

 

 

[১.১] মােসম্মত আইরসটি 

রশক্ষা রবস্তাদর সেকটার-এ 

কম িরত প্ররশক্ষক/ 

কম িকতিাগণদক ICT রবষদয় 

উচ্চতর প্ররশক্ষণ প্রোে।  

 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

প্ররশক্ষক/কম িকতিা। 

 

সাংখ্যা 

৫ ১০ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ - ১১ ১২ 

[১.২] সেকটার এর কম িরত 

প্ররশক্ষক, কম িকতিা- 

কম িচাররগণদক ইে-হাউজ 

প্ররশক্ষণ প্রোে। 

 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কম িকতিা -

কম িচারর। 

 

 

সাংখ্যা 
৫ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ - ৩১ ৩৩ 

[২] মােরমক ও 

উচ্চমােরমক পর্ িাদয়র 

স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও 

কাররগরর প্ররতষ্ঠাে 

সমূদহর রশক্ষকগদণর 

ICT রবষদয় ৩০ রেে 

সময়ারে এবাং ১৫ রেে 

সময়ারে Advanced 

ICT রবষদয় কাররগরর 

ও বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ। 

 

২৫ 

[২.১] সরকারর-সবসরকারর 

মােরমক ও উচ্চ মােরমক 

পর্ িাদয়র স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা 

ও কাররগরর প্ররতষ্ঠােসমূদহর 

রশক্ষকগদণর ICT রবষদয় 

৩০ রেে সময়ােী কাররগরর ও 

বৃরিমূলক  প্ররশক্ষণ । 

 

আইরসটি  রবষদয় কাররগরর 

ও বৃরিমূলক প্ররশরক্ষত 

রশক্ষক। 

 

 

 

 

 

 

 

সাংখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮৫৫ 

 

 

 

 

 

 

৭৬৭  

 

 

 

 

 

 

৮৬০ 

 

 

 

 

 

 

৭৪০ 

 

 

 

 

 

৬২০ 

 

 

 

 

 

৪৪০ 

 

 

 

 

 

২২৫ 

 

 

 

 

 

৮৮০ 

 

 

 

 

 

৮৯০ 

[২.১.১] সরকারর-সবসরকারর 

মােরমক ও উচ্চ মােরমক 

পর্ িাদয়র স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা 

ও কাররগরর প্ররতষ্ঠাে সমূদহর 

রশক্ষকগদণর Advanced 

ICT রবষদয় ১৫রেে সময়ারে 

কাররগরর ও বৃরিমূলক  

প্ররশক্ষণ । 

আইরসটি  রবষদয় কাররগরর 

ও বৃরিমূলক প্ররশরক্ষত 

রশক্ষক। 

 

সাংখ্যা 

 

 

৫ 

- - ২৪০ ১৮০ ১৪০ ১০০ ৬০ ২৪০ ২৪৫ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাে 

(Weight 

of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসিােে 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসিােে 

সূচদকর মাে 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিে লক্ষযমাত্রা/রেণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মাে 

চলরত 

মাদের রেদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] রশরক্ষত সবকার 

যুবক ও যুব মরহলাদক 

আত্মকম িসাংস্থাে ও 

বৃরিমূলক রবষদয় 

Professional 

Freelancing (SEO, 
SMM, Graphics 

Design, Webpage 

Design, PHP & My 

SQL,Progamming 

etc) সকাদস ি প্ররশক্ষণ 

[মুি সপশাজীরব সৃজে] 

 

১৫ 

 

[৩.১] কাররগরর ও 

বৃরিমূলক রবরভন্ন 

সকাদস ির আওতায় 

এসএসরস, োরেল, 

আরলম, এইচএসরস, 

স্নাতক, স্নাতদকাির 

বা সমপর্ িাদয়র 

রশক্ষাথীদের 

প্ররশক্ষণ।    

কাররগরর ও 

বৃরিমূলক 

প্ররশরক্ষত মুি 

সপশাজীরব 

(Freelancer) 

সৃজে। 

 

 

 

 

 

সাংখ্যা 

 

 

 

 

১৫ 

 

 ৭৬০ ৭৫৫ ৮৪০  ৭২০ 
 

৬০০ 

 

৪৮০ 
৩৬০ ৮৫০ ৮৬০ 

[৪] Special Basic 

Computer Learning 

/Progamming রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোে। 

১০ 

[৪.১]  মােরমক, উচ্চ 

মােরমক, কাররগরর ও 

মাদ্রাসা পর্ িাদয়র এবাং 

স্নাতক, স্নাতদকাির বা 

সমপর্ িাদয়র 

রশক্ষাথীদের প্ররশক্ষণ।   

প্ররশক্ষণ 

গ্রহণকারী  

রশক্ষাথী ।   

 

 

সাংখ্যা 

 

 

১০ ২৪০ ২৮২ ২৮০ ২৫২ ২২৪ ১৯৬ ১৬৮ 
২৮২ ২৮৫ 

[৫] েক্ষ মােব সিে 

উন্নয়দের লদক্ষয রশরক্ষত 

সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাদেরদক করিউটার ও 

আইরসটি রবষদয় প্ররশক্ষণ 

প্রোে [Advanced 

Certificate Course on 

Computer] 

১০ 

 

[৩.১] এইচএসরস, 

স্নাতক, স্নাতদকাির,  

রেদলামা ও সমপর্ িাদয়র 

উচ্চ রশরক্ষত সবকার 

যুবক ও মুব মরহলাদের 

করিউটার ও আইরসটি 

রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোে।  

 

 

েক্ষ মােব সিে 

উন্নয়দের লদক্ষয 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

রশক্ষাথী  

 

 

সাংখ্যা 

 

 

 

 

১০ 

৬৭৩ ৫৪২ ৫৫০ ৪৫০ ৩৫০ ২৫০ ১২০ ৫৬০ ৫৬৫ 

[৬]   মুরির্দদ্ধর সচতো 

এবাং জাতীয় ইরতহাস, 

ঐরতহয ও সাংস্কৃরতর 

রবকাশ। 

 

৩ 

[৭.১] মুরিযুদ্ধ রভরিক 

বই ও েরলল সরবারহ/ 

সাংগ্রহকরণ/প্ররশক্ষণাথী

সের অবরহতকরণ  

মুরিযুদ্ধ রভরিক 

বই/েরলল সাংগ্রহ । 

সাংখ্যা 

৩ ৩০ ৫     ৬ ৫ ৪ ২ - ৭ ৮ 

৭। সরকার স ারষত 

রবরভন্ন জাতীয় ও 

আন্তিজারতক রেবস 

পালে। 

২  জাতীয় ও 

আন্তিজারতক 

রেবসসমুহ উের্াপে। 

রেবসসমুহ 

পালে। 
সাংখ্যা ২ ৭ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ - - 
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েপ্তর/ সাংস্থার আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০ 

 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাে 

(Weight of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসিােে সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসিােে 

সূচদকর মাে 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

লক্ষযমাত্রার মাে ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অরত উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মাে 

(Fair) 

চলরত মাদের 

রেদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক 

কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা 

বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ 

রেরিতকরণ 

 

 

 

৮ 

[১.১] বারষ িক কম িসিােে 

চুরি বাস্তবায়ে 

[১.১.১] সরকারর কম িসিােে ব্যবস্থাপো 

সাংক্রান্ত  প্ররশক্ষণসহ অন্যান্য রবষদয় প্ররশক্ষণ  

আদয়ারজত. 

জে ন্টা ১ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সভার রসন্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[[১.১.৩] বারষ িক কম িসিােে চুরির সকল  

প্ররতদবেে অেলাইদে োরেলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ - - - - 

[১.১.১] মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৯-২০ অথ ি 

বছদরর বারষ িক কম িসিােে চুরির অধ িবারষ িক 

মূোয়ে প্ররতদবেে পর্ িাদলাচোদন্ত 

ফলাবতিক(feedback) প্রেি 

তাররে ০.৫ 

৩১  

জানুয়ারী 

২০২০  

০৭  

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১০ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১৪ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

ও তথ্য অরধকার বাস্তবায়ে  

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পো 

বাস্তবারয়ত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ ি বছদরর বারষ িক প্ররতদবেে 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত তাররে ১ 

১৫ 

অদটাবর, 

২০১৯ 

১৫ 

েদভম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

রেদসম্বর 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারী 

২০২০ 

১৫ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ে 

[১.৩.১] রেে িষ্ট সমদয়র মদে অরভদর্াগ 

রেস্পরিকৃত। 

% ০.৫ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অরভদর্াগ রেস্পরি সাংক্রান্ত মারসক 

প্ররতদবেে মন্ত্রণালদয় োরেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] সসবা প্রোে প্ররতশ্রুরত 

হালোগােকরণ ও বাস্তবায়ে 

[১.৪.১] সসবা প্রোে প্ররতশ্রুরত হালোগােকৃত % ১ 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] রেধ িাররত সমদয় বত্রমারসক বাস্তবায়ে  

প্ররতদবেে মন্ত্রণালদয় োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 
৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] সসবাগ্রহীতাদের মতামত পররবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত। তাররে ০.৫ 

৩১ 

রেদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারী, 

২০২০ 

০৭ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৭ 

সফব্রুয়ারী,  

২০২০ 

২৮ 

সফব্রুয়ারী,  

২০২০ 



11 

 

 

 

 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাে 

(Weight of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসিােে সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসিােে 

সূচদকর মাে 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

লক্ষযমাত্রার মাে ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অরত উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মাে 

(Fair) 

চলরত মাদের 

রেদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] কাম িসিােদে 

গরতশীলতা আোয়ে 

ও সসবার মাে বৃরদ্ধ 

 

 

 

১০ 

[২.১] েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইরলাং পদ্ধরত 

বাস্তবায়ে 

[২.১.১] সকল শাোয় ই-েরথ ব্যবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-ফাইদল েরথ রেস্পরতকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] েপ্তর/সাংস্থা কতৃক রেরজটাল সসবা 

চালু করা 

[২.২.১] নূন্যতম একটি  েতুে 

রেরজটালদসবা  চালুকৃত। 
তাররে ১ 

১৫ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১৫ 

মাচ ি, 

 ২০২০ 

৩১ 

মাচ ি, 

 ২০২০ 

৩০ 

এরপ্রল 

 ২০২০ 

৩০ সম,  

 ২০২০ 

[২.৩] েপ্তর/সাংস্থা কতৃিক উদ্ভাবেী উদযাগ/ 

ক্ষুদ্র ঊন্নয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ে 

[২.৩.১] নুযেতম একটি েতুে উদ্ভাবেী 

উদযাগ/ ক্ষুদ্র ঊন্নয়ে প্রকল্প চালুকৃত 
তাররে ১ 

১১ 

মাচ ি, 

২০২০ 

১৮ 

মাচ ি, 

 ২০২০ 

২৫ 

মাচ ি, 

 ২০২০ 

১ 

এরপ্রল 

 ২০২০ 

০৮  

এরপ্রল 

 ২০২০ 

[২.৪] সসবা সহরজকরণ [২.৪.১] নুযেতম একটি সসবা 

সহরজকরণ প্রদসস ম্যাপসহ সরকারর 

আদেশ জারীকৃত 

তাররে ০.৫ ১৫ অদটা, 

২০১৯ 

২০ অদটা 

২০১৯ 

২৪ অদটা 

২০১৯ 

২৮ অদটা 

২০১৯ 

৩০ অদটা 

২০১৯ 

[২.৪.২] সসবা সহরজকরণ অরধদক্ষত্র 

বাস্তবারয়ত 

তাররে ০.৫ ১৫ এরপ্রল, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

১৫ সম,  

 ২০২০ 

৩০ সম,  

 ২০২০ 

৩০ জুে,  

 ২০২০ 

[২.৫] রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি 

সাংরিষ্ট কম িচারীর রপআরএল ও ছুটি 

েগোয়েপত্র  জারী করা। 

[২.৫.১] রপ আর এল আদেশ  

জাররকৃত 
% 

০.৫ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৫.২] ছুটি েগোয়েপত্র  জাররকৃত % 
০.৫ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৬] শুণ্য পদের রবপরীদত রেদয়াগ প্রোে 

[২.৬.১] রেদয়াগ প্রোদের জন্য  

রবজ্ঞরপ্ত জাররকৃত 
% 

০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৬.২] রেদয়াগ প্রোেকৃত 
% 

০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৭] রবভাগীয় মামলা রেষ্পরত [২.৬.২] রবভাগীয় মামলা রেষ্পরতকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৮] তথ্য বাতায়ে হালোগােকরণ [২.৮.১] সকল তথ্য হালোগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাে 

(Weight of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসিােে সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসিােে 

সূচদকর মাে 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রার মাে ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excellen

t) 

অরত উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মাে 

(Fair) 

চলরত মাদের 

রেদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আরথ িক ও 

সিে ব্যবস্থাপোর 

উন্নয়ে 

৭ 

[৩.১] বাদজট বাস্তবায়ে উন্নয়ে 

[৩.১.১] বাদজট বাস্তবায়ে পররকল্পো 

প্রণীত 

তাররে 
০.৫ 

১৬ আগি, 

২০১৯ 

২০ আগি, 

২০১৯ 

২৪ আগি, 

২০১৯ 

২৮আগি, 

২০১৯ 

৩০ 

আগি, 

২০১৯ 

[৩.১.২] বত্রমারসক বাদজট বাস্তবায়ে 

প্ররতদবেে োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] বারষ িক উন্নয়ে কম িসূরচ (এরেরপ) 

বাস্তবায়ে 

[৩.২.১] বারষ িক উন্নয়ে 

কম িসূরচ(এরেরপ) বাস্তবারয়ত 

% ২ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অরেট আপরি রেষ্পরি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ে 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষীয় সভায়  রেষ্পরির 

জন্য সুপাররশকৃত অরেট আপরি । 

% ০.৫ 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অরেট আপরি রেষ্পরিকৃত % ০.৫ 
৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সিরির হালোগাে 

তারলকা প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর সিরির তারলকা 

হালোগােকৃত তাররে 
০.৫ 

০৩ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

০৪ 

মাচ ি, 

২০২০ 

[৩.৪.২] অস্থাবর সিরির তারলকা 

হালোগােকৃত। তাররে 
০.৫ 

০৩ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ারী  

২০২০ 

০৪ 

মাচ ি, 

২০২০ 

[৩.৫] ইন্টারদেট রবলসহ ইঊটিরলটি রবল 

পররদশাধ 

[৩.৫.১] রবরসরস/রবটিরসএল-এর 

ইন্টারদেট রবল পররদশারধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] সটরলদফাে রবল পররদশারধত 
% 

০.৫ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] রবদ্যযৎ রবল পররদশারধত 
% 

০.৫ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সাংদর্াজেী ১ 

 

 

শব্দ সাংদক্ষপ  

 

টিএমইরে সটকরেকযাল এন্ড মাদ্রাসা এডুদকশে রেপাট িদমন্ট 

সেকটার  জাতীয় করিউটার প্ররশক্ষণ ও গদবষণা একাদেমী  

রবওরজ 

মাওরশ 

সবাে ি অব গভণ িরস  

মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরধেপ্তর। 

রেটিই কাররগরর রশক্ষা অরধেপ্তর 

রেএমই মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেপ্তর 

বাকারশদবা বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা সবাে ি 

রবএমটিটিআই বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষণ প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিঊট 

এেএসরেরস  ন্যাশোল রিল সেদভলপদমন্ট 

আইরপরবএমএস ইেরিটিঊট পারফরদমন্স সবজে ম্যাদেজদমন্ট রসদিম 

আইরসটি  ইেফরদমশে এন্ড করমঊরেদকশে সটকদোলরজ 

ইইরে এডুদকশে ইরঞ্জরেয়াররাং রেপাট িদমন্ট 

রবরসরস  বাাংলাদেশ করিউটার কাউরন্সল 

রসরবটি করিদটরন্স সবইজ সেরোং 

এেরসটিরব ন্যাশোল কাররক্যলাম এন্ড সটক্সটবুক সবাে ি  

আইএমরস ইেরিদটউট ম্যাদেজদমন্ট করমটি 

এমওই রমরেরি অব এডুদকশে 

বাকচু 

এসইও 

এসএমএম 

বারষ িক কম িসিােে চুরি 

সাচ ি ইরঞ্জে অপটিমাইদজশে 

সসাস্যাল রমরেয়া মাদকিটিাং 
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সাংদর্াজেী ২ 

 

কম িসিােে সূচকসমূহ, বাস্তবায়েকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

ক্ররমক েম্বর কার্ িক্রম কম িসিােে সূচক রববরণ বাস্তবায়েকারী ইউরেট পররমাপ পদ্ধরত 

এবাং উপািসূত্র 

সাধারণ মন্তব্য 

১.১ একাদেরমর রশক্ষক, কম িকতিা-

কম িচাররগদণর েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয 

কাররগরর ও  বৃরিমূলক অভযন্তরীণ 

প্ররশক্ষণ। 

সেকটার এর প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

রশক্ষক,কম িকতিা-কম িচারর 

সেকটার এর রশক্ষক, কম িকতিা-

কম িচাররগদণর েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয 

কাররগরর ও  বৃরিমূলক অভযন্তরীণ 

প্ররশক্ষণ। 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ ও সেকটার,বগুড়া 

এরপএ ও বারষ িক 

প্ররতদবেে। 

কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ হদত প্রাপ্ত 

বাদজট রবভাজে 

অনুর্ায়ী 

২.১ 

 

২.১.১ সরকারর-সবসরকারর মােরমক 

ও উচ্চ মােরমক স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা 

ও কাররগরর  রশক্ষা প্ররতষ্ঠাে পর্ িাদয়র 

রশক্ষকগদণর কাররগরর ও  বৃরিমূলক 

প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষতা বৃরদ্ধ। 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষক। সরকারর, সবসরকারর, মােরমক ও 

উচ্চ মােরমক পর্ িাদয়র রশক্ষকদের 

আইরসটি রবষদয় কাররগরর ও  

বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ প্রোে। 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, 

মাউরশ অরধেপ্তর, মাদ্রাসা 

রশক্ষা অরধেপ্তর ও 

সেকটার, বগুড়া। 

বারষ িক 

প্ররতদবেে ও 

এরপএ । 

কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ হদত প্রাপ্ত 

বাদজট রবভাজে 

অনুর্ায়ী 

২.৩ ২.৩.১ অভযন্তরীে  ও আন্তজিারতক 

শ্রমবাজার উপদর্াগী (Freelancer)  

মুি সপশাজীরব বতরর। 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত প্ররশক্ষাথী। রশরক্ষত সবকারদেরদক সেশীয় ও 

ববদেরশক মুদ্রা অজিদের লদক্ষয রবরভন্ন 

শট ি সকাদস ির মােদম মুি সপশাজীরব 

রহদসদব গদড় সতালা (Freelancer)  ।  

রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ এবাং সেকটার, 

বগুড়া। 

বারষ িক 

প্ররতদবেে ও 

এরপএ ।  

কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ হদত প্রাপ্ত 

বাদজট রবভাজে 

অনুর্ায়ী 

২.৪ ২.৪.১ অভযন্তরীে  ও আন্তজিারতক 

শ্রমবাজার উপদর্াগী েক্ষ মােব সিে 

উন্নয়দের লদক্ষয রশরক্ষত সবকার যুবক 

ও যুব মরহলাগণদক করিউটার ও 

আইরসটি রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোে। 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত প্ররশক্ষাথী। কদলজ ও রবশ্বরবযালয় অেয়েরত/ 

রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাদের যুদগাপদর্াগী করিউটার 

প্ররশক্ষণ। 

সেকটার, বগুড়া। বারষ িক 

প্ররতদবেে ও 

এরপএ । 

সেকটার, বগুড়া। 

২.৫ ২.৫.১  Special Basic 

Computer Learning/ 

Progamming Course  

প্ররশক্ষণ গ্রহণকারী প্ররশক্ষাথী। মােরমক, উচ্চমােরমক, স্নাতক ও 

স্নাতদকাির বা সমপর্ িাদয়র 

প্ররশক্ষণাথীদের আইরসটি রবষদয় 

প্ররশক্ষণ প্রোে। 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ এবাং 

সেকটার, বগুড়া। 

বারষ িক 

প্ররতদবেে ও 

এরপএ । 

কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ হদত প্রাপ্ত 

বাদজট রবভাজে 

অনুর্ায়ী 
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সাংদর্াজেী ৩ 

 

অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রেকট সুরেরে িষ্ট কম িসিােে চারহোসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদের োম সাংরিষ্ট কার্ িক্রম কম িসিােে সূচক উি প্ররতষ্ঠাদের রেকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার সর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ ো হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

১। রশক্ষা মন্ত্রোলয় 

এর কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ   

 

[১.১] সেকটার এর  

রশক্ষক- কম িকতিাদণণর 

প্ররশক্ষণ প্রোে 

রশক্ষক-কম িকতিা-

কম িচারীগদণর প্ররশক্ষণ 

সাংখ্যা 

রশক্ষা মন্ত্রোলয় এর 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ  

এর অরধে সেকটার এর রশক্ষক- 

কম িকতিাগদণর কাররগরর ও 

বৃরিমূলক প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ 

সেকটার এর রশক্ষক- কম িকতিা ও কম িচারীগণ 

প্ররশরক্ষত হদব। 

প্ররশক্ষণ কাজিক্রম ব্যাহত 

হদব।   

২। রশক্ষা মন্ত্রোলয় 

এর মােরমক ও  

ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ ।  

[২.১] সরকারর-সবসরকারর 

মােরমক স্কুল, উচ্চ 

মােরমক  কদলজ, 

কাররগরর  ও মাদ্রাসা 

পর্ িাদয়র রশক্ষকগদণর 

প্ররশক্ষণ প্রোে। 

স্কুল, কদলজ, কাররগরর  

ও মাদ্রাসা পর্ িাদয়র 

প্ররশক্ষণাথীর সাংখ্যা 

রশক্ষা মন্ত্রোলয় এর মােরমক ও 

ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ  এর অরধে স্কুল, 

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠােসমুদহর রশক্ষক মন্ডলীর 

প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর মােরমক ও ঊচ্চ মােরমক 

রশক্ষা রবভাগ এর অরধে স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও 

কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠােসমুদহর রশক্ষক 

মন্ডলীদক আইরসটি রবষদয় প্ররশরক্ষত করা। 

প্ররশক্ষণ কাজিক্রম ব্যহত 

হদব।  

৩। রশক্ষা মন্ত্রোলয় 

এর মােরমক ও 

ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ 

এবাং কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ   

 

 

[৩.১] যুদগাপদর্াগী 

আইরসটি প্ররশক্ষদণর 

মােদম মুি সপশাজীরব 

বতরর। 

প্ররশক্ষণ গ্রহণকারীর  

সাংখ্যা  

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠােসমুদহর রশরক্ষত সবকার 

যুবক ও যুব মরহলাদের প্ররশক্ষদণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাে 

সমুদহর রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাদেরদক প্ররশক্ষদণর মােদম মুি সপশাজীবী 

বতরর। 

প্ররশক্ষণাথীরা রবশ্ব বাজাদর 

রিোন্সার রহদসদব কাজ 

করবার সক্ষমতা হারাদব  

এবাং ববদেরশক মুদ্রা অরজিত 

হদব ো। 
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প্ররতষ্ঠাদের োম সাংরিষ্ট কার্ িক্রম কম িসিােে সূচক উি প্ররতষ্ঠাদের রেকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার সর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ ো হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

৪। রশক্ষা মন্ত্রোলয় 

এর মােরমক ও 

ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ 

এবাং কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ   

[৪.১] েক্ষ মােব সিে 

উন্নয়দের লদক্ষয রশরক্ষত 

সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাগণদক করিউটার ও 

আইরসটি রবষদয় প্ররশক্ষণ 

প্রোে। 

সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাগণদক 

করিউটার ও আইরসটি 

রবষদয় প্ররশক্ষণ সাংখ্যা 

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠােসমুদহর রশরক্ষত 

সবকার যুবক ও যুব মরহলাদের 

প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাে 

সমুদহর রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাদেরদক প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষ জেবদল 

পররণত করা। 

সেদশর সবকারত্ব হ্রাস ও 

কম িসাংস্থাে সৃরষ্ট ব্যহত 

হদব। 

৫। রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

এর কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ   

 

 

[৫.১] আইরসটি রবষদয় েক্ষ 

জেবল সৃজে এর লদক্ষয 

একাদেমীদত উচ্চতর 

রেরগ্র/রেদলামা সকাস ি 

চালুকরণ। 

রেরগ্র/রেদলামা সকাস ি 

এর ছাত্র-ছাত্রী সাংখ্যা 

কাররগরর ও বৃরিমূলক  রবষদয় 

উচ্চতর রেরগ্র / রেদলামা/ তদ্যধ ি 

পর্ িাদয়র রশক্ষাথীদের একাদেরমক 

রশক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।  

কাররগরর ও বৃরিমূলক  রবষদয় উচ্চতর 

রেরগ্র/রেদলামা /তদ্যধ ি পর্ িাদয়র রশক্ষাথী সৃরষ্ট। 

 

সেদশর সবকারত্ব হ্রাস ও 

কম িসাংস্থাে সৃরষ্ট। 

৬। রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর 

কাররগরর ও মাদ্রাসা 

রশক্ষা রবভাগ   

 

 

সেকটার এর প্রধাে কার্ িালয় 

ঢাকায় স্থাপে 

অবকাঠাদমা ঊন্নয়ে রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর মােরমক ও 

ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ এবাং কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ এর অরধে স্কুল, 

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাে সমুদহর রশক্ষকগদণর 

প্ররশক্ষণ এবাং রশরক্ষত সবকার যুবক 

ও যুব মরহলাদের প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর মােরমক ও ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ 

এবাং কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ  এর অরধে 

স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাে 

সমুদহর রশক্ষকগণ আইরসটি রবষদয় প্ররশরক্ষত হদব 

এবাং রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব মরহলাগণ 

প্ররশক্ষদণর মােদম কম িসাংস্থাে সৃরষ্ট করদত পারদব। 

প্ররশক্ষণ কাজিক্রম ব্যাহত 

হদব।   

৭। রশক্ষা মন্ত্রোলয় এর 

কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ   

 

 

সেকটার এর জন্য ৮ রবভাদগ 

৮টি আঞ্চরলক কার্ িালয় স্থাপে 

অবকাঠাদমাগত ঊন্নয়ে রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর মােরমক ও 

ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ এবাং কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ এর অরধে স্কুল, 

কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাে সমুদহর রশক্ষকগদণর ও 

রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব 

মরহলাদের প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর মােরমক ও ঊচ্চ রশক্ষা রবভাগ 

এবাং কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ  এর অরধে 

স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাে 

সমুদহর রশক্ষকগদণর আইরসটি রবষদয় প্ররশরক্ষত হদব 

এবাং রশরক্ষত সবকার যুবক ও যুব মরহলাদের 

কম িসাংস্থাে সৃরি হদব। 

প্ররশক্ষণ কাজিক্রম ব্যাহত 

হদব।   

 


