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এিং 

মহাপবিচালক, িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন  

এ্ি মন্ডে স্বাক্ষবিত 

 

 

 

 

 

 

িাবষ িক কম িসম্পােন চুবি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ জুলাই, ২০২২ বরিঃ - ৩০ জুন, ২০২৩ ররিঃ 

 

 



2 | প া ত া  

 

সূবচপত্র 

 

 

রিিিণ পৃষ্ঠা নং 

উপক্রমরণকা ৩ 

কম মসম্পাদন্ডনি সারি মক রচত্র ৪-৫ 

সসকশন ১:  রূপকল্প (Vision), অবিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূহ এ্িাং কার্ িািবল ৬ 

সসকশন ২:  রিরিন্ন কার্ মক্রন্ডমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) ৭ 

সসকশন ৩: সকৌশলগত উন্ডেশ্য, অগ্রাবিকাি, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এ্িাং লক্ষযমাত্রাসমূহ ৮-১১ 

সংন্ডর্াজনী ১: শব্দসংন্ডেপ (Acronyms) ১২ 

সংন্ডর্াজনী ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, িাস্তিায়নকািী মন্ত্রণালয়/বিিাগ/সাংস্থা এ্িাং পবিমাপ পদ্ধবত-  

                  এ্ি বিিিণ 

১৩ 

সংন্ডর্াজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিিাগ/েপ্তি/সাংস্থাি বনকট সুবনবে িষ্ট কম িসম্পােন সহায়তাসমূহ ১৪ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | প া ত া  

 

 

 

উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন্ডনি প্রাবতষ্ঠাবনক 

েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জিািরদরিতা কজািদাি কিা, সুশাসন সংিতকিণ এিং সম্পন্ডদি র্থার্থ ব্যিিাি 

রনরিতকিন্ডণি মাধ্যন্ডম রূপকল্প ২০৪১ এি র্থার্থ িাস্তিায়ন্ডনি লন্ডেে- 

 

িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন আঞ্চবলক সকন্দ্র, িগুড়া 

এ্ি পবিচালক 

এ্িাং 

িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন এ্ি  মহাপবিচালন্ডকি 

মন্ডে ২০২২ সান্ডলি জুন মান্ডসি ২৭ তাবিন্ডে এ্ই িাবষ িক কম িসম্পােন চুবি স্বাক্ষবিত হল। 

 

 

এ্ই  চুবিন্ডত স্বাক্ষিকািী উিয়পক্ষ চুবিন্ডত িবণ িত সকল বিষন্ডয় সম্মত হন্ডলন:  
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িাংলান্ডদশ ইনরিটিউট অি এোডরমরনন্ডেশন এোে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (রিয়াম) ফাউন্ডেশন িগুড়া 

আঞ্চরলক ককন্দ্র এি কম মসম্পাদন্ডনি সারি মক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Institute of Administration and 

Management (BIAM) Foundation), Bogura Regional Centre.  

  

 

 

সাম্প্ররতক িছিসমূন্ডিি (০৩িছি) প্রধান অজমনসমূি   
 

               ১. বিবসএ্স কযাডাি কম িকতিা ও ৯ম সগ্রডভূি কম িকতিান্ডেি বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা কন্ডি ৩৭৬ জন 

                   কম িকতিান্ডক প্রবশক্ষণ প্রোন;               

               ২. বিবিন্ন মন্ত্রণালয়/বিিাগ, দপ্তি/সংস্থায় কম িিত কম িচািীন্ডেি (Public Officer) জন্য বুবনয়াবে  

                  প্রবশক্ষণসহ  অন্যান্য প্রবশক্ষণ পবিচালনা কন্ডি সমাট ৫৭ জন কম িচািীন্ডক প্রবশক্ষণ প্রোন; 

               ৩. বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চবলক সকন্দ্র, িগুড়াি অবফন্ডসি কান্ডজি জন্য মাইন্ডক্রািাস ক্রয়; 

               ৪. বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চবলক সকন্দ্র িগুড়া’ি বুকন্ডলট ততিী; 

               ৫. বজমন্ডনবসয়াম স্থাপন; 

               ৬. কযাবন্টন্ডন বিশুদ্ধ োিাি পাবন বনবিতকিণ;  

               ৭. কবম্পউটাি যাি পুণবি িন্যাস;  

               ৮. অবফস কযাম্পাস সাি িক্ষবণক ইন্টািন্ডনটসহ বসবস কযান্ডমিা স্থাপন;  

               ৯. বিয়াম কযাম্পান্ডসি সাবি িক বনিাপত্তা বনবিত কিন্ডণ উন্ডযাগ গ্রহণ; 

               ১০. মবহলা সহান্ডিল স্থাপন; 

               ১১. বিদ্যযৎ ব্যিস্থাি পূণবি িন্যাস ও ব্যয় কমান্ডনা; 

               ১২. বনজস্ব Website প্রস্তুত ও চালুকিন; 

               ১৩. বনজস্ব সাি িাি স্থাপন ও প্রবশক্ষণ ব্যািস্থাপনায় Training Management Software  চালুকিন; 

               ১৪. দ্যটি আধুবনক ক্লাসরুম প্রস্তুত কিন; 

১৫. িঙ্গিন্ধু ও মুবিযুদ্ধ কণ িাি বনম িাণ; 

১৬. বডবজ চত্ত্বি ততিী; 

১৭. বিতীয় কযাবন্টন চালুকিণ; 

১৮. আিাসন সুবিিা বৃবদ্ধ; 

১৯. িাাংলান্ডেশ কণ িাি স্থাপন। 

২০. ব্যাটরমন্টন ও িান্ডেট িল গ্রাউে ততিী; 

২১. মসরজদ স্থাপন; 

২২. ড্রাইবিাং প্রবশক্ষন্ডণি লন্ডক্ষয র্ানিহন সক্ষমতা বৃবদ্ধ; 

সমস্যা সমূি 

              ১. তথ্য প্রযুরি রনি মি প্ররশেণ সিায়ক পরিন্ডিশ রিরনম মান্ডণ  2003 সান্ডল বনবম িত mxwgZ সিৌত অিকাঠান্ডমা ; 

              ২. িাজধানী ঢাকা িন্ডত দূিত্ব এিং রিমান্ডন র্াতায়াত সুরিধা না থাকা; 

              ৩. গন্ডিষণা, পিামশ ম, কসিা এিং প্ররশেণ পরিচালনাি জন্য উপযুি কম িচািী/কম মচািীি Afve; 

              ৪. ককাস ম আন্ডয়াজন্ডনি কেন্ডত্র প্রতোশী সংস্থা কথন্ডক প্ররশেণাথী Kg©KZ©v/কম িচািীকক র্থাসমন্ডয় মন্ডনানয়ন প্রদান  

                 না কিা; 

             ৫. দূিন্ডেি কািন্ডণ বিবিন্ন প্রবতষ্ঠান্ডনি কম িকতিা/কম িচািীন্ডেি প্রবশক্ষণ গ্রহন্ডণ অনীহা; 

             ৬. প্ররশেণ আন্ডয়াজন্ডন অন্য সংস্থাি উপি রনি মিতা।  

চোন্ডলঞ্জ সমূি  
 

              ১.রনজস্ব আয় িন্ডত প্রারতষ্ঠারনক ব্যয় রনি মাি; 

              ২.উর্ধ্মমুখী সম্প্রসািণ ও িিন আধুরনকায়ন্ডনি জন্য আরথ মক সংস্থান; 

              ৩.প্ররশেণ সিায়ক পরিন্ডিশ সৃরিি জন্য ফাউন্ডেশন্ডনি কিৌত অিকাঠান্ডমাি আধুরনকায়ন; 

              ৪. উপযুি Resourse Person সেি ব্যিস্থাপনা। 

 

সাম্প্ররতক অR©ন, চোন্ডলঞ্জ এিং িরিষ্যত পরিকল্পনা 
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িরিষ্যৎ পরিকল্পনা  
 

             ১. বিবসএ্স কযাডাি কম িকতিা ও ৯ম সগ্রডভূি সিকাবি কম িকতিান্ডেি বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা; 

             ২. অনান্যা সিকাবি-সিসকাবি কম িকতিা/কম িচািীন্ডেি প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা; 

           ৩. প্রশাসরনক িিন্ডনি উর্দ্মমূরখ সম্প্রসািণ; 

             ৪. প্ররশেণ সিায়ক পরিন্ডিশ সৃরিি জন্য ফাউন্ডেশন্ডনি কিৌত অিকাঠান্ডমাি আধুরনকায়ন; 

             ৫. রিয়াম িিন্ডনি অিকাঠান্ডমাগত উন্নয়ন; 

             ৬. প্রারতষ্ঠারনক ব্যয় অনুপান্ডত আয় বৃরর্দ্ি জন্য কার্ মক্রম গ্রিণ; 

             ৭. প্রযুরিগত দেতাি উন্নয়ন; 

 ৮. ই-ফাইরলং িাস্তিায়ন; 

 ৯. বুকন্ডলট ততিী ও প্রচািকিণ অব্যািত িাখা; 

১০. বিয়াম কযাম্পান্ডসি সসৌন্দর্ ি বৃবদ্ধকিন; 

১১. উন্নত পাঠাগাি স্থাপন; 

             ১২. প্রশাসরনক কে বৃরর্দ্কিণ; 

             ১৩. অরফস িিন িন্ডত ডিরমটরি িিন পর্ মন্ত করিন্ডডাি রনম মাণ; 

 ১৪. কমইন কগট আধুরনকায়ন কিন; 

 ১৫. পরিচালন্ডকি িাংন্ডলা রনম মাণ।  

   

২০২২-২৩ অথ মিছন্ডিি সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূি 

             ১. বিবসএ্স (সকল), বিবসএ্স (স্বাস্থয), বিবসএ্স (বশক্ষা) কযাডাি কম িকতিা ও ৯ম সগ্রডভূি সিকাবি কম িকতিান্ডেি 

                বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা; 

             ২. অনান্যা সিকাবি-সিসকাবি কম িকতিা/কম িচািীন্ডেি প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা; 

           ৩. প্ররশেণ সিায়ক পরিন্ডিশ সৃরিি জন্য ফাউন্ডেশন্ডনি কিৌত অিকাঠান্ডমাি আধুরনকায়ন; 

             ৪. প্রারতষ্ঠারনক ব্যয় অনুপান্ডত আয় বৃরর্দ্ি জন্য কার্ মক্রম গ্রিণ; 

 ৫. প্রযুরিগত দেতাি উন্নয়ন; 

 ৬. ই-ফাইরলং িাস্তিায়ন; 

 ৭. বুকন্ডলট ততিী ও প্রচািকিণ; 

 ৮. বিয়াম কযাম্পান্ডসি সসৌন্দর্ ি বৃবদ্ধকিন; 

             ৯. উন্নত পাঠাগাি স্থাপন; 

             ১০. প্রশাসরনক কে বৃরর্দ্কিণ। 

 ১১. অরফস িিন িন্ডত ডিরমটরি িিন পর্ মন্ত করিন্ডডাি রনম মাণ; 

 ১২. কমইন কগট আধুরনকায়ন কিন; 
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সসকশন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অবিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূহ এ্িাং কার্ িািবল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  

 

দে, সৃজনশীল, কদশ কপ্ররমক, কপশাদাি জনন্ডসিক ও কন্ডম মান্ডযাগী মানি সম্পদ উন্নয়ন। 

 

১.২ অবিলক্ষয (Mission): 

 

িাাংলান্ডেশ বসবিল সাবি িস (প্রশাসন) কযাডান্ডিি সেস্যন্ডেি সপশাবিবত্তক উৎকষ ি সািন এ্িাং উন্নয়ন ও 

ব্যিস্থাপনায় বনন্ডয়াবজত সিকান্ডিি সি িস্তন্ডিি কম িচািীসেি সপশাগত মান্ডনান্নয়ন ও েক্ষতা বৃবদ্ধকন্ডল্প 

র্থার্থ প্রবশক্ষণ পবিচালন এ্িাং গন্ডিষণা কার্ িক্রম গ্রহণ। 

 

১.৩ সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 
 

 রিরসএস কোডািভুি কম িচািীসি অন্যান্য সিকারি/কিসিকারি কম িচািীকদি কপশাগত মান্ডনান্নয়ন 

ও দেতা বৃরর্দ্: 

 প্রারতষ্ঠারনক শংখলা ও সেমতা বৃরর্দ্ এিং 

 সৃজনশীল ও উদ্ভািনী চচ িাি মােন্ডম মানি সম্পে উন্নয়ন। 

 

১.৪ কার্ িািবল (Functions): 

 

 রিরসএস (প্রশাসন) কোডান্ডিি সদস্যসি উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনা কার্ মক্রন্ডম রনন্ডয়ারজত সিকান্ডিি 

সি মস্তন্ডিি কম িচািীকদি কপশাগত মান্ডনান্নয়ন ও দেতা বৃরর্দ্কন্ডল্প র্থার্থ প্ররশেন্ডণি ব্যিস্থা কিা; 

 আধুরনক প্রযুরি ব্যিিান্ডিি মাধ্যন্ডম উন্নয়ন প্রশাসন, পরিকল্পনা ও ব্যিস্থাপনা প্ররশেণ আন্ডয়াজন 

কিা; 

 wewfbœ miKvwi প্ররতষ্ঠান কর্তমক আন্ডয়ারজত রশো ও প্ররশেণমূলক রিরিন্ন কসরমনাি, 

রসন্ডম্পারজয়াম এিং কম মশালায় অংশগ্রিন্ডণি ব্যিস্থা কিা; 

 কিসিকারি প্ররতষ্ঠান এিং এনরজও কম িচািীকদি কপশাগত দেতা উন্নয়ন্ডনি লন্ডেে প্ররশেণ 

কম মসূচী পরিচালনা কিা এিং 

 স্থাbxq পর্ মান্ডয় gvbm¤§Z করমDwbwU কসিা প্রদান কিা।
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কসকশন ২   
 

দপ্তি/সংস্থাি রিরিন্ন কার্ মক্রন্ডমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি 

(Outcome/Impact) 

 

কম মসম্পাদন সূচকসমূি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লেেমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রন্ডেপণ (Projection)   রনধ মারিত  লক্ষযমাত্রা অজমন্ডনি 

কেন্ডত্র কর্ৌথিান্ডি দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/রিিাগ/ সংস্িাসমূন্ডিি 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

[source of 

data] ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৮ ১০ 

১. বিবসএ্স কযাডাি ভূি 

কম িচািী (Public 

Officer) ও অন্যান্য 

সিকািী ও সিসিকািী 

কম িচািীন্ডেি সপশাগত 

মান্ডনান্নয়ন ও েক্ষতা বৃবদ্ধ 

১.১ বিবসএ্স কযাডাি কম িকতিা ও  

৯ম সগ্রডভূি সিকাবি কম িকতিান্ডেি 

বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা। 

প্রবশক্ষণাথী 

কম িচািীি 

সাংখ্যা 

৩৫ ১৯১ ২৪৬ ২৮০ ২৮০ 

জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও 

পবিিাি কযাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয 

অবিেপ্তি ও বিয়াম ফাউন্ডেশন, 

িগুড়া 

বিয়াম ফাউন্ডেশন 

িগুড়াি বনজস্ব 

প্রবতন্ডিেন 

১.২ অনান্যা সিকাবি-সিসকাবি 

কম িকতিা/কম িচািীন্ডেি প্রবশক্ষণ 

সকাস ি পবিচালনা 

প্রবশক্ষণাথী 

কম িচািীি 

সাংখ্যা 

 ৬৬ ৬১ ১২০ ১২০ ১২০ 

অন্যান্য সিকািী/ন্ডিসিকািী 

মন্ত্রণালয়, বিিাগ, অবিেপ্তি ও 

বিয়াম ফাউন্ডেশন, িগুড়া 

বিয়াম ফাউন্ডেশন 

িগুড়াি বনজস্ব 

প্রবতন্ডিেন 

২. প্রাবতষ্ঠাবনক শাংেলা ও 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 

২.১ প্রশাসরনক কে বৃরর্দ্কিণ তাবিে - - - - - বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা -ঐ- 

২.২ করিন্ডডাি রনম মাণ (প্রশাসরনক 

িিন িন্ডত ডিরমটিী পর্ মন্ত) 
তাবিে - - - - - বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা -ঐ- 

২.৩ উন্নত পাঠাগাি স্থাপন তাবিে - - - - - 
বিয়াম ফাউন্ডেশন িগুড়াি বনজস্ব 

কাজ 
-ঐ- 

২.৪ কমইন কগট আধুরনকায়ন তাবিে - - - - - 
বিয়াম ফাউন্ডেশন িগুড়াি বনজস্ব 

কাজ 
-ঐ- 

২.৫ রিয়াম িিন্ডনি 

অিকাঠান্ডমাগত উন্নয়ন 
% - - - - - 

বিয়াম ফাউন্ডেশন িগুড়াি বনজস্ব 

কাজ 
-ঐ- 

২.৬ প্রযুরিগত দেতাি উন্নয়ন % - - - - - 
বিয়াম ফাউন্ডেশন িগুড়াি বনজস্ব 

কাজ 
-ঐ- 

২.৭ কসৌন্দর্ ম িধ মন 

 
% - - - - - 

বিয়াম ফাউন্ডেশন িগুড়াি বনজস্ব 

কাজ 
-ঐ- 

৩. সৃজনশীল ও উদ্ভািনী 

চচ িাি মােন্ডম মানি 

সম্পে উন্নয়ন। 

 

৩.১ ই-ফাইরলং িাস্তিায়ন % -  - - - 
বিয়াম ফাউন্ডেশন িগুড়াি বনজস্ব 

কাজ 
-ঐ- 

৩.২ বুকন্ডলট ততিী ও প্রচািকিণ 

অব্যািত িাখা 
তাবিে -  - - - 

বিয়াম ফাউন্ডেশন িগুড়াি বনজস্ব 

কাজ 
-ঐ- 
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সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উন্ডেশ্য, অগ্রাবিকাি, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এ্িাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

সকৌশলগত 

উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উন্ডেন্ডশ্যি 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গণনা 

পর্দ্রত 

 

এ্কক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচন্ডকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০২২-২৩ 

(Target /Criteria Value for FY 2022-23) প্রন্ডক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রন্ডক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২৪-

২০২৫ 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

 

অসািািণ 

 

অবত 

উত্তম 

 

উত্তম 

 

চলবত 

মান 

চলবত 

মান্ডনি 

বনন্ডে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

রিয়াম ফাউন্ডেশন্ডনি সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূহ 

১. বিবসএ্স কযাডাি ভূি 

কম িচািী (Public 

Officer) ও অন্যান্য 

সিকািী ও সিসিকািী 

কম িচািীন্ডেি সপশাগত 

মান্ডনান্নয়ন ও েক্ষতা বৃবদ্ধ 

৪৫ 

১.১ বিবসএ্স (সকল), 

বিবসএ্স (স্বাস্থয), বিবসএ্স 

(বশক্ষা) কযাডাি কম িকতিা ও 

৯ম সগ্রডভূি সিকাবি 

কম িকতিান্ডেি বুবনয়াবে 

প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা। 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািী 
সংখ্যা 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািীি 

সংখ্যা 

২৫ ৩৫ ১৯১ ২৪৬ ২২১ ১৯৭ ১৭২ ১৪৮ ০০ ০০ 

১.২ অনান্যা সিকাবি-

সিসকাবি 

কম িকতিা/কম িচািীন্ডেি 

প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািী 
সংখ্যা 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািীি 

সংখ্যা 

২০ ৬৬ ৬১ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ৪০০ ৪০০ 

২. প্রাবতষ্ঠাবনক শাংেলা ও 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
২০ 

২.১ প্রশাসরনক কে 

বৃরর্দ্কিণ 

উন্নত 

অিকাঠান্ডমা 
গড় % ২ - - ১.১২.২২ ৩০.১.২৩ ১.২.২৩ ১.৩.২৩ ১.৪.২৩ - -  

২.২ করিন্ডডাি রনম মাণ 

(প্রশাসরনক িিন িন্ডত 

ডিরমটিী পর্ মন্ত) 

উন্নত 

অিকাঠান্ডমা 
গড় % ২ - - ১.১২.২২ ৩০.১.২৩ ১.২.২৩ ১.৩.২৩ ১.৪.২৩ - -  

২.৩ উন্নত পাঠাগাি স্থাপন 
উন্নত 

অিকাঠান্ডমা 
গড় % ৪ - - ১.১২.২২ ১.২.২৩ ১.৪.২৩ ১.৫.২৩ ১.৬.২৩ - -  

২.৪ কমইন কগট 

আধুরনকায়ন 

উন্নত 

অিকাঠান্ডমা 
গড় % ৩ - - ১.১.২৩ ১.৩.২৩ ১.৪.২৩ ১.৫.২৩ ১.৬.২৩ - -  

২.৫ রিয়াম িিন্ডনি 

অিকাঠান্ডমাগত উন্নয়ন 

উন্নত 

অিকাঠান্ডমা 
গড় % ৪ - - ১.২.২৩ ১.৩.২৩ ১.৪.২৩ ১.৫.২৩ ১.৬.২৩ - -  
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সকৌশলগত 

উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উন্ডেন্ডশ্যি 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গণনা 

পর্দ্রত 

 

এ্কক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচন্ডকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা/রনণ মায়ক ২০২২-২৩ 

(Target /Criteria Value for FY 2022-23) প্রন্ডক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রন্ডক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২৪-

২০২৫ 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

 

অসািািণ 

 

অবত 

উত্তম 

 

উত্তম 

 

চলবত 

মান 

চলবত 

মান্ডনি 

বনন্ডে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২.৬ প্রযুরিগত দেতাি 

উন্নয়ন 

প্রযুু্রিি উত্তম 

ব্যিিাি 
গড় % ১ - - ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ - -  

২.৭ কসৌন্দর্ ম িধ মন 

সুন্দি ও 

পরিছন্ন 

কোম্পাস 

গড় % ৩ - - ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ 
- 

 

-  

  

৩. সৃজনশীল ও উদ্ভািনী 

চচ মাি মাধ্যন্ডম মানি সম্পদ 

উন্নয়ন 

৫ 

৩.১ ই-ফাইরলং িাস্তিায়ন 

প্রযুরিি 

উত্তম 

ব্যিিাি 

গড় % ২ - - ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ - -  

৩.২ বুকন্ডলট ততিী ও 

প্রচািকিণ অব্যািত িাখা 
প্রচাি তারিখ তারিখ ৪ - - ১.১২.২২ ১.২.২৩ ১.৪.২৩ ১.৫.২৩ ১.৬.২৩ - -  
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রিয়াম ফাউন্ডেশন্ডনি আিরিক ককৌশলগত উন্ডেি সমূি ২০২২-২৩ 

(কমাট নম্বি-৩০) 

 

কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 
কলাম-৬ 

লেেমাত্রাি মান ২০২২-২৩ 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পাদন সূচন্ডকি নাম 

(Weight of 

Performance 

Indicator)  

সাধািণ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমান্ডনি 

রনন্ডে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.১ শুর্দ্াচাি কম মপরিকল্পনা িাস্তিায়ন 
১.১.১ শুর্দ্াচাি তত্রমারসক 

প্ররতন্ডিদন ওন্ডয়িসাইন্ডট প্রকারশত 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ ১ - 

১.২ ই গিমন্ডনন্স/উদ্ভািন কম মপরিকল্পনা িাস্তিায়ন 
১.২.১ ই-গিমন্ডনন্স/উদ্ভািন 

কম মপরিকল্পনা িাস্তিারয়ত 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ ১ - 

১.৩ অরিন্ডর্াগ প্ররতকাি কম মপরিকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

১.৩.১ অরিন্ডর্াগ প্ররতকাি 

কম মপরিকল্পনা প্রনীত 
সংখ্যা ৩ ১ - - - - 

১.৪ তথ্য অরধকাি কম মপরিকল্পনা িাস্তিায়ন 
১.৪.১ তথ্য অরধকাি কম মপরিকল্পনা 

প্রনীত 
সংখ্যা ৪ ১ - - - - 

১.৫ কসিা প্রদান প্ররতশুরত কম মপরিকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

১.৫.১ কসিা প্রদান প্ররতশুরত 

কম মপরিকল্পনা িাস্তিারয়ত 
সংখ্যা ৩ ১ - - - - 
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আবম, পবিচালক, িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন আঞ্চবলক 

সকন্দ্র, িগুড়া, মহাপবিচালক, িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন 

এ্ি বনকট অঙ্গীকাি কিবি সর্, এ্ই চুবিন্ডত িবণ িত ফলাফল অজিন্ডন সন্ডচষ্ট থাকি। 

 

আবম, মহাপবিচালক, িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন, 

পবিচালক, িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন আঞ্চবলক সকন্দ্র, 

িগুড়া এ্ি বনকট অঙ্গীকাি কিবি সর্, এ্ই চুবিন্ডত িবণ িত ফলাফল অজিন্ডন প্রন্ডয়াজনীয় সহন্ডর্াবগতা প্রোন কিি। 

 

 

 

স্বাক্ষবিত: 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

পবিচালক 

িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে 

ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন আঞ্চবলক সকন্দ্র, িগুড়া 

---------------------- 

তারিখ 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

মহাপবিচালক 

িাাংলান্ডেশ ইনবিটিউট অি এ্যাডবমবনন্ডেশন এ্যাে 

ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন 

 

---------------------- 

তারিখ 
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সংন্ডর্াজনী- ১ 

 

শব্দসংন্ডেপ (Acronyms) 

 

 

 

রিয়াম ফাউন্ডেশন =  িাংলান্ডদশ ইনরিটিউট অি এোডরমরনন্ডেশন এোে ম্যান্ডনজন্ডমন্ট (রিয়াম)  

 ফাউন্ডেশন 

 

রি.রস.এস = িাংলান্ডদশ রসরিল সারি মস 

 

TQM = Total Quality Management   
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সংন্ডর্াজনী- ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, িাস্তিায়নকািী মন্ত্রণালয়/বিিাগ/সাংস্থা এ্িাং পবিমাপ পদ্ধবত-এ্ি বিিিণ 
 

ক্রবমক 

নম্বি 
কার্ মক্রম 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 
বিিিণ িাস্তিায়নকািী ইউবনট 

পবিমাপ পদ্ধবত এ্িাং 

উপাত্তসূত্র 

সািািণ 

মন্তব্য 

১ 

বিবসএ্স কযাডাি কম িকতিা ও ৯ম সগ্রডভূি 

সিকাবি কম িকতিান্ডেি বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি 

পবিচালনা। 

প্রবশবক্ষত কম িচািী 

অনুন্ডিাধ পন্ডত্রি রিরত্তন্ডত জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থাস্থো 

রশো ও পরিিাি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, রশো মন্ত্রণালয় 

এি বনি িাবচত কম িচািী 

জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, 

স্থাস্থো রশো ও পরিিাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, 

রশো মন্ত্রণালয় ও বিয়াম 

ফাউন্ডেশন 

জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থাস্থো রশো ও 

পরিিাি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, রশো 

মন্ত্রণালয় সথন্ডক সপ্রবিত কম িচািীন্ডেি তাবলকা 

ও িান্ডজট এি রিরত্তন্ডত 

 

২ 
কারিগরি রশো অরধদপ্তি ও অন্যান্য রিিাগীয় 

কম িচািীকদি রিিাগীয় বুরনয়ারদ প্ররশেণ পরিচালনা 
প্রবশবক্ষত কম িচািী 

অনুন্ডিাধ পন্ডত্রি রিরত্তন্ডত কারিগরি রশো অরধদপ্তি ও 

অন্যান্য প্ররতষ্ঠান্ডনি  ‘বিিাগীয় বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি̓  

এ্ি বনি িাবচত কম িচািী 

কারিগরি রশো 

অরধদপ্তি, অন্যান্য 

প্ররতষ্ঠান ও বিয়াম 

ফাউন্ডেশন 

কারিগরি রশো অরধদপ্তি, অন্যান্য প্ররতষ্ঠান  

সথন্ডক সপ্রবিত কম িচািীন্ডেি তাবলকা ও 

িান্ডজট এি রিরত্তন্ডত 

 

৩ রিয়াম কোরন্টন আধুরনকায়ন সংোি 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় রিয়াম কোরন্টন আধুরনকায়ন 

কার্ মক্রম সম্পন্ন 

বিয়াম ফাউন্ডেশন 
মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 

 

৪ প্রশাসরনক কে রনম মাণ 
অিকাঠান্ডমা 

উন্নয়ন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় সংোি/পরিিতমন কার্ মক্রম সম্পন্ন 
বিয়াম ফাউন্ডেশন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 

 

৫ করিন্ডডাি রনম মাণ 
অিকাঠান্ডমা 

উন্নয়ন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় সংোি/পরিিতমন কার্ মক্রম সম্পন্ন 
বিয়াম ফাউন্ডেশন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 

 

৬ উন্নত পাঠাগাি স্থাপন 
অিকাঠান্ডমা 

উন্নয়ন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় সংোি/পরিিতমন কার্ মক্িম 

সম্পন্ন 

বিয়াম ফাউন্ডেশন 
মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 

 

৭ কমইন কগট আধুরনকায়ন 
অিকাঠান্ডমা 

উন্নয়ন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় সংোি/পরিিতমন কার্ মক্রম সম্পন্ন 
বিয়াম ফাউন্ডেশন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 
 

৮ রিয়াম িিন্ডনি অিকাঠান্ডমাগত উন্নয়ন 
প্ররশেণ 

পরিচালনাি জন্য 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় সংোি/পরিিতমন কার্ মক্রম সম্পন্ন 
বিয়াম ফাউন্ডেশন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 
 

৯ কোম্পান্ডসি কসৌন্দর্ ম িধ মন 
সুন্দি ও পরিচ্ছ্ন্ন্ন 

কোম্পাস 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় সংোি/পরিিতমন কার্ মক্রম সম্পন্ন 
বিয়াম ফাউন্ডেশন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 
 

১০ ই-ফাইরলং 

ই-ফাইরলং 

কার্ মক্রম 

পরিচালনা 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি অনুন্ডমাদন 

সান্ডপন্ডে রনধ মারিত সমন্ডয় সংোি/পরিিতমন কার্ মক্রম সম্পন্ন 
বিয়াম ফাউন্ডেশন 

মিাপরিচালক, রিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এি 

রসর্দ্ান্ত 
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সাংন্ডর্াজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিিাগ/েপ্তি/সাংস্থাি বনকট সুবনবে িষ্ট কম িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্রবতষ্ঠান্ডনি নাম সংরিি কার্ মক্রম 
কম িসম্পােন 

সূচক 

উি প্রবতষ্ঠান্ডনি বনকট 

চাবহো/প্রতযাশা 
চাবহো/প্রতযাশাি সর্ৌবিকতা 

প্রতযাশা পূিণ না হন্ডল সম্ভাব্য 

প্রিাি 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
বিবসএ্স (সকল) কযাডান্ডিি কম িকতিান্ডেি বুবনয়াবে 

প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা। 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািী  

প্রবশক্ষন্ডণি িান্ডজট অনুন্ডমােন 

ও অথ ি িাড় এ্িাং জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় বিবসএ্স (সকল) 

কযাডান্ডিি কম িকতিান্ডেি 

মন্ডনানয়ন 

রুলস অি রিজন্ডনস অনুর্ায়ী রিরসএস 

(সকল) কোডাি কম িকতিান্ডেি বুরনয়ারদ 

প্ররশেন্ডণি জন্য মন্ডনানয়ন প্রদান ও 

িান্ডজট অনুন্ডমাদন এখরতয়াি সম্পন্ন 

কর্তমপে 

প্ররশেণ সূরচ ব্যািত িন্ডি 

এিং রিয়াম ফাউন্ডেশন্ডনি 

আরথ মক সেমতা হ্রাস পান্ডি।  

স্বাস্থয ও পবিিাি কযাণ 

মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয অবিেপ্তি  

বিবসএ্স (স্বাস্থয) কযাডান্ডিি কম িচািীন্ডেি  ২ (দ্যই) মাস 

সময়াবে বিন্ডশষ বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা। 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািী  

প্রবশক্ষন্ডণি িান্ডজট অনুন্ডমােন 

ও অথ ি িাড় এ্িাং স্বাস্থয 

অবিেপ্তি সথন্ডক বি.বস.এ্স. 

(স্বাস্থয) কযাডাি কম িচািীগন্ডণি 

মন্ডনানয়ন 

রুলস অি রিজন্ডনস অনুর্ায়ী রিরসএস 

(স্বাস্থে) কোডাি কম িচািীকদি রিন্ডশষ 

বুরনয়ারদ প্ররশেন্ডণি জন্য মন্ডনানয়ন 

প্রদান ও িান্ডজট অনুন্ডমাদন এখরতয়াি 

সম্পন্ন কর্তমপে 

প্ররশেণ সূরচ ব্যািত িন্ডি 

এিং রিয়াম ফাউন্ডেশন্ডনি 

আরথ মক সেমতা হ্রাস পান্ডি।  

রশো মন্ত্রণালয়, মাধ্যমমক ও উচ্চ 

রশো রিিাগ 

সিকারি কন্ডলজ সমূন্ডিি বশক্ষকেন্ডি (আত্তীকৃত) রিিাগীয় 

বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা। 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ রশো রিিাগ, 

রশো মন্ত্রণালয় িন্ডত িান্ডজট 

অনুন্ডমােন ও অথ ি িাড় এ্িাং 

৯ম সগ্রডভুি কম িকতিান্ডেি 

মন্ডনানয়ন 

রুলস অি রিজন্ডনস অনুর্ায়ী রনিাপদ 

খায কর্তমপন্ডেি নিরনযুি ৯ম কগ্রন্ডডি 

কম মকতমান্ডদি রিিাগীয় বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ 

জন্য মন্ডনানয়ন প্রদান ও িান্ডজট 

অনুন্ডমাদন এখরতয়াি সম্পন্ন কর্তমপে 

প্ররশেণ সূরচ ব্যািত িন্ডি 

এিং রিয়াম ফাউন্ডেশন্ডনি 

আরথ মক সেমতা হ্রাস পান্ডি। 

রশো মন্ত্রণালয়, কারিগরি রশো 

অরধদপ্তি   

কারিগরি রশো অরধদপ্তন্ডিি ৯ম সগ্রডভুি বশক্ষকেন্ডি 

বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি পবিচালনা। 

বশবক্ষত 

কম িচািী 

কারিগরি রশো অরধদপ্তি হন্ডত 

িান্ডজট অনুন্ডমােন ও অথ ি িাড় 

এ্িাং ৯ম সগ্রডভুি বশক্ষকন্ডেি 

মন্ডনানয়ন 

রুলস অি রিজন্ডনস অনুর্ায়ী কারিগরি 

রশেকদন্ডি বুরনয়ারদ প্ররশেন্ডণি জন্য 

মন্ডনানয়ন প্রদান ও িান্ডজট অনুন্ডমাদন 

এখরতয়াি সম্পন্ন কর্তমপে 

প্ররশেণ সূরচ ব্যািত িন্ডি 

এিং রিয়াম ফাউন্ডেশন্ডনি 

আরথ মক সেমতা হ্রাস পান্ডি। 

রিদ্যেৎ জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ 

মন্ত্রণালয়, রিদ্যেৎ রিিাগ, পাওয়াি 

গ্রীড ককাম্পারন অি িাংলান্ডদশ  

পাওয়াি গ্রীড ককাম্পারন অি িাংলান্ডদশ এি 

কম মকতমা/কম মচািীন্ডদি রিিাগীয় বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ সকাস ি 

পবিচালনা। 

প্রবশবক্ষত 

কম িচািী 

পাওয়াি গ্রীড ককাম্পারন অি 

িাংলান্ডদশ িন্ডত িান্ডজট 

অনুন্ডমােন ও অথ ি িাড় এ্িাং 

কম মকতমা/কম মচািীন্ডদি 

মন্ডনানয়ন 

রুলস অি রিজন্ডনস অনুর্ায়ী পাওয়াি গ্রীড 

ককাম্পারন অি িাংলান্ডদশ এি 

কম মকতমা/কম মচািীন্ডদি রিিাগীয় বুবনয়াবে 

প্রবশক্ষণ জন্য মন্ডনানয়ন প্রদান ও িান্ডজট 

অনুন্ডমাদন এখরতয়াি সম্পন্ন কর্তমপে 

প্ররশেণ সূরচ ব্যািত িন্ডি 

এিং রিয়াম ফাউন্ডেশন্ডনি 

আরথ মক সেমতা হ্রাস পান্ডি। 

 

 


