miKvwi

Kg©m¤úv`b

e¨e¯’vcbv

মি�পিরষদ িবভাগ

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

সরকাির কমৰ্স�াদন �ব�াপনা
�কাশনায়:
মি�পিরষদ িবভাগ
�ধান পৃ�েপাষক:
খ�কার আেনায়ারুল ইসলাম, মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
ত�াবধান:
জনাব েমাঃ কামাল েহােসন, সিচব, সম�য় ও সং�ার, মি�পিরষদ িবভাগ
স�াদনা পষদৰ্ :
ড. শাহনাজ আেরিফন, এনিডিস, অিতির� সিচব (সং�ার), মি�পিরষদ িবভাগ
জনাব েমাঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা, যু�সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
ড. েমাহা�দ আিজজুল হক, উপসিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান, উপসিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
িমজ্ রওশন আরা লাবনী, িসিনয়র সহকারী সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
জনাব েমাঃ ফাউজুল কবীর, িসিনয়র সহকারী সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
জনাব মুহা�াদ সাইফুল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
��দ ও িডজাইন
ইেজল মতুজ
ৰ্ া
জািকয়া সুলতানা আন�ী
�কাশকাল:
অ�হায়ণ 14২৭/ নেভ�র ২০২০
সং�ার অনুিবভাগ, মি�পিরষদ িবভাগ

�কাশনািট জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর
ৰ্
জ�শতবািষ ৰ্কীেত উৎসগকৃত

সূিচপ�
১.বাণী
২.কমৰ্স�াদন �ব�াপনার ধারণা......................................................................1
3.ম�ণালয়/িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি�................................................13
৩.১ িবদুয্ৎ িবভাগ......................................................................................15
৩.২ কৃিষ ম�ণালয়.....................................................................................17
৩.৩ �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ.................................................................19
৩.৪ পািন স�দ ম�ণালয়.............................................................................21
৩.৫ ত� ও েযাগােযাগ �যুি� িবভাগ................................................................23
৩.৬ ত� ম�ণালয়......................................................................................25
৩.৭ প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ....................................................................27
৩.৮ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়...................................................................29
৩.৯ অথ ৰ্ িবভাগ..........................................................................................31
৩.১০ অথ ৰ্ৈনিতক স�কৰ্ িবভাগ........................................................................33
৩.১১ �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়..................................................................35
৩.১২ েসতু িবভাগ.........................................................................................37
৩.১৩ মুি�যু� িবষয়ক ম�ণালয়........................................................................3৯
৩.১৪ �ানীয় সরকার িবভাগ............................................................................41
৩.১৫ সমাজক�াণ ম�ণালয়...........................................................................43
৩.১৬ জন�শাসন ম�ণালয়..............................................................................45
৩.১৭ �া�য্ েসবা িবভাগ.................................................................................47
৩.১৮ পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভাগ.........................................................49
৩.১৯ �ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয়.....................................................................51
৩.২০ িব�ান ও �যুি� ম�ণালয়.......................................................................53
৩.২১ সুর�া েসবা িবভাগ................................................................................55
৩.২২ ধমৰ্ িবষয়ক ম�ণালয়.............................................................................57
৩.২৩ িশ� ম�ণালয়.....................................................................................59
৩.২৪ �বাসী ক�াণ ও ৈবেদিশক কমৰ্সং�ান ম�ণালয়.............................................61
৩.২৫ খা� ম�ণালয়......................................................................................63

সূিচপ�
৩.২৬ সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়.......................................................................65
৩.২৭ দুেয ৰ্াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়.............................................................67
৩.২৮ বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন িবভাগ.................. .....................................69
৩.২৯ ডাক ও েটিলেযাগােযাগ িবভাগ...................................................................71
৩.৩০ কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ...............................................................73
৩.৩১ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ............................................................75
৩.৩২ েলিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ........................................................77
৩.৩৩ পিরক�না িবভাগ..................................................................................78
৩.৩৪ জনিনরাপ�া িবভাগ...............................................................................80
৩.৩৫ মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালয়................................................................82
৩.৩৬ েরলপথ ম�ণালয়...................................................................................84
৩.৩৭ যুব ও �ীড়া ম�ণালয়.............................................................................86
৩.৩৮ �া�য্ িশ�া ও পিরবার ক�াণ িবভাগ.........................................................88
৩.৩৯ মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ..................................................................90
৩.৪০ েনৗ-পিরবহন ম�ণালয়...........................................................................92
৩.৪১ আিথ ৰ্ক �িত�ান িবভাগ..........................................................................94
৩.৪২ বািণজয্ ম�ণালয়..................................................................................96
৩.৪৩ ব� ও পাট ম�ণালয়..............................................................................98
৩.৪৪ পররা� ম�ণালয়..................................................................................100
3.45 পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতৰ্ন ম�ণালয়...................................................102
৩.৪৬ আইন ও িবচার িবভাগ...........................................................................104
৩.৪৭ েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পয ৰ্টন ম�ণালয়..............................................106
৩.৪৮ ভূিম ম�ণালয়.....................................................................................108
৩.৪৯ অভয্�রীণ স�দ িবভাগ.........................................................................110
৩.৫০ পাব ৰ্তয্ চ��াম িবষয়ক ম�ণালয়...............................................................112
৩.৫১ গৃহায়ন ও গণপূতৰ্ ম�ণালয়......................................................................114
4. মাঠ পয ৰ্ােয় বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি�..............................................................116
৫. মুিজববষ ৰ্ এবং বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি�...........................................................121
৬. ছিবেত বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি�....................................................................128

িবদুয্ৎ িবভাগ

িবদুয্ৎ,�ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
েযৗি�ক ও সহনীয় মূে� সকল জনগেণর
জ
িনভৰ্রেযা
ও মানস�ত িবদুয্ৎ
সরবরাহ

অিভলক্ষয্
িবদুয্ৎ উৎপাদন, স ালন ও িবতরণ খােতর
সমি�ত উ�য়েনর মা�েম ২০২১ সােলর
মে� সকেলর জ িনভৰ্রেযা িবদুয্ৎ
িনি ত করা

েকৗশলগত উে�শয্
িবদুয্ৎ উৎপাদন খােতর উ�য়ন
িবদুয্ৎ স ালন খােতর উ�য়ন
িবদুয্ৎ িবতরণ খােতর উ�য়ন
েটকসই ও নবায়নেযা �ালািন খােতর
উ�য়ন এবং
িবদুয্ৎ খােতর �ািত�ািনক স�মতা ি�

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯৬.৪৬ (১ম �ান)

২০১৭-২০১৮

৯৮.১৫ (১ম �ান)

২০১৬-২০১৭

৯২.০০

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

িবদুয্ৎ উৎপাদন �মতা গত ৬ বছের ১১,২৬৫ েমগাওয়াট
হেত ি� েপেয় বতৰ্মােন ২২,৭৮৭ েমগাওয়ােট উ�ীত হেয়েছ
িবদুয্ৎ সুিবধা �া জনেগা�ী ৬৮
হেত ২৯
ি�র
মা�েম ৯৭ এ উ�ীত হেয়েছ
িবতরণ িসে ম লস ১১.৯৬
হেত ৪.৬
ােসর মা�েম
৭.৩৬ এ নািমেয় আনা হেয়েছ
মাথািপ িবদুয্ৎ উৎপাদন ৩৪৮ িকেলাওয়াট- া হেত ১৬৪
িকেলাওয়াট- া ি� েপেয় ৫১২ িকেলাওয়াট- ােত উ�ীত হেয়েছ
ভারত েথেক ১,১৬০ েমগাওয়াট িবদুয্ৎ আমদািনর �ব�া
�হণ করা হেয়েছ
৬৬০ েমগাওয়াট এর একিট হৎ কয়লািভি�ক তাপ িবদুয্ৎ
েক �াপন করা হেয়েছ
৫,৫০,০০০ িকেলািমটার িবতরণ লাইন ও ২,৭৩৮ সািকৰ্ট
িকেলািমটার স ালন লাইন িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
১৭,৫০০ এমিভ এর িবতরণ সাব-ে শন ও ২২,০০০ এমিভএ
এর ি�ড সাব ে শন �াপন করা হেয়েছ
েদেশ �থম ৪০০ েকিভেত িবিবয়ানা হেত কািলয়াৈকর
পয ৰ্� ১৭০ িকেলািমটার, আশুগ হেত ভূলতা পয ৰ্� ৭০
িকেলািমটার এবং পায়রা হেত েগাপালগ পয ৰ্� ১৬৪ িকেলািমটার
স ালন লাইন িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
১৮,৫৯৬ িট ৈবদুয্িতক উপেক চা র অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ
ছয়িট িবতরণ েকা�ািনর ২৮ল� েসালার েহাম িসে ম
�াপন করা হেয়েছ
িবদুয্ৎ �াহকেদর মে� ৩২ল� াট ৰ্ ি�-েপইড িমটার �াপন
করা হেয়েছ
৩৪.৬১ েমগাওয়াট �মতার ১,১৮৮িট েসালার ইিরেগশন পা�
�াপন করা হেয়েছ
৩৮.৪ েমগাওয়াট �মতার েসালার পাকৰ্ �াপন করা হেয়েছ
১ েমগাওয়াট �মতার বায়ুিভি�ক িবদুয্ৎেক

�াপন করা হেয়েছ

অনলাইেন আেবদেনর মা�েম নতুন িবদুয্ৎ সংেযাগ ও অথ ৰ্
পিরেশােধর �ব�া �হণ করা হেয়েছ এবং
ভূগভৰ্�/সাবেমিরন
েকবেলর
মা�েম
িবদুয্ৎ
লাইন
�াপনপূব ৰ্ক েদেশর মূল ভূখ েথেক িবি�� স ীপ ীপেক ি�ড
িবদুয্েতর আওতায় আনা হেয়েছ
১৫

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
অন-লাইন �ক� পিরবী�ণ �ব�াপনা
ইউিনফাইড িপএমআইএস সফটওয়য্ার
চা করণ এবং
অিডট ােনজেম সফটওয়য্ার
খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
িবদুয্ৎ িবভােগর সম�য় সভার ত� সং�হ
ও �ি�য়া সহিজকরণ
েক ীয় কমে ইন ও িফড�াক ােনজেম
িসে ম
শলী ই-লারিনং িসে ম এবং
অনলাইন ৈবেদিশক মণ ইনফরেমশন
িসে ম

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
অনলাইন ে ার ােনজেম িসে ম এবং
েকইস ােনজেম সফটওয়য্ার � ত ও �বহার

ঘ) এস িপ এস’র িববরণ:
িবদুয্ৎ িবভােগর ২য় ে�নীর কমৰ্কতৰ্াগেণর বিহঃবাংলােদশ িটর
অনুেমাদন �মতা অিতির� সিচব (�শাসন)-েক �দান করা হেয়েছ এবং
ৈবেদিশক
মণ/�িশ�েণ
করা হেয়েছ

অংশ�হণকারীেদর

মেনানয়ন

সহিজকরণ

চয্ােল�
অেনক ে�ে� �ক� বা�বায়েনর িবিভ� পয ৰ্ােয় উ�য়ন
সহেযাগীেদর স�িত েপেত িবল� হওয়ায় সময়মত চুি� �া�র, অথছৰ্ ােড়
অনাকাি ত িবল� েট ফেল িনধ ৰ্ািরত সমেয় �ক� বা�বায়ন করা স ব
হয় না িবধায় অেনক সময় অ�তয্ািশত ফলাফল (Unexpected Result)
চেল আেস এ ছাড়া দ� জনবল, েদশীয় কাদারেদর স�মতার অভাব,
ৈবেদিশক মু�ার িবিনময় হােরর তারত Cost of Capital-এর ি�
িবদুয্ৎ িবভােগর APA বা�বায়েনর অ তম চয্ােল

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
�েতয্ক
িবভাগ,
দফতর,
সং�া, েকা�ািন, মাঠ পয ৰ্ােয়র
অিফসসমূেহ APA বা�বায়ন
মিনটর করার জ নতুন শাখা
েখালা এবং পূণ ৰ্কালীন (Full
time) কমৰ্ক তৰ্া িনেয়াগ
২০২১ সােলর মে� শতভাগ
জনগণেক
িবদুয্ৎ
সুিবধার
আওতায় আনা এবং
২০৪১ সােলর মে� িবদুয্ৎ
উৎপাদন ৬০,০০০ েমগাওয়ােট
উ�ীতকরণ

1৬

কৃিষ ম�ণালয়
রূপক�
েটকসই, িনরাপদ ও লাভজনক কৃিষ

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
১৪৩িট ফসেলর জাত উ াবন করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্

২৭২িট �যুি� উ াবন করা হেয়েছ

ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি�, শ�
ব মূখীকরণ, ি স � িনরাপদ ফসল উৎপাদন ও
িবপণন �ব�া আ িনকায়েনর মা�েম কৃিষেক
লাভজনক করা এবং জনসাধারেণর ি ও খা�
িনরাপ�া িনি ত করা

১৩.২৩ ল� েট �দশৰ্নী �াপন করা হেয়েছ
২১১১িট সভা/েসিমনার/ওয়াকৰ্শপ আেয়াজন করা হেয়েছ
৫.৪৭ ল� েম. টন বীজ উৎপাদন করা হেয়েছ
১৭৫৮.০৭ ল� েম. টন চাল উৎপাদন করা হেয়েছ
৬৪.০৬ ল� েম. টন গম উৎপাদন করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্

১৬৩.৫৬ ল� েম. টন ভূ�া উৎপাদন করা হেয়েছ

ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি�
কৃিষ উপকরেণর সহজলভয্তা ও সরবরাহ ি�
কৃিষ ভূ-স�দ �ব�াপনার উ�য়ন ও সংর�ণ
কৃিষ পে র সরবরাহ, �ি�য়াজাতকরণ, িবপণন ও
র ানীেত সহায়তা এবং
কমৰ্ �ব�াপনায় েপশাদারীে র উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথবৰ্ ছর

৩৭.৭০ ল� কৃষকেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ

৪৮৬.৮৪ ল� েম. টন আ উৎপাদন করা হেয়েছ
৭৭৯.৫৬ ল� েম. টন সবিজ উৎপাদন করা হেয়েছ
৫৭৮.৩৪ ল� েম. টন ফল উৎপাদন করা হেয়েছ
৪০২.৪৬ ল� েবল পাট উৎপাদন করা হেয়েছ
উ�য়ন সহায়তায় ৩০৮১৯িট েসচ য�পািত সরবরাহ করা
হেয়েছ
২.৪৯ ল� েহ র জিমেত েসচ এলাকা স সারণ করা
হেয়েছ
৩৭.৫০ ল� িট কে�া �াপন করা হেয়েছ
৭৯৫৪৮িট মাঠ িদবস আেয়াজন করা হেয়েছ এবং

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯৫.০২

২০১৭-২০১৮

৯২.৫৫

২০১৬-২০১৭

৯৭.৭৭

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ওেয়বসাইেট ৮৪১১৬িট বাজার মূ� �কাশ করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার সংখয্া ও িববরণ: িডিজটাল সািভৰ্েসর মাধয্েম
বা�বায়নাধীন ই-েসবা/িডিজটাল েসবা সমূহ:
ৰ্
কৃিষ স�িকৰ্ত িবিভ� লাইেস �দান নবায়ন, ি য়াের , সািটিফেকট
অনলাইেন �দান
কৃিষ স�িকৰ্ত িবিভ� গেবষণার ত� আদান �দান সংর�ণ এনালাইিসস
অনলাইেন �েণাদনা ােনজেম
অনলাইেন িবপণন ও �বসািয়ক �ব�াপনা
Market Infrastructure & Warehouse Management System
National Virtual Crop pest Museum এবং
Irrigation Scheme Management System.

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
শু�াচার িবষয়ক র�ার �া গেণর নােমর তািলকা
শু�াচার র�ার েবােড ৰ্ িলিপব� কের ম�ণালেয়র
কিরেডাের �াপন করা হেয়েছ যার মা�েম সবাই
অনু�ািণত হেবন এবং
অনলাইন প�িতেত পিরবহন ির ইিজশন জমা ও
সং�েহর কায ৰ্�ম বা�বায়নাধীন আেছ

শু�াচার পুর�ার েবাডৰ্

গ) এস আই িপ’র িববরণ:

ভিবষয্ৎ পিরক�না

িডিজটাল ই ারএকিটভ েহায়াইট েবাড ৰ্ এবং
িডসে েমিশন: িডিজটাল িডসে েমিশেনর
মা�েম িবিভ� খবর, সভার ত�, কৃিষ ত�
সহেজই �চার করা যাে�

েহায়াইট েবাডৰ্

ঘ) এস িপ এস’র িববরণ:
নন ইউিরয়া সােরর বরা �ি�য়া সহজীকরণ এবং
িবিভ� �কার অি�ম ম র সহজীকরণ

িডিজটাল িডসে� েমিশন

চয্ােল�
মাঠ পয ৰ্ােয় এিপএ িবষেয় �িশ�ণ এবং দ�তা িব�ােরর অভাব এবং
ম�ণালয়/দ র/সং�ার কােজর ধরন পৃথক হওয়ায় একই ধরেনর কায ৰ্�ম
সকল দ র/সং�া/আ িলক কায ৰ্ালয়সমূেহ বা�বায়ন করা ক ন

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ সফলভােব বা�বায়েনর
জ ম�ণালয় এবং অধীন �েতয্ক
দ র/সং�ার �ধান কায ৰ্ালেয়
একিট এিপএ েসল গঠন এবং মাঠ
পয ৰ্ােয় আলাদাভােব একিট শাখােক
দািয় �দান, মানব স�দ উ�য়ন
করা �েয়াজন এিপএ িটেম কমৰ্রত
সদ�েদর স�ানী �দান এবং
েদশ-িবেদেশ �িশ�ণ িনি ত করা
�েয়াজন

১

�ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ

িবদুয্ৎ,�ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

সকেলর জ সা�য়ীমূে� �াথিমক �ালািন

অিভলক্ষয্
�ালািন ও খিনজ স�দ এর িবিভ� উৎস
অনুস ান, উে�ালন, আহরণ, আমদািন,
িবতরণ ও সু� �ব�াপনার মা�েম েদেশর
�ালািন িনরাপ�া অজৰ্ন

েকৗশলগত উে�শয্
�ালািনর উৎপাদন ও আহরণ ি�করণ
�ালািন েতেলর পয ৰ্া সরবরাহ িনি তকরণ
�ালািন ও খিনজ স�েদর সােভৰ্, অনুস ান,
আহরণ ও িবপণন কাজ েজারদারকরণ
�ালািনর স ালন ও িবতরণ �ব�া
শি�শালীকরণ এবং
�ালািন খােত দ� ও আ িনক �ব�াপনা
গেড় েতালা

নতুন াস ে�� অনুস ােনর লে�য্ ২-িড সাইসিমক জিরপ স�াদন
হেয়েছ ১৯৪০৭ লাইন িকেলািমটার এবং ৩-িড সাইসিমক জিরপ স�াদন
হেয়েছ ৩৭০৩ বগ ৰ্ িক.িম নতুন াস ে�� আিব ােরর লে�য্ অনুস ান
প খনন হেয়েছ ১২িট এ সমেয় আিব ত াস ে�ে�র সং�া ০২িট
(েভালা নথ ৰ্-১ ও পগ )
এ সমেয় েদেশ উে�ািলত ােসর পিরমাণ ৫৩৮৬.৩৮৫ িবিলয়ন িকউিবক
িফট েদশীয় াস উে�ালন ি�র জ উ�য়ন ও ওয়াকৰ্ওভার প খনন
করা হেয়েছ ৪১িট
াস ে�� েথেক তরল উপজাত িহেসেব তরল �ালািন (কনেডনেসট)
উৎপািদত হেয়েছ ৪২৩৪.০৬ িমিলয়ন িলটার তরল �ালািনর ে�ে�
েদেশর িনজ� স�মতা ি�র জ ৪০০০ �ােরল �মতাস�� ১িট
কনেডনেসট য্াকশেনশন য্া �াপন করা হেয়েছ
াস স ালেনর জ পাইপলাইন স সারণ করা হেয়েছ ৬৫১.৫৬ িক.িম
িবদুয্ৎ েকে সরবরােহর জ ৫.৩৭ িমিলয়ন েমি ক টন কয়লা উৎপাদন
করা হেয়েছ
আবািসক খােত ােসর অপচয় েরাধ ও দ�তা ি�র জ ২,৬০,৩৩৯িট
ি�-েপইড/ইিভিস িমটার �াপন করা হেয়েছ
�িতিট ৈদিনক ৫০০ িমিলয়ন নফুট �মতার ২িট FSRU (Floating
Storage Regasiﬁcation Unit) �াপন করা হেয়েছ
০৬িট �ক� বা�বায়েনর মা�েম �ালািন েতেলর মজুদ �মতা ি�
েপেয়েছ ১,৮১,০০০ েমি ক টন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র

নতুন খিনজ স�দ আিব ােরর লে�য্ ২১৬০ বগ ৰ্ িক.িম. এলাকার
ভূতাি�ক ও ভূ�াকৃিতক মানিচ�ায়ন কাজ স�� হেয়েছ

অথ ৰ্বছর

�ালািন েস েরর জনবেলর দ�তা ি�র জ বাংলােদশ েপে ািলয়াম
ই িটিটউট (িবিপআই) ক ক
ৰ্ ৪,০৯৬ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯৪.৭৬

২০১৭-২০১৮

৯৭.২৮

২০১৬-২০১৭

৯৬.১৬

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

জানমােলর িনরাপ�া িনি তকে� িবে ারক, েপে ািলয়াম, াস
িসিল ার, াসাধার আমদািন, পিরবহন ও মজুদ সং�া� ১০,৪৬৮িট
লাইেস ম র করা হেয়েছ এবং
�ালািন খােত দ� �ব�াপনা ি�র জ েবসরকাির খােত এলএনিজ
আমদািন নীিতমালা, ২০১৯ সহ েবশ কেয়কিট নীিতমালা �ণয়ন করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
িরহয্ািবিলেটশন এ এ পানশন অব এি ি ং সুপারভাইজাির
কে াল এ ডাটা এ ইিজশন (SKADA) িসে ম অব াশনাল
ি�ড আ ার িজিটিসএল এর িব�মান াস া িমসন িসে ম
েক ীয়ভােব মিনটিরং ও েলাড �ালাি ং করা হে�
েডােমইন িনব ন: �ালািন ও খিনজ স�দ িবভােগর জ
ইএমআরিড বাংলা এবং �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ বাংলা
নােম দুইিট েডােমইন িনব ন করা হেয়েছ
চাকিরর আেবদন অনলাইেন �হণ: এ িবভাগ এবং আওতাধীন
দ র/সং�ায় অনলাইেন চাকিরর আেবদন �হণ করা হে�
$
BILL
BILL

অনলাইেন াস িবল পিরেশাধ: �ালািন ও খিনজ স�দ
িবভােগর অধীন সংি
াস িবতরণ/িব�য় েকা�ািন
সমূেহর িবল অনলাইেন �হেণর �ব�া চা করা হেয়েছ এবং

$

$

$

BANK
1234 5678 1234 5678

PAY

িসএনিজ অেটািবিলং িসে ম চা : এ িবভােগর অধীন াস
িবতরণ/িব�য় েকা�ািনসমূেহ িসএনিজ অেটািবিলং িসে ম চা
করা হেয়েছ

চয্ােল�
ম�ণালয়/িবভাগ ও এর আওতাধীন দ র/সং�া/েকা�ািনর মে�
সম�য় ি করা
আ�ঃম�ণালয় সম�েয়র মা�েম েকান টােগ টৰ্ বা�বায়ন করা
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি� বা�বায়েনর জ
ম�ণালয়/িবভােগ শু বািষ ক
পৃথক শাখা না থাকা এবং
এিপএ কায ৰ্�ম সংি

�কে�র যথাসমেয় অনুেমাদন �াি

ভিবষয্ৎ পিরক�না
বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা�বায়েনর সােথ স�� কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর
েদেশ িবেদেশ পয ৰ্া �িশ�েণর ে�� ি করা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ টােগটৰ্
অজৰ্েনর জ
আ�ঃম�ণালয় সম�য় সাধেনর ে�ে�
েক ীয় েসল গঠন করা,যােত কের
উ� েসল এিপএ টােগটৰ্ বা�বায়েনর
ে�ে� সংি
ম�ণালয়/িবভােগর
সােথ �েয়াজনীয় সম�য় সাধন করেত
পাের এবং
এিপএ কায ৰ্�ম সংি �ক�সমূহ
অ�ািধকারিভি�েত অনুেমাদন �দান
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পািনস�দ ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
জীবনমান উ�য়েন পািনস�েদর
েটকসই িনরাপ�া

অিভলক্ষয্

িবগত ২০১৪-১৫ অথ ৰ্বছর হেত বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবাড ৰ্ ৮৯িট �কে�র
বা�বায়ন স�� কেরেছ এিপএ �া�র ও বা�বায়েনর ফেল ��তা,
জবাবিদিহতা িনি ত হওয়ায় এবং একই সােথ �িতেযািগতামূলক মেনাভাব
ি র ফেল �ক� বা�বায়েন গিতর স ার হেয়েছ
িবিভ� �কে�র আওতায় ৩৮৪.৩৮২ িকঃিমঃ নদীতীর সংর�ণ করা হেয়েছ
িবিভ� নদীর �ায় ১০৫২.০৯ িকঃিমঃ নদী খনন করা হেয়েছ

�মাগত জলবায়ু পিরবতৰ্েনর সে
সাম � েরেখ পািনস�েদর সুষম ও
সমি�ত �ব�াপনার মা�েম জনগেণর
পািনর চািহদা পূরণ এবং েটকসই উ�য়ন
িনি তকরণ

৯৬২.৫৫ িকঃিমঃ েসচ খাল এবং ২৭৪৭.৬০৫ িকঃিমঃ িন াশন খাল
খনন/ নঃখনন স�� হেয়েছ
৩৮৪.৩৮২ িকঃিমঃ বধ (ব া িনয়�ণ, উপ লীয় ও ব�) িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
৫০১.০৯৫ িকঃিমঃ ব ধ নঃিনমৰ্াণ/েমরামত করা হেয়েছ
৭৮২িট পািন কাঠােমা িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্
ব ািনয়�ণ ও নদীভা ন �িতেরাধ
েজারদারকরণ
েসচ �ব�ার সুষম, সমি�ত ও
েটকসই উ�য়ন
নদীর েবিসন �ব�াপনার েটকসই
উ�য়ন এবং
হাওর, জলাভূিম ও উপ লীয়
অ েলর উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯৪.৬৮

২০১৭-২০১৮

৯১.২৬

২০১৬-২০১৭

93.45

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

১৭.২১ বগ ৰ্ িকঃিমঃ ভূিম ন �ার করা হেয়েছ
অবকাঠােমাগত উ�য়ন কায ৰ্�েমর ফেল ০.৫২ ল� েহ র এলাকায় েসচ
সুিবধার স সারণ েটেছ
২.৯৬ ল� েহ র এলাকায় ব া িনয়�ণ ও িন াশন সুিবধার স সারণ েটেছ
নদী তীর সংর�ণ �ক� বা�বায়েনর মা�েম ৯ িট েজলা শহরেক নদী তীর
ভা ন হেত র�া স ব হেয়েছ
নদী গেবষণা ইনি িটউট, ফিরদ ের ২০১৪-১৫ অথ ৰ্ বছর হেত েফ য়াির
২০২০ পয ৰ্� ৫(প চ) িট গেবষণা কমৰ্সূিচ স�� হেয়েছ এবং ৪(চার) িট
গেবষণা কমৰ্সূিচ চলমান রেয়েছ
েদেশর হাওর ও জলাভূিমর িবিভ� ত� স�িলত একিট ত� ভা ার � ত
করা হেয়েছ
একিট সমী�া �কে�র মা�েম েদেশর সকল জলাভূিমর ে�িন িব াস করা হেয়েছ
হাওর অ েল িবিভ� অবকাঠােমা িনমৰ্ােণর ফেল �ানীয় পিরেবেশর ওপর
এেদর �ভাব িনণ ৰ্য় িবষয়ক একিট সমী�া �ক� স�� করা হেয়েছ
হাওর অ েলর ভূ-উপির� ও ভূ-গভৰ্� পািনর আধ র িনরুপেণর জ
সমী�ামূলক �ক� স�� করা হেয়েছ এবং
েদেশর হাওর ও নদীর আ�:সংেযাগ ইেকািসে ম, জলাভূিমর তািলকা ৈতির
এবং �ব�াপনা রুপেরখার এর ওপর সমী�া �ক� স�� করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
েমাবাইল এসএমএস এর মা�েম িবিভ� সভা, েসিমনার, �িশ�ণ
ইতয্ািদ স�েকৰ্ কমৰ্কতৰ্ােদরেক অবিহতকরণ
Online Recruitment Management System for BWDB;

ওেয়ব েবজড েমাবাইল অয্াপ

বাপাউেবা যেশার বাতায়ন

নদ-নদীর পািনর াস ি�, ি পাত ইতয্ািদর ত� �য়ংি�য়ভােব
সং�হ, �ি�য়াকরণ, সংর�ণ ও অনলাইেন �কাশ
অনলাইেন পািনিব�ান সংি

ত� উপা� সরবরাহ

Development of Smart Project Monitoring and Management
Information System (SPMMIS); এবং
Geographic

Information

System

(GIS)

Based

Digital

Land Information System on BWDB Acquired Land in Dhaka
City and its surrounding.

চয্ােল�
বষাৰ্ েমৗসুেম পািনর আিধকয্ এবং শু েমৗসুেম পািনর দু া তা
বাংলােদেশর �কৃত বা�বতা বষাৰ্ েমৗসুেম উজান েথেক অিতির� পািন
�বােহর কারেণ নদী তীের ভা ন এবং তীরবত এলাকায় ব া েদখা েদয়
পািন স�দ েস ের অে াবর মােস ব ার পািন কমার পর হেত শুরু কের
নেভ�র-এি�ল অথাৰ্ ৎ অথ-ৰ্ বছেরর মা� ৬ (ছয়) মাস সেব ৰ্া� পাওয়া যায়
কাজ স�াদেনর জ এই অিত সীিমত সময়কােলর মে� �াকৃিতক
েয ৰ্াগ, পাহাড়ী ল বা �ানীয় অনাকাি ত সামািজক সম�া
�শাসিনকভােব উ�রণ কের সেব ৰ্াৎকৃ
ণগতমান স�� েটকসই
েভৗতকাজ বা�বায়েন �ধান চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
বাংলােদশ ব- ীপ পিরক�না-২১০০ নামক মহাপিরক�নার বা�বায়ন
৬৪িট েজলার �েতয্ক উপেজলায় এবং সকল িসিট কেপৰ্ােরশন েছাটনদী, খাল
ও জলাশয় নঃখনন �ক� বা�বায়ন

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

�-যমুনা, প া, েম না, কণ ৰ্ফুলী
ও সা -মাতামু রী-এই ৫িট নদী
িসে েমর েবিসন িভি�ক সমী�া
স�াদন
ৈবি ক উ তা ি�েত জলবায়ুর �ভাব
েমাকােবলায় উপ লীয় েপা ারসমূহ
পয ৰ্ায়�েম নব ৰ্াসন ও শি�শালীকরণ
এবং
ব ধ ও খােলর িনকটবত জায়গায়
বনায়ন কায ৰ্�ম

তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� িবভাগ

ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও তথয্�যুি� ম�ণালয়
রূপক�
েসানার বাংলা িবিনমৰ্ােণ জনবা ব ত��যুি�

অিভলক্ষয্
ণমূল পয ৰ্ােয় িনভৰ্রেযা িডিজটাল অিভগমন,
ত��যুি� স � মানবস�দ উ�য়ন, আইিটিশে�র
র ানীমুখী িবকাশ এবং জনবা ব ত��যুি�
�বহােরর মা�েম সুখী স � েসানার বাংলা
�িত�া

েকৗশলগত উে�শয্
ত� �যুি�র অবকাঠােমাগত উ�য়ন
ই-গভৰ্ে ন কাঠােমা শি�শালীকরণ
ত� �যুি� িবষয়ক মানবস�দ উ�য়ন ও
জনসেচতনতা ি� এবং
আইিসিট িশে�র উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯৪.৩৫

২০১৭-২০১৮

৮০.৩৮

২০১৬-২০১৭

৮৯.৬৩

এিপএ বা�বায়েনর ফেল
�ধান অজৰ্ন
১৮৪৩৪িট সরকাির দ ের অপিটকয্াল ফাইবার
কয্াবেলর মা�েম তগিতর ই ারেনট সংেযাগ
�াপন করা হেয়েছ
সারােদেশ ৮৯৩িট িভিডও কনফােরি ং িসে ম
�াপন করা হেয়েছ
৬৪িট েজলা এবং ৪০০িট উপেজলার মে�
িডডি উিডএন েনটওয়াকৰ্ �াপন করা হেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
২৬০০ ইউিনয়েন অপিটকয্াল ফাইবােরর মা�েম ই ারেনট কােনি িভিট
�াপন করা হেয়েছ
িডিজটাল িনরাপ�া আইন ২০১৮ �ণয়ন করা হেয়েছ জাতীয় ত� ও
েযাগােযাগ �যুি� নীিতমালা ২০১৮ �ণয়ন করা হেয়েছ
ৰ্ করার িনিম� Software
সফটওয়য্ার এর ণগত ও আ�জৰ্ািতক মান িনধারণ
Quality Testing and Certiﬁcation েস ার �াপন করা হেয়েছ
বাংলােদশ াশনাল িডিজটাল আিকৰ্েটকচার (BNDA) � ত করা হেয়েছ
জাতীয় েডটা েস ার (Tier-III) েথেক এ পয ৰ্� ৬০৭িট েডামইেন সব ৰ্েমাট
৮৩,১৭০ (িতরািশ হাজার এক শ স�র) িট ইেমইল একাউ েখালা
হেয়েছ এবং েডটা সংর�ণ �মতা ১২ েপটাবাইেট ি� করা হেয়েছ
গাজী েরর কািলয়াৈকর-এ ব ব হাই-েটক িসিটেত িবে র ৭ম হ�ম
জাতীয় েডটা েস ার (Tier-IV) �াপন ও চা করা হেয়েছ
৪,১৮৪িট (েসৗিদ আরেব ১৫িট সহ) িশ�া �িত�ােন েশখ রােসল িডিজটাল
�াব �াপন করা হেয়েছ
িডিজটাল িনরাপ�ায় ল পয ৰ্ােয় �ায় ৫৪,৫০৭ জন ছা�ীেক সেচতনতামূলক
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
২০১৫ সাল হেত �িতব ী �ি�েদর জ চাকিরেমলা আেয়াজন করা হে� এ
পয ৰ্� ১৪০০ জন �িতব ী �ি�েক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং চার
শতািধক �ি�র চাকিরর �ব�া করা হেয়েছ
�যুি�র সহায়তায় নারীর �মতায়ন �কে�র মা�েম েমাট ১০,৫০০ জন
নারীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সােল িবিপও (Business Process Outsourcing)
সািমট বাংলােদশ আেয়াজন করা হেয়েছ
২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সােল জাতীয় িশশু-িকেশার ে�া�ািমং
�িতেযািগতা আেয়াজন এবং এর মা�েম ল�ািধক ছা�-ছা�ীেক
ে�া�ািমংিবষয়ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
ব ব হাই-েটক িসিটেত ৩৯িট আইিট/আইিটইএস েকা�ািনেক
জিম/ে স বরা �দান করা হেয়েছ েশখ হািসনা সফ ওয়য্ার
েটকেনালিজ পােকৰ্ ৪৮িট আইিট/আইিটইএস েকা�ানীেক ে স বরা
�দান করা হেয়েছ এবং
িবিভ� সরকাির-েবসরকাির িব িব�ালেয় ২৫িট িবেশষািয়ত �াব
�াপন করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
BNDA Framework ৈতির
e-Recruitment System ৈতির

�াথিমক িশ�কেদরজ ই-েপনশন িসে ম ৈতির
BOESL এরজ

android অয্াপ � ত

e-pass System চা
Online Training Management System চা
Inventory Management System চা

র� দাতােদর জ লাইভ াড �াংক অয্াপ চা
হাই-েটক পােকৰ্ আেবদনকারীেদর জ
সািভৰ্স চা

One Stop Online

Vehicle Tracking System চা
Meeting Management System চা

ই-লািন ৰ্ং য্াটফরম (মু�পাঠ) চা
৩৩৩-সরকাির ত� েসবা চা
এক-শপ, ই-কমাস ৰ্ য্াটফরম চা
েফেলাশীপ এবং
আেবদন �হণ

ইেনােভশন

ফা

�দােন

অনলাইেন

আইিসিট টাওয়াের েড-েকয়ার �ব�া চা
িনরাপদ ত� আদান-�দান ও সংর�েণর জ
এর পিরবেতৰ্ Cloud Storage চা

Pen Drive

ইমৰ্ােজি এি ট াপ �াপন এবং
সভাক� �ব�াপনায় KIOSK চা

চয্ােল�
�তয্� অ ল পয ৰ্� ফাইবার অপিটক কােনি িভিট �দানসহ
সচল রাখা
েবইজ লাইন সােভৰ্ না থাকায় অেনক ে�ে� অনুমান িনভৰ্র
ল�য্মা�া িনধ ৰ্ারণ করা হয় যা পরবত েত বা�বায়ন করা দু হ হেয় পেড়
ম�ণালয়/িবভােগ এিপএ সং�া� আলাদা েকােনা েসল না
থাকায় শু মা� কিমিটর পে� ম�ণালয়/িবভাগ এবং আওতাধীন
দ র/সং�ার এিপএ বা�বায়েনর যথাযথ মিনটিরং এবং
�য় �ি�য়ায় দী ৰ্সূি�তার কারেণ, িবেশষতঃ েসবা �য়
ইিজিপেত করা স ব না হওয়ায়, এিপএ-েত অ�ভূৰ্� অেনক কায ৰ্�ম
বা�বায়ন (েযমন: এিডিপ বা�বায়ন) করা দু হ হেয় পেড়
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
সারােদেশ উ�গিতর ই ারেনট েসবা েপৗেছ
েদয়া
শহেরর সকল আইিসিট সং�া� সুেযাগ-সুিবধা
�ােম েপৗেছ েদয়া
জাতীয় ডাটা েস াের রি�ত সরকােরর
রু পূণ ৰ্ ত� ভা ােরর িনরাপ�া
িনি তকরণ
েদশীয় �িত�ান ক ক
উ�য়নকৃত
ৰ্
সফটওয়য্ারসমূেহর ণগতমান িনি তকরণ
এবং
ত��যুি� খােত �াপক কমৰ্সং�ান ি
কের � ি� অজৰ্েন অবদান রাখা
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তথয্ ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

গিতশীল, অংশ�হণমূলক ও �� ত��বাহ

৯৯৩৭িট উ �করণ স ীতানু�ান আেয়াজন করা হেয়েছ
১৫৭৬িট িফচার/িনব �কাশ করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্

৬.২৮ ল� িট সিচ� বাংলােদশ �কাশ করা হেয়েছ
৬.৬৮ ল� িট নবারুন �কাশ করা হেয়েছ

সরকাির ও েবসরকাির গণমা�ম �িত�ানসমূহেক

৬৪,১৫৩িট সড়ক �চার করা হেয়েছ

শি�শালী করার মা�েম অবাধ ও অংশ�হণমূল

কৃিষ, িশ�া, �া�য্ িবষয়ক ২৯৬৭.২৯

তে�র �বাহধারায় জনগণেক স��, অবিহত,

মিহলা ও িশশু িবষয়ক ২৪১৪

সেচতন ও উ �করণ এবং জনগেণর ত� �াি র

১৩,৬৭৬িট উ�� ৈবঠক এবং � ও খ সমােবশ আেয়াজন
করা হেয়েছ

অিধকার িনি তকরণ

া অনু�ান �চার করা হেয়েছ

া অনু�ান �চার করা হেয়েছ

৬.২২৪ ল� িট সংবাদ সং�হ ও �কাশ করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্

৩৩িট কিমউিনিট েবতার লাইেস �দান করা হেয়েছ
২৯িট এফ এম েবতার লাইেস �দান করা হেয়েছ

জনসেচতনতা ৈতির এবং ত� অিধকার সমু�ত
রাখা

৬১৪৭িট এয্াি�িডেটশন কাড ৰ্ ইসুয্ ও নবায়ন করা হেয়েছ

আ িনক, কায ৰ্কর ও গণমুখী গণমা�ম িশে�র
িবকাশ ও উ�য়ন

১৭৯ িট চলি�� র�ার �দান করা হেয়েছ

জাতীয় ইিতহাস, িতহয্ ও সং�িতর লালন,
িবকাশ এবং সংর�ণ এবং
�ািত�ািনক স�মতা ি�

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯৪.৩১

২০১৭-২০১৮

৯৩.৬৪

২০১৬-২০১৭

৯৩.৮৩

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

১৫৬২ িট চলি�� সংর�ণ করা হেয়েছ
৬৬ হাজার বাংলােদশ েকায়াট ৰ্ারিল �িতেবদন �কাশ করা হেয়েছ
৯১২৭ িট ে�াড়প� �কাশ করা হেয়েছ এবং
৭৭িট অনুদান�া পূণ ৰ্ৈদ ৰ্য্, ��ৈদ ৰ্য্ ও িশশুেতাষ চলি�� িনমৰ্াণ
করা হেয়েছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
প চ মা�েম (িবিটিভ ওয়া ৰ্, েফসবুক, ইউিটউব ও
ইটার) িবিটিভর অনু�ান �চার
বাংলােদশ িফ
আকৰ্াইভ-এ অনলাইন ফেটা
ালাির ও েপেম িসে ম
বাসস-এর �চিলত ি� ার সািভৰ্েসর সংবাদ সরবরাহ
েসবার পিরবেতৰ্ অনলাইন সংবাদ সরবরাহ েসবা চা
ে�স ইনি িটউট বাংলােদশ ক ক
অনলাইেন
ৰ্
সাংবািদকেদর জ �িশ�েণর �ব�া
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বাংলােদশ েবতার ক ক
ৰ্ অনলাইন লাইভ েরিডও ি িমং
জাতীয় গণমা�ম ইনি িটউেট Online Course চা করণ
জাতীয় গণমা�ম ইনি িটউট ক ৰ্ক Training Management
System Software (TMS) চা
বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপৰ্ােরশন ক ক
ৰ্ িবএফিডিস
অয্াপস �বতৰ্ন এবং
চলি�� ও
অয্াপস চা

�কাশনা

অিধদ র

ক ক
ৰ্

নবারুণ

েমাবাইল

জাতীয়
গণমা�ম
ইনি িটউট
সনদপে� QR েকাড �াপন

ক ক
ৰ্

ঘ) এস িপ এস’র িববরণ:
বাংলােদশ েটিলিভশেনর ৈদনি�ন িচ��হেণ
ই-িসিডউল �বতৰ্ন

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
সাংবািদকেদর এি�িডেটশন কাড ৰ্ �াি র আেবদন ফরম
অনলাইেন পূরণ
বাংলােদশ েটিলিভশেন অনলাইেন িশ�ী স�ানী �দান
বাংলােদশ েটিলিভশেন ে ার ােনজেম ডাটােবজ সফটওয়য্ার
চা
বাংলােদশ িফ আকৰ্াইেভ অনলাইন েগটপাশ িসে ম
বাংলােদশ চলি�� েস র েবােড ৰ্ অনলাইন আেবদন �ব�ায়
চলি�ে�র �চার সাম�ী অনুেমাদন অ�ভূৰ্�করণ
বাংলােদশ সংবাদ সং�ায় ে�স িরিলজ সাবিমশন িসে ম
চা এবং েজলা সংবাদদাতােদর সংবাদ ও মািসক ডােয়ির সাবিমশন
িসে ম চা
বাংলােদশ েবতােরর জ
সফটওয়য্ার ৈতির এবং

জাতীয় গণমা�ম ইনি িটউেটর �িশ�ণাথ েদর
অনলাইেন িনব ন ও ত� ভা ার � ত এবং

একিট সমি�ত

েবতার অেটােমশন

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপৰ্ােরশন ক ক
ৰ্ িসেনমা ই-এি
িসে ম �বতৰ্ন

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
বাংলােদশ িফ আকৰ্াইেভ সকল �েয়াজনীয় নিথ ডাটােবেজর
আওতায় আনা
বাংলােদশ চলি�� েস র েবােড ৰ্ িবশু� পািন সরবরােহর �ব�া
করা
বাংলােদশ িফ আকৰ্াইেভ িফ
ােনজেম সফটওয়য্ার
জাতীয় গণমা�ম ইনি িটউেট ই-লাইে ির System চা র
উে�াগ �হণ
জাতীয় গণমা�ম ইনি িটউেটর �িশ�ণ েকােসৰ্ িনিমৰ্ত
সকল অিডও/িভিডও অনু�ান ইউিটউব চয্ােনেল আপেলাড এবং
ওেয়বসাইেট িলংক �দান

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

বাংলােদশ িফ আকৰ্াইেভ সকল িটর আেবদন
ই-নিথর মা�েম স�াদন এবং
বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপৰ্ােরশন ক ক
ৰ্ িসেনমা
এি ফমৰ্ সংগৃহ সহিজকরণ

চয্ােল�
গণমা�ম িশে� েবসরকাির উে�ােগর �াপক
উ�য়ন হওয়ায় ফল�রুপ
�িতেযািগতাপূণ ৰ্
পিরেবশেক আেরা স �, ৈনিতক ও সু ং ল
করার পাশাপািশ স চার ও গণমা�ম ে�ে�
সরকাির �িত�ানসমূেহর েন �ানীয় ভূিমকা
সমু�ত রাখা এবং ত� অিধকার সূচারুভােব
জনগেণর েদারেগাড়ায় েপৗেছ েদয়াই এ
ম�ণালেয়র �ধান চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ত� অিধকার জনগেণর েদার েগাড়ায় েপৗছােত
�েতয্ক েজলায় ত� কমে
িনমৰ্াণ করা হেব
এবং েক ীয়ভােব একিট ত� ভা ার �াপন করা
হেব গণমা�ম িশ�েক স � করেত ব ব
িফ িসিট �াপন করা হে� িবেদশ� বাংলােদশ
িমশনসমূেহ িব�মান ৮িটর অিতির� ২িট নতুন
ে�স উইং েখালা ড়া�সহ আেরা ৪িট নতুন ে�স
উইং েখালা হেব ত� কিমশন ভবন িনমৰ্াণ এবং
িবএফিডিস কমে িনমৰ্াণ করা হেব
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প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়
রূপক�
ব�ব�ু �ে র

ধা ও দাির�য্মু� েসানার

বাংলা িবিনমৰ্াণ

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
সমবায় অিধদ�র
িনব নকৃত সমবায় সিমিত সং�া- ৩৫০১৯িট
আইিজএ �িশ�ণ ( রুষ)- ১৮২৪৭জন

অিভলক্ষয্

আইিজএ �িশ�ণ (মিহলা)- ১৩২২১ জন

প�ী উ�য়েন সমবায়িভি�ক কায ৰ্�ম
পিরচালনা এবং অ�াহত গেবষণার মা�েম
প�ী অ েল সুসমি�ত উ�য়ন কমৰ্সূিচ
বা�বায়ন ও েদেশর দির� জনেগাি�র
আথ ৰ্-সামািজক অব�ার উ�য়ন

ণ িবতরেণর পিরমাণ- ১৬৪.৮৫ েকািট টাকা
সমবােয়র মা�েম �-কমৰ্সং�ান- ৩৭২১৫১ জন এবং
জাতীয় সমবায় র�ার �দান- ৫০ িট �দান করা হেয়েছ
বাংলােদশ প�ী উ�য়ন েবাডৰ্:
জমাকৃত স য় ১৫৪.৬ েকািট টাকা
ণ �হীতা সদ� ২২.৭৬ ল� জন এবং

েকৗশলগত উে�শয্

িবতরণকৃত ণ ৫৭৩১.৪ েকািট টাকা

প�ীর দির� ও সুিবধাবি ত জনেগা�ীর
আয়বধ ৰ্ক কমৰ্কা
ি�র মা�েম
জীিবকায়ন িনি তকরণ
প�ী উ�য়েন যুেগাপেযাগী েকৗশল উ াবন
ও িব তকরণ এবং
�ািত�ািনক স�মতা ি� ও দ� মানব
স�দ ৈতিরর মা�েম নতুন নতুন
কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ ি

প�ী উ�য়ন একােডমী, বগুড়া:
েমাট ২,৭২,০২৪ জনেক �িশ�ণ �দান, ১০৩িট গেবষণা স��, ৪৬িট
�ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা ও ১১৭িট পরামশৰ্ েসবা �দান করা হয়
বাংলােদশ প�ী উ�য়ন একােডমী (বাডৰ্):
৩১৯১০ জনেক �িশ�ণ �দান এবং
৪০িট প�ী উ�য়েন গেবষণা পিরচালনা
ব�ব�ু দাির�য্ িবেমাচন ও প�ী উ�য়ন একােডিম (বাপাডৰ্):
৯৮২৪ জনেক আয়বধ ৰ্নমুলক �িশ�ণ �দান
১৫৩৭ জনেক উ �করণ �িশ�ণ �দান এবং

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র

০৯িট �ােয়ািগক গেবষণা স�াদন
ক্ষু� কৃষক উ�য়ন ফাউে�শন:

অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯৪.০৯

২০১৭-২০১৮

৮৯.৬৭

২০১৬-২০১৭

৯০.০৫

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

গ ত আনু�ািনক সিমিত
িবতরণকৃত েণর পিরমাণ

৩৯৭৬িট এবং
৭৩১.৫১

প�ী দাির�য্ িবেমাচন ফাউে�শন (িপিডিবএফ):
িবগত ০৩ বছের ৪.১০ ল� উপকারেভাগী সদ�েক 3516 েকািট টাকা
ণ সহায়তা �দান করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ইেনােভশেনর িববরণ :
�ধান কায ৰ্ালেয়র সােথ েজলা কায ৰ্ালয়সমূেহর িভিডও কনফাের চা করণ
মানব স�দ �ব�াপনা িবষয়ক অনলাইন ডাটােবজ অয্ালিলেকশন
(HRIS) চা করণ
অনলাইন িবেদশ �িশ�েণর আেবদন এবং
প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর অনলাইন আইিসিট সােপাট ৰ্ িসে ম

এস আই িপ’র িববরণ :
েকািরেডাের ওয়াটার িপউিরফায়ার �াপন
অতয্া িনক িডিজটাল হািজরা েমিশন চা করণ এবং
সভাকে� ৮৫ ইি অল ইন ওয়ান িপিস �াপন

চয্ােল�
�থাগত � ণ কায ৰ্�েমর আওতায় সুফলেভাগীরা ধামু� হেলও সুেদর
উ� হার, িকি� পিরেশােধর ক ন শতৰ্ ও বা�বাধকতার কারেণ
কাি তমা�ায় সাফ� পাওয়া স ব হে� না এর িবপরীেত � স য়
ধারণার স সারণ ও এর েটকসইকরণ একিট বড় চয্ােল সুফলেভাগীেদর
উ �করণ, উপযু� �িশ�ণ ও �িশ�ণ পরবত স ক জীিবকায়েন
িনেয়ািজত করা একিট দু হ কাজ

ভিবষয্ৎ পিরক�না
েদেশর দির� জনেগা�ীেক ল�য্ � কের দাির�য্
বাংলােদশ
িবিনমৰ্ােণর লে�য্ প াৎপদ এলাকায় কমৰ্সং�ান জন, � উে�া�া ি
এবং �িশ�েণর মা�েম প�ী অ েল দ� মানবস�দ ি করা হেব এছাড়া
� ণ কায ৰ্�ম েদশ�াপী স সারণ এবং � েণর সুেদর হার ােসর জ
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা হেব গেবষণা ও �ােয়ািগক গেবষণার মা�েম
প�ী উ�য়ন িবষয়ক সম�া িচি তকরণ, সমাধান ও ফলাফল স সারণ করা
হেব এছাড়া, দু সমবায় সিমিতর কায ৰ্�ম িব তকরেণর মা�েম েদশেক দু
উৎপাদেন �য়ংস ণ ৰ্ কের গেড় েতালা হেব

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

মৎসয্ ও �ািণস�দ ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
সকেলর জ িনরাপদ, পয ৰ্া ও মানস�ত
�ািণজ আিমষ িনি তকরণ

অিভলক্ষয্
মৎ� ও �ািণজ পে র উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা ি� এবং মূ� সংেযাজেনর
মা�েম �ািণজ আিমেষর চািহদাপূরণ

েকৗশলগত উে�শয্
েটকসই সংর�ণ ও �ব�াপনার মা�েম মৎ�
স�েদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি�
িনরাপদ মৎ� ও মৎ�জাত প এবং �াণী ও
�ািণজাত প অভয্�রীণ বাজাের িবপণন ও
র ািনেত সহায়তা
গবািদপশু-পািখর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা
ি� এবং
মানবস�দ উ�য়ন ও কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ ি

�ািণজ আিমেষর �ধান উৎস মােছর উৎপাদন িবগত প চ বছের
৫৫.৬১ ি� েপেয়েছ
েরাগমু� িচংিড় উৎপাদেনর লে�য্ ৩িট ে িসিফক ােথােজন
ি (এসিপএফ) হয্াচািরর অনুমিত �দান করা হেয়েছ এবং চলিত বছের
১৫ েকািট এসিপএফ িপএল (েপা লািভৰ্) উৎপাদন হেয়েছ
মা ইিলশ র�া, জাটকা সংর�ণ, সমু� এলাকায় ৬৫িদন মৎ�
আহরণ িনিষ�করণ, �িতকর জাল ংেস পিরচািলত কি�ং অপােরশন
পিরচালনা ইতয্ািদ কায ৰ্�ম েজারদার করার ফেল ইিলশসহ মু�
জলাশেয় মােছর উৎপাদন ি� েপেয়েছ
কৃি�ম উপােয় হয্াচািরেত ক কড়া ও িচয়ার েপানা উৎপাদন ও
চাষ প�িত উ াবেনর ফেল েপানা সহজলভয্ হেয়েছ
সুনামগ ও েমাহনগ এ ২িট মৎ� অবতরণ েক িনিমৰ্ত
হেয়েছ চ��াম মৎ� ব�ের মাি -চয্ােনল ি পওেয় ডকইয়াড ৰ্ িনমাণ ৰ্
করা হেয়েছ
িবপ� �জািতর ৫িট মােছর (েটংরা, িচয়া, খিলশা, বালাচটা ও
ৈবরালী) েপানা উৎপাদন ও জীন ল সংর�ণ করা হেয়েছ
ৈক মােছর েভকিসন ৈতির করা হেয়েছ যা েদশ-িবেদেশ এটাই
�থম িমঠাপািনর ি নুেক ইেমজ মু�া ৈতিরর েকৗশল উ াবন করা হেয়েছ
সী-উইেডর বািণিজয্ক রু স�� ১৮িট �জািত িচি তকরণ
এবং ৩িট �জািতর চাষ প�িত উ াবন ও হ�া�র করা হেয়েছ
�ািণজ আিমেষর �ধান উৎস দুধ, মাংস ও িডেমর উৎপাদন িবগত
প চ বছের যথা�েম ৪২.৩৭ , ২৮.২৩ ও ৫৫.৬১ ি� েপেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯২.৩৩

২০১৭-২০১৮

৯২.১০

২০১৬-২০১৭

৯৬.৭২

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

বতৰ্মােন বাংলােদশ গবািদপশু উৎপাদেন �য়ং স ণ ৰ্ িবগত
কেয়ক বছর ধের েদশীয় গবািদপশু ারা েকারবািনর চািহদা পূরণ হে�
�ািণ�া�য্ সুর�া এবং উৎপাদন ি�র লে�য্ গবািদপশু ও
হ স-মুরিগর ১৭িট েরােগর �ায় ২৮.৫০েকািট েডাজ িটকা উৎপাদন
হে� এবং
িবএলআরআই ক ক
ৰ্ ছাগল ও েভড়ার িপিপআর েরাগ দমেন
িবএলআরআই মেডল, িবএলআরআই িফড মা ার েমাবাইল এি েকশন
ও রােরাগ িনয়�ণ মেডলসহ রু পূণ ৰ্ ১০িট �যুি� উ াবন করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ
খ) ইেনােভশেনর িববরণ
মৎ� পরামশৰ্ েসবা
েমাবাইল অয্াপ িফস
এডভাইস
জাতীয় পয ৰ্ােয়
অনলাইন খা� লাইেসি ং
েরি েকশন হেয়েছ
ই-ির টেম
ই-�িশ�ণ এবং
SMS সািভৰ্স
গ) এস আই িপ‘র িববরণ:
আইিসিট িবষয়ক সম�া সমাধােন ICT Section Department of
Fisheries েফসবুক প েখালা এবং যাবতীয় সম�ার সমাধান
খামারপাড়া ও পরশুরাম মাছ বাজারেক ফরমািলনমু� মাছ বাজার
ে াষণা
েবতাগী মেডল মাছ বাজার উ�য়ন �ক� এবং
ের ভাসমান ে েত সুষম স রক খা� �দান

ঘ) এস িপ এস এর িববরণ
অনলাইেন মৎ� খা� লাইেসি ং
মৎ� গেবষণা ইনি িটউেটর অলনােইন আেবদন চা করণ
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর বিহঃ বাংলােদশ অিজৰ্ত িট ম র
সাধারণ ভিব ত তহিবেল গি�ত টাকা ড়া� উে�ালণ এবং
ত কমৰ্চারীর পিরবাররা আহত কমৰ্চারীর ক�াণ তহিবল হেত সাহা
পাওয়ার আেবদন

চয্ােল�
ণগত মানস�� মৎ�/িচংিড়র েপানা �াি , মৎ� আবাস�ল ও জীবৈবিচ�য্
সংর�ণ, সামুি�ক স�েদর েটকসই �ব�াপনা, েরােগর �াদুভৰ্াব, উ�ত িচিকৎসা
েসবার ��তা, উ�ত জােতর িসেমন এবং মানস�� মৎ� ও পশু খাে�র
অ�তুলতা, খাে�র উ�মূ�, �বসাবা ব িবপণন �ব�ার অভাব, জলবায়ু পিরবতৰ্েনর
�ভাব ইতয্ািদ মৎ� ও �ািণস�দ উ�য়েন �ধান �ধান �িতব ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ণগত মানস�� মৎ�/িচংিড়র েপানা উৎপাদন, সামুি�ক মৎ�স�েদর
মজুদ িনরুপেণর মা�েম সু� �ব�াপনা, মৎ� ও গবািদপশু-পািখর েরাগ
িনয়�ণ, েরাগ অনুস ান গেবষণাগার �াপেন উে�াগ �হণ এবং িডিজজ
সািভৰ্েল কায ৰ্�ম �হণ কৃি�ম �জনন কায ৰ্�ম স সারেণর মা�েম
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

গরু-মিহেষর জাত উ�য়ন ও অিধক
মাংস উৎপাদনকারী াহমা জাত
সংেযাজন, িটএমআর �যুি�র �চলন ও
পশুখাে�র এবং �ািণজাত খাে�র মান
িনয়�ণ গেবষণাগার �াপন মৎ� ও
�ািণজাত পে র বাজার �ব�ার
সংেযাগ
েজারদারকরণ,
পে র
ব মুখীকরণ, ফুড েসফিট িনি তকরণ
এবং কয্ােটল ইনসুের �ব�া �বতৰ্ন
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অথৰ্ িবভাগ, অথৰ্ ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রদশ ও েটকসই সরকাির আথ -ৰ্ �ব�াপনার
মা�েম উ� � ি� অজৰ্ ন

অিভলক্ষয্
ৰ্
িবচ�ণ আিথক
নীিত �ণয়ন ও সু�
আথ-ৰ্ �ব�াপনার মা�েম সামি ক অথৈৰ্ নিতক
ৰ্
ি�িতশীলতা বজায় রাখা ও সরকােরর আিথক
লা িনি তকরণ

েকৗশলগত উে�শয্
সামি ক অথ ৰ্ৈনিতক ি�িতশীলতা বজায় রাখা
ি�িতশীল আথ ৰ্-�ব�াপনা ও স�দ ব েন
দ�তার উ�য়ন
েটকসই ণ �ব�াপনা
সরকাির আথ-ৰ্ �ব�াপনার সং�ার কায ৰ্�ম
েজারদারকরণ এবং
েপনশন �ব�ার সং�ার

ম�েময়ািদ সামি ক অথ ৰ্ৈনিতক কাঠােমার আওতায় অথ ৰ্নীিতর
৪িট �ধান খাত তথা �কৃত, রাজ�, আিথ ৰ্ক ও মু�াখাত এবং
বিহঃখােতর চলকসমূেহর �া লন ও ম�েময়ািদ �ে�পণ করার
মা�েম আিথ ৰ্ক খােতর সািব ৰ্ক
লা ও সামি ক অথ ৰ্ৈনিতক
ি�িতশীলতা বজায় রেয়েছ
বােজট াটিত ৫.০ শতাংেশর মে� সীিমত েরেখ সরকাির ণ
ধারণ�মতা সহনীয় পয ৰ্ােয় রেয়েছ
েটকসই ণ ধারণ �মতার িবে ষণ (DSA), ম�েময়ািদ ণ
েকৗশল (MTDS) ও নগদ পূব ৰ্াভাস মেডল হালনাগাদ রেয়েছ
সরকাির �য় �ব�াপনা শি�শালীকরণ কমৰ্সূিচর আওতায়
ইেল িনক েবতন ও েপনশন িনধ ৰ্ারণ, েপনশন ডাটােবজ �ণয়ন,
অনলাইেন েবতন িবল দািখেলর �ব�া করা হেয়েছ ইেল িনক
ফা া ফার, সমি�ত বােজট ও িহসাবর�ণ প�িত আইবাস
এবং বােজট ও িহসাবর�ণ ে�ণীিব াস প�িত (BACS) এর
উ�য়ন সাধন হেয়েছ
সরকাির চা িরজীিবেদর জ
�বতৰ্ন করা হেয়েছ

�� সুেদ গৃহিনমৰ্াণ ণ �দান

সারােদেশ স য়পে�র �ব�াপনা অেটােমশেনর আওতায়
আনা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯১.৮৮

২০১৭-২০১৮

৯২.২০

২০১৬-২০১৭

৯৬.৯৭

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ বা�বায়েনর ফেল িনধ ৰ্ািরত সমেয়র মে� িপআরএল ও
িট নগদায়ন প� জাির এবং িবভাগীয় মামলা ত িন ি� হে�
বােজট বা�বায়ন পিরক�না �ণয়ন, বািষ ৰ্ক উ�য়ন কমৰ্সূিচ
বা�বায়ন, বািষ ৰ্ক �য়পিরক�না বা�বায়েন গিতশীলতা ি�
েপেয়েছ এবং
এিপএ বা�বায়েনর ফেল িনিদ ৰ্ সমেয়র মে� অিভেযাগ িন ি�
হে� , েসবা�হীতােদর মতামত পিরবী�ণ �ব�া �বতৰ্ন করা
হেয়েছ , এর মা�েম অথ ৰ্ িবভােগর ��তা ও জবাবিদিহ িনি ত
করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ইেলক িনক ফা
া ফার প�িতর মা�েম সকল েপনশনােরর
�াংক িহসােব েপনশেনর অথ ৰ্ �দান
সামািজক িনরাপ�া েব িনর নগদ হ�া�র (G2P)
ই-স য়প� চা করণ
ইেলক িনক ফা
া ফার এর মা�েম ১১-২০তম ে�ড �
কমৰ্চারীেদর েবতন-ভাতা �দান
অনলাইেন িবল দািখেলর িসে ম উ�য়ন
এলিপিস, িজিপএফ িহসাব িববরণী ও উৎেস কিতৰ্ত আয়কর সনদ �দােনর
িসে ম উ�য়ন
চালান েভিরিফেকশন এবং
এলিপআর গমনকারীেদর জ
চা করণ

মাঠ পয ৰ্ােয়র অিফেস ি েপনশন ি িফং

চয্ােল�
সামি ক অথৈনিতক চলকসমূেহর �ে�পণ �ি�য়ার উ�িত সাধন
নগদ �ব�াপনাসহ সািব ৰ্ক ণ �ব�াপনার দ�তা উ�য়ন
আথ ৰ্-�ব�াপনার উ�য়ন ও �য় িনয়�ণ এবং
আথ ৰ্-�ব�াপনায় কমৰ্কতৰ্ােদর স�মতা ি� উে�খেযা চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
দ� আিথ ৰ্ক নীিত �ণয়ন ও �ব�াপনা
সরকাির বােজট
ফল�সূ বা�বায়ন

ও

iBAS ++ �ব�ার স

িহসােবর

নতুন

ে�িণিব াস

কাঠােমার

সারণ

সকল ে�েডর কমৰ্চারীেদর অনলাইেন েবতন-ভাতা, েপনশন �দান
ভিব ত তহিবল স�িকৰ্ত িহসাব সংর�ণ প�িত ও েসবার মান উ�য়ন এবং
আথ-ৰ্ �ব�াপনায় কমৰ্কতৰ্ােদর স�মতা
�িশ�ণ �দান

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ি�র জ

�েয়াজনীয়

3

অথৰ্ৈনিতক স�কৰ্ িবভাগ
অথৰ্ ম�ণালয়

রূপক�
সুষম ও েটকসই আথ ৰ্-সামািজক উ�য়ন

অিভলক্ষয্
ৈবেদিশক সহায়তার সু� �ব�াপনা এবং উ�য়ন
সহেযাগীেদর সােথ স�কৰ্ েজারদারকরেণর
মা�েম জাতীয় উ�য়ন েকৗশল বা�বায়েন
সহায়তা

েকৗশলগত উে�শয্
ৈবেদিশক স�দ আহরেণর মা�েম সরকােরর
উ�য়ন পিরক�না বা�বায়েন সহায়তা �দান
ৈবেদিশক ণ �হণ ধারণ �মতার মে�
সীিমত েরেখ সামি ক অথ নৰ্ ীিত ি�িতশীল
রাখায় অবদান
উ�য়ন সহেযাগীেদর সােথ অথ ৰ্ৈনিতক স�কৰ্
েজারদারকরণ
অথৈৰ্ নিতক উ�য়েন ৈবেদিশক সহায়তার
কায ৰ্কািরতা ি� এবং
ৈবেদিশক সহায়তা আহরণ ও �বহােরর
স�মতা ি�

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯১.৭৭

২০১৭-২০১৮

৯৪.৩৮

২০১৬-২০১৭

৯৪.৯১

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
উ�য়ন েকৗশল বা�বায়েন িবিনেয়াগ চািহদা পূরেণর জ
বাংলােদশ সরকার ২০১৪-১৫ হেত ২০১৮-১৯ অথ বৰ্ ছের েমাট
৫৫.১৫ (গেড় ১১.০৩) িবিলয়ন মািকৰ্ ন ডলােরর ৈবেদিশক
সহায়তার �িত িত অজৰ্ ে ন স�ম হেয়েছ আেলাচয্ েময়ােদ
অিজৰ্ ত �িত িত পূব ৰ্বত ৫(প চ) অথ বৰ্ ছেরর (২০০৯-১০ হেত
২০১৩-১৪) তুলনায় �ায় ২১৭ েবিশ
২০১৪-১৫ হেত ২০১৮-১৯ অথ ৰ্বছের ৈবেদিশক সহায়তা ছাড়র
েমাট পিরমাণ ২৩.৫৪ (গ ৪.৭১) িবিলয়ন মািকৰ্ন ডলার, যা পূব ৰ্বত
৫(প চ) অথ ৰ্-বছেরর (২০০৯-১০ হেত ২০১৩-১৪) অেপ�া ১৯৫ েবিশ
ৈবেদিশক ণ, ধারণ �মতার মে� সীিমত রাখার িবচ�ণ
নীিত অ�াহতভােব অনুসরণ করার ফেল আ�জৰ্ািতকভােব অনু ত
debt sustainability-এর সূচক অনুযায়ী ৈবেদিশক
ণমান
সে�াষজনক পয ৰ্ােয় রেয়েছ
উ�য়ন সহেযািগতা ি� ও কায ৰ্কর করার লে�য্
সব ৰ্েশষ
জানুয়াির ২০২০-এ বাংলােদশ উ�য়ন েফারাম (িবিডএফ) আেয়াজন
করা হেয়েছ
ৈবেদিশক সহায়তা �ব�াপনায়
ণগত পিরবতৰ্ন আনয়েনর
লে�য্ উ�য়ন সহায়তা সং�া� জাতীয় নীিতমালা এর খসড়া �ণয়ন
করা হেয়েছ
�ক� বা�বায়ন ততর করার লে�য্ �কে�র � িতমূলক
কােজর অথ ৰ্ বরা ও �ব�াপনা নীিতমালা এবং �কে�র � িতমূলক
কােজর েচকিল �ণয়ন করা হেয়েছ
Aid transparency ও mutual accountability ি�র লে�য্
উ�য়ন সহেযাগী ক ক
ৰ্ অনলাইেন ত� সরবরােহর জ Aid Information
Management System (AIMS) চা করা হেয়েছ

ৈবেদিশক সহায়তার সু� �ব�াপনার জ
Foreign Aid
Management System (FAMS) নামক একিট ওেয়ব-েবইজড সফ
ওয়য্ার চা করা হেয়েছ
‘Flow

of

External

Resources

into

Bangladesh’

ি�কা আকাের ১৯৭২-৭৩ সাল েথেক �িতবছর হালনাগাদ ত�
সহকাের �কাশনার �ব�া অ�াহত রেয়েছ
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sharing-এর মা�েম ইআরিড র কমৰ্কতৰ্ােদর
স�মতা ি�র লে�য্ Information repository-এর ই- াটফমৰ্
ERDPEDIA ৈতির করা হেয়েছ
Knowledge

ই-নিথেত অথ ৈৰ্ নিতক স�কৰ্ িবভাগ বড় কয্াটাগিরর
ম�ণালয়/িবভাগসমূেহর মে� গত ৩২ মােস ২৭ বার শীষ ৰ্ অব�ান
ধের েরেখেছ এবং
ৰ্
২০১৯-২০ অথবৰ্ ছের বািষক
উ�য়ন কমৰ্সূিচ (এিডিপ)-েত
েমাট ৩০৬িট (কািরগির ১১৬ ও িবিনেয়াগ ১৯০) ৈবেদিশক সহায়তা
�কে�র অনু েল �ক� সাহা বাবদ েমাট ৭১,৮০০েকািট টাকা
বরা করা হেয়েছ

চয্ােল�
এিপএ বা�বায়েনর সে স�� কমৰ্কতৰ্াগেণর
িনিদ ৰ্ �েণাদনার �ব�া না থাকা
ৈবেদিশক সহায়তার পাইপলাইন সি ত অথ ৰ্
কাি ত মা�ায় �য়ন না হওয়া
বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া
ক ক
ৈবেদিশক সহায়তা
�ক�
ৰ্
বা�বায়ন দী ৰ্সূ�তা
�ক� দিলল অনুেমাদেন িবল�
এসিডিজ-উ�রণ �ি�য়াকালীন চয্ােল

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন

এবং

সহজ শেতৰ্র ৈবেদিশক ণ ও উৎেসর
সংেকাচন ও তার কায ৰ্কর �বহােরর
স�মতার াটিত

ক) ই-েসবার িববরণ:
Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)Debt Management Software;
Aid Information Management System(AIMS)-Aid Information
related database; এবং
Foreign Aid Management System
(FAMS)-Project database.

ভিবষয্ৎ পিরক�না

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
Bangladesh-Sweden Trust
Management Software;

Fund

(BSTF)-Travel

Grant

Online Project Submission for GCF Funding;
Proposal submission by
Bangladeshis (NRB) Portal;

NRBs

through

Non-resident

Online recruitment system: erd.teletalk.gov.bd; এবং
ERDPEDIA-Information Repository.

গ) এসআইিপ’র িববরণ:
দশৰ্নাথ েদর জ অেপ�াগার �াপন
�িতিট েসলেফ নিথসমূহ সি�েবশন ও পৃথকভােব
াগ
লাগােনা/নামকরণ করা এবং
Disabled - �ি�গেনর চলাচেলর সুিবধােথ ৰ্
েক �া�
�াপন করা
ঘ) এসিপএস’র িববরণ:
ৈবেদিশক সাহা সং�েহর জ ম�ণালয়/সং�া হেত �ক� ��াব
যােত অনলাইেনর মা�েম দািখল করা যায় েস িবষেয় উে�াগ িবেবচনাধীন
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ-েক ম�ণালয়/িবভােগর অ তম
রু পূণ ৰ্ কায ৰ্�ম িহেসেব িবেবচনা ও তা
বা�বায়েন �েয়াজনীয় জনবেলর সং�ান
এিপএ বা�বায়েনর সে সংি কমৰ্কতৰ্াগেণর
�েণাদনার �ব�া
উ�য়ন সহেযািগতা ি� ও তার কায ৰ্কর �বহার
ি�র লে�য্ িনয়িমতভােব বাংলােদশ উ�য়ন
েফারাম (িবিডএফ) আেয়াজন
ইআরিড র জ দ� মানবস�দ ল গঠন
ৈবেদিশক সহায়তা সং�েহর ব মুখীকরণ �েচ া
েজারদার করা এবং এ লে�য্ িপিপিপ এবং
এনআরিব-েক �াধা েদওয়া
ৈবেদিশক ণ ধারণ �মতার মে� সীিমত
রাখার িবচ�ণ নীিত অ�াহতভােব অনুসরণ
করা এবং
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িক েমাকােবলায়
অথ ৰ্ায়েনর লে�য্ Green Climate Fund
সহ অ া তহিবল েথেক অথ ৰ্ায়ন/ সং�ােনর
জ �েচ া েজারদার করা
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�াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

মানস�ত �াক-�াথিমক, �াথিমক,
একীভূত ও জীবন�াপী িশ�া �দান

িশ�ার অনু ল পিরেবশ ি র লে�য্ সরকাির �াথিমক িব�ালেয়
৩৮,০৩২িট অিতির� ে�িণক� িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
�াথিমক িশ�ার সুেযাগ স সারণ ও ণগত
মােনা�য়েনর মা�েম সবার জ �াথিমক,
একীভূত ও জীবন�াপী িশ�া িনি তকরণ

েকৗশলগত উে�শয্
সাব ৰ্জনীন, একীভূত ও ৈবষ হীন �াথিমক
িশ�া স সারণ
মানস�ত �াথিমক িশ�া িনি তকরণ
উপানু�ািনক িশ�া স সারণ ও
িনি তকরণ এবং
�াথিমক িশ�া �ব�ার িবেক ীকরণ

ে�িণকে� িশ�াথ -িশ�েকর অনুপাত াস করেত ১,০৯,৯১৪ জন িশ�ক
িনেয়াগ করা হেয়েছ
িশ�ক �িশ�ণ কায ৰ্�ম আেরা েজারদারকরেণর িনিম� নতুন ১৩িট
িপিটআই �াপন করা হেয়েছ
সকল (৬৫,৬২০) সরকাির �াথিমক িব�ালেয় �াক-�াথিমক িশ�া চা
করা হেয়েছ
িশ�াথ েদর �া�য্ সেচতন কের গেড তুলেত ২৮,১৮৪িট ওয়াশ ক িনমৰ্াণ
করা হেয়েছ
িশ�াথ -িশ�কেদর সুেপয় পািন িনি ত করেত ৩৫,০০৭িট িটউবওেয়ল
�াপন করা হেয়েছ
িশশুেদর ি হীনতা ও �া�য্ িক াস এবং ে�িণকে� মেনােযাগী করেত
১০৪িট উপেজলার ১৫,০৮০িট �াথিমক িব�ালেয় ২৯,৪২,৮৭৪জন
িশ�াথ েক ৭৫ �াম ওজেনর ােকট িব ট সরবরাহ করা হে�
এ অথ ৰ্বছের ১ েকািট ৪০ ল� িশ�াথ র মােয়েদর েমাবাইেল িশওর কয্াশ
এয্াকাউে র মা�েম উপ ি�র অথ ৰ্ �দান করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

িব�ালয়িবহীন �ােম ১৪৯৫িট নতুন সরকাির �াথিমক িব�ালয় �াপন
করা হেয়েছ

১ জানুয়াির ২০২০ সােল �াথিমেকর িবিভ� �ের ১০,২০,৪৪,৪৮৬িট
পা �ক ও ৩৩,৬৬,৩৭৩িট অনুশীলন খাতা িবতরণ করা হেয়েছ
অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯১.২৯

২০১৭-২০১৮

৮৮.০১

২০১৬-২০১৭

৮২.৮৯

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

পিরবী�ণ কায ৰ্�ম েজারদার করেত ৫০৯িট উপেজলায় ই-মিনটিরং
িসে ম চা করা হেয়েছ
�িতবছর �ায় ২২.২৫ ল� িশ�াথ র অংশ�হেণ ব ব েগা কাপ
�াথিমক িব�ালয় ফুটবল ন ৰ্ােম এবং ব মাতা েবগম ফিজলাতুে�ছা
মুিজব েগা কাপ �াথিমক িব�ালয় ফুটবল ন ৰ্ােম অনুি�ত হয়
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জাতীয় িশ�া নীিত ২০১০ এর আেলােক �াথিমক িশ�ােক ৮ম ে�িণ পয ৰ্ােয়
উ�ীত করেত ৭৮৭িট �াথিমক িব�ালয়েক ৮ম ে�িণেত উ�ীত করা হেয়েছ
�াথিমক িশ�ায় আইিসিটর �বহার িনি ত করেত ৫০,৪১৬িট িব�ালেয়
৫৮,৯১৫িট �াপটপ, মাি িমিডয়া �েজ র ও সাউ িসে ম �দান কের
মাি িমিডয়া ে�িণক� চা করা হেয়েছ
িশ�কেদর দ�তা ি�র লে�য্ ৩,৭২, ৮৬৯জন িশ�কেক িবিভ� িবষেয়র উপর
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং
িনর�রতা রীকরেণর জ েদেশর ১৩৪িট উপেজলায় ২৩,৫৯,৪৪১জন
িশ�াথ েক সা�রতা �ান �দান করা হেয়েছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ই-�াইমাির ল িসে ম
আইিডয়া ব
েকইস ােনজেম িসে ম
DPE Online PMIS;

িবভাগীয় মামলা �ব�াপনা
েপনশন েসবা সহিজকরণ
িশ�কেদর সািভৰ্স বুক িডিজটাল ভাস ৰ্েন রুপা�র
িডিজটাল িডসে েবাড ৰ্
িডিজটাল হািজরা
One Day One Word; এবং
Lost & Found Box.

চয্ােল�
িশ�ক ক ক
ৰ্ ে�িণকে� গতানুগিতক পাঠদােনর �বণতা পিরহার কের
উ াবনী প া অনুসরেণ তােদর উৎসািহত করা

ভিবষয্ৎ পিরক�না

দির� অিভভাবকগণেক িশশু�েম িনরুৎসািহত করা

�াথিমক িশ�া অিধদ েরর আওতায়
একিট �েকৗশল িবভাগ গঠন করা

িশ�ার ণগত মান ি�, একীভূত ও জীবন�াপী িশ�া কায ৰ্�ম বা�বায়ন
করা এবং
এ ম�ণালেয়র িনজ� েকান �েকৗশল িবভাগ না থাকায় উ� দ রসমূহ
ক ক
ৰ্ ল�য্মা�া অনুযায়ী িনধ ৰ্ািরত সমেয়র মে� কাজ বা�বায়ন এবং
বা�বািয়ত কােজর মান িনি ত করা রুহ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

িশশুেদর ৈদিহক ও মানিসক িবকােশর
জ ২৫৮৩জন শারীিরক িশ�ক ও
২৫৮৩জন সংগীত িশ�ক িনেয়াগ এবং
সকল িশ�াথ র ছিবসহ আইিডকাড ৰ্ ও
ডাটােবজ �ণয়ন
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েসতু িবভাগ

সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

েদশ�াপী িনরবি�� পিরবহন ( া েপােট ৰ্শন)
েনটওয়াকৰ্

অিভলক্ষয্
১৫০০ িমটার ও ত

ৰ্ েসতু, েটাল েরাড, টােনল,

াইওভার, এ ে�সওেয়, এিলেভেটড এ ে�সওেয়,
কজওেয়, িরং েরাড ইতয্ািদ িনমৰ্াণ ও র�ণােব�েণর
মা�েম িনরবি�� পিরবহন �ব�া িনি তকরণ ও এর
দ�তা ি� করা

সমি�ত ও িনরবি�� পিরবহন ( া েপােট ৰ্শন)
�ব�া িনি তকরেণ সহায়তা করা
পিরবহন �ব�ার দ�তা ি� করা
াসকরেণ সহায়তা

দা িরক কায ৰ্�েমর মােনা�য়ন িনি ত করা

প া ব মুখী েসতু িনমৰ্াণ �কে�র নব ৰ্াসন কায ৰ্�েমর
আওতায় ২,৯০৬িট পিরবারেক ট বরা �দান করা হেয়েছ
এছাড়া, নব ৰ্াসন খােত েফ য়াির, ২০২০ পয ৰ্� ৬৭৩.৭৫েকািট
টাকা অিতির� নগদ সহায়তা বাবদ �িত�� �ি�বেগরৰ্ মাে
িবতরণ করা হেয়েছ

কণ ৰ্ফুলী নদীর তলেদেশ �ায় ৩.৩১৫ িকেলািমটার দী ৰ্
টােনল িনমৰ্াণ কােজর ৫৬ েভৗত অ�গিত অিজৰ্ত হেয়েছ
াকা শহেরর যানজট িনরসেন �া�সহ ৪৬.৭৩
িকেলািমটার দী ৰ্ াকা এিলেভেটড এ ে�সওেয় িনমৰ্াণ কােজর
�থম াে র িনমৰ্াণ কাজ ৫৬ স�� হেয়েছ এবং সািব ৰ্ক
অ�গিত ১৯ স�� হেয়েছ
সােপাট ৰ্
াকা এিলেভেটড এ ে�সওেয় �কে�র
িভেলজ িনমৰ্াণ কাজ ৫৪ স�� হেয়েছ
Greater

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথবৰ্ ছর

প া ব মুখী েসতু িনমৰ্াণ �কে�র নদীশাসন কাজ ৭০
স�� হেয়েছ এবং েসতুর উভয় পােশর সংেযাগ সড়ক ও সািভৰ্স
এিরয়া িনমৰ্াণ কাজ ১০০ স�� হেয়েছ

প া ব মুখী েসতু িনমৰ্াণ �কে�র বনায়ন কায ৰ্�েমর
আওতায় ইেতামে� ১,৬৯,৯৫৭িট �েরাপন করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্

বড় বড় শহেরর যানজট
করা এবং

প া ব মুখী েসতু িনমৰ্াণ �কে�র মূল েসতু িনমৰ্াণ কাজ
9 স�� হেয়েছ

Dhaka

Sustainable

Urban

নব ৰ্াসন

Transport

Corridor (BRT Gazipur-Airport) �কে�র েফ য়াির, ২০২০

পয ৰ্� ২৬.৮৭
অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯১.২৪

২০১৭-২০১৮

90.39

২০১৬-২০১৭

৮৮.৬৪

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

অ�গিত স�� হেয়েছ

াকা শহের সাবওেয় িনমৰ্ােণ স া�তা সমী�া পিরচালনার
কায ৰ্�ম ৪৭ স�� হেয়েছ
াকা-আশুিলয়া এিলেভেটড এ ে�সওেয় িনমৰ্াণ �কে�র
িডেটইল িডজাইন কাজ চলমান রেয়েছ এবং
েদেশর দি�ণ-পূব ৰ্াংেশ ৫িট
সমী�া ইেতামে� স�� হেয়েছ

েসতু

িনমৰ্ােণর

স া�তা

3

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
বাংলােদশ েসতু ক পৰ্ ে� ‘ই-ির টেম িসে ম’ চা করা হেয়েছ
িবিভ� েমগা �কে�র চলমান কায ৰ্�েমর িভিডওিচ� �চােরর জ
ভবেনর মূল �েবশপেথ �ািপত িডিজটাল ি ন �াপন করা হেয়েছ

েসতু

অনলাইন �েবশ পাশ �ব�া চা করা হেয়েছ
েসতু ভবন সহ সংি
�াপন করা হেয়েছ

সকল অিফেস Electronic Access Control System

প া ব মুখী েসতু �কে�র �িত��েদর অিতির� নগদ সহায়তা �দান
কায ৰ্�ম সহিজকরেণর উে ে একিট িবেশষ সফটওয়য্ার বা িসে ম
েডেভলপ করা হেয়েছ এবং
কাগেজর সেব ৰ্া� �বহার িনি তকে� েসতু িবভােগ ‘ইউজ্ড েপপার িরসাইি ং
ব ’ �বতৰ্ন করা হেয়েছ

চয্ােল�
প া ব মুখী েসতু �ক� এলাকায় নদী ভা ন
ব ব েসতু এলাকায় গাইড ব ধ ও হাড ৰ্ পেয় এলাকায় নদী ভা ন
াকা এিলেভেটড এ ে�সওেয় িপিপিপ �কে� ভূিম অিধ�হণ ও �াপনা
অপসারণ এবং
াকা-আশুিলয়া এবং িবআরিট �কে�র িনমৰ্াণ কাজ চলাকােল যানবাহন
�ব�াপনা অ তম চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
প া ব মুখী েসতু �কে� নদী ভা ন েরাধকে� �িতর�া ব ধ িনমৰ্াণ,
খননকৃত মািট অপসারণ কের রাখার জ অিতির� ভূিম অিধ�হণ করা হে�
াকা ই ওেয় এিলেভেটড এ ে�সওেয় িনমৰ্াণ, লতা-আড়াইহাজারবা ারাম র-নবীনগর সড়েক েম না নদীর উপর েসতু িনমৰ্াণ, বিরশাল-েভালা
সড়েক েততুিলয়া ও কালাবদর নদীর উপর েসতু িনমৰ্াণ এবং ব�ব�ু েসতুর
উভয় �াে�র সংেযাগ সড়ক-৪ েলেন উ�ীতকরণ এবং
যমুনা নদীর তলেদেশ টােনল িনমৰ্ােণ স া�তা এবং মু�ার র
েসতুর এে�াচ েরাড চার েলেন উ�ীতকরেণর পিরক�না রেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

3

মুি�যু� িবষয়ক ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
মহান মুি�যুে�র আদশৰ্ ও েচতনােক সমু�ত
েরেখ মুি�েযা�ােদর সািব ৰ্ক ক�াণ সাধন

অিভলক্ষয্
মহান মুি�যুে�র ইিতহাস ও িত সংর�েণর
মা�েম মুি�েযা�ােদর সািব ৰ্ক ক�াণ সাধন
এবং মহান মুি�যুে�র আদশৰ্ ও েচতনােক রা�ীয়
ও জাতীয় জীবেন সু�িতি�ত করা

েকৗশলগত উে�শয্

যু�াহত, েখতাব�া মুি�েযা�া ও শহীদ মুি�েযা�া পিরবােরর
৩৮১৭৩ জনেক রা�ীয় স�ানী ভাতা �দান
যু�াহত মুি�েযা�া ও শহীদ মুি�েযা�া
১২৪৭১৩ জন সদ�েক েরশন সুিবধা �দান

পিরবােরর

মুি�েযা�ােদর স�ান-স�িতেদর ৯৮৬৭ জন েক ব�ব�ু ছা� ি� �দান
১৭৭২ জন যু�াহত মুি�েযা�ােক িচিকৎসা সুিবধা �দান
২৯৬২ জন ভূিমহীন
বাস�ান িনমৰ্াণ

ও

অ��ল

মুি�েযা�ার

জ

১০৯০১ জন মুি�েযা�া ও ত েদর স�ান-স�িতেক জ
� ণ �দান

বীর মুি�েযা�ােদর সািব ৰ্ক ক�াণ
মহান মুি�যুে�র ইিতহাস ও িত সংর�ণ
বতৰ্মান ও ভিব ত �জ�েক মুি�যুে�র আদশৰ্ ও
েচতনায় উ �করণ এবং েদশা েবাধ
শি�শালীকরণ এবং
�ািত�ািনক স�মতা ি�করণ

িডিজটাল প�িতেত (িজ- -িপ প�িতেত) সকল মুি�েযা�ার
স�ানী ভাতাসহ সকল �কার ভাতা �দান
৩৭৮িট উপেজলা মুি�েযা�া কমে
৬৩িট েজলা কমে

ভবন িনমৰ্াণ

ভবন িনমৰ্াণ

৪৮৩িট মুি�যুে�র িত �াপনা সংর�ণ ও নঃিনমৰ্াণ
মুি�যুে�র
িতহািসক ৫২িট �ান সংর�ণ ও
যাদু র িনমৰ্াণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথবৰ্ ছর

৯.২৩ ল� জন মুি�েযা�া ও ত েদর উ�রািধকারীেক স�ানী
ভাতা �দান

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯০.৮৮

২০১৭-২০১৮

৯৩.৩৬

২০১৬-২০১৭

৯৫.৩৯

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

যু�াহত ও েখতাব�া ১০২৮ জন মুি�েযা�ােক
কাড ৰ্ �দান

িত

াট ৰ্ আইিড

লাল মুি�বাতৰ্া � ও েগেজেট �কািশত মুি�েযা�ােদর
নােমর তািলকা িডিজটাইেজশন করণ (Digitization) লাল
মুি�বাতৰ্া �, েগেজট �, ভারতীয় তািলকা এবং
৬২২৫িট �িত�ান/লাইে িরেত মুি�যু� িভি�ক বই- �ক
অনুদান িহেসেব িবতরণ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
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মুি�যু� িবষয়ক েপাট ৰ্াল www.ff.molwa.gov.bd
েথেক য্ািকং ন�র িদেয় অনুস ােনর মা�েম বীর
মুি�েযা�ার সকল ত� ি� ও ডাউনেলাড করা যায়
E- Forward diary বা�বায়ন
মুি�েযা�ােদর সমি�ত তািলকা �ণয়ন
মুি�েযা�ােদর সমি�ত তািলকা Validation Tool � ত করা
ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ রসমূেহর অিফেস �িত�ােনর
পির�ার-পির��তা অিভযান ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ র সমূেহর অিফেস
িবিভ� িদক িনেদ ৰ্শনামূলক/ নীিত-ৈনিতকতা িবষয়ক ি কার, িলফেলট লাগােনা
েযমন টয়েলেটর �বহার, িবদুয্ৎ সা�য়, অিফেস সহকম েদর সােথ আচরণ
ইতয্ািদ এবং
ম�ণালয় এর হালনাগাদ কায ৰ্�ম ম�ণালেয় অবি�ত িডসে েবাড ৰ্ এর
মা�েম �দশৰ্ন

চয্ােল�
মুি�েযা�ােদর েগেজট, সনদ ও �তয্য়েনর আেবদন সীিমত জনবল িনেয়
ততার সােথ িন ি�করণ
িবিভ� কারেণ উ ত িরট ও অ া মামলাসমূহ যথাসমেয় িন ি�করণ
অনুেমািদত উ�য়ন �ক�সমূহ যথাসমেয় বা�বায়ন এবং
ভিব ত �জ�েক মুি�যুে�র েচতনায় উ � করা �ধান চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ৰ্ অবিশ ও জামুকার
লালমুি�বাতৰ্া ও ভারতীয় তািলকায় অ� �
সুপািরশকৃত মুি�েযা�ােদর নাম পয ৰ্ায়�েম েগেজেট �কাশ,
পয ৰ্ায়�েম সকল মুি�েযা�ােক িচিকৎসা সুিবধা �দানসহ অ��ল
মুি�েযা�ােদর আবাসেনর িনিম� সারােদেশ ৮ (আট) হাজার বাস�ান
িনমৰ্া ণ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

নতুন �জে�র মাে মুি�যুে�র
েচতনা জা�তকরণ,সারােদেশর সকল
স�ানী ভাতােভাগী মুি�েযা�ােদর
স�ানী-ভাতা
ানুয়াল প�িতর
পিরবেতৰ্ িজিজটাল প�িতেত (িজ- -িপ
প�িতেত) ততম সমেয় ত েদর িনজ
িনজ �াংক িহসােবর মা�েম
পিরেশােধর �ব�া করাসহ অনুেমািদত
সকল উ�য়ন �ক� বা�বায়ন এবং
মুি�যুে�র টনাবিল স�িলত যথা�েম
াকায় ও েমেহর ের ২িট ােনােরামা
�াপন

40

হানীয় সরকার িবভাগ

হানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়

রূপক�
জনঅংশ�হেণ কায ৰ্কর �ানীয় সরকার

অিভলক্ষয্
�ানীয় সরকার �ব�া শি�শালীকরণ এবং �াম ও
শহের েটকসই, অ� িৰ্ �মূলক ও পিরেবশবা ব
অবকাঠােমা উ�য়ন এবং আথ ৰ্-সামািজক খােত
কমৰ্সূিচ বা�বায়েনর মা�েম জনগেণর
জীবনযা�ার মান উ�য়ন

েকৗশলগত উে�শয্
�ানীয় সরকার �িত�ােন সুশাসন সংহতকরণ
�াম ও শহেরর অবকাঠােমা উ�য়ন
�ািত�ািনক স�মতা ি�
নাগিরক সুিবধার উ�য়ন ও স াসরণ এবং
িনরাপদ পািন সরবরাহ, পয়ঃিন াশন ও বজৰ্য্
�ব হাপনা উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯০.৮০

২০১৭-২০১৮

৮০.৩৩

২০১৬-২০১৭

৯৪.২৩

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
জন�িতিনিধ, কমৰ্কতৰ্া ও সহায়ক জনবেলর েদেশ �িশ�ণ:
৩,৮৮,৫৫৬জন
�ানীয় সরকার �িত�ােনর জন�িতিনিধ/কমৰ্কতৰ্ােদর জ িবেদেশ
িশ�াসফর: ১,২৮৯জন
প�ী এলাকায় ক চা সড়ক পাকাকরণ: ৩০,২৬৯ িক.িম.
প�ী এলাকায় সড়েক ি জ, কালভাট ৰ্ িনমৰ্াণ: ১,৬১,৪৬০ িক.িম.
হাট-বাজার ও ে�াথ েস ার উ�য়ন: ১০১০িট
ব মুখী সাইে ান েশ ার িনমৰ্াণ: ৪৭৩িট
উপেজলা কমে ভবন িনমৰ্াণ: ২৭৭িট
ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন িনমৰ্াণ: ৮০৮িট
প�ী এলাকায় কমৰ্সং�ান ি : ৪,২৪০ল� জনিদবস
পাকা সড়ক র�ণােব�ণ: ৬২,১৮০ িক.িম.
পাকা সড়েক ি জ, কালভাট ৰ্ র�ণােব�ণ: ১৮,৪১০ িমটার
েপৗর/নগর এলাকায় ফুটপাত িনমৰ্াণ: ১,২৯১ িক.িম.
েপৗর/নগর এলাকায় ফুটপাত েমরামত: ৬০৪ িক.িম.
েপৗর/নগর এলাকায় সড়ক িনমৰ্াণ: ১,২৯১ িক.িম.
েপৗর/নগর এলাকায় সড়ক েমরামত: ২,১৪৫ িক.িম.
েপৗর/নগর এলাকায় সড়ক বািত �াপন: ৩,৬৭০ িক.িম.
েপৗর/নগর এলাকায় সড়ক বািত েমরামত: ৮,৭৫০ িক.িম.
নগর এলাকায় ে ন িনমৰ্াণ: ৩,১৪৩ িক.িম.
�েরাপন: ৫,৩০,৩০০িট
�ামীণ/েপৗর এলাকায় নল প �াপন: ১,৯১,৫৩১িট
�া�য্স�ত �াি ন �াপন: ২,৫৬,২৮৫িট
জ� িনব ন: ৪,৩৭,৯৩,৩৬২ জন
তুয্ িনব ন: ১৩,৩৪,৯৩১ জন
েসচ খাল খনন ও নঃখনন: ৩,৪৭৭ িক.িম.
ব া িনয়�ণ ব ধ িনমৰ্াণ/সং�ার: ১,৪৩২ িক.িম. এবং
ব া �ব�াপনা উে ে ের েলটর িনমৰ্াণ/সং�ার: ৯৯৬িট
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ :
ই-লাইে ির
Citizen’s Charter ( Digital Version );

িসিটেজন চাটৰ্ার (িডিজটাল ভাসৰ্ন)

েসবা �হীতার মতামত পিরবী�ণ
যানবাহন ডাটােবস ( িসিট কেপৰ্ােরশন )
ে ার এ ির ইিজশন ( এল িজ িড ) এবং
িবেদশ মেণর �িতেবদন দািখল
ই লাইে ির

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
এলিজইিডর উ�য়নমূলক কমৰ্ক া স�েকৰ্
ত� �দান এবং উ� কায ৰ্�ম স�িকৰ্ ত
মতামত �দান
ই-ওয়াটার এিটএম: এর মা�েম
আেয়র জনেগাি�েদর পািন �দান এবং
পািনর উৎস বা িটউবওেয়েলর
�াি র ত� �দােনর ই-েসবা

িন
বরা

ভিবষয্ৎ পিরক�না

গ) এস আই িপর িববরণ:
LAN �বহার কের IP Telephony সুিবধা চা করণ

ই-ওয়াটার এিটএম বুথ

নামােজর জ �ান সংর�ণ এবং
মিহলা কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারী ে�র জ আ িনক টয়েলট �াপন

ঘ) এস িপ এস-এর িববরণ:
ওেয়বসাইেট প� আপেলাড এবং
ICT Support.

চয্ােল�
�ানীয় সরকার �িত�ানসমূেহর িনজ� আয়/স�দ ি�
�ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�েণ �েয়াজনীয় অথ ৰ্ায়ন
আিথ ৰ্ক �ব�াপনার উ�য়ন
�ানীয় সরকার �িত�ানসমূেহর সকল পয ৰ্ােয় ত� �যুি�র �বহােরর
মা�েম ��তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরণ
পিরকি�ত, িনরাপদ ও েটকসই নগর অবকাঠােমা উ�য়ন
বজৰ্য্ �ব�াপনা আ িনকায়ন
জলাব�তা রীকরণ
�িতব ী সংেবদনশীল ফুটপাত িনমৰ্াণ এবং
পাবিলক টয়েলেটর সং�া ি� এবং মহানগরী ও েপৗর এলাকায়
�মবধ ৰ্মান জনেগা�ীেক আ িনক জনবা ব নগর েসবা �দান
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

�ানীয়
সরকার
�িত�ানসমূহেক
অিধকতর শি�শালী করা
ভূ-উপির� পািনর �বহার
বজৰ্য্ �ব�াপনা ও
াকাসহ
বড় বড় শহের বজৰ্য্ �ব�াপনা
পিরক�না (ইনিসনােরশন য্ান) ৈতির
প�ী ও শহর এলাকায় েযাগােযাগ
�ব�ার উ�য়েনর জ রা�া, ি জকালভাট ৰ্, ে ন, ফুটপাত িনমৰ্াণ ও
র�ণােব�েণর পাশাপািশ নগত
মান উ�য়ন
উ�য়ন �কে�র বা�বায়েন ণগতমান,
��তা, জবাবিদিহতা ও আিথ ৰ্ক
লা
িনি তকরেণ মিনটিরং কায ৰ্�ম
েজারদারকরেণ ত��যুি� িনভৰ্র
প�িত �বতৰ্ন এবং
বজৰ্ য্ �ব হাপনার আ িনকায়েনর
ে�ে� বেজৰ্য্র পৃথকীকরণ ও িরসাইি ং
এর উে�াগ �হণ করা
৪

সমাজকলয্াণ ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
উ�ত জীবন এবং য শীল সমাজ

অিভলক্ষয্
সামািজক সুর�া �দান, �মতায়ন
এবং উ�য়েনর মা�েম দির�, অসহায়,
সুিবধাবি ত ও �িতব ী জনেগা�ীর
জীবনমােনর উ�িত সাধন

েকৗশলগত উে�শয্
দির�/অস�ল ও অন�সর জনেগা�ীর
সামািজক সুর�া েজারদারকরণ
�িতব ী �ি�েদর সমি�ত ও
সমউ�য়ন িনি তকরণ
সামািজক ায় িবচার ও
নঃএকীকরণ (Reintegration)
আথ ৰ্সামািজক উ�য়েন সামািজক সা
(Equity) িনি তকরণ এবং
�ািত�ািনক স�মতা ি�করণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯০.৭৭

২০১৭-২০১৮

৯২.২৮

২০১৬-২০১৭

৮৭.১৬

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

014-15 অথ ৰ্বছের ২৭.২২ ল� জন ভাতােভািগর �েল ২০১৯-২০
অথ ৰ্বছের বয়�ভাতােভাগীর সং�া উ�ীত হেয়েছ ৪৪.০০ ল� জেন ি�র
হার ৬১.৮৬
২০১৯-২০ অথ ৰ্বছের িবধবা, �ামী িনগৃহীতা মিহলা ভাতােভাগীর
সং�া উ�ীত হেয়েছ ১৭.০০ ল� জেন
২০১৯-২০ অথ ৰ্বছের অস�ল �িতব ী ভাতােভাগীর সং�া উ�ীত
হেয়েছ ১৫.৪৫ ল� জেন
২০১৯-২০ অথ ৰ্বছের �িতব ী িশ�াথ েদর িশ�া উপ ি� �হীতার
সং�া উ�ীত হেয়েছ ১.০০ ল� জেন
২০১৯-২০ অথ ৰ্বছের েবেদ ও অন�সর জনেগা�ীর
উ�য়েন ভাতােভাগীর সং�া উ�ীত হেয়েছ ৫০০০০ জেন
২০১৯-২০ অথ ৰ্বছের িহজড়া জনেগা�ীর
ভাতােভাগীর সং�া উ�ীত হেয়েছ ২৬০০ জেন

জীবনমান

জীবনমান
উ�য়েন

কয্া ার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ে ােক ারালাইজড, জ�গত
দেরাগ ও �ালােসিমইয়া েরাগীেদর সব ৰ্েমাট সহায়তা �দান করা হেয়েছ ৬৬
হাজার ৯৮২ জনেক
চাই েহ� লাইেনর মা�েম কল �হেণর সং�া ৩৫৮৬৩৫িট
সুদমু�
� ণ (িবিনেয়াগ ও নঃিবিনেয়াগ) �দান ২০১৯-২০
অথবৰ্ ছর পয ৰ্� �ম ি ত আকাের যা ৫৭১ েকািট ৫৮ ল� টাকা ি�র
হার ৫৩.৩৮
২০১৯-২০ অথবৰ্ ছর পয ৰ্� সুিবধাবি ত িশশুেদর আবাসন, ভরণেপাষণ
ও িশ�া ৯৫০০০ জেন উ�ীত করা হেয়েছ
২০১৯-২০ অথ ৰ্বছের ে রুয়াির ২০২০ পয ৰ্� ২০০ (দুইশত)জন �িতব ী
�ি�েক �িশ�ণ �দান এবং ১৪০ (একশত চি�শ) জনেক কমৰ্সং�ােনর
�ব�া করা হেয়েছ এবং
�তয্� অ েলর অিটজমসহ �িতব ী জনেগা�ীেক িবনামূে� ৩২িট
েমাবাইল েথরািপ ভয্ােনর মা�েম এ পয ৰ্� িবনামূে� িনবি ত েথরািপউিটক
েসবা �িহতার সং�া 3,0 ,9 4 জন এবং �দ� েসবা সং�া 6, 3,103িট
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
�িতব ী িব�ালয়সমূেহর �িত�া/�ীকৃিত এবং এমিপও ি�র
অনলাইন আেবদন
অনলাইন ির ইিজশন িসে ম
�িতব ী �ি�র ত� ভা ার (www.dis.gov.bd)
ভাতা কায ৰ্�েমর ত�ভা ার (www.bhata.gov.bd)
কয্া ার, িকডনী ও িলভার িসেরািসস, ে ােক ারালাইজড, জ�গত
দেরাগ এবং �ালােসিময়ায় আ�া� েরাগীেদর আিথ ৰ্ক সহায়তা
অনলাইন আেবদন
ি �িতব ী িশ�াথ েদর িশ�ণ ই-লািন ৰ্ং েস ার এবং
চাই েহ� লাইন ১০৯৮
খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
েবসরকাির কয্ািপেটশন �য্া ােনজেম এবং েকস ােনজেম িসে ম
অয্াপ : MyDSS (Contact Management System)
ে��ােসবী সং�া িনব ন ও িনয়�ণ সহিজকরেণ
ভাতা কায ৰ্�েমর ই-েপেম
প�ী সমাজেসবা কায ৰ্�েমর িহসাব সহিজকরণ ািজক �ােল
চা �িমকেদর জীবনমান উ�য়ন কমৰ্সূিচর ডাটা ােনজেম িসে ম
মাইে�া ে�িডট ােনজেম িসে ম
�েবশন অয্াপ: সুর�া এবং
িশশু পিরবাের অনলাইন ভিতৰ্ কায ৰ্�ম

িডিজটাল িডসে েবাড ৰ্ KIOSK �াপন
ভবন িনেদ ৰ্িশকা �াপন
এবং

এিপএ একিট মূ�ায়ন ল-এই ধারণা
সকল�েরর কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর িব ােস,
বা�বাধকতায় আনেত হেব

অিফস িবি ং �িতব ী বা বকরণ

ঘ) এস িপ এস’র সংখয্া ও িববরণ :
েদেশর িবিভ� দুগমৰ্ এলাকায় অবি�ত �িতব ী �িত�ান এর
আেবদন সহেজ ম�ণালেয় েপৗছােনা এবং শু�তা িনি তকরেণ
�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ িশিথল কের আেবদন দািখল স ণ ৰ্
�ি�য়ািট সহজতর করা হেয়েছ

চয্ােল�
এিপএ বা�বায়েন মূল চয্ােল সংি
াটিত

ম�ণালয় ও অওতাধীন দ র/সং�ার এিপএ
চুি� কায ৰ্করভােব বা�বায়েনর লে�য্ শাখা,
কমৰ্সূিচ ও কায ৰ্�ম িভি�ক েফাকাল পেয়
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারী িনধ ৰ্ারণ করেত হেব
এিপএ চুি� বা�বায়েন দ� ও �িশি�ত
জনবল গেড় তুলেত এ িবষেয় �িশ�েণর
সং�া ও মান ি�র পিরক�না হােত িনেত
হেব

গ) এস আই িপ‘র সংখয্া ও িববরণ:

িডিজটাল হািজরা চা

ভিবষয্ৎ পিরক�না

সকলেক সেচতন করেত �েয়াজনীয়
পদে�প িনেত হেব, তেবই এিপএ চুি�
কায ৰ্কর ভােব, মূল উে
সাধেন বা�বায়ন
করা যােব এবং
�িতব ী েসবা ও সাহা
স সারণ করেত হেব

েকে র কায ৰ্�ম

কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর দ�তার

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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জন�শাসন ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�

�ািত�ািনক স�মতা ি�র লে�য্ জন�শাসেন িব.িস.এস. পরী�ার
মা�েম িবিভ� কয্াডাের ২০৬৯৮ জনেক িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ

দ� ও কায ৰ্কর জন�শাসন

দ�তা উ�য়েন ১৪০০ কমৰ্চারীেক
বা�তামূলক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
�ািত�ািনক স�মতা ি�র মা�েম একিট
দ�, েসবামুখী, ক�াণধম ও দায়ব�
জন�শাসন গেড় েতালা

েকৗশলগত উে�শয্
�ািত�ািনক স�মতা ি�
সরকাির কমৰ্চারীেদর ক�াণমূলক কয ৰ্�ম
েজারদারকরণ এবং
জবাবিদিহতা ও দায়ব�তা িনি তকরণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯০.৩৮

২০১৭-২০১৮

৯২.১৪

২০১৬-২০১৭

95.46

বছের

৬০

ার

িবেদেশ উ� িশ�া �হেণর জ
জন�শাসেনর িবিভ�
কয্াডােরর পদধারী ১০২০ জনেক িশ�া অনুদান �দান করা হেয়েছ
েদেশর অভয্�ের ৬২৫৭জন এবং িবেদেশ ৪১৬২জন কমৰ্চারীেক
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
সরকাির কমৰ্চারীেদর ক�াণ িনি তকরেণর লে�য্ চাকিররত
অব�ায় তুয্বরণকারী ১০৬১৯ জন কমৰ্চারীর পিরবারেক এককালীন
অনুদান �দান করা হেয়েছ এবং ০৫ (প চ) কমৰ্িদবেসর মে� েচক ইসুয্
করা হে�
দা িরক কােজর গিতশীলতা ও সরকাির অথ ৰ্ সা�েয়র লে�য্
৩৭৯৪ জন �ািধকার�া সরকাির কমৰ্চারীেক গািড় �েয়র জ অি�ম
ণ �দান এবং �ািধকার�া কমৰ্চারীেদর গািড় �য় বাবদ গৃহীত েণর
অবচয় সুিবধা িনধ ৰ্ারণ করা হেয়েছ
সকল কয্াডার � নবিনেয়াগকৃত কমৰ্কতৰ্ােদর একািধক
�িশ�ণ �িত�ােন বুিনয়ািদ �িশ�ণ আেয়াজেনর মা�েম বুিনয়ািদ
�িশ�ণ জট াস করা হেয়েছ
০৪ (চার) কমৰ্িদবেসর মে� েপনসেনর আেবদন িন ি� করা হে�
সরকাির কমৰ্চারী আইন ২০১৮ জাির করা হেয়েছ
জন�শাসেন সুশাসন ও উ াবন উৎসািহতকরেণর লে�য্ �িত
বছর জন�শাসন পদক �দান করা হে�
জন�শাসন ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট
সং�া� ত� আপেলাড করা হেয়েছ

কমৰ্চারীেদর

ACR

Career Planning এর পেরখা ড়া� করা হেয়েছ এবং

ম�ণালেয়র বািষ ৰ্ক �িতেবদন িনয়িমতভােব �কাশ করা হেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
সরকাির কমৰ্চািরেদর পদায়ন/বদিল/পেদা�িত অিফস আেদশ েমাবাইেল
েনািটিফেকশন ে�রেণর মা�েম কমৰ্কতৰ্াগণেক অবিহতকরণ
জন�শাসন ম�ণালেয় িডসে েবাড ৰ্ (িকয়�) �াপন এবং
অনুস ােনর মা�েম জন�শাসন ম�ণালেয়র ওেয়বসাইট েথেক এবং এয্ােপর
মা�েম েমাবাইল েথেক সরকাির িবিধ-িবধান সং�হ

চয্ােল�
িনরাপ�া িবভাগ, �া�য্ েসবা িবভাগ ও মুি�যু� িবষয়ক ম�ণালেয়র
�িতেবদেনর িভি�েত িবিভ� িব.িস.এস.কয্াডাের িনেয়ােগর ড়া� আেদশ
জািরকরণ এবং অিডট আপি� িন ি�র ে�ে� অিডট অিধদ েরর উপর
িনভৰ্রশীলতা একিট �িতব কতা
িনেয়ােগর অ�বিহত পের সকল কয্াডার কমৰ্চারীর জ বুিনয়ািদ �িশ�ণ
আেয়াজন করা ও মেনানীত কমৰ্চারীেক �িশ�েণর জ অবমু� না করা
ল�য্মা�া অজৰ্েনর ে�ে� �িতব কতা এবং
SDGs Roadmap অনুসাের Lead, Co-lead এবং Associate ম�ণালয়

িহেসেব সংি ল�য্মা�া অজৰ্েনর িবষেয় কায ৰ্�ম �হণ ও পিরচালনার
জ পৃথক শাখা/অনুিবভাগ জন এবং দায়-দািয় স�েকৰ্ কমৰ্চারীেদর
অবিহতকরণ একিট উে�খেযা চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
িনেয়ােগর অ�বিহত পের িবিসএস কয্াডার � কমৰ্চারীেক বুিনয়ািদ
�িশ�েণ ে�রণ, ৈবেদিশক �িশ�ণ, কমৰ্স�াদন �ব�াপনা িবষয়ক ৬০
া বা�তামূলক �িশ�ণ ও েকার �িশ�ণসমূহ অ�াহত রাখা ও
এসকল �িশ�েণ ২৫ মিহলা কমৰ্চারী মেনানয়েনর কায ৰ্�ম �হণ
�ি�য়াধীন রেয়েছ
পেদ ত িনেয়াগ �দান অ�াহত রাখা হেব
Career Planning পেরখার খসড়া ও সরকাির যানবাহন অিধদ েরর খসড়া

িনেয়াগ নীিতমালা ড়া�করণ সি�য় িবেবচনাধীন রেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

Sustainable Development Goals

এবং ৭ম প বািষ ৰ্ক
পিরক�নার অভী ও ল�য্ অজৰ্েনর
জ �ণীত Road Map অনুযায়ী �ণীত
কমৰ্পিরক�না বা�বায়েনর জ যথাযথ
কায ৰ্�ম �হণ করা হেব এবং
(SDGs)

গািড় েসবা নগদায়ন, ক�াণ অনুদান,
িজিপএফ ণ�হেণর জ আেবদন
ইতয্ািদ অনলাইেন চা হেব
৪6

া�য্ েসবা িবভাগ

া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

সকেলর জ সা�য়ী ও মানস�ত িচিকৎসা েসবা

অিভলক্ষয্

সকল �কার িটকা �হণকারী ১২ মােসর কম-বয়সী িশশুর হার ২০১৭
সােল ৮২.৩ শতাংেশ দ িড়েয়েছ যা ২০১৪ সােল িছল ৭৮.০০ শতাংশ

�া�য্, ি ও জনসং�া খােতর উ�য়েনর মা�েম
সবার জ সুলেভ মানস�ত �া�য্েসবা িনি ত কের
একিট সু� সবল ও কমৰ্�ম জনেগা�ী গেড় েতালা

েকৗশলগত উে�শয্
সব ৰ্জনীন �া�য্ েসবার সুেযাগ স সারণ
�া�য্ েসবার মােনা�য়ন
সং�ামক ও অসং�ামক েরাগ িনয়�ণ এবং মা ও
িশশু �া�য্েসবা েজারদারকরণ
উ�য়ন �ক� বা�বায়ন এবং
ষধ খােতর মােনা�য়ন এবং আমদািন ও র ািনেযা
ষেধর মান িনয়�ণ

মা তুয্ াস েপেয় বতৰ্মােন �িত ল� জীিবত জে� ১৭২ এ দ িড়েয়েছ,
যা ২০১৪ সােল িছল ১৯৩ (এসিভআরএস-২০১৭)
�ামীণ জনগেণর �া�য্ েসবা িনি তকে� ১৩,৭০৭িট কিমউিনিট ি িনক
যথাযথ জনবল ও পয ৰ্া ষধ িদেয় কায ৰ্করভােব চা করা হেয়েছ
িবগত বছের ১৪,১৮১জন িচিকৎসক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ এবং
১৯,৭৭৫জন নাস ৰ্ ও ১,১৫০জন িমডওইয়াইফ িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ
�া�য্েসবার আইনগত িভি� সু�িতি�ত করার লে�য্ মানবেদহ
অ -�তয্
সংেযাজন (সংেশাধন) আইন-২০১৮, মানবেদহ
অ -�তয্ সংেযাজন (সংেশাধন) িবিধমালা-২০১৮, বাংলােদশ জাতীয়
নািস ৰ্ং ও িমডওয়াইফাির কাউি ল আইন, ২০১৬, জাতীয় ষধ নীিত,
২০১৬ এবং মানিসক �া�য্ আইন, ২০১৮ �ণয়ন করা হেয়েছ
িবিভ� দ েরাগীেদর িচিকৎসার জ ৫০০ শ া িবিশ েশখ হািসনা
জাতীয় বান ৰ্ ও াি ক সাজৰ্াির ইনি িটউট চা হেয়েছ
কিমউিনিট ি িনক হেত DHIS েত �া স ণ ৰ্ ত�সং�েহর জ ১৩
হাজােরর অিধক কিমউিনিট ি িনেক ১িট কের কি�উটার এবং �ায় ২৪
হাজার �া�য্ কম েদর াবসহ ই ারেনট সংেযাগ েদওয়া হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

নবজাতেকর তুয্ হার াস েপেয় ২০১৭ সােল �িত হাজাের ১৭ এ
দ িড়েয়েছ (এসিভআরএসএস-২০১৭), যা ২০১৪ সােল িছল ২১

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৯০.১৫

২০১৭-২০১৮

৯০.১০

২০১৬-২০১৭

৮৭.৯২

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

�া�য্ অিধদ েরর এমআইএস শাখায় সম�য় েক সহ ৯৪িট
হাসপাতােল উ�তমােনর েটিলেমিডিসন কায ৰ্�ম চা করা হেয়েছ
অিটজম ও িনউেরােডেভলপেম িডজঅড ৰ্াের আ�া� িশশুেদর জ
২৫িট িশশু িবকাশ েক �াপন করা হেয়েছ এবং
িভটািমন এ াস কয্ে�ইেনর মা�েম ৯৯ (৬-৫৯ মাস বয়সী)
িশশুেদরেক িভটািমন এ কয্পসুল খাওয়ােনা হেয়েছ ৯৮ গভৰ্বতী
মিহলােদর মাে আয়রন ফিলক এিসড (আইএফএ) াবেলট িবতরণ
করা হেয়েছ

৪

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
েসবা সহিজকরণ (SPS)
পেদা�িত সহিজকরণ
েটিলেমিডিসন েসবা �দান ও �হণ এবং
দুগমৰ্ এলাকার �া�য্ েসবা সহিজকরণ

উ াবনী উে�াগসমূহ
িডিজটাল বালার মা�েম গভৰ্কালীন েসবা
Digital Patient Entry & Database Service;

ই-িরেপািটংৰ্ িসে ম এবং
েরাগীর েসবায় নাইিটংেগল এে�াচ

চয্ােল�
সীিমত স�দ ও দ� মানবস�েদর ��তা
অ�তুল সর ামািদ ও দুব ৰ্ল অবকাঠােমা, েবসরকাির
�িত�ান/�ব�াপনার উপর সরকােরর সীিমত িনয়�ণ

�া�য্

�মবধ ৰ্মান জনসং�ার িবপরীেত িচিকৎসক ও িচিকৎসা েসবা �িত�ােনর
ি�র অসমানুপািতক হার এবং
াশনাল কে াল �াবেরটিরেক WHO এর
পাশাপািশ PIC/s এর সদ� ি� হওয়া

re ualiﬁcation �াি র

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ণমূল পয ৰ্ােয় �াথিমক �া�য্ েসবা িনি তকরেণ পয ৰ্ায়�েম আরও ১০৩৯িট
কিমউিনিট ি িনক িনমৰ্াণ
৪৫িট ৩১শ া িবিশ উপেজলা �া�য্ কমে

েক ৫০ শ ায় উ�ীতকরণ

িবভাগীয় শহের িকডনী ডায়ালাইিসস ও কয্া ার িচিকৎসা েসবার স সারণ এবং
জনগেণর ি মান উ�য়েন িভটািমন-এ পিরপূরক �হীতার হার ১০০ ভােগ
উ�ীতকরণ
িচিকৎসা �য় ােসর লে�য্ েবসরকাির ডায়াগনি ক েস ােরর িবিভ� েটে ও
িফ নঃিনধ ৰ্ারণ
েটিলেমিডিসন এবং ই-েহলথ সািভৰ্স স সারণ
কায ৰ্কর েরফয্ােরল প�িত চা করা এবং �া�য্ েসবার মােনা�য়েন �েয়াজনীয়
আইন �ণয়ন
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

াশনাল কে াল �াবেরটিরেক
WHO এর Prequalification
�াি র পাশাপািশ PIC/s এর
সদ� ি� করা
NRA এবং NCL -েক WHO
ক ক
ৰ্ Functional িহসােব �ীকৃিত

অজৰ্ ন করা এবং

�িতিট িবভাগীয় শহের একিট কের
িবেশষািয়ত িশশু হাসপাতাল িনমৰ্াণ
করা

৪

পিরসংখয্ান ও তথয্ বয্ব�াপনা িবভাগ
পিরক�না ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
িব মােনর জাতীয় পিরসং�ান �ব�া

বি� শুমাির ও ভাসমান েলাক গণনা -২০১৪ এর িরেপাট ৰ্ �কাশ করা হেয়েছ
iCADE Software �বহার ও ICR েমিশেন ২০১১ সােলর আদমশুমাির ও

গৃহগণনা ত� �ি�য়াকরণ করা হেয়েছ এর িভি�েত ১৪ (েচৗ ) িট মেনা�াফ
এবং ০১ (এক) িট প েলশন �েজকশন �িতেবদন � ত করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
েদেশর উ�য়ন ও জনক�ােণ আ িনক
প�িতেত পিরসং�ান � ত এবং
উ�ততর ত��যুি�র মা�েম তা
িবে ষণ, সংর�ণ ও �কাশ

SDG indicator সমূহ পিরবী�েণর জ

ৰ্ পিরক�নার
৭ম প বািষক

সােথ সম�য় কের "Setting Priorities for Data Support to 7th
FYP and SDGs: An Overview" �কাশ করা হেয়েছ
ৰ্
�বাস আেয়র িবিনেয়াগ স�িকৰ্ত জিরপ ২০১৬-এর িরেপাট �কাশ
করা হেয়েছ
Bangladesh Disaster-related Statistics

েকৗশলগত উে�শয্
েমৗিলক সূচকসমূেহর ত�/উপা�
সহজলভয্করণ
জিরপ/শুমাির পিরচালনা েজারদারকরণ এবং
পিরসং�ান �ব�ার আ িনকীকরণ ও
�িত�ািনক স�মতা ি�

015-এর িরেপাট ৰ্

�কাশ করা হেয়েছ
Household Income and Expenditure survey 016-এর িরেপাট ৰ্

�কাশ করা হেয়েছ
Labor Force Survey 016-1 -এর িরেপাট ৰ্ �কাশ করা হেয়েছ
Survey on effective Coverage on Basic Social Services

01 -এর িরেপাট ৰ্ �কাশ করা হেয়েছ
৬৪ েজলার Small Area Atlas �কাশ করা হেয়েছ
ৰ্
Violence Against Women Survey- 015-এর িরেপাট �কাশ
করা হেয়েছ
01 এবং Court User Survey
01 -এর ড়া� িরেপাট ৰ্ �কািশত হেয়েছ

Citizen Household Survey

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র

Agriculture and Rural Statistics Survey

01 -এর িরেপাট ৰ্

�কাশ করা হেয়েছ
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

কৃিষ শুমাির ২০১৯ পিরচালনা করাসহ �াথিমক িরেপাট ৰ্ �কাশ করা হেয়েছ

২০১৮-২০১৯

৯০.১৪

জনশুমাির ও গৃহ গণনা ২০২১ এর �াথিমক � িতর অংশ িহসােব �থম
েজানাল অপােরশন করা হেয়েছ

২০১৭-২০১৮

৯০.৫৭

Multiple Indicator Cluster survey (MICS)

২০১৬-২০১৭

৮৬.২০

�কাশ করা হেয়েছ এবং

019-এর িরেপাট ৰ্

সিচব, পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভােগর েন ে ৫০ সদ�িবিশ
জাতীয় উপা� সম�য় কিমিট (National Data Coordination
Committee-NDCC) গঠন করা হেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

৪9

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
উ াবন কয্ােল ার
বাংলােদশ পিরসং�ান
Overseas visit Tracker;

হাউজেহা িলি ং িসে ম
এক দ র েথেক অ
দ ের ত� �দােনর জ
Chrome/Google Doc-এর �বহার এবং

Google

Digital Content Management System.

চয্ােল�
SDGs এর সূচকসমূেহর সােথ িবিবএস এর �চিলত সূচকসমূেহর সং�া,

ধারণা, েমটাডাটা, ইতয্ািদ �িমতকরণ একিট বড় চয্ােল

ত� �দােন

উ�রদাতার অনীহা, এছাড়া িবিভ� দ র/�িত�ান ত� Secondary
Source সমূেহর িনকট েথেক �েয়াজনীয় Secondary Administrative
Data সং�হ করার ে�ে�ও দী ৰ্সূি�তা ও �িতব কতার স�খীন হেত

হে�, যা কিমেয় আনা হেব অ তম একিট চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
জনবল িনেয়াগ এবং দ�তা ি�র লে�য্ �িশ�েণর �ব�া করা, মাঠ পয ৰ্ােয়

ডাটা �দানকারী সং�াসমূেহর সােথ

ত� সং�হ ও �ি�য়াকরেণর জ আ িনক ত� �যুি�র �বহার, �যুি�গত

িনিবড় েযাগােযাগ �াপন অ�াহত

ও েপশাগত েনটওয়াকৰ্ শি�শালীকরণ, পিরসং�ান � তকরেণ ত�-উপা�

থাকেব এছাড়া

সং�া� সং�া, ধারণা ও প�িতর �িমতকরণ ও সাম � িবধােন পিরসং�ান

আ িলক ও আ�জৰ্ািতক েরাড ােপর

আইন ২০১৩ অনুসাের �ব�া �হণ করা হেব জাতীয় উপা� সম�য় কিমিট

সােথ সাম �পূণ ৰ্ পিরসং�ান �ণয়ন

(NDCC) এবং এর আওতায় িবিভ� িবষয়িভি�ক কািরগির কিমিটর মা�েম

করা এ িবভােগর পরামশৰ্/ভিব ৎ

সকল

জাতীয়,

পিরক�না রেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
েশাভন (decent) কমৰ্ পিরেবশ এবং �িমকেদর
উ�ত জীবনমান

অিভলক্ষয্
িশ�-�িত�ােন িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ জন, শাি�পূণ ৰ্
িশ� স�কৰ্ িনি তকরণ, িশশু�ম িনরসন এবং
দ� �মশি� ি র মা�েম উৎপাদনশীলতা ি�

েকৗশলগত উে�শয্
�ম স�িকৰ্ত কম ােয় উ�য়ন
কারখানা ও �িত�ােন কমৰ্পিরেবশ উ�য়ন
�িমকেদর ক�াণ েজারদারকরণ
কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ ি

এবং

উ�য়ন �ক� বা�বায়েন েবসরকাির খােতর
অংশ�হণ ি�

কারখানা ও �িত�ােনর কমৰ্পিরেবশ উ�য়েনর লে�য্
�িমকেদর অিধকার িনি তকরেণর জ ে ড ইউিনয়ন িনব েনর
আেবদন শতকরা ১০০ ভাগ িনি ত করা হেয়েছ
�িমক ক�াণ েজারদারকরেণর উে ে
১৪িট েবসরকাির
িশ� েস ের কমৰ্রত �িমক-কমৰ্চারীেদর য্নতম মজুির িনধ ৰ্ারণ
করা হেয়েছ
�িমকেদর তােদর পিরবােরর সদ�েদর �া�য্, িশ�া
ও তুয্ িক জিনত িবষেয় েমাট ১৪,৬০৯জন �িমকেক
বাংলােদশ �িমক ক�াণ ফাউে শন এবং েক ীয় তহিবল হেত
অনুদান �দান করা হেয়েছ এবং
েমাট ১৩৬১৩জন িশশুেক
করা হেয়েছ

িকপূণ ৰ্ কাজ হেত �তয্াহার

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

�ম স�িকৰ্ত কম ােয় উ�য়েনর লে�য্ েমাট ১৬,৭১৬িট
কারখানা ও �িত�ােনর কম ােয় িনি ত করা হেয়েছ
উে��, এতদউে ে সব ৰ্েমাট ১,৭৩,৬৬৮িট কারখানা ও
�িত�ান পিরদশৰ্ন স�� করা হেয়েছ

ক) ই-েসবার িববরণ:
িসিটেজন চাটৰ্ার বয্তয্য় সং া অিভেযাগ িসে ম
অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৯.৫৬

২০১৭-২০১৮

৯০.৪৯

২০১৬-২০১৭

৯০.৪২

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র িসিটেজন চাট ৰ্ারভূ� েসবা �তয্য়
সং�া� অিভেযাগসমূহ অনলাইেনর মা�েম �হণ কের ত িন ি�
করা হে�

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
) Task Management System (TMS)
এই উ াবনিট �বহার কের একজন কমৰ্কতৰ্া ত র ৈদনি�ন
কয্ােল ার েমইে ইন করেত পােরন এছাড়াও অ কমৰ্কতৰ্ােদর
উপর অিপৰ্ত দািয় িনধ ৰ্ািরত সমেয় স কভােব স�� হে� িকনা
তা পিরবী�ণ করেত পােরন
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) রীট মামলা ডাটােবজ ও মিনটিরং িসে ম
মামলার ত� সু�ভােব সংর�েণর লে�য্ উি�িখত সফটওয়য্ার
ৈতির করা হেয়েছ এর ফেল মামলার ত� কি�উটার ডাটােবেজ সংরি�ত
থােক তাই সংি কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীগণ ই ারেনেটর মা�েম েয েকান �ান
েথেক মামলার ত� েদখেত পােরন

) Online Based Requisition and Inventory Management system.
িবিভ� শাখা েথেক েসবা শাখায় অনলাইেন চািহদাপ� ে�রেণর ফেল
চািহদাপ� বারবার হািরেয় যাওয়ার সম�া েথেক উ�রণ টেব এবং সময়
ও খরচ ব চেব এবং কমৰ্কতৰ্ােদর েভাগাি�র অবসান হেব

গ) এস আই িপ র িববরণ:
কিরেডাের ও সভাকে� ফুেলর টব �িত�াপন
েসৗ�য ৰ্ বধ ৰ্ন ি কার, িনেদ ৰ্িশকা েবাড ৰ্ ও নাম ফলক �িত�াপন এবং
িডিজটাল হািজরা, িসিসিটিভ কয্ােমরা ও পািনর িফ ার �িত�াপন

চয্ােল�

ভিবষয্ৎ পিরক�না

রু পূণ ৰ্ েমৗিলক সূচেকর ল�য্মা�া িনধ ৰ্ারেণর ে�ে� উপাে�র অভাব

জিটল �কৃিতর কাজ এিপএেত
ৰ্
অ� �
করার ে�ে� সুচেকর
মূ�ায়েনর ে�েল িভ� প নমনীয়
প�িত সংেযাজন করা এবং

জিটল �কৃিতর কােজর বা�বায়ন প�িতেত অিন য়তার আশংকা
মাঠ পয ৰ্ােয় অবকাঠােমাগত দুব ৰ্লতা এবং মাঠ পয ৰ্ােয়র অিফেসর সােথ
েযাগােযাগ �াপেনর ে�ে� জিটলতা
এিপএ কায ৰ্�ম বা�বায়েনর সােথ সংি েদর �িশ�েণর অভাব এবং
কায ৰ্�ম বা�বায়েনর জ অপয ৰ্া জনবল

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

মাঠ পয ৰ্ােয়র অিফেসর সােথ েযাগােযাগ
�াপেনর জ ই ারেনট সংেযাগ �াপন
এবং অ া
অবকাঠােমাগত ও
য�পািতর সুিবধা উ�ত করা
5

িব ান ও �যুি� ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

িব�ানমন� জািত

প র পারমাণিবক িবদুয্ৎ েক িনমৰ্াণ �কে�র ২০১৯-২০ অথ ৰ্বছর পয ৰ্�
আিথ ৰ্ক এবং েভৗত অ�গিত ২৮.০৬

অিভলক্ষয্

ক বাজাের ১িট পরমা িচিকৎসা েক ও ১িট Sterile Insect Technique
Unit �াপন

িব�ান ও �যুি� িবষয়ক গেবষণা,
�যুি� উ াবন, উ�য়ন, পারমাণিবক
িবদুয্ৎ উৎপাদনসহ পরমা শি�র
শাি�পূণ ৰ্ �বহার, �চার, �সার এবং
সফল �েয়ােগর মা�েম েদশ ও জািতর
সািব ৰ্ক আথ-ৰ্ সামািজক স ি� অজৰ্েন
সহায়তা �দান

েকৗশলগত উে�শয্
িব�ান ও �যুি� িবষয়ক গেবষণায় সহায়তা
�দান
িব�ান ও �যুি� জনি�য়করণ
পরমা শি�র িনরাপদও শাি�পূণ ৰ্ �বহার
িনি তকরণ
আথ ৰ্-সামািজক উ�য়েনর জ পিরেবশবা ব
ও েটকসই �যুি� উ াবন এবং
িব�ান ও �যুি� �সাের অবকাঠােমা উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৯.৩০

২০১৭-২০১৮

৯৩.৪৮

২০১৬-২০১৭

৯৫.৪৪

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

মংলা ব�ের ১িট েতজি য়তা পরী�ণ ও পিরবী�ণ গেবষণাগার �াপন
ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান েমিডকয্াল িব িব�ালেয় সাইে া ন সুিবধাসহ

েপট-িসিট �াপন এবং াকা েমিডকয্াল কেলেজ েপট-িসিট �াপন
খিনজস�দ িবষেয় গেবষণার জ জয় রহােট ৩িট অতয্া িনক �াবেরটির
িবিশ Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy �াপন
িনরাপদ ও মানস�� খা� ৈতিরেত খা� �ি�য়াজাত-কারকেদর
সহেযািগতার লে�য্ ১িট আ�জৰ্ািতক মান স�� গেবষণাগার �াপন
ইনি িটউট অব াশনাল অয্ানালাইিটকয্াল িরসাচ ৰ্ এ সািভৰ্স নােম ১িট
আ িনক ইনি িটউট �াপন
ইনি িটউট ফর েটকেনালিজ া ফার এ ইেনােভশন শীষ ৰ্ক ১িট উৎকষ ৰ্
ইনি িটউট �িত�া
বােয়া াস ও উ�ত চুলা ও �� ে�র েসৗর িবদুয্ৎ উৎপাদেন �যুি�র উ�য়ন
আগারগ ও এ জাতীয় িব�ান ও �যুি� কমে

�াপন

ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার, াকার আ িনকায়ন

বাংলােদশ ওশােনা�ািফক িরসাচ ৰ্ ইনি িটউট �িত�া
িবিসএসআইআর ক ক
ৰ্ ৮৬৫ িট গেবষণা ও উ�য়ন (আর এ
�ক� গৃহীত ও বা�বািয়ত এবং ৫২ িট ােট অজৰ্ন

িড)

১২,৯৯১ জন ছা�ছা�ীেক জাতীয় িব�ান ও �যুি� (NST) েফেলািশপ �দান
করা হেয়েছ
েদেশর িবিভ� িব িব�ালয় ও গেবষণা �িত�ােনর ৮৫৭িট গেবষণা �কে�
�যুি� উ াবন, গেবষণা ও উ�য়ন (R&D) �ক� অনুদান �দান করা হেয়েছ
িব�ান িবষয়ক গেবষণার লে�য্ গেবষকেদর মে� েমাট ২,৬৮৮িট গেবষণা
�কে�র অনু েল ৮৪ েকািট ৫৫ ল� টাকা িবেশষ গেবষণা অনুদান িহেসেব
�দান করা হেয়েছ
ব�ব�ু িব�ান ও �যু� েফেলািশপ াে র মা�েম ৫১৯ জন ছা�/ছা�ীেক

এমএস (িবেদেশ), িপএইচিড ( েদেশ ও িবেদেশ) ও িপএইচিড উ�র (েদেশ)
েফেলািশপ �দান
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ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার

ােনেটিরয়ােম ১৪িট
সােয়ি িফক এবং ১৬িট িডিজটাল এি িবট �াপন এবং সব ৰ্কােলর
সব ৰ্ে�� বা ািল জািতর িপতা ব ব েশখ মুিজবুর রহমান-এর
িতহািসক জীবন সং�াম িভি�ক ৩০ িমিনট�াপী িডিজটাল িফ �দশৰ্ন
৪৯২িট উপেজলা িব�ান ও �যুি� াব এবং ৯০িট ইউিনয়ন িব�ান ও
�যুি� াব গঠন এবং
িডএনএ ে�াফাইিলং ও িসেকােয়ি ং এর �ব�া ৈতির ও ৩৫৭িট
িডএনএ িসেকােয়ি ং েসবা �দান

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ইনেভ ির ােনজেম িসে ম
এিডিপ �েজ মিনটিরং িসে ম
পরমা শি� কিমশেনর আওতাধীন িননমাস, িবএসএমএমইউ কয্া�াস,
শাহবাগ, াকা এর েসবা সহিজকরেণ ই-িটেকিটং �ব�া চা করা হেয়েছ
অনলাইন েপেশ
ােনজেম
িসে ম: পরমা
িচিকৎসা
েক সমূেহ অনলাইন েপেশ
ােনজেম �ব�া চা হওয়ায় িচিকৎসা
সং�া� েসবা সহিজকরণ হেয়েছ এবং
Online secured channel: প র পারমাণিবক িবদুয্ৎেক

সং�া� অতয্�
রু পূণ ৰ্ এবং েগাপনীয় ত� review & assessment এর জ বাংলােদশ
পরমা শি� িনয়�ণ ক পৰ্ ে�র সােথ রািশয়ার VO “Safety” এরমে�
একিট online secured channel �াপন করা হেয়েছ

চয্ােল�
ম�ণালয়/িবভােগর দী ৰ্িদেনর চিচ ৰ্ত প�িত িনভৰ্র হেত ফলাফল িনভৰ্র
কায ৰ্�েম অভয্� না হওয়া
ম�ণালয় ও আওতাধীন দ র/সং�ায় দ� ও িনেবিদত জনবেলর অভাব
ম�ণালেয়র এিপএ বা�বায়েন সুিনিদ ৰ্ উইং না থাকা
গেবষণা অনুদানসহ িবিভ� িশ�া অনুদান স কভােব মাঠ পয ৰ্ােয় েপৗেছ
েদয়া এবং
গেবষণা অনুদান �দােনর পর গেবষণা কায ৰ্�ম মিনটিরং করা এবং গেবষণার
ফলাফল জনগণেক অবিহত করা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
মাঠ পয ৰ্ােয়র সকল কায ৰ্ালয়েক
মি�পিরষদ িবভােগর মূ�ায়ন
কায ৰ্�েম যু� করা
�ি�িভি�ক ল�য্মা�া িনধ ৰ্ারণ
ম�ণালয়/িবভােগ সুিনিদ ৰ্ উইং গঠন
এবং
সকল পয ৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর
দ�তা ও মানিসকতা পিরবতৰ্েন
উপযু� �িশ�ণ ও �েনাদণা চা করা
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সুরক্ষা েসবা িবভাগ
রা ম�ণালয়

রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

সুরি�ত নাগিরক

মাদক সং�া� অপরাধ আেরা কেঠার ও কায ৰ্করভােব িনয়�েণর লে�য্
মাদক�� িনয়�ণ আইন, ২০১৮ �ণয়ন কের ২৭.১২.২০১৮ তািরেখ তা
কায ৰ্কর করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
�ািত�ািনক স�মতা ি�, দুেয ৰ্াগ
েমাকােবলা, মাদক িনয়�ণ, সু� কারা
�ব�াপনা এবং িবেদশ গমনাগমন
আেরা সহজ, েটকসই ও সমেয়াপেযাগী
করার মা�েম নাগিরক েসবা ও নাগিরক
ময ৰ্াদা ি� করা

জুলাই ২০১৪ হেত জুন ২০২০ পয ৰ্� সময়কােল নতুন ৭৯িট ফায়ার সািভৰ্স
ে শন �াপন কের এ েলার কায ৰ্�ম পিরচালনা করা হেয়েছ
উ�ার কােজ স�মতা ি�র লে�য্ ৬০ এবং ৫৪ িমটার উ�তাস�� ৪িট
টান ৰ্েটবল েলডার, ২০,০০০ িলটার �মতা িবিশ ৪িট িবেশষ পািনবাহী
গািড়সহ অ া সাজ-সর ামািদ �য় করা হেয়েছ
েমাট ১,১০,৩৪২িট অি দু ৰ্টনায় সাড়া �দান করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্
মাদেকর িবরুে� িজেরা টলাের নীিত
বা�বায়ন
অি এবং অ া
�াকৃিতক ও
ৰ্াগ
মানব দুেয েমাকােবলার স�মতা
ি�করণ
পাসেপাট ৰ্ ও িভসা েসবা কায ৰ্�ম
সহিজকরণ
কারাগারসমূহেক সংেশাধনাগাের রুপা�র
সুর�া েসবা িবভােগর আওতাধীন
দ র/সং�াসমূেহর কায ৰ্�েমর সম�য়
সাধন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথবৰ্ ছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৮.৯৯

২০১৭-২০১৮

৯২.৭৬

২০১৬-২০১৭

৯৬.৪২

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

েমাট ১৪,০০৩িট অি িনব ৰ্াপণী েমৗিলক �িশ�ণ ও ৭৬,৬৩১িট অি িনব ৰ্াপণী
মহড়া আেয়াজনসহ ২২,০৪২ জন কিমউিনিট ভলাি য়ারেক ফায়ার েসফিট
িবষয়ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
কারাগারসমূহেক সংেশাধনাগাের
পা�েরর অংশ িহেসেব
কারাবি�গণ ক ক
ৰ্ উৎপািদত পে র লভয্াংেশর ৫০ তােদরেক �দান,
কারাবি�েদরেক িবিভ� ে েড �িশ�ণ �দান সং�া� কায ৰ্�ম
বা�বায়নসহ িব�মান কারাগারসমূেহর েভৗত অবকাঠােমাগত উ�য়েনর
কায ৰ্�ম �হণ করা হেয়েছ
াকা েক ীয় কারাগার এবং িসেলট েক ীয় কারাগার নতুনভােব িনমৰ্াণ কের
নবিনিমৰ্ত কারাগাের বি� �ানা�র করা হেয়েছ
েদেশর ২৮িট কারাগাের েমাট ৪৬,১৮১ জন কারাবি�েক িবিভ� ে েড
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
কারা হাসপাতালসমূেহ ১১০ জন ডা�ার পদায়ন করা হেয়েছ
মিহলা কারার�ীেদর আবাসন সম�া সমাধােনর লে�য্ ৩৯৯িট
িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

য্াট

েমাট ১,৯০,২৯,৬৪৫ িট েমিশন িরেডবল পাসেপাট ৰ্ ও ১৪,৪৬,৭২৯ িট েমিশন
িরেডবল িভসা ইসুয্ করা হেয়েছ
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িবেদেশ অবি�ত ১৫িট বাংলােদশ িমশেন পাসেপাট ৰ্ ও িভসা উইং চা কের
অিধদ েরর ২৭জন কমৰ্চারী পদায়ন করা হেয়েছ এবং
৩৫িট েজলা ও আ িলক পাসেপাট ৰ্ অিফেসর িনজ� ভবন িনমৰ্াণ করা
হেয়েছ এবং এ সব অিফেস জন�ােথ ৰ্ েহ�েড� �াপন করা হেয়েছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ে েন গমেন বাংলােদিশ নাগিরকগেণর অনু েল
অনলাইেন ইসুয্করণ

িলশ ি য়াের

বাংলােদিশ পাসেপাট ৰ্িবেদেশ ে�রেণর/বহেনর ে�ে� অনলাইেন আেবদন �হণ
ও অনুমিত �দান
অনলাইেন এিসড আমদািনর লাইেস নবায়ন �দান
ই-ফায়ার (e-Fire License) লাইেস চা করণ
ািকংেয়র মা�েম
অপােরশনস মিনটিরং

মাদক��

িনয়�ণ

অিধদ েরর

লাইভ

কারা অিধদ ের ওেয়বেবজড িডিজটাল ি�জন ভয্ান চা করণ
ICRC ক ক
ৰ্ কারাগার পিরদশৰ্েনর িনিম� ছাড়প� �দােনর আেবদন

অনলাইেন �হণ এবং ছাড়প� অনলাইেন �দান
অনলাইেন �বাসী বাংলােদিশগেণর নাগিরক /�াক পিরিচিত যাচাই এর মাি
ইউজার সফটওয়য্ার চা করণ
ফায়ার সািভৰ্স ও িসিভল িডেফ অিধদ েরর জরুির ন�রসমূহ েদেশর সকল
িশ�া �িত�ােনর িশ�াথ েদর অবিহতকরণ
০২ েথেক ০৫ িদেনর মে� িরয়ার সািভৰ্েসর (FedEx) মা�েম �বাসী
বাংলােদিশেদর িনকট পাসেপাট ৰ্ ে�রণ
কারাবি�েদর সােথ তােদর পিরবােরর সদ�েদর েযাগােযাগ �াপেনর লে�য্
এ আই �কে�র সহায়তায় ি�জন িলংক কমৰ্সূিচ চা করণ
মােয়র সােথ অব�ানরত িশশুেদর িনরাপদ �িতপালেনর জ কারা অিধদ র
ক ক
ৰ্ েদেশর ০৮িট কারাগাের েড-েকয়ার েস ার চা করণ
চাকির �ায়ীকরণ সং�া� িব�মান প�িতর ০৯িট ধাপ কিমেয় ০৪িট ধাপ
িনধ ৰ্ারণ এবং
ফায়ার লাইেস �দােনর সময়সীমা ৯০ িদন হেত কিমেয় ২১ কমৰ্ িদবেস িনধ ৰ্ারণ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

চয্ােল�
সীিমত ে স, দ� জনবেলর ��তা এবং
অপয ৰ্া সাজ-সর াম এর মা�েম মাদক
িনমূ ৰ্ল, অি সহ অ া
দুেয ৰ্াগ
সফলভােব েমাকােবলা, পাসেপাট ৰ্ ও
িভসা
েসবা
সহিজকরণ
এবং
ৰ্ায়�েম
কারাগারসমূহেক পয
সংেশাধনাগাের
পা�র করা এ িবভােগর জ বড়
চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
মাদকাস�েদর
িচিকৎসা
ও
নব ৰ্াসেনর লে�য্ মাদকাসি� িনরাময়
ও নব ৰ্াসন েক েক ২৫০ শ ায়
উ�ীতকরণ
মাদকাস� সনা�করেণর জ
েডাপেট নীিতমালা �ণয়ন এবং
মাদক সং�া� �িশ�ণ একােডিম
িনমৰ্াণ
�েতয্ক উপেজলায় ১িট কের ফায়ার
ে শন িনমৰ্াণ
এয়ারেপাট ৰ্সমূেহ ই-েগইট �াপন এবং
কারাগাের ি�জন িলংক �ক�
বা�বায়ন, কারা �িশ�ণ একােডিম
িনমৰ্াণ এবং কারাবি�েদর ডাটােবজ
� তকরণ
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ধমৰ্ িবষয়ক ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
ধম য় মূ�েবাধ স�� অসা দািয়ক সমাজ

34,5 িট মসিজদ সং�ােরর
অনুদান �দান করা হেয়েছ

জ

4,351িট
দগাহ/কবর�ান সং�ােরর
টাকা অনুদান িবতরণ করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
ধম য় মূ�েবাধ ও ৈনিতকতা িবকােশর
মা�েম উদার ও সা দািয়ক স ীিতর
সাব ৰ্জনীন সমাজ �িত�া

45,599,000 টাকা
জ

9 ,

5,000

6,0 5িট িহ মি�র সং�াের 10 , 11,000 টাকা অনুদান
িবতরণ করা হেয়েছ
জ

1 , 5,000 টাকা

েকৗশলগত উে�শয্

646িট েবৗ� ধম য় ােগাডা সং�ােরর জ
অনুদান িবতরণ করা হেয়েছ

1,359,000 টাকা

ধম য় ও ৈনিতকতােবাধ স�� সমাজ
িবিনমৰ্াণ

149িট েবৗ� ধম য় শান সং�ােরর জ
অনুদান িবতরণ করা হেয়েছ

3, 66,000 টাকা

হজ �ব�াপনার উ�য়ন

৬৮িট ি ান ধম য় গীজৰ্া সং�ােরর জ
অনুদান িবতরণ করা হেয়েছ

৩৪,২০,০০০ টাকা

ধম য় �িত�ান ও সং�ার �িত�ািনক
উ�য়ন এবং
ধম য় উৎসব উ যাপন ও দু:� �ি�েদর
িচিকৎসা েসবা, অনুদান �দান এবং
আথ ৰ্-সামািজক উ�য়ন

১৪িট ি ান ধম য় েসিমি
অনুদান িবতরণ করা হেয়েছ

েমরামেতর জ

৫,৪৩,০০০ টাকা

ইমাম �িশ�ণ একােডিমর মা�েম ২৫,০৩৫ জন ইমাম/মুয়াি নেক
েমৗিলক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
ইসলািমক িমশন েকে র মা�েম ৫৬ল� ২৩হাজার জনেক
িবনামূে� িচিকৎসা েসবা �দান করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

403িট িহ
শান সং�ােরর
অনুদান িবতরণ করা হেয়েছ

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৮.৯৯

২০১৭-২০১৮

৮০.৫২

২০১৬-২০১৭

৯৩.৩৮

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ইসলািমক সািহতয্ ও সং�িতর �চার-�সাের ৪৪৩িট টাইেটেলর
১৬ ল� ৪৬ হাজার ধম য় ও গেবষণাধম বই ও পি�কা �কািশত
হেয়েছ
ইসলািম সং�িত ও িশ�া িব�ােরর জ ৫৬০িট েজলা ও
উপেজলা পয ৰ্ােয় িনমৰ্াণাধীন মেডল মসিজদসমূেহর মে� ১৪৩িট
মসিজেদর ১ তলা পয ৰ্� িনমৰ্াণ কাজ মান হেয়েছ
ওয়া ফ �শাসেনর েমাট ১৬৬৮িট ওয়া ফ এে ট তািলকা �
করা হেয়েছ
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ওয়া ফ (স�ি� হ�া�র ও উ�য়ন) িবেশষ িবধান আইন-২০১৩
এর আওতায় বিণ ৰ্ত সমেয় ১৫িট ওয়া ফ এে েটর উ�য়ন কায ৰ্�ম স��
করা হেয়েছ
অনলাইেন হজযা�ীেদর �াক-িনব ন অনলাইেন হজযা�ীেদর পাসেপাট ৰ্
ােনজেম ওিসআর েমিশেনর মা�েম িভসা লজেম করা হেয়েছ
রুট
ম া হজযা�ীর
হেয়েছ এবং

ইিমে�শন

ি ান ধম য়
�কািশত হেয়েছ

া

ক�াণ

বাংলােদেশ

আইন-২০১৮

স��

েগেজট

করা

আকাের

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন

চয্ােল�
জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিতর আেলােক
হজ ও ওমরাহ এেজি সমূেহর যথাযথ
মিনটিরং, ওয়া ফ স�ি� উ�ােরর
ে�ে� মামলা িন ি�েত দ সূি�তা,
যাকাত েবাড ৰ্েক কায ৰ্কর ও
গিতশীলকরণ
এবং
�ক�সমূহ
যথাসমেয় বা�বায়ন িনি তকরণ
অ তম চয্ালে

ক) ই-েসবা:
ই-হজ �ব�াপনা িসে ম এবং
এেজি সমূহ ই-মিনটিরং িসে ম
খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
হজযা�ীেদর ি�-এরাইভাল ইিমে�শন
ইেলে ািনক েহলথ ে�াফাইল ও ই-েহলথ সনদ
িকউ ােনজেম িসে ম
অ লীেত বাংলা বণ ৰ্মালা িশ�া আন�পাঠ এবং
Meeting 15 Minute: এিট একিট উ াবনী ধারণা েযখােন িনেজর দ েরর

কাজ সু� ও সু�রভােব স�� করার জ
একিট েছাট িক কায ৰ্কর সভা করা হয়

�িতিদন সেব ৰ্া� ১৫ িমিনেটর

ভিবষয্ৎ পিরক�না

গ) এস আই িপ’র িববরণ:

ই-হজ �ব�াপনার পিরবিতৰ্ত পিরি�িতর
িনরিবি�� সম�য় ও আ িনকায়ন

ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ রসমূেহর অিফেস িবিভ� িদক িনেদ ৰ্শনামূলক
ি কার, িলফেলট লাগােনা এবং

��তা ও ততার সােথ মানস�ত
েসবা �দান

ম�ণালয় এর হালনাগাদ কায ৰ্�ম ম�ণালেয় অবি�ত িডসে েবাড ৰ্ এর মা�েম
�দশৰ্ন এবং

�িতিট েজলা ও উপেজলা পয ৰ্ােয় মেডল
মসিজদ িনমৰ্াণ, দারুল আরকাম
মা�াসা চা করণ

ম�ণালেয় িডিজটাল হািজরা চা করণ

ঘ) এস িপ এস’র সংখয্া ও িববরণ:
হজযা�ীেদর ইিমে�শন ও লােগজ �ব�াপনা সহিজকরণ এবং
হজযা�ীেদর ইেলক িনক েহলথ ে�াফাইল ও ই-েহলথ সনদ
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

সা দািয়ক স ীত েজারদারকরণ
এবং
স�াসবাদ ও জ ীবাদ �িতেরােধর
িনিম� উ �করণ
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িশ� ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

ম�ম আেয়র েদশ িবিনমৰ্া েণ
পিরেবশবা ব িশ�ায়ন

১০িট আইন, ৮িট নীিতমালা ও ২িট িবিধমালা �ণয়ন করা হেয়েছ
েমাট েদশজ উৎপাদন (িজিডিপ) িশ�খােত ২০১৪-২০১৫
অথ ৰ্বছের অিজৰ্ত ৩০.৪২ েথেক ি� েপেয় ২০১৮-২০১৯ অথ ৰ্বছের
৩৫.১৪ েত উ�ীত হেয়েছ

অিভলক্ষয্
র ািনেযা ও আমদািন িবক� িশে�র
�সার, খা� িনরাপ�া িনি তকে� সার
উৎপাদন ও সরবরাহ, কমৰ্স ং�ান ও দ�
জনবল ি র মা�েম ম�ম আেয়র েদশ
িবিনমৰ্া েণ পিরেবশবা ব িশ�ায়ন

েকৗশলগত উে�শয্
অ� ৰ্ি�মূলক,
পিরেবশবা ব,
েটকসই
ও জলবাযু-সংেবদনশীল িশে�র ত িবকাশ
এবং উ�য়ন

জাতীয় িশ� েমলা ২০১৯সহ ২০১৪-২০১৫ অথ ৰ্বছর হেত এ
পয ৰ্� সব ৰ্েমাট ২৩০িট িশ� েমলার আেয়াজন করা হেয়েছ
িশ� ম�ণালয় ও আওতাধীন সকল দ র/সং�ার কমৰ্কতৰ্ারেদর জ
সব ৰ্�থম কমৰ্চারীর ১ (এক) বছেরর স�ািদত� কমৰ্কাে র সময়াব�
�ি�েকি ক কমৰ্পিরক�না (IAP) �ি�েকি ক কমৰ্পিরক�না
�ণয়ন করা হেয়েছ
এ পয ৰ্� ৩৮িট িশ� �িত�ানেক রা�পিতর িশ� উ�য়ন
র�ার , ২৭৪ জনেক িসআইিপ (িশ�) এবং িবিভ� কয্াটাগিরেত েমাট
৬৪ িট �িত�ানেক াশনাল ে�াডাকিটিভিট অয্া েকায়ািলিট এি েল
অয্াওয়াড ৰ্ �দান করা হেয়েছ

ও

সাভার� চামড়া িশ� নগরীর ২০০ একর জিমেত ২০৫ িট ট ১৫৫ িট
িশ� ইউিনেটর অনু েল বরা� েদয়া হেয়েছ

িশে�াে�া�া

মুি গে র গজািরয়ায় ষধ িশে�র ক চামাল উৎপাদেনর জ এিপআই
িশ�পাকৰ্ �কে�র সকল েভৗত কাজ স�� হেয়েছ

রা�ায়� িশ� কারখানার েলাকসান াসকরণ ও
�মা�েয় লাভজনক �িত�ােন পা�র এবং

রং র ও ময়মনিসংহ িবভাগীয় সদরসহ ৩িট েজলায়
(ফিরদ র, িম�া, ক বাজার) িবএসিটআই অিফস-কাম-�াবেরটির
�িত�া করা হেয়েছ

�ািত�ািনক
স�মতা
ি�
জবাবিদিহমূলক �শাসন �ব�া চা করণ
মানবস�দ উ�য়ন ও
ৈতির এবং কমস ৰ্ং�ান ি

�া�য্স�ত ও ি স � খা� উৎপাদন
ও সরবরাহ িনি তকরণ

২৫ বছর ব থাকার পর াকা ীল ওয়াকৰ্স িলিমেটড গত ০৫-০৭-২০১৮
তািরখ চা করা হেয়েছ
�ধান বয়লার পিরদশৰ্েকর কায ৰ্ালয় হেত ২৭১৭িট বয়লােরর অনু েল
েরিজে�শন �দান করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৮.৭২

২০১৭-২০১৮

৮০.২৫

২০১৬-২০১৭

৮৬.৪৪

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

৪.১৫ ল� েম. টন িচিন ও গত ২০১৮-২০১৯ লবণ েমৗসুেম ১৮.২৪ ল�
েম. টন লবণ উৎপািদত হেয়েছ এবং
বাংলােদশ � ও িটর িশ� করেপােরশন (িবিসক) েমাট িশ� েটর
৯৫.৭৪
ট িশ� উে�া�ােদর মে� বরা িদেয়েছ

59

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
নঃ�ি�য়াজাতকরেণর
উে ে
জাহাজ
আমদািনর জ অনাপি� সনদ (এনওিস) �দান
উ� েসবািট ই-েসবা িহেসেব � ত কের
অনলাইেন eksheba.gov.bd সাইেট যু� করা
হেয়েছ এবং
িশ� ম�ণালয় ে শনাির মালামােলর ইনেভি সফটওয়য্ার চা করা
হেয়েছ , ফেল অ� সমেয় মালামােলর স ক িহসাব েবর করা স ব হে�
পাশাপািশ অনলাইেন কমৰ্কতৰ্াগণ মালামােলর ির ইিজশন িদেত পারেছন

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
এমআইএস িরেপাটৰ্ আকৰ্াইভ িসে ম
িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন দ র/সং�ার
ৈতিরকৃত এমআইএস িরেপাট ৰ্সমূেহর জ
আকৰ্াইভ িসে ম ৈতির করা হেয়েছ

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
ম�ণালেয়র েসবা �দান �িত িত সং�া� একিট বুকেলট �কাশ
করা হেয়েছ এ বুকেলেট ম�ণালয়সহ আওতাধীন সকল দ র/সং�ার েসবা
�দান �িত িতসমূহ সংেযাজন করা হেয়েছ

চয্ােল�
আইন �ণয়েনর ে�ে� একািধক ম�ণালয়/িবভাগ/কিমিটর অথ ৰ্াৎ
জন�শাসন ম�ণালেয়র বাবােকা, মি�পিরষদ িবভােগর আইেনর খসড়া
পরী�াপূব ৰ্ক মতামত �দান সং�া� আ�ঃম�ণালয় কিমিট , েলিজসেলিটভ ও
সংসদ িবভাগ সংি তা থাকায় িনধ ৰ্ািরত সময়সীমা র�া করা এবং
নীিতমালা �ণয়েনর ে�ে�ও একািধক ম�ণালয়/িবভােগর সংি তা থাকায়
ল�য্মা�া অনুযায়ী নীিতমালা �ণয়ন

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
এিপএ �ণয়েন Balanced Scorecard
Method অনুসরণ করা
এিপএ র সংি কায ৰ্�েমর �িতফলন
িটেয় �েতয্ক কমৰ্কতৰ্ার �ি�েকি ক
কমৰ্পির�না (IAP) �ণয়ন করা
এর
পিরবেতৰ্
কমৰ্ক তৰ্া গণেক IAP বা�বায়েনর
িভি�েত মূ�ায়ন করা
ACR

পিরবী�ণ ও
েজারদারকরণ

মূ�ায়ণ

কাঠােমা

এিপএ
কায ৰ্�েমর
সফল
বা�বায়েনর ে�ে� র�ার/�েণাদনা
�দােনর �ব�াকরণ এবং
এিপএ র
সােথ
সংি েদরেক
িনয়িমতভােব বা�বিভি�ক �িশ�েণর
�ব�া করা
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�বাসী কলয্াণ ও বেদিশক
কমৰ্সং�ান ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

�বাসী বাংলােদিশেদর ক�াণ ও
িনরাপদ অিভবাসন

অিভলক্ষয্
িব �মবাজােরর চািহদার িভি�েত
যথাযথ কািরগির �িশ�ণ �দান
এবং দ� অিভবাসন �ব�াপনার
মা�েম
েবকার
জনেগা�ীর
ৈবেদিশক কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ
ি� এবং অিভবাসী কম েদর
অিধকতর ক�াণ ও অিধকার
িনি ত করা

েকৗশলগত উে�শয্
িনরাপদ অিভবাসন এবং �বাসী ও
িবেদশ গমেন কম েদর ক�াণ
িনি তকরণ
ৈবেদিশক কমৰ্সং�ান ি�
দ� জনশি� ি

২০১৪-১৫ অথ ৰ্ বছের িবএমইিট র অধীন িটিটিস ও আইএমিট র সং�া িছল ৪৭িট,
২০১৮-১৯ অথ ৰ্ বছের িবএমইিট র অধীন িটিটিস ও আইএমিট র সং�া হেয়েছ ৭০িট
২০১৮-১৯ অথ ৰ্ বছের ৬,২১,০৬২ িবেদশগামী কম েক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
ত�ে� নারী কম র সং�া িছল ৪৪,৮৯৭
৪৩িট িটিটিস েত ৈবেদিশক ভাষা �িশ�ণ েকাস ৰ্ চা করা হেয়েছ পয ৰ্ায়�েম
সকল িটিটিসেত এ ভাষা িশ�া েকাস ৰ্ চা করা হেব
িবএমইিট র েক ীয় েসবা (িবেদশগামী কম েদর ডাটা �ংেক েরিজে�শন ও
িফ ার ি� কায ৰ্�ম) ৪২িট েজলার িডইএমও অিফেস এবং িবেদশগামী কম েদর
�িশ�ণ কায ৰ্�ম েক ীয় পয ৰ্ায় েথেক ৭০িট িটিটিস/আইএমিটেত িবেক ীকরণ
করা হেয়েছ
ৰ্ ছাড়প� �দান এবং সািভৰ্সসমূহ াকার
One Stop Service এর মা�েম বিহগমণ
বািহের ০৭িট েজলার িডইএমও অিফেস িবেক ীকরেণর ফেল েসবার মান ব েণ
ি� েপেয়েছ
ই-মিনটিরং �ব�া চা , ই-লািন ৰ্ং �িশ�ণ চা , �িশ�ণ সনদ অনলাইেন যাচাই,
অনলাইেন অিভেযাগ দািখল ও �িতকার চা করা হেয়েছ
যু�রাজয্ িভি�ক আ�জৰ্ািতক সনদায়ন �িত�ান City & Guilds ক ক
ৰ্ ০৬িট
িটিটিস এে�িডেটশন করা হেয়েছ

এবং

ৈবেদিশক মু�ার �বাহ
সহায়তা �দান

২০১৫ কয্ােল ার বেষ ৰ্ ৫,৫৫,৮৮১জন, ২০১৬ কয্ােল ার বেষ ৰ্ ৭,৫৭,৭৩১জন,
২০১৭ কয্ােল ার বেষ ৰ্ ১০,০৮,৫২৫জন, ২০১৮ কয্ােল ার বেষ ৰ্ ৭,৩৪,১৮১জন,
২০১৯ কয্ােল ার বেষ ৰ্ ৭,০০,১৫৯জন এবং ২০২০ সােলর েফ য়াির পয ৰ্�
১,২৯,১২৭ জন কম িবেদেশ কমৰ্সং�ােনর �ব�া করা হেয়েছ

ি�েত

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৮.৩৫

২০১৭-২০১৮

৮৯.৭৪

২০১৬-২০১৭

95.44

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ও িবএমইিটর মে� �া�িরত MoU অনুযায়ী
বাংলােদশ-েকািরয়া িটিটিস াকা ও চ��ােম উ�ত য�পািত �াপেনর মা�েম
০১ িট আ িনক েরি জােরশন এ এয়ারকি শিনং ওয়াকৰ্শপ �াপন কের
�িশ�ণ কায ৰ্�ম শুরু করা হেয়েছ এবং সংি ে েডর �িশ�কেদর িস া ের
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
utter y

দ�তা উ�য়ন ও �ািত�ািনক স�মতা ি�র জ ২০১৮-১৯ অথ বৰ্ ছের
িবএমইিট র অধীন আইএমিট/িটিটিসসমূেহর ১৯১ জন �িশ�কেক এবং
২০১৯-২০ অথ ৰ্ বছেরর েফ য়াির/২০২০ পয ৰ্� ২২১ জন �িশ�কেক
েদেশ-িবেদেশ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং
সমােজর এিতম ও দু� তরুণ তরুণীেদর দ�তা উ�য়েন ২০১৮ সেন িবিভ�
িটিটিসেত ১৯৭৩ জন �িশ�ণাথ েক �িশ�ণ �দান কের কমৰ্সং�ান লােভ
সহয়তা �দান করা হেয়েছ
৬1

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
ইিজিপ চা
অনলাইেন অিভেযাগ �হণ ও িন ি�
অনলাইেন িবমানব�েরর �বাসী ক�াণ েডে� িবেদেশগামী
ৰ্ ছাড়পে�র স কতা যাচাই এবং
কম েদর াট ৰ্ কাড/ৰ্ বিহগমন
সভা/েসিমনােরর ত� এস.এম.এস এর মা�েম অবগতকরণ

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
ম�ণালেয়র লাইে িরেত লাইে র ােনজেম িসে ম (LMS) চা করণ

গ) এস আই িপ’র সংখয্া ও িববরণ:
ম�ণালেয়র সামেন িডিজটাল িডসে েবাড ৰ্ �াপন
সততা ে ার �াপন
িডিজটাল এেটনেড েমিশন �াপন এবং
িমিটং িডসে েবাড ৰ্ �াপন

চয্ােল�
ম�ণালয় ও দ র সং�ায় কােজর পিরিধ ি� িক জনবল ��তা

ভিবষয্ৎ পিরক�না
এিপএ কায ৰ্�ম রাি�ত করেত ম�ণালেয় আলাদা কমৰ্স�াদন
শাখা জন ও তােত জনবল িনেয়াগ
এিপএ িটেমর জ িনয়িমত আপেডেটড �িশ�ণ �দান
এিপএ িটেমর কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর বাৎসিরক �েণাদনা/ৈবেদিশক সফর/
ৈবেদিশক �িশ�েণর �ব�াকরণ এবং
একই কমৰ্কতৰ্ােক িবিভ� িবষেয় েফাকাল পেয় না কের িভ�
িভ� িবষেয় িভ� িভ� কমৰ্কতৰ্ােক েফাকাল পেয় এর দািয় অপৰ্ন

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

৬

খাদয্ ম�ণালয়
রূপক�
সবার জ

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

পয ৰ্া , িনরাপদ ও ি কর খা�

অিভলক্ষয্
সমি�ত নীিত েকৗশল এবং সরকাির খা� �ব�াপনার
মা�েম সবার জ িনরাপদ, পয ৰ্া ও ি কর খা�
সরবরাহ িনি ত করা

েকৗশলগত উে�শয্
খা�নীিত, েকৗশল ও �ব�াপনার �ািত�ািনক স�মতা
ি�করণ
দির� ও হতদির� জনসাধারেণর খাে�র �া তা
সহজলভয্করেণর মা�েম চাল ও গেমর মূ� ি�িতশীলতা
িনি তকরণ
কৃষকেদর �েণাদনা মূ� িনি তকরণ এবং খা�শে�র
িনরাপ�া মজুত গেড় েতালা
িনরাপদ খা� �াি ও ি পিরি�িতর উ�য়ন এবং
খা� সংর�ণাগার আ িনকায়ন ও ধারণ �মতা ি�করণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৮.৩৫

২০১৭-২০১৮

৬৮.৫৪

২০১৬-২০১৭

৭৬.৪৭

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

েদেশর জনগেণর খা� িনরাপ�া িনি তকরেণ
িবগত ৩ বছের 4.9 লাখ েমি ক টন খা�শ� সং�হ এবং
৬৩.০৭ লাখ েম:টন িবতরণ করা হেয়েছ
প�ী অ েল হতদির� জনসাধারণেক ��মূে�
খা� সহায়তা েদয়ার জ মাননীয় �ধানম�ীর াি ং
খা�বা ব কমৰ্সূিচর মা�েম হতদির� ৫০ লাখ পিরবারেক
বছেরর ৫ মাস কমৰ্াভাব সমেয় �িত েকিজ চাল মা� ১০ টাকা
দের মােস ৩০ েকিজ কের চাল সরবরাহ করা হে� ফেল �ায়
২.৫০ েকািট জনসাধারণ উপকৃত হে�
�িতিদন �ায় ২০০ েমি ক টন গম েপষণ �মতা
িবিশ একিট আ িনক ময়দা িমল �াপন করা হেয়েছ
েমাংলায়
৫০,০০০ েম.টন
ধারণ
�মতাস��
একিট ে�ইন সাইেলা, ব ড়ার সা�াহাের ২৫,০০০ েম.টন
ধারণ �মতাস�� একিট মাি ে ািরড ওয়য্ারহাউজ িনমৰ্াণ
করা হেয়েছ এছাড়া, েদেশর দুেয ৰ্াগ�বণ এলাকায়
৩,১৮,৯২৩িট পািরবািরক সাইেলা িবতরণ করা হেয়েছ
ি
িনরাপ�া িনি ত করার লে�য্
ি
সংেবদনশীল ২য় রা�ীয় িবিনেয়াগ পিরক�না
২০১৬-২০২০ (CIP- ) �ণয়ন করা হেয়েছ িনরাপদ খা�
আইন, ২০১৩ এর অধীেন ২িট িবিধমালা, ৬িট �িবধানমালা
�ণয়ন করা হেয়েছ
িনরাপদ খা� িবষেয় জনসেচতনতা ি র লে�য্
�াপক �চারণাসহ বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক পৰ্ ে�র
অধীেন ৩৬৫িট পদ জন করা হেয়েছ এবং
িবগত দুই বছর ধের ২ েফ য়ািরেক জাতীয় িনরাপদ
খা� িদবস িহেসেব পালন করা হে�

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার সংখয্া ও িববরণ:
Digitization:
খা� ম�ণালেয়র সকল
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর জ অনলাইন িভি�ক এিসআর েসবা
চা করা হেয়েছ
বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক পৰ্ � এর হটলাইন েসবা
৩৩৩ ন�র চা করণ

ACR

৬3

ওএমএস

(ওেপন

মােকৰ্ট

েসল)

মিনটিরং

িসে ম

http://103.48.18.142/oms/:

েখালা বাজাের আটা/চাল িবি� কম সূৰ্ িচর আওতায় িনধ ৰ্ািরত
জায়গায় ও িনধ ৰ্িরত সমেয় াকসমূহ অব�ান কের িকনা তা
পয ৰ্ােব�েণর জ অনলাইনিভি�ক কায ৰ্করী �ব�া
Audit Management System:

খা� অিধদ েরর অভয্�রীণ িনরী�া িবভােগর জ অন-লাইন অিডট
�ব�াপনা িসে ম চা করা হেয়েছ এবং
Suit Information Management System:

খা� অিধদ েরর মামলা সং�া� ত� সংর�েণর জ

Suit

Information Management System � ত করা হেয়েছ
url: http://suitinfo.dgfood.gov.bd/

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
কৃষেকর অয্াপ:
বতৰ্মান সরকােরর অ তম অ ীকার সরকাির েসবা জনগেণর
েদারেগাড়া েথেক হােতর মুেঠায় িনেয় যাওয়া
এ অয্াপিট বা�বায়েনর ফেল একজন কৃষক ব সহেজই:
•

ের বেস ধান সরাসির িব�য় করেত পারেবন

• সময়, খরচ ও হয়রািন কমেব
• িনব ন, িব�েয়র আেবদন, বরাে র আেদশ এবং মূ� পিরেশােধর
সনদ স�িকৰ্ত ত� ের বেসই এসএমএস এর মা�েম পাওয়া যােব
ে�ড �া
েহােটল/েরে�ারা
�ব�ার �বতৰ্ন এবং

এয্াপস

িভি�ক

নজরদাির

এলএসিড/িসএসিড হেত খা�শ� িবতরণকােল িবতরণকৃত
িসল �দান

চয্ােল�
অ ম�ণালেয়র উপর িনভৰ্র শীলতা, বাজারমূে�র
ৰ্ গ িত এবং
�াকৃিতক দুেয ৰ্ােগর কারেণ ল�য্মা�া অজৰ্ ন ক ন হেয় পেড়

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
িনয়িমত �িশ�ণ, সকল পয ৰ্ােয়র
কমৰ্কতৰ্াগণেক এিপএ কায ৰ্�েম সংি
কের দায়দািয় িনধ ৰ্ারণ ও বছের ২িট
কমৰ্শালা আেয়াজন এিপএ বা�বায়ন
রাি�ত করেব

৬4

সং�ৃিত িবষয়ক ম�ণালয়

রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

সং�িতমন েমধাবী জািত

অিভলক্ষয্
েদশজ সং�িত, কৃি , ইিতহাস,
িতহয্,
মুি�যুে�র েচতনা, সমকালীন িশ� ও সািহতয্
সংর�ণ এবং গেবষণা ও উ�য়েনর মা�েম
জািতর মানিসক িবকাশ ও উৎকষ ৰ্ সাধন

েকৗশলগত উে�শয্
েদশজ িশ�-সং�িতর সংর�ণ ও �সার
�ানিভি�ক সমাজ �িত�ায় িশ�, সািহতয্ ও সং�িতর
চচ ৰ্া ও গেবষণা েজারদারকরণ এবং
বা ািল সং�িতর িতহয্, ইিতহাস ও েচতনার লালন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

সমােজর িবিভ�ে�ে� েগৗরবজনক অবদােনর �ীকৃিত� প
১১০জন সুধী � ও ০১িট �িত�ানেক এ েশ পদক �দান
করা হেয়েছ
৩৮১জন মনীষী ও ণীজেনর জ� ও
উ যাপন করা হেয়েছ

ৰ্ ী
তুয্বািষ ক

১৪,২২৮জন সাং�িতক কম ও ৫,৩৩১িট সাং�িতক
ৰ্ অনুদান �দান করা হেয়েছ
�িত�ানেক আিথক
৩,৭১২িট েবসরকাির লাইে িরেক আিথ ৰ্ক অনুদান �দান
করা হেয়েছ
জনশীল কােজর � সংর�েণর জ
কিপরাইট সনদ �দান করা হেয়েছ

৫,৮৫৬িট

৪০,৫১১িট আইএসিবএন ইসুয্ করা হেয়েছ
সরকাির গণ� াগােরর জ
করা হেয়েছ

২,৬২,২১০িট বই সং�হ

২০৯িট সাং�িতক দলেক িবিভ� েদেশ ে�রণ করা
হেয়েছ এবং ৩৯িট িবেদিশ সাং�িতক দল এেদেশ
আগমন কেরেছ
েদেশর িবিভ� �ােন ৫৭িট বইেমলার আেয়াজন করা
হেয়েছ

২০১৮-২০১৯

৮৭.৫০

২৮িট েদিশ িবেদিশ জনশীল �ে র অনুবাদ করা হেয়েছ

২০১৭-২০১৮

৯১.১৮

৭২িট গেবষণামূলক বই �কাশ করা হেয়েছ এবং

২০১৬-২০১৭

90.0

৪,৫৬,৮৭৯িট
করা হেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

িতহািসক দিলল সং�হ ও সংর�ণ

৬5

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই েসবার িববরণ :
e-copyright registration;
ISBN;
e-ticket; এবং
e-library.

খ) ইেনােভশেন িববরণ :
অনলাইন প�িতেত িমলনায়তন বরা (বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম)
বাংলা একােডিম েমাবাইল অয্াপস এবং
কারুিশ� তে�র েমাবাইল অয্াপস

গ) এস আই িপ’র িববরণ :
কি�উটাের কমন েশয়ার াইভ �ব�া �বতৰ্ন

ঘ) এস িপ এস’র িববরণ :
অস�ল সং�িতকেসবীেদর ভাতার আেবদন অনলাইেন �হণ

চয্ােল�
এিপএ বা�বায়েন �ধান চয্ােল হে� পিরচালন বােজট বরাে
অ�তুলতা, �িশি�ত জনবল এবং েকান েকান ে�ে� আ�ঃ দ র/সং�ার
সম�েয়র াটিত

ভিবষয্ৎ পিরক�না
তািরখ িনিদ ৰ্ কায ৰ্ািদ ছাড়া অ া কায ৰ্�েমর ৈ�মািসক ল�য্মা�া
িনধ ৰ্ারণ করা এবং
অ�গিতর মূ�ায়ন িবষেয়
ওয়াকৰ্ শ প িনিদ ৰ্ করা

েকায়াট ৰ্ারিভি�ক

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

পয ৰ্ােলাচনা

৬6

ৰ্ বয্ব�াপনা ও াণ ম�ণালয়
দুেযাগ
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

�াকৃিতক, জলবায়ুজিনত ও মনু
দুেয ৰ্ােগর
�িতকর �ভাব িবপদাপ� জনেগা�ীর সহনীয়
পয ৰ্ােয় কিমেয় আনা

দুেয ৰ্াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় েদেশর জনগেণর দুেয ৰ্াগ
িক াস এবং দুেয ৰ্াগ জিনত �য়�িত েমাকািবলা ও
সামািজক িনরাপ�ামূলক কমৰ্কা েজারদার কেরেছ
NEOC �াপেনর �ান িনধ ৰ্ারণ করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
দুেয ৰ্াগ
�ব�াপনার
সািব ৰ্ক
স�মতা
শি�শালীকরেণর মা�েম জনগণ িবেশষ কের
দির� ও দুদ ৰ্শা�� জনেগাি�র িক ও িবপদাপ�তা
াস কের বড়মা�ার দুেয ৰ্াগ েমাকািবলায় স�ম
একিট দ� জরুরী সাড়া�দান প�িত �িত�া করা

িবগত ২ বছর ১১ ল�ািধক বলপূব ৰ্ক বা চুয্ত মায়ানমার
নাগিরকেদর খা� ও আ�য়সহ অ া মানিবক সহায়তা
�দান করা হেয়েছ
�িতবি তা ও দুেয ৰ্াগ �ব�াপনা িবষেয় ১ম ও ২য়
আ�জৰ্ািতক সে�লন যথা�েম ২০১৬ ও ২০১৮ সােল
াকায় আেয়াজন করা হেয়েছ
RCG এর চতুথ ৰ্ সে�লন ২০১৯ াকায় সফলভােব অনুি�ত

হেয়েছ
িবগত অথবৰ্ ছের িবিভ� দুেয ৰ্াগ স�িকৰ্ত িনেদ ৰ্িশকা
�ণয়ন করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্
িবপদাপ� ও দুদ ৰ্শা�� জনেগা�ীর দুদ ৰ্শা লা ব ও
িক াসকরণ
দুেয ৰ্াগ �ব�াপনা প�িত �ািত�ািনকীকরণ এবং
েপশাদাির ি ও স�মতা ি� এবং
দুেয ৰ্াগ িক ােসর লে�য্ অবকাঠােমা স সারণ
ও মােনা�য়ন

িণ ৰ্ ড় আ�য়েক িনমৰ্াণ, র�ণােব�ণ ও �ব�াপনা
নীিতমালা �ণীত হেয়েছ
দুেয ৰ্াগ �ব�াপনা িবষয়ক �ায়ী আেদশাবলী (এসওিড)
জাতীয় দুেয ৰ্াগ �ব�াপনা কাউি ল ক ক
ৰ্ অনুেমািদত
হেয়েছ যােত েকিমকয্াল হয্াজাড ৰ্ িবষয় এবং এনইওিস
িবষেয় নতুন অ�ায় সংেযাজন করা হেয়েছ
দুেয ৰ্াগ পরবত তেদহ �ব�াপনা িনেদ ৰ্িশকা ২০১৬
�কাশ করা হেয়েছ
National Plan for Disaster Management

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র

( 0 1- 0 5) এর খসড়া �ণয়েনর কাজ চলমান
রেয়েছ

অথবৰ্ ছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৭.৪৬

২০১৭-২০১৮

৮৭.৬৩

২০১৬-২০১৭

৮৬.৩

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

েমাবাইল েফােন েটাল ি ১০৯০ ন�ের ডায়াল কের
হালনাগাদ দুেয ৰ্ােগর পূব ৰ্াভাস ও আবহাওয়া বাতৰ্া
জানােনার �ব�া করা হেয়েছ এবং
অিত দির�েদর কমৰ্সূিচর আওতায় গত িতন বছের �ায়
২৭.১৩ ল� হতদির� �ামীণ েবকার �িমেকর আিশ িদেনর
কমৰ্সং�ান িনি ত করা হেয়েছ ,যার এক তীয়াংশ মিহলা

৬

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ইেনােভশেনর িববরণ:
Disaster BD Alert চা করণ

দুেয ৰ্ােগর আগাম বাতৰ্ার জ হটলাইন ১০৯০ চা করণ এবং
িসিপিপ ে��ােসবকেদর জ ডাটােবজ ৈতির

খ) এস আই িপ’র িববরণ:
ৰ্ পথ িনেদ ৰ্িশকা িচি তকরণ এবং
অি কাে র ে�ে� বিহগমন
ম�ণালেয়র ে ারসমূেহ ভূিমকে�র সময় িনরাপদ �ান
িনেদ ৰ্শক িচি তকরণ

চয্ােল�

ভিবষয্ৎ পিরক�না

ম�ণালয়/দ র/সং�ায় বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা�বায়েনর
জ আলাদা েসল/গঠন অতয্াব ক যা এখন পয ৰ্� বা�বায়ন হয়িন
এিপএ িবষেয় ম�ণালয় হেত শুরু কের মাঠ পয ৰ্ায় পয ৰ্� সংি সকল
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারী এখন পয ৰ্� েরা ির �িশি�ত নন তাছাড়া
এিপএএমএস সফটওয়য্ার স�েকৰ্ও �াপক �িশ�ণ েদয়া স ব হয়িন

�িতিট ম�ণালয়/অিধদ র/সং�া এবং
আওতাধীন �িত�ানসমূেহ এিপএ
বা�বায়েনর জ আলাদা শাখা/েসল
গঠন করা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

৬

বা�বায়ন পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়ন িবভাগ (আইএমইিড)
পিরক�না ম�ণালয়

রূপক�
েটকসই উ�য়েন �েয়াজন �কে�র স ক পিরবী�ণ
ও মূ�ায়ন

৪৬১১িট চলমান �কে�র বা�বায়ন পিরবী�ণপূব ৰ্ক
�িতেবদন ৈতির করা হেয়েছ
১২৬৫িট সমা �কে�র �াি�ক �ক� মূ�ায়ন �িতেবদন
(PCR) ৈতির করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্

৮৬িট চলমান �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ করা হেয়েছ

�কে�র বা�বায়ন কায ৰ্�ম পিরবী�ণ, সমা �কে�র
মূ�ায়ন এবং সরকাির �য় �ি�য়ায় ��তা, দ�তা ও
জবাবিদিহর মা�েম েদেশর আথ ৰ্-সামািজক উ�য়েন
কায ৰ্কর সহায়তা �দান

েকৗশলগত উে�শয্
পিরবী�ণ ও মূ�ায়েনর মা�েম �ক� বা�বায়েনর
উ�য়ন এবং
সরকাির �য় �ি�য়ায় সং�ার কায ৰ্�ম স�াদন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৭.০৫

২০১৭-২০১৮

৯৮.০৬ (২য় �ান)

২০১৬-২০১৭

৯৯.০০ (�থম �ান)

৯৬িট সমা �কে�র �ভাব মূ�ায়ন করা হেয়েছ
ইিজিপেত ৩,৬৯,০৩৮জন দরপ� দাতার েরিজে শন করা
হেয়েছ
ইিজিপেত ৬৫,৫৭২িট দরপ� আহবান করা হেয়েছ
সরকাির �য় সং�া� িবষেয় ৪,৪৫৮জন কমৰ্কতৰ্ােক
��েময়াদী এবং ৮,৫৫৮জন কমৰ্কতৰ্ােক দী ৰ্েময়াদী
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং
সরকাির �য় সং�াে� ৩২িট �িমত দরপ� দিলল (STD)
হালনাগাদ করা হেয়েছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ই-িজিপ েমাবাইল অয্াপস এবং
Project Management Information System (PMIS)

এস আই িপ
২০১৯-২০২০ অথ ৰ্বছের এস আই িপ র িববরণ:
Model-PPM (Physical Progress Measurement)
SMART DESK & Easy Documentation by LAN
system
Effective In-depth Monitoring and Impact Evaluation;

স ি�র জ

�ক� মূ�ায়ন এবং

আপনার িসিপিটইউ ( Help Desk)

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

৬9

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
এস িপ এস
PPA - 006 ও PPR - 00

অনুযায়ী উ�� দরপ� িব�ি র কিপ
িসিপিটইউ র ওেয়বসাইেট �কােশর বা�বাধকতা রেয়েছ এ েসবািট
সহজ করার জ িসিপিটইউ ক ৰ্প � সংি PE গণেক পৃথক ইউজার
আইিড ও পাসওয়াড ৰ্ �দান করায় ত রা সরাসির িসিপিটইউ র
ওেয়বসাইেট দরপ� িব�ি �কাশ করেত পারেছন এেত সময় ও
িভিজট কমায় েসবািট সহজ হেয়েছ

চয্ােল�
�িতবছর এিডিপর আকার ি� ও উ�য়ন �কে�র সং�া ি�র তুলনায়
�েয়াজনীয় জনবেলর ��তা, কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীর অিফস কে�র ��তা,
আইএমইিড’র মতামত/সুপািরশ �িতপালেন �ক� বা�বায়নকারী
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াসমূেহর বা�বাধকতা না থাকা, সময়মত �ক�
বা�বায়ন সং�া� ত� এবং �ক� পিরবী�ণকালীন �ক� এলাকায় সংি
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর না পাওয়া এবং সমা মূ�ায়ন �িতেবদন (PCR)
যথাসমেয় না পাওয়া

ভিবষয্ৎ পিরক�না
অনলাইন মিনটিরং �ব�া িনি ত করা
লিজি ক সুিবধািদ িনি ত করা
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া সমূহ েথেক ইেলক িনক উপােয় �ক� বা�বায়ন
সং�া� উপা� ও ত� সং�েহর লে�য্ অনলাইন ডাটােবইজ ােনজেম
িসে ম �িত�া করা
পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন কায ৰ্�ম অিধকতর কায ৰ্করভােব চা র লে�য্
পিরবী�ণ ও মূ�ায়েনর ওপর েস রিভি�ক ানুয়াল ৈতির করা
পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন কমৰ্কতৰ্ােদর দ�তা ি�র জ
িবষেয় �িশ�ণ আেয়াজন করা এবং

েদশ-িবেদেশ এ

তাছাড়া, েদেশর সকল �য় কায ৰ্�মেক ই-িজিপ র আওতায় আনার লে�য্
অিধকতর �মতাস�� ডাটােস ার �াপন এবং ১২িট �িমত দরপ� দিলল
�ণয়ন ও ড়া�করণ ১০০েকািট টাকা পয ৰ্� সরকাির �য় কায ৰ্�ম
ই-প�িতেত স�� করা িনজ� অথ ৰ্ায়েন বা�বায়নাধীন এিডিপভূ�
�ক�সমূহ আইএমই িবভােগর িনয়িমত মিনটিরং ও মূ�ায়েনর আওতায়
িনেয় আসা
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

0

ডাক ও েটিলেযাগােযাগ িবভাগ

ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও তথয্�যুি� ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

সা�য়ী, সাব ৰ্জনীন এবং িনভৰ্রেযা
েটিলেযাগােযাগ ও ডাক েসবা িনি তকরণ

অিভলক্ষয্
�ািত�ািনক উ�য়ন ও আ িনক �যুি�
অিভেযাজেনর মা�েম সা�য়ী, মানস��
ও আ�জৰ্ািতক মােনর েটিলেযাগােযাগ ও
ডাকেসবা িনি তকরণ

েকৗশলগত উে�শয্
আ িনক েটিলেযাগােযাগ েসবা িনি তকরণ
েদেশ েটিলেযাগােযাগ প ও সর ামািদ
উৎপাদন/ সংেযাজেন পিরক�না �ণয়ন ও
বা�বায়ন িনি তকরণ
আ িনক ডাক েসবা িনি তকরণ এবং
�ািত�ািনক স�মতা ি� ও িবকাশ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৬.৫৯

২০১৭-২০১৮

৭৬.৩০

২০১৬-২০১৭

৮১.০০

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

২৮০০০িকঃিমঃ অপিটকয্াল ফাইবার কয্াবল েনটওয়াকৰ্ �াপন
৩৪৫ Gbps �াকহল সািভৰ্স এর �বহার ি�, ২৪০ Gbps
ই ারেনট সািভৰ্স এর �বহার ি�, ৫২০৯িট GPON সািভৰ্স এর
�বহার ি�
৩১১৬৫ িকঃিমঃ অপিটকয্াল ফাইবার কয্াবল উৎপাদন,
২৩৭৩২৯ ক া র িকঃিমঃ কপার কয্াবল উৎপাদন, ৪৬৯০িকঃিমঃ
এইচিডিপই ডা উৎপাদন
৪৫১১৬িট �াপটপ কি�উটার উৎপাদন/সংেযাজন
৩৭৬২৭০িট িডিজটাল ৈবদুয্িতক িমটার উৎপাদন/সংেযাজন
৩৫১২৭িট েটিলেফান েসট উৎপাদন/সংেযাজন, ৭৮িট িপএিবএস
উৎপাদন/সংেযাজন
৯৮০.৮৪ Gbps আ�জৰ্ািতক ডাটা ও ই ারেনট সংেযাগ
এর �বহার ি�, ২৫০০ Gbps আ�জৰ্ািতক ডাটা ও ই ারেনট
সংেযাগ এর স�মতা ি�
েমাবাইেলর মা�েম ৪০০ ল�িট ভিতৰ্র আেবদন �হণ,
১২০০ পাবিলক পরী�াথ র ফল �কাশ
েমাবাইেলর মা�েম ১৮০০ ল�িট ইউিটিলিট িবল পিরেশাধ
২৬৮৪িট Node-B �াপন, ২২৩০িট e-Node-B �াপন
৫৯৮িট ডাক র ভবন িনমৰ্াণ
৮৫০০িট রােনা ডাক রেক িডিজটাল ডাক ের পা�র
ডাক পিরবহন বহের ১১৮িট গািড় ি�
ডাক অিধদ েরর সদর দ র ভবন িনমৰ্াণ
ডাক কমৰ্চ ারীেদর জ
২০তলা িবিশ
১িট আবািসক
ভবন িনমৰ্া ণ
১৮২.৫৭ ল�িট িজইিপ আদান-�দান, ৬৮১৯ ল�িট িচ প�
এবং পােস ৰ্ল আদান-�দান
৬.৮৬িট াগেনিটক ি প স�িলত েপা াল কয্াশকাড ৰ্ িব�য়
৭৬৫৪িট সাধারণ ডাক রেক
�দানকারী ডাক ের পা�র এবং

িডিজটাল-কমাস ৰ্

সািভৰ্স

ব ব
�ােটলাইট-১ �বহার কের ২৭িট িটিভ চয্ােনল
স সারণ

৭1

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
িডিজটাল িমিটং েনািটশ েবাড ৰ্ �াপন
Court Case Management চা করণ এবং
িডিজটাল হািজরা সংর�ণ

চয্ােল�
�যুি�গত পিরবতৰ্েনর ফেল আইন, পিলিস ও গাইডলাইন
যুেগাপেযাগীকরণ ও যথাসমেয় নতুন �যুি�র অিভেযাজন
েযাগােযােগর মা�ম িহেসেব েমাবাইল ও ই ারেনট �ব ত হওয়ায় ডাক
অিধদ েরর েসবা ব মুখীকরেণর �েচ া
�িশি�ত মানবস�েদর ��তা
েদশ�াপী িনরিবি�� েনটওয়াকৰ্ লে�য্ িবিনেয়ােগ াটিত এবং
রা�া খনেনর ফেল অপিটকয্াল ফাইবার কয্াবল েনটওয়াকৰ্ �িত��
হওয়ায় িনরবি�� েনটওয়াকৰ্ সািভৰ্স �দান

ভিবষয্ৎ পিরক�না
অপিটকয্াল ফাইবার কয্াবল েনটওয়াকৰ্ িনরিবি�� রাখা
ই ারেনট-�া উইেথর মূ� াসকরণ
ই ারেনটিভি�ক সাইবার িনরাপ�া �ব�া চ করণ
ব�ব�ু �ােটলাইট-২ উৎে�পণ

তীয় সাবেমিরন কয্াবল এ যু� হওয়া
৫িজ েসবা চা করণ এবং
ডাক অিধদ েরর েসবা ব মুখীকরেণর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

৭

কািরগির ও মা�াসা িশক্ষা িবভাগ
িশক্ষা ম�ণালয়

রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

সবার জ মানস�ত কমৰ্মুখী, কািরগির ও
ৈনিতক িশ�া

কািরগির িশ�ায় এনেরালেম
১৭.১৪ এ উ�ীত হেয়েছ

১ এর কম েথেক বতৰ্মােন �ায়

কািরগির িশ�ার �সার ও সুেযাগ অবািরত করার লে�য্ ফিরদ র,
িসেলট, ময়মনিসংহ ও বিরশাল েজলায় ০১ (এক)িট কের েমাট
০৪িট ইি িনয়ািরং কেলজ �াপন করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
কািরগির, ি�মূলক, িব�ান ও �যুি�িভি�ক
িশ�া এবং �িশ�েণর সম�েয় �িশি�ত, দ�
ও ধম য় মূ�েবাধ স�� মানব স�দ ি

েকৗশলগত উে�শয্

েবসরকাির পয ৰ্ােয় ৪৫৭িট পিলেটকিনক ইনি িটউটসহ ৮,০০৪িট
কািরগির �িত�ান �াপেনর অনুমিত �দান করা হেয়েছ
েদেশর সকল উপেজলায় েটকিনকয্াল ল ও কেলজ �াপেনর লে�য্
১ম পয ৰ্ােয় ১০০িট উপেজলায় ১০০িট েটকিনকয্াল ল ও কেলজ ও
২য় পয ৰ্ােয় আেরা ৩২৯িট উপেজলায় ৩২৯িট েটকিনকয্াল ল ও
কেলজ �াপেনর জ �ক� অনুেমািদত হেয়েছ

মানস�ত কািরগির ও মা�াসা িশ�ার
সুেযাগ স সারণ

েদেশর ২৩িট েজলায়
২৩িট পিলেটকিনক
ৰ্ �ক� কায ৰ্�ম শুরু হেয়েছ
�াপন শীষক

িশ�াে�ে�
া তা
ও
(equity & equality) িনি তকরণ

বাংলােদশ ভূিম জিরপ িশ�ার উ�য়ন শীষ ৰ্ক �কে�র কায ৰ্�ম �হণ

দ� মানবস�দ ি

সমতা

এবং

িশ�া �ব�াপনার মােনা�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৬.৪৪

২০১৭-২০১৮

৮০.৬০

২০১৬-২০১৭

অিবভ� িশ�া ম�ণালয়
হেত চুি� স�াদন করা হেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ইনি িটউট

ৰ্
STEP (Skills and Training Enhancement Project) শীষক
�কে�র আওতায় িডে ামা পয ৰ্ােয় ২,৮০,৯৫১ জন িশ�াথ েক
(সকল মিহলা িশ�াথ সহ) মািসক ৮০০ টাকা হাের এবং কমৰ্মূখী
�িশ�ণ বাবদ ৭৭,৬৬৪ জনেক মািসক ৭০০ টাকা হাের ি� �দান
করা হেয়েছ
STEP (Skills and Training Enhancement Project)

�কে�র আওতায় ৬৪িট (৪৭িট সরকাির এবং ১৭িট েবসরকাির)
সংি� �িশ�ণ �দানকারী �িত�ােনর মা�েম ৮৫,৮৮৬ জন
িশ�াথ েক বি�শিট ে েড ৬ মাস/৩৬০ া �াপী �িশ�ণ �দান
করা হেয়েছ
িডে ামা পয ৰ্ােয় ভিতৰ্র ে�ে� নারীেদর জ
করা হেয়েছ

২০

েকাটা সংর�ণ

বাংলােদশ কািরগির িশ�া েবাড ৰ্ আইন-২০১৮ �ণয়ন করা হেয়েছ

৭3

৬৫৩িট মা�াসায় মাি িমিডয়য়া
াসরুম �াপন শীষ ৰ্ক
�কে�র আওতায় ৩২২িট মা�াসায় �াপটপ, ি কার ও াট ৰ্
মাি িমিডয়া ই ার-এয্াকিটভ �েজ র সরবরাহ করা হেয়েছ
মা�াসা িশ�া �িত�ােন online MPO িনি তকরেণর লে�য্ মা�াসা
এ েকশন ােনজেম এ ইনফরেমশন িসে ম (MEMIS) শীষ ৰ্ক
�কে�র কায ৰ্�ম গৃহীত হেয়েছ
৩৫িট মেডল মা�াসা �াপন করা হেয়েছ এবং
৩১িট মা�াসায় কি�উটার �াব �াপন করা হেয়েছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
েবসরকাির িশ�া �িত�ােনর এমিপও আেবদন অনলাইেন �হণ
িডে ামা ইনি িটউট এর িশ�াথ েদর অনলাইেন ভিতৰ্
অনলাইেন কািরগির িশ�া �িত�ােনর িশ�কেদর বদিল কায ৰ্�ম
অনলাইেন কািরগির িশ�া অিধদ েরর জনবল িনেয়াগ
Online Learning Program
Industry Database ৈতিরর মা�েম কমৰ্সং�ান সহিজকরণ এবং

পিরবহন ল ভবেন িলফেটর সামেন ও ৯ম তলায় িকয়� �াপন

চয্ােল�
িশশু �িতবি েজ ার সংেবদনশীল এবং িনরাপদ, অ� ৰ্ি�মূলক ও
কায ৰ্কর িশখন পিরেবশ স�িলত পয ৰ্া সং�ক িশ�া অবকাঠােমা িনমৰ্াণ
অিফস ে েসর ��তা
দ র/সং�াসমূেহর েপশাদািরে র াটিত
এিপএ সং�া� যথাযথ �িশ�েণর অভাব
আিথ ৰ্ক �য় �ব�াপনায় সীমাব�তা এবং
আ�ঃ অিফস সম�য়হীনতা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
িশ�া আইন-২০১৮ ও পিরপূরক
িবিধমালা �ণয়ন
কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর চািহদা মািফক
অিফস ে েসর �ব�া
এিপএ সং�া� যথাযথ �িশ�েণর
�ব�া �হণ
শাখা ও অনুিবভাগসমূেহর মে�
আ�ঃ সম�য় ি� করা এবং
দ র/সং�াসমূেহর কায ৰ্�ম অেটােমশন
করা

৭4

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয়

রূপক�
েটকসই মহাসড়ক েনটওয়াকৰ্ ও িনরাপদ
সড়ক পিরবহন �ব�া

3

িকঃিমঃ জাতীয় মহাসড়ক ৪ েলেন উ�ীত করা হেয়েছ

৭০৯ িকঃিমঃ মহাসড়ক নঃিনমৰ্াণ করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্

২৪৮৭ িকঃিমঃ মহাসড়ক মজবুিতকরণ করা হেয়েছ

উ�য়ন, স সারণ ও র�ণােব�েণর মা�েম েটকসই
মহাসড়ক অবকাঠােমা গেড় েতালা এবং পিরবহন েসবা
ও �ব�াপনার মান উ�য়েনর মা�েম সমি�ত নগর
গণপিরবহনসহ িনরাপদ সড়ক পিরবহন �ব�া �িত�া

েকৗশলগত উে�শয্
মহাসড়ক েনটওয়ােকৰ্র উ�য়ন, স সারণ ও
র�ণােব�ণ িনি তকরণ
সড়ক িনরাপ�া েজারদারকরণ
ত গিতস�� আ িনক গণপিরবহন �ব�া
�বতৰ্ণ ও স সারণ
েমাটরযান �ব�াপনার আ িনকায়ন
সরকাির পিরবহন েসবা স সারণ ও এ
িবভােগর �ািত�ািনক স�মতা ি� এবং
উ�য়ন �ক� বা�বায়েন েবসরকাির খােতর
অংশ�হণ ি�

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন:

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৫.০৩

২০১৭-২০১৮

৮৮.৩৮

২০১৬-২০১৭

৯৫.০৩

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

130 6 িকঃিমঃ মহাসড়ক সােফৰ্িসং করা হেয়েছ
২৮৮৭ িকঃিমঃ মহাসড়ক �শ� করা হেয়েছ
২৪৬৭৪ িমটার েসতু ও কালভাট ৰ্ িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
৮০৩৯ িমটার েসতু ও কালভাট ৰ্ নঃিনমৰ্াণ করা হেয়েছ
াকা-চ��াম মহাসড়েক ক চ র, েম না ও েগামতী েসতু
(২৭৩৬ িমটার) ৪ েলেন উ�ীতকরণ স�� হেয়েছ এবং
াকা-িসেলট মহাসড়েক ভূলতা
িনমৰ্াণ স�� হেয়েছ

াইওভার (১৮৫০িমটার)

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
েদশ�াপী এ িবভােগর অধীন� দ র/সং�ার মূ�বান
ভূস�ি�র স ক পিরমাপ এবং স�ি�র �ব�াপনা িনি তকরেণর
লে�য্ অনলাইন ভূিম �ব�াপনা প�িত �বতৰ্ন করা হেয়েছ
এ িবভাগ এবং আওতাধীন দ র/সং�ার িব�মান অিডট
আপি�র সংি� িববরণ, সং�া, িন ি�র জ গৃহীত �ব�া ও
বতৰ্মান অব�া ইতয্ািদ স�িকৰ্ত ত�ািদ অনলাইন অিডট
�ব�াপনা সফটওয়য্াের সংর�ণ করা হে�
অনলাইন দরপ� �ব�াপনা সফটওয়য্ার এর মা�েম সড়ক ও
জনপথ অিধদ েরর ই-িজিপর মা�েম �ি�য়াকৃত দরপ�সমূেহর
�ি�য়াকরণ,
দরপ�
অনুেমাদন,
নঃমূ�ায়ন
এবং
নঃ�ি�য়াকরেণর কায ৰ্�ম সহেজ মিনটিরং করা যাে�

৭5

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
�ক� অ�গিত মিনটিরং সফটওয়য্ার চা করা হেয়েছ
যানবাহন �ব�াপনা সফটওয়য্ার এর মা�েম িবআরিটিসর �েতয্কিট
বােসর অব�ান ও বতৰ্মান অব�া হালনাগাদকরণ এবং বাসিভি�ক ৈদিনক
ৰ্ করা আেছ
আয়-�েয়র িহসাব এি করার �ব�া অ� �
িবেদশ মণ ডাটােবজ সফটওয়য্াের এ িবভাগ এবং অধীন� দ র/সং�ার
সকল কমৰ্কতৰ্ার িবেদশ মেণর ত� এি করা হয়
Road Index চা করা হেয়েছ এবং

অনলাইেন লান ৰ্ার াইিভং লাইেস ইসুয্র জ েপাট ৰ্াল েডেভলপেম করা
হেয়েছ (www.bsp.brta.gov.bd)

চয্ােল�
পিরকি�ত সময়সীমার মে� �ক� বা�বায়ন, ণগতমান বজায় রাখা
এবং স�ািদত সড়ক অবকাঠােমার �তয্ািশত �ায়ী�করণ
সড়ক িনমৰ্াণ ও র�ণােব�েণর জ
গেড় না উঠা

�তয্ািশত মােনর িনমৰ্াণ �িত�ান

ৈবি ক জলবায়ু পিরবতৰ্েনর কারেণ দী ৰ্�ায়ী
মহাসড়কসমূেহর �িত

ি পােতর ফেল

িবিভ� সং�ার �তয্ািশত সহেযািগতার অভােব াকা ও পা বত এলাকার
পিরবহন অবকাঠােমাসমূহ িনমৰ্ােণর ে�ে� সম�য়হীনতা
অপয ৰ্া িভআইিস
গণসেচতনতা, পয ৰ্া অবকাঠােমা ও �িশি�ত গাড়ী চালেকর অভাব এবং
পিরবহন মািলক সিমিতর অনাকাি ত হ�ে�প

ভিবষয্ৎ পিরক�না
সকল ে�ণীর মহাসড়ক আগামী প চ বছেরর মে� ৮৫ শতাংশ Fair to Good
Condition-এ উ�ীতকরণ এবং জাতীয় মহাসড়কসমূহেক (ে া-মুিভং
েভিহকয্ােলর জ আলাদা েলনসহ) পয ৰ্ায়�েম ৪ েলেন উ�ীতকরণ ও
রু পূণ ৰ্ মহাসড়ক েনটওয়ােকৰ্র েকৗশলগত �ােন এে ল েলাড িনয়�ণ েক
�াপেনর পিরক�না রেয়েছ
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

াকা মহানগরীর যানজট িনরসেন
MRT Line-6 �ক�িট
ত
বা�বায়েনর পাশাপািশ MRT
Line-1 ও MRT Line-5 এর DPP
অনুেমাদন �ি�য়াধীন রেয়েছ
আগামী ১০ বছেরর মে� সড়ক
দু ৰ্টনার হার ৩০
াস করার
পিরক�না �হণ করা হেয়েছ এবং
িবআরিটিস র
০৩িট
�িশ�ণ
ইনি িটউট, ১৭িট �িশ�ণ েক
আ িনকায়ন ও শি�শালীকরণসহ
আরও ০৫িট ে িনং েস ার �াপন,
ই-িটেকিটং ও িডিজটাল ি ট
ােনজেম চা করা হেব

৭6

েলিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়

রূপক�
আইনী �ব�ায় জনগেণর অিভগ তা (Access)
এবং উ�ত মানবািধকার পিরি�িত

অিভলক্ষয্
আইনী কাঠােমােক শি�শালী ও যুেগাপেযাগী
করার মা�েম আইেনর শাসন �িত�া এবং
মানবািধকার পিরি�িতর উ�য়েন সহায়তা করা

েকৗশলগত উে�শয্

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
আইন, অ�ােদশ, িবিধমালা, �িবধানমালা ও আইেনর �মতাস��
অ া ইন েম এবং জাতীয় ও আ�জৰ্ািতক চুি�, কনেভনশন,
ি িট, ইতয্ািদর খসড়া �ণয়ন ও িনরী�াসহ উহােদর হালনাগাদকরণ,
সংকলন ও �কাশনার কাজ করা হেয়েছ
বাংলােদশ েকাড ৩০জুন, ২০১৮ পয ৰ্� হালনাগাদ সংেশািধত
আকাের ৪২ খে �কািশত হেয়েছ
ওেয়বসাইেট ল জ অব বাংলােদশ (http://bdlaws. minlaw.
gov.bd)িশেরানােম একিট ওেয়বসাইেটর িলংক রেয়েছ যার
মা�েম বাংলােদেশর �চিলত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হে�
সা িতক বছরসমূেহর �ণীত ১৪৫িট আইন

সরকােরর ম�ণালয়-িবভাগ-অ া �িত�ানেক পরামশৰ্
�দােনর মা�েম আইনী িবষয়সমূহ সুসংহতকরণ

০৭িট অ�ােদশ

রাে�র আইনী কাঠােমার উ�য়ন এবং

৫০িট আইন/ অ�ােদশ/ িবিধমালা/চুি� অনুিদত হেয়েছ

১১১৪িট এস,আর,ও হালনাগাদ করা হেয়েছ এবং

েদেশ মানবািধকার সংর�ণ ও উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৪.৪৯

২০১৭-২০১৮

৮৯.০০

২০১৬-২০১৭

৯০.২৫

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
এ িবভােগর ওেয়বসাইেটর এে স www.
legislativediv.gov.bd ওেয়বসাইটিট বাংলা ও
ইংেরিজ উভয় ভাষায় াউজ করা যায় এবং
িনয়িমত হালনাগাদ করা হয় এবং
ওেয়বসাইট �বহারকারীগণ এ িবভাগ স�েকৰ্ এবং এ
িবভােগর মা�েম বা�বািয়ত সরকােরর িবিভ�
কায ৰ্�ম স�েকৰ্ ত� সং�হ করেত স�ম হে�ন

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

চয্ােল�
রাে�র আইনী কাঠােমার উ�য়নেক রাি�ত করার িনিমে� সকল
আইন, অ�ােদশ, িবিধমালা, �িবধানমালা ও আইেনর
�মতাস�� অ া ইন েম এবং জাতীয় ও আ�জৰ্ািতক চুি�,
কনেভনশন, ি িট, ইতয্ািদর খসড়া �ণয়ন ও িনরী�াসহ উহােদর
হালনাগাদকরণ, সংকলন, ভাষা�র ও �কাশনার লে�য্ গৃহীত
কায ৰ্ািদ ৈব�ািনক প�িতেত িব � কের দ�তার সােথ
িনরিবি��ভােব স�াদেনর জ এ িবভােগর �িশি�ত জনবেলর
এবং �েয়াজনীয় সর ামািদর অ�তুলতা রেয়েছ

ভিবষয্ৎ পিরক�না
আইন, অ�ােদশ, িবিধমালা, �িবধানমালা ও আইেনর
�মতাস�� অ া ইন েম এবং জাতীয় ও আ�জৰ্ািতক চুি�,
কনেভনশন, ি িট, ইতয্ািদর খসড়া �ণয়ন ও িনরী�া কায ৰ্ািদ
স�াদেনর লে�য্ একিট সুিনি ৰ্ কাঠােমা �ণয়ন কের িব�মান
েলিজসেলিটভ েড�বুক হালনাগাদকরণসহ উ� কায ৰ্ মানস�� ও
িনরিবি��ভােব স�াদেনর জ
�িশি�ত জনবল এবং
�েয়াজনীয় সর ামািদর ি�র কায ৰ্�ম �হণ
৭

পিরক�না িবভাগ
পিরক�না ম�ণালয়

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�

Delta Plan 100 �ণয়ন ও �কািশত হেয়েছ

েটকসই, সময়াব� ও কায ৰ্কর আথ ৰ্-সামািজক
উ�য়ন পিরক�না

েটকসই উ�য়ন অভী অজৰ্েনর জ স ম প ম বািষ ৰ্ক
পিরক�নােত SDG- এর ল�য্মা�া অ�ভূৰ্� করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
অংশ�হণমূলক

জাতীয়

উ�য়ন

পিরক�না,

নীিতমালা, েকৗশল ও কায ৰ্কর স�দ �ব�াপনার

জাতীয় পিরক�না ও উ�য়ন একােডিম (এনএিপিড)
িবগত ৩ বছের �� ও দী ৰ্ েময়াদী ২০২িট েকােসরৰ্ মা�েম
৬৪৭৮জনেক �িশ�ণ �দান এবং ১০িট গেবষণা কায ৰ্�ম
পিরচালনা কেরেছ

মা�েম েটকসই উ�য়ন

েকৗশলগত উে�শয্
কায ৰ্কর পিরক�না
উ�য়ন রাি�তকরণ

�ণয়েনর

ৰ্ উ�য়ন কমৰ্সূিচর (এিডিপ) আকার িনধ ৰ্ারণ,
বািষক
খাতওয়ারী স�দ ব ন এবং পিরক�না কিমশেনর িবিভ�
েস র/িবভাগ ও ম�ণালয়/িবভােগর সােথ সম�য় সাধন
সহজ হেয়েছ

মা�েম

জাতীয়

উ�য়ন ও �শাসিনক কায ৰ্�েম দ�তা ি� এবং
উ�য়ন �কে�র �ি�য়াকরণ রাি�তকরণ, �য় খাত
সংেশাধন ও অেথ ৰ্র ন:উপেযাজন

িবগত (িতন) বছের এিপএ’র
বা�বায়েনর ফলাফল
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৪.২২

২০১৭-২০১৮

৮২.৫৫

২০১৬-২০১৭

৮৯.

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

বাংলােদশ উ�য়ন গেবষণা �িত�ান (িবআইিডএস)
িবগত িতন বছের ৭২িট সমী�া স�াদন, আ�জৰ্ািতক
মানস�� ৈ�মািসক িভি�েত ১২িট ইংেরিজ জান ৰ্াল ও
২৩িট িরসাচ ৰ্ মেনা�াফ �কাশ এবং ৬৯িট
েসিমনার/ওয়াকৰ্শপ স�� কেরেছ
এিপএ কায ৰ্�েমর সােথ �মাণক �দােনর শতৰ্ যু�
থাকায় �ক� বা�বায়েন গিতশীলতা ও ��তা ি� েপেয়েছ
কমৰ্কতৰ্ােদর দািয় ও কতৰ্� সুিনিদ ৰ্ করায় কােজ
��তা, জবাবিদিহতা, গিতশীলতা ও েসবার মান ি�
েপেয়েছ
Stakeholder-েদর

সােথ
মতিবিনময়
�ব�া
থাকায় মাঠ পয ৰ্ােয়র সম�া িচি ত ও সমাধান করা সহজ
হেয়েছ এবং
িপিপআর েমাতােবক ই-েট ার কায ৰ্�ম সহিজকরণ
করা হেয়েছ

৭

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই- েসবার িববরণ:
PPS সফটওয়য্ার

এর

মা�েম ম�ণালয়/িবভাগ/দ র/সং�া
হেত �ক� ��াবনা (DPP/TAPP) অনলাইেন দািখল, �ি�য়াকরণ,
পয ৰ্ােলাচনা, িবে ষণ ও মূ�ায়ণ কের মাননীয় পিরক�না ম�ী বা
একেনক ক ক
ৰ্ অনুেমাদন কায ৰ্ স�াদন করা হয় এবং
তীয় ও চতুথ ৰ্ ে�ণীর কমৰ্চারী িনেয়ােগর আেবদন অনলাইেন �হণ
করার �ব�া করা হেয়েছ

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
২০১৮-১৯ অথ ৰ্বছের পিরক�না িবভােগর �া�য্ েক
এর
স�মতা ি�
ৈবেদিশক �িশ�েণ সুেযােগর সমতা িবধান এবং কমৰ্কতৰ্া মেনানয়ন
সহিজকরণ এবং
এসএমএস এর মা�েম িপআরএল গমণকারীেক অবিহতকরণ

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
অনলাইেন গািড়র ির ইিজশন �দান �ব�া চা করণ

ঘ) এস িপ এস’র িববরণ:
পিরক�না িবভাগ ও কিমশেনর কমৰ্কতৰ্া কমৰ্চারীেদর আেবদন
�ি�য়া/িন ি� সহিজকরণ

চয্ােল�
যথাসমেয় �মাণক সং�হ করা
সািব ৰ্ক
এিপএ
কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর সু

কায ৰ্�ম
স�েকৰ্
ধারণার অভাব এবং

সংি

স�নয়কারী িহেসেব এিপএ শাখায় জনবল ও লিজি ক সােপােট ৰ্র
অভাব রেয়েছ

ভিবষয্ৎ পিরক�না
এিপএ সংি

কমৰ্কতৰ্ােদর হােত কলেম �িশ�ণ �দান

এিপএ �েয়াজনীয় জনবল, আসবাবপ�,
ফেটাকিপয়ার সাম�ী সরবরাহ করা
পিরক�না িবভাগ
িডিজটাইেজশন করা

ও

কিমশেনর

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

কি�উটার
সািব ৰ্ক

ও

কায ৰ্�ম

জাতীয় ও অথৈৰ্ নিতক
রু পূণ ৰ্ অথচ
দ�তার
াটিত
রেয়েছ
এমন
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াসমূহেক �ক� দিলল
�ণয়েন সহায়তা �দান এবং
কমৰ্কতৰ্ােদর
এিপএ
ৰ্
উে�াগ বািষক
েগাপণীয়
(এিসআর) অ�ভূৰ্�করণ

বা�বায়ন
�িতেবদেন

৭9

জনিনরাপ া িবভাগ
রা ম�ণালয়

রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

িনরাপদ জীবন ও শাি�পূণ ৰ্ বাংলােদশ

মা�েম

�ণয়ন ও �শাসিনক কায ৰ্�ম বা�বায়ন করা হেয়েছ
অনলাইন

অিভলক্ষয্
অভয্�রীণ আইন-

জনিনরাপ�ার সােথ স�িকৰ্ত আইন, িবিধ ও নীিতমালা
িলশ ি য়াের

কায ৰ্�ম স সারণ

৯৯৯- াশনাল

ইমােজৰ্ি কল েস ার �িত�া ২িট েমে াপিলটন িলশ ইউিনট �িত�া
লা পিরি�িত উ�য়েনর

িনরাপদ জীবন ও শাি�পূণ ৰ্

এি

েটেরািরজম ইউিনট �িত�া সাইবার

িলশ ইউিনট �িত�া

Digital and Internet Forensic Lab এর উ�য়ন ইতয্ািদসহ িলশ

ক ক
ৰ্ �েদয় েসবার মান উ�য়ন করা হেয়েছ

বাংলােদশ গেড় েতালা

বড ৰ্ার গাড ৰ্ বাংলােদশ এর ৪িট নতুন �াটািলয়ন

জন, ২ িট

হাসপাতাল, সীমা� �াংক, দী সীমা� ল, ৯৭িট নতুন িবওিপ, ১িট

েকৗশলগত উে�শয্

এয়ার উইং �াপন ও অতয্া িনক Border Surveillance and

আইন- লা র�া ও জনবা ব েসবা �দান
িনি তকরণ

Response System ও িনজ� ডাটা েস ার �াপেনর মা�েম

সীমা� ও উপ লীয় িনরাপ�া েজারদারকরণ
এবং েদশীয় স�দ র�া

সারােদেশ ৯,২৪,৬৪৫জন আনসার অ ীভূত কের জাতীয় ও �ানীয়

ৰ্ করা হেয়েছ
বািহনীেক শি�শালী ও নগঠন
ৰ্ অনু�ােন সহায়তা �দান KPI, টৈনিতক েজান, িচিকৎসা েক ,
িনবাচন

ত�-�যুি� �বহােরর মা�েম েসবার মান
উ�য়ন

িবমান ব�রসহ রু পূণ ৰ্ �াপনায় ও ৪২০৬িট সং�ার িনরাপ�ায় ৪৮৭২২

িবিভ� েদেশর সােথ আইনস�কৰ্ উ�য়ন

বাংলােদশ েকা

লা সং�া�

গাড ৰ্ এর সদর দ রসহ

িটসমূেহর কাঠােমা

উ�য়নসহ এ বািহনীেত ১িট িট, ২িট উ�ত হারবার েপে াল েবাট, ১০িট
আ িনক হাই ি ড েবাট সংেযািজত হেয়েছ

মানবস�দ উ�য়ন এবং
দুন িত �িতেরাধ ও জবাবিদিহ িনি তকরণ

মুি�যুে�র

সময়

সং িটত

মানবতা

িবেরাধী

অপরােধর

িবচােরর জ গ ত আ�জৰ্ািতক অপরাধ াইবুয্নােলর তদ� সং�া এ
সং�া� িবচাের তদ� কায ৰ্ স�াদেনর লে�য্ ২৫নেভ�র ২০১৯ তািরখ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

জন আনসার অ ীভূত কের িনরাপ�া �দান করা হেয়েছ

পয ৰ্� ৬৪িট মামলায় ২৮৭ জেনর িবরুে� তদ� কায ৰ্ স�� কেরেছ,
ত�ে� ৩০িট মামলা িন ি� হেয়েছ এবং
অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৩.৫৬

২০১৭-২০১৮

৮৮.৫৯

২০১৬-২০১৭

3.30

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

েদেশর

সকল

আইন

�েয়াগকারী

নজরদাির সুিবধা বাড়ােনার লে�

সং�ার

আইনস�ত

াশনাল েটিলকিমউিনেকশন

মিনটিরং েস ার (এনিটএমিস)-েত Open Source Intelligence
Technology (OSINT) সংেযািজত হেয়েছ

0

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
RFID এি পাস চা করণ

ইিজ পাস চা করণ
অনলাইন িভিজটরস পাস ইসুয্ িসে ম চা করণ
েভিহকয্াল ে�িনং িসে ম �াপন এবং
অভয্�রীণ কমৰ্পিরেবশ উ�য়ন

চয্ােল�
মাদেকর িব�ার েরাধ
আ িনক ত� �যুি�র যুেগ নাগিরক িনরাপ�া েসবা শত ভাগ
িনি তকরণ এবং
�যুি� �বহার কের স�াস েমাকােবলা অ তম চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
জনবা ব আইন

লা বািহনী গঠন

িডিজটাল িনরাপ�া মিনটিরং �ব�া গেড় েতালা
সাইবার �াইম �িতেরাধ
সীমা� সড়ক িনমৰ্াণ ও ক টাতােরর েবড়া িনমৰ্াণ
আনসার ও িভিডিপ বািহনীর স�মতা ি�করণ
আ িনক সর াম েযমন েহিলক ার, িবিভ� ধরেনর জলযান
সং�হ এবং
াশনাল ইমােজৰ্ি কল েস ার (৯৯৯) এর েরসপ
(response time) ০৫ িমিনেট নািমেয় আনা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

টাইম

৮1

মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

েজ ার সমতািভি�ক সমাজ �িত�া
ও সুরি�ত িশশু

বা�িববাহ েরােধ বা�িববাহ আইন, ২০১৭ �ণয়ন করা হেয়েছ
৫৬.২ ল� দুঃ� নারীেক খা� সহায়তা (িভিজিড) �দান করা হেয়েছ
৩১.২৪ ল� দির� ও গভৰ্বতী মা েক মা
করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
নারী ও িশশু অিধকার �িত�া এবং
�মতায়নসহ উ�য়েনর মূলধারায় নারীেদর
স��করেণর মা�েম েজ ার সমতািভি�ক
সমাজ �িত�া ও িশশুর সুর�া িনি তকরণ

েকৗশলগত উে�শয্
নারীর �মতায়ন ও িশশু িবকাশ
নারী ও িশশুর সামািজক িনরাপ�া
েজারদারকরণ
নারী ও িশশুর সুর�া, িনয ৰ্াতন �িতেরাধ ও
অিধকার �িত�া

কালীন ভাতা �দান

শহরা েল ১১.৫০৩ ল� কমৰ্জীবী মিহলােক �াকেটিটং ভাতা �দান
করা হেয়েছ
৯৯৭৮জন িনয ৰ্ািতত দুঃ� মিহলা ও িশশুেদর আিথ ৰ্ক সহায়তা �দান
করা হেয়েছ
আ িনক ত� �যুি�র উপর ১৩৬২০ জন নারী ও িশশুেক �িশ�ণ
�দান করা হেয়েছ
নারী িনয ৰ্াতন �িতেরােধ ওয়ান প �াইিসস েস ার ও েসেলর
মা�েম ৭০৪৭১ জনেক েসবা �দান করা হেয়েছ
৪৪৬৫৮জন িনয ৰ্ািতত নারী ও িশশুেক মেনাসামািজক কাউে িলং
�দান করা হেয়েছ
২৮৭৯১জন েরািহংগা নারী ও িশশুেদর মেনাসামািজক কাউে িলং
�দান করা হেয়েছ
নারী ও িশশু িনয ৰ্াতন �িতেরােধ াশনাল েহ� লাইন েস ােরর
মা�েম ২৪.৮৪ ল� জনেক েসবা �দান করা হেয়েছ

পিলিস ও এয্াডেভােকসী স�মতা ি� এবং

বা�িববাহ �িতেরােধ ১০৩৩৫০িট উঠান ৈবঠক, েসিমনার ও কমৰ্শালার
আেয়াজন করা হেয়েছ

�ািত�ািনক স�মতা ি�

বা�িববােহর হার ৬২.৮ ভাগ েথেক ৬২ ভােগ নািমেয় আনা হেয়েছ
মিহলােদর আ -কমৰ্সং�ােনর জ
�দান করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথবৰ্ ছর

অিজৰ্ত ন�র

নারী �মতায়েন অবদােনর জ
�দান করা হেয়েছ

১৯৮৯৯ জন নারীেক

�

১১০ জন নারীেক জিয়তা

ণ
র�ার

১৩৭০৭িট িকেশার িকেশারী াব গঠেনরর মা�েম িকেশারীেদর �িত
ইিতবাচত আচরণ পিরবতৰ্েন সেচতনতা কায ৰ্�ম পিরচালনা করা হে�
িশশু একােডিমর মা�েম ৩৬১০িট িশশু িবকাশ েক
করা হেয়েছ

পিরচালনা

২০১৮-২০১৯

৮৩.৫৪

২০১৭-২০১৮

৯৩.৫৬

১৭ই মাচ ৰ্ জাতীয় িশশু িদবস এবং ব ব র জ�িদেন ৫.৪৯২ ল�
িশশুেক র�ার �দান করা হেয়েছ এবং

২০১৬-২০১৭

৯৮.৫১

েদেশ/িবেদেশ নারী উে�া�ােদর উৎপািদত পে র ২৭৯৩িট �দশৰ্নী
আেয়াজন করা হেয়েছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
) মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালয়:
Accelerating Protection for Children �কে�র আওতায় িকেশার-িকেশারী

াব ডাটােবজ ও িজআইএস াপ এ াব এর অব�ান এবং
নারী ও িশশু িনয ৰ্াতন �িতেরােধ জয় েমাবাইল অয্াপ চা করণ

) মিহলা িবষয়ক অিধদ�র:
িভিজিড কমৰ্সূিচ র উপকােভাগী িনব ৰ্াচেনর জ অনলাইেন আেবদন �হণ
কমৰ্জীবী �াকেটিটং মাদার সহায়তা তহিবল কমৰ্সূিচর অনলাইেন
আেবদন �হণ এবং G2P েত ভাতা �হণ এবং
দির� মার মা কাল ভাতা কমৰ্সূিচর অনলাইেন আেবদন �হণ
এবং G2P েত ভাতা �হণ

) বাংলােদশ িশশু একােডমী:
লাইে ির অেটােমশন-েশখ রােসল িশশু � াগাের ই-বুক সািভৰ্স

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
জাতীয় মিহলা সং�ার ৬৪িট েজলা এবং ৫০িট উপেজলার ে ড
�িশ�ণাথ েদর ভাতা �িশ�ণাথ েদর নােম সরাসির একাউে র/েমাবাইল
�াংিকং এর মা�েম �দান
গ) এসআইিপ’র িববরণ:
িডিজটাল হািজরা েমিশন

ঘ) এসিপএস’র িববরণ:
নারী ও িকেশারীেদর সাইবার �াইম �িতকার িবষেয় সেচতন করা
বা� িববাহ িনেরােধর িবষেয় সেচতনতা ি�র জ সাপ
েখলনা
ৈতিরকরণ
মেন িশশুেদর বই পড়ায় উৎসািহত করেণর লে�য্ কমলা র েরলে শেন
িশশু কন ৰ্ার �াপন এবং
পিরেবশবা ব চুলা �বহােরর সেচতনতা ি�করণ

চয্ােল�

ভিবষয্ৎ পিরক�না
�েয়াজনীয়
সং�ক
িনেয়াগ এবং দ�তা ি�

জনবল

এিপএ এবং অ া
�িশ�ণ �দান এবং

িবষেয়

মাঠ পয ৰ্ােয়
ি� করা

সুিবধা

ই ারেনট

কমৰ্কতৰ্ােদর যথাযথ �িশ�েণর অভাব এবং মাঠ পয ৰ্ােয় কমৰ্কতৰ্ার অ�তুলতা
সময়মািফক �িতেবদন � ত ও েপশ করা এবং
মাঠ পয ৰ্ােয় ই ারেনট সুিবধার অ�তুলতা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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েরলপথ ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

িনরাপদ, সা�য়ী, আ িনক ও পিরেবশবা ব
েরলওেয় পিরবহন �ব�া

২৮২.৪৬ িকঃিমঃ নতুন েরল লাইন িনমৰ্াণ
৪১.৫০ িকঃিমঃ িমটারেগজ েরললাইন েয়লেগেজ পা�র
২১৯.৯ িকঃিমঃ েরল লাইন নব ৰ্াসন/ নঃিনমৰ্াণ

অিভলক্ষয্

৩৮িট নতুন ে শন িবি ং িনমৰ্াণ

েরলওেয় পিরবহন �ব�া স সারণ এবং
আ িনকায়েনর মা�েম েদশ�াপী িনরাপদ,
সা�য়ী, দ� ও পিরেবশবা ব েরলওেয়
েনটওয়াকৰ্ গেড় েতালা

েকৗশলগত উে�শয্
েরলওেয়র অবকাঠােমা উ�য়ন ও স সারণ
দ�, উ�ত, আরামদায়ক এবং িনরাপদ েরল
েসবা �দান
েরািলং ক উ�য়ন (সং�হ, নব ৰ্াসন ও
র�ণােব�ণ) এবং

৫৫িট ে শন িবি ং নব ৰ্াসন/ নঃিনমৰ্াণ
৩১৩িট নতুন েরলেসতু িনমৰ্াণ
১৭৪িট েরলেসতু নব ৰ্াসন/ নঃিনমৰ্াণ
৪৫৬িট (২২০িট িবিজ ও ২৩৬িট এমিজ) যা�ীবাহী কয্ােরজ সং�হ
৪০০িট যা�ীবাহী কয্ােরজ নব ৰ্াসন
৮৩িট ে শন িসগ ািলং �ব�ার উ�য়ন ও আ িনকায়ন
৫০িট নতুন ে ন চা করণ
১৪িট িব�মান ে ন সািভৰ্স/রুট বিধ ৰ্তকরণ
৪িট িরিলফ ে�ন সং�হ
২িট ে ন ওয়ািশং য্া সং�হ
২ িট েলােকােমািটভ িসমুেলটর সং�হ
তারাকাি�-ব ব েসতু (পূব ৰ্): ৩৫ িকঃিমঃ,পাবনা- ালারচর ৭৮.৮০ িকঃিমঃ
এবং আমনুরা বাইপাস ২ িকঃিমঃ নতুন েরলওেয় েসকশন িনমৰ্াণ

রাজ� আয় ি�করণ

কা খালী-ভািটয়াপাড়া (৭৫.৫০ িকঃিমঃ), প চুিরয়া-ফিরদ র (২৫ িকঃিমঃ),
এবং িবরল-রািধকা র (৮.৫০ িকঃিমঃ) ব েরলওেয় েসকশন নঃচা করণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র

অনলাইন ও েমাবাইল েফােন িটেকিটং �ব�া চা করণ
যা�ীেদর ত� �দােনর জ কল েস ার ১৩১ চা করণ

অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৩.৩৪

২০১৭-২০১৮

৮০.৫৭

২০১৬-২০১৭

৯০.৭৮

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

২৯ িট েরল ে শন এবং রু পূণ ৰ্ �াপনা িসিস কয্ােমরার আওতায় আনা
হেয়েছ
েরলওেয়র যা�ী ও স�েদর িনরাপ�া িনি তকে� েরলওেয় িনরাপ�া
বািহনী আইনপাশ করা হেয়েছ এবং
যা�ীসাধারণেক িটেকিটং, ে েনর ভাড়া ও অ া ত� সং�া� সুিবধা
�দােনর লে�য্ েমাবাইল এয্াপ েরলেসবা চা করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
েমাবাইল েফােনর (রিব) মা�েম ১৩১ ন�ের এসএমএস কের কাি
ে েনর িটেকট �া তা স�েকৰ্ জানার সািভৰ্স চা করা হেয়েছ

ত

েমাবাইল এয্াপ েরল েসবা চা করা হেয়েছ
ে ন য্ািকং ও মিনটিরং িসে ম (িটিটএমএস) স সারণ করা হেয়েছ
েসবা সহিজকরেণর অংশ িহসােব িটেকট �া তা সহজ করেত ৫ িদেনর
পিরবেতৰ্ ১০িদন পূেব ৰ্ ে েনর িটেকট �দান এবং কােলাবাজাির েরাধকে�
৩ ার পিরবেতৰ্ ৩িদন পূেব ৰ্ িটেকট িরফা করার িবধান চা করা
হেয়েছ
আ�ঃনগর ে েন েমাবাইল চািজৰ্ং পেয় �াপন করা হেয়েছ এবং
ে েন দািয় পালনকারী গাডেৰ্ দর সহেজ বহনেযা
�দান করা হেয়েছ

চাকাযু� ল ব

চয্ােল�
যা�ী ও মালামাল পিরবহেনর স�মতা ি�, মণ সময় াসকরণ,
রাজ� আয় ি�করণ, �েয়াজন অনুযায়ী নতুন েরলপথ িনমৰ্া ণ এবং
রু পূণ ৰ্ কিরেডার েলা ডাবল লাইেন উ�ীতকরণ এবং
তাছাড়া, চািহদার তুলনায় েকাচ ও েলােকােমািটভ এর ��তা এবং
েগজ ইউিনিফেকশন না থাকায় েদেশর দু অ েলর মে� সরাসির ে ন
পিরচালনা করেত না পারা অ তম চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
েদেশর সকল েজলােক েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্র আওতায় আনার লে�য্
৮৫৬.২৫ িকঃিমঃ নতুন েরল লাইন িনমৰ্াণ
রু পূণ ৰ্ েরলপথ কিরেডার েলা ডাবল লাইেন উ�ীত করার জ
১১১০.৫০ িকঃিমঃ েয়লেগজ ডাবল লাইন িনমৰ্াণ
েদেশর সকল েরলপথেক েগজ ইউিনিফেকশন এর আওতায় আনয়ন কের
আ�জৰ্ািতক, আ িলক ও উপ-আ িলক েরল েযাগােযাগ �ব�ার �বতৰ্ন
করার পিরক�না
বাংলােদশ েরলওেয়র আয় ি�র জ কে ইনার পিরবহণ ি�র পদে�প

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

চািহদা অনুযায়ী ে ন পিরচালনার
জ ১০০িট নতুন েলােকােমািটভ,
১১২০িট যা�ীবাহী েকাচ, ১িট
িসমুেলটর ও ৪িট িরিলফ ে�ন
সং�হ
৬২৪িট েকাচ নব ৰ্াসন এবং ৮১িট
ে শেনর িসগ ািলং �ব�া
আ িনকায়ন এবং
েরলপথ এবং েরািলং কসমূহ
র�ণােব�েণর জ
পয ৰ্ায়�েম
যাি�ক প�িতর �েয়াগ ও ইেলি ক
াকশন
�ব�া
�বতৰ্ন সহ
তগিতস�� ে ন চা করার
পিরক�না রেয়েছ
5

যুব ও ীড়া ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

জাতীয় উ�য়েন দ� যুবশি� এবং

েজলা পয ৰ্ােয় ১১িট আবািসক যুব �িশ�ণ েক িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

সু�া�য্ ও িবেনাদেনর জ �ীড়া

এসিডিজ ও প বািষ ৰ্কী পিরক�নার সােথ এলাইনেম কের কমৰ্�তয্াশী
যুবেদর জ ০৮িট যুেগাপেযাগী �িশ�ণ েকাস ৰ্ অ�ভূৰ্�করণ ও পিরচালনা
করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্

৬ িট িবষেয় ই-লািন ৰ্ং কনেট এর মা�েম �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ

�িশ�েণর মা�েম দ� ও
উৎপাদনশীল যুব সমাজ গঠন
এবং �ীড়াে�ে� জাতীয় ও
আ�জৰ্ া িতক পয ৰ্ােয় উৎকষ ৰ্ সাধন

যুবেদর �িশ�েণর জ ৬৪িট েজলায় ৭৭িট আ িনক সুিবধা স�িলত
কি�উটার �াব �াপন করা হেয়েছ
১৫ ল� ১০ হাজার ৮৭৩ জন কমৰ্�তয্াশী যুবকেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
আ কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ ি র লে� ২ ল� ৮২ হাজার ৬১০ জন আ কম
ও উে�া�া ৈতির করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্

�িশ�ণ �া ১ ল� ৯৬ হাজার ৯০২ জন যুবেকর মাে ৫০০ েকািট ৯৮ ল�
৮৩ হাজার টাকা যুব ণ িবতরণ করা হেয়েছ

দ�, উৎপাদন�ম ও সেচতন যুব
সমাজ গঠন

াশনাল সািভৰ্স কমৰ্সূিচর মা�েম ২ ল� ২৯ হাজার ৭৩৩ জনেক �িশ�ণ
�দান ও ২ ল� ২৭ হাজার ৪০২ জেনর অ�ায়ী কমৰ্সং�ান ি করা হেয়েছ

�ীড়ার মােনা�য়ন ও িবকাশ

যুব সংগঠন (িনব ন এবং পিরচালনা) আইন ২০১৫, যুব সংগঠন (িনব ন ও
পিরচালনা) িবিধমালা ২০১৭, জাতীয় যুবনীিত ২০১৭ �ণয়ন করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮৩.০৮

২০১৭-২০১৮

৮৯.৪৯

২০১৬-২০১৭

৮৮.৯৯

যুবকেমৰ্ অন নিজর �াপেনর �ীকৃিত� প ১১১জনেক জাতীয় যুব র�ার
�দান করা হেয়েছ
২০১৪-১৫ অথ ৰ্বছর হেত েফ য়াির ২০২০ পয ৰ্� �ীড়া �িতভা অে�ষণ করা
হেয়েছ 14 6জন
�ীড়ার িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ ৪৩৬৮৮জনেক
�ােচলর অব িফিজকয্াল এ েকশন িবষেয় িশ�া দান করা হেয়েছ ২৮৬১ জনেক
২০১৮-১৯ অথবৰ্ ছের ১০৫০ জনেক ১৫,০০০/-টাকা কের েমাট
১,৫৭,৫০,০০০/-টাকা অস�ল, আহত, অসমথ ৰ্ ও দু� �ীড়ােসবী এবং
তােদর পিরবােরর সদ�েক মািসক ভাতা/এককালীন অনুদান �দান করা হেয়েছ
এনএসিস ক ক
ৰ্ �ীড়া সাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ 5 9িট �িত�ানেক আিথ ৰ্ক
অনুদান �দান করা হেয়েছ 60 িট �ীড়া াব/�িত�ানেক এবং
আ�জৰ্ািতক �ীড়া �িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ 9 িট

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

6

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
অনলাইন ণ �ি�য়াকরণ
অনলাইন �িশ�ণ আেবদন
অনলাইন যুব সংগঠন িনব ন
ই-িজিপ

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
লািন ৰ্ং কনেট
ে িনং এেটনেড

ােনজেম সফটওয়য্ার � ত
য্ািকং িসে ম

িসে ম েজনােরেটড অনলাইন ণ িরেপাট ৰ্ �ি�য়াকরণ
েমাবাইল �াংিকং এর মা�েম েণর িকি� আদায়
অনলাইেনর মা�েম কেলজ িফস আদায়
অনলাইেনর মা�েম �ীড়া সর ােমর আেবদন �হণ ও বরা �দােনর ত�
�দান
অনলাইেনর মা�েম দু�, আহত ও অস�ল �ীড়ািবদেদর জ
ক�াণ অনুদান �দান
অনলাইেনর মা�েম সফল যুব সংগঠক/যুব সংগঠনেক অনুদান
�দান এবং
�াধীন বাংলা ফুটবল িটেমর সদ�েদর মািসক ভাতা ই-�াংিকং মা�েম �দান

গ) এস িপ এস’র িববরণ:
চলমান: ১৮ েজলার �িশ�ণ সনদ �দান সহিজকরণ

ভিবষয্ৎ পিরক�না
এিপএ কায ৰ্�েমর ল�য্মা�া অনুযায়ী
বােজট পিরক�না ও বরা �দান
অথ ৰ্বছেরর শুরুেত বােজট ছাড়করণ

চয্ােল�
কমৰ্সূিচ বা�বায়েনর ে�ে� িবলে� বােজট বরা �াি
এিপএ িবষেয় অপয ৰ্া �িশ�ণ
ণমূল পয ৰ্ােয় েখেলায়াড়েদর �ীড়াে�ে� সকল সুিবধা �দান করা এবং
দী ৰ্েময়ািদ �িশ�ণ কায ৰ্�েম ছা�-ছা�ীেদর ধের রাখা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

জনবল সংকট র করা এবং
িব�ানিভি�ক �ীড়া �িশ�েণর
মা�েম জাতীয় ও আ�জৰ্ািতকমােনর
েখেলায়াড় ৈতির করা

া�য্ িশক্ষা ও পিরবারকলয্াণ িবভাগ
া�য্ ও পিরবারকলয্াণ ম�ণালয়

রূপক�
সকেলর জ মান স�ত �া�য্ িশ�া এবং সা�য়ী
পিরবার পিরক�না েসবা

অিভলক্ষয্
�া�য্ জনসং�া ও ি খােতর উ�য়েনর মা�েম মান
স�ত �া�য্ িশ�া এবং সবার জ সা�য়ী ও ণগত
পিরবার পিরক�না েসবা

েকৗশলগত উে�শয্
মানস�ত �া�য্ িশ�ার সুেযাগ স সারণ
অবকাঠােমা স সারণ, েমরামত ও পিরদশৰ্ন
পিরবার পিরক�না িবভােগর গিতশীলতা আনযন,
সাব ৰ্জনীন পিরবার পিরক�না েসবা এবং মা, িশশু ও
�জনন �া�য্ েসবার স সারণ ও �চার কায ৰ্�ম এবং
গেবষণা ও �িশ�েণর সুেযাগ স সারণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

মা তুয্র হার (�িত হাজার জীিবত জে�) াস েপেয় ১.৬৯
হেয়েছ (SVRS- 01 )
নবজাতেকর তুয্হার �িত হাজাের াস েপেয় ১৬ হেয়েছ
(SVRS- 01 ) এবং ৫ বছেরর কম বয়সী িশশু তুয্র হার (�িত
হাজার জীিবত জে�) াস েপেয় ২৯ হেয়েছ (SVRS- 01 )
�ািত�ািনক েডিলভাির ি� েপেয় বতৰ্মােন ৫০ হেয়েছ
EMIS �বহারকারী ইউিনয়ন �া�য্ ও পিরবার ক�াণ েকে র
সং�া ১৪৯িটেত উ�ীত হেয়েছ
২৮৫৪ িট ইউিনয়ন েক হেত ২৪/৭ (সাব ৰ্�িণক) �াভািবক �সব
েসবা �দান করা হে�
৫৮ িট মা ও িশশু ক�াণ েকে ে িফিডং কন ৰ্ার চা করা হেয়েছ
াকার িমর ের লাল
মা ও িশশু �া�য্ ই িটিটউট
চা করা হেয়েছ
েমিডেকল িব িব�ালেয়র সং�া ৪িট েত এবং সরকাির
েমিডেকল কেলেজর সং�া ৩৬িট েত উ�ীত করা হেয়েছ
�া�য্ িশ�া �িত�ান ৫৯৬ িট ি� েপেয় বতৰ্মােন ৮০৯িট হেয়েছ
�া�য্ িশ�া অিধদ র গঠন করা হেয়েছ (েগেজট �কাশ:
২৪/১১/২০১৯)
Bangladesh Health Facility Survey (BHFS) 2017 এবং
Bangladesh Demographic and Health Survey
(BDHS) 01 -1 স�� হেয়েছ এবং

পেদর িবপরীেত ৮০

িনেয়াগ �দান স�� হেয়েছ

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮২.৬১

২০১৭-২০১৮

৯৪.০৫

২০১৬-২০১৭

৯২.০৪

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

২০১৮-১৯ অথ ৰ্বছের পিরবার পিরক�না অিধদ েরর ১০১িট �য়
কায ৰ্�েমর মে� ৩৮িট ইিজিপর মা�েম স�� হেয়েছ

জনসং�া ি�র হার াস েপেয় ১.৩৩
হেয়েছ
(SVRS- 01 )
েমাট �জনন হার বা নারী �িত গড় স�ান জ�দােনর হার
াস েপেয় বতৰ্মােন ২.০৫ হেয়েছ (SVRS- 01 )
জ�িনয়�ণ প�িত �বহারকারীর হার েবেড় ৬৩.১
হেয়েছ (SVRS- 01 )

পিরবার পিরক�না, জরুির �সূিত েসবা, নবজাতক ও
িশশু েসবা, ৈকেশার ও �জনন �া�য্ েসবা �দােনর জ সুিখ
পিরবার শীষ ৰ্ক ২৪/৭ কল েস ার (ন�র ১৬৭৬৭) �াপন করা
হেয়েছ এবং

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভেয়স-কল -এর মা�েম গভৰ্বতী মােয়েদর �া�য্েসবা �দান

ক) ই-েসবার িববরণ:
েমাবাইল এয্াপস িভি�ক Digital Monitoring System (DMS) চা করা হেয়েছ
গভৰ্বতী মা, স�ম দ�িত, িশশু ও নবজাতকেদর েসবা বাতৰ্া �দােন সমি�ত
ই- ল িকট ৈতির করা হেয়েছ
�া�য্, পিরবার পিরক�না ও ি খােত �ব ত সকল উপকরণ স �
িডিজটাল আকৰ্াইভ গেড় েতালা হেয়েছ
Supply Chain Management Portal (SCMP) চা

করা হেয়েছ

(www.scmpbd.org)
পিরবার পিরক�না অিধদ েরর সকল কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর চাকির ও �ি�গত
তে�র ডাটােবজ চা করা হেয়েছ
জাতীয় জনসং�া গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি িটউট (িনেপাট ৰ্) এ ওেয়ব-েবজড
Asset Management System চা করা হেয়েছ
ৰ্ ওেয়ব-েবজড Training Management System চা করা হেয়েছ এবং
িরেপাট এ
নািসংৰ্ ও িমডওয়াইফারী অিধদ ের Personnel Management
Information System (PMIS) চা করা হেয়েছ

া�য্ িশক্ষা �িত ােনর সমি ত অনলাইন ভিতৰ্ কাযৰ্ ম
েমিডেকল, েড াল ও নািস ৰ্ং কেলজসহ সকল সরকাির ও েবসরকাির �া�য্
িশ�া �িত�ােনর ভিতৰ্ পরী�া অনলাইন �ব�াপনায় েক ীয়ভােব স�াদন
করা হে�

ভিবষয্ৎ পিরক�না

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:

০৫িট নতুন FWC �াপন করা

গাজী র েজলার কাপািসয়ােত গভৰ্বতী মােয়েদর ডাটােবজ ৈতির এবং েসবা
মিনটিরং পাইলট �ক� চা করণ

১৫িট নতুন মা ও িশশু ক�াণ েক

েমাবাইল ােসজ এর মা�েম গভৰ্বতী মােয়েদর �ািত�ািনক েসবা
িনি ত করা (এ উে�াগিট ২০১৭ সেন জন�শাসন পদক�া ) এবং
নব িববািহত দ�িতেদর িবেয়র অনু�ােন িগফট ব
বে জ� িনয়�ণ সাম�ী ও িলফেলট থােক

�দান িগফট

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
গাজী র েজলার কাপািসয়ােত গভৰ্ব তী মােয়েদর ডাটােবজ ৈতির এবং
েসবা মিনটিরং পাইলট �ক� চা করণ এবং
িসেলট িবভােগ সা য্কালীন �ােটলাইট কায ৰ্�ম চা

চয্ােল�

�াপন করা
২িট আইএইচিট �াপন করা
২িট নািস ৰ্ং কেলজ �াপন করা
�িতিট েজলায় বা�বতার িনিরেখ
েমিডেকল কেলজ �াপন করা
�েতয্ক

িবভােগ

িব িব�ালয়

েমিডেকল

�াপেনর

কমৰ্

পিরক�না েনয়া হেয়েছ এবং
সারা েদেশ �িতিট েজলায় ১িট কের
২৪/৭ েসবা েক

চা করার কমৰ্

পিরক�না েনয়া হেয়েছ

মাঠ পয ৰ্ােয়র জনবলেক এিপএ িবষেয় �িশি�ত করা এবং অবকাঠােমা
উ�য়ন এিপএ বা�বায়েন এ িবভােগর �ধান চয্ােল

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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মাধয্িমক ও উ িশক্ষা িবভাগ
িশক্ষা ম�ণালয়

রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

সবার জ মানস�ত িশ�া

১০,৫৫,৩০,২৩৩জন
িশ�াথ েদর
মাে
িবনামূে�
১৩৯,৫৭,৮৩,৮৮১ কিপ পা �ক িবতরণ করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
সাধারণ, িব�ান ও �যুি�িভি�ক িশ�া এবং
�িশ�েণর সম�েয় সুিশি�ত, দ� ও উ�ত
ৈনিতকতাস�� মানব স�দ ি

েকৗশলগত উে�শয্
সকল েছেল ও েমেয়র জ িবনাখরেচ/িনখরচায়
(free) ায়স ত ও মানস�ত মা�িমক িশ�া
সমাপন িনি ত করা

০৯িট পাবিলক িব িব�ালয় �াপন করা হেয়েছ এবং ৪৬িট
িব িব�ালয়েক এিপএ চুি�র আওতায় আনা হেয়েছ
মাি িমিডয়া �বহােরর মা�েম ১,৩৪,৫১,০০০িট ে�িণকে�
পাঠদান �দান করা হেয়েছ
মা�িমক পয ৰ্ােয় ২,৪৪,৫৩,০০০ জন ছা�-ছা�ীেদর উপ ি� �দান
করা হেয়েছ
পাবিলক পরী�ায় ফলাফেলর িভি�েত ১২,১৭,০০০জন
িশ�াথ েদর উপ ি� �দান করা হেয়েছ

সকল নারী ও রুেষর জ সা�য়ী ও মানস�ত
উ�িশ�ার সুেযাগ িনি ত করা

মা�িমক িব�ালেয়র ১১,৩৭,০৯৫ জন িশ�কেক �িশ�ণ �দান
করা হেয়েছ

িশ�াে�ে� েজ ার ৈবষ র করা এবং �িতব ী ও
� তাি�ক জনেগা�ীসহ িকেত রেয়েছ এমন
জনেগা�ীর জ মা�িমক ও উ�িশ�া �ের সমান
সুেযাগ িনি ত করা

েবসরকাির িশ�া �িত�ােন ��ভােব িশ�ক িনেয়াগ �দােনর জ
েবসরকাির িশ�ক িনব ন ও �তয্য়ন ক পৰ্ �
(এনিটআরিসএ)-এর মা�েম ৪৯,৯৬৫ জন িশ�ক িনেয়ােগর
সুপািরশ করা হেয়েছ

কায ৰ্কর �িশ�েণর মা�েম িশ�কেদর দ�তা ি�
এবং েযা তাস�� িশ�েকর সং�া উে��েযা
হাের ি� করা এবং
িশশু , �িতব ী ও েজ ার সংেবদনশীল এবং িনরাপদ,
অ� ৰ্ি�মূলক ও কায ৰ্কর িশখন-েশখােনা পিরেবশ
স�িলত িশ�া অবকাঠােমা িনমৰ্াণ ও উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮১.৬৮

২০১৭-২০১৮

৮৯.৭৬

২০১৬-২০১৭

৯৭.৯১

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

পিরদশৰ্ন ও িনরী�া অিধদ র ক ক
ৰ্ ১৬৫৫৪িট িশ�া �িত�ান
পিরদশৰ্ন করা হেয়েছ
পাবিলক পরী�ার ফলাফল ৬০ িদেনর মে� �কাশ করা হে�
াতক পাস/িডি� �েরর ১২,১৯,৩৫২ জন িশ�াথ (৯,৭১,৩১৫জন
ছা�ী এবং ২,৪৮০৩৭ জন ছা�) েক উপ ি� �দান করা হেয়েছ
িশ�কেদর আইিসিট িবষেয় �িশ�ণ �দান এবং ণমূেল ই-েসবা
িনি ত করার লে�য্ ১২৫িট উপেজলায় আইিসিট ে িনং এ িরেসাস ৰ্
েস ার ফর এ েকশন (ইউআইিটআরিসই)�াপন করা হেয়েছ
এ পয ৰ্� ১২৫িট আইিসিট ে িনং এ িরেসাস ৰ্ েস ার ফর
এ েকশন (ইউআইিটআরিসই)-এ ১,৫০,০০০জন িশ�কেক
আইিসিট িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
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িবিভ� িশ�া �িত�ােন ব ব কণ ৰ্ার চা করা হেয়েছ
সব সরকাির কেলজেক ই-ফাইিলংেয়র আওতায় আনার উে�াগ েনওয়া
হেয়েছ এবং
ৰ্
২০১৯ সােল ব ব েশখ মুিজবুর রহমান ও মুি�যু�েক জােনা শীষক
একিট �েজ অতয্� সফলভােব স�� হেয়েছ �েজে র অংশ িহেসেব
ৰ্ �ায় ০১ (এক) ল�
িশ�াথ রা দলব�ভােব ব ব ও মুি�যু� শীষক
িরেপাট ৰ্ ও ড েম াির ৈতির কেরেছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
উ�মা�িমক পয ৰ্ােয় িশ�াথ েদর অনলাইেনর মা�েম ভিতৰ্ �ি�য়া স��
িবিসএস (সাধারণ িশ�া) কয্াডার কমৰ্কতৰ্ােদর বদলীর আেবদন অনলাইেন �হণ
িশ�া �িত�ান এমিপওভূি�র সািব ৰ্ক কায ৰ্ািদ অনলাইেন স��
িশ�া �িত�ান, িশ�ক, িশ�ক-কমৰ্চারীর আিথ ৰ্ক অনুদান-এর আেবদন অনলাইেন
�হণ এবং ডাক িবভােগর িডিজটাল েসবা নগদ এর মা�েম টাকা �দান
িবিসএস (সাধারণ িশ�া) কয্াডার কমৰ্কতৰ্ােদর বিহঃ বাংলােদশ িট অনুেমাদন
অনলাইেন স��
িশ�া �িত�ােনর লাইে িরেত অনলাইন িভি�ক বই আদান-�দান
� প� ফ স েরাধ, িন লৰ্ ও মানস�ত � প�-�ণয়ন, গাইড বই ও
েকািচং-িনভৰ্রতা ব করেত/কমােত অনলাইন � �াংক ৈতির
িব�ালেয়র ােনিজং কিমিটর অনুেমাদন সহিজকরণ
মা�িমক পয ৰ্ােয়র িশ�াথ েদর অনলাইেনর মা�েম ছাড়প� (িট.িস.) �দান এবং
মা�িমক পয ৰ্ােয়র িশ�াথ েদর অনলাইেনর মা�েম েরিজে শন

চয্ােল�
সুিনিদ ৰ্ ও যথাযথ েকৗশলগত উে , কায ৰ্�ম ও কমৰ্স�াদন সূচক িনধ ৰ্ারেণ
দুব ৰ্লতা
সময়াব� পিরক�না অনুসাের কােজ অনীহা
দুব ৰ্ল পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন
�ি�গত কমৰ্ক�াদেনর সে দুব ৰ্ল সংেযাগ
যথাযথ �েণাদনার অভাব
কায ৰ্কর সম�েয়র অভাব
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর গতানুগিতক মেনাভাব এবং
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর ইিতবাচক পিরবতৰ্েনর �িত অনীহা
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
পয ৰ্ায়�েম উপ ি�র আওতা স সারণ
েযা তা স�� িশ�ক িনেয়াগ িনি ত করা
িশ�া �ব�ার মান উ�য়েন িশ�া আইন
�ণয়ন এবং
িশ�কেদর জ যথাযথ �িশ�েণর �ব�া
�হণ
91

েনৗ-পিরবহন ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

িব মােনর ব�র, েমিরটাইম ও েনৗ-পিরবহন
�ব�াপনা

৫৩িট েনৗপথ খনন কের �ায় ১৬০০ িকেলািমটার েনৗপথ উ�ার
করা হেয়েছ
বুিড়গ া, তুরাগ ও শীতল�য্া নদীর তীের �াংক �েটকশনসহ ২০
িকেলািমটার ওয়াকওেয় িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

অিভলক্ষয্
সমু�, েনৗ ও �ল ব�রসমূেহর আ িনকায়ন,
েনৗপেথর না�তা সংর�ণ, েমিরটাইম েস ের দ�
জনবল ি , সা�য়ী ও িনরাপদ যা�ী ও প
পিরবহন এবং ৈবেদিশক বািণজয্ স সারেণ
সহায়তাকরণ

েকৗশলগত উে�শয্
সমু� ব�র ও �লব�রসমূেহর অবকাঠােমা উ�য়ন ও
আ িনকায়েনর মা�েম দ�তা ও েসবার মান ি�

মাদারী র-চরমুগিরয়া-েটেকরহাট-েগাপালগ এলাকার ত �ায়
ম মিত, আপার মার, েলায়ার মার ও মার নেদর �ায় ১১০
িকেলািমটার েনৗপেথর না�তা উ�য়ন করা হেয়েছ
াকা শহের চারিদেক ৭০ িকেলািমটার �াকার েনৗপেথর না�তা
উ�য়নসহ �ায় ২,০০০ িকেলািমটার না�তা উ�য়ন করা হেয়েছ
িবআইডি উিটিসর েফির সািভৰ্েস মতলব-গজািরয়া নােম একিট
নতুন রুট চা করা হেয়েছ
চীন েথেক ০৬িট নতুন জাহাজ �য় করা হেয়েছ
বুিড়মারী �লব�ের ইিমে�শন �ব�া চা করা হেয়েছ
েভামরা �লব�ের িবিভ� অবকাঠােমা উ�য়নপূব ৰ্ক �লব�ের
কায ৰ্�ম চা করা হেয়েছ

অভয্�রীণ েনৗপেথর উ�য়ন ও র�ণােব�ণ এবং
েনৗপিরবহন �ব�ার স সারণ এবং

ৰ্
চ��াম ব�ের �ায় ৪ লাখ বগিমটার
ইয়াড ৰ্ িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

সমু� পিরবহন �ব�ার সািব ৰ্ক উ�য়ন ও স সারণ

চ��াম ব�ের কােগাৰ্ হয্া িলং �মতা ১০ বছের ৮.৫ েকািট
েমি ক টন ি� েপেয়েছ
েমাংলা ব�েরর জ পাইলট েবাট, টাগ েবাট, ে�ন েবাট,
েডসপাচ েবাট, হাউজ েবাট �য় করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮১.২১

২০১৭-২০১৮

৯০.৬৮

২০১৬-২০১৭

৯১.২৪

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

েমাংলা ব�ের আমদািনকৃত গািড় রাখার জ সংেযাগ সড়কসহ
২িট ইয়াড ৰ্ িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
পায়রা ব�র েথেক প য়াখালী মহসড়েকর রজপাড়া পয ৰ্� ৫.৬০
িকেলািমটার চার েলেনর সংেযাগ সড়ক িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
িসেলট, রং র, বিরশাল ও পাবনায় নতুন ৪িট েমিরন একােডিম
�িত�া করা হেয়েছ
চ��ােম ব ব েশখ মুিজব েমিরন িব িব�ালয় �িত�া
করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
অনলাইেন চা িরর আেবদন �হণ
েবনােপাল েপাট ৰ্ অেটােমশন
Online berthing

লাইে ির অেটােমশন
অনলাইেন েনৗযান সােভৰ্, েরিজে শন ও নািবকেদর সনদ �দান
CTMS এর মা�েম Container এর location েবর করা ও
�ব�াপনা
আমদািনকৃত
প
ব�ের
�েবশ
করেল
তাৎ�িণক
আমদািনকারেকর িনকট Auto SMS ে�রণ
ব�ের আইিপ েটিলেফািনক িসে ম চা করণ
েনৗপিরবহেনর উপকারেভাগীেদর ত�েসবা �দান ও অিভেযাগ
�হেণর জ শট ৰ্ েকাড ন�র ১৬১১৩ চা
১৭িট নদীব�র ও ে শেন ২৫িট CC Camera �াপন
পিরেবশ ষণ েরােধ অভয্�রীণ েনৗপেথ চলাচলকারী সব লে
ডা িবন �াপন
�িতব ী েসবা�হীতােদর অিফেস আসার জ
ব�র ভবেনর
�েবশপেথর িসিড়র পােশ �া� িনমৰ্াণ এবং
েবনােপাল ও েভামরা �লব�ের পে র ওজন ে�ল সহিজকরণ

চয্ােল�
েদেশর �মবধ ৰ্মান আমদািন র ািনেক সামাল েদয়ার লে�য্
চ��াম ব�েরর বিধ ৰ্ত কে ইনার হয্া িলং িনি ত করার জ েজিট ও
ইয়াড ৰ্ িনমৰ্াণ করা
েমাংলা ব�ের ১৪৫ িকঃিমঃ চয্ােনেলর না�তা ি� ও সংর�ণ করা
পায়রা ব�েরর �থম টািমৰ্নাল িনমৰ্াণ করা
সকল েনৗপেথ পিল অপসারেণর মা�েম েনৗচলাচল উপেযাগী
রাখা এবং
াকার চারপােশর নদীসমূেহর তীরভূিমর অৈবধ �াপনা উে�দ
কের সীমানা িপলার, ওয়াকওেয় ও ইেকাপাকৰ্ িনমৰ্াণ করা েনৗ-পিরবহন
ম�ণালেয়র অ তম চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
চ��াম ব�ের অিধক াফট ও ৈদে ৰ্য্র জাহাজ িভড়ােনার জ
হািলশহর এলাকায় েব-টািমৰ্ন াল ও লালিদয়া মাি পারপাস টািমৰ্ন াল
িনমৰ্া ণ করা
কণ ৰ্ফুলী কে ইনার টািমৰ্ন াল, পেত া
এবং মাতারবািড় েপাট ৰ্ িনমৰ্া ণ করা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

কে ইনার

টািমৰ্ন াল

পায়রা ব�র হেত খালাসকৃত
মালামাল েদেশর অ � পিরবহেনর
লে�য্ রাবনাবাদ চয্ােনল সংল
এলাকায় সংেযাগ সড়ক, আ�ারমািনক
নদীর উপর েসতু ও ৬৫০ িমটার ৈদে ৰ্য্র
েজিটসহ একিট টািমৰ্নাল িনমৰ্াণ করা
িবআইডি উিটএ র জ আনুষংিগক
সুিবধািদসহ ২িট উ��মতাস��
উ�ারকারী জলযান, ৬িট িরভার ি িনং
েভেসল সং�হ করা
খান ের আইিসিট
টািমৰ্নাল িনমৰ্াণ করা

এ

বা

িবআইডি উিটিস র
বািণিজয্ক
কায ৰ্�েম ২িট উ�তমােনর েক-টাইপ
েফির ও ২িট উপ লীয় যা�ীবাহী
জাহাজ িনমৰ্াণ করা এবং
েশওলা, েভামরা, রামগড় ও
েবনােপাল �লব�েরর উ�য়ন করা
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আিথৰ্ক �িত ান িবভাগ
অথৰ্ ম�ণালয়

রূপক�
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

ৰ্
দ�, অ� িৰ্ �মূলক ও শি�শালী আিথ ক
বাজার ও েসবা

েমাট জািরকৃত িবিধমালা/ �িবধানমালা: ১৩িট
�াংকসমূেহর মা�েম েমাট িবতরণকৃত কৃিষ ণ:
৯৫২১৯ েকািট টাকা

অিভলক্ষয্
নীিতগত ও �ািত�ািনক কাঠােমা শি�শালী
ৰ্ বাজার ও েসবা �ব�ার
করার মা�েম আিথ ক
মােনা�য়ন

�ািত�ািনক কাঠােমা শি�শালীকরণ
ৰ্ �িত�ানসমুেহর েপশাদাির
আিথক
অ� িৰ্ � ি�

ৰ্
এবং আিথক

নতুন

িবিনেয়ােগর

পিরমাণ:

িজবাজাের েমাট িবিনেয়াগকারীেদর জ
৯০২৪ জন

�িশ�ণ:

বীমা িবষেয় েমাট �িশি�ত জনবল: ৪০১৪জন
এবং

িজবাজােরর কায ৰ্কািরতা ি�করণ
ি�

েমাট

িবতরণকৃত েমাট � ণ: ৫২১১৯৭ েকািট টাকা
িজবাজাের েমাট
১২২২৬ েকািট টাকা

েকৗশলগত উে�শয্

বীমা খােত অ� িৰ্ �
সুসংহতকরণ এবং

�াংকসমূেহর
মা�েম
িবতরণকৃত
এসএমই ণ: ৬৯১৯৪১ েকািট টাকা

ও

লা

এমএফআই সুিবধােভাগীেদর
১২২১ ল� জন

েমাট

সং�া

ি�:

সুিনয়ি�ত � ণ কায ৰ্�ম স সারণ ও পিরচালনায়
সহায়তা েজারদার

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮1. 1

২০১৭-২০১৮

4.9

২০১৬-২০১৭

9.90

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

িডিজটাল েকইস

ােনজেম িসে ম এবং

ই-লাইে ির ওেয়বেপাট ৰ্াল

৯৪

চয্ােল�
রা�মািলকানাধীন �াংকসমূেহ অিধক পিরমাণ ে�িণকৃত ণ
�াংিকং েসবা বি ত হৎ জনেগা�ী সরকাির �াংকসমূেহর
�াহকেসবার মােনা�য়ন ও ত��যুি� �বহাের সীমাব�তা এবং
বীমা স�েকৰ্ জনগেণর আ�াহীনতা এবং েশয়ারবাজাের ে ড
পরবত ি য়ািরং েসেটলেমে
িবল� এবং �িশি�ত
িবিনেয়াগকারীর অভাব

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ভাল মােনর েণর পিরমাণ ি�র পাশাপািশ ে�িণকৃত
পিরমাণ কমােনা এবং

েণর

�চিলত �াংিকং েসবার পাশাপািশ আ িনক �যুি�িনভৰ্র িডিজটাল
�াংিকং েসবা েযমন: েমাবাইল �াংিকং, এেজ �াংিকং
ইতয্ািদর মা�েম �াংিকং েসবােক জনগেণর েদারেগাড়ায় েপৗেছ
েদয়া বীমা িবষেয় �াপক �চার ও বীমাখােত �িশি�ত দ�
জনবল ি এবং ক এ েচ সমূেহর ে ড পরবত ি য়ািরং ও
েসেটলেম কায ৰ্�ম স�ে�র জ পৃথক ি য়ািরং েকা�ািন
�িত�া ও েদশ�াপী আিথ ৰ্ক িশ�া (Financial Literacy)
কায ৰ্�ম বা�বায়ন

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

৯৫

বািণজয্ ম�ণালয়
রূপক�
িব বািণেজয্ উে�খেযা
অব�ান ি

�িতেযািগতামূলক

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
র ািন নীিত ২০১৮-২১ কায ৰ্কর করা হেয়েছ
চা আইন ২০১৬, �ণ ৰ্ নীিতমালা ২০১৮ এবং Registered
Exporter System (REX) বা�বায়ন গাইডলাইন ২০১৯
�ণীত হেয়েছ

অিভলক্ষয্
�বসাবা ব পিরেবশ ি , বািণজয্ প�িতর সহিজকরণ,
র ািন ি�েত সহায়তা �দান, র ািন প ও বাজার
ব মুখীকরণ, ৈবেদিশক বািণেজয্ স�মতা ি�, িনতয্
�েয়াজনীয় পে র সরবরাহ িনি তকরণ এবং ��মূ�
ি�িতশীল রাখার মা�েম জাতীয় উ�য়েন ভূিমকা রাখা

১৬৭িট আ�জৰ্ািতক বািণজয্ েমলায় অংশ�হণ করা হেয়েছ
চীেনর নিমং, েসৗিদ আরেবর েজ া, দি�ণ েকািরয়ার িসউল
এবং িসংগা ের নতুন বািণিজয্ক উইং �ািপত হেয়েছ
১১৯িট �িত�ানেক জাতীয় র ািন িফ �দান করা হেয়েছ
ৰ্
৩৫৬ জন রু পূণ �বসায়ীেক
িসআইিপ কাড ৰ্ �দান করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্

৩৭৭৭িট বাজার মিনটিরং অিভযান পিরচািলত হেয়েছ

ৈবি ক র ািনেত �ে�া�ত েদশ িহেসেব বাংলােদেশর র ািন
ি েণ উ�ীতকরণ এবং েদেশ �বসাবা ব পিরেবশ ি

আমদািন-র ািন �ধান িনয়�েকর দ ের Online Licensing
Module (OLM) �বতৰ্ন করা হেয়েছ

�বসা-বািণজয্ সহিজকরেণর জ আইন ও িবিধিবধান
যুেগাপেযাগীকরণ এবং ম�ণালেয়র স�মতা ি�র লে�য্
গৃহীত �ক� বা�বায়ন

েযৗথমূলধন েকা�ািন ও ফামৰ্সমূেহর পিরদ র ক ক
ৰ্
অনলাইেন �াহেকর িনকট ইেলক িনক �া�রযু�
ৰ্
সািটফাইড
কিপ ে�রণ করা হে�

িব বািণজয্ সং�ার িস�াে�র সােথ সাম � েরেখ
বাংলােদেশর জ �ায়ী িভি�েত শু মু�, েকাটামু� বাজার
সুিবধা আদােয়র মা�েম েদেশর �াথ ৰ্ সংর�ণ
েভা�ার �াথ ৰ্ ও অিধকার িনি তকরণ এবং
িনতয্ �েয়াজনীয় পে র মূ� ি�িতশীল রাখেত কায ৰ্কর
পিরবী�ণ িনি তকরণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮১.২০

২০১৭-২০১৮

.16

২০১৬-২০১৭

93.10

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

েভা�া-অিধকার সংর�ণ আইন-২০০৯ এর আওতায়
অিধদ র ক ক
ৰ্ িবগত িতন বছের ১৪,৮৫৭িট বাজার
তদারিক কায ৰ্�ম পিরচালনা কের আইেনর িবিভ� ধারায়
েদাষী সা�� কের ৪৫,০৮৪িট বািণিজয্ক �িত�ান েথেক
েমাট ৩৬,৭৪,২৫,৩৫০/- (ছি�শ েকািট চুয়া�র ল� িচশ
হাজার িতনশত প াশ) টাকা জিরমানা আদায় করা হেয়েছ
েভা�ােদর অিভেযাগ �হেণর লে�য্ েভা�া-অিভেযাগ েক
�াপন কের িবগত িতন বছের ২৪,৮৩৬িট অিভেযাগ িন ি�
করা হেয়েছ
সকল েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়েন েভা�া-অিধকার
সংর�ণ কিমিট গঠন করা হেয়েছ
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িটিসিব র কায ৰ্�ম স সারেণর লে�য্ সব ৰ্েশষ ময়মনিসংেহ আ িলক
কায ৰ্ালয় �াপন করা হেয়েছ এছাড়া, িম�া, ি নাইদহ, মাদারী র ও
ব ড়া েজলায় িটিসিব র কয্া� অিফস �াপন করা হেয়েছ এবং
িটিসিব আ িলক কায ৰ্ালয় চ��ােম ৮,০০০ েম: টন ধারণ �মতা স��
দাম িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
ে ার �ব�াপনা এবং ই-ির ইিজশন
েভা�া-অিধকার বাংলােদশ ইউিটউভ চয্ােনল
থমসন রয়টাস ৰ্ এর মা�েম আ�জৰ্ািতক বাজার মূ� সরবরাহ
িজএসিপ াকার ও পিরসং�ান েডটােবজ
েমাবাইল অয্াপস এর মা�েম বাজার দর �দান
দুিট পাতা একিট িড় (েমাবাইল অয্াপ )
চা েসবা (েমাবাইল অয্াপ)
অনলাইন িট লাইেসি ং িসে ম এবং
অনলাইন িট িরেসাট ৰ্ বুিকং িসে ম

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
কনফাের রুম বুিকং িসে ম
ৈবেদিশক �িশ�ণ �ব�াপনা প�িত
েকা�ািন েরিজে শন �ি�য়া �য়ংি�য়করণ (Automation of
Company Registration System);
Online Learning Portal;

ই-�িতপূরণ
অতয্াব কীয় পে র আ�জৰ্ািতক বাজার মূ� ও সরবরাহ পয ৰ্েব�ণ
সং�া� সফটওয়য্ার এবং
িসিসআইএ ই সািভৰ্েসস ইনফরেমশন অয্াপ

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
েসবা �হীতার উপযু� পিরেবেশ বসার �ব�াকরণ
�-�েণািদত ত� �কােশর িনিম� ত� স�িলত ত� েবাড ৰ্ অিধদ েরর মূল
ফটেক �াপন
ত� েসবা িনি তকরেণর িনিম� রু পূণ ৰ্ নিথসমূহ সংর�েণর জ
আকৰ্াইভ �াপন এবং
বাজার দর �দশৰ্েনর িনিম� িডিজটাল িডসে েবাড ৰ্ �াপন
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ঘ) এস িপ এস’র িববরণ:
িনতয্ �েয়াজনীয় পে র বাজার দর
�িতিদন িটিসিব র ওেয়বসাইেট
�কাশ
েমাবাইল অয্াপেসর মা�েম বাজার
দর �দান

চয্ােল�
ম�ণালয় বা দ র সং�াসমূেহ এিপএ
সং�া� েকান আলাদা শাখা না
থাকায় িন িদ ৰ্ েকান জনবল েনই
এিপএ কনেস িটর সােথ অেনক
ক মৰ্চ ারী এখনও পিরিচত হেত
পােরনিন

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ম�ণালেয় এিপএ বা�বায়ন সং�া�
আলাদা শাখা েখালা
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ব ও পাট ম�ণালয়
রূপক�
�িতেযািগতা স�ম শি�শালী ব� ও পাট খাত

অিভলক্ষয্
ব� ও পাট পে র ব মুখীকরণ, দ� মানবস�দ
ি , িবিনেয়ােগর সুেযাগ স সারেণর মা�েম
উৎপাদনশীলতা, কমৰ্সং�ান এবং র ািন ি�করণ

েকৗশলগত উে�শয্
ব� ও পাট পে র ব মুখীকরণ ও বাজার
স সারণ
মানবস�দ উ�য়ন
ব� ও পাট �বসায় সহেযািগতা �দান
�যুি�গত ও উ াবনমূলক গেবষণা
েজারদারকরণ
ব� ও পাট খােত উ�য়ন এবং
আইিন কাঠােমা শি�শালীকরণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮০.৭১

২০১৭-২০১৮

৮৮.1

২০১৬-২০১৭

৯৭.৬৩

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
পাট আইন ২০১৭, পাট নীিত ২০১৮, ব� নীিত ২০১৭, ব�
আইন ২০১৮ �ণয়ন করা হেয়েছ
িপিপিপ মা�েম িবিটএমিস র ২িট িমল চা করেণর লে�য্
চুি� স�ািদত হেয়েছ
িপিপিপ আওতায় িবিটএমিস র অপর ৪িট িমল চা করেণর
লে�য্ কনসালেট �িত�ান ও আইনজীবী িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ
তত
বে�র
মােনা�য়েন
৪িট
ফয্াশন
িডজাইন
ইনি িটউট/উপেক চা হেয়েছ
ত ত ব� উৎপাদেনর সহায়তা িহেসেব �াি�ক পয ৰ্ােয় ৪,৭০৭
জন ত ত িশ�ীেক � ণ িবতরণ করা হেয়েছ
ব� খােত ০৩িট (েট টাইল েভােকশনান ই িটিটউট,
েট টাইল িডে ামা ই িটিটউট এবং েট টাইল ইি িনয়ািরং কেলজ)
কয্াটাগিরেত ১৪,৫৬২ জন িশ�াথ কািরগির িশ�ায় উ�ীণ ৰ্ হেয় �ম
বাজাের �েবশ কেরেছ
ব মুখী পাটপে র বাজার স সারণ ও উে�া�া উ�য়েন
৪৯২ জন �িশ�ণ লাভ কেরেছ
েরশম ব� উৎপাদন ি�র লে�য্ নতুন ১১িট তুতজাত
উ�য়ন/উ াবন করা হেয়েছ
েরশম ব� উৎপাদন ি�র লে�য্ নতুন ১৪িট েরশমকীেটর
জাত উ�য়ন করা হেয়েছ
পে
পাটজাত েমাড়েকর বা�তামূলক �বহার আইন,
২০১০ বা�বায়েনর লে�য্ েদেশর অভয্�রীণ বাজাের ৪,৭০৬িট
েমাবাইল েকাট পিরচালনা করা হেয়েছ ১৯িট পে পাটজাত
েমাড়েকর বা�তামূলক �বহার িনি ত করার ফেল �িতবছর
১৬০ েকািট পােটর ব�ার বাজার ি হেয়েছ
পাট �বসা �সােরর লে�য্ পাটচাষীেদর মে� ৬৪,৭০০িট
লাইেস �দান করা হেয়েছ এবং
ব� ও পাট ম�ণালয় ক ক
ৰ্ ২০১৭ সাল হেত ২০২০ সাল
পয ৰ্� ৪ বার জাতীয় পাট িদবস উদযািপত হেয়েছ এবং �থমবােরর মত
৪ িডেস�র ২০১৯ জাতীয় ব� িদবস উদযাপন করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
অনলাইন আইিসিট স য্শন িসে ম ৈতির
অনলাইন িসিটেজন
িসে ম চা

চাট ৰ্ার

অিভেযাগ

অনলাইন িবেদশ �িশ�ণ ডাটােবজ � ত এবং
অনলাইেন চাকিরর আেবদন �হণ ও �েবশপ�
�দান

খ) ইেনােভশেনর িববরণ
উৎপািদত ব� ও পাট প পিরিচিতর জ
েলােগা াি ং

গ) এস আই িপ’র িববরণ
ব� ও পাট ম�ণালেয়র উভয় ে াের (৬ নং ভবেনর
৮ম ও ১২ তম তলায়) বড় আকােরর িডিজটাল েনািটশ
েবাড ৰ্ �াপন এবং
কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীগণ সময় মত সভায়,েসিমনার এবং
ওয়াকৰ্শেপ উপি�ত হেত ব� ও পাট ম�ণালেয়
েমাবাইল েমেসিজং িসে ম চা

ঘ) এস িপ এস’র িববরণ:
ব� ও পাট ম�ণালেয়র �শাসন-২ শাখায় ভা ার �ব�াপনায় যাবতীয়
এবং
অনলাইন আইিসিট ির য্িজশন িসে েমর মা�েম ম�ণালেয়র
সকেলই �েয়াজনানুযায়ী কি�উটার এবং কি�উটার সাম�ীর
ির ইিজশনসমূহ অনলাইেন �দান করেত পারেছ

ভিবষয্ৎ পিরক�না
দ র/সং�া �ধানেদর এিপএ
বা�বায়েনর �িত অিধকতর
মেনািনেবশ ও রু �দান এবং
মিনটিরং �ব�া েজারদারকরণ

চয্ােল�
সংি
সকল
অভাব এবং

পয ৰ্ােয়র

সুিনিদ ৰ্ পয ৰ্া
অপয ৰ্া তা

জনবেলর অ�তুলতা ও কমৰ্প িরেবেশর

এিপএ র

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

�িত

স��তার
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পররা ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

উ�য়নশীল েদেশ উ�রণ পরবত আ�জৰ্ া িতক ে��াপেট
সকল রাে�র সােথ বাংলােদেশর স�কৰ্ েজারদার ও
বিহিব ৰ্ে
বাংলােদশেক একিট আ িব াসী এবং
দািয় শীল রা� িহেসেব তুেল ধরা

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার

পররা� ম�ণালয় গত প চ বছের মুি�যুে�র েচতনা ও
মূ�েবাধস � বিল� পররা�নীিতর অনুসরণপূব ৰ্ক
ি পাি�ক,

আ িলক

ও

আ�জৰ্ া িতক

পয ৰ্ােয়

টৈনিতক, অথ ৈৰ্ নিতক ও বািণিজয্ক

রাজৈনিতক,

অিভলক্ষয্

রদশ েন ে

স�কৰ্ িনিবড়করেণ কায ৰ্কর ভূিমকা েরেখেছ

একিট দ� ও আ িনক টৈনিতক সািভৰ্স গেড় েতালা এবং

জািতসং সহ িবিভ� আ�জৰ্ািতক েফারােম মাননীয়

কায ৰ্কর

�ধানম�ীর েন ে বাংলােদশ �িতিনিধদেলর অংশ�হণ

টৈনিতক �য়ােসর মা�েম িববতৰ্নশীল

আ�জৰ্ািতক ে��াপেট বাংলােদেশর জাতীয় �াথ ৰ্ সংর�ণ

বিহিব ৰ্ে

এবং েদেশর ভাবমূিতৰ্ সমু�তকরণ

অিধকতর

েকৗশলগত উে�শয্
ি পাি�ক স�কৰ্ �াপন ও সুসংহতকরণ

ব পাি�ক

টৈনিতক উপি�িত ও তৎপরতা

মান কেরেছ বাংলােদেশর সফল টৈনিতক

�েচ ার ফল� প ওআইিস-এর প� হেত গাি�য়ার করা
মামলায় আইিসেজ সব ৰ্স�িত�েম গণহতয্া �িতেরােধ
িময়ানমােরর �িত চারিট Provisional Measures-এর
িনেদ ৰ্শনামূলক রায় �দান কের

ব পাি�ক, আ িলক ও আ�জৰ্ািতক েফারােম বাংলােদেশর
�িতিনিধ করণ, �াথ ৰ্ সংর�ণ ও আ�জৰ্ািতক অংশীদাির
ি�করণ

ইউেনে�া ক ৰ্ক ব ব র ৭ই মােচ ৰ্র ভাষেণর �ীকৃিত
পররা� ম�ণালেয়র টৈনিতক সাফে�র অন

ক য্লার েসবা �দান সহিজকরণ

িনদশৰ্ন এছাড়াও পররা� ম�ণালয় ও তাবাসসমূেহর

ৈবি ক রীিত অনুযাযী রা�াচার সং�া� কায ৰ্াবলীেত �ম
উৎকষ ৰ্তা অজৰ্েনর মা�েম টৈনিতক েসৗহা�ৰ্ ি�করণ
অথ ৰ্ৈনিতক টনীিত েজারদারকরণ ও সুনীল অথ ৰ্নীিতর
উ�য়ন এবং
বাংলােদেশর ভাবমূিতৰ্ তুেল ধরেত শি�শালী বিহঃ�চার
কায ৰ্�ম এবং সািব ৰ্ক জন টনীিত পিরচালন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৮০.০১

২০১৭-২০১৮

৮৩.৬৩

২০১৬-২০১৭

৯১. ৪৭

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

কাি�ক

�েচ ায়

িব িব�ালেয় ব ব

জামৰ্া নীর

হাইেডলবাগ ৰ্

েফেলাশীপ, েপা�াে

একিট

ব ব েস ার এবং থাই�াে র এআইিটেত ব ব
েচয়ার �িত�া করা হেয়েছ

পররা� ম�ণালেয়র

জন টনীিতর অংশ িহসােব জািতর িপতা ব ব েশখ
মুিজবুর রহমান রিচত

অসমা

আ জীবনী

ভাষায় অনুবাদ ও �কাশ এবং

১৩িট

কারাগােরর

েরাজনামচা ২িট ভাষায় অনুবাদ ও �কাশ কেরেছ
ভারেতর সােথ �ল সীমানা চুি�র বা�বায়ন এবং ভারত
ও মায়ানমােরর সােথ সমু� সীমানা িনধ ৰ্ারেণর কাজ
সুস�� হেয়েছ
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এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর ফেল

�িত েমাকােবলায়

অিভেযাজন কায ৰ্�েম বাংলােদেশর
�ীকৃিত� প

রু পূণ ৰ্ ভূিমকার

াকায় ে াবাল এডাপেটশন কিমশেনর

আ িলক শাখা �াপেন রু পূণ ৰ্ ভূিমকা েরেখেছ
আ�জৰ্ািতক অিভবাসন িবষেয় বাংলােদেশর গঠনমূলক
অবদান রাখার �ীকৃিত� প অিভবাসন ও উ�য়ন স�িকৰ্ত ৈবি ক
েফারােমর (িজএফএমিড) সভাপিত িনব ৰ্ািচত হেয়েছ
জািতসংে

েটকসই

উ�য়ন

২০১৫-পরবত দুেয ৰ্াগ

ল�য্মা�া

২০৩০

�ণয়ন,

িক �শমন কাঠােমা �ণয়ন এবং

ৰ্
জািতসংে র পািন িবষয়ক ােনেল রু পূণ ভূিমকা
পালন কেরেছ
জািতসং

ও িব

�া�য্ সং�ায় অিটজম সং�া�

েরজুেলশন উ াপনসহ টােনর সােথ েযৗথ উে�ােগ অিটজম
সং�া� আ�জৰ্ািতক কনফাের আেয়াজন কেরেছ
আ িলক

সহেযািগতা

ি�র

লে�য্

াকায়

িবমসেটক সিচবালয় ও সাউথ এিশয়ান িরিজওনাল
ৰ্
য্া াডসৰ্ অগাানইেজশেনর
সদর দ র �াপন
জািতসং

মানবািধকার

কাউি ল,

ইউেনে�া,

ইউিনেসফ, ইেকােসাক, ইউএন ও ান-এর িনব ৰ্াহী েবাড ৰ্
সদ�সহ অ া

িনব ৰ্াচেন বাংলােদেশর িব ল েভােট

িনব ৰ্ািচত হওয়ার েপছেন রু পূণ ৰ্ ভূিমকা েরেখেছ
সফল

টৈনিতক �েচ ার ফেল বাংলােদশ আগামী

দুই বছেরর জ

ভারত মহাসাগরীয় বলয় সং�া

(IORA)-এর সহ-সভাপিতর পদ �হণ কেরেছ এবং
েকািভড-১৯

পরবত

পিরি�িতেত

িবেদেশ

কমৰ্রত

িবেশষত ম��ােচয্র �িমকেদর �তয্াবাসেন

রু পূণ ৰ্

ভূিমকা পালন কেরেছ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
অভয্�রীণ চািহদাপ� িডিজটািল �দান
কনসুয্লাের ৩৪ ধরেণর েসবা �াি র আেবদন
তাবাস অয্াপস এর মা�েম স�� এবং
েসবা �াথ েদর জ সুেপয় পািনর �ব�াকরণ

চয্ােল�
সদর দ র ও িবেদশ� িমশনসমূেহর সাংগঠিনক
কাঠােমােত িব�মান অ�তুল জনবল এবং
লিজি কস সং�া� নানািবধ সীমাব�তা

ভিবষয্ৎ পিরক�না
বাংলােদেশর প ও �মবাজােরর জ িবশাল
স াবনার সকল অ েল বাংলােদশেক
�িতিনিধ করার জ �েয়াজনীয় সং�ক
িমশন �াপন
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পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতৰ্ন ম�ণালয়
এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

রূপক�
েটকসই পিরেবশ ও বন উ�য়ন

অিভলক্ষয্
�িতেবশ ও
জীবৈবিচ�য্ সংর�ণ,
পিরেবশ
ষণ িনয়�ণ, জলবায়ু
পিরবতৰ্ে নর অিভ াত েমাকােবলা, বনজ
স�দ উ�য়ন ও সমু� স�েদর েটকসই
�ব�াপনার মা�েম েদেশর বতৰ্ম ান ও
ভিব ৎ জনেগা�ীর বাস উপেযাগী
েটকসই পিরেবশ িনি তকরণ

েকৗশলগত উে�শয্
বন সংর�ণ, স সারণ ও �ব�াপনা এবং
�িতেবশ �ব�ার উ�য়ন
পিরেবশ ষণ িনয়�ণ এবং জীবৈবিচ�য্
সংর�ণ
বন ও বনজ স�েদর সংর�ণ ও উৎপাদন
ি� িবষয়ক গেবষণা
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িক েমাকােবলায়
স�মতা ি� এবং এ িবষেয় জনসেচতনতা
ি এবং
বন িশ� স সারণ, উৎপাদন এবং
�ািত�ািনক স�মতা অজৰ্ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথবৰ্ ছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৭৯.৭৬

২০১৭-২০১৮

৮৭.৭৩

২০১৬-২০১৭

৯৪.৪৭

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

পিরেবশগত ভারসা র�া এবং বনজ স�েদ �িনভৰ্রতা অজৰ্েনর
লে�য্ ১৮,৮৩০েহ র ক বাগান, ১,৮৫৩েহ র এিসে ড
িরেজনােরশন ফের এবং ৮,০৭২ িকেলািমটার ি প বাগান জন
করা হেয়েছ
সামািজক বনায়ন কমৰ্সূিচর আওতায় জনগেণর সি�য় অংশ�হেণ
৮৯৩৩ েহ র ক বাগান এবং ২১২৩িকেলািমটার ি প বাগান
নঃবনায়ন করা হেয়েছ
১৩৫০ েহ র বনভূিমর িডিজটাল

াপ � ত করা হেয়েছ

বন অিধদ েরর অৈবধভােব দখলকৃত/জবরদখলকৃত ৩১৮২ েহ র
বনভূিম উ�ার করা হেয়েছ
ব �াণী সংর�েণ এর আবাস�ল উ�য়ন ও �ব�াপনার জ
২,২৫,২১৭ েহ র রি�ত এলাকা স সারণ করা হেয়েছ
উপ েল সবুজ েব নী জেনর অংশ িহসােব ২১৯৭৪ েহ র ানে�াভ
বাগান জন করা হেয়েছ
নতুন ৬০িট ষিধ উি েদর জাম ৰ্ াজম সং�হ কের জামৰ্ াজম
েস াের সংর�ণ করা হেয়েছ
উ�তজােতর �, ব শ এবং েবেতর ৮০ �জািতর ৩.৩১ ল� চারা
এবং ৭৫০ েকিজ বীজ িবতরণ করা হেয়েছ
বাংলােদশ বন িশ� উ�য়ন কেপ াৰ্ েরশন (িবএফআইিডিস)
িনয়�ণাধীন রাবার বাগান হেত ২৯,৩৮৮েমি ক টন রাবার
উৎপাদন করা হেয়েছ
চ��ােম রাউজান-রা িনয়ায় ৫৫০ একর নতুন রাবার বাগান জন
করা হেয়েছ
উপ লীয় এলাকায় ১৪িট সাইে ান েস ার, ২৩১.৪০ িকেলািমটার
েবিড়ব ধ িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
৮৫২৯িট িণ ৰ্ ড় সিহ

গৃহ িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

হােব ৰ্িরয়ােমর িব�ানীগণ
াে ানিমক গেবষণার মা�েম
িবে র জ নতুন ৮িট উি দ �জািত এবং বাংলােদেশর জ নতুন এমন
১৩২িট উি দ �জািত আিব ার কেরেছন
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমৰ্ােণর অংশ িহেসেব চ��াম ও
পাব ৰ্তয্ চ��াম অ েল পাওয়া যায় এমন ২৯১৬িট উি েদর ত� ও
ৰ্
ছিবসহ ই-ডাটােবজ � তপূব ৰ্ক Flora of Bangladesh” শীষক
ওেয়বসাইেট tt
n ora go d �কাশ করা হেয়েছ এবং
ৰ্
তরল বজৰ্য্ িনগমনকারী
১৯৪৫ িট িশ� �িত�ােন ইিটিপ �াপন করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
ব ব সাফাির পােকৰ্ ই-িটেকিটং চা করণ:
পিরেবশগত ছাড়প� অেটােমশেনর মা�েম অনলাইেন ছাড়পে�র আেবদন
�হণ এবং
কাঠ পিরমােপর জ েমাবাইল অয্াপ ৈতির

খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
ওেয়ব িভি�ক বনভূিম কভােরেজর ত�ািদ জানা
নন-কয্াডার কমৰ্কতৰ্ােদর জ (PMIS) চা করণ এবং
পিরেবশ অিধদ ের ই-�াব �াপন

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
বন ও ব �াণী স�িকৰ্ত িডসে েবাড ৰ্ �াপন
জনসাধারেণর সুিবধােথ ৰ্ েহ� েড� �াপন
েসবা �তয্াশী জনগেণর অবগিতর জ ইেকা-পাকৰ্ ও িবেনাদন পােকৰ্র
ত� ও ছিব স�িলত সাইনেবাডৰ্ �াপন
ল এ ফাউ েড� �াপন এবং
অিফেস অি িনব ৰ্াপক �ব�া �াপন
ঘ) এস িপ এস’র িববরণ:
জলবায়ু া ফা হেত অথ ৰ্ায়েনর জ �ক� দািখল, �কে�র অনু েল অথ ৰ্ ছাড়
�ি�য়া সহিজকরণ
েভা�া সাধারেণর মাে বনজ �, ব শ, েবত ও ষিধ গােছর চারা িবতরণ
�ি�য়া সহিজকরণ এবং
সামািজক বনায়ন কায ৰ্�েমর সােথ স�� জনগণেক েদারেগাড়ায় েসবা
েপৗেছ েদবার জ অনলাইেন লভয্াংশ িবতরণ

চয্ােল�
এিপএ সংি কমৰ্কতৰ্ার বদিলজিনত কারেণ িনরিবি��ভােব দািয় পালন
করেত না পারা
এিপএ স�েকৰ্ অপয ৰ্া �িশ�ণ এবং
দ েরর সকল কমৰ্কতৰ্া এিপএ বা�বায়েন সমভােব েমািটেভেটড না হওয়া

ভিবষয্ৎ পিরক�না
িবশু� বায়ু আইন ও জাতীয় অিভেযাজন পিরক�না �ণয়ন
শতভাগ িশ� কারখানােক পিরেবশ আইন �িতপালেনর আওতায় আনা এবং
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর অিভ াত েমাকােবলায় সাম�ৰ্ ি�
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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আইন ও িবচার িবভাগ

আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

আইেনর শাসন �িত�ায় ��তম সমেয় ও
য্নতম �েয় সুিবচার �দান

অিভলক্ষয্
িবচার �ব�ার �ািত�ািনক ও কাঠােমাগত
উ�য়েনর মা�েম ততম সমেয় ও ��তম �েয়
সুিবচার �াি র পথ সুগম করা

েকৗশলগত উে�শয্
িবচার �ব�ার দ�তা ি�
িবচার �াি েত অিভগ তা
ভূিম েরিজে শন কায ৰ্�েমর দ�তা ি� এবং
সরকােরর স�ি�,
সংর�েণ সহায়তাকরণ

অিধকার

ও

�াথ ৰ্

জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�ার ত�াবধােন েজলা
িল াল এইড অিফস, সু�ীম েকাট ৰ্ িল াল এইড অিফস,
উপেজলা পয ৰ্ােয় িল াল এইড কিমিট, ইউিনয়ন পয ৰ্ােয়
ইউিনয়ন িল াল এইড কিমিট এবং েচৗিক আদালেত ও
�ম আদালেত গ ত িবেশষ কিমিটর মা�েম দির�,
সুিবধাবি ত ও িবচার েপেত অসমথ ৰ্ �াি�ক পয ৰ্ােযর
িবচার�াথ ও �মজীবী জনগণেক সরকাির খরেচ আইনগত
সহায়তা �দান করা হে�
৬৪িট েজলা িল াল এইড অিফস ক ক
ৰ্ ৭১,৪৭৯জনেক
আইিন পরামশৰ্ �দান, ১,৯৬,৯৮৫ জনেক মামলায়
সহায়তা �দান এবং ১০,৭৭৬ জনেক হটলাইেনর মা�েম
েসবা �দান করা হেয়েছ ৩১,০৯৪িট িবক� িবেরাধ
িন ি� করা হেয়েছ ৩২,০৩,৭৫,০১২/-টাকা �িতপূরণ
আদায় করা হেয়েছ এিডআর এর ফেল �তয্াহারকৃত
মামলার সং�া ৭৪৮িট
সু�ীম েকাট ৰ্ িল াল এইড অিফস ক ক
ৰ্ ১৭,৫০২ জনেক
আইিন পরামশৰ্ �দান এবং ১,৫০৯ জনেক মামলায়
সহায়তা �দান করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৭৯.১৭

২০১৭-২০১৮

৮৮.৩০

২০১৬-২০১৭

৯৫.২৫

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

সরকাির আইিন সহায়তায় জাতীয় েহ�লাইন কলেস ার
(েটালি -১৬৪৩০) হেত ৮৩,৯১৮ জনেক েসবা �দান
করা হেয়েছ এবং
াকা ও চ��াম �িমক আইনগত সহায়তা েসল হেত
১১,৯২৩ জনেক আইিন পরামশৰ্, ২,৬১১ জনেক মামলায়
সহায়তা �দান করা হেয়েছ ১,৯২৬ িট িবক� িবেরাধ
িন ি�র মা�েম ৩,১৬,৯১,০১৮/-টাকা �িতপূরণ
আদায় করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�ার � তকৃত এয্াপ

চয্ােল�
িবচার�াথ জনগেণর সং�া িবেবচনায় সীিমত েভৗত অবকাঠােমা
অেনক সময় আদালেতর আইনজীবী ও িবচার�াথ েদর বসার �ব�া
করেত পাের না
মামলার সং�ার তুলনায় িবচারক আনুপািতকভােব কম থাকায় িবচার
কায ৰ্ স�� করেত িবল� হয় এবং
এিডআর প�িতেত মামলা িন ি�র ে�ে� আইনজীবীেদর �েয়াজনীয়
সহেযািগতা ও অনা�েহর কারেণ এ প�িতিটর ইি ত ফল লাভ হে�না

ভিবষয্ৎ পিরক�না
বাংলােদশ জুিডিসয়াল সািভৰ্েস কমৰ্রত সকল িবচারক, আইন কমৰ্কতৰ্া ও
আদালেতর সহায়ক কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারী েক �িশ�েণর মা�েম িবচার
িবভােগর দ�তা ি�
২৮ (আটাশ) িট চীফ জুিডিসয়াল ািজে ট আদালত ভবন িনমৰ্াণ
কের অবকাঠােমাগত উ�য়েনর মা�েম িবচার িবভােগর স�মতা ি� করা
িবচারকেদর িবক� িবেরাধ িন ি� সং�া� েদেশ এবং িবেদেশ
উ�তর �িশ�েণর �ব�া করা
িবক� িবেরাধ িন ি�র মা�েম মামলা জট িনরসেন িবচারক ও
আইনজীবীগণেক উ � করা এবং ত েদর উপযু� �িশ�েণর মা�েম দ�তা
ি� কের এ প�িতিটর �েয়ােগ সাফ� অজৰ্ন
ই-জুিডিসয়াির �কে�র মা�েম িবচার িবভােগ ত� �যুি�র
�েয়ােগ িবচারকােয ৰ্ ��তা, জবাবিদিহতা ও ততা িনি তকরণ এবং
ভূিম িনব ন �ব�াপনা সহিজকরেণর লে�য্ ত��যুি�র �বহার
িনি ত করা

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পযৰ্টন ম�ণালয়
রূপক�
বাংলােদশেক অ তম �ধান অয্ািভেয়শন
হাব এবং আকষ ৰ্ণীয় পয ৰ্টন গ�� িহসােব
উ�ীতকরণ

অিভলক্ষয্
িব মােনর েবসামিরক িবমান পিরবহন
অবকাঠােমা ৈতিরর মা�েম িনরাপদ, দ� ও
িনভৰ্রেযা যা�ী ও প পিরবহন সুিবধািদ
�দান, েদেশর পয ৰ্টন আকষ ৰ্ণসমূেহর
ব মাি�কীকরণ এবং উ�ত েসবা �দােনর
মা�েম েদিশ-িবেদিশ পয ৰ্টকেদর আকৃ করা

েকৗশলগত উে�শয্
েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পয ৰ্টন ম�ণালেয়র
�ািত�ািনক স�মতা ি�
িবমান চলাচল, যা�ী ও মালামাল পিরবহেন
স�মতা ি�/ স সারণ
েটকসই পয ৰ্টন উৎসািহতকরেণর মা�েম পয ৰ্টন
িশে�র িবকাশ এবং পয ৰ্টন খােত েসবার মান
উ�য়ন এবং
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র �িতেযািগতাস�মতা ি� এবং েবসামিরক িবমান পিরবহন
খােত েসবার মান উ�য়ন

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
২০১৬-১৭ অথ ৰ্বছর হেত �িত অথ ৰ্বছের েবিবচক ক ক
ৰ্
সরকারেক িডিভেড /Non-Tax Revenue (NTR) �দােনর
ল�য্মা�া অিজৰ্ত হেয়েছ
েবসামিরক িবমান চলাচল �িশ�ণ েক
(িসএিটিস)-এ
িসিকউিরিট ি নার ে িনং এবং কি�উটার েবইজড এ -ের ইেমজ
এনালাইিসস ে িনং �াব �াপন করা হেয়েছ
বাংলােদেশর আ�জৰ্ািতক িবমান ব�রসমূেহর িনরাপ�া
ি�কে� Explosive Trace Detection (ETD), Anti-Explosive Container, Access Control System, েয়ল িভউ েহা
�ােগজ �য্ানার, ফইয়ার েভিহকল, এিটিস িসমুয্েলটর, িডিভওআর
ওিডএমই, �াইমাির ও েসেক াির রাডার �াপন করা হেয়েছ
শাহ আমানত আ�জৰ্ািতক
কােগাৰ্ এে�ান িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

িবমানব�েরর,

চ��াম-এ

িনমৰ্াতা

�িত�ান Aviation Dhaka Consortium
(ADC)-এর সােথ চুি� স�াদনপূব ৰ্ক গত ২৮িডেস�র ২০১৯
তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী ক ক
ৰ্ হযরত শাহজালাল আ�জৰ্ািতক
িবমানব�র স সারণ �ক� � তীয় টািমৰ্নাল ভবন িনমৰ্াণ
কােজর শুভ উে াধন ও ফলক উে�াচন করা হেয়েছ
2019 সােল িবমানবহের ৪িট নতুন েবািয়ং ৭৮৭
(ি মলাইনার) সংযু� হেয়েছ ২০১৪-১৫ অথ ৰ্-বছর হেত এ পয ৰ্�
িবমান বহের সব ৰ্েমাট ১০ িট িনজ� উেড়াজাহাজ েযাগ হেয়েছ
নতুন
কের
াকা–মিদনা,
াকা–িদ�ী
এবং
াকা– ানেচ ার আ�জৰ্ািতক রুট চা করা হেয়েছ নতুন কের
াকা–দুবাই–চ��াম াকা–মা�ট–িসেলট াকা–দুবাই–িসেলট
W Pattern রুট চা করা হেয়েছ
িবমােনর Cabin Factor (একিট উেড়াজাহােজর েমাট
িসট সং�া এবং েমাট যা�ী সং�ার অনুপাত) গেড় ৪৫-৫০ হেত
ি� েপেয় ৭৫-৭৮ -এ উ�ীত হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৭৭.৩৭

২০১৭-২০১৮

৭৪.০০

২০১৬-২০১৭

৮৪.০৫

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

বাংলােদশ পয ৰ্টন করেপােরশেনর রা ামািট হিলেড
কমে -এ নতুন পয ৰ্টন েমােটল িনমৰ্াণ চ পাইনবাবগ
েসানামসিজদ পয ৰ্টন েমােটল িনমৰ্াণ চ��ােম েহােটল ৈসকত
িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
আগারগ ও�
করা হেয়েছ

েশেরবাংলা

নগের

পয ৰ্টন

ভবন

িনমৰ্াণ
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এর �চারণামূলক কায ৰ্�েমর অংশ
িহেসেব ৩১িডেস�র ২০১৫-০২জানুয়াির ২০১৬ পয ৰ্� েমগাবীচ
কািণ ৰ্ভাল-২০১৫ েডি েনশন ক বাজার আেয়াজন করা হয়
Visit

Bangldesh-2016

৪০ জন যুবকেক পিরেবশবা ব ইেকা- য্রগাইড িহেসেব গেড়
েতালার লে�য্ �িশ�ণ �দান করা হয় এবং
রুপসী বাংলা েহােটলিট আ িনকায়েনর জ সং�ার কাজ স��
হওয়ার পর েহােটলিট ই ারকি েন াল াকা নােম ০১ িডেস�র ২০১৮
হেত বািণিজয্ক কায ৰ্�ম শুরু কের

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
অনলাইেন ৩-৫ তারকামান েহােটেলর িনব ন, নবায়ন ও অনাপি� �দান
ােভল এেজি
িনব ন/নবায়ন �ি�য়া সহিজকরেণর
অনলাইন ােভল এেজি
ােনজেম িসে ম/েপাট ৰ্াল চা করণ

লে�য্

ইনেভ ির ােনজেম িসে ম চা করণ
ম�ণালেয়র দশৰ্নাথ কে�/িলফেটর স�েখ Kiosk/LED Panel
এর মা�েম উ�য়ন �ক� িবষয়ক ত� �দশৰ্ন
অনলাইন PDS ৈতির
সভার েনািটশ এসএমএস
অবিহতকরণ এবং
ৈনিতকতামূলক
সি�েবশকরণ

িবিভ�

ে াগান

িসে েমর

মা�েম

ম�ণালয়/সং�ার

কমৰ্কতৰ্ােদর
িবিভ�

�ােন

চয্ােল�
েবসামিরক িবমান চলাচল েস েরর উ�য়েনর ে�ে� �েয়াজনীয়
জনবেলর অ�তুলতা, রাতন ও জীণ ৰ্ েযাগােযাগ ও না� য�ািদর মা�েম
অপােরশন কাজ পিরচালনা, আইনগত জিটলতা িনরসন কের স�ি�
র�ণােব�ণ ম�ণালেয়র �ধান চয্ােল
আ িনক িবমান িনয়�ণ �ব�ার সােথ সাম � েরেখ
বাংলােদেশর আকাশসীমায় চলাচলকারী িবমানসমূেহর িনয়�ণ করা,
আ�জৰ্ািতক মানস�� এিভেয়শন িনরাপ�া ও সুর�া �ব�া বজায় রাখাও
অ তম চয্ােল এবং
পয ৰ্টন সং�া� �াপনাসমূহ আ িনক, যুেগাপেযাগী ও �যুি�
িনভৰ্র কের পয ৰ্টকেদর িনকট উপ�াপন এবং অসম বাজার �িতেযািগতায়
িটেক থাকাও এই ম�ণালেয়র জ এিপএ বা�বায়েন অ তম চয্ােল
িহসােব িবেবিচত
ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ৈসয়দ র িবমানব�রেক আ�জৰ্ািতক/
িরিজওনাল িবমানব�ের উ�ীতকরণ
মিদনা,
মােল,
কলে�া,
য়াং ,
ানেচ ার, বািমৰ্ংহাম,
েরাম, েটািকও, টরে া, িসডিন ও
িনউইয়কৰ্ ে শেন িবমােনর াইট
চা সহ
িবমােনর
েনটওয়াকৰ্
স সারণ
পয ৰ্টন ভবন িনমৰ্াণ করা ও
িবিভ� �ােন পয ৰ্টন সুিবধািদ
�বতৰ্ন/স সারণ এবং
পয ৰ্টন িশে�র সািব ৰ্ক উ�য়ন
ও িবকােশ একিট ��, ম� ও
দী ৰ্েময়ািদ মহাপিরক�না বা�বায়ন
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ভূিম ম�ণালয়
রূপক�
দ�, �� এবং জনবা ব ভূিম �ব�াপনা

অিভলক্ষয্
ভূিম �ব�াপনায় আ িনক ও েটকসই �যুি�র
সেব ৰ্া�ম �বহােরর মা�েম জনবা ব ভূিম েসবা
িনি তকরণ

েকৗশলগত উে�শয্
সু� ভূিম ও ভূিম রাজ� �ব�াপনা
ভূিমহীন, অিত দির� এবং িন িব�েদর নব ৰ্াসন ও
আথ ৰ্-সামািজক অব�ার উ�য়ন
দ� ও কায ৰ্কর ভূিম� �ব�াপনা
ভূিমর সেব ৰ্া�ম �বহার িনি তকরেণ আইন �ণয়ন
অভয্�রীণ ও আ�জৰ্ািতক সীমানা সং�া� িবেরাধ
িনরসন এবং � িলিপ সং�া� নাগিরকেসবা
সহজলভয্করণ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৭৬.৮৫

২০১৭-২০১৮

৫৬.১৫

২০১৬-২০১৭

৯0.53

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
৮২ নামজারী ও জমা খািরেজর আেবদন অনলাইেন িন �
করা হেয়েছ (২০১৯-২০ অথ ৰ্বছর েথেক)
৩,৫৪১.৮০ েকািট টাকা ভূিম উ�য়ন কর আদায় করা হেয়েছ এবং
কর বিহ ৰ্ভূত রাজ� আদায় করা হেয়েছ ৪৯৩.৬০ েকািট টাকা
ভূিম ম�ণালয় ও ম�ণালেয়র িনয়�াধীন দ র/সং�া/েবােডরৰ্
মা�েম ৩৫,১৫২জন কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেক �িশ�ণ েদয়া
হেয়েছ
৮৩০িট ইউিনয়ন ভূিম অিফস এবং ১,০৩৫িট উপেজলা ভূিম
অিফস িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
২,৭৬৮িট েমৗজা জিরপ করা হেয়েছ , ১৪.৫৫৭৭েকািট মুি�ত
� িলিপর েগেজট িব�ি �কািশত হেয়েছ এবং উি�িখত
� িলিপ যথাযথ ক পৰ্ ে�র িনকট হ�া�র করা হেয়েছ
১৪.৯৬৩৫ েকািট আরএস খিতয়ান কি�উটারাইজড করা হেয়েছ
১৬,৯৭৩িট গৃহহীন পিরবােরর জ র িনমৰ্াণ করা হেয়েছ এবং
৬১,০২৫িট বে�াব� েকেসর মা�েম ৪৫,০২৮.৭৭ একর কৃিষ
খাস জিম ভূিমহীনেদর মে� িবতরণ করা হেয়েছ

উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ভাচুয়ৰ্ াল েরকড ৰ্ রুম (অনলাইেন িনধ ৰ্ািরত িফ �দান সােপে� িসিট
ৰ্
জিরপ খিতয়ান ও েমৗজা াপ অনলাইেন সািটফাইড
কিপ �া )
হােতর মুেঠায় ভূিম েসবা েমাবাইল অয্াপ
ভূিম ম�ণালেয়র ই-বুক
অনলাইন ভূিম েরকড ৰ্ ও জিরপ �ব�াপনা
ভাচুয়ৰ্ াল হািজরা
ই-নামজারী েমাবাইল অয্াপ
কমৰ্চারী �ব�াপনা িসে ম
অনলাইেন অিডট িরেপাট ৰ্ দািখল এবং
Audit Information Monitoring System.

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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চয্ােল�
িডিজটাল জিরপ কায ৰ্�ম বা�বায়ন ও অনলাইন েসবা �দান কায ৰ্�েম জিরপ
িবভােগ �িশি�ত ও কািরগির �ানস�� জনবল ও সফটওয়য্ার অভাব রেয়েছ
মাঠ পয ৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর াকায় �িশ�ণকালীন আবাসন/ডরেমটির
সংকট
আ িনক ভূিম �ব�াপনা িনি তকরণােথ ৰ্ ভূিম সং�ার িবিধমালা ২০০৫
হালনাগাদ না থাকায় সু� ভূিম �ব�াপনা কায ৰ্�ম �াহত
মাঠ পয ৰ্ােয় রাজ� সােকৰ্ল ি� ও ইউিনয়ন িভি�ক ভূিম অিফস িজত না
হওয়া এবং
বতৰ্মান অনুেমািদত জনবেলর মে� িবিভ� পয ৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীর অেনক
পদ
থাকায় এবং �িতিনয়ত েলাকবল অবসর �হণ করায় ভূিম সং�া�
�াভািবক েসবা �দােন সম�া

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ভূিম ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন েয সকল দ র/েবােড ৰ্র িনজ� কায ৰ্ালয় েনই েস সকল
কায ৰ্ালয়সমূেহর জ াকায় একিট ভূিম ভবন কমে িনমৰ্ােণর কায ৰ্�ম চলমান
সকল িবভােগ ভূিম �শাসন �িশ�ণ েক �াপেনর কায ৰ্�ম �হণ
ভারেতর
সােথ
৪িট
েস ের
িব�মান
সীমানা
িপলার
পূণঃিনমৰ্াণ/েমরামেতর েযৗথ কমৰ্সূিচ �নয়ণ এবং তা বা�বায়েনর উে�গ �হণ
জলাভূিম সংর�ণ আইন েমেন িবিভ�
নরু�ার ও সুর�ার �ব�া �হেণর উে�গ এবং

নগর/েপৗরসভার

জলাভূিম

েমাট ৩.৪৮ েকািট আরএস খিতয়ােনর মে� অনলাইন িরিভশনাল
েসেটলেম খিতয়ান (RSK) ৈতির কের এ যাবত ১.৪৮ েকািট আরএস খিতয়ান
জনগেনর জ উ��করণ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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অভয্ রীণ স�দ িবভাগ, অথৰ্ ম�ণালয়

রূপক�
অভয্�রীণ স�েদ গড়েবা উ�ত বাংলােদশ

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
২০১৮-১৯ অথ ৰ্বছের ২,৫৬,০০০ েকািট টাকা রাজ� আদায়
হেয়েছ

অিভলক্ষয্
আ�জৰ্ািতকভােব �ীকৃত করনীিত ও জাতীয়
স য় নীিত অনুসরেণ ায়িভি�ক, আ িনক
�যুি� িনভৰ্র, অংশ�হণমূলক, জনবা ব
রাজ� �ব�াপনা �িত�াকরেণর মা�েম
পয ৰ্া অভয্�রীণ স�দ আহরণ

েকৗশলগত উে�শয্

২০১৮-১৯ অথ ৰ্বছের স য়পে�র মা�েম ৪৬,৫৩০ েকািট টাকা
ণ আহরণ করা হেয়েছ
ত েসবা �দােনর লে�য্ কা ম হাউস-সহ সকল শু ে শেন
Automated
Systems
for
Customs
(ASYCUDA) সফটওয়য্ার চা করা হেয়েছ

Data

অনলাইেন ভয্াট েরিজে শন ও িরটান ৰ্ দািখেলর �ব�া চা
করা হেয়েছ
২০১৬ সাল হেত করদাতাগণ অনলাইেন আয়কর িরটান ৰ্ দািখল
করেত পারেছন
স য়পে�র �াহক েসবা িডিজটালাইজ করা হেয়েছ

দ�, ায়ানুগ ও আ িনক রাজ� �শাসন
আইন �ণয়ন/যুেগাপেযাগীকরণ ও দা িরক
স�মতা ি� এবং

আমদািন-র ািন কায ৰ্�েম �াহক েসবা সহিজকরেণর লে�য্ ০৮িট
কা ম হাউস/শু
ে শেন ২০িট েমাবাইল কে ইনার
�য্ানার/Vehicle Mounted Mob X-ray Scanner/লােগজ
�য্ানার/িহউ ান বিড �য্ানার �াপন করা হেয়েছ

অভয্�রীণ স য় �ব�াপনা শি�শালীকরণ

বািণিজয্ক রু পূণ ৰ্�ি� (িসআইিপ) েসবা অনলাইন করা হেয়েছ

রাজ� আহরণ শি�শালীকরণ

িবিসএস (কর) ও িবিসএস (শু ) কয্াডােরর কমৰ্কতৰ্াসহ এ
িবভােগর আওতাধীন অ া কমৰ্কতৰ্ােদর এিসআর সং�া�
অনলাইন েসবা চা করা হেয়েছ

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৭৩.৭৪

২০১৭-২০১৮

৫৪.৫৩

২০১৬-২০১৭

৯২.১৩

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

অভয্�রীণ স�দ িবভাগ ও এর আওতাধীন দ র/সং�ার
কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর দ�তা ি�র জ
২০১৯-২০
অথবৰ্ ছের ২০ জন কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেক ৈবেদিশক �িশ�ণ
�দান করা হেয়েছ এবং
িনয়িমতভােব অভয্�রীণ স�দ িবভােগর বািষ ৰ্ক �িতেবদন
�কাশ করা হে�
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
অভয্�রীণ স�দ িবভাগ ও এর অধীন� দ র/সং�ার কম ৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর
জ অনলাইন এিসআর �ব�াপনা চা
এ িবভােগর �দ� েসবার িবষেয় মতামত �দােনর জ অনলাইেন একিট
মতামত ব চা
অিডট ােনজেম িসে ম �বতৰ্ন
িডমা এ কােলকশন ল, �াংক সাচ ৰ্ ল, এডভা

া িরমাই ার ল চা

এে ল িশেটর মা�েম আয়কর িরটান ৰ্ �েসিসং
কা ম ই-েপেম , ই-ইিজএম, ই-েসিভংস চা

এবং

অভয্�রীণ স�দ িবভােগ একিট �াথিমক �া�য্ েসবা কন ৰ্ার �াপন

চয্ােল�
কর আহরেণর পিরসর ি�সহ কর আহরেণর িনধ ৰ্ািরত ল�য্মা�া অজৰ্েনর
জ মাঠ পয ৰ্ােয় অিফেসর অ�তুলতা
িবিসএস (শু ও আবগারী) ও িবিসএস (কর) এর মত রু পূণ ৰ্ ২িট
কয্াডােরর �শাসিনক ম�ণালয় িহেসেব অভয্�রীণ স�দ িবভােগর জনবল,
েভৗত অবকাঠােমাসহ �েয়াজনীয় সুিবধািদর অভাব এবং
দ� জনবল গঠন, কর �ব�াপনা স ণ ৰ্ অেটােমশেনর আওতায় আনয়ন
অ তম চয্ােল

ভিবষয্ৎ পিরক�না
আয়কর, ভয্াট ও স রক শুে র ে�ে� �েয়াজনীয় সং�ার আনয়েনর
লে�য্ রাজ� �ব�াপনা অেটােমশন এবং পয ৰ্া অভয্�রীণ রাজ� আহরণ
কায ৰ্�ম শি�শালীকরণ
রাজ� আয় বাড়ােনাসহ কেরর পিরিধ স াসারেণর লে�য্ উপেজলা পয ৰ্ােয়
আয়কর, ভয্াট ও স য় অিফস �াপন
েজলা ও িবভাগীয় পয ৰ্ােয় আয়কর, ভয্াট এবং স য় অিফসসমূহেক একই
কমে ে আনয়ন ও আ িনকায়ন এবং
আমদািন, র ািন ও ানিজেটর ে�ে� One Stop Service �দােনর জ
সকল সরকাির, আধা-সরকাির এবং েবসরকাির সং�ােক একিট
Electronic Platform এ আনয়ন

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

পাবৰ্তয্ চ াম িবষয়ক ম�ণালয়
রূপক�
শাি�পূণ ৰ্ ও স � পাব ৰ্তয্ চ��াম

অিভলক্ষয্
ক�াণমুখী কমৰ্সূিচ বা�বায়েনর মা�েম পাব ৰ্তয্
চ��াম অ েল বসবাসকারী জনগেণর
রাজৈনিতক, সামািজক, িশ�াগত ও অথৈৰ্ নিতক
অিধকার িনি ত করা

েকৗশলগত উে�শয্
পাব ৰ্তয্ চ��াম অ েলর �তয্� এলাকায় �া�য্ েসবা
�দান, েমৗিলক সামািজক েসবার �া তা ও মানস�ত
�বহার ি� এবং িবিভ� -েগা�ীর সামািজক
িনরাপ�া �ব�া েজারদারকরণ
পাব ৰ্তয্ চ��াম অ েলর িবিভ� তাি�ক েগা�ীর
ভাষা, সং�িতর লালন ও সুর�া এবং উ�িত সাধেনর
লে�য্ িবিভ� ারক িদবস উদযাপন
কৃিষ ও পিরেবশ উ�য়ন
িশ�ার সুেযাগ স সারণ এবং

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন
িতন পাব ৰ্তয্ েজলায় ৬৬০ িক.িম. �ামীণ সড়ক, ৭৩৫৬ িম.
েসতু এবং ৩৪৫৩ িম. কালভাট ৰ্সহ অবকাঠােমা িনমৰ্া ণ
করা হেয়েছ
িতন পাব ৰ্তয্ েজলার �তয্� এলাকায় িবদুয্ৎ সরবরােহর জ
১০৪৮৬ িট েসালার েহাম িসে ম, ৬০০িট েসালার কিমউিনিট
িসে ম িবতরণ করা হেয়েছ ফেল ৮৭৩৩ জন �িশ�ণ�া
উপকারেভাগী এর সুফল েভাগ করেছন
িশ�ার সুেযাগ ি�র লে�য্ ৩৯৬িট ল, ২২িট কেলজ ভবন
িনমৰ্াণ ও েমরামত এবং ১২৬৪১ বগ ৰ্ িম. আয়তেনর ছা�াবাস
িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
২২৮০ জন � -েগা�ীর িশ�াথ র জ আবািসক
িব�ালেয়র মা�েম আনু�ািনক িশ�া কায ৰ্�ম �দান করা
হেয়েছ িতন পাব ৰ্তয্ েজলার িব�ালেয় ৪৫৮২িট আসবাবপ�
সরবরাহ করা হেয়েছ
িতন পাব ৰ্তয্ েজলায় ৮৫৯৪৯ িম. েসচনালা িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
৮৯২৫৭ জন কৃষকেক ফামৰ্ার িফ
েলর মা�েম �িশ�ণ
�দান করা হেয়েছ
�া�য্ ে�ে� ৪৭১০িট পাড়ােক িনমৰ্াণ ও েমরামত, ৪৬০০ জন
পাড়াকম ও কমৰ্কতৰ্ােক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ
পাড়ােকে র মা�েম ২০৬০০০ পিরবারেক সামািজক েসবা
�দান, ৫৪০০০ জন িশ�াথ েক �াক-�াথিমক িশ�া ও
ৈশশব-�াক উ�য়ন কায ৰ্�ম এবং ৬৮০০০ জন মা ও িশশুেক
�া�য্েসবা �দান করা হেয়েছ

েভৗত অবকাঠােমা উ�য়ন

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

৭৩.২৭

২০১৭-২০১৮

৮৬.৬৯

২০১৬-২০১৭

৯২.৫১

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

আ কমৰ্সং�ান সুেযাগ ি র লে�য্ ৭১৭ জন পিরবার �ধানেক
কমৰ্মুখী �িশ�ণ �দান, ৯০৬ জন দির� কৃিষ পিরবােরর
উৎপািদত পে র বাজারজাতকরেণ িলংেকজ �াপন করা
হেয়েছ ৪০৭ িট দির� পিরবাের পয ৰ্টকেদর সামিয়ক অব�ােনর
সুিবধা জন (Home Stay) করা হেয়েছ এবং
ধম য় ও সামািজক অবকাঠােমাগত উ�য়েন ৯৭৯৩৪ বগ ৰ্ িম.
ভবন িনমৰ্াণ করা হেয়েছ , িবিভ� স দােয়র িনজ� সং�িতেক
র�ার জ ১২০িট �ক� �হণ করা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
িতন পাব ৰ্তয্ েজলা পিরষেদর Phone Book এয্াপ ৈতির
খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
ম�ণালয় ক ক
ৰ্ িনধ ৰ্ািরত ফরেম চািহদাপ� ৈতির ও ে�রণ
কিরেডার সুসি তকরণ

গ) এস আই িপ’র িববরণ:
ম�ণালেয়র কমৰ্কতৰ্া-কমৰ্চারীেদর জ িবশু� পািন
পােনর �ব�া
ম�ণালেয়র কিরেডার সুসি তকরণ
েসবা�হীতােদর অিভেযাগ ও মতামত ব
�াপন এবং
িডিজটাল হািজরা �াপন

িডিজটাল হািজরা

চয্ােল�
পাব ৰ্তয্ চ��ােমর দুগমৰ্ এলাকায় েযাগােযাগ �ব�া উ�ত নয়
তাছাড়া পাহাড়ী এলাকায় িবিভ� �াকৃিতক দুেয ৰ্াগ েট েভৗত
অবকাঠােমাসহ অ া কায ৰ্�েম সময়মত িনমৰ্াণ সাম�ী েপৗছােনা
স ব হয় না
�ক� দািখেলর জ দ র/সং�া সময়ে�পণ কের
সং�াসমূেহর �ধানগণ সবাই জন�িতিনিধ APA বা�বায়েন
তােদরেক উ � করার জ ম�ণালেয়র শীষ ৰ্পয ৰ্ােয় িবিভ� সভা করা
হেয়েছ এবং
অথ ৰ্ ছােড় িবল� হয়

ভিবষয্ৎ পিরক�না
APA দািখল করার পূেব ৰ্ পাব ৰ্তয্ েজলা পিরষেদর েচয়ার ানগেণর

িনিবড় �িশ�েণর �ব�া �হণ

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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গৃহায়ন ও গণপূতৰ্ ম�ণালয়
রূপক�

এিপএ বা�বায়েনর ফেল �ধান অজৰ্ন

পিরকি�ত নগর িনরাপদ ও সা�য়ী আবাসন

হািতরি ল সমি�ত উ�য়ন �কে� েমাট ৩১১.৭৯ একর জিমেত
৮ িক:িম: েলক, ৮.৮০ িক:িম: এ ে�সওেয়, ৮.৮০ িক:িম: সািভৰ্স

অিভলক্ষয্

েরাড, ৪িট ি জ, ৪িট ওভারপাস, ৮.৮ িক:িম: ফুটপাত, ৯.৮০

সু� পিরক�না, গেবষণা এবং জিমর সেব ৰ্া�ম
�বহার িনি ত কের সকল মানুেষর জ েটকশই
ও িনরাপদ অবকাঠােমা িনমৰ্ােণর মা�েম সা�য়ী
আবাসন এবং পিরক�না নগরায়ন

িক:িম: ওয়াকওেয়, ১৮.১০ িক:িম: সুয়ােরজ, একিট এি�িথেয়টার,
১০ তলা িবিশ একিট ােনজেম িবি ং ও দুইিট ইউ প স��
করা হেয়েছ
ি লিমল আবািসক �কে� েমাট ৩৮১.১৯ একর জিমেত ১৭৭৫িট
আবািসক ট, ২০িট বািণিজয্ক ট ও ৩০ িক:িম: রা�া িনমৰ্াণ
করা হেয়েছ

েকৗশলগত উে�শয্

উ�রা ১৮ নং েস ের ৮৭.১৯ একর জিমেত িন ও ম�ম আেয়র

পিরকি�ত নগরায়ন

জনেগা�ীর জ

সরকাির
মািলকানাধীন
�ব�াপনা িনি তকরণ

স�েদর

সু�

সু� র�ণােব�েনর মা�েম সরকাির ভবন/অবকাঠােমা
সমূেহর �ািয় ি� ও �ব�াপনা
�� ও ম�ম আেয়র পিরবােরর জ
েটকসই, িনরাপদ ও সা�য়ী আবাসেনর সুেযাগ
স সারণ এবং
েটকসই, পিরেবশ বা ব, দুেয ৰ্াগ
আবাসেনর সুেযাগ স সারণ

িকমু�

৭৯িট ১৬ তলা িবিশ আবািসক ভবেন সব ৰ্েমাট

৬৬৩৬িট য্াট িনিমৰ্ত হেয়েছ
হািতরি ল সমি�ত উ�য়ন �কে�র কারেণ �িত�� আবািসক ভবন
মািলকেদর নব ৰ্াসেনর জ

১৫ তলা িবিশ ০২িট ভবেন ১১২িট

অয্াপাট ৰ্েম িনমৰ্াণ করা হেয়েছ
সু�ীম েকােট ৰ্র িবচারপিতগেণর জ কাকরাইেল ব তল ভবন িবিশ
ৰ্ আয়তেনর ৭৬িট য্াট িনমৰ্াণ করা হেয়েছ ভবেন
৩৫০০ বগফুট
েস াল এসিটিপ ও েক ীয় পািন সরবরােহর �ব�া রাখা হেয়েছ
�াকৃিতক দুেয ৰ্াগ সহনীয় �যুি�র সাহাে সরকাির ভবনসমূহ িনমৰ্াণ ও
েরে ািফিটং কােজ স�মতা ি� �কে�র আওতায় াকার েতজগ ও

িবগত িতন বছের
এিপএ-েত অিজৰ্ত ন�র
অথ ৰ্বছর

ফায়ার ে শন ভূিমক� সহনীয় করা হেয়েছ এছাড়া �কে�র আওতায়
৬িট েরে ািফিটং ানুয়াল �কািশত হেয়েছ এবং

অিজৰ্ত ন�র

২০১৮-২০১৯

. 9

২০১৭-২০১৮

৯০.২০

২০১৬-২০১৭

৯৫.০৮

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালেয় কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেদর জ
েশেরবাংলা নগের ব তল িবিশ

৪৪৮িট

য্াট িনমৰ্াণ করা

হেয়েছ ভবেন েস াল এসিটিপ ও েক ীয় পািন সরবরােহর
�ব�া রাখা হেয়েছ
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উে�খেযাগয্ ই-সািভৰ্স,
েসবা সহিজকরণ ও ক্ষু� উ�য়ন
ক) ই-েসবার িববরণ:
সরকাির আবাসন পিরদ েরর বাসা বরা কায ৰ্�ম অনলাইেনর মা�েম
�দান শুরু হেয়েছ ফেল এ েস ের ��তা অেনক ণ ি� েপেয়েছ
খ) ইেনােভশেনর িববরণ:
িবিভ� সরকাির দ র ও আবািসক ভবনসমূেহর ৈদনি�ন েমরামত ও
র�ণােব�ণ সং�া� িপ.ডি উ.িড অনলাইন কমে ইন ােনজেম
িসে ম (CMS)
অনলাইন �েজ মিনটিরং িসে ম (PMS)
িপডি উিড অনলাইন Land Data Base িসে ম
িপডি উিড অনলাইন িবি ং ইনেভি এ িহি
ােনজেম
সফটওয়য্ার এবং
অনলাইন িভি�ক Human Resource Information System
(HRIS) িসে ম

গ) ক্ষু� উ�য়ন �ক� (SIP):
গণপূতৰ্ অিধদ েরর কায ৰ্�ম স�েকৰ্ অবিহতকরেণ পূতৰ্ ভবেনর
িনেচ িডিজটাল িডসে েবাড ৰ্ �াপন করা হেয়েছ
গণপূতৰ্ অিধদ র ক ক
ৰ্ বা�বায়নাধীন সকল �কে�র সাইেট �ক� ত�
স�িলত সাইনেবাড ৰ্ �াপন করা হেয়েছ
গণপূতৰ্ অিধদ েরর �ধান কায ৰ্ালয় পূতৰ্ ভবেন Rain Water
Harvesting System �াপন করা হেয়েছ এবং
পূতৰ্ ভবেন িবিভ� �ােন এনািজৰ্ েসিভং কে� Motion Detector Auto
On-off Light Bulb সংেযাজন করা হেয়েছ

চয্ােল�
সুষম উ�য়েনর লে�য্ সকল দ র ও অিধদ েরর মে� সম�য়হীনতা
িনমৰ্াণ সাম�ীর মূে�র �ৰ্গিত
অিত ি /ব া এবং
পয ৰ্া জনবেলর অভাব

ভিবষয্ৎ পিরক�না
ৰ্ কমৰ্স�াদন চুি� িবষয়ক �িশ�ণ আেয়াজন
বািষক
চুি�র কায ৰ্�মসমূেহর বা�বায়ন পিরবী�ণ �ব�া সু করণ এবং
র�ার/�েণাদনা �দান

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
ম�ণালয়/ িবভাগ পয ৰ্ােয় বািষ ক
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মা পযৰ্ােয় বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি�
ম�ণালয়/িবভাগ পয ৰ্ােয় ২০১৪-১৫ অথ ৰ্বছর েথেক বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� �া�র শুরু হেলও মাঠ পয ৰ্ােয়র অধ�ন অিফসসমূেহ এ চুি�
�া�র শুরু হয় ২০১৬-১৭ অথ ৰ্বছর েথেক বতৰ্মােন মাঠ পয ৰ্ােয়র ১৬৫০০ এর অিধক অিফস তােদর ত
ৰ্ ন ক পৰ্ ে�র সে এিপএ
�া�র করেছ ম�ণালয়/িবভাগ এবং দ র/সং�া ক ক
ৰ্ িনধ ৰ্ািরত েকৗশলগত উে ে র আওতায় এবং সরকােরর িবিভ� পক�, নীিত,
েকৗশল ও িনেদ ৰ্শনার আেলােক মাঠ পয ৰ্ােয়র দ রসমূহ এিপএ-েত তােদর কায ৰ্�ম িনধ ৰ্ারণ কের থােক ম�ণালয়/িবভাগ এবং
দ র/সং�ার অিধকাংশ কায ৰ্�মই মাঠ পয ৰ্ােয় বা�বািয়ত হেয় থােক তাই মাঠ পয ৰ্ােয়র এিপএ র যথাযথ বা�বায়েনর ওপর সরকাির
কমৰ্স�াদন �ব�াপনার সাফ� ব লাংেশ িনভৰ্র কের আশার কথা েয, মাঠ পয ৰ্ােয়র দ রসমূেহ এিপএ বা�বায়েন উৎসাহ িদন িদন ি�
পাে� এবং �মা�েয় িবিভ� অিফস বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি�র আওতায় আসেছ মাঠ পয ৰ্ােয়র এিপএ র বা�বায়ন সম�য় িবভাগীয়,
েজলা এবং উপেজলা এিপএ বা�বায়ন সং�া� কিমিটর মা�েম হেয় থােক মাঠ পয ৰ্ােয়র কমৰ্স�াদন চুি� �া�র ও অজৰ্েনর িক
খ িচ� িনে উপ�াপন করা হেলা:

াকা িবভাগ

বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� �া�র(২০২০-২১), িবভাগীয় কিমশনােরর কায ৰ্ালয়, াকা

ৰ্ কমৰ্স�াদন চুি� �া�র, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, েগাপালগ
বািষক

লা াসেক কায ৰ্ালয় ি দ
উপেজলা িনব ৰ্াহী অিফসারগেণর সে

এিপএ �া�র

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
মা পয ৰ্ােয় বািষ ক

লা

াসেক কায ৰ্ালয় াকা

ৰ্ কমৰ্স�াদন চুি� �া�র, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, িকে া গ
বািষক

লা

াসেক কায ৰ্ালয় িকে া গ
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লা

াসক ন িস দ ব

পে লা িনব ৰ্া

বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� া

লা

ান

ি সা গেণ মে

লা

িপ

া

িবভাগ য় কিম না

াসেক কায ৰ্ালয় মািনকগ

াসেক কায ৰ্ালয় া া ল পে লা িনব ৰ্া

ি সা গেণ সে

িপ

স া কমৰ্ া েক

া

সি ি

াকা সে

া

ান য়ক ণ স

লা

াসক ন িস দ

িপ

া

দান

া

ি

ণ কমৰ্ ালা া া ল

াম িবভাগ

এিপএ �া�র, িবভাগ য় কিম নাে

কায ৰ্ালয়

াম

বািষ ৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� সা�র অনু�ান ২০১৯-২০ (েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, চ দ র)

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
মা পয ৰ্ােয় বািষ ক

েজলা �শাসক েনায়াখালীর সে

উপেজলা িনব ৰ্াহী অিফসারগেণর এিপএ �া�র

গণশুনানী, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, রা ামািট

1১

লনা িবভাগ

িবভাগীয় কিমশনার কায ৰ্ালেয়র এিপএ �া�র অনু�ান

া

া িবভাগ

এিপএ �া�র অনু�ান, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, নড়াইল

িবভাগ

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ৰ্ালয়, রং ের আেয়ািজত এিপএ �া�র অনু�ান
এিপএ সং�া� �িশ�ণ, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, চ পাইনবাবগ

ময়মনিস

িবভাগ

ৰ্ কমৰ্স�াদন চুি� �া�র ২০১৯-২০, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, গাইবা া
বািষক

েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, প গড়
ৰ্ কমৰ্স�াদন চুি� �া�র, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, ময়মনিসংহ
বািষক

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
মা পয ৰ্ােয় বািষ ক

1১9

িসেল িবভাগ

এিপএ সং�া� �িশ�ণ, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, হিবগ

উপেজলা িনব ৰ্াহী অিফসারগেণর সে

এিপএ সং�া� �িশ�ণ, হিবগ

এিপএ �া�র, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, েমৗলভীবাজার

িবভাগীয় কিমশনার িসেলেটর সে

এিপএ �া�র

বি াল িবভাগ

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ৰ্ালয়, বিরশােল আেয়ািজত এিপএ �া�র অনু�ান

এিপএ �া�র অনু�ান, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, প য়াখালী

ৰ্ কমৰ্স �াদন চুি�
মা পয ৰ্ােয় বািষ ক

এিপএ �া�র অনু�ান, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, েভালা

এিপএ চুি� সং�া� �িশ�ণ, েজলা �শাসেকর কায ৰ্ালয়, প য়াখালী
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মি�পিরষদ িবভাগ

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

