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সেস্য (সসসিয়র সসিব), সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ, পসরকল্পিা কসিশি 
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সূসিপত্র 

 

 

 

সাধারণ অর্ থনীক্তি ক্তিভাগের কর্ থসম্পাদগনর সাক্তি থক ক্তিত্র  

উপক্রর্ক্তণকা  

সসকশি ১: সাধারণ অর্ থনীক্তি ক্তিভাগের রূপকল্প (Vision), অসভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ থাবসল 

 

সসকশি ২: সাধারণ অর্ থনীক্তি ক্তিভাগের সবসভন্ন কার্ থক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact)  

সসকশি ৩: সকৌশলগত উদেশ্য, কার্ থক্রি, কি থসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ  

সংগ াজনী ১:  শব্দসংগেপ (Acronyms)  

সংগ াজনী ২: কি থসম্পােি সূিদকর পসরিাপ পদ্ধসত  

সংগ াজনী ৩: কি থসম্পােি লক্ষযিাত্রা অজথদির সক্ষদত্র অন্য িন্ত্রণালয়/সবভাদগর উপর সিভ থরশীলতা  

সংগ াজনী ৪: য  সকল নীক্তি/ পক্তরকল্পনার আগলাগক কর্ থসম্পাদন পক্তরকল্পনা প্রস্তুি করা হগেগে 

সংগ াজনী ৫: জািীে শুদ্ধািার যকৌশল কর্ থপক্তরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

সংগ াজনী ৬: ই-গভন্যথান্স ও উদ্ভািন কি থপসরকল্পিা, ২০২১-২২ 

 

সংগ াজনী ৭: অক্তভগ াে প্রক্তিকার ব্যিস্থা কর্ থপক্তরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

সংগ াজনী ৮: যসিা প্রদান প্রক্তিশ্রুক্তি কর্ থপক্তরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

সংগ াজনী ৯: িথ্য অক্তধকার ক্তিষগে িাক্তষ থক কর্ থপক্তরকল্পনা, ২০২১-২২  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ 

পসরকল্পিা কসিশি 

 

সবষয়: বাাংলাদেশ পসরকল্পিা কসিশদির সাধারণ অর্ থিীসত সবভাদগর কি থসম্পােদির সাসব থক সিত্র 

(Overview of the Performance of the General Economics Division, Planning 
Commission) 

 

 

• সাম্প্রসতক অজথি, িযাদলঞ্জ এবাং ভসবষ্যৎ পসরকল্পিা: 

 

ক. সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ-এর সাম্প্রসতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধাি অজথিসমূহ: 

সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ গত ৩ বছদর জাতীয় পর্ থাদয় িে ও েীর্ থ সিয়াদে সবসভন্ন পসরকল্পিা, িীসত ও সকৌশলপত্র প্রণয়ি 

এবাং তাদের বাস্তবায়ি পর্ থদবক্ষণ ও মূল্যায়ি কদরদছ। এ সকল পসরকল্পিা, িীসত ও সকৌশল প্রণয়ি এবাং এ সবভাদগর 

উপর অসপ থত োসয়ত্ব পালদি সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ সবসভন্ন সিীক্ষা ও গদবষণা সম্পােি, অগ্রগসত ও মূল্যায়ি 

প্রসতদবেি প্রণয়ি কদরদছ। সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ কর্তথক এ সিদয় প্রণীত পসরকল্পিা , সকৌশলপত্র, সিীক্ষা, গদবষণা ও 

প্রসতদবেদির তথ্যাসে সিদে প্রোি করা হল: 

০১. GED Policy Study: Effective Use of Human Resources for Inclusive Economic 
Growth and Income Distribution-An Application of National Transfer Accounts 
(February 2018) 

০২. Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): 

Bangladesh Perspective (March 2018) 

০৩. National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the implementation of 

Sustainable Development Goals (June 2018) 

০৪. “বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা-২১০০” প্রণয়দি ২৬টি সবষয়সভসিক ৬টি ভসলয়দি সিেবসণ থত Baseline 

Study  সম্পােি ও প্রকাশিা 

ক. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 1: Water Resources 

Management(June 2018)[Number of Studies: 07]; 

খ. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 2: Disaster and 

Environmental Management (June 2018) [Number of Studies: 04]; 

ে. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 3: Land use and 

Infrastructure Development (June 2018) [Number of Studies: 03]; 

ঘ. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 4: Agriculture, Food 

Security and Nutrition (June 2018) [Number of Studies: 04]; 

ঙ. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 5: Socio-economic 

Aspects of the Bangladesh Delta (June 2018) [Number of Studies: 03]; 

ি. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 6: Governance and 

Institutional Development (June 2018) [Number of Studies: 05]; 

০৫. Journey with SDGs, Bangladesh is Marching Forward (Prepared for 73rd UNGA 

Session 2018) (September 2018) 
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০৬. এসক্তিক্তজ অক্তভ াত্রা: এক্তেগে  াগে িাংলাগদশ (জাক্তিসংঘ সাধারণ পক্তরষগদর ৭৩ির্ অক্তধগিশগনর জন্য 

প্রণীি)  (যসগেম্বর ২০১৮) 

০৭. বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা-২১০০”  প্রণয়ি সাংসিষ্ট প্রকদল্পর  েসললসমূহ হদে: 

ক. Bangladesh Delta Plan 2100: Volume 1: Strategy (October 2018); 

খ. Bangladesh Delta Plan 2100: Volume 2: Investment Plan (October 2018); 

ে. “বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০”: একুশ শতদকর বাাংলাদেশ (সাংসক্ষপ্ত বাাংলা সাংস্করণ) 

[অদটাবর ২০১৮]; 

ঘ. Bangladesh Delta Plan 2100: Bangladesh in the 21st Century (Abridged 

Version) [October 2018]; 

০৮. Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation 

(November 2018)  

০৯. Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 

(December 2018) 

১০. যেকসই উন্নেন অভীষ্টঃ িাংলাগদশ অগ্রেক্তি প্রক্তিগিদন ২০১৮ (ইংগরক্তজ যর্গক অনূক্তদি) (এক্তপ্রল ২০১৯) 

১১. Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh (May 

2019) 

১২. Implementation Review of the Sixth Five Year Plan (FY 2011-FY 2015) and its 

Attainments  (May 2019) 

১৩. Mid-term Implementation Review of the Seventh Five Year Plan (FY 2016-FY 

2020) May 2019 

১৪. “িাংলাগদশ রূপকল্প ২০৪১” প্রণয়দির উদেদশ্য   ৬টি ভসলয়দি ক্তনম্নিক্তণ থি ১৬টি Baseline Study 

সম্পােি ও প্রকাশিা: 

০১. Good governance, democratization, decentralization of power and capacity 

building for institutions compatible with a transforming economy; 

০২. Employment and labor market policies for a maturing economy; 

০৩. 21st century Trade and Industry strategy for sustained rapid growth and job 

creation; 

০৪. Reducing cost of doing business to spur domestic and foreign investment; 

০৫. Sustainable power and energy strategy for meeting the demands of a high 

growing economy;  

০৬. Evolving Pattern of global trade in goods and services and world market 

integration;  

০৭. Strategies for a paradigm shift in agriculture, aquaculture, animal husbandry 

and forestry for food security and nutrition; 

০৮. Education, skills and human development for Vision 2041;  

০৯. Science, technology, ICT and information highway for a rapidly 

transformational economy; 
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 ১০. Health and population management for sustained human development; 

১১. Empowerment of children, women and youth to strengthen social inclusion 

and support shared prosperity; 

১২. Developing transportation and quality infrastructure to support sustained 

rapid growth (roads and highways, ports, railways, aviation and water 

transport);  

১৩. Addressing climate change, green growth environment and water resources 

for sustaining shared prosperity; 

১৪. Managing the Urban Transition in a rapidly growing and transformational 

economy; 

১৫. Service sector development to support high growth in a transforming 

economy;  

১৬. Eradicating poverty and minimizing income inequality for ensuring shared 

prosperity; 

১৫. Empowering People: Ensuring Inclusiveness and Equality For Bangladesh 

Delegation to HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2019 (July, 2019) শীষ থক প্রসতদবেি 

প্রণয়ি; 

১৬. Implementation Review of the Perspective Plan 2010-2021 (September 2019); 

১৭. Bangladesh Moving Ahead with SDGs (Prepared for Bangladesh Delegation to 74th 

UNGA session 2019) (September 2019); 

১৮. যেকসই উন্নেন অভীষ্ট অজথগন এক্তেগে  াগে িাংলাগদশ (জাক্তিসংঘ সাধারণ পক্তরষগদর ৭৪ির্ অক্তধগিশগন 

িাংলাগদশ প্রক্তিক্তনক্তধেগণর জন্য প্রণীি) (যসগেম্বর ২০১৯) প্রসতদবেি; 

১৯. Prospects and Opportunities of International Cooperation in Attaining SDG Targets 
in Bangladesh (Global Partnership in Attainment of the SDGs) (September 2019)  

২০. Monograph 4: Population Management Issues (December 2019);  

২১. Monograph 5: Population Management Issues (December 2019); 

২২. Consultation on Private Sector Engagement (PSE) in attaining Sustainable 
Development Goals (SDGs) in Bangladesh: Bonding & Beyond. Proceedings 
(January 2020); 

২৩. Study on Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC 

Status for Bangladesh (March 2020) শীষ থক সিীক্ষা সম্পােি ও প্রসতদবেি প্রকাশ; 

২৪. Revised Monitoring and Evaluation Framework of the Sustainable Development 
Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (April 2020); 

২৫. Bangladesh Voluntary National Review 2020: Accelerated action and 

transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable 

development; 
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৩০.  রুপকল্প ২০৪১ িাস্তগি রুপােণঃ িাংলাগদশ যপ্রক্তেি পক্তরকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়ি ও প্রকাশি; 

৩১. “Adolescent Motherhood: Trends, Patterns and Implications’ এিং “Gender Based 

Violence: A Challenge for Reaching SDGs” শীষ থক দুটি  পক্তলক্তস যপপার প্রণয়ি; 

৩২. প্রর্ি সপ্রসক্ষত পসরকল্পিার িেবতী মূল্যায়ি (Implementation Review of the Perspective Plan 

2010-2021) প্রসতদবেি প্রণয়ি; 

৩৩. বাাংলাদেদশর সদ্বতীয় সপ্রসক্ষত পসরকল্পিা ২০২১-২০৪১ এর সািসষ্টক অর্ থনিসতক কাঠাদিা প্রণয়ি; 

২৬. Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020 (June 2020); 

২৭. যেকসই উন্নেন অভীষ্ট : িাংলাগদশ অগ্রেক্তি প্রক্তিগিদন ২০২০; 

২৮. অষ্টি পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ি ও প্রকাশিা; 

২৯. অষ্টি পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা প্রণয়দির উদেদশ্য ১৪টি ব্যাকগ্রাউন্ড সপপার প্রণয়ি ও প্রকাশিা; 

 ক. Strategy for Job Creation in the Context of the Fourth Industrial Revolution; 

খ. Strategy for Agriculture Diversification, Raising Productivity and ensuring 
Food Security and Nutrition; 

গ. Strengthening the Investment Climate to Promote Domestic and Foreign 
Private Investment; 

র্. Trade and Industrial Policy towards achieving Upper Middle-Income Country 
status; 

ঙ. Identifying the Extreme Poor and Poverty Pockets (through use of HIES 2016 
and additional focused survey), and Policies and Programmes for Eliminating 
Extreme Poverty; 

ি. Development of the MSME sector in Processing and Manufacturing; 

ছ. Financial Sector Issues, Fiscal and Monetary Policy strategies for Upper    
Middle Income Bangladesh. Challenges and the Way Forward; 

জ. Efficient Land Management for Industrialization and Urbanization Consistent   
with the concept of “My Village My Town; 

ঝ. Digital Bangladesh, ICT Strategy and Knowledge Economy; 

ঞ. Managing the Skill Gap Through Better Education, TVET and Training 
Strategies; 

ট. Addressing the Health and Nutritional Challenges of a Changing Population; 

ঠ. Urbanization Challenges, Strategies and Way Forward; 

ড. Improving Governance and Public Institutions; 

ঢ. Study on Marginalized People of Bangladesh; 
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৩৪. “সাদপাট থ টু সে ইিসিদিদেশি অব সে বাাংলাদেশ সডল্টা িযাি ২১০০” প্রকদল্পর আওতায় Training 

Module প্রণয়ি; 

৩৫. সডল্টা গভন্যথান্স কাউসন্সল গঠদির সগদজট প্রকাশ; 

৩৬. বাাংলাদেশ উৎপােি, কি থসাংস্থাি ও খাত সভসিক সবসিদয়াগ সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্রণয়ি; 

৩৭. Social Protection সবষদয় ১১টি Thematic Study প্রণয়ি ও প্রসতদবেি প্রকাশ; 

৩৮. Midterm Implementation Review of National Social Security Strategy  প্রসতদবেি 

প্রণয়ি। 

এিদ্ব্যিীি ক্তনম্নিক্তণ থি প্রকগল্পর আওিাে ক্তিক্তভন্ন ক্তিষগে প্রক্তশেণ প্রদান করা হে: 

 

ক্রক্তর্ক 

নং 

প্রকগল্পর নার্ প্রক্তশেগণর ক্তিষে প্রক্তশেিার্ীর 

সংখ্যা 

০১.  Adaptation of Climate 

Change into the National and 

Local Development Planning  

Comprehensive training on 

mainstreaming climate change 

into national and local level 

development planning 

১০০ জন 

০২. Strengthening Capacity of 

the General Economics 

Division (GED) to Integrate 

Population and Development 

Issues into Plans and 

Policies  

National Transfer Account ৪৩ জন 

০৩. জািীে উন্নেন প্রশাসন একাগিক্তর্ 

প্রক্তিষ্ঠা (২ে সংগশাক্তধি) 

Project Management এর ক্তিক্তভন্ন 

ক্তিষে 
৬৪টি ব্যাগি 

১২৮৫ জন 

০৪. র্ধ্যগর্োদী উন্নেন পক্তরকল্পনা (সপ্তর্ 

পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনা) প্রণেন ও 

পক্তরিীেণ 

সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা ও টেকসই 

উন্নয়ন অভীষ্ট (এসর্ির্ি) বাস্তবায়ন 
৩০০ জন 

০৫. সাদপাট থ টু সে ইিসিদিদেশি অব সে 

বাাংলাদেশ সডল্টা িযাি -২১০০ 

বাাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর এযাদরাচ 

ডকৌশল ও সম্পর্কিত  

১৮৯ জি 

০৬. উন্নত সেদশর ির্ থাো অজথদির লদক্ষয 

পসরকল্পিা পসরকাঠাদিা সক্ষিতা বৃসদ্ধ 

প্রকল্প 

র্িএমর্ি, ফাইন্যার্িয়াল এনালাইর্সস, 

বাাংলাদেশ ই-র্ির্ি 

৯৭ জি 

 



F:\For GED\Website\Draft Content\APA\2022\APA Agreement 2021-22.doc                                                                                          8 
 

খ. সিস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ: 

০১. প্রদয়াজিীয় কর্ থকিথা ও সহােক জিবদলর স্বল্পতা; 

০২. সবষয়সভসিক অসভজ্ঞ কি থকতথার স্বল্পতা;  

০৩. সবষয়সভসিক প্রসশক্ষদণর অপ্রতুলতা। 

 

গ.ভসবষ্যৎ পসরকল্পিা: 

০১. অষ্টি পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিার (২০২১-২০২৫) আগলাগক যসক্টর ক্তভক্তিক কা থ-পক্তরকল্পনা প্রণেগন সহােিা 

প্রদান; 

০২. অষ্টি পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিার িােদি এসসডসজর লক্ষযিাত্রা অজথদি ধারাবাসহক প্রসশক্ষণ কি থশালার 

আদয়াজিসহ অন্যান্য কার্ থক্রি গ্রহণ; 

০৩. এসক্তিক্তজ’র কি থবেি সংক্রান্ত হালনাোদকৃি পর্-নকশা (Mapping)  দক্তলল প্রণেন, মুদ্রণ ও ক্তিিরণ; 

০৪. এসক্তিক্তজ’র জািীে কি থপক্তরকল্পনা সংক্রান্ত দক্তলল হালনাোদ করণ; 

০৫. এসক্তিক্তজ’র অগ্রেক্তির প থাগলািনা প্রক্তিগিদন প্রণেন, মুদ্রণ ও ক্তিিরণ; 

০৬. এসক্তিক্তজ িাস্তিােন ও পক্তরিীেণ সংক্রান্ত আন্তঃর্ন্ত্রণালে কক্তর্টিগক সাক্তি থক সহােিা প্রদান; 

০৭. এসক্তিক্তজ িাস্তিােন প থাগলািনা (এসআইআর) ক্তিষেক জািীে সগেলন আগোজন এিং প্রক্তিগিদন প্রকাশ; 

০৮. িবি পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা (২০২৬-২০৩০) প্রণয়দির জন্য কাসরগসর কাঠাদিা (Technical Framework)  

প্রণয়ি; 

০৯. 1) “রূপকল্প ২০৪১ বাস্তদব রূপায়ণঃ বাাংলাদেদশর সপ্রসক্ষত পসরকল্পিা ২০২১-২০৪১” এর উপর প্রসশক্ষণ 

হযান্ডবুক প্রণয়ি, মুদ্রণ ও সবতরণ;      

১০. 2) “রূপকল্প ২০৪১ বাস্তদব রূপায়ণঃ বাাংলাদেদশর সপ্রসক্ষত পসরকল্পিা ২০২১-২০৪১”এর সবষদয় অবসহতকরণ 

কি থশালা/প্রসশক্ষণ আদয়াজি;  

১১. সাধারণ অর্ থিীসত সবভাদগ একটি সবদশষাসয়ত অনুসবভাগ যিল্টা উইং স্থাপগনর জন্য কার্ থক্রি গ্রহণ; 

১২.  বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০ বাস্তবায়দি প্রদয়াজিীয় অর্ থ বরাদের সিসিি যিল্টা ফান্ড েঠসির 

কার্ থক্রি গ্রহণ; 

১৩.  িলনক্তিল এিং িগরন্দ্র অঞ্চগলর উপর সর্ীো সম্পােন; 

১৪. বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০ সবষদয় িদলজ সপাট থাল ততসর; 

১৫. অঞ্চলসভসিক পাসি ব্যবস্থাপিার গ্রুপ গঠদির িীসতিালা প্রণয়দির কার্ থক্রি গ্রহণ; 

১৬.  সজইসডসহ সবসভন্ন িন্ত্রণালয়, সবভাগ, সাংস্থার কি থকতথাদের সক্ষিতা বৃসদ্ধর জন্য প্রসশক্ষণ প্রোি। 

 

২০২১-২২ অর্ থবছদরর সম্ভাব্য প্রধাি অজথিসমূহ: 

১। এসক্তিক্তজ’র কি থবেি সংক্রান্ত হালনাোদকৃি পর্-নকশা (Mapping)  দক্তলল প্রণেন, মুদ্রণ ও ক্তিিরণ; 

২। এসক্তিক্তজ’র হালনাোদকৃি জািীে কি থপক্তরকল্পনা সংক্রান্ত দক্তলল প্রণেন; 

৩। “বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০” এর এযাদপ্রাি, সকৌশল ও বাস্তবায়ি সম্পসকথত সবষদয় সিাট ১৫০ জি 

কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ প্রোি। 
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সসকশি ১: 

 

পসরকল্পিা কসিশদির সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ-এর রূপকল্প (Vision), অসভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(Strategic Objectives) এবাং কার্ থাবসল (Functions):  
 

 ১.১ রূপকল্প (Vision): 

পসরকসল্পত ও সুষি উন্নয়ি সিসিতকরদণ জাতীয়, িেদিয়াসে ও েীর্ থদিয়াসে পসরকল্পিা প্রণয়ি। 
 

১.২ অসভলক্ষয (Mission): 

সটকসই ও অন্তর্ভ থসিমূলক েীর্ থদিয়াসে ও িেদিয়াসে পসরকল্পিা প্রণয়দির িােদি কাসিত সুষি উন্নয়ি 

অজথি। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):  
 

• কার্ থকর, সটকসই ও অন্তর্ভ থসিমূলক পসরকল্পিা প্রণয়দির িােদি জাতীয় উন্নয়ি ত্বরাসিতকরণ; 

• কি থসম্পােদি গসতশীলতা আিয়ি ও সসবার িাি বৃসদ্ধ। 

 

১.৪ কার্ থাবসল (Functions):  
 

1. সরকাদরর েীর্ থদিয়াসে পসরকল্পিা সর্িিঃ বাাংলাদেশ সডল্টা িাি- ২১০০, সপ্রসক্ষত পসরকল্পিা প্রভৃসত 

প্রণয়ি, বাস্তবায়ি পসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ি; 

2. সরকাদরর িেদিয়াসে (পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা) পসরকল্পিা প্রণয়ি; 

3. পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা ও সপ্রসক্ষত পসরকল্পিার আদলাদক সটকসই উন্নয়ি অভীষ্ট-এর লক্ষযিাত্রা অজথি 

পর্ থাদলািিা ও এতেসাংক্রান্ত অগ্রগসত প্রসতদবেি হালিাগােকরণ এবাং প্রসতদবেি প্রকাশ; 

4. সাকথ সেস্য সহসাদব বাাংলাদেদশর োসরদ্রয পসরসস্থসতর মূল্যায়ি ও প্রসতদবেি; 

5. োসরদ্রয এবাং সািসগ্রক অর্ থনিসতক পসরসস্থসত সবদিষণ; 

6. িেদিয়ােী বাদজট কাঠাদিা (এিটিসবএফ) প্রণয়দি অাংশগ্রহণ; 

7. জাতীয় োসরদ্রয সফাকাল পদয়ে সহদসদব সেদশর োসরদ্রয পসরসস্থসতর সবদিষণ; 

8. জাতীয় সাংসদের অসধদবশদি িািিীয় প্রধািিন্ত্রী ও িািিীয় পসরকল্পিা িন্ত্রীর প্রশ্ন-উির প্রোদির জন্য 

উির প্রস্তুতকরণ; 

9. Foreign Direct Investment (FDI)-এর উপর অবস্থাি পত্র (পসজশি সপপার) প্রণয়ি; 

10.  জাতীয় সাংসদের িািিীয় সিকার, িািিীয় প্রধািিন্ত্রী, িািিীয় পসরকল্পিা িন্ত্রী, িািিীয় অর্ থিন্ত্রী, 

পক্তরকল্পনা র্ন্ত্রণালে সংক্রান্ত সংদীে স্থােী কক্তর্টি’র র্াননীে সভাপক্তি এবাং িািিীয় সাংসে 

সেস্যবৃদের সেদশর অভযন্তদর ও আন্তজথাসতক সবসভন্ন সভা, সসসিিার, কিফাদরদন্স আদলািিার সুসবধার 

জন্য অনুদরাধক্রদি সিফ/টসকাং পদয়েস প্রস্তুতকরণ; 

11. প্রধানর্ন্ত্রীর কা থালে, পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালে, অর্ থননক্তিক সম্পকথ ক্তিভাে, িাক্তণজয র্ন্ত্রণালে, পক্তরগিশ ও িন 

র্ন্ত্রণালেসহ সবসভন্ন র্ন্ত্রণালে/ক্তিভােসমূগহর অনুদরাধক্রদি সবসভন্ন সিফ/টসকাং পদয়েস/অবস্থাি পত্র 

(পসজশি সপপার) প্রস্তুতকরণ; 

12. সািসষ্টক অর্ থিীসতর মূল্যায়ি প্রসতদবেি প্রণয়ি; 

13. সবসভন্ন িন্ত্রণালয়/সবভাগ কর্তথক প্রণীত সবসধ-সবধাি, িীসত, আইি ইতযাসের উপর িতািত প্রণয়ি; 
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14. পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা-এর আদলাদক সপইসস/ সডসপইসস/এসসপইসস/সডএসসপইসস সভায় উত্থাসপত প্রকল্প 

পরীক্ষা-সিরীক্ষা কদর িতািত প্রণয়ি; 

15. পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা-এর আদলাদক একদিক/এিইসস সভায় কার্ থপদত্রর উপর িতািত প্রণয়ি; 

16. Women in Development/Gender সম্পসকথত কার্ থাসের উপর িতািত প্রণয়ি; 

17. সটকসই উন্নয়ি অভীষ্ট এর বাস্তবায়ি ও পর্ থাদলািিার লদক্ষয মুখ্য সিিয়ক, প্রধািিন্ত্রীর কার্ থালয়দক 

আহবায়ক কদর গঠিত উচ্চ পর্ থাদয়র কসিটির সাসিসবক োসয়ত্ব পালিকারী সহদসদব সটকসই উন্নয়ি 

অভীষ্ট-এর লক্ষযসমূদহর িন্ত্রণালয়/সবভাগসভসিক কার্ থসাংসিষ্টতা এবাং কি থপসরকল্পিা এর প্রার্সিক 

খসড়া প্রণয়ি কার্ থক্রি পসরিালিা করা; 

18.  অর্ থিীসতর সবসভন্ন সবষয় র্র্াঃ অর্ থ ও মুদ্রািীসত, আন্তজথাসতক অর্ থিীসত, সঞ্চয় ও সবসিদয়াগ, 

কি থসাংস্থাি ও আয়বেি ইতযাসে সবষদয় গদবষণা, সিীক্ষা কার্ থক্রি পসরিালিা করা; 

19.  সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ কর্তথক গৃহীত সবসভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ি। 
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যসকশন ২   

 

র্ন্ত্রণালে/ ক্তিভাগের ক্তিক্তভন্ন কা থক্রগর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 

 

 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ থসম্পাদন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি লেযর্াত্রা 

২০২১-২২ 

প্রগেপণ   ক্তনধ থাক্তরি  লেযর্াত্রা অজথগনর 

যেগত্র য ৌর্ভাগি দাক্তেত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালে/ক্তিভাে/ 

সংস্হাসমূগহর নার্ 

উপািসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১।  জাতীয় িে  ও েীর্ থ 

সিয়াসে পসরকল্পিা েসলল 

প্রণয়ি 

মুদ্রণ ও ক্তিিরণ সংখ্যা ৯৫% ৯৫% ৯৫% ৯০% ৯৭% সকল িন্ত্রণালয়/সবভাগ            সবসবএস  

০২। এসসডসজ অগ্রগসত 

প্রসতদবেি এবাং জাতীয় িে  

ও েীর্ থ সিয়াসে 

পসরকল্পিাসমূদহর িেবতী ও  

চূড়ান্ত মূল্যায়ি 

মুদ্রণ ও ক্তিিরণ সংখ্যা ৯৫% ৯৫% ৯৪% ৯০% ৯৫% সকল িন্ত্রণালয়/সবভাগ সবসবএস  
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সসকশি ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, কার্ থক্রি, কি থসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রি 

(Activities) 

কি থসম্পােি  

সূিক 

(Performanc

e 

Indicators) 

েণনা পদ্ধক্তি 

(Calculat

ion 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কি থসম্পােি  

সূিদকর িাি 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজথি 

 

লক্ষযিাত্রা/সিণ থায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপি 

(Projec

tion) 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপি 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২৪ 
২০১৯-

২০ 
২০২০

-২১* 

 

অসাধারণ অসত উিি উিি িলসত িাি িলসত 

িাদির 

সিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

েপ্তর/সাংস্থার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ          
     

১। কার্ থকর, 

সটকসই ও 

অন্তর্ভ থু্সিমূলক 

পসরকল্পিা 

প্রণয়দির 

িােদি জাতীয় 

উন্নয়ি 

ত্বরাসিতকরণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.১। সপ্তর্ 

পঞ্চিাক্তষ থক 

পক্তরকল্পনার চুড়ান্ত 

মূল্যােন 

প্রক্তিগিদন প্রণেন।  

১.১.১। সপ্তর্ 

পঞ্চিাক্তষ থক 

পক্তরকল্পনার চুড়ান্ত 

মূল্যােন 

প্রক্তিগিদন 

প্রণেগনর জন্য 

র্ন্ত্রণালে/ক্তিভাে/ 

সংস্থা/প্রক্তিষ্ঠান 

হগি িথ্য/উপাি 

সংগৃহীি। 

িাক্তরখ িাক্তরখ ০৬   ২৮/০২/২২ ১৫/০৩/২২ ৩০/০৩/২২ ১৫/০৪/২২ ৩০/০৪/২২ -- -- 

১.১.২। সপ্তর্ 

পঞ্চিাক্তষ থক 

পক্তরকল্পনার চুড়ান্ত 

মূল্যােন 

প্রক্তিগিদন প্রণীি। 

িাক্তরখ িাক্তরখ ১০   ১৫/০৫/২২ ৩০/০৫/২২ ১৫/০৬/২২ ৩০/০৬/২২ -- -- -- 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রি 

(Activities) 

কি থসম্পােি  

সূিক 

(Performanc

e 

Indicators) 

েণনা পদ্ধক্তি 

(Calculat

ion 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কি থসম্পােি  

সূিদকর িাি 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজথি 

 

লক্ষযিাত্রা/সিণ থায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপি 

(Projec

tion) 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপি 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২৪ 
২০১৯-

২০ 
২০২০

-২১* 

 

অসাধারণ অসত উিি উিি িলসত িাি িলসত 

িাদির 

সিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

কি থসম্পােদি 

গসতশীলতা 

আিয়ি ও 

সসবার িাি বৃসদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

 

২.১। এসক্তিক্তজ ও 

অষ্টর্ পঞ্চিাক্তষ থক 

পক্তরকল্পনার 

ক্তিষগে ৩০০ জন 

কর্ থকিথাগক 

প্রক্তশেণ প্রদান।  

২.১.১ এসক্তিক্তজ 

ও অষ্টর্ 

পঞ্চিাক্তষ থক 

পক্তরকল্পনার 

ক্তিষগে ৩০০ জন 

কর্ থকিথাগক 

প্রক্তশেণ প্রদান। 

িাক্তরখ সংখ্যা ০৬ -- -- ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ -- -- 

২.২। “বাাংলাদেশ 

ব-দ্বীপ পসরকল্পিা 

২১০০” এর 

এযাদপ্রাি সকৌশল 

এ বাস্তবায়ি 

সম্পসকথত সবষদয় 

১৪৫ জি 

কি থকতথাদক 

প্রসশক্ষণ প্রোি ও 

০৪টি  ওোকথশপ/ 

যসক্তর্নার অনুক্তষ্ঠি 

২.২.১। সিাট ১৪৫ 

জি কি থকতথার 

প্রসশক্ষণ সম্পন্ন 

সংখ্যা সংখ্যা ০৮  ১৮৯ ১৪৫ ১৩০ ১১০ ৯৫ ৮০ 

 

 

 

৩০০ জন 

 

 ২.২.২। ০৪টি 

ওোকথশপ/ 

যসক্তর্নার অনুক্তষ্ঠি 

সংখ্যা সংখ্যা ০৬  ০৪ ৪ ৩ ২ ১ -   
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রি 

(Activities) 

কি থসম্পােি  

সূিক 

(Performanc

e 

Indicators) 

েণনা পদ্ধক্তি 

(Calculat

ion 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কি থসম্পােি  

সূিদকর িাি 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজথি 

 

লক্ষযিাত্রা/সিণ থায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপি 

(Projec

tion) 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপি 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২৪ 
২০১৯-

২০ 
২০২০

-২১* 

 

অসাধারণ অসত উিি উিি িলসত িাি িলসত 

িাদির 

সিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.৩। রূপকল্প 

২০৪১   বাস্তদব 

রূপায়ি: 

বাাংলাদেশ সদ্বতীয় 

সপ্রসক্ষত 

পসরকল্পিা  

(২০২১-২০৪১) 

এর প্রসশক্ষণ 

হযান্ডবুক /সাংসক্ষপ্ত 

ভাস থি প্রণয়ি 

২.৩.১। 

বাাংলাদেশ সদ্বতীয় 

সপ্রসক্ষত 

পসরকল্পিা  

(২০২১-২০৪১) 

এর প্রসশক্ষণ 

হযান্ডবুক/সাংসক্ষপ্ত 

ভাস থি প্রণয়ি 

প্রণীত 
িাক্তরখ তাসরখ ০৭  ৪ ৩১/১০/২১ ১৫/১১/২১ ৩১/১২/২১ ১৫/০১/২২ ৩০/০১/২২ 

  

 

 
 

 



F:\For GED\Website\Draft Content\APA\2022\APA Agreement 2021-22.doc                                                                                          15 
 

 

 

আসি, সেস্য (সসসিয়র সসিব), সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ, পসরকল্পিা কসিশি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর 

িািিীয় পসরকল্পিা িন্ত্রীর প্রসতসিসধ তর্া পসরকল্পিা সবভাদগর সসিদবর সিকট অঙ্গীকার করসছ সর্, এই চুসিদত 

বসণ থত ফলাফল অজথদি সদিষ্ট র্াকব। 

 

আসি, সসিব, পসরকল্পিা সবভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িািিীয় পসরকল্পিা িন্ত্রীর প্রসতসিসধ সহদসদব 

সাধারণ অর্ থিীসত সবভাদগর সেস্য (সসসিয়র সসিব)-এর সিকট  অঙ্গীকার করসছ সর্, এই চুসিদত বসণ থত ফলাফল 

অজথদি সাংসিষ্ট সবভাগদক সব থাত্মক সহদর্াসগতা প্রোি করব। 

 

স্বাক্ষসরত: 

 

 

................................... 

সেস্য (সসসিয়র সসিব)                                                                                                                        

সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ                                                                                        তাসরখ                   

পসরকল্পিা কসিশি 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

................................... 

সসিব                                                                                              

পসরকল্পিা সবভাগ                                                                                                      তাসরখ 
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সাংদর্াজিী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

Sl. Acronym Description 

০১. SDG Sustainable Development Goal 

০২. UNGA United Nations General Assembly 

০৩. LDC Least Developed Country 

০৪. FDI Foreign Direct Investment 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সাংদর্াজিী-২: কি থসম্পােি সূিদকর পসরিাপ পদ্ধসত  

ক্রসিক 

িম্বর 

 কার্ থক্রি কি থসম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী অনুসবভাগ, অসধশাখা, শাখা লের্াত্রা অজথগনর প্রিাণক  

 

১.১। সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার 

চুড়ান্ত মূল্যােন প্রক্তিগিদন 

প্রণেন। 

১.১.১। সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার চুড়ান্ত মূল্যােন 

প্রক্তিগিদন প্রণেগনর জন্য 

র্ন্ত্রণালে/ক্তিভাে/সংস্থা/প্রক্তিষ্ঠান হগি িথ্য/উপাি 

সংগুহীি। 

দাক্তরদ্রয ক্তিগেষণ ও পক্তরিীেণ অনুক্তিভাে, সাধারণ 

অর্ থনীক্তি ক্তিভাে। 

র্ন্ত্রণালে/ক্তিভাে/সংস্থা/প্রক্তিষ্ঠান হগি প্রাপ্ত 

িথ্য/উপাসির অগ্রায়ি পদত্রর অনুসলসপ 

১.১.২। সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার চূড়ান্ত মূল্যােন 

প্রক্তিগিদন প্রণীত 

দাক্তরদ্রয ক্তিগেষণ ও পক্তরিীেণ অনুক্তিভাে, সাধারণ 

অর্ থনীক্তি ক্তিভাে। 

সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার চুড়ান্ত মূল্যােন 

প্রক্তিগিদসির টপশীট ও সূিীপত্র 

 

১.২। এসসডসজ ও  অষ্টি পঞ্চিাক্তষ থক 

পক্তরকল্পনার সবষদয় ৩০০ জি 

কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ প্রোি। 

১.২.১। এসসডসজ ও  অষ্টি পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার 

সবষদয় ৩০০ জি কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ সম্পন্ন 

দাক্তরদ্রয ক্তিগেষণ ও পক্তরিীেণ অনুক্তিভাে, সাধারণ 

অর্ থনীক্তি ক্তিভাে। 

৩০০ জি কি থকতথার ব্যািসভসিক প্রসশক্ষণ কি থসূিী 

আদয়াজদির সিাটিশ 

১.৩। এসসডসজ’র অগ্রগসতর 

পর্ থাদলািিা প্রসতদবেি প্রণীত। 

১.৩.১। এসসডসজ’র পসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ি ছদক 

র্ন্ত্রণালে/ ক্তিভাে/ সংস্থা/প্রক্তিষ্ঠান হগি িথ্য/উপাি 

সংগুহীি। 

দাক্তরদ্রয ক্তিগেষণ ও পক্তরিীেণ অনুক্তিভাে, সাধারণ 

অর্ থনীক্তি ক্তিভাে। 
র্ন্ত্রণালে/ ক্তিভাে/ সংস্থা/প্রক্তিষ্ঠান হগি প্রাপ্ত 

িথ্য/উপাসির অগ্রায়ি পদত্রর অনুসলসপ 

১.৩.২। এসসডসজ’র অগ্রগসতর পর্ থাদলািিা প্রসতদবেি 

প্রণীত। 

দাক্তরদ্রয ক্তিগেষণ ও পক্তরিীেণ অনুক্তিভাে, সাধারণ 

অর্ থনীক্তি ক্তিভাে। 

চূড়ান্ত এসসডসজ’র অগ্রগসতর পর্ থাদলািিা প্রসতদবেদির 

টপশীট ও সূিীপত্র। 

১.৪। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তদব রূপায়ি: 

বাাংলাদেশ সদ্বতীয় সপ্রসক্ষত 

পসরকল্পিা (২০২১-২০৪১) এর  

হযান্ডবুক (সাংসক্ষপ্ত ভাস থি) 

প্রণয়ি 

১.৪.১। বাাংলাদেশ সদ্বতীয় সপ্রসক্ষত পসরকল্পিা (২০২১-

২০৪১) এর প্রসশক্ষণ হযান্ডবুক/সাংসক্ষপ্ত ভাস থি প্রণয়ি 

সার্ক্তষ্টক ও যপ্রক্তেি পক্তরকল্পনা অনুক্তিভাে 

সাধারণ অর্ থনীক্তি ক্তিভাে 

পক্তরকল্পনা কক্তর্শন 

প্রসশক্ষণ হযান্ডবুক/সাংসক্ষপ্ত ভাস থি প্রসতদবেি 

১.৫। “বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা 

২১০০” এর এযাদপ্রাি সকৌশল ও 

বাস্তবায়ি সম্পসকথত সবষদয় 

কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ প্রোি ও 

ওোকথশপ/ যসক্তর্নার অনুষ্ঠান  

১.৫.১। সিাট ১৪৫  জি কি থকতথার প্রসশক্ষণ সম্পন্ন আন্তজথাসতক অর্ থিীসত অনুসবভাগ 

সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ 

পসরকল্পিা কসিশি  

১৪৫ জি কি থকতথার ব্যািসভসিক উপসস্থসতর তাসলকা।  

১.৫.২। যর্াে ০৪টি ওোকথশপ/ যসক্তর্নার অনুক্তষ্ঠি আন্তজথাসতক অর্ থিীসত অনুসবভাগ 

সাধারণ অর্ থিীসত সবভাগ 

পসরকল্পিা কসিশি  

ব্যািসভসিক কি থকতথাদের প্রসশক্ষদণর তাসলকা  
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সাংদর্াজিী ৩: অন্য িন্ত্রণালয়/সবভাদগর সদঙ্গ সাংসিষ্ট কি থসম্পােি সূিকসমূহ 

 

সাংসিষ্ট কার্ থক্রি কি থসম্পােি সূিক সর্ সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাদগর 

সাদর্ সাংসিষ্ট 

সাংসিষ্ট িন্ত্রণালয়/সবভাদগর 

সাদর্ কার্ থক্রি সিিদয়র 

সকৌশল 

১.১। সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার 

চূড়ান্ত মূল্যােন প্রক্তিগিদন প্রণেন 

১.১.১। সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার চুড়ান্ত মূল্যােন 

প্রক্তিগিদন প্রণেগনর জন্য 

র্ন্ত্রণালে/ক্তিভাে/সংস্থা/প্রক্তিষ্ঠান হগি িথ্য/উপাি 

সংগুহীি 

সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাগ 

পত্র য াোগ াে  

১.১.২। সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার চূড়ান্ত মূল্যােন 

প্রক্তিগিদন প্রণীত 

সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাগ 

পত্র য াোগ াে ও সভা 

আগোজন 

১.২। এসসডসজ’র অগ্রগসতর 

পর্ থাদলািিা প্রসতদবেি প্রণয়ি 

১.২.১। এসসডসজ’র পসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ি ছদক 

র্ন্ত্রণালে/ ক্তিভাে/ সংস্থা/প্রক্তিষ্ঠান হগি িথ্য/উপাি 

সংগুহীি 

সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাগ 

পত্র য াোগ াে  

১.২.২। এসসডসজ’র অগ্রগসতর পর্ থাদলািিা প্রসতদবেি 

প্রণীত 

২.১। এসসডসজ ও  অষ্টি পঞ্চিাক্তষ থক 

পক্তরকল্পনার সবষদয় ৩০০ জি 

কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ প্রোি 

২.১.১। এসসডসজ ও  অষ্টি পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার 

সবষদয় ৩০০ জি কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ সম্পন্ন 

সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাগ 

পত্র য াোগ াে ও প্রক্তশেণ 

আগোজন 

২.২। “বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা 

২১০০” এর এযাদপ্রাি সকৌশল ও 

বাস্তবায়ি সম্পসকথত সবষদয় 

কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ প্রোি ও 

ওোকথশপ/ যসক্তর্নার অনুষ্ঠান  

২.২.১। সিাট ১৪৫  জি কি থকতথার প্রসশক্ষণ সম্পন্ন সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাগ 

পত্র য াোগ াে ও প্রক্তশেণ 

আগোজন 

২.২.২। যর্াে ০৪টি ওোকথশপ/ যসক্তর্নার অনুক্তষ্ঠি সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাগ 

পত্র য াোগ াে ও ওোকথশপ/ 

যসক্তর্নার আগোজন 

২.৩। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তদব রূপায়ি: 

বাাংলাদেশ সদ্বতীয় সপ্রসক্ষত পসরকল্পিা 

(২০২১-২০৪১) এর  হযান্ডবুক 

(সাংসক্ষপ্ত ভাস থি) প্রণয়ি 

২.৩.১। বাাংলাদেশ সদ্বতীয় সপ্রসক্ষত পসরকল্পিা (২০২১-

২০৪১) এর প্রসশক্ষণ হযান্ডবুক/সাংসক্ষপ্ত ভাস থি প্রণয়ি 

সকল 

িন্ত্রণালয়/সবভাগ 

পত্র য াোগ াে  
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সংগ াজনী ৪: (শুধুর্াত্র র্ন্ত্রণালে/ক্তিভাগের জন্য প্রগ াজয) 

 
 

য  সকল নীক্তি/ পক্তরকল্পনার আগলাগক কর্ থসম্পাদন পক্তরকল্পনা প্রস্তুি করা হগেগে 

 

 

 

 

 

ক্রক্তর্ক নীক্তি/পক্তরকল্পনার নার্ নীক্তি/পক্তরকল্পনা য  অংগশর আগলাগক এক্তপএ’র কা থক্রর্ গ্রহণ করা হগেগে এক্তপএ’র সংক্তেষ্ট কা থক্রর্ র্ন্তব্য 

০১ “বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ 

পসরকল্পিা-২১০০” 

বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০ এ বসণ থত সকৌশলসমূদহর িন্ত্রণালয় ও 

সবভাগসভসিক ম্যাসপাং কার্ থক্রি বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০ এর ৬ষ্ঠ অোয় 

অনুসাদর সম্পন্ন করা হদব।  

“বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০” এর এযাদপ্রাি সকৌশল 

এ বাস্তবায়ি সম্পসকথত সবষদয় ১৪৫ জি কি থকতথাদক 

প্রসশক্ষণ প্রোি ও ০৪টি  ওোকথশপ/ যসক্তর্নার অনুক্তষ্ঠি 

 

০২ রূপকল্প ২০৪১ রূপকল্প ২০৪১ এর ২ে অধ্যাে অনুসাগর সম্পন্ন করা হগি। রূপকল্প ২০৪১   বাস্তদব রূপায়ি: বাাংলাদেশ সদ্বতীয় সপ্রসক্ষত 

পসরকল্পিা  (২০২১-২০৪১) এর প্রসশক্ষণ হযান্ডবুক /সাংসক্ষপ্ত 

ভাস থি প্রণয়ি 

 

০৩ অষ্টি পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা 

(জুলাই ২০২০ – জুি 

২০২৫) 

অষ্টর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার ১র্ খন্ড এর ৬ষ্ঠ  অধ্যাে অনুসাগর সম্পন্ন করা হগি। এসসডসজ ও  অষ্টি পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার সবষদয় 

৩০০ জি কি থকতথাদক প্রসশক্ষণ প্রোি। 

 

০৪ সপ্তি পঞ্চবাসষ থক পসরকল্পিা 

(২০১৫/১৬-২০১৯/২০ 

অর্ থবছর) 

সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার ১র্ খন্ড এর ৬ষ্ঠ  অধ্যাে অনুসাগর সম্পন্ন করা হগি। সপ্তর্ পঞ্চিাক্তষ থক পক্তরকল্পনার চুড়ান্ত মূল্যােন প্রক্তিগিদন 

প্রণেন। 

 

০৫ সটকসই উন্নয়ি অভীষ্ট Rivsed Monitoring and Evaluation Framework of the SDGs 

Bangladesh Perspective শীষ থক দক্তলগলর আগলাগক 

 এসসডসজ’র অগ্রগসতর পর্ থাদলািিা প্রসতদবেি প্রণীত  
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সাংদর্াজিী-৫ 

                     িন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদির জািীে শুদ্ধািার যকৌশল কর্ থপক্তরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

িন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদির নার্: 

কা থক্রগর্র নার্ কর্ থসম্পাদন সূিক 

 

সূিগকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিােগনর 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থিেগরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিােন অগ্রেক্তি পক্তরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজথন 

১র্ 

যকাোে থার 

২ে 

যকাোে থার 

৩ে 

যকাোে থার 

৪র্ থ 

যকাোে থার 

যর্াে 

অজথন 

অক্তজথি 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাক্তিষ্ঠাক্তনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননক্তিকিা কক্তর্টির সভা আদয়াজি  সভা আদয়াসজত ৪ সাংখ্যা  ১ লেযর্াত্রা ০ ০ ০ ১    

অজথন      

১.২ ননক্তিকিা কক্তর্টির সভার ক্তসদ্ধান্ত 

িাস্তিােন 

িাস্তিাক্তেি ক্তসদ্ধান্ত ৬ %  ১০০% লেযর্াত্রা    ১০০%    

অজথন      

১.৩ সুশাসন প্রক্তিষ্ঠার ক্তনক্তর্ি 

অংশীজগনর (stakeholders) 
অংশগ্রহগণ  সভা 

অনুক্তষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা   লেযর্াত্রা - - - - -   

অজথন 
- - - - - 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত রর্শক্ষণ 

আদয়ািন 

রর্শক্ষণ আদয়ার্িত   ২ সাংখ্যা   লেযর্াত্রা 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

  

অজথন - - - - - 

১.৫ কর্ থ-পক্তরগিশ উন্নেন (স্বাস্থযক্তিক্তধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অগকগজা 

র্ালার্াল ক্তিনষ্টকরণ/পক্তরষ্কার-

পক্তরেন্নিা বৃক্তদ্ধ  

উন্নত কি থ-পসরদবশ   ২ সংখ্যা 

ও 

িাক্তরখ 

  লেযর্াত্রা - - - - -   

অজথন 

- - - - - 

১.৬ জািীে শুদ্ধািার যকৌশল 

কর্ থপক্তরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াক্তসক 

পক্তরিীেণ প্রক্তিগিদন র্ক্তন্ত্রপক্তরষদ 

ক্তিভাগে দাক্তখল ও স্ব স্ব ওগেিসাইগে 

আপগলািকরণ 

 কর্ থপক্তরকল্পনা ও 

নত্রর্াক্তসক প্রক্তিগিদন 

দাক্তখলকৃি ও 

আপগলািকৃি  

   ১ িাক্তরখ   লেযর্াত্রা 

- - - - - 

  

অজথন 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

১.৭ আওতাধীি েপ্তর/সাংস্হা (প্রদর্াজয 

সক্ষদত্র) কর্তথক দাক্তখলকৃি জািীে 

শুদ্ধািার যকৌশল কর্ থপক্তরকল্পনা ও 

পক্তরিীেণ  প্রক্তিগিদগনর ওপর 

ক্তফিব্যাক প্রদান  

ক্তফিব্যাক 

সভা/কর্ থশালা 

অনুক্তষ্ঠি 

  ৪ িাক্তরখ   লেযর্াত্রা 

- - - - - 

  

অজথন 

- - - - - 

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোি এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাসলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

 

প্রেি পুরস্কার   ১ তাসরখ পক্তরকল্পনা 

ক্তিভাে 

 লেযর্াত্রা 
- - - - - 

  

অজথন - - - - - 
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২.  আসর্ থক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ থ িেগরর ক্রে-

পক্তরকল্পনা (প্রকদল্পর অনুদিাসেত 

িাক্তষ থক ক্রে পসরকল্পিাসহ) 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

ক্রে-পক্তরকল্পনা 

ওগেিসাইগে 

প্রকাক্তশি 

২ িাক্তরখ   লেযর্াত্রা - - - - -   

অজথন 

- - - - - 

২.২ রকদের PSC ও PIC সভা 

আদয়ািন  

সভা আদয়ার্িত ২ সাংখ্যা   লেযর্াত্রা - - - - -   

অজথন - - - - - 

২.৩ বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চ বাস্তবায়ন বার্ষ িক উন্নয়ন 

কম িসূর্চ বাস্তবার্য়ত 

   ২ %   লেযর্াত্রা - - - - -   

অজথি - - - - - 

২.৪ প্রকল্প সর্াক্তপ্ত যশগষ প্রকগল্পর 

সম্পদ ( ানিাহন, কক্তম্পউোর, 

আসিািপত্র ইিযাক্তদ) ক্তিক্তধ যর্ািাগিক 

হস্তান্তর করা 

 প্রকগল্পর সম্পদ 

ক্তিক্তধ যর্ািাগিক 

হস্তান্তক্তরি  

   ২ তাসরখ   লেযর্াত্রা 

- - - - - 

  

অজথি - - - - - 

৩. শুদ্ধািার সংক্তেষ্ট এিং দুনীক্তি প্রক্তিগরাগধ সহােক অন্যান্য কা থক্রর্…………….. (অগ্রাসধকার সভসিদত নুযিতি পাঁিটি কার্ থক্রি) 

৩.১ প্রকগল্পর 

ক্তিক্তপক্তপ/আরক্তিক্তপক্তপ/টিএক্তপক্তপ প্রাক্তপ্তর 

পর দ্রুি সর্গে ক্তপইক্তস/এসক্তপইক্তস সভা 

আগোজন; 

অনুগষ্ঠে 

ক্তপইক্তস/এসক্তপইক্তস 

সভা 

 ৪ সাংখ্যা যিস্ক 

কর্ থকিথােণ 

১২৫ লেযর্াত্রা ৩৫ ৩৫ ৩০ ২৫ -   

অজথন - - - - - 

৩.২ ক্তপইক্তস/এসক্তপইক্তস সভার পর দ্রুি 

সর্গে ক্তিভাে/সংস্থাে কা থক্তিিরণী 

যপ্ররণ; 

কা থক্তিিরণী যপ্ররণ  ৪ সাংখ্যা যিস্ক 

কর্ থকিথােণ 

১২৫ লেযর্াত্রা ৩৫ ৩৫ ৩০ ২৫     

অজথন - - - -  

৩.৩ পুনে থঠিি 

ক্তিক্তপক্তপ/আরক্তিক্তপক্তপ/টিএক্তপক্তপ এ 

ক্তিভাগে প্রাক্তপ্তর পর  র্া র্ কর্তথপে 

কর্তথক অনুগর্াদগনর জন্য সার-সংগেপ 

যপ্ররণ; 

সার-সংগেপ যপ্ররণ  ৪ সাংখ্যা যিস্ক 

কর্ থকিথােণ 

১০০ লেযর্াত্রা 

২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

   

অজথন - - - -  

৩.৪ প্রকল্প অনুদিাসেত হদল দ্রুত সিদয় 

সজও (অসফস আদেশ) জাসর করা; 

সজও (অসফস 

আদেশ) জাসর 

 ৪ সাংখ্যা যিস্ক 

কর্ থকিথােণ 

১০০ লেযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজথন - - - -  

৩.৫ প্রকল্প পসরেশ থি করা; পক্তরদশ থনকৃি প্রকল্প  ৪ সাংখ্যা যিস্ক 

কর্ থকিথােণ 

২০ লেযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজথন - - - -  

সব:দ্র:- সকাি ক্রসিদকর কার্ থক্রি প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ িন্তব্য কলাদি উদেখ করদত হদব।
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সাংদর্াজিী-৬ 

ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপর্িকল্পনা ২০২১-২২ মন্ত্রণালয়/ র্বভাগ পর্ িায়য়ি অর্িয়সি ির্ন্ 

 

ক্রম  কম িসম্পােন ডক্ষত্র  

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলর্ত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 ১ 

 

 

 

 

 

[১] ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ িক্রয়মি বাস্তবায়ন টিািদািকিণ 

 

 

 

 

 
 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবার্য়ত 
তার্রখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ডসবা সহর্িকরণ [১.২.১] একটি ডসবা সহর্িকৃত  তার্রখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  টসবা র্ের্িটাইদিশন 
[১.৩.১] ন্যযনতম একটি ডসবা র্ের্িটাইিকৃত 

তার্রখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূয়ব ি বাস্তবার্য়ত উদ্ভাবনী ধািণা, সহর্িকৃত 

ও র্ির্িোইিকৃত টসবা সংক্রান্ত পর্ িায়লাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আয়য়ার্িত  
তার্িখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নর্ির ব্যবহার বৃর্দ্ধ 
[১.৫.১] ই-ফাইদল টনাে র্নষ্পর্িকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ি র্শে র্বপ্ল্দবর চযাদলঞ্জ ডমাকাদবলায় 

করণীয় র্বষদয় অবর্হতকরণ সভা/কম িশালা আদয়ািন [১.৬.১] সভা/কম িশালা আদয়ার্িত সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

২ 

 

 

[২] প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষতা বৃর্ি  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল ডসবা বক্স হালনাগােকৃত সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] র্বর্ভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যার্দ তথ্য বাতায়দন 

প্রকার্শত 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন্যিাি ও উদ্ভাবন কম িির্রকেনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ 

আয়য়ার্িত  
 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভন্যিাি কম িির্রকেনা বাস্তবায়দনর িন্য 

বরাদ্দকৃত অি ি ব্যর্য়ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম িির্রকেনার বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত ির্ িাদলাচনা 

সাংক্রান্ত সভা আদয়ার্িত 
সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম িির্রকেনার অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন রর্তদবেন 

মর্িির্রষে র্বভাদগ/ ঊর্ধ্িতন কর্তিিদক্ষর র্নকট ডরর্রত 
তার্রখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ডেদশ/র্বদেদশ বাস্তবার্য়ত ন্যযনতম একটি উদযাগ 

ির্রেশ িনকৃত সাংখ্যা ৩ 

৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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সাংদর্াজিী-৭ 

অর্ভয়র্াগ প্রর্তকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কম িপর্িকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

কম িসম্পােদন

র ডক্ষত্র 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

 

 

প্রমাণক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

রকৃত 

অিিন 

২০১৯-

২০ 

রকৃত 

অিিন 

২০২০

-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তম 
উত্তম  

চলর্ত 

মান 

চলর্ত মাদনর 

র্নদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

রার্তষ্ঠার্নক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অর্ভয়র্াগ র্নষ্পর্ি কম িকতিা (অর্নক) 

ও আর্পল কম িকতিাি তথ্য ওয়য়বসাইয়ে 

ত্রৈমার্সকর্ভর্িয়ত হালনাগাদকিণ  

[১.১.১]  অর্নক ও 

আর্িল কম িকতিার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট 

আিদলােকৃত 

হালনাগাদ 

সম্পয়ন্নি সিকার্ি 

পৈ, 

ওয়য়বসাইয়েি 

র্লংক 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

ির্রবীক্ষণ ও 

সক্ষমতা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] র্নর্দ িষ্ট সময়য় অনলাইন/ অিলাইয়ন 

প্রাপ্ত অর্ভয়র্াগ র্নষ্পর্ি এবং র্নষ্পর্ি 

সংক্রান্ত মার্সক প্রর্তয়বদন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ 

বিাবি টপ্রিণ   

[২.১.১] অর্ভয়র্াগ 

র্নষ্পর্িকৃত  

র্নষ্পর্ি প্রর্তয়বদন 

% 

৮ 

  

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম িকতিা/কম িচািীয়দি অর্ভয়র্াগ 

প্রর্তকাি ব্যবস্থা এবং র্িআিএস 

সিেওয়যাি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ আয়য়ািন 

[২.২.১] প্রর্শক্ষণ 

আয়য়ার্িত 

অর্িস আয়দশ, 

আয়লাচযসূর্চ, 

উপর্স্থর্তি হার্িিা 

সংখ্যা 

৫ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রমার্সক র্ভর্ত্তদত ির্রবীক্ষণ এবাং 

ত্রত্রমার্সক ির্রবীক্ষণ রর্তদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিিদক্ষর র্নকট ডররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমার্সক 

রর্তদবেন ডরর্রত 

পর্িবীক্ষণ 

প্রর্তয়বদন   সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অর্ভয়র্াগ প্রর্তকাি ব্যবস্থাপনা 

র্বষয়য় টেকয়হাল্ডািগয়ণি সমন্বয়য় 

অবর্হতকিণ সভা  

[২.৪.১] সভা অনুর্ষ্ঠত 

সভাি কার্ ির্ববিণী 

সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজিী-৮ 

টসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত বাস্তবায়ন কম িপর্িকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

কার্ িক্রদমর 

ডক্ষত্র 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

প্রমাণক 

 

একক 

 

কম িসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

রকৃত 

অিিন 

২০১৯-

২০ 

রকৃত 

অিিন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অর্ত উত্তম উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত মাদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রার্তষ্ঠার্নক 

 

 

১0 

[১.১] টসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত ির্রবীক্ষণ 

কর্মটির র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ত 
বাস্তবায়ন প্রর্তয়বদন % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] টসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত ত্রৈমার্সক 

র্ভর্িয়ত হালনাগাদকিণ   

[১.২.১] 

ওয়য়বসাইয়ে প্রর্ত 

ত্রৈমার্সয়ক 

হালনাগাদকৃত 

ওয়য়বসাইয়ে 

হালনাগাদকৃত টসবা 

প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 

- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অিিন 

ও ির্রবীক্ষণ 
১5 

[২.১] টসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত র্বষয়ক  

প্রর্শক্ষণ আয়য়ািন  

 

[১.১.১] প্রর্শক্ষণ 

আয়য়ার্িত 

প্রর্শক্ষণ আয়দশ, 

আয়লাচযসূর্চ, 

প্রর্শক্ষণার্থীয়দি 

তার্লকা, হার্িিাশীে 

 

সাংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ডসবা রোন র্বষদয় 

ডেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবর্হতকরণ 

সভা আদয়ািন 

[১.৩.১]  

অবর্হতকিণ সভা 

অনুর্ষ্ঠত 

সভাি কার্ ির্ববিণী সাংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 



F:\For GED\Website\Draft Content\APA\2022\APA Agreement 2021-22.doc 

 

সাংদর্াজিী-৯ 

িথ্য অক্তধকার ক্তিষগে ২০২১-২২ অর্ থিেগরর িাক্তষ থক কর্ থপক্তরকল্পনা  

কম িসম্পােদনর 

ডক্ষত্র 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

রকৃত 

অিিন 

২০১৯-

২০ 

রকৃত 

অিিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

রমাণক অসাধারণ অর্ত উত্তম উত্তম  
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মাদনর 

র্নদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রার্তষ্ঠার্নক ১০ 

[১.১] তথ্য অর্ধকার আইন অনুর্ায়ী 

র্নধ িার্রত সমদয়র মদে তথ্য রোন 

 

[১.১.১] র্নধ িার্রত সমদয়র 

মদে তথ্য রোনকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্িতন কার্ িালদয় 

ডরর্রত  রর্তদবেন 

 

সক্ষমতা বৃর্ি 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়ণার্দতভায়ব প্রকাশয়র্াগ্য 

তথ্য হালনাগাে কদর ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওয়য়বসাইয়ে প্রকার্শত 

তার্রখ 

 

০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

হালনাগােকৃত 

স্বপ্রয়ণার্দতভায়ব 

প্রকাশয়র্াগ্য তথ্যসহ 

ওদয়বসাইদটর র্লাংক। 

[১.৩] বার্ষ িক প্রর্তয়বদন প্রকাশ  
[১.3.১] বার্ষ িক প্রর্তয়বদন 

প্রকার্শত  
তার্িখ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - 

বার্ষ িক রর্তদবেদনর 

কর্ি 

[১.৪]  তথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাটাগর্র  ও কযাটালগ ত্রতর্র/ 

হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর কযাটাগর্র  

ও কযাটালগ 

রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তার্রখ ০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

সাংর্িষ্ট র্বষয় 

অন্তর্ভ িক্তকৃত মার্সক 

সমন্বয় সভার 

কার্ ির্ববরণী 

[১.৫] তথ্য অর্ধকার আইন ও 

র্বর্ধর্বধান সম্পদকি িনসদচতনতা 

বৃর্দ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচাি কার্ িক্রম 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, ডসর্মনার, 

কম িশালার অর্ফস 

আদেশ র্কাংবা 

রচারিদত্রর কর্ি। 

[১.৬] তথ্য অর্ধকাি র্বষয়য় 

কম িকতিাদের রর্শক্ষণ আদয়ািন    

[১.6.১] রর্শক্ষণ 

আদয়ার্িত 
সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

রর্শক্ষণ আদয়ািদনর 

অর্ফস আদেশ 

 

 

 



 

  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

পররকল্পনা করিশন 

সাধারণ অর্ থনীরত রবভাগ 

িারি সসক্টরাল ইস্যুজ ও সিন্বয় অনুরবভাগ 

নং- ২০.০১.০০০০.০১০.০৫.০০৪.১১-১৯৪                                                                                                                       তারিখঃ ২২/০৬/২০১৬ ররঃ 

অরিস আদেশ 
 

পরিকল্পনা করিশদনি সাধািণ অর্ থনীরত রিভাদেি অনুরিভােরভরিক কার্ থিন্টন রনম্নরুপভাদি পুনরি থন্যাস কিা হদ াঃ 
 

ক্রঃ নং অনুরিভাদেি নাি সংরিষ্ট িন্ত্রণা য়/রিভাে/করিশন  কার্ থাি ী 

১ িারি সসক্টিা  ইস্যুজ 

ও সিন্বয় অনুরিভাে 

1. স্বাস্থ্ু ও পরিিাি কল্যাণ িন্ত্রণা য়  

2. িরহ া ও রশশু রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

3. যুি ও ক্রীড়া িন্ত্রণা য় 

4. রশক্ষা িন্ত্রণা য় 

5. প্রার্রিক ও েণরশক্ষা িন্ত্রণা য় 

6. সংস্কৃরত রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

7. ধি থ িন্ত্রণা য় 

8. জনপ্রশাসন িন্ত্রণা য় 

9. স্বিাষ্ট্র িন্ত্রণা য় 

10. পরিকল্পনা রিভাে 

11. রনি থাচন করিশন সরচিা য়  
12. সিকারি কি থ করিশন সরচিা য় 

13. জাতীয় িানিারধকাি করিশন  

১। রজইরি’ি আন্তঃঅনুরিভাদেি সিন্বয় সাধন;   

২। পরিকল্পনা রিভাদেি এনইরস/একদনক ও সিন্বয় সংরিষ্ট  

    কাজ;  

৩। িন্ত্রণা য়/রিভাদেি চারহো অনুর্ায়ী রিরভন্ন করিটি/  

    ওয়াকথশপ/প্ররশক্ষদণ কি থকতথাদেি িদনানয়ন;  

৪। রজইরি হদত বিদেরশক প্ররশক্ষদণি িদনানয়ন প্ররক্রয়াকিণ;  

৫। রজইরি’ি অভুন্তিীণ প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ;  

৬। (ক) িানি সম্পে (রশক্ষা, স্বাস্থ্ু, পুরষ্ট) (খ) নািীি  

     ক্ষিতায়ন/দজন্ডাি (ে) জনসংখ্যা (ঘ) রশশু অরধকাি  

    (ঙ) িানিারধকাি ইতুারে রিষদয় িাইট-আপ প্রস্তুরত ও  

     উপস্থ্াপন; 

৭। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;   

৮। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব।  

২ োরিদ্র্ু রিদিষণ ও 

পরিিীক্ষণ অনুরিভাে 

1. কৃরষ িন্ত্রণা য় 

2. খাদ্য িন্ত্রণা য় 

3. স্থ্ানীয় সিকাি রিভাে 

4. পল্লী উন্নয়ন ও সিিায় রিভাে 

5. িৎস্য ও প্রারণসম্পে িন্ত্রণা য় 

6. পরিসংখ্যান রিভাে 

7. িাস্তিায়ন পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রিভাে  

8. সিাজকল্যাণ িন্ত্রণা য়  

9. জাতীয় সংসে সরচিা য়  

১। পঞ্চিারষ থক পরিকল্পনা প্রণয়ন;  

২। জাতীয় োরিদ্র্ু সিাকা  পদয়দন্টি কাজ;  

৩। এিরিরজ ও এসরিরজ পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন;  

৪। পঞ্চিারষ থক পরিকল্পনা পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন;   

৫। জাতীয় সািারজক রনিাপিা সকৌশ  প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন   সংক্রান্ত কাজ;  

৬। জাতীয় সংসদে িাননীয় প্রধানিন্ত্রী এিং িাননীয়  পরিকল্পনা িন্ত্রীি প্রদনািি প্রস্তুতকিণ ও উপস্থ্াপন;    

৭। িাং াদেদশি সপাভাটি থ সপ্রািাই  প্রস্তুরত;   

৮। োরিদ্র্ু সংক্রান্ত সাদকথি িন্ত্রী ও সরচি পর্ থাদয়ি করিটিদক  প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন;  

৯। (ক) োরিদ্র্ু দূিীকিণ (খ) খাদ্য রনিাপিা (ে) স্থ্ানীয় সিকাি (ঘ)  স্যারনদটশন 

   (ঙ) সািারজক রনিাপিা (চ) সটকসই উন্নয়ন  ক্ষু ইতুারে রিষদয় সপপাি বতিী ও  উপস্থ্াপন;  

১০। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;   

১১। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 

৩ সািরষ্টক ও সপ্ররক্ষত 

পরিকল্পনা অনুরিভাে  

1. রিদ্যুৎ রিভাে 

2. জ্বা ারন ও খরনজ সম্পে রিভাে  

3. রশল্প িন্ত্রণা য় 

4. িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণা য় 

5. গৃহায়ণ ও েণপূতথ িন্ত্রণা য় 

6. সিসািরিক রিিান পরিিহন ও 

পর্ থটন  িন্ত্রণা য় 

7. রিজ্ঞান ও প্রযুরি  িন্ত্রণা য় 

8. িাক ও সটর দর্াোদর্াে রিভাে  

9. তথ্য ও সর্াোদর্াে প্রযুরি রিভাে 

10. তথ্য িন্ত্রণা য় 

11. তথ্য করিশন   

১। েীঘ থদিয়ারে সপ্ররক্ষত পরিকল্পনা প্রণয়ন;  

২। সপ্ররক্ষত পরিকল্পনাি পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন;  

৩। সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠানসমূহ হদত তথ্য সংগ্রহপূি থক প্ররত প্রারন্তদক   

    হা নাোে সেট অি দ্য ইকনরি প্রস্ত্িতকিণ ও উপস্থ্াপন;   

৪। িারষ থক উন্নয়ন কি থসূরচ রিদিষণ;  

৫। (ক) জ্বা ারন রনিাপিা (খ) রশল্পায়ন (ে) নেিায়ন (ঘ)  

    পর্ থটন (ঙ) তথ্য প্রযুরি ও রিরজটাইদজশন ইতুারে রিষদয়  

    সপপাি বতিী ও উপস্থ্াপন। 

৬। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;  

৭। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 

৪ িাজস্ব ও মুদ্র্ানীরত 

অনুরিভাে  

1. অর্ থ রিভাে  

2. ব্াংক ও আরর্ থক প্ররতষ্ঠান রিভাে 

3. অভুন্তিীণ সম্পে রিভাে 

4. িাং াদেশ ব্াংক  

5. শ্রি ও কি থসংস্থ্ান িন্ত্রণা য় 

6. প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেরশক 

কি থসংস্থ্ান িন্ত্রণা য় 

7. আইন ও রিচাি রিভাে 

8. স রজসদ টিভ ও সংসে রিষয়ক 

রিভাে 

9. প্ররতিক্ষা িন্ত্রণা য় 

10. পাি থতু চট্টগ্রাি রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

11. প্রধানিন্ত্রীি কার্ থা য় 

12. িাষ্ট্রপরতি কার্ থা য় 

13. িরন্ত্রপরিষে রিভাে  
14. মুরিযুদ্ধ রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

15. দ্যনীরত েিন করিশন 

১। এিটিরিএি সংক্রান্ত র্ািতীয় কাজ;  

২। সিকাদিি িারষ থক িাদজট প্রণয়দন রজইরি’ি ইনপুট প্রোন;  

৩। অভুন্তিীণ সম্পে সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্ থাি ী;    

৪। (ক) িাজস্বনীরত (খ) মুদ্র্ানীরত  

    (ে) অভুন্তিীণ সম্পে সংগ্রহ (ঘ) কি থসংস্থ্ান  

    (ঙ) িাইদগ্রশন (চ) রিদশষারয়ত অর্ থননরতক অঞ্চ   

    (ছ) সিকারি-সিসিকারি অংরশোরিত্ব  

    (জ) দ্যনীরত েিন/স্যশাসন ইতুারে রিষদয় সপপাি বতিী  

          ও উপস্থ্াপন;  

৫। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;   

৬। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 

৫ আন্তজথারতক অর্ থনীরত 

অনুরিভাে 

1. পিিাষ্ট্র িন্ত্রণা য় 

2. অর্ থননরতক সম্পকথ রিভাে 

3. িারণজু িন্ত্রণা য় 

4. পরিদিশ ও িণ িন্ত্রণা য় 

5. দ্যদর্ থাে ব্িস্থ্াপনা ও ত্রাণ 

িন্ত্রণা য় 

6. পারন সম্পে িন্ত্রণা য় 

7. ভূরি িন্ত্রণা য় 

8. সনৌ পরিিহন িন্ত্রণা য় 

9. সড়ক পরিিহন ও িহাসড়ক 

রিভাে 

10. সসতু রিভাে   
11. সি পর্ িন্ত্রণা য়  

১। USAID, CIDA, GIZ, KfW, EKN, DFID,  NDF, SIDA, SFD, KFD, JICA, KOICA, 

TCCA, MTCP, AusAID, ADB, IMF, IDB,  UNDP, UNICEF, UNFPA, UNESCO, 

UN-ESCAP, WFP, ECOSOC, FAO,  IFAD, ILO, UNCTAD, UNEP, 

UNIDO,UNHCR, WIPO, WTO, WHO, EC, WB Group ইতুারেসহ অন্যান্য রিপারক্ষক/ 

িহুপারক্ষক  উন্নয়ন সহদর্ােীদেি আন্তজথারতক উন্নয়ন ও সহদর্ারেতা   সংরিষ্ট কার্ থক্রি;  

২।  সাকথ, রিিসদটক, রি-৮, ইতুারে সংরিষ্ট কার্ থক্রি;  

৩।  সিিা প্ল্ুান প্রণয়ন;  

৪।  জাতীয় সটকসই উন্নয়ন সকৌশ  প্রণয়ন ও পরিিীক্ষণ;  

৫।  িাং াদেশ সিভ পদিন্ট সিািাি সংরিষ্ট কাদজ ইআিরিদক  প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন;  

৬। (ক) সিাসরি বিদেরশক রিরনদয়াে (খ)  বিদেরশক সহায়তা (ে) আঞ্চর ক ও রিপারক্ষক সহদর্ারেতা   

     (ঘ) আিোরন ও িপ্তারন নীরত (ঙ) পরিদিশ ও জ িায়ু পরিিতথন (চ) দ্যদর্ থাে ব্িস্থ্াপনা (ছ) পারন  

      নীরত (জ) সভৌত-অিকাঠাদিা উন্নয়ন ইতুারে রিষদয় সপপাি বতিী ও উপস্থ্াপন; 

৭।  অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;  

৮। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 
 

০২। এ আদেশ র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষি অনুদিােনক্রি জািী কিা হদ া এিং ইহা অরি দে কার্ থকি হদি। 

                                                                                                                                                      স্বাঃ ২২/০৬/২০১৬ 

 

                                   (ধূসি প্রকৃরত োইন) 

                                  েদিষণা কি থকতথা 

                                   সিানঃ ৯১৮০৮৮২। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

পররকল্পনা করিশন 

সাধারণ অর্ থনীরত রবভাগ 

িারি সসক্টরাল ইস্যুজ ও সিন্বয় অনুরবভাগ 

নং- ২০.০১.০০০০.০১০.০৫.০০৪.১১-১৯৪                                                                                                                       তারিখঃ ১৮/০১/২০২১ ররঃ 

অরিস আদেশ 
 

পরিকল্পনা করিশদনি সাধািণ অর্ থনীরত রিভাদেি অনুরিভােরভরিক কার্ থিন্টন রনম্নরুপভাদি পুনরি থন্যাস কিা হদ াঃ 
 

ক্রঃ নং অনুরিভাদেি নাি সংরিষ্ট িন্ত্রণা য়/রিভাে/করিশন  কার্ থাি ী 

১ িারি সসক্টিা  ইস্যুজ 

ও সিন্বয় অনুরিভাে 

14. স্বাস্থ্ু ও পরিিাি কল্যাণ িন্ত্রণা য়  

15. িরহ া ও রশশু রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

16. যুি ও ক্রীড়া িন্ত্রণা য় 

17. রশক্ষা িন্ত্রণা য় 

18. প্রার্রিক ও েণরশক্ষা িন্ত্রণা য় 

19. সংস্কৃরত রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

20. ধি থ িন্ত্রণা য় 

21. জনপ্রশাসন িন্ত্রণা য় 

22. স্বিাষ্ট্র িন্ত্রণা য় 

23. পরিকল্পনা রিভাে 

24. রনি থাচন করিশন সরচিা য়  
25. সিকারি কি থ করিশন সরচিা য় 

26. জাতীয় িানিারধকাি করিশন  

১। রজইরি’ি আন্তঃঅনুরিভাদেি সিন্বয় সাধন;   

২। পরিকল্পনা রিভাদেি এনইরস/একদনক ও সিন্বয় সংরিষ্ট  

    কাজ;  

৩। িন্ত্রণা য়/রিভাদেি চারহো অনুর্ায়ী রিরভন্ন করিটি/  

    ওয়াকথশপ/প্ররশক্ষদণ কি থকতথাদেি িদনানয়ন;  

৪। রজইরি হদত বিদেরশক প্ররশক্ষদণি িদনানয়ন প্ররক্রয়াকিণ;  

৫। রজইরি’ি অভুন্তিীণ প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ;  

৬। (ক) িানি সম্পে (রশক্ষা, স্বাস্থ্ু, পুরষ্ট) (খ) নািীি  

     ক্ষিতায়ন/দজন্ডাি (ে) জনসংখ্যা (ঘ) রশশু অরধকাি  

    (ঙ) িানিারধকাি ইতুারে রিষদয় িাইট-আপ প্রস্তুরত ও  

     উপস্থ্াপন; 

৭। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;   

৮। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব।  

২ োরিদ্র্ু রিদিষণ ও 

পরিিীক্ষণ অনুরিভাে 

10. কৃরষ িন্ত্রণা য় 

11. খাদ্য িন্ত্রণা য় 

12. স্থ্ানীয় সিকাি রিভাে 

13. পল্লী উন্নয়ন ও সিিায় রিভাে 

14. িৎস্য ও প্রারণসম্পে িন্ত্রণা য় 

15. পরিসংখ্যান রিভাে 

16. িাস্তিায়ন পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রিভাে  

17. সিাজকল্যাণ িন্ত্রণা য়  
18. জাতীয় সংসে সরচিা য়  

১। পঞ্চিারষ থক পরিকল্পনা প্রণয়ন;  

২। জাতীয় োরিদ্র্ু সিাকা  পদয়দন্টি কাজ;  

৩। এিরিরজ ও এসরিরজ পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন;  

৪। পঞ্চিারষ থক পরিকল্পনা পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন;   

৫। জাতীয় সািারজক রনিাপিা সকৌশ  প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন   সংক্রান্ত কাজ;  

৬। জাতীয় সংসদে িাননীয় প্রধানিন্ত্রী এিং িাননীয়  পরিকল্পনা িন্ত্রীি প্রদনািি প্রস্তুতকিণ ও উপস্থ্াপন;    

৭। িাং াদেদশি সপাভাটি থ সপ্রািাই  প্রস্তুরত;   

৮। োরিদ্র্ু সংক্রান্ত সাদকথি িন্ত্রী ও সরচি পর্ থাদয়ি করিটিদক  প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন;  

৯। (ক) োরিদ্র্ু দূিীকিণ (খ) খাদ্য রনিাপিা (ে) স্থ্ানীয় সিকাি (ঘ)  স্যারনদটশন 

   (ঙ) সািারজক রনিাপিা (চ) সটকসই উন্নয়ন  ক্ষু ইতুারে রিষদয় সপপাি বতিী ও  উপস্থ্াপন;  

১০। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;   

১১। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 

৩ সািরষ্টক ও সপ্ররক্ষত 

পরিকল্পনা অনুরিভাে  

12. রিদ্যুৎ রিভাে 

13. জ্বা ারন ও খরনজ সম্পে রিভাে  

14. রশল্প িন্ত্রণা য় 

15. িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণা য় 

16. গৃহায়ণ ও েণপূতথ িন্ত্রণা য় 

17. সিসািরিক রিিান পরিিহন ও 
পর্ থটন  িন্ত্রণা য় 

18. রিজ্ঞান ও প্রযুরি  িন্ত্রণা য় 

19. িাক ও সটর দর্াোদর্াে রিভাে  
20. তথ্য ও সর্াোদর্াে প্রযুরি রিভাে 

21. তথ্য িন্ত্রণা য় 

22. তথ্য করিশন   

১। েীঘ থদিয়ারে সপ্ররক্ষত পরিকল্পনা প্রণয়ন;  

২। সপ্ররক্ষত পরিকল্পনাি পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন;  

৩। সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠানসমূহ হদত তথ্য সংগ্রহপূি থক প্ররত প্রারন্তদক   

    হা নাোে সেট অি দ্য ইকনরি প্রস্ত্িতকিণ ও উপস্থ্াপন;   

৪। িারষ থক উন্নয়ন কি থসূরচ রিদিষণ;  

৫। (ক) জ্বা ারন রনিাপিা (খ) রশল্পায়ন (ে) নেিায়ন (ঘ)  

    পর্ থটন (ঙ) তথ্য প্রযুরি ও রিরজটাইদজশন ইতুারে রিষদয়  

    সপপাি বতিী ও উপস্থ্াপন। 

৬। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;  

৭। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 

৪ িাজস্ব ও মুদ্র্ানীরত 

অনুরিভাে  

16. অর্ থ রিভাে  
17. ব্াংক ও আরর্ থক প্ররতষ্ঠান রিভাে 

18. অভুন্তিীণ সম্পে রিভাে 

19. িাং াদেশ ব্াংক  
20. শ্রি ও কি থসংস্থ্ান িন্ত্রণা য় 

21. প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেরশক 

কি থসংস্থ্ান িন্ত্রণা য় 

22. আইন ও রিচাি রিভাে 

23. স রজসদ টিভ ও সংসে রিষয়ক 
রিভাে 

24. প্ররতিক্ষা িন্ত্রণা য় 

25. পাি থতু চট্টগ্রাি রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

26. প্রধানিন্ত্রীি কার্ থা য় 

27. িাষ্ট্রপরতি কার্ থা য় 

28. িরন্ত্রপরিষে রিভাে  
29. মুরিযুদ্ধ রিষয়ক িন্ত্রণা য় 

30. দ্যনীরত েিন করিশন 

১। এিটিরিএি সংক্রান্ত র্ািতীয় কাজ;  

২। সিকাদিি িারষ থক িাদজট প্রণয়দন রজইরি’ি ইনপুট প্রোন;  

৩। অভুন্তিীণ সম্পে সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্ থাি ী;    

৪। (ক) িাজস্বনীরত (খ) মুদ্র্ানীরত  

    (ে) অভুন্তিীণ সম্পে সংগ্রহ (ঘ) কি থসংস্থ্ান  

    (ঙ) িাইদগ্রশন (চ) রিদশষারয়ত অর্ থননরতক অঞ্চ   

    (ছ) সিকারি-সিসিকারি অংরশোরিত্ব  

    (জ) দ্যনীরত েিন/স্যশাসন ইতুারে রিষদয় সপপাি বতিী  

          ও উপস্থ্াপন;  

৫। অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;   

৬। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 

৫ আন্তজথারতক অর্ থনীরত 

অনুরিভাে 

12. পিিাষ্ট্র িন্ত্রণা য় 

13. অর্ থননরতক সম্পকথ রিভাে 

14. িারণজু িন্ত্রণা য় 

15. পরিদিশ ও িণ িন্ত্রণা য় 

16. দ্যদর্ থাে ব্িস্থ্াপনা ও ত্রাণ 
িন্ত্রণা য় 

17. পারন সম্পে িন্ত্রণা য় 

18. ভূরি িন্ত্রণা য় 

19. সনৌ পরিিহন িন্ত্রণা য় 

20. সড়ক পরিিহন ও িহাসড়ক 
রিভাে 

21. সসতু রিভাে   

22. সি পর্ িন্ত্রণা য়  

১। USAID, CIDA, GIZ, KfW, EKN, DFID,  NDF, SIDA, SFD, KFD, JICA, KOICA, 

TCCA, MTCP, AusAID, ADB, IMF, IDB,  UNDP, UNICEF, UNFPA, UNESCO, 

UN-ESCAP, WFP, ECOSOC, FAO,  IFAD, ILO, UNCTAD, UNEP, 

UNIDO,UNHCR, WIPO, WTO, WHO, EC, WB Group ইতুারেসহ অন্যান্য রিপারক্ষক/ 

িহুপারক্ষক  উন্নয়ন সহদর্ােীদেি আন্তজথারতক উন্নয়ন ও সহদর্ারেতা   সংরিষ্ট কার্ থক্রি;  

২।  সাকথ, রিিসদটক, রি-৮, ইতুারে সংরিষ্ট কার্ থক্রি;  

৩।  সিিা প্ল্ুান প্রণয়ন;  

৪।  জাতীয় সটকসই উন্নয়ন সকৌশ  প্রণয়ন ও পরিিীক্ষণ;  

৫।  িাং াদেশ সিভ পদিন্ট সিািাি সংরিষ্ট কাদজ ইআিরিদক  প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন;  

৬। (ক) সিাসরি বিদেরশক রিরনদয়াে (খ)  বিদেরশক সহায়তা (ে) আঞ্চর ক ও রিপারক্ষক সহদর্ারেতা   

     (ঘ) আিোরন ও িপ্তারন নীরত (ঙ) পরিদিশ ও জ িায়ু পরিিতথন (চ) দ্যদর্ থাে ব্িস্থ্াপনা (ছ) পারন  

      নীরত (জ) সভৌত-অিকাঠাদিা উন্নয়ন ইতুারে রিষদয় সপপাি বতিী ও উপস্থ্াপন; 

৭।  অনুরিভাে সংরিষ্ট প্রকদল্পি র্ািতীয় কাজ;  

৮। ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি অন্য সর্ সকান োরয়ত্ব। 
 

০২। এ আদেশ র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষি অনুদিােনক্রি জািী কিা হদ া এিং ইহা অরি দে কার্ থকি হদি। 

                                                                                                                                                      স্বাঃ ১৮/০১/২০২১ 
 

                                   (শািীি মুহাম্মে িািি) 

                                   সহকারী সরিব             

                                   সিানঃ ৯১৮০৮৮২। 

 




