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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদেশ এক দ, , িতেযািগতালক এবং স িঁজবাজার গঠেন েয়াজনীয় পশাগত উৎকষ তা ির জ বাংলােদশ
ইউট অব কািপটাল মােকট াপন করা হেয়েছ। ইটউট সরকােরর ‘িডিজটাল বাংলােদশ’, ‘পক ২০২১’ এবং ‘টকসই উয়ন
লমাােক’ সামেন রেখ িঁজবাজার িবষয়ক িশা সাের তির বহার এবং মানস িশা দােন সহায়ক িমকা রাখেছ।
িবআইিসএম িঁজবাজােরর সাধারণ িবিনেয়াগকারী, বাজার মতাকারী, পশাজীবী এবং িঁজবাজার সংি সকল কেহাারেদর দতা
উয়েন িনয়িমতভােব িবিভ িশা ও িশণ াাম পিরচালনা করেছ। িবগত িতন অথ বছের ইউট ১৩৩ ইনেভরস এেকশন
াােমর মােম িবনাে ৪৪২৪ জনেক িশিত কেরেছ। একই সমেয় নামমা িফ-ত ৫০  সা িফেকট িনং াােমর মােম
১২১৭ জন িঁজবাজার সংি কেহাারেক িশণ িদেয়েছ। িঁজবাজােরর পশাজীবীেদর জ এক বছর ময়াদী পা ােয়ট
িডোমা ইন কািপটাল মােকট- িপিজিডিসএম াােম একই সমেয় ১৫৯ জন অয়ন করেছন। এ ছাড়াও িনয়িমত সিমনার ও কম শালা
আেয়াজন অাহত রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ইউেটর জনবেলর সব েশষ উািবত িশণ পিত ও ত ির বহােরর ইিত সমতার অভাব রেয়েছ। ইউট নন
িতান হওয়ায় ইিত সমতার ঘাটিত এবং দশাপী নটওয়ােকর অপিিত রেয়েছ। এছাড়াও, বতমান িঁজবাজার জব িনভর
হওয়ায় িবিনেয়াগকারীেদর িশায় আহ কম। বতমােন Covid-19 মহামারীর াভােবর কারেণ সরাসির (face-to-face) িশা
এবং িশণ কায ম িকটা াহত হে যা আগামীেত িশাথ এবং িশণাথ সংায় িবপ ভাব ফলেত পাের বেল আশংকা
রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

িবআইিসএম টকসই উয়ন অভী ও লমাা অজেন িবিভ পিরকনা হণ কেরেছ এবং স অযায়ী কাজ কের যাে। এসিডিজ'র গাল
৪ (টােগ ট ৪.৪) এর আেলােক িঁজবাজােরর ািতািনক িবিনেয়াগকারীেদর জ িঁজবাজােরর উপর াতেকার িডী পিরচালনার করার
পিরকনা  হণ  কেরেছ।  ঢাকা  িবিবালেয়র  এিফিলেয়শন  াি  সােপে  উ  িডী  পিরচালনা  করা  সব  হেব।  াামর  মােম
বসমােজর িঁজবাজার সংা দতা এবং কািরগির ান ি পােব যা তােদর কম েে সফল হেত সহায়ক িমকা পালন করেব। এ
ছাড়াও দেশর আপামর জনসাধারেণর মানসত িশা িনিতকরেণর লে িবভাগীয় শহরেলােত িবিনেয়াগ িশা কায ম সার করা
হেব এবং আই/আইিসর াবহার িনিত কের অনলাইন িশা ও িশণ কায ম িনয়িমত ভােব চা করা হেব। িঁজবাজার সংা
জান াল কাশ এবং গেবষণা কায ম জারদােরর মােমও সংি জনেগাীর ান ি পােব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫০ ইনেভরস এেকশন াােমর মােম িবনাে সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর িশণ;
২১ সা িফেকট িনং াােমর মােম িঁজবাজার সংি কেহাারেদর িশণ দান;
িঁজবাজােরর পশাজীবী এবং এ বাজাের পশা গড়েত আহীেদর জ ৩ এক বছর ময়াদী পা ােয়ট িডোমা ইন
কািপটাল মােকট (িপিজিডিসএম) াােমর আেয়াজন;
COVID-19 পিরিিতেত সকল িশা এবং িশণ কায ম চা রাখেত এবং ফল করেত অনলাইন/ রিশণ কায ম
পিরচালনা;
ওয়াকশপ, সিমনার ও িসোিজয়াম আেয়াজন;
ঢাকার বাইের িবিনেয়াগ িশা কায ম ও সা িফেকট কাস  পিরচালনা।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

, দ, স ও িতেযািগতালক িঁজবাজার গঠেন বাজার সংি সকল পেক তািক ও েয়ািগক ান দান।

১.২ অিভল (Mission)
আজািতক পিরমেল বত সব েশষ উািবত িশণ পিত, ত ির বহার এবং ইউেটর সমতা ির মােম
পকের বাবায়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িশা, িশণ ও গেবষণার মােম িঁজবাজােরর কায কািরতা িকরণ।
২. িশা সবা দান সহজীকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িঁজবাজােরর পশাজীবী এবং এ বাজাের পশা গড়েত আহীেদর জ পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট
(িপিজিডিসএম) াােমর আেয়াজন;
২. ইনেভরস এেকশন াােমর মােম  িবিনেয়াগকারীেদর িবনাে িশণ দান;
৩. িঁজবাজার সংি কেহাারেদর সা িফেকট িনং াােমর মােম িশণ দান;
৪. সমসামিয়ক িবষেয়র উপর ওয়াকশপ, িসোিজয়াম ও সিমনার আেয়াজন;
৫. িঁজবাজােরর উপর গেবষণা কায ম পিরচালনা।
৬. াতেকার িডী চাকরণ িনিমে ঢাকা িবিবালেয়র এিফিলেয়শন াি
৭. ওয়ান প রিজেশন ড চাকরণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

িঁজবাজাের িশিত িবিনেয়াগকারী/জনবল ির হার ির হার % ২৩১৪ -৮.৯৫% ৫% ৭% ১০% বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িশা,
িশণ ও
গেবষণার
মােম
িঁজবাজােরর
কায কািরতা
িকরণ।

৭০

[১.১] পা ােয়ট
িডোমা ইন কািপটাল
মােকট পিরচালনা

[১.১.১]
াােমর সংা

সমি সংা ২৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.২] ইনেভর এেকশন
াাম আেয়াজন

[১.২.১]
াােমর সংা

সমি সংা ২০ ৫০ ৩৬ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৫০ ৫০

[১.৩] সা িফেকট কাস 
অন কািপটাল মােকট
আেয়াজন

[১.৩.১]
াােমর সংা

সমি সংা ৫ ১৮ ১৮ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৪ ২২ ২৪

[১.৪] ওয়াকশপ/ সিমনার/
কনফাের আেয়াজন

[১.৪.১]
াােমর সংা

সমি সংা ৫ ৬ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.৫] িনউজ লটার কাশ
[১.৫.১]
কাশনার সংা

সমি সংা ৫ ৬ ৪ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[১.৬] গেবষণা পিরচালনা
[১.৬.১]
গেবষণার সংা

সমি সংা ৫ ১ ১ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[১.৭] াতেকার িডী
চাকরণ িনিমে ঢাকা
িবিবালেয়র
এিফিলেয়শন াি

[১.৭.১]
এিফিলেয়শন
াির তািরখ

তািরখ তািরখ ৫ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[২] িশা সবা
দান
সহজীকরণ

৫

[২.১] ওয়ান প সািভ স
(OSS) সিকত ত
চার ও সবাাথ কক
ত জানার েযাগ

[২.১.১] ওয়ান
প সািভ স
রিজেশন ড
চাত

তািরখ তািরখ ৫ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:১৩ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:১৩ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:১৩ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবআইিসএম বাংলােদশ ইউট অব কািপটাল মােকট

২ িপিজিডিসএম পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:১৩ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট পিরচালনা [১.১.১] াােমর সংা

[১.২] ইনেভর এেকশন াাম আেয়াজন [১.২.১] াােমর সংা

[১.৩] সা িফেকট কাস  অন কািপটাল মােকট আেয়াজন [১.৩.১] াােমর সংা

[১.৪] ওয়াকশপ/ সিমনার/ কনফাের আেয়াজন [১.৪.১] াােমর সংা

[১.৫] িনউজ লটার কাশ [১.৫.১] কাশনার সংা

[১.৬] গেবষণা পিরচালনা [১.৬.১] গেবষণার সংা

[১.৭] াতেকার িডী চাকরণ িনিমে ঢাকা িবিবালেয়র এিফিলেয়শন াি [১.৭.১] এিফিলেয়শন াির তািরখ

[২.১] ওয়ান প সািভ স (OSS) সিকত ত চার ও সবাাথ কক ত জানার েযাগ [২.১.১] ওয়ান প সািভ স রিজেশন ড চাত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:১৩ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


