
 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ইনরিটিউট অব এ্যাডরমরনদেশন এ্যান্ড ম্যাদনজদমন্ট (রবয়াম) ফাউদন্ডশন  

এ্বাং 

রসরনয়র সরচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

এ্র মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ০১, ২০২১ - জুন ৩০, ২০২২ 

 

 

 

 

 

 



 

 

সূরচপত্র 

 

 

 

উপক্রমণিকা 

 

কম মসম্পাদনের সাণব মক ণিত্র 

 

সসকশন ১:  রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এ্বাং কার্ িাবরল 

 

সসকশন ২:  রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

সসকশন ৩: সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এ্বাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

সংন াজেী ১: শব্দসংনেপ (Acronyms) 

 

সংন াজেী ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এ্বাং পররমাপ পদ্ধরত 

 

সংন াজেী ৩: কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র অন্যান্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার উপর 

রনিিরশীলতা  
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উপক্রমণিকা (Preamble) 

 

 

 

বাাংলাদেশ ইনরিটিউট অব এ্যাডরমরনদেশন এ্যান্ড ম্যাদনজদমন্ট (রবয়াম) ফাউদন্ডশদনর প্রারতষ্ঠারনক 

েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবণদণি জজারদার করা, সুশাসে সংিতকরি এবং সম্পনদর  থা থ ব্যবিার 

ণেণিতকরনির মাধ্যনম রূপকল্প ২০৪১ এর  থা থ বাস্তবায়নের লনেে- 

 

বাাংলাদেশ ইনরিটিউট অব এ্যাডরমরনদেশন এ্যান্ড ম্যাদনজদমন্ট (রবয়াম) ফাউদন্ডশন এ্র মহাপররচালক 

এ্বাং 

রসরনয়র সরচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এ্র মদে ২০২১ 

সাদলর ............. মাদসর ............... তাররদে এ্ই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

এ্ই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  

  

৩ 



 

বাংলানদশ ইেণিটিউট অব এোডণমণেনেশে এোন্ড ম্যানেজনমন্ট (ণবয়াম) ফাউনন্ডশে এর 

কম মসম্পাদনের সাণব মক ণিত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Institute of 

Administration and Management (BIAM) Foundation) 

 

সাম্প্রণতক অজমে , িোনলঞ্জ এবং ভণবষ্যত পণরকল্পো 

 

• সাম্প্রণতক বছরসমূনির (৩ বছর) প্রধাে অজমেসমূি 

 

• রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ, দপ্তর/সংস্থায় কম িরত কম িচারীদের (Public Officer)  জন্য বুরনয়ারে 

প্ররশক্ষণসহ অন্যান্য প্ররশক্ষণ পররচালনা কদর সমাট ৫৯৫০ জন কম িচারীদক প্ররশক্ষণ প্রোন; 

• ণবয়াম ফাউদন্ডশন রনজস্ব উদযাদগ ৫৪ টি এ্বাং অন্যান্য সাংস্থার অনুদরাদি ৩৯৭টি মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা 

সাংরিষ্ট সসরমনার ও প্ররশক্ষণ কম িশালা আদয়াজন কদরদে; 

• রবয়াম ফাউদন্ডশে সারা জদনশ ৪৪ টি ণবয়াম স্কুল ও কনলজ পণরিালোয় প্রতেে ও পনরােভানব সিায়তা 

প্রদাে। 

• Strengthening Institutional Capacity of BIAM Foundation for 

Conducting Core Courses’’ শীর্ মক প্রকনল্পর মাধ্যনম ১২৫ জে উপসণিব ও তদুর্ধ্ম প মানয়র 

কম মকতমানদর প্রণশেি প্রদাে ও ণবয়াম ফাউনন্ডশনের অবকাঠানমাগত উন্নয়ে।  

• ১টি আন্তজমাণতক জসণমোর অনুণিতকরি। 

 

• সমস্যা এবং িোনলঞ্জসমূি 
 

• ণেজস্ব আয় িনত প্রাণতিাণেক ব্যয় ণেব মাি; 

• জকাস ম আনয়াজনের জেনত্র প্রতোশী সংস্থা জথনক প্রণশেিাথী কম িচারীজক  থাসমনয় মনোেয়ে প্রদাে ো করা;   

• অনুনরানধ (Tailor made) আনয়াণজত প্রণশেি জকানস ম িাণিদা ণভণিক প্রণশেি মণডউল প্রিয়ে। 

Tailor made প্রণশেি জকাস ম বলনত ণবণভন্ন প্রণতিাে (ক্লানয়ন্ট) এর অনুনরানধ ও অণভপ্রায় অনুসানর 

ণবয়াম ফাউনন্ডশে জকাস ম কাণরক্যেলাম ণডজাইে কনর থানক এবং জসই কাণরক্যেলানমর ণভণিনত প্রণশেি 

কম মসূণি বাস্তবায়ে কনর থানক। Tailor made বলনত প্রাক ণেধ মাণরত মণডউনলর বাইনর ক্লানয়নন্টর 

অণভপ্রানয়র ণভণিনত ণডজাইেকৃত জকাস মসমূিনক জবাঝানো িনয় থানক; 

• তথ্য প্রযুণি ণেভমর প্রণশেি সিায়ক পণরনবশ ণবণেম মানি ১৯৯১ সাদল রনরম িত সিৌত অবকাঠাদমা সাংস্কার; 

• ডররমটরর িবদনর আসন স্বল্পতার কারদণ আবারসক প্ররশক্ষণ আদয়াজদন প্রতযারশত সসবা রনরিত করা; 

• গনবর্িা, পরামশ ম জসবা এবং প্রণশেি পণরিালোর জন্য উপযুি দে কম িকতমা/কম িিারীর পদায়ে ণেণিত 

করা; 

• ণবয়াম ফাউনন্ডশনের আওতাধীে ণশো প্রণতিােসমূনির অনুক্যনল প্রনয়াজেীয় আণথ মক সিায়তা জদয়া; 

• জেবল কাঠানমা অনুনমাদে এবং ণেজস্ব কম িিারীর জন্য িাকণর প্রণবধােমালা প্রিয়ে; 

• ঢাকায় এবং ণবভাগীয় শিনর ণবয়াম ফাউনন্ডশনের স্কুল ভবে ণেম মাি/সম্প্রসারি প্রকনল্পর জন্য আণথ মক 

সংস্থাে; 

• উর্ধ্মমুখী সম্প্রসারি ও ভবে আধুণেকায়নের জন্য আণথ মক সংস্থাে। 

• কনরাো মিামারীর কারনি অন্যান্য প্রণশেি প্রণতিানের ন্যায় ণবয়াম ফাউনন্ডশনের স্বাভাণবক কা মক্রম 

বাধাগ্রস্ত িওয়ায় ও সীণমত িনয়  াওয়ায় আণথ মক সঙ্কট জদখা ণদনত পানর। এবং লেেমাত্রা অজমে ব্যিত 

িনত পানর।  
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• ভণবষ্যৎ পণরকল্পো 

 

• ণবয়াম ভবনের অবকাঠানমাগত উন্নয়ে; 

• প্রাণতিাণেক ব্যয় অনুপানত আয় বৃণির জন্য কা মক্রম গ্রিি; 

• রব.রস.এ্স কযাডারভুি কম িচারীজদর জন্য রনয়রমত প্রণশেণ সকাস ি পররচালনা; 

• ণবয়াম ফাউনন্ডশনের তত্ত্বাবধানে পণরিাণলত ণবদ্যালয়সমূনির অধ্যে/প্রধাে ণশেকনদর জন্য ণশো প্রণতিাে  

ব্যবস্থাপনা ও রশক্ষাোন পদ্ধরত রবষদয় প্ররশক্ষণ আদয়াজন; 

• ণবয়াম ফাউনন্ডশনের উনদ্যানগ Public Procurement Management শীর্ মক প্রণশেি 

জকাস ম পণরিালো; 

• প্রণশেি সিায়ক পণরনবশ সৃণির জন্য ফাউনন্ডশনের জভৌত অবকাঠানমার আধুণেকায়ে; 

• রবয়াম ভবনে বঙ্গবন্ধু ও মুরিযুদ্ধ কণ িাদরর উন্নয়ন; 

• জবাড ম সভার অনুনমাদে সানপনে ণেজস্ব অথ মায়নে ১টি গনবর্িা কা মক্রম পণরিালো; 

• ‘ণবয়াম ণেউজ জলটার’ প্রকাশ; 

• ণবয়াম ফাউনন্ডশনের জসবাসমূি অনটানমশে করনির লনেে সমনয়াপন াগী ব্যবস্থাপো সংক্রান্ত সফট্ওয়ার 

আগামী ৩০/০৬/২০২২  তাণরনখর মনধ্য স্থাপে করা িনব;  

• অেলাইে জিানিল বুণকং ও অেলাইে জপনমন্ট ণসনিম আধুণেকায়ে । 

 

• ২০২১-২২ অথ মবছনরর সম্ভাব্য প্রধাে অজমেসমূি 

 

• রবরসএ্স প্রশাসন কযাডার কম িকতিাদের প্ররশক্ষণ সকাস ি পররচালনা; 

• রবরসএ্স কযাডার/ননকযাডার কম িচারীদের প্ররশক্ষণ সকাস ি পররচালনা; 

• ণবণভন্ন মন্ত্রিালয়/ণবভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রাপ্ত অনুনরানধর জপ্রণেনত প্রণশেি সকাস ি আদয়াজন। 

• ণবয়াম ফাউনন্ডশনের আভেন্তরীি কম মিাণর ও ণবয়ানমর অধীেস্ত ণশোপ্রণতিানের ণশেকনদর জন্য প্রণশেি 

আনয়াজে। 

• ণবণসএস প্রশাসে কোডানরর আবাসনের জন্য জন্য ণবয়াম ফাউনন্ডশনের জিানিনলর আধুণেকায়ে। 

 

 

 

 

 

 

৫ 



 

সসকশন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এ্বাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  

 

দে, সৃজেশীল ও কনম মানদ্যাগী মােব সম্পদ উন্নয়ে। 

 

১.২ অরিলক্ষয (Mission):  

 

বাাংলাদেশ রসরিল সারিিস (প্রশাসন) কযাডাদরর সেস্যদের সপশারিরিক উৎকষ ি সািন এ্বাং উন্নয়ন ও 

ব্যবস্থাপনায় রনদয়ারজত সরকাদরর সব িস্তদরর কম িচারীসের সপশাগত মাদনান্নয়ন ও েক্ষতা বৃরদ্ধকদল্প 

র্থার্থ প্ররশক্ষণ পররচালন এ্বাং গদবষণা কার্ িক্রম গ্রহণ। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

• ণবণসএস কোডারভুি কম িচারীসি অন্যান্য সরকাণর/জবসরকাণর কম িচারীজদর জপশাগত মানোন্নয়ে 

ও দেতা বৃণি: 

• প্রাণতিাণেক উৎকর্ ম ও সেমতা বৃণি; 

• সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চচ িার মােদম মানব সম্পে উন্নয়ন। 

 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions): 

 

• ণবণসএস (প্রশাসে) কোডানরর সদস্যনদর জপশাণভণিক উৎকর্ ম সাধনের ব্যবস্থা করা; 

• উন্নয়ে ও ব্যবস্থাপো কা মক্রনম ণেনয়াণজত সরকানরর সব মস্তনরর কম িচারীজদর জপশাগত মানোন্নয়ে 

ও দেতা বৃণিকনল্প  থা থ প্রণশেনির ব্যবস্থা করা; 

• উন্নয়ে প্রশাসে ও ব্যবস্থাপো ণবর্নয় গনবর্িা কা মক্রম পণরিালো করা; 

• আধুণেক প্রযুণি ব্যবিানরর মাধ্যনম উন্নয়ে প্রশাসে, পণরকল্পো ও ব্যবস্থাপো প্রণশেি আনয়াজে 

করা; 

• জদশী ও ণবনদশী ণবণভন্ন প্রণতিাে কর্তমক ণশো ও প্রণশেিমূলক জসণমোর, ণসনম্পাণজয়াম এবং 

কম মশালা আনয়াজনে সিায়তা প্রদাে করা; 

• জবসরকাণর প্রণতিাে এবং এে ণজ ও কম িচারীজদর জপশাগত দেতা উন্নয়নের লনেে প্রণশেি 

কম মসূিী পণরিালো করা; 

• উন্নয়ে প্রশাসে ও ব্যবস্থাপো ণবর্নয় সরকার এবং ণবণভন্ন সংস্থানক পরামশ ি এবং জসবা প্রদাে করা।  

৬ 



 

জসকশে ২   

দপ্তর/সংস্থার ণবণভন্ন কা মক্রনমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম মসম্পাদে সূিকসমূি 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লেেমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রনেপণ (Projection)   ণেধ মাণরত  লক্ষযমাত্রা অজমনের জেনত্র 

জ ৌথভানব দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রিালয়/ণবভাগ/ সংস্িাসমূনির োম 

উপািসূত্র 

[source of 

data]   ২০১৯-২০   ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. রব.রস.এ্স কযাডারভুি 

কম িচারী (Public 

Officer)   ও অন্যান্য 

সরকারর ও সবসরকারর 

কম িচারীদের সপশাগত 

মাদনান্নয়ন ও েক্ষতা বৃরদ্ধ 

১.১ রবরসএ্স সমরিত কযাডার কম িকতিাদের 

প্ররশক্ষণ সকাস ি পররচালনা 

প্ররশক্ষণাথী 

কম িচারীর 

(Public 

Officer)  

সাংখ্যা 

৩৯ ৩৯ ৮০ ৮০ ৮০ 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও রবয়াম 

ফাউদন্ডশন 

রবয়াম 

ফাউদন্ডশদনর 

রনজস্ব প্ররতদবেন 

১.২ রবরসএ্স অন্যান্য কযাডার/ 

ননকযাডার কম িচারীদের প্ররশক্ষণ সকাস ি 

পররচালনা 

১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১৩০ রবরিন্ন মন্ত্রণালয় -ঐ- 

১.৩ ণবণভন্ন মন্ত্রিালয়/ণবভাগ/দপ্তর/ 

সংস্থার প্রাপ্ত অনুনরানধর জপ্রণেনত 

প্রণশেি সকাস ি আদয়াজন। 

১১০ ১১০ ৩০০ ৩০০ ৩৫০ 
ণবণভন্ন 

মন্ত্রিালয়/ণবভাগ/দপ্তর/সংস্থা 
-ঐ- 

১.৪ ণবয়াম ফাউনন্ডশনের আভেন্তরীে কম মিাণর 

ও ণবয়ানমর তত্বাবধানে পণরিাণলত ণবদ্যালয়/ 

কনলজসমূনির অধ্যে / প্রধাে ণশেক/ 

ণশেকনদর সেমতা বৃণি মূলক প্রণশেি 

প্ররশরক্ষত 

রশক্ষদকর 

সাংখ্যা 

 

৩০ ৩০ ১০০ ১২০ ১২০ রবয়াম ফাউদন্ডশন ও প্রতযাশী সাংস্থা -ঐ- 

১.৫ ণবয়ানমর আওতাধীে িলমাে ণশো 

প্রণতিাে পণরদশ মে 

প্রণতিাে 

পণরদশ মে 
৬ ৬ ০৬ ০৬ ১০ রবয়াম ফাউদন্ডশন ও প্রতযাশী সাংস্থা -ঐ- 

২. প্রাণতিাণেক উৎকর্ ম ও 

সেমতা বৃণি 

২.১ ণবয়াম ফাউনন্ডশনের প্রণশেি কা মক্রম 

অনটানমশে করনির লনেে সমনয়াপন াগী 

ব্যবস্থাপো সংক্রান্ত Training 

Management System 

সফট্ওয়ার স্থাপে 

তাণরখ - ২০/৬/২১ ২০/৬/২২ - - রবয়াম ফাউদন্ডশন -ঐ- 

২.২ অেলাইে জিানিল বুণকং ও অেলাইে 

জপনমন্ট ণসনিম িালুকরি 
তাণরখ - ১০/৩/২১ ১০/৩/২২ - - রবয়াম ফাউদন্ডশন -ঐ- 

২.৩  ণবয়াম ণেউজ জলটার প্রকাশ সংখ্যা ০১ ০১ ০২ ০২ ০২ রবয়াম ফাউদন্ডশন -ঐ- 

২.৪ ণবয়াম ফাউনন্ডশে ঢাকা ও এর আঞ্চণলক 

জকন্দ্রসমূনির ভবে/কে সংস্কার এবং 

আসবাবপত্র/  ন্ত্রপাণত ক্রয়/জমরামত  

তাণরখ - ০১/০৬/২১ ০১/০৬/২২ ৩০/০৫/২৩ ৩০/০৫/২৪ রবয়াম ফাউদন্ডশন -ঐ- 

২.৫ ণবয়াম ভবনের অবকাঠানমাগত সংস্কার তাণরখ - - ১০/০৬/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩ রবয়াম ফাউদন্ডশন ও জেপ্রশাসে মন্ত্রিালয় -ঐ- 

২.৬  ণবয়াম এর ০২টি ক্লাসরুম আধুণেকায়ে তাণরখ - - ১০/০৬/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩ রবয়াম ফাউদন্ডশন ও জেপ্রশাসে মন্ত্রিালয় -ঐ- 

২.৭  ণবয়াম কোণন্টে আধুণেকায়ে তাণরখ - - ১০/০৬/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩ রবয়াম ফাউদন্ডশন ও জেপ্রশাসে মন্ত্রিালয় -ঐ- 

২.৮ আমার গ্রাম আমার শির, দুেীণত দমে, 

মাদক ণেমু মল, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস দমে ও 

মােবাণধকার ইতোণদ ণবর্য়সমূি ণবভাগীয় 

বুণেয়াণদ প্রণশেনি অন্তভমিকরি 

তাণরখ - - ১০/০৬/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩ 
রবয়াম ফাউদন্ডশন ও অথ মনেণতক 

সম্পকম ণবভাগ  
-ঐ- 

৭ 



 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম মসম্পাদে সূিকসমূি 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লেেমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রনেপণ (Projection)   ণেধ মাণরত  লক্ষযমাত্রা অজমনের জেনত্র 

জ ৌথভানব দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রিালয়/ণবভাগ/ সংস্িাসমূনির োম 

উপািসূত্র 

[source of 

data]   ২০১৯-২০   ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২.৯ প্রণশেি প্রণতিানের সাণব মক মানোেয়নের 

(TQM) অংশ ণিসানব ণবয়াম ভবনের 

জসৌন্দ মবধ মে  

তাণরখ - ২৪/১২/২০ ২০/০৬/২২ ২০/০৬/২৩ ২০/০৬/২৪ রবয়াম ফাউদন্ডশন -ঐ-  

২.১০“Strengthening 

Institutional Capacity of 

BIAM for Conducting Core 

Courses” শীর্ মক প্রকল্প বাস্তবায়ে 

%  ১০ ১০ ১০ ২০ ২০ 

রবয়াম ফাউদন্ডশন, জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়, অথ ি রবিাগ, পররকল্পনা 

রবিাগ ও অথ মনেণতক সম্পকম ণবভাগ 

-ঐ- 

২.১১ জড-জকয়ানরর উন্নয়ে তাণরখ - - ২০/০৬/২২ ২০/০৬/২৩ ২০/০৬/২৪ রবয়াম ফাউদন্ডশন -ঐ-  

২.১২ ণবয়াম ভবনে বঙ্গবন্ধু ও মুণিযুি 

কি মানরর উন্নয়ে 
তাণরখ - - ১০/০৬/২২ - - রবয়াম ফাউদন্ডশন -ঐ- 

৩. সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী 

চচ িার মােদম মানব 

সম্পে উন্নয়ন। 

৩.১ রনজস্ব উদযাদগ ণকংবা রবরিন্ন প্রতোণশ 

সংস্থার অনুদরাদি ওয়াকিশপ/ সসরমনার 

ব্যবস্থাপোয় সিায়তা 

 আনয়াণজত 

ওয়াকমশপ/ 

জসণমোনরর সংখ্যা 

৫০ ৫০ ৫০ ১০০ ১০০ 
রবয়াম ফাউদন্ডশন/প্রতযাশী 

সংস্থা/মন্ত্রিালয়/রবিাগ 
-ঐ- 

৩.২ রবরিন্ন প্রতোণশ সংস্থার অনুনরানধ 

ওয়াকিশপ/ সসরমনাজরর ফলাফল 

অবণিতকরি 

সংখ্যা - - ০১ ০১ ০১ 
রবয়াম ফাউদন্ডশন/প্রতযাশী 

সংস্থা/মন্ত্রিালয়/রবিাগ 
-ঐ- 

৩. ৩. আন্তজিারতক/জাতীয় সাংস্থার সাদথ 

সর্ৌথ উদযাদগ এ্বাং রবরিন্ন প্রতোণশ সংস্থার 

অনুনরানধ ওয়াকিশপ/ সসরমনার ব্যবস্থাপোয় 

সিায়তা  

আনয়াণজত 

ওয়াকমশপ/ 

জসণমোনরর সংখ্যা  

০৩ ০৩ ০১ ০১ ০১ 
রবয়াম ফাউদন্ডশন/প্রতযাশী 

সংস্থা/মন্ত্রিালয়/রবিাগ 
-ঐ- 

 

৮ 



 

সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যণভিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এ্বাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কা মক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গিোপিণত  

এ্কক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/ণেি মায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-

22) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২৪ 

মন্তব্য 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 ণবয়াম ফাউনন্ডশনের সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

১. রব.রস.এ্স 

কযাডারভুি 

কম িচারী ও 

অন্যান্য 

সরকারর ও 

সবসরকারর 

কম িচারীদের 

সপশাগত 

মাদনান্নয়ন ও 

েক্ষতা বৃরদ্ধ  

২৫ 

১.১ রবরসএ্স সমণিত 

কযাডার কম িকতিাদের 

প্ররশক্ষণ সকাস ি পররচালনা 

প্ররশরক্ষত 

কম িচারী  

সংখ্যা প্ররশরক্ষত 

কম িচারীর  

সংখ্যা7 

৭ ৩৯ ৩৯ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০ ৮০  

১.২ রবরসএ্স অন্যান্য 

কযাডার/ননকযাডার 

কম িচারীদের প্ররশক্ষণ 

সকাস ি পররচালনা 

 

প্ররশরক্ষত 

কম িচারী  

সংখ্যা 

প্ররশরক্ষত 

কম িচারীর  

সংখ্যা 

২ ১২০ ১২০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১৩০  

১.৩ ণবণভন্ন 

মন্ত্রিালয়/ণবভাগ/দপ্তর/ 

সংস্থার প্রাপ্ত অনুনরানধর 

জপ্রণেনত প্রণশেি সকাস ি 

আদয়াজন। 

 

প্ররশরক্ষত 

কম িচারী  

সংখ্যা 

প্ররশরক্ষত 

কম িচারীর  

সংখ্যা 

৭ ১১০ ১১০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩৫০  

১.৪ ণবয়াম ফাউনন্ডশনের 

আভেন্তরীে কম মিাণর ও 

ণবয়ানমর তত্বাবধানে 

পণরিাণলত ণবদ্যালয়/ 

কনলজসমূনির অধ্যে / 

প্রধাে ণশেক/ ণশেকনদর 

সেমতা বৃণি মূলক 

প্রণশেি 

প্ররশরক্ষত 

রশক্ষদকর 

সাংখ্যা 

সংখ্যা 

প্ররশরক্ষত 

রশক্ষদকর 

সংখ্যা 

৭ ৩০ ৩০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১২০  

১.৫ ণবয়ানমর আওতাধীে 

িলমাে ণশো প্রণতিাে 

পণরদশ মে 

পণরদশ মে 

সংখ্যা 

সংখ্যা  ২ ৩ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ১০ 
 

 

৯ 



 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কা মক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গিোপিণত  

এ্কক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/ণেি মায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-

22) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২৪ 

মন্তব্য 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২. 

প্রাণতিাণেক 

উৎকর্ ম ও 

সেমতা বৃণি 

২৫ 

২.১ ণবয়াম ফাউনন্ডশনের 

প্রণশেি কা মক্রম 

অনটানমশে করনির লনেে 

সমনয়াপন াগী ব্যবস্থাপো 

সংক্রান্ত Training 

Management 

System সফট্ওয়ার 

স্থাপে 

সফট্ওয়ার 

স্থাপে  

 

তাণরখ 

তাররে ০২ - ২০/৬/২১ ২০/৬/২২ ২৪/৬/২২ ২৮/৬/২২  ২৯/৬/২২ ৩০/৬/২২ - -  

২.২ অেলাইে জিানিল 

বুণকং ও অেলাইে জপনমন্ট 

ণসনিম আধুণেকায়ে 

অেলাইে 

জপনমন্ট িালু 

 

তাণরখ তাণরখ ০১ - ১০/৩/২১ ১০/৬/২২ ২৫/৪/২২ ২৭/০৫/২২ ২০/৬/২২ ২৯/৬/২২ - -  

২.৩  ণবয়াম ণেউজ জলটার 

প্রকাশ 

ণেউজ জলটার 

প্রকাশ 

 

সংখ্যা সাংখ্যা ০১ ০১ ০১ ০২ ০১ - - - ০২ ০২  

২.৪ ণবয়াম ফাউনন্ডশে 

ঢাকা ও এর আঞ্চণলক 

জকন্দ্রসমূনির ভবে/কে 

সংস্কার এবং আসবাবপত্র/ 

 ন্ত্রপাণত ক্রয়/জমরামত  

 

আসবাবপত্র 

সংস্কার/ 

পণরবতমে 

 

 

তাণরখ 
তাররে ০২ - ০১/৬/২১ ১০/০৬/২২ ১৫/৬/২২ ২০/০৬/২২ ২৫/৬/২২ ২৮/৬/২২ ৩০/০৫/২৩ ৩০/০৫/২৩  

২.৫ ণবয়াম ভবনের 

অবকাঠানমাগত সংস্কার 

 

সংস্কার 

 

তাণরখ তাণরখ ০৩ - - ১০/০৬/২২ ১৭/০৬/২২ ২৪/৬/২২ ২৮/৬/২২ ১২/১০/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩  

২.৬  ণবয়াম এর ০২টি 

ক্লাসরুম আধুণেকায়ে 

 

ক্লাসরুম 

আধুণেকায়ে 

 

তাণরখ তাণরখ ০৩ - - ১০/০৬/২২ ১৭/০৬/২২ ২৪/৬/২২ ২৮/৬/২২ ১২/১০/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩  

২.৭  ণবয়াম কোণন্টে 

আধুণেকায়ে 

কোণন্টে 

আধুণেকায়ে 

 

তাণরখ তাণরখ ০৩ - - ১০/০৬/২২ ১৭/০৬/২২ ২৪/৬/২২ ২৮/৬/২২ ১২/১০/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩  

১০ 



 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কা মক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গিোপিণত  

এ্কক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/ণেি মায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-

22) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২৪ 

মন্তব্য 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২.৮ আমার গ্রাম আমার 

শির, দুেীণত দমে, 

মাদক ণেমু মল, জঙ্গীবাদ 

ও সন্ত্রাস দমে ও 

মােবাণধকার ইতোণদ 

ণবর্য়সমূি ণবভাগীয় 

বুণেয়াণদ প্রণশেনি 

অন্তভমিকরি 

প্রণশেনি 

অন্তভমিকরি  

 

 

 

তাণরখ 

তাণরখ ০২ - - ১০/০৬/২২ ১৭/০৬/২২ ২৪/৬/২২ ২৮/৬/২২ ১২/১০/২২ ২৫/১০/২২ ২৫/১০/২৩  

২.৯ প্রণশেি প্রণতিানের 

সাণব মক মানোেয়নের 

(TQM) অংশ ণিসানব 

ণবয়াম ভবনের 

জসৌন্দ মবধ মে  

জসৌন্দ ম বধ মে 

 

তাণরখ 

তাররে ০২ - ২৪/১২/২১ ২০/০৬/২২ ২২/৬/২২ ২৪/০৬/২২ ২৮/০৬/২২ ৩০/৬/২২ ২০/০৬/২৩ ২০/০৬/২৪  

২.১০“Strengtheni

ng Institutional 

Capacity of 

BIAM for 

Conducting Core 

Courses” শীর্ মক 

প্রকল্প বাস্তবায়ে 

প্রকনল্পর 

আওতায় 

জভৌতঅবকা

ঠানমা 

উন্নয়ে ও 

প্রণশেি 

সেমতা 

বৃণি। 

 

 

 

শতকরা িার 

% ০২ - ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ২০ 

কনরাো 

পণরণস্থণতর 

কারনি 

ণবনদনশ 

প্রণশেি 

আনয়াজে 

করনত ো 

পারায় 

লেেমাত্রা 

কম 

২.১১ জড-জকয়ার 

আধুণেকায়ে 

জড-জকয়ার 

আধুণেকায়ে 

 

তাণরখ তাণরখ ০২ - - ২০/০৬/২২ ২২/৬/২২ ২৪/০৬/২২ ২৮/০৬/২২ ৩০/৬/২২ ২০/০৬/২৩ ২০/০৬/২৪  

২.১২ ণবয়াম ভবনে 

বঙ্গবন্ধু ও মুণিযুি 

কি মানরর উন্নয়ে 

বঙ্গবন্ধু ও 

মুণিযুি 

কি মানরর 

উন্নয়ে 

 

তাণরখ 
তাণরখ ০২ - - ১০/০৬/২২ ১৫/৬/২২ ২৫/৬/২২ ২৭/৬/২২ ৩০/৬/২২ - -  

১১ 



 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কা মক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গিোপিণত  

এ্কক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/ণেি মায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-

22) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২৪ 

মন্তব্য 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৩. সৃজনশীল 

ও উদ্ভাবনী 

চচ িার মােদম  

মানব সম্পে 

উন্নয়ন। 

২০ 

৩.১ রনজস্ব উদযাদগ ণকংবা 

রবরিন্ন প্রতোণশ সংস্থার 

অনুদরাদি ওয়াকিশপ/ 

সসরমনার ব্যবস্থাপোয় 

সিায়তা 

আনয়াণজত 

জসণমোর/ 

ওয়াকমশপ  

 

সংখ্যা 

অংশগ্রিিকা

রীর সংখ্যা 
১০ ১৫২ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ১০০  

৩.২ রবরিন্ন প্রতোণশ 

সংস্থার অনুনরানধ 

ওয়াকিশপ/ সসরমনাজরর 

ফলাফল অবণিতকরি 

ফলাফল 

অবণিতকর

ি 

 

 

সংখ্যা 

জসণমোর 

সংখ্যা 
০৫ - - ০১ ০ ০ ০ ০ ০১ ০১  

৩. ৩. আন্তজিারতক/জাতীয় 

সাংস্থার সাদথ সর্ৌথ উদযাদগ 

এ্বাং রবরিন্ন প্রতোণশ 

সংস্থার অনুনরানধ 

ওয়াকিশপ/ সসরমনার 

ব্যবস্থাপোয় সিায়তা  

আনয়াণজত 

জসণমোর/ 

ওয়াকমশপ  

 

সংখ্যা 
আনয়াণজত 

জসণমোর/ 

ওয়াকমশপ 

এর সংখ্যা 

০৫ ০৩ ০৩ ০১ ০ ০ - - ০১ ০১  

 

  

১২ 



 

রবয়াম ফাউদন্ডশদনর আবণিক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০২১-২২ 

(দমাট েম্বর-৩০) 

 

কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator)  

এ্কক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান  ২০২১-২২ 
 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [১.১]  শুিািার কম মপণরকল্পো  

বাস্তবায়ে। 

[১.১.১]শুদ্ধাচার ত্রত্রমারসক প্রণতনবদে 

ওনয়বসাইনট প্রকাণশত 
সংখ্যা ৫ ৪ - - - - 

[১.১.২] শুদ্ধাচার  রবষদয় মারসক সিা 

অনুরষ্ঠত 
সাংখ্যা ৫ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] ই গি িদে /উদ্ভাবে 

কম মপণরকল্পো বাস্তবায়ে। 

[১.২.১] ] ই গি িদে /উদ্ভাবে 

কম মপণরকল্পো বাস্তবায়ে। 

 ১০ ১ - - - - 

[১.৩] অণভন াগ প্রণতকার] 

কম মপণরকল্পো বাস্তবায়ে।  

[১.৩.১] অণভন াগ প্রণতকার] 

কম মপণরকল্পো প্রেীত 
সংখ্যা ৪ ১   - - 

[১.৪] তথ্য অরিকার  কম মপণরকল্পো  

বাস্তবায়ে। 

[১.৪.১] তথ্য অরিকার  কম মপণরকল্পো  

প্রেীত 
         সংখ্যা ৩ ১    - 

[১.৫] জসবা প্রদাে প্রণতশুণত 

কম মপণরকল্পো  বাস্তবায়ে। 

[১.৫.১] ] জসবা প্রদাে প্রণতশুণত 

কম মপণরকল্পো  বাস্তবায়ে।   
        সংখ্যা  ৩ ১     

১৩ 



 

 

 

আরম, মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ইনরিটিউট অব এ্যাডরমরনদেশন এ্যান্ড ম্যাদনজদমন্ট (রবয়াম) 

ফাউদন্ডশন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র োরয়দে রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরি সরচব, জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় এ্র রনকট অঙ্গীকার কররে সর্, এ্ই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 

আরম, রসরনয়র সরচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরি রহদসদব মহাপররচালক, 

বাাংলাদেশ ইনরিটিউট অব এ্যাডরমরনদেশন এ্যান্ড ম্যাদনজদমন্ট (রবয়াম) ফাউদন্ডশন এ্র রনকট 

অঙ্গীকার কররে সর্, এ্ই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

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

মহাপররচালক 

বাাংলাদেশ ইনরিটিউট অব এ্যাডরমরনদেশন এ্যান্ড 

ম্যাদনজদমন্ট (রবয়াম) ফাউদন্ডশন 

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

তাণরখ 

 

 

 

 

 

 

 

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

ণসণেয়র সণিব 

জনপ্রশাসন মন্ত্রিালয় 

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

তাণরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ১৪ 



 

সংন াজেী- ১ 

 

শব্দসংনেপ (Acronyms) 

 

 

 

ণবয়াম ফাউনন্ডশে = বাংলানদশ ইেণিটিউট অব এোডণমণেনেশে এোন্ড      

    ম্যানেজনমন্ট (ণবয়াম) ফাউনন্ডশে 

 

ণব.ণস.এস.   = বাংলানদশ ণসণভল সাণভ মস 

 

TQM   = Total Quality Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 



 

সংন াজেী- ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এ্বাং পররমাপ পদ্ধরত-এ্র রববরণ 
 

ক্ররমক 

নম্বর 

কা মক্রম কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এ্বাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

১ 
রবরসএ্স প্রশাসন কযাডার কম িচারীদের প্ররশক্ষণ 

সকাস ি পররচালনা 
প্ররশরক্ষত কম িচারী  

জেপ্রশাসে মন্ত্রিালনয়র ণসিান্ত এবং মন্ত্রণালদয়র 

কম িচারী মদনানয়দনর রিরিদত সপ্রররত কম িচারী 

প্ররশক্ষদণর আদয়াজন করা হয়। 

জেপ্রশাসে মন্ত্রিালয় 

ও ণবয়াম ফাউনন্ডশে 

জেপ্রশাসে মন্ত্রিালয় জথনক 

প্ররশক্ষদণর জন্য সপ্রররত কম িচারীদের 

তারলকা। 

 

২ 
রবরসএ্স কযাডার/ননকযাডাদরর কম িচারীদের 

প্ররশক্ষণ সকাস ি পররচালনা 
প্ররশরক্ষত কম িচারী  

জেপ্রশাসে মন্ত্রিালনয়র ণসিান্ত এবং স্বাস্থয ও 

পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র কম িচারী মদনানয়দনর 

রিরিদত সপ্রররত কম িচারী প্ররশক্ষদণর আদয়াজন 

করা হয়।  

স্বাস্থয ও পররবার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

স্বাস্থয অরিেপ্তর ও 

রবয়াম ফাউদন্ডশন 

স্বাস্থয অরিেপ্তর সথদক প্ররশক্ষদণর জন্য 

সপ্রররত কম িচারীদের তারলকা। 

 

৩ 
ণবণভন্ন মন্ত্রিালয়/ণবভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রাপ্ত 

অনুনরানধর জপ্রণেনত প্রণশেি সকাস ি আদয়াজন 
প্ররশরক্ষত কম িচারী  অনুনরাধ পনত্রর ণভণিনত সকাস ি আদয়াজন 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ও 

প্রতযাশী সাংস্থা  

ণবণভন্ন সংস্থার সথদক সপ্রররত 

কম িচারীদের তারলকা ও বানজট এর 

ণভণিনত  

 

৪ 

ণবয়াম ফাউনন্ডশনের কম মিাণর বা ণবয়ানমর 

তত্বাবধানে পণরিাণলত ণবদ্যালয়/ 

কনলজসমূনির অধ্যে / প্রধাে ণশেক/ 

ণশেকনদর সেমতা বৃণি মূলক প্রণশেি 

 

প্ররশরক্ষত কম িচারী অনুনরাধ পনত্রর ণভণিনত সকাস ি আদয়াজন 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ও 

ণবয়াম ফাউনন্ডশনের 

তত্বাবধানে পণরিাণলত 

ণবদ্যালয়/ কনলজ 

ণবয়াম ফাউনন্ডশনের তত্বাবধানে 

পণরিাণলত ণবণভন্ন ণবদ্যালয়/ কনলজ 

সথদক সপ্রররত তারলকা ও বানজট এর 

ণভণিনত  

 

৫ ণবয়ানমর আওতাধীে িলমাে ণশো প্রণতিাে 

পণরদশ মে 

 

প্রণতিাে পণরদশ মে 
ণবয়ানমর আওতাধীে িলমাে ণশো প্রণতিাে 

পণরদশ মে  

রবয়াম ফাউদন্ডশন  ণবয়ানমর আওতাধীে িলমাে ণশো 

প্রণতিাে পণরদশ মে সংখ্যা 

 

৬ 
ণবয়াম ভবনে বঙ্গবন্ধু ও মুণিযুি কি মানরর  

আধুণেকায়ে 

বঙ্গবন্ধু ও 

মুণিযুি কি মানরর 

উন্নয়ে 

ণবয়াম ভবনে বঙ্গবন্ধু ও মুণিযুি কি মানরর উন্নয়ে 

রবয়াম ফাউদন্ডশন বঙ্গবন্ধু ও মুণিযুি কি মানরর উন্নয়ে   

৭ ণবয়াম ফাউনন্ডশনের প্রণশেি কা মক্রম 

অনটানমশে করনির লনেে সমনয়াপন াগী 

ব্যবস্থাপো সংক্রান্ত Training 

Management System 

সফট্ওয়ার স্থাপে 

সফট্ওয়ার স্থাপে  

ণবয়াম ফাউনন্ডশনের জসবাসমূি অনটানমশে 

করনির লনেে সমনয়াপন াগী জেণেং ম্যানেজনমন্ট 

সফট্ওয়ার স্থাপে 

ণবয়াম ফাউনন্ডশে  ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত  

৮ অেলাইে জিানিল বুণকং ও অেলাইে জপনমন্ট 

ণসনিম িালুকরি 

অেলাইে জপনমন্ট 

িালু 

ণবয়াম ফাউনন্ডশনের জিানিল অেলাইে বুণকং 

ণসনিম িালুকরি 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত  

১৬ 



 

ক্ররমক 

নম্বর 

কা মক্রম কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এ্বাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

৯ 

ণবয়াম ণেউজ জলটার প্রকাশ 
ণেউজ জলটার 

প্রকাশ 

ণেধ মাণরত সময় পর পর সংগৃিীত তনথ্যর ণভণিনত 

ণেউজ জলটার প্রকাশ 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম ফাউনন্ডশে, ঢাকা, আঞ্চণলক 

জকন্দ্র, বগুড়া/কক্সবাজার সমূনি 

পণরিাণলত কা মক্রম 

 

১০ ণবয়াম ফাউনন্ডশে ঢাকা ও এর আঞ্চণলক 

জকন্দ্রসমূনির ভবে/কে সংস্কার এবং 

আসবাবপত্র/  ন্ত্রপাণত ক্রয়/জমরামত 

আসবাবপত্র 

সংস্কার/ পণরবতমে 

ণবয়াম পণরিালো জবানড মর অনুনমাদে সানপনে 

ণেধ মাণরত সমনয় সংস্কার/পণরবতমে কা মক্রম সম্পন্ন 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত  

১১ 

অণডটণরয়াম ও মাণিপারপাস িল সংস্কার সংস্কার 

ণবয়াম পণরিালো জবানড মর অনুনমাদে সানপনে 

ণেধ মাণরত সমনয় সংস্কার/পণরবতমে কা মক্রম সম্পন্ন 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত  

১২ 

ণবয়াম এর ০২টি ক্লাসরুম আধুণেকায়ে 
ক্লাসরুম 

আধুণেকায়ে 

ণবয়াম পণরিালো জবানড মর অনুনমাদে সানপনে 

ণেধ মাণরত সমনয় ক্লাসরুম আন্তজমাণতক করি 

কা মক্রম সম্পন্ন 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত  

১৩ 

ণবয়াম কোণন্টে আধুণেকায়ে 
কোণন্টে 

আধুণেকায়ে 

ণবয়াম পণরিালো জবানড মর অনুনমাদে সানপনে 

ণেধ মাণরত সমনয় ণবয়াম কোণন্টে আধুণেকায়ে 

কা মক্রম সম্পন্ন 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত  

১৪ আমার গ্রাম আমার শির, দুেীণত দমে, মাদক 

ণেমু মল, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস দমে ইতোণদ 

ণবর্য়সমূি ণবভাগীয় বুণেয়াণদ প্রণশেনি 

অন্তভমিকরি 

 

প্রণশেনি 

অন্তভমিকরি  

ণবয়াম পণরিালো জবানড মর অনুনমাদে সানপনে 

ণেধ মাণরত সমনয় কা মক্রম সম্পন্ন 

রবয়াম ফাউদন্ডশন জেপ্রশাসে মন্ত্রিালয় ও ণবয়াম 

পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত 

 

১৫ প্রণশেি প্রণতিানের সাণব মক মানোেয়নের 

(TQM) অংশ ণিসানব ণবয়াম ভবনের 

জসৌন্দ মবধ মে  

জসৌন্দ ম বধ মে 

প্রণশেি প্রণতিাে ণিসানব আন্তমজাণতক মাে সম্পন্ন 

করার ণেণমি ণবয়াম ভবনের জসৌন্দ মবধ মে  

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম ভবনের জসৌন্দ মবধ মনে মাণসক 

সমিয় সভার ণসিান্ত  

 

১৬ “Strengthening 

Institutional Capacity of 

BIAM for Conducting Core 

Courses” শীর্ মক প্রকল্প বাস্তবায় 

প্রকল্প গ্রিি 

“Strengthening Institutional 

Capacity of BIAM for 

Conducting Core Courses” 

শীর্ মক প্রকল্প বাস্তবায়ে 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ও 

অথ মনেণতক সম্পকম 

ণবভাগ  

অথ মনেণতক সম্পকম ণবভাগ   

১৭ 
জড-জকয়ানরর উন্নয়ে 

জড-জকয়ানরর 

উন্নয়ে 
জড-জকয়ানরর উন্নয়ে 

রবয়াম ফাউদন্ডশন ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত  

১৭ 



 

ক্ররমক 

নম্বর 

কা মক্রম কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এ্বাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

১৮ 
রনজস্ব উদযাদগ ণকংবা রবরিন্ন প্রতোণশ সংস্থার 

অনুদরাদি ওয়াকিশপ/ সসরমনার ব্যবস্থাপোয় 

সিায়তা 

আনয়াণজত 

জসণমোর/ 

ওয়াকমশপ  

রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ, অরিেপ্তর, পররেপ্তর ও 

সরকারর-দবসরকারর প্ররতষ্ঠান ও আন্তজিারতক সাংস্থার 

অনুনরাধ পত্র এর ণভণিনত  ওয়াকিশপ/দসরমনাদরর 

আদয়াজন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও 

রবয়াম 

ফাউদন্ডশন/প্রতযাশী 

সংস্থা/ মন্ত্রণালয়/রবিাগ 

ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত ও 

ণবণভন্ন সংস্থা জথনক প্রাপ্ত অনুনরাধ পত্র 

 

১৯ রবরিন্ন প্রতোণশ সংস্থার অনুনরানধ ওয়াকিশপ/ 

সসরমনাজরর ফলাফল অবণিতকরি 

ফলাফল 

অবণিতকরি 

রবরিন্ন প্রতোণশ সংস্থার অনুনরানধ ওয়াকিশপ/ 

সসরমনার ব্যবস্থাপোয় ফলাফল অবণিতকরি  

রবয়াম ফাউদন্ডশন  ণবয়াম এর APA সংক্রান্ত সভার 

ণসিান্ত 

 

২০ আন্তজিারতক/জাতীয় সাংস্থার সাদথ সর্ৌথ 

উদযাদগ এ্বাং রবরিন্ন প্রতোণশ সংস্থার 

অনুনরানধ ওয়াকিশপ/ সসরমনার ব্যবস্থাপোয় 

সিায়তা  

আনয়াণজত 

জসণমোর/ 

ওয়াকমশপ  

রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ, অরিেপ্তর, পররেপ্তর ও 

সরকারর-দবসরকারর প্ররতষ্ঠান ও আন্তজিারতক সাংস্থার 

অনুনরাধ পত্র এর ণভণিনত  ওয়াকিশপ/দসরমনাদরর 

আদয়াজন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও 

রবয়াম 

ফাউদন্ডশন/প্রতযাশী 

সংস্থা/ মন্ত্রণালয়/রবিাগ 

ণবয়াম পণরিালো জবানড মর ণসিান্ত ও 

ণবণভন্ন সংস্থা জথনক প্রাপ্ত অনুনরাধ পত্র 

 

 

 

 

১৮ 



 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম  সংণিি কা মক্রম কম িসম্পােন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা  

চারহো/প্রতযাশার সর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

রবরিন্ন 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/অরিেপ্তর/েপ্তর/ 

পররেপ্তর/সাংস্থা  

প্ররশক্ষণ সকাস ি পররচালনা। 
প্ররশরক্ষত 

কম িচারী  

প্ররশক্ষদণর বাদজট অনুদমােন ও 

অথ ি োড় এ্বাং সাংরিষ্ট অরফস 

হদত কম িচারীগদণর মদনানয়ন 

রুলস অব ণবজনেস অনু ায়ী 

মনোেয়ে প্রদাে ও বানজট 

অনুনমাদে এখণতয়ার সম্পন্ন কর্তমপে 

প্রণশেি সূণি ব্যািত িনব এবং 

ণবয়াম ফাউনন্ডশনের আণথ মক 

সেমতা হ্রাস পানব।  

 

 

 

১৯ 


