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োম্প্রর্তক বছরেমূসের প্রধাে অজমেেমূেঃ 

 

বাংলাসদসশর জন্য গুরুত্বপূর্ ম েরর্িক অঞ্চসল ব্যবো-বার্র্জয প্রোর ও প্রবােী বাংলাসদশীসদর কেস্যযলার ও কল্যার্ সেবা প্রদাে 

েেজতর করা তথা র্বশ্ব র্াের্চসত্র একটি ইর্তবাচক বাংলাসদশ প্রর্তষ্ঠার প্রসচষ্টা আসরা সবগবাে করার লসক্ষ্য বাংলাসদশ েরকার 

কর্তমক সিের্াসকম একটি েতুে দূতাবাে স ালার র্েদ্ধান্ত গৃেীত েয় এবং েব প্রর্তর্ষ্ঠত দূতাবােটি সর্ ২০১৫ সথসক এর কার্ মক্রর্ শুরু 

কসর।   

 

২০১৫ োসল সকাসপেসেসগসে বাংলাসদশ দূতাবাে প্রর্তষ্ঠার পর সথসক বাংলাসদসশর োসথ স্বাগর্তক সদশেমূে তথা সিের্াকম, 

এসতার্েয়া ও আইেল্যাসের োসথ র্বরাজর্াে বন্ধুত্বপূর্ ম েম্পকম একটি নুতে উচ্চতায় সপৌসছসছ। সিের্াসকমর োসথ েবুজ প্রযুর্ি, 

জলবায়ু পর্রবতমে, সেকেই উন্নয়ে, বার্র্জয ও র্বর্েসয়াগ প্রোর, উন্নয়ে েেসর্ার্গতা, এসতার্েয়ার োসথ তথ্যপ্রযুর্ি ও উচ্চর্শক্ষ্া 

এবং আইেল্যাসের োসথ ব্লু-ইসকাের্র্  াত সক প্রাধান্য র্দসয় দূতাবাে র্িপার্ক্ষ্ক অংশীদার্রত্ব সজারদার কসরসছ।এছাড়াও, 

কিারহোসহ রবরিন্ন ইস্যুদ্দত আন্তজারতম  কিািামসমূদ্দহ বাংলাদ্দদদ্দশি পদ্দে স্বাগরত  কদশসমূদ্দহি সমর্ মন আদাদ্দয় দূতাবাস  ার্ ম ি 

ভূরম া কিদ্দে চদ্দলদ্দছ। তদুপরি, স্বাগর্তক সদশেমূসে অবস্থােরত আনুর্ারন  সাদ্দড় রতন োজাসরর র্সতা প্রবােী বাংলাসদশীসদর 

র্ােেম্পন্ন কেস্যযলার ও কল্যার্ কসবা প্রদাে, অববধ বাংলাসদশীসদর সদসশ সপ্ররর্, বাংলাসদসশ গর্সেচ্ছু র্বসদশী োর্গর্রকসদর 

দ্রুততর্ ের্সয় র্িো প্রদাসের র্াধ্যসর্ দূতাবাে োফসল্যর োসথ েংর্িষ্ট দার্য়ত্বেমূে পালে কসর র্াসে। জেকূেেীর্তর অংশ র্েসেসব 

র্বপুলেংখ্যক র্বসদশী অর্তর্থ ও প্রবাসে সবকড় ওঠা বাংলাসদসশর েতুে প্রজসের অংশগ্রেসর্ বছরব্যাপী র্বর্িন্ন জাতীয় র্দবে, 

বাংলা েববর্ ম, আন্তজমার্তক র্ার্তিার্া র্দবে, রেো সর্লা, োংস্কৃর্তক অনুষ্ঠাে আসয়াজসের র্ধ্য র্দসয় দূতাবাে বর্েঃর্ব মসশ্ব 

বাংলাসদসশর একটি ইর্তবাচক িাবমূর্তম েফলিাসব তুসল ধরসত েক্ষ্র্ েসয়সছ।     

   

র্বগত বছরগুসলাসত বাংলাসদসশর োসথ সিের্াসকমর র্বরাজর্াে বন্ধুত্বপূর্ ম েম্পকম  ও র্িপার্ক্ষ্ক অংশীদার্রত্ব ও র্বর্িন্ন  াসত 

পারস্পার্রক েেসর্ার্গতা উসে সর্াগ্যোসর বৃর্দ্ধ সপসয়সছ। সেসেম্বর ২০১৯ এ জার্তেংসের ৭৪তর্ োধারর্ অর্ধসবশসের 

োইিলাইসে প্রথর্ োর্রর সদশগুসলার র্সধ্য অন্যতর্ র্েসেসব বাংলাসদশ সিের্াসকমর উসযাসগ গঠিত েবুজ প্রযুর্ি র্বর্য়ক 

আন্তজমার্তক সফারার্ P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)-এ আনুষ্ঠার্েক 

েদস্যপদ অজমে কসর। P4G মূলতt সেকেই উন্নয়সের ০৫টি প্রধাে লক্ষ্য, র্থাt এের্ির্জ-২ ( ায র্েরাপত্তা ও কৃর্র্র সেকেই 

উন্নয়ে), এের্ির্জ-৬ (স্যসপয় পার্ে ও পয়tর্েষ্কাশে ব্যবস্থা), এের্ির্জ-৭ (েেজলিয জ্বালার্ে), এের্ির্জ-১১ (সেকেই শের ব্যবস্থা), 
এের্ির্জ-১২ (েম্পসদর দার্য়ত্বপূর্ ম ব্যবোর) ও প্যার্রে জলবায়ু চুর্ির উসেশ্যগুসলাসক োর্সে সরস  েবুজপ্রযুর্ি  াসত পাবর্লক-

প্রাইসিে পাে মোরশীসপর আওতায় েতুে েতুে সেকেই ের্াধাে উদ্ভাবসের জন্য  াজ  দ্দি র্াদ্দব। P4G সফারাসর্ বাংলাসদসশর 

অন্তর্ভ মর্ির প্রাথর্র্ক উসযাগ গ্রের্ ও েদস্যপদ প্রার্ি প্রর্ক্রয়ার শুরু সথসক প্রর্তটি পর্ মাসয় বাংলাসদশ দূতাবাে সকাসপেসেসগে ের্ক্রয় 

অংশীদার র্ছসলা।  

  

বার্র্জয ও র্বর্েসয়াগ প্রোসরর লসক্ষ্য দূতাবাে ২০১৯ োসল বছরব্যাপী র্বর্িন্ন কার্ মক্রর্ সর্র্ে, তথ্য েরবরাে, বার্র্জয-র্বর্েসয়াগ 

র্িো েেজীকরর্, সের্র্োর আসয়াজে, বার্র্জয-র্বর্েসয়াগ েংক্রান্ত সর্লা আসয়াজসের উসযাগ গ্রের্ কসরসছ। ২০১৯ োসল দূতাবাে 

তথ্যপ্রযুর্ি  াত, র্েরাপদ  ায ও বার্র্জয-র্বর্েসয়াগ েংক্রান্ত চারটি র্বজসেে সেেওয়ার্কমং ইসিন্ট আসয়াজে কসরসছ।  

 

অসটাবর-২০১৯ এ ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দর্ক্ষ্র্ এর সর্য়রিসয়র সের্তসত্ব দুটি উচ্চ পর্ মাসয়র প্রর্তর্ের্ধদল সকাসপেসেসগসে অনুর্ষ্ঠত 

জলবায়ুপর্রবতমে েংক্রান্ত C-40 আন্তজমার্তক সর্য়র েসেলসে অংশগ্রের্ কসরে। েসেলসের োইি লাইসে ঢাকা উত্তর র্েটি 

করসপাসরশে ও সেলর্েংগর র্র্উর্ের্েপার্লটির োসথ েংকীর্ ম স্থাসে দ্রুত অর্ি র্েব মাপে ব্যবস্থার কার্রগর্র জ্ঞাে েতান্তর ও প্রর্শক্ষ্র্ 

প্রদাে েংক্রান্ত একটি ের্স াতা স্মারক স্বাক্ষ্র্রত েয়। উি স্মারসকর আওতায় ইসতার্সধ্য সিের্াকম সথসক ক্ষুদ্রকৃর্তর স্বয়ংেম্পূর্ ম 

অর্ির্েব মাপর্ সেশেগুসলার েতান্তর অসেকাংসশ এর্গসয় সগসছ।   

 

 

 

 



জুলাই ২০১৯-এ আইেল্যাসে অবর্স্থত জার্তেংে র্বশ্বর্বযালসয়র র্ফোর্রজ সের্েং সেন্টাসরর আসয়াজসে ের্চব, র্rস্য ও পশুেম্পদ 

র্ন্ত্রর্ালসয়র সের্তমসত্ব একটি উচ্চ পর্ মাসয়র প্রর্তর্ের্ধদল েিােব্যাপী র্ের্বড় প্রর্শক্ষ্সর্ অংশগ্রের্ কসরে র্ার মূল লক্ষ্য র্ছসলা োমুর্দ্রক 

র্rস্য আসোরসর্ প্রযুর্িগত জ্ঞাে েতান্তর। পরবতীসত, েসিম্বর ২০১৯ োসল আইেল্যাে েসত একই র্বর্সয় একটি প্রর্তর্ের্ধদল 

বাংলাসদশ েফর কসরে। 

 

২০১৯-২০ অথ মবছসর জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু সশ  মুর্জবুর রের্াসের জেশতবার্র্ মকী তথা মুর্জববর্ ম পালে উপলসক্ষ্য দূতাবাে 

বছরব্যাপী র্বস্তৃত কর্ মসূচীর পর্রকল্পো গ্রের্ কসরর্ছল। র্কন্তু ১০ জানুয়ারী ২০২০ তার্রস  োড়ম্বসর স্বসদশ প্রতযাবতমে অনুষ্ঠাে 

আসয়াজে ও ঐর্তোর্েক ০৭ র্াচ ম পালসের পর প্রােোতী কসরাো িাইরাে এর প্রসকাপ বৃর্দ্ধর কারসর্ েংর্ক্ষ্ি আকাসর ১৭ র্াচ ম 

জেশতার্র্ মকী পালে করা েয়। সিের্াকম েরকার সদশব্যাপী লকিাউে কার্ মক্রর্ ও জেের্াগর্ র্ের্র্দ্ধ করায় দূতাবাে অবর্শষ্ট 

কার্ মক্রর্ স্থর্গত করসত বাধ্য েয়।  দশ মোথীসদর জন্য চযান্সার্র িবসে 'বঙ্গবন্ধু কর্ মার' আনুষ্ঠার্েকিাসব উসিাধে করা েয়। এ 

কর্ মারটিসত েব মকাসলর েব মসেষ্ঠ বাঙার্ল, জার্তর জেক বঙ্গবন্ধু সশ  মুর্জবুর রের্াসের জীবেদশ মে, কর্ ম এবং আদসশ মর উপর বই, 

ছর্ব, ের্থ এবং র্ির্িও ের্ন্বসয় েমৃদ্ধ আসয়াজসে োজাসো েসয়সছ।  

 

২১ সফব্রুয়ার্র ২০২০ এ ববর্চত্রর্য় োংস্কৃর্তক আবসে দূতাবাে, সিের্াসকমর স্থােীয় ঐর্তেযবােী এর্শয়া োউসে আন্তজমার্তক র্ার্তিার্া 

র্দবে পালে কসর। আসলাচো েিার পাশাপার্শ এ বর্র্ মল এ আসয়াজসে বাংলাসদশ, সিের্াকম, সেপাল, িারত, চীে এবং স্যইসিসের 

খ্যার্তোর্া র্শল্পীরা োংস্কৃর্তক অনুষ্ঠাে পর্রসবশো কসরে। র্বর্িন্ন সদসশর উসে সর্াগ্য েংখ্যক রাষ্ট্রদূত , কূেেীর্তক, আন্তজমার্তক 

েংস্থার েদস্য, গর্র্াধ্যর্ কর্ী এবং সিের্াসকম  বেবােরত প্রবােী বাংলাসদর্শরা েপর্রবাসর এ অনুষ্ঠাসে সর্াগ সদে ।   

 

২০২০-২০২১ অথ ম বছসর দূতাবাে বাংলাসদশ-কেনমা ম র্িপার্ক্ষ্ক েম্পকমসক েতুে উচ্চতায় র্েসয় র্াবার জন্য এবং ”মুর্জববর্ ম” 

উদর্াপসের অংশ র্েোসব োোমু ী পদসক্ষ্প গ্রের্ কসর। র্কন্তু র্বশ্বব্যাপী সকার্িি-১৯ েংক্রর্সের রিতীয় কেউ-এি জন্য কেনমাদ্দ ম 

২০২০ োসলর নদ্দিম্বি র্াে েসত জরুরী অবস্থা জার্র থাকায় দূতাবাে র্বর্িন্ন কর্ মসূচী বার্তল করসত বাধ্য েয়।  

 

 দ্দিানা মহামািীি  ািদ্দন ২০২০-২১ অর্ মবছদ্দিি অরি াংশ সময় জুদ্দড় প্রায় সমগ্র ইউদ্দিাপব্যাপী ল োউন রবদ্যমান রছল এবং 

কেনমা ম এি ব্যরতক্রম নয়। িলশ্রুরতদ্দত, বাস্তরব   ািদ্দেই রমশন স্বািারব  সমদ্দয়ি ন্যায়  ারিত লেু অজমদ্দন পুদ্দিাপুরি সিল 

হয় নাই। তদ্দব  দ্দিানা পরিরিরত সদ্দেও বাংলাসদশ দূতাবাে সকাসপেসেসগে স্বাগর্তক সদশ েমূসের (সিের্াকম, এসতার্েয়া ও 

আইেল্যাে) োসথ র্িপার্ক্ষ্ক েম্পকম ও বারনরজু  উন্নয়ন এবং প্রবাসীদ্দদি  ল্যাদ্দেি স্বাদ্দর্ ম রনিলসিাদ্দব  াজ  দ্দিদ্দছ। উদ্দেখ্য 

কর্, ২০২০ সাদ্দলি কসদ্দেম্বি মাদ্দস এই দূতাবাদ্দস নবরনযুক্ত মান্যবি রাষ্ট্রদূত এম. আোমা রসেী ী কর্াগদান  দ্দিন।      

   

বাংলাসদসশর োসথ সিের্াসকমর র্বরাজর্াে বন্ধুত্বপূর্ ম েম্পকম  ও র্িপার্ক্ষ্ক অংশীদার্রত্ব, র্বসশর্ত েবুজ প্রযুর্ি, জলবায়ূ পর্রবতমে, 

সেকেই উন্নয়ে, উন্নয়ে েেসর্ার্গতােে  র্বর্িন্ন  াসত পারস্পার্রক েেসর্ার্গতা বৃর্দ্ধি লদ্দেু নবরনযুক্ত মান্যবি রাষ্ট্রদূত State of 

Green, P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) এি সাদ্দর্ সাোৎ  দ্দিন। কসরাো 

পর্রর্স্থর্ত েসেও বাংলাদ্দদদ্দশ  বার্র্জয ও র্বর্েসয়াগ প্রোকিি  লদ্দেু ২০২১ সাদ্দলি রেদ্দসম্বি মাদ্দস দূতাবাে এ টি র্বজসেে 

সেেওয়ার মং   সের্র্োসরি আদ্দয়াজন  দ্দি। অনুর্ষ্ঠত সের্র্োসর েবুজ প্রযুর্ি ও েবায়েসর্াগ্য জ্বালার্ে, সিইরী,  ায র্েরাপত্তা, 

তথ্য ও সর্াগাসর্াগ প্রযুর্ি, সেকেই েগরায়ে  াত এবং সির্েশ সচম্বারেে র্বর্িন্ন সচম্বাসরর র্েইও এবং প্রর্তর্ের্ধগর্ অংশ সেে ।  

  

 দ্দিানা মহামািী বাংলাদ্দদদ্দশি সাদ্দর্ সিের্াসকমর বারেরজু  সম্পদ্দ ম কর্ন ক ান রূপ রবরুপ প্রিাব না কিলদ্দত পাদ্দি কস লদ্দেু 

রমশন Global Sourcing Director এবং Bestseller (Danish based apparel importing company)-এি 

Chief Representative for Bangladesh এি সাদ্দর্ আদ্দলাচনা  দ্দি বাংলাদ্দদদ্দশি কপাশা রশল্পোদ্দত সহদ্দর্ারগতা  ামনা 

 দ্দি ।  দ্দিানা মহামািীি  ািদ্দে কেনমা ম ও এদ্দস্তারনয়ায় পড়দ্দত আসা অদ্দন  রশোর্ীই অর্ মননরত িাদ্দব িীষেিাদ্দব েরতগ্রি 

হয়। রমশন এই সময় সিের্াকম ও এসতার্েয়ায় অবিানিত অদ্দন  রশোর্ীদ্দ  আরর্ ম িাদ্দব সহায়তা প্রদান  দ্দি।  

  

কসরাো পর্রর্স্থর্তি অবনরত েসেও দূতাবাস এ রদদ্দনি জন্যও কেস্যযলার কসবা দান কর্দ্দ  রবিত র্াদ্দ রন বিং ২৪/৭ সমদ্দয়ি 

জন্য রমশন এ টি হটলাইদ্দনি ব্যবিা কিদ্দেদ্দছ। এ ই সাদ্দর্ রমশন প্রবাসীদ্দদি জন্য অনলাইদ্দনি মাধ্যদ্দম প্রার্রম  রচর ৎসা প্রদাদ্দনি 

ব্যবিা  দ্দি। এমন র , প্রবােীসদর সদারসগাড়ায় কেস্যযলার সেবা সপৌৌঁসছ সদয়ার জন্য দূতাবাে তার্েসেও কেস্যযলার কযাম্প আসয়াজে 

কসরসছ। দূতাবাসের পক্ষ্ সথসক আইেল্যাসের র্বর্িন্ন র্বশ্বর্বযালসয়র োসথ র্েয়র্র্ত সর্াগাসর্াগ, তথ্য েরবরাে ও িকুসর্ন্ট 

সির্রর্ফসকশে পদ্ধর্ত েেজীকরসর্র কারসর্ েম্প্রর্ত আইেল্যাসে বাংলাসদশী র্শক্ষ্াথীসদর আগর্সের োর উসে সর্াগ্যোসর বৃর্দ্ধ 



সপসয়সছ।   দ্দিানা মহামািী সম্পর মত িানীয় সি াদ্দিি রনদ্দদ মশনা কমাতাদ্দব  রমশন র্থাসর্াগ্য র্র্ মাদাি সাদ্দর্ স ল জাতীয় রদবস 

অনলাইন মাধ্যদ্দম এবং কর্োদ্দন সম্ভব কসোদ্দন সশিীি অনুষ্ঠান আদ্দয়াজন এি মাধ্যদ্দম উদর্াপন ও পালন  দ্দিদ্দছ ।     

 

২০২১-২২ অর্ মবছদ্দি দূতাবাে বাংলাসদশ-কেনমা ম র্িপার্ক্ষ্ক েম্পকমসক েতুে উচ্চতায় র্েসয় র্াবার জন্য এবং বাংলাদ্দদশ ও 

কেনমা ম-এি মদ্দধ্য কূটননরত  সম্পদ্দ মি স্যবে মজয়ন্তী উদর্াপন  িাি লদ্দেু োোমু ী পদসক্ষ্প গ্রের্ কসর। কূটননরত  সম্পদ্দ মি 

স্যবে মজয়ন্তী উদর্াপন উপলদ্দেু দূতাবাস িানীয় ক াদ্দপনদ্দহদ্দগন কপাস্ট পরি ায় রবদ্দশষ কক্রাড়পি প্র াশ  দ্দি। কসই সাদ্দর্  

স্বািীনতাি স্যবে ম জয়ন্তীি সমাপেী উদর্াপন উপলসক্ষ্য একটি অর্িজাত পাঁচ তারকা সোসেল (সোসেল ম্যারিয়ট)-এ দূতাবাে এক 

অিযথ মোর আসয়াজে কসর এবং জারতি রপতাি জন্মশতবারষ ম ী উপলদ্দেু দূতাবাস এদ্দস্তারনয়ায় প্রর্মবাদ্দিি মদ্দত এ  প্রীরত রক্রদ্দ ট 

ম্যাচ এবং ক াদ্দপনহাদ্দগন-এ এ  প্রীরত ফুটবল ম্যাচ এি আদ্দয়াজন  দ্দি। 

   

বার্র্জয ও র্বর্েসয়াগ প্রোসরর লসক্ষ্য দূতাবাে রবগত বছরগুরলদ্দত র্বর্িন্ন কার্ মক্রর্ সর্র্ে, তথ্য েরবরাে, বার্র্জয-র্বর্েসয়াগ র্িো 

েেজীকরর্, সের্র্োর আসয়াজে, বার্র্জয-র্বর্েসয়াগ েংক্রান্ত সর্লা আসয়াজসের উসযাগ গ্রের্ কসরসছ এবং ২০২১-২২ অর্ মবছদ্দি 

বাংলাসদসশর োসথ সিের্াসকমর র্িপার্ক্ষ্ক বার্র্জয প্রথর্বাসরর র্সতা ১.০ রবরলয়ন র্ার্কমে িলার লক্ষ্যর্াত্রা অর্তক্রর্ কসরসছ। 

 

কেনমাদ্দ মি ক্রাউন রপ্রদ্দেস ম্যারি ২০২২ সাদ্দলি এরপ্রল মাদ্দস এ টি উচ্চ প্ররতরনরিদলসহ বাংলাদ্দদশ সিি  দ্দিন। এই সিদ্দি 

বাংলাদ্দদদ্দশি মাননীয় পিিাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ে. এ. ক . আব্দুল কমাদ্দমন এবং কেরনশ উন্নয়ন সহায়তা রবষয়  মাননীয় মন্ত্রী জনাব 

কেরমং এি উপরিরতদ্দত দুই কদদ্দশি মাদ্দে সাসদ্দটইদ্দনবল এন্ড গ্রীন কেমওয়া ম চুরক্ত স্বােরিত হয়। এছাড়াও, ২০২২ সাদ্দল 

বাংলাদ্দদশ ও কেনমাদ্দ মি মাদ্দে পারি  প্রাইদ্দিট পাট মনািরশপ োদ্দত MoU স্বােরিত হয়।  

 

র্র্শসের প্রসচষ্টায় ২০২১ এর রেদ্দসম্বি র্াসে সকাসপেসেসগসে সিের্াসকমর োসথ বাংলাসদসশর পররাষ্ট্র ের্চব পর্ মাসয় অনুর্ষ্ঠতব্য 

র্িতীয় ফসরে অর্ফে কেোলসেশে (FOC) এর েকল প্রস্তুর্ত েম্প্নে করা েসয়র্ছল। তসব, ক ারিে পরিরিরত ও র্ন্ত্রর্ালসয়র 

পরার্শ মক্রসর্ র্িতীয় ফসরে অর্ফে কেোলসেশে (FOC) অনুষ্ঠানও সম্ভবপি হদ্দয় উদ্দেরন।  তদ্দব দূতাবাস ২০২২ সাদ্দলি ২য় 

িাদ্দগ র্িতীয় ফসরে অর্ফে কেোলসেশে (FOC) ববে  আসয়াজসের ব্যাপাসর আশাবাদী। 

 

জাতীয় র্দবেেমূে সর্র্ে, আন্তজমার্তক র্ার্তিার্া র্দবে, ঐর্তোর্েক ৭ই র্াচ ম এর িার্র্, জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু সশ  মুর্জবুর 

রের্াসের জের্দে, গর্েতযা র্দবে, স্বাধীেতা ও জাতীয় র্দবে, বাংলা েববর্ ম, মুর্জবেগর র্দবে, জাতীয় সশাক র্দবে, এবং র্বজয় 

র্দবে উদর্াপসের পাশাপার্শ ‘েতুে বাংলাসদশ’ এর িাবমূরতম র্বর্ে মর্াসর্ দূতাবাে বছিব্যাপী োোর্বধ অনুষ্ঠাসের আসয়াজে  দ্দিদ্দছ।  

 

দূতাবাসের অব্যােত প্রসচষ্টায় এসতার্েয়া বাংলাসদশী র্শক্ষ্াথীসদর জন্য উচ্চ র্শক্ষ্া এবং পরবতীসত স্থায়ীিাসব বেবাসের একটি 

েতুে গন্তব্য র্েসেসব স্যপর্রর্চত েসয় উসঠসছ। সম্প্ররত এসতার্েয়ার আইটি ও ব্যাবো প্রশােে র্বর্য়ক র্বশ্বর্বযালয় গুসলাসত 

বাংলাসদশী র্শক্ষ্াথীসদর আগর্সের োর উসে সর্াগ্য োসর বৃর্দ্ধ সপসয়সছ। এছাড়াও, দূতাবাসের পক্ষ্ সথসক আইেল্যাসের র্বর্িন্ন 

র্বশ্বর্বযালসয়র োসথ র্েয়র্র্ত সর্াগাসর্াগ, তথ্য েরবরাে ও িকুসর্ন্ট সির্রর্ফসকশে পদ্ধর্ত েেজীকরসর্র কারসর্ েম্প্রর্ত 

আইেল্যাসে বাংলাসদশী র্শক্ষ্াথীসদর আগর্সের োর উসে সর্াগ্যোসর বৃর্দ্ধ সপসয়সছ।  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

ের্স্যা ও চুাদ্দলঞ্জেমূে t  
 

 

• একথা অেস্বীকার্ ম সর্, র্বশ্বব্যাপী কসরাো িাইরাসের প্রসকাসপ স্বাগর্তক সদশেমূসের োসথ র্িপার্ক্ষ্ক েম্পসকম র্বসশর্ত 

বার্র্জয ও র্বর্েসয়াসগ সের্তবাচক প্রিাব পকড়দ্দছ। উপিন্তু, িারশয়া-ইউদ্দক্রন যুদ্দদ্ধি িদ্দল সৃষ্ট অর্ মননরত  শং দ্দটি  

কনরতবাচ  প্রিাব  োর্সের বছসর আসরা দৃশ্যর্াে ও প্রকে েসয় উঠসত পাসর। এইসব ইউদ্দিাপীয় সদশেমূসের 

েংসকাচেশীল অথ মেীর্ত, উচ্চ সবকারত্ব ও ব্যয় েংসকাচসের ফসল র্িপার্ক্ষ্ক বার্র্সজযর প্রবৃর্দ্ধ আশাব্যাঞ্জক ো েওয়া, 

র্বর্েসয়াগ হ্রাে এবং সরর্র্সেন্স প্রবাসে সের্তবাচক প্রিাব পড়সব র্া োর্সের বছসরর মূল চযাসলঞ্জ েসয় দাঁড়াসব বসল 

প্রতীয়র্াে েয়।   

 

• সিের্াকম ও ের্দূরবতী দুইটি সদশ এতার্েয়া এবং আইেল্যাসে েম্ভাবো ও স্যসর্াসগর েসব মাচ্চ ব্যবোসরর সক্ষ্সত্র জেবল 

অপ্রতুল বদ্দল রবদ্দবরচত হদ্দে। দূতাবাসের কর্ মপর্রর্ধর র্বসবচোয় জেবল কাঠাসর্াসত সির্েশ িার্ায় পারদশী একজে 

সেি অর্ফোর/অনুবাদক এর েংসর্াজে ব্যবো-বার্র্জয েংক্রান্ত কাসজ এবং র্বর্বধ র্বর্সয় অর্িসর্াগ-আপর্ত্ত র্েস্পর্ত্তর 

সক্ষ্সত্র েোয়ক র্ভর্র্কা পালে করসত পারসব। এ াসে উসেখ্য সর্, সিের্াসকম র্াবতীয় সলেসদে, র্বল-িাউচার, ইেিসয়ে, 

চুর্ি প্রর্ভর্ত সির্েশ িার্ায় েম্পন্ন েসয় থাসক। সিের্াকম পৃর্থবীর অন্যতর্ ব্যয়বহুল সদশ েওয়ায় অসেক সক্ষ্সত্র অপর্ মাি 

বরাে দূতাবাসের কর্ মেম্পাসদে বাধা েসয় দাড়ায়। এ াসে আসরা উসেখ্য সর্, দূতাবাসের কর্ মপর্রকল্পো োফসল্যর োসথ 

েম্পন্ন করার জন্য র্ন্ত্রর্ালসয়র ের্ক্রয় ও সজারাসলা ের্থ মে অপর্রোর্ ম। েীর্াবদ্ধতােমূে অর্তক্রর্ করা েম্ভব েসল 

দূতাবাসের প্রতার্বত কর্ মপর্রকল্পো পূরর্ করা েম্ভব েসব এবং স্বাগর্তক সদশেমূসের োসথ বাংলাসদসশর র্ি-পার্ক্ষ্ক 

েম্পকম েতুে র্াত্রায় সপৌছাসব।    

 

• এছাড়াও স্থােীয় র্েয়র্-েীর্ত সর্সে স্থােীয়-র্ির্ত্তক কর্ মচারীসদর র্েসয়াসগর অপরাগতা দূতাবােসক দীে মসর্য়াদী োর্থ্যমসক 

ব্যােত করসব। উচ্চ সবতে, কর, বীর্া, সপেশে ইতযার্দ  াসত ব্যয় র্েব মাে করা েম্ভব েয় বসল দূতাবাসের স্থােীয়-র্ির্ত্তক 

কর্ মচারীগর্ পাে ম-োইর্ র্েসয়াসগর র্ির্ত্তসত কর্ মরত আসছে-র্ারা এ াসে দীে ম ের্য় চাকুরী করার ইো সপার্র্ কসরে ো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ির্বষ্যত পর্রকল্পো t 

 

• দূতাবাসের ের্ক্রয় ও উদ্ভাবেী কর্ মকাসের র্াধ্যসর্ কসরাো পরবতী ের্সয় সিের্াকমেে ের্দূরবতী দার্য়ত্বপ্রাি সদশ 

এসতার্েয়া ও আইল্যাসের োসথ র্িপার্ক্ষ্ক েম্পসকমান্নয়সে, ব্যবো-বার্র্জয প্রোর, র্বর্েসয়াগ বৃর্দ্ধর কার্ মকর প্রসচষ্টা 

অব্যােত রা া, প্রবােী বাংলাসদশীেে র্বসদশী োগর্রকসদর আসরা েেজতর কেস্যযলার কসবা প্রদাে, সদসশর িাবমূর্তম 

উন্নয়সে র্বর্িন্ন কার্ মক্রর্ গ্রের্ করা েসব।  

  

• বাংলাদ্দদশ ও কেনমা ম-এি মদ্দধ্য কূটননরত  সম্পদ্দ মি স্যবে মজয়ন্তী উদর্াপন  িাি লদ্দেু দূতাবাস ২০২২ সাদ্দলি রিতীয় 

িাদ্দগ সিা, কসরমনাি, বাংলাদ্দদশী পণ্য প্রদশ মনী, িসনাদ্দমলাসহ োোমু ী পদসক্ষ্প গ্রের্  িদ্দব।  

 

•  Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) P4G সফারাসর্র আনুষ্ঠার্েক 

েদস্য র্েসেসব এর েসব মাত্তর্ ব্যবোসরর র্াধ্যসর্ সিের্াকমেে অন্যান্য েদস্য সদশেমূে েসত বাংলাসদসশ পর্রসবশবান্ধব 

েবুজ প্রযুর্ি েতান্তসরর জন্য দূতাবাে এর অংশীদার র্েসেসব প্রসচষ্টা সজারদার করসব।  

 

• দুই কদদ্দশি মাদ্দে স্বােরিত Sustainable And Green Framework Engagement এি আওতায় েবুজ প্রযুর্ি 

েতান্তরসহ নবায়নদ্দর্াগ্য শরক্ত, কট সই শহিায়ন,পারন কশািন োদ্দত দুদ্দদদ্দশি পািষ্পরি  সহদ্দর্ারগতা উন্নয়দ্দন দূতাবাে 

সদ্দচষ্ট র্া দ্দব।  

 

• কসরাো ও যুদ্ধ উদ্ভুত পর্রবতী পর্রর্স্থর্তসত উদ্ভাবেী ও কুশলী কর্ ম পদ্ধর্তর প্রবতমে এবং সে উসেসশ্য স্বাগর্তকসদশ 

েমূসের র্বসশর্ার্য়ত েক্ষ্র্তার র্ের্রস ঃ   

 

- সিের্াসকমর োসথ ব্যবো-বার্র্জয প্রোর র্বসশর্ কসর অপ্রথাগত পসের বাজার েম্প্রোরর্, জলবায়ূ পর্রবতমে 

েংক্রান্ত েেসর্ার্গতা, েবুজ প্রযুর্ি এবং অর্িজ্ঞতা স্থাোন্তর, র্বর্েসয়াগ বৃর্দ্ধি লদ্দেু রবজদ্দনস ওদ্দয়রবনািসহ  

র্িপার্ক্ষ্ক েফর আসয়াজে;   

- আইেল্যাসের োসথ জলবায়ূ পর্রবতমে, েমুদ্রেম্পদ আেরর্ ও ব্যবস্থাপো তথা Blue Economy েংক্রান্ত প্রযুর্ি 

ও জ্ঞাে আেরর্ ও েেসর্ার্গতা সজারদার করা এবং এই লসক্ষ্য বাংলাসদসশ আইেল্যাসের র্ােেীয় পররাষ্ট্রর্ন্ত্রীর 

েফর আসয়াজে; 

- এসতার্েয়ার োসথ তথ্য প্রযুর্ি ও ই-গিসে মন্স  াসত েেসর্াগীতা র্বস্তৃত করা; এছাড়া বতমর্াসে এসতার্েয়া 

জার্তেংসের র্েরাপত্তা পর্রর্সদর অস্থায়ী েদস্য র্বধায় সরার্েঙ্গা ইস্যযসত ের্থ মে আদাসয়র লসক্ষ্য সদশটির োসথ 

সর্াগাসর্াগ বৃর্দ্ধ করা; 

- িাচুময়াল েিা/োক্ষ্াত, তথা সর্াগাসর্াগ বৃর্দ্ধর লসক্ষ্য দূতাবাসের তথ্যপ্রযুর্ি কাঠাসর্া এবং েক্ষ্র্তা বৃর্দ্ধকরর্; 

 

• দ্রুততার োসথ প্রবােী বাংলাসদশীসদর জন্য সর্র্শে র্রসিবল পােসপাে ম ও বাংলাসদসশ গর্সেচ্ছুসদর জন্য সর্র্শে র্রসিবল 

র্িো প্রদাে, দূতাবাদ্দস ই-পাসদ্দপাট ম প্রদাদ্দনি কিৌত অব াোদ্দমা িাপন; 

• সদসশর িাবমূর্তম উন্নয়সে র্বসদশী অর্তর্থসদর অংশগ্ররেসর্ র্বর্িন্ন জাতীয়/আন্তজমার্তক র্দবে, োংস্কৃর্তক অনুষ্ঠাে, 

র্চত্রকলা প্রদশ মেী আসয়াজে;  

• আন্তজমার্তক অঙ্গসে জাতীয় স্বাথ ম েংর্িষ্ট ববর্শ্বক র্বর্সয় সর্র্ে শার্ন্ত রক্ষ্া, জলবায়ূ পর্রবতমে, অর্িবােে, র্ােবার্ধকার 

ইতযার্দ স্বাগর্তক সদশেমূসের েেসর্ার্গতা ও ের্থ মে আদায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 



২০২২-২০২৩ অথ মবছসরর েম্ভাব্য প্রধাে অজমেেমূেঃ   

 

  

• ২০২২ োসলর র্িতীয়াকি ম বাংলাদ্দদশ ও কেনমা ম-এি মদ্দধ্য কূটননরত  সম্পদ্দ মি স্যবে মজয়ন্তী উদর্াপন উপলসক্ষ্য 

বছরব্যাপী োো অনুষ্ঠাসের আসয়াজে করা।   

• ২০২২ সাদ্দলি ২য় িাদ্দগ র্িতীয় ফসরে অর্ফে কেোলসেশে (FOC) ববে  আসয়াজে। 

• ‡WbgvK© I evsjv‡`‡ki ciivóª mwPe ch©v‡q wØZxq d‡ib Awdm Kbmvj‡Ukb Av‡qvRb|   

• দুসদসশর র্সধ্য উচ্চ-পর্ মাসয় েরকারী-সবেরকারী প্রর্তর্ের্ধ দসলর েফর পর্রচালো।  

• বারেজু ও রবরনদ্দয়াগ সম্প্রসািদ্দে রবজদ্দনস ওদ্দয়রবনাি আদ্দয়াজন।  

• র্েজস্ব চযান্সার্র িবসে একটি স্থায়ী শেীদ র্র্োর স্থাপে।  

• কসরাোসত্তার ের্সয় র্িপার্ক্ষ্ক বার্র্জয-র্বর্েসয়াসগর আশাব্যঞ্জক গর্ত বজায় রা সত দূতাবাসের ের্ক্রয় র্ভর্র্কা রা া। 

• সরার্েঙ্গা ের্স্যােে র্বর্িন্ন আন্তজমার্তক সফারাসর্ স্বাগর্তক সদশ ও অর্ধসক্ষ্ত্রাধীে সদশগুসলার োসথ অংশীদার্রত্ব বৃর্দ্ধ। 

• কসরাো উত্তর ের্সয় জলবায়ুপর্রবতমে এবং েবুজ প্রবৃর্দ্ধ  াসত সিের্াসকমর অর্ধক গুরুত্ব আসরাসপর োর্র্গ্রক র্েদ্ধাসন্তর 

সপ্রর্ক্ষ্সত এেব াসত েেসর্াগীতা বৃর্দ্ধর পদসক্ষ্প গ্রের্। 

• এসতার্েয়ার োসথ তথ্যপ্রযুর্ি র্বসশর্ কসর ইগিাসে মন্স ও আউেসোর্েং  াসত র্িপার্ক্ষ্ক েম্পকম সজারদার। 

• এসতার্েয়ার োসথ d‡ib Awdm Kbmvj‡Ukb সংক্রান্ত MoU চূড়ান্ত িে।  

• আইেল্যাসের োসথ জলবায়ূ পর্রবতমে, েমুদ্রেম্পদ আেরর্ ও ব্যবস্থাপো েংক্রান্ত প্রযুর্ি ও জ্ঞাে আেরর্ ও েেসর্ার্গতা 

সজারদার করা এবং সামুরি  মৎস্য আহিে, প্ররক্রয়াজাত িে, সংিেে রবষয়  সহদ্দর্ারগতা সজারদার। 

• সদসশর ইর্তবাচক িাবমূর্তম বজায় রা সত স্থােীয় র্প্রন্ট ও ইসলকের্েক র্র্র্িয়ার সজারদার উপর্স্থর্ত। 

• দ্রুততার োসথ ও স্যদক্ষ্িাসব কন্সুযলার ও কল্যার্ সেবা প্রদাে করা।  

• কেনমাদ্দ ম বাংলাসদশর িাবমুর্তম েমুন্নয়ে ও ব্র্যার্েং এর জন্য প্রবােী বাংলাসদশী এবং স্থােীয়সদর েেসর্ার্গতায় র্বর্িন্ন 

ইর্তবাচক প্রচারর্া অনুষ্ঠাসের আসয়াজে করা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

সেকশন ১ t 
 

দূতাবাসের রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), সকৌশলগত উসেশ্যেমূহ এবং কার্ যাবভল 

 
১.১  রুপকল্প (Vision) t ডেনমার্ক ও সমদূরবর্তী ডেশসমূহ এস্তাননয়া ও আইসল্যাস্ের সাস্ে বাংলাসেসশর  নবদ্যমান সুসম্পর্ক 

আস্রা ড ারোরর্রণ ও সেসশর স্বার্ য েংরক্ষ্ণ।   

 

১.২    অভিলক্ষ্য (Mission) t জাতীয় পররাষ্ট্রনীভতর আসলাসক বহুমাভিক কূটননভতক তৎপরতার মাধ্যসম স্বাগভতক সেসশ 

বাংলাসেসশসক একটি উেীয়মান, অবোনক্ষ্ম, আত্নভবশ্বােী ও োভয়ত্বশীল রাষ্ট্র ভহসেসব প্রভতষ্ঠাকরণ এবং জাতীয় স্বাসর্ যর েসব যাচ্চ 

েংরক্ষ্ণ।ডসই সাস্ে বাংলাসেসশর স্বার্ য অক্ষুন্ন সরসে ডেনমার্ক ও সমদূরবর্তী ডেশসমূস্হর সাস্ে ভবভিন্ন ভিপাভক্ষ্ক ও বহুপাভক্ষ্ক 

স ারাসম আসলাচনার মাধ্যসম এ েকল সেসশর োসর্ বাংলাসেসশর রাজননভতক, অর্ যননভতক, বাভণভজযক ও োংস্কৃভতক েম্পকয বৃভি 

এবং শ্রম বাজার েম্প্রোরণ।  

 

 

১.৩. র্ম কসম্পােস্নর ডেত্র 

 

 

[১] স্বাগভতক সেসশ বাংলাসেসশর প্রভতভনভিত্বকরণ, জাতীয় স্বার্ য েংরক্ষ্ণ ও ভিপাভক্ষ্ক েম্পকয সুেংহতকরণ। 

[২] মানেম্পন্ন ও দ্রুততর কনসুযলার সেবা প্রোন ও প্রবােী বাংলাসেশীসের স্বার্ য েংরক্ষ্ণ। 

[৩] স্বাগভতক সেসশর োসর্ বাভণজয প্রোর ও ভবভনসয়াগ বৃভি এবং অন্যান্য েহসর্ানিতামূলক কম যকান্ড বৃভি।  

[৪] বাাংলাস্েস্শ স্বািনর্তর্ ডেস্শর নবননস্য়াি বৃনি।   

[৫] ভবভিন্ন ইভতবাচক প্রচারণার মাধ্যসম সেসশর িাবমূভতযর উজ্জ্বলকরণ এবং বছরব্যাপী বাাংলাস্েশ ও ডেনমার্ক-এর মস্ে 

কূটনননর্তর্ সম্পস্র্কর সুবণ ক য়ন্তী উেযাপন উপলসক্ষ্য নানা অনুষ্ঠাসনর আসয়াজন।  

 

সুশােন ও েংস্কার মুলক কম যেম্পােসনর সক্ষ্ি 

১) সুশােন ও েংস্কার মুলক কার্ যক্রসমর বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 

[১.১] শুিাচার কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.২] ই-গিসণ যন্স/উদ্ভাবন কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৩] তথ্য অভিকার কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৪] অভিসর্াগ প্রভতকার কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৫] সেবা প্রোন প্রভতশ্রুভত কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

১.৪        দূতাবাসের প্রিান কার্ যাবলীীঃ 

 

• স্বাগভতক সেসশর োসর্ ভিপাভক্ষ্ক ও বহুপাভক্ষ্ক স্বার্ য েংভিষ্ট রাজননভতক এবং কূটননভতক েম্পকয েংরক্ষ্ণ ও উন্নয়ন;  

• স্বাগভতক সেসশর পররাষ্ট্রেহ ও অন্যান্য েপ্তসরর োসর্ ভনয়ভমত সর্াগাসর্াগ, আসলাচনা ও োক্ষ্াত; 

• স্বাগভতক সেসশ অন্যান্য সেসশর দূতাবাসের োসর্ ভনয়ভমত সর্াগাসর্াগ, আসলাচনা ও োক্ষ্াসতর মাধ্যসম ভিপাভক্ষ্ক ও 

বহুমাভিক েম্পকয সুেংহতকরণ; 

• স্বাগভতক সেসশর োসর্ ভবভিন্ন চুভি ও েমস াতা স্মারক েম্পােন; 

• প্রবােী বাংলাসেশী ও ভবসেশী নাগভরকসের কনসুযলার ও কল্যাণ সেবা প্রোন; 

• স্বাগভতক সেসশর েরকারী-সবেরকারী ভবভিন্ন েপ্তসরর োসর্ ভনয়ভমত সর্াগাসর্াসগর মাধ্যসম বাংলাসেসশ বাভণজয প্রোর 

ও ভবভনসয়াগ বৃভি েংক্রান্ত কার্ যক্রম; 



• সেসশর িাবমূভতয উন্নয়সন স্বাগভতক সেসশ ভবভিন্ন জাতীয় ও আন্তজযাভতক ভেবে পালন, বাভণজয/পর্ যটন সমলা, োংস্কৃভতক 

অনুষ্ঠান/ভচিকলা প্রেশ যনীর আসয়াজন; 

• স্বাগভতক সেসশর োংবাভেক, বুভিজীবী, ভচন্তন প্রভতষ্ঠান ও ভবভিন্ন সশ্রণী-সপশার োসর্ ভনয়ভমত সর্াগাসর্াগ রক্ষ্া ও সেসশর 

িাবমূভতয েম্পসকয অবভহতকরণ; 

• স্বাগভতক সেসশ জাতীয় স্বার্ য েংভিষ্ট েরকারী-সবেরকারী উচ্চ পর্ যাসয়র ে র আসয়াজন, স্বাগভতক সেসশর উচ্চপর্ যাসয়র 

প্রভতভনভিসের বাংলাসেশ ে র আসয়াজন এবং এতেেংক্রান্ত রাষ্ট্রাচার ব্যবস্থাপনা ভনভিতকরণ। 

• সমদূরবর্তী সেশেমূসহ বাংলাসেডশর প্রভতভনভিত্ব করা।   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সেকশন ২:   

  

দূতাবাসের বববিন্ন কার্ যক্রসের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

 

কে যেম্পাদন সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত অর্যন 

 

 

লক্ষ্যোত্রা 

২০২২-২৩ 

 

প্রসক্ষ্পণ 

 

 

 

বনর্ যাবরত  লক্ষ্যোত্রা অর্যসনর সক্ষ্সত্র 

সর্ৌথিাসব দাবিত্বপ্রাপ্ত  

েন্ত্রণালি/ববিাগ/ েংস্হােমূসহর নাে 

 

 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 
 

 

২০২৩-

২৪ 

 

 

 

২০২৪-

২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-২২ 

(সে 

২০২২)  

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রবাসী বাাংলাদেশীদের MRP 

পাসদপার্ ট প্রোদের মাধ্যদম 

ববদেদশ তাঁদের কষ্ট লাঘব  

MRP প্রদানের সংখ্যা  েংখ্যা ৫৪০ ৪৫২ ৪৭০ ৪৮০ ৪৯০ স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালি/ পররাষ্ট্র 

েন্ত্রণালি 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাংলাসদশ 

দূতাবাে, 

ককাদপেদেদেে 

 

 MRV প্রদানের মাধ্যনম ভিসা 

প্রদাে পদ্ধভি সহজীকরে ও 

আধু্ভেকায়ে  

MRV প্রদানের সংখ্যা েংখ্যা ১৬০ ৭১৬ ৪০০ ৫০০ ৬০০ স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালি/পাসদপার্ ট 

অবিেপ্তর 

MRP ব্যাভিি অেযােয 

কেসুযলার সসব্া দ্রুি প্রদানের 

মাধ্যনম দুিাব্ানসর সংভিষ্ট 

মানোন্নয়ে   

কসবা প্রোদে ব্যবিত 

সমি 

বদন ২ ২ ১ ১ ১ স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালি/পাসদপার্ ট 

অবিেপ্তর  

 অববি বাাংলাদেশীদের কেদশ 

প্রতযাবতটদের মাধ্যদম স্বােবতক 

কেদশ বাাংলােদশর ভাবমূবতট 

উন্নিে  

কপ্রবরত বাাংলাদেশীদের 

সাংখ্যা  

েংখ্যা ২ ২ ১ ১ ১ স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালি/ পররাষ্ট্র 

েন্ত্রণালি 

কেেমাদকট বাংলাসদসশর ইসের্ 

বৃবির র্ন্য বববিন্ন অনুষ্ঠান 

আসিার্ন 

আসিাবর্ত অনুষ্ঠান েংখ্যা ৬ ১০ ১২ ১২ ১২ পররাষ্ট্র েন্ত্রণালি 

  

 

 



 

সেকশন ৩ 
 

কে যেম্পাদন পবরকল্পনা 

 

কে যেম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

 

সক্ষ্সত্রর 

োন  

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রে 

(Activities) 

কে যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণ

না 

পি

বত 

(Cal

cula

tion 

met

hod)  

 

একক 

(Unit) 

কে যেম্পা

দন  

সূচসকর 

োন 

(Weight 

of 
Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত 

অর্যন 

 

লক্ষ্যোত্রা/বনণ যািক ২০২২-২৩  

(Target /Criteria Value for FY 

2022-23) 

প্রসক্ষ্

পণ 

(Proje

ction( 

২০২৩

-২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

(Projecti

on( 

২০২৪ -

২৫  

২০২

০-

২১  

২০২১

-২২   

(সে 

২০২২ 

পর্ যন্ত) 

অোর্ারণ অ

বত 

উত্ত

ে 

উত্তে চল

বত 

োন 

চলবত 

োসনর

 বনসে 

১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০

% 

৬০% 

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

     [১] 

স্বাগবতক সদসশ 

বাংলাসদসশর 

প্রবতবনবর্ত্বকর

ণ, র্াতীি 

স্বাথ য েংরক্ষ্ণ 

ও বিপাবক্ষ্ক 

েম্পকয 

সুেংহতকরণ 

 

১৫  [১.১] রাষ্ট্র প্রর্ান ও 

েরকার প্রর্ান 

পর্ যাসির 

েফর/বভবেও 

কেফাদরবসাং 

আদিাজে  

সফর আদিাজদের 

অগ্রেবতর োর  

 েংখ্যা ০ ০  ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ 

[১. ২]েন্ত্রীপর্ যাসির 

ববঠক/বভবেও 

কেফাদরবসাং 

আদিাজে 

আসিাবর্ত ববঠক   েংখ্যা ২ ০ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

[১.৩] FOC 

আনয়াজনে অগ্রগভি  
ববঠক  

আদিাজদের 

সাংখ্যা  

 সাংখ্যা ২  ০ ০ ১  - - - - ০ ১  

[১.৪] বিপাবক্ষ্ক 

সমদ াতা স্মারক 

স্বাক্ষ্র 

স্বাক্ষ্বরত স্মারদকর 

সাংখ্যা   

 েংখ্যা ২   ০ ২ ০ ১ ০ ০ ০ ১ ১  

[১.৫] বিপাবক্ষ্ক 

চুবি স্বাক্ষ্র 

স্বাক্ষ্বরত চুবির 

সাংখ্যা 

 েংখ্যা ২ ০ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ১ ১ 



[১.৬] সবিব 

পর্ টাদির 

ববঠক/বভবেও  

আসিাবর্ত ববঠক  

 

 

 

 েংখ্যা ২ 

 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

  

১ 

 

 

 

 

  

১ 

 

 

১ 

 

 

 

 
  

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

২ 

 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

  [১.৭] রাষ্ট্রদূদতর 

বিপাবিক ববঠক ও 

বভবেও 

কেফাদরবসাং  

  েংখ্যা ৫ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ - - ৮ ৮ 

 

 

 

 
কে যেম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

 

সক্ষ্সত্র

র োন  

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Object

ive) 

কার্ যক্রে 

(Activities) 

কে যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পিবত 

(Calcul

ation 

metho

d)  

 

একক 

(Unit) 

কে যেম্পা

দন  

সূচসকর 

োন 

(Weight 

of 
Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যোত্রা/বনণ যািক ২০২২-২৩  

(Target /Criteria Value for FY 

2022-23) 

প্রসক্ষ্

পণ 

(Proje

ction( 

২০২

৩-২৪ 

প্রসক্ষ্প

ণ 

(Projec

tion( 

২০২৪-

২৫ 

২০২

০-২১  

২০২১-

২২   

(সে 

২০২২প

র্ যন্ত) 

অোর্ারণ অবত

 

উত্তে 

উত্তে চল

বত 

োন 

চলবত

 

োসন

র 

বনসে 

  

১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০

% 

৬০% 

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

 [২] 

োনেম্পন্ন 

২৫   [২.১] প্রবাসী 

বাাংলাদেশীদের MRP 
প্রদাে  

ইস্যযকৃত 

পাসদপার্ ট   

 েংখ্যা ৬ ৫৪০ ৪৫২   

 

 

৪৬০ 

 

 

৪৫০ 

 

 

৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৪৭০ ৪৮০ 



ও দ্রুততর 

কনসুযলার 

সেবা প্রদান 

ও প্রবােী 

বাংলাসদশী

সদর স্বাথ য 

েংরক্ষ্ণ 

[২.২] ববসদশী 

নাগবরকসদর দ্রুত বিো 

প্রদান  

বভসা প্রোদের 

সমি  

  

 বেে 

 

৪ 

 

২ 

 

২ 

 

২ 

 

৩ 

 

- - - ২ 

 

২ 

 

[২.৩] স্বােবতক 

কেশসমূদে অবস্থােরত 

প্রবাবস বাাংলাদেশীদের 

বাংলাসদশীসদর র্ন্ম 

বনবন্ধন 

            

 েংখ্যা ৫ ৫৫ ১১১ ৮০ ৭০ - - - ৯০ ১০০ 

[২.৪] অববি 

বাাংলাদেশীদের কেদশ 

কপ্ররণ   

কেদশ কপ্রবরত 

বাাংলাদেশী  

 েংখ্যা ৪ ২ ২ ১ - - - - ১ ১  

[২.৫] কসযযলার সাংক্রান্ত 

সফর  

[৩.৫.১] 

েতযাবিত 

ডকুসেন্ট/ 

POA এর 

েংখ্যা 

 েংখ্যা ৬ ১ ০ ২ ১ - - - ২ ২ 

 [৩] 

স্বাগবতক 

সদসশর োসথ 

বাবণর্য 

প্রোর ও 

বববনসিাগ 

বৃবি 

১০   [৩.১] বাবণজয সাংক্রান্ত 

সফর/বভবেও 

কেফাদরবসাং আদিাজে  

সফর  েংখ্যা ৩ ২ ১ ২ ১ - - - ৩ ৩ 

[৩.২] বাবণজয সাংক্রান্ত 

কসবমোর/কমলা/কেফাদর

স/বভবেও কেফাদরস  

আদিাবজত 

কসবমোর/কমলা

/কেফাদরস  

 েংখ্যা ২ ১ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

[৩.৩]সাংবিষ্ট কেদশর 

বাবণবজযক কিম্বার 

কেতৃবৃদের সাদে 

সভা/বভবেও 

কেফাদরবসাং আদিাজে  

আসিাবর্ত 

সভা  

 েংখ্যা ২ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৩ ৩ 

[৩.৪] বাবণজয সাংক্রান্ত 

তথ্য সরবরাে  

তথ্য প্রোদের 

সমি  

 বেে ২ ২ ২ ১ ২ - - - ১ ১ 



[৩.৫] দুদেদশর বাবণজয 

উৎস্যক ব্যবিবদে টর সাদে 

সমন্বি সািে  

সমন্বি সািে  েংখ্যা ১ ১ ১ ৩ ২ - - - ৫ ৫ 

 



  

 

কে যেম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

(Strategic 

Objectives) 

সক্ষ্

সত্রর 

োন  

(Wei

ght 

of 

Strat

egic 

Obje

ctive) 

কার্ যক্রে 

(Activities) 

কে যেম্পা

দন  

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

গণ

না 

পি

বত 

(Cal

cula

tion 

met

hod)  

 

একক 

(Unit) 

কে যেম্পা

দন  

সূচসকর 

োন 

(Weight 

of 
Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যোত্রা/বনণ যািক ২০২২-২৩  

(Target /Criteria Value for 

FY 2022-23) 

প্রসক্ষ্পণ 

(Projecti

on( 

২০২৩ -

২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

(Projecti

on( 

২০২৪ -

২৫  

২০২০-

২১  

২০২১-

২২   

(সে 

২০২২ 

পর্ যন্ত) 

অোর্ারণ অ

বত 

উত্ত

ে 

উত্ত

ে 

চল

বত 

ো

ন 

চল

বত 

ো

সনর 

বন

সে 

১০০% ৯০

% 

৮০

% 

৭০

% 

৬০

% 

  

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

[৪] 

বাাংলাদেদশ 

স্বােবতক 

কেদশর 

বববেদিাে 

বৃবি। 

১০  [৪.১] বববেদিাে 

সাংক্রান্ত সফর /বভবেও 

কেফাদরস আদিাজে 

সফর  সাংখ্যা  ২ ১ ১ ৩ ২ ১ - - ৩ ৪ 

[৪.২] বববেদিাে 

সাংক্রান্ত 

কসবমোর/কমলা/কেফা

করস/বভবেও 

কেফাদরস 

আদিাবজ

ত 

কসবমোর/

কমলা/কে

ফাদরস 

 সাংখ্যা ২ ১ ১ ২ ১ - - - ২ ৩ 

[৪.৩] বববেদিাে 

সাংবিষ্ট কেতৃবৃদের 

সাদে সভা/বভবেও 

কেফাদরবসাং 

আদিাজে 

আসিাবর্

ত সভা 

 সাংখ্যা ৩ ২ ২ ৩ ২ ২ - - ৪ ৪ 

[৪.৪] বববেদিাে 

সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাে 

তথ্য 

প্রোদের 

সমি 

 বেে ২ ২ ২ ১ ২ ৩ - - ২ ১ 

 [৫] স্বােবতক 

কেদশ 

বাাংলাদেদশর 

ভাবমূবতট 

উন্নিন  

১০ [৫.১] 

আন্তজাবতটক/জাতীি 

বেবস পালে 

 

 

 

পাবলত 

আন্তজাবতট

ক/জাতীি 

বেবস 

 সাংখ্যা ৫ ৫ ৮ ৮ ৭ ৬ - - ৮ ৮ 



[৫.২] 

আন্তজাবতটক/জাতীি 

বেবদস ববদেশী 

অবতবেদের আমন্ত্রণ 

আমবন্ত্রত 

ববদেশী 

অবেবত 

 সাংখ্যা ২ ২০০ 

 

৩৫০ ৪০০ ৩৫

০ 

- - - ৪০০ ৪০০ 

[৫.৩ ] ববদেশী 

অবতবেদের মাদ  

বাাংলাদেবশ পণ্য 

উপোর প্রোে 

প্রোেকৃত 

উপোর 

 সাংখ্যা ১ ৬০ ১৫০ ১৫০ ১২০ - - - ১৫০ ১৫০ 

[৫.৪ ] ববদেশী 

সাাংবাবেক/েণমাধ্যম 

ব্যবির সাদে 

সািাত/বভবেও 

কেফাদরবসাং 

অনুবিত 

সািাত  

 সাংখ্যা ১ ২ ৩ ৩ ২ - - - ৩ ৪ 

[৫.৫ ] মুবজববর্ ট ও 

স্বািীেতার স্যবণ ট জিন্তী 

উের্াপে উপলদিয 

কেিা কম টসূিীর মাধ্যদম 

ববদেদশ বাাংলাদেদশর 

ভাবমূবতট উন্নিে  

আদিাবজ

ত 

অনুিাদের 

সাংখ্যা  

 সাংখ্যা ২ ২ ১ - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সুশােন ও েংস্কার মুলক কে যেম্পাদসনর সক্ষ্ত্র 

 
কে যেম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 

 

সক্ষ্সত্রর 

োন  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রে 

(Activities) 

কে যেম্পাদ

ন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গণনা 

পিবত 

(Calcul

ation 

metho

d)  

 

একক 

(Unit) 

কে যেম্পা

দন  

সূচসকর 

োন 

(Weight 

of 
Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যোত্রা/বনণ যািক ২০২২-২৩  

(Target /Criteria Value 

for FY 2022-23) 

প্রসক্ষ্পণ 

(Projecti

on( 

২০২৩ -

২৪ 

প্রসক্ষ্পণ 

(Projecti

on( 

২০২৪ -

২৫  

২০২০-

২১  

২০২১-২২   

(সে 

২০২২ 

পর্ যন্ত) 

অোর্ার

ণ 

অ

বত

 

উ

ত্ত

ে 

উত্ত

ে 

চল

বত 

োন 

চল

বত 

ো

সনর 

বন

সে 

১০০% ৯

০

% 

৮০

% 

৭০

% 

৬০

% 

  

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

[৬] সুশােন ও 

েংস্কার মুলক 

কার্ যক্রসের 

বাস্তবািন 

সর্ারদারকরণ 

৩০  [৬.১] 

শুিাচার 

কে যপবরকল্প

না বাস্তবািন  

[৬.১.১] 

শুিাচার/উত্ত

ে চচ যার 

ববষসি 

অংশীর্নসদ

র েসে 

েতবববনেি 

 েংখ্যা ৬ ০  ১ ২ ১ - - - ৩ ৩ 

   [৬.১.২] 

বত্রোবেক 

শুিাচার 

পদক প্রদান 

 েংখ্যা ৪ ০ ০ ১  - - - - ১ ১  

  [৬.২] ই-

গিসণ যন্স/উদ্ভা

বন 

কে যপবরকল্প

না বাস্তবািন 

[৬.২.১] ই-

নবথ 

বাস্তবািন  

 % ৪ ০ ০ ৫০ ৪

৫ 

৪০ ৩০ - ৬০ ৭০ 

   [৬.২.২] 

একটি নতুন 

বডবর্টাল 

 েংখ্যা ৬ ০ ০ ১ - - - - ১ ১ 



চালুকৃত 

সেবা  

  [৬.৩] তথ্য 

অবর্কার 

কে যপবরকল্প

না বাস্তবািন 

[৬.৩.১] 

কন্সযযলার 

েংক্রান্ত তথ্য 

ওসিবোইসট

/কফসবুক 

কপজ এ 

প্রকাশ 

 

 েংখ্যা 

 

১ ১৫ ১৫ ১৫ 

 

১২ ১০ - - ১৫ ১৫ 

    [৬.৩.২] 

দূতাবাসে 

আগত 

সফানকসলর 

োধ্যসে তথ্য 

প্রদান   

 েংখ্যা 

 

২ ৩০০ ৩৫০ ৩৫০ ৩

০০ 

২৫০ ২২০ ২০০ ৩৫০ ৩৫০ 

  [৬.৪] 

অবিসর্াগ 

প্রবতকার 

কে যপবরকল্প

না বাস্তবািন 

 

[৬.৪.১] 

অবর্কিসত্র 

গণ শুনাবনর 

আসিার্ন  

 

 েংখ্যা 

 

২ ১ ০ ১ - - - - ২ ২ 

  [৬.৪.২] 

দূতাবাসে 

অবিসর্াগ 

কাউন্টাসরর 

োধ্যসে 

তাৎক্ষ্বনক 

েোর্ান 

প্রদান 

 েংখ্যা 

 

২ ০ ০ ২ ১ - - - ৩ ৩ 

  [৬.৫] সেবা 

প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

কে যপবরকল্প

না বাস্তবািন 

[৬.৫.১] 

একটি  

েহবর্কৃত 

সেবা 

অবর্সক্ষ্সত্র 

বাস্তবাবিত  

 েংখ্যা 

 

১ ১০ ১০ ১২ ১

০ 

৮ - - ১০ ১০ 



   [৬.৫.২] 

অবর্সক্ষ্সত্র 

কন্সযযলার 

কযাসম্পর 

োধ্যসে 

সদারসগাড়াি 

সেবা 

সপৌছাসনা  

 েংখ্যা ২ ১ ০ ২ ১ - - - ৩ ৩ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

সংয োজনী-১ 

 

 

 

শব্দসংযেপ 

(Acronyms) 

 

 

ক্রমিক নং শব্দসংযেপ মিিরণ 

১ FOC ফযরন অমফস কনসোযেশনস  

২ ICAO International Civil Aviation Organization 

৩ IBRN Interim Birth Registration Number 

৪ IOM International Organization of Migration 

৫ MRP মিমশন মরযেিল পোসযপোর্ট 

৬ MRV মিমশন মরযেিল মিসো 

৭ P4G Partneing for Green Growth and the Global 

Goals 2030 

 

 

 

 

 



সংয োজনী-২ 

 কর্ মসম্পাদন সূচযের পররমোপ পদ্ধরি  

 

ক্রমর্ক 

নং 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচকসমূহ কার্ মক্রমর্র মিিরণ িাস্তিায়নকারী 

অনুমিভাগ, 

অমিশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রর্াণক প্রর্াণমকর 

উপাত্তসূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১.১ র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর সফর আময়ামিত সফর সরকার প্রিান পর্ মাময়র সফর 

দুটি দদমশর মি-পামিক সম্পকম 

নতুন র্াত্রায় দপৌছামত সহায়তা 

কমর। 

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়, 

র্াননীয় 

প্রিানর্ন্ত্রীর 

কার্ মালয় ও 

অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়, 

দূতািাস 

আময়ামিত সফমরর অগ্রগমতর হার, 

সফমরর আমলাচযসুচী, মসদ্ধান্ত-

প্রস্তাি 

পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, 

দূতািাস 

১.২ র্ন্ত্রী পর্ মাময়র বিঠক আময়ািন আময়ামিত বিঠক র্ন্ত্রীপর্ মাময়র বিঠমক আমলাচয 

এমিন্ডাসমূহ মিপামিক সম্পকম 

দিারদারকরমন গুরুত্বর্প মণ ভূমর্কা 

পালন কমর। বিঠমকর সংখ্যা 

র্পি মমনি মামরত না হওয়ায় এক 

িছমর অনুমিত বিঠমকর সংখ্যা 

অন্য িছর দেমক কর্-দিশী হমত 

পামর।  

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়, 

অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়, 

দূতািাস 

আময়ামিত বিঠমকর সংখ্যা, 

আমলাচযসূচী, প্রমতমিদন   

পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, 

দূতািাস 

১.৩ FOC আময়ািন আময়ামিত বিঠক ফমরন অমফস কনসালমেশনস 

দুমদমশর পররাষ্ট্র সমচি পর্ মাময় 

মিমভন্ন গুরুত্বর্পণ ম মিপামিক 

মিষয় মনময় আমলাচনার 

র্াধ্যমর্ পরীিা মনরীিা ও 

মিমেষনমূলক চুমি ও 

সর্ম াতা স্মারক স্বািমরর 

প্রয়াস দনয়া হয়।  

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণায়ল, 

অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়, 

দূতািাস 

রিরিন্ন প্রেোশনো ও প্ররিযিদন  পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, 

অন্যান্য 

র্ন্ত্রণালয়, 

দূতািাস 

১.৪ মিপামিক সর্ম াতা স্মারক স্বারে স্বািমরত স্মারমকর সংখ্যা  কূেননমতক দনমগামসময়শনন 

দুমদমশর র্মধ্য সর্ম াতা 

স্মারক স্বািমরর র্াধ্যমর্ 

মনি মামরত সর্ময়র র্মধ্য দদশ 

দুমদমশর পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয় 

স্বািমরত সর্ম াতা স্মারক সংখ্যা দূতািাস  



দুটি মনমদ মষ্ট মকছু লিযর্পরমণ 

অঙ্গীকারিদ্ধ হয়। 

১.৫ মিপামিক চুমি স্বাির স্বািমরত চুমির সংখ্যা দুমদমশর র্মধ্য চুমি স্বািমরর 

র্াধ্যমর্ মনি মামরত সর্ময়র র্মধ্য 

দদশ দুটি মনমদ মষ্ট মকছু লিয 

র্পরমণ অঙ্গীকারিদ্ধ হয়। 

দুমদমশর পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয় 

স্বািমরত চুমির সংখ্যা দূতািাস 

১.৬ সমচি পর্ মাময় বিঠক আময়ািন আময়ামিত বিঠক সমচি পর্ মাময় মিপামিক বিঠমক 

মিমভন্ন দিমত্র উভয় দদমশর স্বাে ম 

সংমেষ্ট মিষয় আমলামচত হয় 

এিং এমিন্ডা িাস্তিায়মনর 

কর্ মপমরকল্পনা মনি মামরত হয়। 

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণায়ল, 

অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়, 

দূতািাস 

আময়ামিত বিঠমকর সংখ্যা দূতািাস 

১.৭ রাষ্ট্রদূমতর মি-পামিক বিঠক আময়ামিত বিঠক রাষ্ট্রদূত স্বাগমতক দদমশর মিমভন্ন 

পর্ মাময় বিঠমক দদমশর স্বাে ম 

সংমেষ্ট মিষময়র উপর 

আমলাকপাত কমরন এিং 

দদমশর স্বাে ম সংরিমণর প্রমচষ্টা 

গ্রহণ কমরন।  

দূতািাস আময়ামিত বিঠমকর সংখ্যা দূতািাস 

২.১ প্রিাসী িাংলামদশীমদর MRV প্রদান ইসুযকৃত পাসমপাে ম ICAO মনমদ মশনা অনুর্ায়ী 

প্রিাসী িাংলামদশীমদর হামত 

দর্মশন মরমেিল পাসমপাে ম 

দপৌমছ দদয়া।  

দূতািাস, স্বরাষ্ট্র ও 

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় 

ইসুযকৃত পাসমপামে মর সংখ্যা দূতািাস 

২.২ মিমদশী নাগমরকমদর দ্রুত মভসা প্রদান মভসা প্রদামনর সর্য় মিমদশী নাগমরক, মিমশষত 

ব্যিসায়ী, মিমনময়াগকারী, 

পর্ মেকমদর দ্রুততার সামে মভসা 

প্রদান প্রমক্রয়া সহিতর করার 

প্রমক্রয়ার অিকাশ রময়মছ। 

দূতািাস/স্বরাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয় 

মভসা প্রদামনর সর্য় দূতািাস 

২.৩ প্রিাসী িাংলামদশীমদর িন্ম মনিন্ধন িন্মমনিন্ধন সর্য় দর্মশন মরমেিল পাসমপাে ম ইসুয 

করার দিমত্র দর্ সকল 

আমিদনকারীমদর িন্মমনিন্ধন 

সনদ োমক না এিং মিমদমশ 

িন্ম দনয়া িাংলামদশী মশশুমদর 

িন্ম মনিন্ধন কার্ মক্রর্ 

মর্শনসমূহ হমত সম্পাদন করা 

হয়  

দূতািাস/স্থানীয় 

সরকার মিভাগ 

িন্মমনিন্ধননর সংখ্যা দূতািাস 



 ২.৪ অনিি িাংলামদশীমদর দদমশ দপ্ররণ দদমশ দপ্রমরত িাংলামদশী অনিিভামি িসিাসরত 

িাংলামদশীরা দদমশর ভািমূমতম 

তো মিপামিক সম্পকমমন্নায়নন 

িািাস্বরূপ হওয়ায় দূতািাস   

স্থানীয় কর্তমপমির সহায়তায় 

তামদর দদমশ প্রতযািতমমনর 

ব্যিস্থা গ্রহণ কমর। 

দূতািাস, স্বরাষ্ট্র ও 

পররোষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়, 

দেমনশ ইমর্মগ্রশন, 

IOM 

দদমশ দপ্রমরত িাংলামদশীমদর 

সংখ্যা  

দূতািাস, দেমনশ 

ইমর্মগ্রশন, 

IOM 

২.৫ কনসুযলার সংক্রান্ত সফর পমরচামলত সফর সর্দূরিতী দাময়ত্বপ্রাপ্ত দদমশ 

প্রিাসী িাংলামদশী ও 

মিমদশীমদর কনসুযলার দসিা 

প্রদামনর মনমর্ত্ত দূতািামসর 

কর্ মকতমা কর্তমক সফর 

পমরচামলত হয়।  

দূতািাস,দেমনশ 

পুমলশ, স্বাগমতক 

দদমশর পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়  

পমরচামলত সফমরর সংখ্যা দূতািাস 

৩.১ িামণিয সংক্রান্ত সফর আময়ািন সফর সংমেষ্ট দদমশর সামে 

িাংলামদমশর িামণিয বৃমদ্ধর 

লমিয ব্যিসা প্রমতমনমি ও 

মিমনময়াগকারীমদর এ িরননর 

সফর িামণিয প্রসার ও 

মিমনময়াগ আকৃষ্ট করমত 

সহায়তা কমর।   

দূতািাস, পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, িামণিয 

র্ন্ত্রণালয়, 

িামণমিযক দচম্বার, 

পমরচালনা 

প্রমতিান 

সফমরর সংখ্যা দূতািাস 

৩.২ িামণিয 

সংক্রান্ত/দসমর্নার/দর্লা/কনফামরন্স 

আময়ামিত/দসমর্নার/দর্লা/কনফামরন্স িাংলামদশী পমের িািার 

সম্প্রসারণ এ িরমনর িামণিয 

সংক্রান্ত 

দসমর্নার/দর্লা/কনফামরন্স 

আময়ািন করা হয়।   

দূতািাস, পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, িামণিয 

র্ন্ত্রণালয়, 

িামণমিযক দচম্বার, 

পমরচালনা 

প্রমতিান 

আময়ামিত/দসমর্নার/কনফামরন্স 

এর সংখ্যা 

দূতািাস 

৩.৩ সংমেষ্ট দদমশর িামণমিযক দচম্বার 

দনর্তবৃমের সামে সভা আময়ািন 

আময়ামিত সভা িাংলামদমশর সামে সংমেষ্ট 

দদমশর িামণিয বৃমদ্ধমত 

স্বাগমতক দদমশর সরকারী 

কর্ মকতমা এিং মশল্প ও িমণক 

সমর্মতর দনর্তবৃৃ্মের সামে সভা 

আময়ািন করা হয়। 

দূতািাস, 

িামণমিযক দচম্বার, 

পমরচালনো 

প্রমতিান 

আময়ামিত সভার সংখ্যা দূতািাস 

৩.৪ িামণিয সংক্রান্ত তথ্য সরিরাহ তথ্য প্রদামনর সর্য় িাংলামদমশর সামে িামণমিয 

আগ্রহী মিমভন্ন ব্যমি ও 

দূতািাস, িামণিয 

র্ন্ত্রণালয়  

মদন দূতািাস 



প্রমতিামনর এতদসংক্রান্ত 

চামহদাকৃত তথ্য দূতািাস প্রদান 

কমর োমক।  

৩.৫ দুমদমশর র্মধ্য িামণমিয উৎসুক 

ব্যমিিমগ মর সামে সর্ন্বয় সািন 

সর্ন্বয় সামিত ঘেনা  দুমদমশর র্নে ব্যিসা িামণিয 

আগ্রহী ব্যমিমিমশষ অথিা 

প্রমতিামনর র্মধ্য দর্াগামর্াগ 

সািমনর র্াধ্যমর্ নতুন সুমর্াগ 

বতরী করা হয়। 

দূতািাস, 

িামণমিযক দচম্বার, 

পমরচালনা 

প্রমতিান 

সর্ন্বয় সামিত ঘনার সংখ্যা   দূতািাস 

৪.১ মিমনময়াগ সংক্রান্ত সফর আময়ািন সফর িাংলামদমশর মিমনময়াগ বৃমদ্ধর 

লমিয ব্যিসা প্রমতমনমি ও 

মিমনময়াগকারীমদর এিরননর 

সফর মিমনময়াগ আকৃষ্ট করমত 

সহায়তা করা।   

দূতািাস, পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, িামণিয 

র্ন্ত্রণালয়, 

মিমনময়াগকারী 

পমরচালনা 

প্রমতিান, মিওআই 

সফমরর সংখ্যা দূতািাস 

৪.২ মিমনময়াগ সংক্রান্ত 

দসমর্নার/দর্লা/কনফামরন্স 

আময়ামিত দসমর্নার/দর্লা/কনফামরন্স িাংলামদমশ মিমনময়াগ আকৃষ্ট 

করমত এ িরমনর মিমনময়াগ 

সংক্রান্ত 

দসমর্নার/দর্লা/কনফামরন্স 

আময়ািন করা হয়। 

দূতািাস, পররাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, িামণিয 

র্ন্ত্রণালয়, 

মিমনময়াগকারী 

আময়ামিত 

দসমর্নার/দর্লা/কনফামরন্স সংখ্যা 

দূতািাস 

৪.৩ সংমেষ্ট দদমশর মিমনময়াগ সংমেষ্ট 

দনর্তবৃমের সামে সভা আময়ািন 

আময়ামিত সভা িাংলামদমশ সংমেষ্ট দদমশর 

মিমনময়াগ বৃমদ্ধমত স্বাগমতক 

দদমশর সরকারী কর্ মকতমা এিং 

মশল্প ও িমণক সমর্মতর 

দনর্তবৃমের সামে সভা আময়ািন 

করা হয়। 

দূতািাস, 

িামণমিযক দচম্বার, 

পমরচালনা 

প্রমতিান 

আময়ামিত সভার সংখ্যা দূতািাস 

৪.৪ মিমনময়াগ সংক্রান্ত তথ্য সরিরাহ তথ্য প্রদামনর সর্য় িাংলামদমশর সামে মিমনময়ামগ 

আগ্রহী মিমভন্ন ব্যমি ও 

প্রমতিামনর এতদসংক্রান্ত 

চামহদাকৃত তথ্য দূতািাস প্রদান 

কমর োমক।  

দূতািাস, মিওআই মদন  দূতািাস 

৫.১ আন্তিমামতক/িাতীয় মদিস/অনুিান পালন পামলত আন্তিমামতক/িাতীয় মদিস/অনুিান দূতািাস কর্তমক আন্তিমামতক 

পমরসমর মিমভন্ন 

আন্তিমামতক/িাতীয় মদিস 

পালমনর র্াধ্যমর্ িাংলামদমশর 

দূতািাস পামলত আন্তিমামতক/িাতীয় 

মদিমসর/ অনুিান সংখ্যা 

দূতািাস 



সম্ভািনা, কৃমষ্ট/কালচার ফুটিময় 

দতালা হয়। 

৫.২ িাতীয়/আন্তিমামতক মদিমস মিমদশী 

অমতেীমদর আর্ন্ত্রণ 

আর্মন্ত্রত মিমদশী অমতমে দূতািাস কর্তমক আময়ামিত 

মিমভন্ন অনুিামন ব্যাপক সংখ্যক 

আর্রিি মিমদশী অমতরথরা 

িাংলামদমশর ইমতিাচক 

ভািমূমতম সম্পমকম িানমত পামর।  

দূতািাস  আর্মন্ত্রত মিমদশী অমতমের সংখ্যা  দূতািাস 

৫.৩ মিমদশী অমতমেমদর র্াম  িাংলামদশী 

পে উপহার প্রদান 

প্রদানকৃত উপহার  মিমদশী অমতমেমদর র্াম  

িাংলামদশী পে উপহার প্রদামন 

একমদমক দর্র্ন িাংলামদমশর 

পে সম্পমকম ইমতিাচক িারণা 

হয়, অপরমদমক স্বাগমতক 

দদমশর গুরুত্বর্পন ম ব্যমিিমগ মর 

সামে হ্রদ্ধতা বৃমদ্ধ পায়।  

দূতািাস উপহার প্রাপ্তমদর সংখ্যা দূতািাস 

৫.৪ মিমদশী সাংিামদক/গনর্াধ্যর্ ব্যমির 

সামে সািাত 

অনুমিত সািাত  স্বাগমতক দদমশর সাংিামদক, 

গণর্াধ্যর্ ব্যমির সামে 

মনয়মর্ত দর্াগামর্াগ ও 

মর্েমিয়ার সর্ময় 

িাংলামদমশর ইমতিাচক 

ভািমূমতম সম্পমকম িারণা দদয়া 

সম্ভি হয়। 

দূতািাস অনুমিত সািামতর সংখ্যা দূতািাস 

৫.৫ মুরজিির্ ষ ও স্বোধীনিোর সুির্ ষ জয়ন্তী 

উদ োপন উপলমিয দনয়া কর্ মসূচীর 

র্াধ্যমর্ মিমদমশ িাংলামদমশর ভািমূমতম 

উন্নয়ন 

পামলত আন্তিমামতক/িাতীয় মদিস/অনুিান দূতািাস কর্তমক আময়ািত 

মিমভন্ন অনুিামন ব্যাপক সংখ্যক 

আর্মন্ত্রত মিমদশী অমতমেরা 

িাংলামদমশর ইমতিাচক 

ভািমূমতম সম্পমকম িানমত পামর।  

দূতািাস আযয়োজযনর সংখ্যা দূতািাস 

 

 

 

 

 



সংমর্ািনী ৩ 

 অন্য অমফমসর সমঙ্গ সংমেষ্ট কর্ মসম্পাদন সূচকসমূহ  

 

প্রমতিামনর নার্ সংমেষ্ট কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক উি প্রমতিামনর মনকে চামহদা/প্রতযাশা চামহদা/প্রতযাশার দর্ৌমিকতা প্রতাশার্পরণ না হমল সম্ভাব্য 

প্রভাি 

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় র্ন্ত্রী পর্ মাময় আময়ামিত 

বিঠক, FOC আময়ািন, 

মিপামিক চুমি, মিমভন্ন 

পর্ মাময়র সফর পমরচালনা 

সর্ম াতা স্মারক স্বাির, 

মিমভন্ন অনুিান পালন 

আময়ামিত সফমরর 

সংখ্যা, বিঠক-সফর 

আময়ািমনর অগ্রগমতর 

হার, স্বািমরত স্মারক 

ও চুমির সংখ্যা, 

আময়ামিত অনুিামনর 

সংখ্যা 

অন্যান্য র্ন্ত্রণালয় ও মিভামগর সামে সর্ন্বয় সািন 

করতঃ সংমেষ্ট সূচমক উমেমখত মিষয়গুমলা 

সম্পাদমন সহায়তা করা, দদমশর ইমতিাচক ভািমূমতম 

উন্নয়মন অনুিান আময়ািমন পর্ মাপ্ত িামিমের 

সংকুলান। 

অিীনস্থ সংস্থা মিিায় দূতািাস 

র্ন্ত্রণালময়র সহায়তা ছাড়া 

এককভামি উমেমখত 

কর্ মসম্পাদন করা সম্ভিপর 

নয়। 

দূতািামসর কর্ মপমরকল্পনা 

সাফমের সামে সম্পন্ন করার 

িন্য পররাষ্ট্রসহ সংমেষ্ট সকল 

র্ন্ত্রণালয় ও মিভামগর সমক্রয়, 

সর্য়ানুগ ও দিারামলা সর্ে মন 

অপমরহার্ ম। প্রতামশত সহায়তা 

ব্যমতত অভীষ্ট লিয অিমন 

সম্ভি নয় র্া িাতীয় স্বাে ম 

সংরিমনর িন্য পররাষ্ট্রনীমত 

িাস্তিায়মনর ব্যে মতা িমল 

মচমিত হমত পামর।   

স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় প্রিাসী িাংলামদশীমদর 

এর্আরমপ প্রদান, অনিি 

িাংলামদশীমদর দদমশ 

দপ্ররণ, দ্রুততার সামে মভসা 

প্রদান 

ইসুযকৃত পাসমপামে মর 

সংখ্যা, মভসা প্রদামনর 

সর্য়, দদমশ দপ্রমরত 

অনিি িাংলামদশীর 

সংখ্যা 

MRP/MRV মসমের্ সংক্রান্ত মর্শমনর দকান 

সর্স্যা দকন্দ্রীয় সাভমামরর র্াধ্যমর্ সত্ত্বর সর্ািান 

করা, অনিি িাংলামদশীমদর দ্রুততার সামে 

নাগমরকত্ব র্াচাই করা 

পাসমপাে ম সংক্রান্ত 

দেকমনকযাল সর্স্যা দ্রুত 

সর্ািান হমল প্রিাসী 

িাংলামদশীমদর র্াম  

পাসমপাে ম প্রদান করা 

সহিতর হমি। নাগমরকত্ব 

র্াচাই এ দীঘ মসূমত্রতা অনিি 

িাংলামদশীমদর দদমশ দপ্ররণ 

মিলমম্বত করমি র্া স্বাগমতক 

দদমশর সামে সম্পমকমান্নয়মন 

িািা সৃমষ্ট করমি। 

িামণিয র্ন্ত্রণালয় 

ও পাে ও িস্ত্র 

র্ন্ত্রণালয় 

িামণিয ও মিমনময়াগ 

সংক্রান্ত সফর, এতদ্ 

সংক্রান্ত দসমর্নার, দর্লার 

আময়ািন 

িামণিয-মিমনময়াগ 

সংক্রান্ত সফমরর 

সংখ্যা, আময়ামিত 

সভার সংখ্যা, িামণিয 

মিমনময়াগ সংক্রান্ত 

তথ্য প্রদামনর মদন  

দূতািামস িামণিয প্রসার ও মিমনময়াগ সংক্রান্ত তথ্য, 

নমুনা পেসার্গ্রী ও কযাোলগ দরামশয়ার দপ্ররণ, এ 

সংক্রান্ত সফর আময়ামিন সহায়তা করা।  

দফাকাল পময়ন্ট মহসামি 

িামণিয র্ন্ত্রণালয় িামণিয ও 

মিমনময়াগ সংক্রান্ত সফর 

পমরচালনায় দসতুিন্ধন। 

িামণিয প্রসার ও মিমনময়াগ 

সংক্রান্ত তথ্য, নমুনা 

পেসার্গ্রী কযাোলগ প্রামপ্তর 



দিমত্র দূতািাস িামণিয 

র্ন্ত্রণালময়র উপর মনভমরশীল।  

দনৌ পমরিহন 

র্ন্ত্রণালয়/র্ৎস্য ও 

প্রাণীসম্পদ 

র্ন্ত্রণালয় 

র্ন্ত্রী পর্ মাময় আময়ামিত 

বিঠক, মিপামিক চুমি, 

সর্ম াতা স্মারক স্বাির, 

মিমভন্ন পর্ মাময়র সফর 

পমরচালনা 

আময়ামিত সফমরর 

সংখ্যা, বিঠক/সফর 

আময়ািমনর অগ্রগমতর 

হার, স্বািমরত স্মারক 

ও চুমির সংখ্যা, 

আময়ামিত অনুিামনর 

সংখ্যা।  

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় ও সংমেষ্ট র্ন্ত্রণালয়/মিভামগর 

সামে সর্ন্বয় সািন করতঃ সূচমক উমেমখত 

মিষয়গুমলা সম্পাদমন সহায়তা করা।   

আইসোমন্ডর সামে সমুদ্র 

সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত মি-

পামিক সহমর্ামগতা দিারদার 

করমত এিং এতদসংক্রান্ত 

প্রযুমি হস্তান্তমর উমেমখত 

র্ন্ত্রণালয় গুমলার সর্ন্বয় সািন 

িরুরী।  

োক, 

দেমলমর্াগামর্াগ ও 

তথ্যপ্রযুমি 

মিষয়ত র্ন্ত্রণালয় 

র্ন্ত্রী পর্ মাময় আময়ামিত 

বিঠক, মিপামিক চুমি, 

সর্ম াতা স্মারক স্বাির, 

মিমভন্ন পর্ মাময়র সফর 

পমরচালনা 

আময়ামিত সফমরর 

সংখ্যা, বিঠক/সফর 

আময়ািমনর অগ্রগমতর 

হার, স্বািমরত স্মারক 

ও চুমির সংখ্যা, 

আময়ামিত অনুিামনর 

সংখ্যা। 

পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় ও সংমেষ্ট র্ন্ত্রণালয়/মিভামগর 

সামে সর্ন্বয় সািন করতঃ সূচমক উমেমখত 

মিষয়গুমলা সম্পাদমন সহায়তা করা। 

এমস্তামনয়ার সামে তথ্যপ্রযুমি 

খামত মি-পামিক সহমর্ামগতা 

দিারদার করমত এিং 

এতদসংক্রান্ত প্রযুমি হস্তান্তমর 

উমেমখত র্ন্ত্রণালময়র 

সহমর্ামগতা প্রময়ািন।  

 

 

 

 



সংয োজনী ৪ 

 

মন্ত্রণোলয়/ বিভোগ/ রোষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠোযনর জোিীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  ম মপবর ল্পনো, ২০২২-২০২৩       পবরবশষ্ট- ’ ’ 

মন্ত্রণোলয়/বিভোগ/ রোষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠোযনর নোমঃ 

 ো মক্রযমর নোম  ম মসম্পোদন 

সূচ  

সূচয র 

মোন 

এ   িোস্তিোয়যনর 

দোবয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২২-

২০২৩ অর্ ম 

িছযরর 

লক্ষ্যমোত্রো 

িোস্তিোয়ন অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

মন্তব্য 

লক্ষ্যমোত্রো/ 

অজমন 

১ম 

ক োয়োর্ মো

র 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মো

র 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কমোর্ অজমন অবজমি 

মোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোবিষ্ঠোবন  ব্যিস্থো  

১.১ ননবি িো  বমটির সভো আযয়োজন  সভো 

আযয়োবজি  

৪ সংখ্যো দূিোলয় 

প্রধোন 

৪ লক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন        

১.২ ননবি িো  বমটির সভোর বসদ্ধোন্ত 

িোস্তিোয়ন  

িোস্তিোবয়ি 

বসদ্ধোন্ত  

৬ % দূিোলয় 

প্রধোন  

৪ লক্ষ্যমোত্রো ২০% ২০% ২০% ২০% ৮০%   

অজমন        

১.৩ সুশোসন প্রবিষ্ঠোর বনবমত্ত 

অংশীজযনর (stakeholders) 

অংশ্রগ্রহযণ সভো  

অনুবষ্ঠি সভো  ২ সংখ্যো কাউন্সেলর ৪ লক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন        

১.৪. শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রবশক্ষ্ণ 

আযয়োজন  

প্রবশক্ষ্ণ 

আযয়োবজি  

২ সংখ্যো দূিোলয় 

প্রধোন 

২ লক্ষ্যমোত্রো ১ - ১ - ২   

অজমন        

১.৫  ম ম-পবরযিশ উন্নয়ন (স্বোস্থযবিবধ 

অনুসর/টিওএন্ডইভুি অয যজো 

মোলোমোল বিনষ্ট রণ/ পবরস্কোর-

পবরচ্ছন্নিো বৃবদ্ধ ইিযোবদ ) 

উন্নি  ম ম-

পবরযিশ  

২ সংখ্যো 

ও 

িোবরখ 

দূিোলয় 

প্রধোন  

৪ লক্ষ্যমোত্রো ১/৯/২২ ১/১২/২২ ১/২/২৩ ১/৫/২৩ ৪   

অজমন        

১.৬ জোিীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রমোবস  

পবরিীক্ষ্ণ প্রবিযিদন মবন্ত্রপবরষদ 

বিভোযগ দোবখল ও স্ব স্ব ওযয়িসোইযর্ 

আপযলোড রণ  

 ম মপবর ল্প

নো ও 

নত্রমোবস  

প্রবিযিদন 

দোবখলকৃি ও 

আপযলোডকৃি  

১ িোবরখ দূিোলয় 

প্রধোন 

৪ লক্ষ্যমোত্রো ১/৯/২২ ১/১২/২২ ১/২/২৩ ১/৫/২৩ ৪   

অজমন        



১.৭ আওিোধীন দপ্তর /সংস্থো (প্রয োজয 

কক্ষ্যত্র)  র্তম  দোবখলকৃি জোিীয় 

শদ্ধোচোর ক ৌশল  ম মপবর ল্পনো ও 

পবরিীক্ষ্ণ প্রবিযিদযনর ওপর 

বিডব্যো  প্রদোন  

বিডব্যো  

সভো/ ম মশো

লো অনুবষ্ঠি 

৪ িোবরখ দূিোলয় 

প্রধোন 

 লক্ষ্যমোত্রো ১/৯/২২ ১/১২/২২ ১/২/২৩ ১/৫/২৩ ৪   

অজমন        

১.৮ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এিং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর িোবল ো ওযয়িসোইযর্ 

প্র োশ  

প্রদত্ত পুরস্কোর  ১ িোবরখ কাউন্সেলর  লক্ষ্যমোত্রো ১/৯/২২ ১/১২/২২ ১/২/২৩ ১/৫/২৩ ৪   

অজমন        

২. আবর্ ম  ব্যিস্থোপনো উন্নয়ন  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছযর ক্রয়-

পবর ল্পনো (প্র যল্পর অনুযমোবদি 

িোবষ ম  ক্রয় পবর ল্পনোসহ) 

ওযয়িসোইযর্ প্র োশ  

ক্রয়-

পবর ল্পনো 

ওযয়িসোইযর্ 

প্র োশ 

২ িোবরখ   লক্ষ্যমোত্রো        

অজমন        

২.২ প্র যল্পর PSC ও PIC সভো 

আযয়োজন  

সভো আযয়োজন  ২ সংখ্যো   লক্ষ্যমোত্রো        

অজমন        

২.৩ িোবষ ম  উন্নয়ন  ম মসূবচ িোস্তিোয়ন  িোবষ ম  উন্নয়ন 

 ম মসূবচ 

িোস্তিোবয়ি  

২ %   লক্ষ্যমোত্রো        

অজমন        

২.৪ প্র ল্প সমোবপ্ত কশযষ প্র যল্পর 

সম্পদ ( োনিোহন,  বম্পউর্োর, 

আসিোিপত্র ইিযোবদ) বিবধ কমোিোযি  

হস্তোন্তর  রো  

প্র যল্পর 

সম্পদ বিবধ 

কমোিোযি  

হস্তোন্তবরি  

২ িোবরখ   লক্ষ্যমোত্রো        

অজমন         

৩. শুদ্ধোচোর সংবিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিযরোযধ সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রম  

৩.১  নসুযলোর  ক্ষ্ পবরদশ মন   ৪ সংখ্যো প্রথম সবচি 

( নসুযলোর) 

 লক্ষ্যমোত্রো ১২ ১২ ১২ ১২ ৪৮   

অজমন        

৩.২ হোবজরো খোিো বনয়বমি িদোরব    ৪ সংখ্যো  দূিোলয় 

প্রধোন  

 লক্ষ্যমোত্রো ৮ ৮ ৮ ৮ ৩২   

অজমন        

৩.৩ ইনযভনর্বর বনয়বমি 

হোলনোগোদ রন  

 ৪ সংখ্যো  দূিোলয় 

প্রধোন  

 লক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন        

৩.৪ অবিযসর পবরযিশ উন্নয়ন   ৪ শি রো  দূিোলয় 

প্রধোন  

 লক্ষ্যমোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন        



৩.৫ কসিো প্রোর্ীযদর ক োগোয োযগর 

মোধ্যযম দুনীবি সংক্রোন্ত অবভয োগ 

বনষ্পবত্ত রন  

 ৪ সংখ্যো  প্রথম  সবচি 

( নসুযলোর) 

 লক্ষ্যমোত্রো ১২ ১২ ১২ ১২ ৪৮   

অজমন        

 

 


