
বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির ত্রৈর্ার্সক/অর্ িবার্ষ িক/বার্ষ িক অগ্রগর্ি প্রর্িববদন উর্দ্িিন কার্ িালবে প্রপ্ররবের ছক 

(এর্িএএর্এস সফটওেযার ব্যবহার কবর না এর্ন কার্ িালবের জন্য প্রবর্াজয) 

আরর্িএটির্স, ঢাকা (২০২১-২২) 

কর্ িসম্পাদন 

প্রেৈ 

প্রেবৈর 

র্ান 

কার্ িক্রর্ সূচক সূচবকর 

র্ান 

লেযর্াৈা 

(অসার্ারে) 

একক ১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

২ে 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

অর্ িবার্ষ িক 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২ে) 

৩ে 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

বার্ষ িক 

চূড়ান্ত 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২ে+ 

৩ে+৪র্ ি) 

দাবীকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত প্রর্ােক 

[১] প্রশিক্ষণ 

ক োর্ স 

আয় োজয়ের 

মোধ্যয়ম ১২ 

কেড কেয়  

িদুর্ধ্ি প্রগ্রবের   

র্র োশর 

 ম সচোরীয়ের 

র্ক্ষমতোর 

উন্ন ে 

24.00 

৯ম কেয়  তদুর্ধ্স 

কেয়ডর 

 ম স তসোয়ের 

জন্য শিশিন্ন 

প্রশিক্ষণ ক োর্ স। 

প্রশিক্ষণপ্রোপ্ত 

 ম স তসো 

৯.০০ 150 সংখ্যা ২২+২৬ 

=৪৮ 

      প্রর্িেে 

প্রর্িববদন 

১০-১২ কেয়ডর 

 ম স তসো / 

 ম সচোরীয়ের 

জন্য শিশিন্ন 

প্রশিক্ষণ ক োর্ স। 

প্রশিক্ষণপ্রোপ্ত 

 ম সচোরী 

১৫ 250 সংখ্যা -       প্রর্িেে 

প্রর্িববদন 

[২] প্রশিক্ষণ 

ক োর্ স 

আয় োজয়ের 

মোধ্যয়ম ১৩-২০ 

কেড এিং 

আরশিএটিশর্’র 

শেজস্ব 

 ম সচোরীয়ের 

র্ক্ষমতোর 

উন্ন ে 

20.00 

১৩-১৬ তম 

কেয়ডর 

 ম সচোরীয়ের 

জন্য  প্রশিক্ষণ 

ক োর্ স 

প্রশিক্ষণপ্রোপ্ত 

 ম সচোরী 

১০ ২২৫ সংখ্যা ৩৬+২২ 

=৫৮ 

      প্রর্িেে 

প্রর্িববদন 

১৭-২০ তম 

কেয়ডর 

 ম সচোরীয়ের 

জন্য প্রশিক্ষণ 

ক োর্ স 

প্রশিক্ষণপ্রোপ্ত 

প্রশিক্ষণোেীর 

র্ংখ্যো 

৬ ১৫০ সংখ্যা ২৭       প্রর্িেে 

প্রর্িববদন 

আরশিএটিশর্, 

ঢো ো’র শেজস্ব 

র্ ল  ম স তসো/ 

 ম সচোরীয়ের 

প্রশিক্ষণ 

 ম স ঘণ্টো 

৪ ২০ সংখ্যা ১৮       প্রর্িেে 

ভািার 

িার্লকা 

[৩]প্রোশতষ্ঠোশে  

র্ক্ষমতো বৃশি 
16.00 

কাজ 

চলর্ান 

            



কর্ িসম্পাদন 

প্রেৈ 

প্রেবৈর 

র্ান 

কার্ িক্রর্ সূচক সূচবকর 

র্ান 

লেযর্াৈা 

(অসার্ারে) 

একক ১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

২ে 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

অর্ িবার্ষ িক 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২ে) 

৩ে 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি 

ত্রৈর্ার্সক 

অগ্রগর্ি 

বার্ষ িক 

চূড়ান্ত 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২ে+ 

৩ে+৪র্ ি) 

দাবীকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত প্রর্ােক 

[৪] ও ো সিি 

আয় োজয়ের 

মোধ্যয়ম মোেি 

র্ম্পয়ের 

র্ক্ষমতো উন্ন ে 

10.00 

শিশিন্ন কেয়ডর 

 ম সচোরীয়ের 

শেয়  ও ো সিি 

আয় োজে 

ও ো সিি 

আয় োজে 

৫ ১০ 

র্ংখ্যো 

২       র্বনানেন 

আহবান িৈ 

ও ো সিি 

অংিেহণ োরী 

শেশিত রণ 

 ম স তসো/ ম সচোরী

কের অংিেহণ 

৫ ২৫০ 

র্ংখ্যো 
২৫+১৭ 

=৪২ 

      অংিগ্রহেকারীর 

 

সম্মানীর িার্লকা 

সুিাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদবনর প্রেৈ (র্র্িির্রষদ র্বভাগ কর্তিক র্নর্ িার্রি) 

সুিোর্ে ও 

র্ংস্কোরমূল  

 োর্ সক্রয়মর 

িোস্তিো ে 

কজোরেোর রণ 

৩০ 

১) শুর্দ্াচার 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবােন 

শুিোচোর 

 ম সিশর ল্পেো 

িোস্তিোশ ত 

10 

  ১র্ 

প্রকাোট িাবরর 

কাজ প্রিষ 

হবেবছ 

      সভার 

কার্ ির্ববরেী 

২) ই-

গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবােন 

ই-গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ িির্রকল্পনা 

িোস্তিোশ ত 

10 

  বাস্তবােন 

কাজ 

চলর্ান 

      ই-নর্র্ ও 

প্রকবের 

ওবেবসাইট 

৩) িথ্য 

অর্র্কার 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবােন 

িথ্য অর্র্কার 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবার্েি 

3   বাস্তবােন 

কাজ 

চলর্ান 

      এ প্রকবের 

ওবেবসাইট 

৪) অর্ভবর্াগ 

প্রর্িকার 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবােন 

অর্ভবর্াগ 

প্রর্িকার 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবার্েি 

4   প্রকান 

অর্ভবর্াগ 

িাওো 

র্াের্ন 

      - 

৫) প্রসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবােন 

প্রসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি 

কর্ িির্রকল্পনা 

বাস্তবার্েি 

3   প্রসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি 

ওবেবসাইবট 

আিবলাে 

করা হবেবছ 

      এ প্রকবের 

ওবেবসাইট 

 প্রর্াট অনুর্িি প্রকাস ি/ওোকিিি এর সংখ্যা = ৭টি 

 প্রর্াট লেযর্াৈা   = ১৭৫ জন 

 প্রর্াট অর্জিি    = ১৭৫ জন 

 


