গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন ববাি ড (ডবএ্ডব)

মহাপডরচালক, বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন ববাি ড (ডবএ্ডব)
এ্বাং
সডচব, ডশল্প মন্ত্রণালয় এ্র মদে স্বাক্ষডরত

বাডষকড কমসড ম্পােন চুডি
১ জুলাই ২০২০ হদত ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত

সূডচপত্র

পৃষ্ঠা নাং
উপেমডনকা

৩

বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন ববাি ড (ডবএ্ডব) এ্র কমডসম্পােদনর সাডব ডক ডচত্র

৪

বসকশন-১ :

রুপকল্প, অডিলক্ষয, বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এ্বাং কার্ ডাবডল

৫

বসকশন-২ :

ডবডিন্ন কার্ ডেদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব

৬

বসকশন-৩ :

বকৌশলগত উদেশ্যডিডিক কার্ ডেম, কমডসম্পােন সূচক এ্বাং লক্ষযমাত্রাসমূহ

৭

সাংদর্াজনী-১ : শব্দসাংদক্ষপ

১৩

সাংদর্াজনী-২ : কমডসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ ডালয়সমূহ এ্বাং পডরমাপ পদ্ধডত-এ্র ডববরণ

১৪

সাংদর্াজনী-৩ : অন্য মন্ত্রণালয়/ডবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার ডনকে সুডনডে ডষ্ট কমডসম্পােন চাডহোসমূহ

১৯

সাংদর্াজনী-৪ : এ্ডপএ্ (২০২০-২১) এ্র কার্ ডেদমর সাদে ডনব ডাচনী ইশদতহার ২০১৮/এ্সডিডজ/জাতীয়
ডশল্পনীডতর সাংডিষ্টতার ডববরণ

২১
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উপেমডণকা (Preamble)
বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন ববাদি ডর প্রাডতষ্ঠাডনক েক্ষতা বৃডদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবডেডহতা বজারোর করা, সুশাসন
সাংহতকরণ এ্বাং সম্পদের র্োর্ে ব্যবহার ডনডিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এ্র র্োর্ে বাস্তবায়দনর
লদক্ষযমহাপডরচালক
বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন ববাি ড (ডবএ্ডব), ডশল্প মন্ত্রণালয়
এ্বাং
সডচব, ডশল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
এ্র মদে ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২৬ তাডরখ এ্ই বাডষ ডক কমডসম্পােন চুডি স্বাক্ষডরত হল

এ্ই চুডিদত স্বাক্ষরকারী উিয় পক্ষ ডনম্নডলডখত ডবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:
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বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন ববাি ড (ডবএ্ডব) এ্র কমডসম্পােদনর সাডব ডক ডচত্র
Overview of the Performance of Bangladesh Accreditation Board (BAB)

সাম্প্রডতক অজডন, চযাদলঞ্জ ও িডবষ্যৎ পডরকল্পনা
সাম্প্রডতক বছর সমূদহ (৩ বছর) ডবএ্ডব’র প্রধান প্রধান অজডন
ডবএ্ডব’র বমডিদকল ল্যাবদরেডর ও পডরেশডন সাংস্থা এ্যাদেডিদেশন বক্ষদত্র ২০১৯ সাদলর ডিদসম্বর মাদস Asia
Pacific Accreditation Cooperation (APAC) এ্বাং ২০২০ সাদলর জানুয়াডর মাদস
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) এ্র Mutual
Recognition Arrangement (MRA) অজডন কদর। এ্কই সাদে বেডটাং ও কযাডলদেশন ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন বক্ষদত্র ইদতাপূদব ড অডজডত APAC MRA ও ILAC MRA নবায়ন করা হদয়দছ। ডবএ্ডব জুন ২০২০
পর্ ডন্ত ৫৭ টি বেডটাং ল্যাবদরেডর, ১০ টি কযাডলদেশন ল্যাবদরেডর, ০৩ টি বমডিদকল ল্যাবদরেডর, ০৬ টি পডরেশডন সাংস্থা
ও ০৩ টি সনেপ্রোনকারী সাংস্থাদক এ্যাদেডিদেশন প্রোদনর মােদম জাতীয় মান অবকাঠাদমাদক আদরা শডিশালী
কদরদছ। এ্যাদেডিদেশন কার্ ডেম সুচারুিাদব সম্পন্ন করার লদক্ষয েক্ষ অযাদসসর ও এ্যাদেডিদেশন কডমটি সেস্য ততডর
করা হদয়দছ। এ্ছাড়াও এ্যাদেডিদেশদনর সুডবধাদিাগী ও অাংডশজনদের েক্ষতা উন্নয়দনর লদক্ষয অযাদসসর, কাডরগডর ও
মান ব্যবস্থাপনা ডবষয়ক ডবডিন্ন বকাদস ডর মােদম ১৫৫০ জনদক প্রডশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ।

সমস্যা ও চযাদলঞ্জ সমূহ
এ্যাদেডিদেশনদক বেদশর অিযন্তদর পডরডচতকরণ, বেদশ ডবদ্যমান বমডিদকল পরীক্ষাগারসহ খাদ্য, কৃডষ, ততডর
বপাশাক, ফামডাডসউটিকযালস ইতযাডে বসক্টদরর পরীক্ষাগারসমূহদক এ্যাদেডিদেশদনর আওতায় আনা, ডবডিন্ন
আন্তজডাডতক প্রডতষ্ঠাদনর সেস্যপে লাি ও MRA অজডনসহ ডবএ্ডব’র সক্ষমতা বৃডদ্ধ।

িডবষ্যৎ কমডপডরকল্পনা
রপ্তাডন বাডণজয সম্প্রসারণ এ্বাং বাজার ডিডিক চাডহোর বপ্রডক্ষদত নতুন নতুন এ্যাদেডিদেশন স্কীম বর্মন-Halal
Accreditation Scheme চালু কদর The Standards and Metrology Institute for
Islamic Countries (SMIIC) ও International Halal Accreditation Forum (IHAF)
এ্র সেস্যপে লাি এ্বাং সনে প্রোনকারী সাংস্থার এ্যাদেডিদেশন বক্ষদত্র International Accreditation
Forum (IAF) এ্র সেস্যপে লাি সহ Multilateral Recognition Arrangement (MLA)
স্বাক্ষর এ্বাং সমজাতীয় ডবডিন্ন জাতীয়, আঞ্চডলক ও আন্তজডাডতক প্রডতষ্ঠাদনর সাদে সমদ াতা স্মারক স্বাক্ষর করা।

২০২০-২০২১ অে ডবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজডনসমূহ
 সনে প্রোনকারী সাংস্থার জন্য International Accreditation Forum (IAF) এ্র সেস্যপে
লাি;
 Halal Accreditation Scheme চালুকরণ এ্বাং এ্দক্ষদত্র আন্তজডাডতক প্রডতষ্ঠান SMIIC ও
IHAF এ্র সেস্যপে লাি;
 ৫১ টি প্রডতষ্ঠাদন সারিাইদলন্স সম্পন্ন, ২৭ টি প্রডতষ্ঠাদনর এ্যাদেডিদেশন নবায়ন ও ১৫ টি প্রডতষ্ঠানদক নতুন
এ্যাদেডিদেশন প্রোন;
 এ্যাদেডিদেশদনর সুডবধাদিাগী ও অাংডশজনদের েক্ষতা উন্নয়দনর জন্য ১৯৪ জনদক আন্তজডাডতক মাদনর উপর
ডবষয় ডিডিক ও কাডরগডর প্রডশক্ষণ প্রোন;
 ০১ টি কনদেি (এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক ডবদশষ সদম্মলন), ০২ টি বসডমনার/ওয়াকডশপ ও ০২ টি
ডনউজদলোর, ০১ টি বাডষ ডক প্রডতদবেন ও ০১টি স্মরডণকা প্রকাশ;
 ডবশ্ব এ্যাদেডিদেশন ডেবস উের্াপন।
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বসকশন -১ :
রূপকল্প, অডিলক্ষয, বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধান কার্ ডাবডল
১.১ রূপকল্পঃ এ্ডশয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চদল ডনিডরদর্াগ্য এ্যাদেডিদেশন প্রডতষ্ঠান ডহদসদব প্রডতষ্ঠা।
১.২ অডিলক্ষযঃ প্রাডতষ্ঠাডনক সক্ষমতা উন্নয়দনর মােদম ডবশ্বব্যাপী স্বীকৃত এ্যাদেডিদেশন বসবা প্রোন এ্বাং
আন্তজডাডতক স্বীকৃডত বজায় রাখা ।
১.৩ বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
১.৩.১ ডবএ্ডব’র বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
১ আন্তজডাডতক মান অনুসাদর এ্যাদেডিদেশন বসবা প্রোন;
২ প্রাডতষ্ঠাডনক সক্ষমতা উন্নয়ন;
৩ বেদশ মান ডবষদয় প্রডশডক্ষত জনবল সৃডষ্ট;
৪ আন্তজডাডতক প্রডতষ্ঠানসমূদহর সেস্যপে অজডন ও বজায় রাখা;
৫ বিািা ও অাংডশজনদের মাদ এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক সদচতনতা বৃডদ্ধ।
১.৩.২ আবডশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
১ োপ্তডরক কমডকাদে স্বচ্ছতা বৃডদ্ধ ও জবাবডেডহ ডনডিতকরণ;
২ কমডসম্পােদন গডতশীলতা আনয়ন ও বসবার মান বৃডদ্ধ;
৩ আডে ডক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১.৪ প্রধান কার্ ডাবডল
১.৪.১ আইএ্সও/আইইডস ১৭০২৫ অনুসাদর বেডটাং ও কযাডলদেশন ল্যাবদরেডর, আইএ্সও/আইইডস
১৭০২০ অনুসাদর পডরেশডন সাংস্থা, আইএ্সও ১৫১৮৯ অনুসাদর বমডিদকল ল্যাবদরেডর এ্বাং
আইএ্সও/আইইডস ১৭০২১ অনুসাদর সনে প্রোনকারী সাংস্থার এ্যাদেডিদেশন পডরচালনা;
১.৪.২ ডবএ্ডব’র সক্ষমতা বৃডদ্ধ ও মানব সম্পে উন্নয়ন;
১.৪.৩ আন্তজডাডতক মাদনর উপর অযাদসসর বকাস ড এ্বাং মান ডবষদয় কাডরগরী প্রডশক্ষদণর আদয়াজন;
১.৪.৪ আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর সেস্যপে অজডন;
১.৪.৫ আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর সেস্যপে বজায় রাখার স্বাদে ড নীডত ডনধ ডারণী সিা, বাডষ ডক ও
অধ ডবাডষ ডক সিাসহ বেকডনকযাল কডমটি, ওয়াডকডাং গ্রুপ ইতযাডেদত অাংশগ্রহণ;
১.৪.৬ অাংডশজনদের সমন্বদয় কনদেি (এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক ডবদশষ সদম্মলন) এ্বাং সদচতনতা বৃডদ্ধর
জন্য বসডমনার/ওয়াকডশপ আদয়াজন;
১.৪.৭ জনসদচতনতা সৃডষ্টর লদক্ষয ডনউজদলোর, বাডষ ডক প্রডতদবেন, স্মরডণকা ইতযাডে প্রকাশ।
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বসকশন-২ :
ডবডিন্ন কার্ ডেদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact)

ডনধ ডাডরত লক্ষমাত্রা
অজডদনর বক্ষদত্র বর্ৌেিাদব
২০২১ ২০২ োয়ী
-২২
২-২৩ মন্ত্রণালয়/ডবিাগ/সাংস্থাসমূ
বহর নাম
৭
৮
৯
৫৬
৬১
ডশল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও
পডরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
ডবএ্সটিআই এ্বাং
৩২
৩৭
ল্যাবদরেডর, পডরেশডন ও
সনে প্রোনসাংডিষ্ট
২০
২৫
প্রডতষ্ঠান/ডবিাগ

উপািসূত্র (Source of
Data)

মন্তব্য

১০
বাাংলাদেশ অে ডননডতক
সমীক্ষা, ডবএ্ডব’র বাডষ ডক
প্রডতদবেন ও ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

৩০/১১/
২০২০

-

-

২

৪

৫

৬

-

৪

৫

৬

আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠানসমূদহর
ওদয়বসাইে,
বাাংলাদেশ অে ডননডতক
সমীক্ষা, ডবএ্ডব’র বাডষ ডক
প্রডতদবেন ও ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

১১
ডবএ্ডব জুন ২০২০
পর্ ডন্ত বেদশ ডবদ্যমান
সরকাডর-ববসরকাডর
৭৯ টি প্রডতষ্ঠানদক
এ্যাদেডিদেশন
প্রোন কদরদছ। এ্
সাংখ্যা
ধারাবাডহকিাদব
বৃডদ্ধ পাদচ্ছ।
জুন ২০২০ পর্ ডন্ত
ডবএ্ডব APAC ও
ILAC এ্র
সেস্যপেসহ
MRA অজডন
কদরদছ।

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব
Outcome/Im
pact

কমডসম্পােন সূচকসমূহ এ্কক
(Performanc (Unit)
e Indicator)

প্রকৃত*
লক্ষযমা
২০১৮- ২০১৯ ত্রা
১৯
-২০ ২০২০২১

১

২
সারিাইদলন্সকৃত
প্রডতষ্ঠান
এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত
নতুন এ্যাদেডিদেি
প্রডতষ্ঠান

৩
সাংখ্যা

৪
৩২

৫
৩৫

৬
৫১

সাংখ্যা

২২

১৪

২৭

সাংখ্যা

৬

৫

১৫

আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠান এ্র সেস্যপে
অডজডত
অাংশগ্রহণকৃত
আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র
সিা
অাংশগ্রহণকৃত
বেকডনকযাল কডমটি,
ওয়াডকডাং গ্রুপ

তাডরখ

-

-

সাংখ্যা

৩

সাংখ্যা

-

এ্যাদেডিদেশন বসবা
প্রোদনর মােদম
জাতীয় মান
অবকাঠাদমা উন্নয়ন

আন্তজডাডতক
পডরমেদল বেদশর
িাবমূডতড বৃডদ্ধ ও
সুসাংহতকরণ

প্রদক্ষপন
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ডশল্প মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয় ও সাংডিষ্ট
আন্তজডাডতক প্রডতষ্ঠানসমূহ

বসকশন-৩ :
বকৌশলগত উদেশ্যডিডিক কার্ ডেম, কমডসম্পােন সূচক এ্বাং লক্ষযমাত্রাসমূহ

বকৌশগত বকৌশলগত
উদেশ্য উদেদশ্যর
(Strategic
মান
Objectives)

কার্ ডেম

কমডসম্পােন সূচক

(Activities)

(Performance Indicators)

বমডিদকল ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও ১৫১৮৯)

পডরেশডন সাংস্থার
এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও/ আইইডস
১৭০২০)

বেডটাং এ্বাং কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডর এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও/ আইইডস ১৭০২৫)

২
৩০

৩
১.১ এ্যাদেডিদেি বেডটাং ও কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডরর বাৎসডরক সারিাইদলন্স
সম্পন্নকরণ
১.২ এ্যাদেডিদেি বেডটাং ও কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডরর এ্যাদেডিদেশন নবায়ন (প্রডত
ডতন বছরাদন্ত)
১.৩ নতুন বেডটাং ও কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডর এ্যাদেডিদেশন

৪
১.১.১ সারিাইদলন্সকৃত
বেডটাং ও কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডর
১.২.১ এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত বেডটাং ও
কযাডলদেশন ল্যাবদরেডর
১.৩.১ নতুন এ্যাদেডিদেি
বেডটাং ও কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডর
১.৪ এ্যাদেডিদেি পডরেশডন সাংস্থার
১.৪.১ সারিাইদলন্সকৃত
বাৎসডরক সারিাইদলন্স সম্পন্নকরণ
পডরেশডন সাংস্থা
১.৫ এ্যাদেডিদেি পডরেশডন সাংস্থার
১.৫.১ এ্যাদেডিদেশন
এ্যাদেডিদেশন নবায়ন (প্রডত ডতন বছরাদন্ত) নবায়নকৃত পডরেশডন
সাংস্থা
১.৬ নতুন পডরেশডন সাংস্থা এ্যাদেডিদেশন ১.৬.১ নতুন এ্যাদেডিদেি
পডরেশডন সাংস্থা
১.৭ এ্যাদেডিদেি বমডিদকল ল্যাবদরেডরর ১.৭.১ সারিাইদলন্সকৃত
বাৎসডরক সারিাইদলন্স সম্পন্নকরণ
বমডিদকল ল্যাবদরেডর
১.৮ এ্যাদেডিদেি বমডিদকল ল্যাবদরেডরর ১.৮.১ এ্যাদেডিদেশন
এ্যাদেডিদেশন নবায়ন (প্রডত ডতন বছরাদন্ত) নবায়নকৃত বমডিদকল
ল্যাবদরেডর
১.৯ নতুন বমডিদকল ল্যাবদরেডর
১.৯.১ নতুন এ্যাদেডিদেি
এ্যাদেডিদেশন
বমডিদকল ল্যাবদরেডর

এ্কক কমড সম্পােন
(Unit)
সূচদকর মান

লক্ষযমাত্রা/ডনণ ডায়ক মান/২০২০-২১

প্রকৃত অজডন*

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

প্রদক্ষপন প্রদক্ষপন
(Projection(Projection)

৮
৩২

১৯-২০ অসাধারণ অডত উিম উিম চলডত মান চলডত ) ২০২১-২২২০২২-২৩
মাদনর
ডনম্ন
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
৩০
৪২
৪০
৩৮
৩৬
৩৪
৪৪
৪৬

সাংখ্যা ৪

১৯

১০

২৪

২২

২০

১৮

১৬

২৬

২৮

সমডষ্ট

সাংখ্যা ৩

৫

২

৮

৭

৫

৪

৩

১০

১২

সমডষ্ট

সাংখ্যা ৩

২

৩

৫

৪

৩

২

১

৬

৭

সমডষ্ট

সাংখ্যা ২

১

২

১

-

-

-

-

২

৩

সমডষ্ট

সাংখ্যা ২

১

১

২

১

-

-

-

৩

৪

সমডষ্ট

সাংখ্যা ২

১

১

২

১

-

-

-

৩

৪

সমডষ্ট

সাংখ্যা ২

১

১

১

-

-

-

-

২

৩

সমডষ্ট

সাংখ্যা ১

-

১

৩

২

১

-

-

৪

৫

(Calculati
on
method)

(Weight of
Strategic
Objective)

১
(১)
আন্তজডাডত
ক মান
অনুসাদর
এ্যাদেডি
বেশন
বসবা
প্রোন।

গণনা
পদ্ধডত

(Weight of
Performance
Indicators)

৫
সমডষ্ট

৬
সাংখ্যা ৮

সমডষ্ট
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৭

১৮-১৯

বকৌশগত বকৌশলগত
উদেশ্য উদেদশ্যর
(Strategic
মান
Objectives)

কার্ ডেম

কমডসম্পােন সূচক

(Activities)

(Performance Indicators)

সনে প্রোনকারী সাংস্থার
এ্যাদেডিদেশন (আইএ্সও/
আইইডস ১৭০২১)

২

ডবএ্ডব’র
ডনদয়াগ ও
পদোন্নডত
প্রোন

প্রাডতষ্ঠাডনক সক্ষমতা উন্নয়ন

১৫

মানব সম্পে উন্নয়ন

(২)
ডবএ্ডব’র
সক্ষমতা
বৃডদ্ধ

এ্কক কমড সম্পােন
(Unit)
সূচদকর মান

প্রদক্ষপন প্রদক্ষপন
(Projection(Projection)

সাংখ্যা ১

১

১

১

-

-

-

-

২

৩

সাংখ্যা ১

-

১

২

১

-

-

-

৩

৪

তাডরখ তাডরখ ২

-

-

৩১/১২/
২০২০

২৮/০২ ৩১/০৩ ৩১/০৫ ৩০/০৬
/২০২১ /২০২১ / ২০২১ /২০২১

২.২.১ হালনাগােকৃত
সাাংগঠডনক কাঠাদমার
খসড়া
২.৩.১ প্রডবধানমালার
সাংদশাডধত খসড়া প্রণীত
২.৪.১ আইএ্ডপ প্রণীত

তাডরখ তাডরখ ২

-

-

৩০/১১/
২০২০

৩১/০১/ ২৮/০২ ৩১/০৩ ৩০/০৪
২০২১ /২০২১ / ২০২১ /২০২১

তাডরখ তাডরখ ২

-

-

তাডরখ তাডরখ ১

-

-

২.৫.১ রাজস্ব আয়

সমডষ্ট

লক্ষ
১
োকা
তাডরখ তাডরখ ২

৬০

৬৫

৩১/০১/
২০২১
৩১/০৭/
২০২০
৮০

৩১/০৩
/২০২১
৩১/০৮
/২০২০
৭৫

৩০/০৪
/ ২০২১
৩০/০৯
/ ২০২০
৭০

৩১/০৫
/ ২০২১
৩১/১০/
২০২০
৬৫

৩০/০৬
/২০২১
৩০/১১/
২০২০
৬০
৮২

৮৪

-

-

তাডরখ তাডরখ ২

-

-

সমডষ্ট

সাংখ্যা ১

২

৩

৩১/০৭/
২০২০
৩১/০১/
২০২১
১০

৩১/০৮
/২০২০
২৮/০২
/ ২০২১
৯

৩০/০৯
/ ২০২০
৩১/০৩
/২০২১
৮

৩১/১০/
২০২০
৩০/১৪/
২০২১
৭

৩০/১১/
২০২০
৩১/০৫
/ ২০২১
৬
১১

১২

৫
সমডষ্ট

৬
সাংখ্যা ১

১.১১ এ্যাদেডিদেি সনে প্রোনকারী
সাংস্থার এ্যাদেডিদেশন নবায়ন (প্রডত ডতন
বছরাদন্ত)
১.১২ নতুন সনে প্রোনকারী সাংস্থা
এ্যাদেডিদেশন

১.১১.১ এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত সনে
প্রোনকারী সাংস্থা
১.১২.১ নতুন
এ্যাদেডিদেি সনে
প্রোনকারী সাংস্থা
২.১.১ আইদনর
পডরমাডজডত খসড়া প্রণীত

সমডষ্ট

সমডষ্ট

২.৩ ডবএ্ডব’র ডবদ্যমান চাকডরর
প্রডবধানমালা সাংদশাধন ও খসড়া প্রণয়ন
২.৪ সকল কমডকতডার ব্যডি বকডিক
কমডপডরকল্পনা (আইএ্ডপ) প্রণয়ন
২.৫ রাজস্ব আয় বৃডদ্ধ

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

১

(Weight of
Performance
Indicators)

৩
৪
১.১০ এ্যাদেডিদেি সনে প্রোনকারী
১.১০.১ সারিাইদলন্সকৃত
সাংস্থার বাৎসডরক সারিাইদলন্স সম্পন্নকরণ সনে প্রোনকারী সাংস্থা

২.১ বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন আইন,
২০০৬ পডরমাজডন ও পডরবধ ডনপূব ডক খসড়া
প্রণয়ন
২.২ ডবএ্ডব’র ডবদ্যমান সাাংগঠডনক
কাঠাদমা হালনাগােকরণ

লক্ষযমাত্রা/ডনণ ডায়ক মান/২০২০-২১

প্রকৃত অজডন*

১৯-২০ অসাধারণ অডত উিম উিম চলডত মান চলডত ) ২০২১-২২২০২২-২৩
মাদনর
ডনম্ন
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১
২
১
৩
৪

(Calculati
on
method)

(Weight of
Strategic
Objective)

১

গণনা
পদ্ধডত

১৮-১৯

৭

৮

২.৬ পদোন্নডতদর্াগ্য শূন্য পদে শতিাগ
পদোন্নডত প্রোন
২.৭ সরাসডর ডনদয়াগদর্াগ্য শূন্য পদে
শতিাগ ডনদয়াগ প্রোন
২.৮ বেদশর অিযন্তদর আদয়াডজত ডবডিন্ন
ধরদণর প্রডশক্ষণ-কমডশালায় কমডকতডাকমডচারীদের অাংশগ্রহণ

২.৬.১ পদোন্নডত আদেশ
জাডরকৃত
২.৭.১ ডনদয়াগ আদেশ
জাডরকৃত
২.৮.১ প্রডশডক্ষত
কমডকতডা-কমডচারী

২.৯ আন্তজডাডতক মান ও কাডরগডর ডবষদয়র
উপর ডবদেদশ আদয়াডজত প্রডশক্ষণকমডশালায় কমডকতডাদের অাংশগ্রহণ
২.১০ তবদেডশক এ্যাদেডিদেশন সাংস্থা
ডকাংবা সমজাতীয় প্রডতষ্ঠাদন কমডকতডাদের

২.৯.১ প্রডশডক্ষত কমডকতডা

সমডষ্ট

সাংখ্যা ১

২

২

৫

৪

৩

২

১

৬

৭

২.১০.১ প্রডশডক্ষত
কমডকতডা

সমডষ্ট

সাংখ্যা ১

-

-

৫

৪

৩

২

১

৬

৭
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বকৌশগত বকৌশলগত
উদেশ্য উদেদশ্যর
(Strategic
মান
Objectives)

কার্ ডেম

কমডসম্পােন সূচক

(Activities)

(Performance Indicators)

২

(৫) বিািা ৮
ও
অাংডশজন
বের মাদ
এ্যাদেডি
বেশন
ডবষয়ক
সদচতনতা
বৃডদ্ধ।

আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠানসমূদহর
সেস্যপে বজায় রাখা।

১০

আন্তজডাডতক
পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠান
এ্র সেস্যপে অজডন

প্রডশক্ষণ প্রোন।

১২

সদচতনতামূলক কার্ ডেম

(৩) বেদশ
মান
ডবষদয়
প্রডশডক্ষত
জনবল
সৃডষ্ট
(৪)
আন্তজডাডত
ক
প্রডতষ্ঠানস
মূদহর
সেস্যপে
অজডন ও
বজায়
রাখা।

এ্কক কমড সম্পােন
(Unit)
সূচদকর মান

(Calculati
on
method)

(Weight of
Strategic
Objective)

১

গণনা
পদ্ধডত

৪

৫

(Weight of
Performance
Indicators)

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

১৮-১৯

৭

৮

প্রদক্ষপন প্রদক্ষপন
(Projection(Projection)

১৯-২০ অসাধারণ অডত উিম উিম চলডত মান চলডত ) ২০২১-২২২০২২-২৩
মাদনর
ডনম্ন
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

৩
এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক এ্োচদমন্ট বেডনাং
আদয়াজন
৩.১ আন্তজডাডতক মাদনর উপর ডবডিন্ন
প্রকার অযাদসসর বকাস ড পডরচালনা
৩.২ মান ডবষদয় কাডরগরী প্রডশক্ষণ
আদয়াজন

৩.১.১ অযাদসসর বকাদস ড
অাংশগ্রহণকারী
৩.২.১ কাডরগডর বকাদস ড
অাংশগ্রহণকারী

সমডষ্ট

সাংখ্যা ৬

৫২

৫৪

৫৬

৫৫

৫৪

-

-

৫৮

৬০

সমডষ্ট

সাংখ্যা ৬

১২৫

১৩০

১৩৮

১৩৬

১৩৪

১৩২

১৩০

১৩২

১৩৫

৪.১ IAF এ্র সেস্যপে অজডন

৪.১.১ সেস্যপে অডজডত

তাডরখ তাডরখ ২

-

-

৪.২ IHAF এ্র সেস্যপে অজডন

৪.২.১ সেস্যপে অডজডত

তাডরখ তাডরখ ২

-

-

৪.৩ SMIIC এ্র সেস্যপে অজডন

৪.৩.১ সেস্যপে অডজডত

তাডরখ তাডরখ ২

-

-

৪.৪ আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর
নীডত ডনধ ডারণী সিা, বাডষ ডক ও অধ ডবাডষ ডক
সিায় অাংশগ্রহণ

৪.৪.১ অাংশগ্রহণকৃত
আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র সিা

সমডষ্ট

সাংখ্যা ২

৩

২

৩০/১১/
২০২০
৩০/১১/
২০২০
৩০/১১/
২০২০
৪

৩১/০১/
২০২১
৩১/০১/
২০২১
৩১/০১/
২০২১
৩

৩১/০৩
/২০২১
৩১/০৩
/২০২১
৩১/০৩
/২০২১
২

৩০/০৪
/ ২০২১
৩০/০৪
/ ২০২১
৩০/০৪
/ ২০২১
১

৩০/০৬
/২০২১
৩০/০৬
/২০২১
৩০/০৬
/২০২১
৫

৬

৪.৫ আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর
বেকডনকযাল কডমটি, ওয়াডকডাং গ্রুপ
ইতযাডেদত অাংশগ্রহণ
৫.১ অাংডশজনদের সমন্বদয় কনদেি
(এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক ডবদশষ সদম্মলন)
আদয়াজন
৫.২ সদচতনতা বৃডদ্ধ ডবষয়ক
ওয়াকডশপ/বসডমনার আদয়াজন
৫.৩ ডনউজদলোর, বাডষ ডক প্রডতদবেন,
স্মরডণকা প্রকাশ।

৪.৫.১ অাংশগ্রহণকৃত
বেকডনকযাল কডমটি,
ওয়াডকডাং গ্রুপ
৫.১.১ আদয়াডজত
কনদেি

সমডষ্ট

সাংখ্যা ২

-

-

৪

৩

২

১

-

৫

৬

সমডষ্ট

সাংখ্যা ৩

১

১

১

-

-

-

-

১

১

৫.২.১ আদয়াডজত
ওয়াকডশপ/বসডমনার
৫.৩.১ প্রকাশনা

সমডষ্ট

সাংখ্যা ৩

১

১

২

১

-

-

-

৩

৪

সমডষ্ট

সাংখ্যা ২

৪

৪

৪

-

-

-

-

৪

৪
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৬

লক্ষযমাত্রা/ডনণ ডায়ক মান/২০২০-২১

প্রকৃত অজডন*

আবডশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১
কলাম-১
বকৌশলগতউদেশ্য
(Strategic
Objectives)

[১] োপ্তডরক কমডকাদে
স্বচ্ছতা বৃডদ্ধ ও জবাবডেডহ
ডনডিতকরণ

কলাম-২
বকৌশলগতউদেদশ্যরমান
(Weight of
Strategic
Objectives)

১১

কলাম-৩
কার্ ডেম
(Activities)

৮

এ্কক
(Unit)

কলাম-৫
কলাম-৬
কমডসম্পােনসূচদকরমান
লক্ষযমাত্রারমান২০২০-২১
(Weight of
Performance
অসাধারণ অডত উিম উিম চলডত মান চলডতমাদনর
Indicator) (Excellent) (Very (Good) (Fair)
ডনদম্ন
Good)
(Poor)
১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

[১.১] বাডষ ডক কমডসম্পােন চুডি (এ্ডপএ্) [১.১.১] এ্ডপএ্’র সকল তত্রমাডসক
বাস্তবায়ন।
প্রডতদবেন ওদয়বসাইদে প্রকাডশত
[১.১.২] এ্ডপএ্ টিদমর মাডসক সিা অনুডষ্ঠত

সাংখ্যা

২

৪

-

-

-

-

সাংখ্যা

১

১২

১১

-

-

-

[১.২] শুদ্ধাচার/উিম চচ ডার ডবষদয়
[১.২.১] মতডবডনময় সিা অনুডষ্ঠত
অাংশীজনদের সদে মতডবডনময়
[১.৩] অডিদর্াগ প্রডতকার ব্যবস্থা ডবষদয় [১.৩.১]অবডহতকরণ সিা আদয়াডজত
বসবাগ্রহীতা /অাংশীজনদের অবডহতকরণ

সাংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

সাংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

[১.৪.১]অবডহতকরণ সিা আদয়াডজত

সাংখ্যা

২

৪

৩

২

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাে সাংোন্ত [১.৫.১] তত্রমাডসক প্রডতদবেন বপ্রডরত
তত্রমাডসক প্রডতদবেন উর্ধ্ডতন কর্তডপদক্ষর
ডনকে বপ্ররণ
[২.১]ই-নডে বাস্তবায়ন
[২.১.১] ই-নডেদত বনাে ডনষ্পডিকৃত

সাংখ্যা

২

৪

৩

%

২

৮০

৭০

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ
বাস্তবায়ন
[২.৩] কমডচারীদের প্রডশক্ষণ প্রোন

সাংখ্যা

২

১৫-২-২১

জনঘন্টা

২

৪০

৩০

২০

১০

-

জনঘন্টা

১

৫

৪

-

-

-

[১.৪] বসবা প্রোন প্রডতশ্রুডত ডবষদয়
বসবাগ্রহীতাদের অবডহতকরণ

[২] কমডসম্পােদন
গডতশীলতা আনয়ন ও
বসবার মান বৃডদ্ধ

কলাম-৪
কমডসম্পােনসুচক
(Performance Indicator)

[২.২.১] নূনতম এ্কটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন
উদদ্যাগ চালুকৃত
[২.৩.১] প্রদতযক কমডচাডরর জন্য প্রডশক্ষণ
আদয়াডজত
[২.৩.২] ১০ম বগ্রি ও
তদুর্ধ্ডপ্রদতযককমডচারীদক এ্ডপএ্ ডবষদয়
প্রেি প্রডশক্ষণ
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৬০

-

৫০

১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১

-

[৩] আডে ডক ও সম্পে
ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৬

[২.৪] এ্ডপএ্ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন [২.৪.১] নুযনতম এ্কটি আওতাধীন েপ্তর/
এ্কজন কমডচারীদক এ্ডপএ্ বাস্তবায়দনর
জন্য প্রদনােনা প্রোনকৃত
[৩.১.১] েয় পডরকল্পনা অনুর্ায়ী েয়
[৩.১] বাডষ ডক েয় পডরকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পাডেত

সাংখ্যা

১

১

-

-

-

-

%

১

১০০

৯০

৮০

-

-

[৩.২] বাডষ ডক উন্নয়ন কমডসূডচ
[৩.২.১] বাডষ ডক উন্নয়ন কমডসূডচ (এ্ডিডপ)
(এ্ডিডপ)/বাদজে বাস্তবায়ন
/বাদজে বাস্তবাডয়ত
[৩.৩] অডিে আপডি ডনষ্পডি
[৩.৩.১] অডিে আপডি ডনষ্পডিকৃত
কার্ ডেদমর উন্নয়ন
[৩.৪] হালনাগােকৃতস্থাবর ও অস্থাবর [৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর
সম্পডির তাডলকা উধ ডতন অডফদস বপ্ররণ সম্পডির তাডলকা উধ ডতন অডফদস বপ্রডরত

%

২

১০০

৯০

৮০

-

-

%

২

৫০

৪০

৩০

২৫

-

তাডরখ

১

১৫-১২-২০

-

-
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১৪-০১-২১ ১৫-২-২১

সাংদর্াজনী-১ :
শব্দ সাংদক্ষপ
এ্ডস (AC)

Accreditation Committee

আইলাক (ILAC)

International Laboratory Accreditation Cooperation

এ্যাপাক (APAC)

Asia Pacific Accreditation Cooperation

আইএ্এ্ফ (IAF)

International Accreditation Forum

আইহাফ (IHAF)

International Halal Accreditation Forum

এ্মআরএ্ (MRA)

Mutual Recognition Arrangement

এ্মএ্লএ্ (MLA)

Multilateral Recognition Arrangement

সাকড (SAARC)

South Asian Association for Regional Cooperation

বসগা (SEGA)

SAARC Expert Group on Accreditation

ডস্মক (SMIIC)

The Standards and Metrology Institute for Islamic
Countries

টিডবটি (TBT)

Technical Barriers to Trade
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সাংদর্াজনী-২ :
কমডসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ ডালয়সমূহ এ্বাং পডরমাপ পদ্ধডত-এ্র ডববরণ
কার্ ডেম

েডম
ক
নম্বর
১

২

২

৩

বেডটাং এ্বাং কযাডলদেশন ল্যাবদরেডর এ্যাদেডিদেশন (আইএ্সও/
আইইডস ১৭০২৫)

১

৬

৭

৩

কার্ ডেদমর ডববরণ
৪
ডবএ্ডব’র বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ

সারিাইদলন্স েল গঠন, সদরজডমদন
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
োডখল, এ্বাং প্রডতদবেদনর ডিডিদত
এ্যাদেডিদেশদনর ধারাবাডহকতা প্রোন
সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
১.২ এ্যাদেডিদেি বেডটাং ১.২.১ এ্যাদেডিদেশন
ডর-অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
ও কযাডলদেশন
নবায়নকৃত বেডটাং ও
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
ল্যাবদরেডরর
কযাডলদেশন
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
এ্যাদেডিদেশন নবায়ন
ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
(প্রডত ডতন বছরাদন্ত)
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
নবায়ন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
১.৩ নতুন বেডটাং ও
১.৩.১ নতুন
অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
কযাডলদেশন ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেি বেডটাং
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
এ্যাদেডিদেশন
ও কযাডলদেশন
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
প্রোন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
১.৪ এ্যাদেডিদেি
১.৪.১ সারিাইদলন্সকৃত সারিাইদলন্স েল গঠন, সদরজডমদন
পডরেশডন সাংস্থার
পডরেশডন সাংস্থা
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
বাৎসডরক সারিাইদলন্স
োডখল, এ্বাং প্রডতদবেদনর ডিডিদত
সম্পন্নকরণ
এ্যাদেডিদেশদনর ধারাবাডহকতা প্রোন
সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
১.৫ এ্যাদেডিদেি
১.৫.১ এ্যাদেডিদেশন ডর-অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
পডরেশডন সাংস্থার
নবায়নকৃত পডরেশডন
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
এ্যাদেডিদেশন নবায়ন
সাংস্থা
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
(প্রডত ডতন বছরাদন্ত)
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
নবায়ন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
১.৬ নতুন পডরেশডন সাংস্থা ১.৬.১ নতুন
অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
এ্যাদেডিদেশন
এ্যাদেডিদেি পডরেশডন (onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
সাংস্থা
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
প্রোন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
১.৭ এ্যাদেডিদেি
১.৭.১ সারিাইদলন্সকৃত সারিাইদলন্স েল গঠন, সদরজডমদন
বমডিদকল ল্যাবদরেডরর
বমডিদকল ল্যাবদরেডর (onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
বাৎসডরক সারিাইদলন্স
োডখল, এ্বাং প্রডতদবেদনর ডিডিদত
সম্পন্নকরণ
এ্যাদেডিদেশদনর ধারাবাডহকতা প্রোন
সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
১.১ এ্যাদেডিদেি বেডটাং
ও কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডরর বাৎসডরক
সারিাইদলন্স সম্পন্নকরণ

১.১.১ সারিাইদলন্সকৃত
বেডটাং ও কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডর

বমডিদকল
ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও
১৫১৮৯)

৫

পডরেশডন সাংস্থার এ্যাদেডিদেশন (আইএ্সও/ আইইডস ১৭০২০)

৪

কমডসম্পােন
সূচকসমূহ
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বাস্তবায়নকারী
ডবিাগ/শাখা

প্রেি প্রমাণক

প্রমাণদকর উপাি
সূত্র

৫

৬

৭

ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন
শাখা,
ল্যাব ও
ইন্সদপকশন
ডবিাগ

সারিাইদলন্সকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর তাডলকা

ডবএ্ডব’র বাডষ ডক
প্রডতদবেন,
ডবএ্ডব’র
ষান্মাডসক
ডনউজদলোর ও
ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা
নতুন
এ্যাদেডিদেশন
প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা

পডরেশডন সাংস্থা
এ্যাদেডিদেশন
শাখা, ল্যাব ও
ইন্সদপকশন
ডবিাগ

সারিাইদলন্সকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর তাডলকা

এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা

ডবএ্ডব’র বাডষ ডক
প্রডতদবেন,
ডবএ্ডব’র
ষান্মাডসক
ডনউজদলোর ও
ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

নতুন
এ্যাদেডিদেশন
প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা
বমডিদকল
ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন
শাখা, ল্যাব ও
ইন্সদপকশন

সারিাইদলন্সকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর তাডলকা

ডবএ্ডব’র বাডষ ডক
প্রডতদবেন,
ডবএ্ডব’র
ষান্মাডসক
ডনউজদলোর ও

কার্ ডেম

েডম
ক
নম্বর
১

২

কমডসম্পােন
সূচকসমূহ
৩

১.৮ এ্যাদেডিদেি
বমডিদকল ল্যাবদরেডরর
এ্যাদেডিদেশন নবায়ন
(প্রডত ডতন বছরাদন্ত)

১.৮.১ এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত বমডিদকল
ল্যাবদরেডর

৯

১.৯ নতুন বমডিদকল
ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন

১.৯.১ নতুন
এ্যাদেডিদেি
বমডিদকল ল্যাবদরেডর

১০

১.১০ এ্যাদেডিদেি সনে
প্রোনকারী সাংস্থার
বাৎসডরক সারিাইদলন্স
সম্পন্নকরণ

১.১০.১
সারিাইদলন্সকৃত সনে
প্রোনকারী সাংস্থা

১.১১ এ্যাদেডিদেি সনে
প্রোনকারী সাংস্থার
এ্যাদেডিদেশন নবায়ন
(প্রডত ডতন বছরাদন্ত)

১.১১.১ এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত সনে
প্রোনকারী সাংস্থা

১.১২ নতুন সনে
প্রোনকারী সাংস্থা
এ্যাদেডিদেশন

১.১২.১ নতুন
এ্যাদেডিদেি সনে
প্রোনকারী সাংস্থা

২.১ বাাংলাদেশ
এ্যাদেডিদেশন আইন,
২০০৬ পডরমাজডন ও
পডরবধ ডনপূব ডক খসড়া
প্রণয়ন
২.২ ডবএ্ডব’র ডবদ্যমান
সাাংগঠডনক কাঠাদমা
হালনাগােকরণ

২.১.১ আইদনর
পডরমাডজডত খসড়া
প্রণীত

২.৩ ডবএ্ডব’র ডবদ্যমান
চাকডরর প্রডবধানমালা
সাংদশাধন ও খসড়া
প্রণয়ন
২.৪ সকল কমডকতডার
ব্যডি বকডিক
কমডপডরকল্পনা
(আইএ্ডপ) প্রণয়ন

১১

১২

সনে প্রোনকারী সাংস্থার এ্যাদেডিদেশন (আইএ্সও/ আইইডস ১৭০২১)

৮

১৪

১৫

১৬

প্রাডতষ্ঠাডনক সক্ষমতা উন্নয়ন

১৩

কার্ ডেদমর ডববরণ
৪
ডর-অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
নবায়ন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
প্রোন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
সারিাইদলন্স েল গঠন, সদরজডমদন
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
োডখল, এ্বাং প্রডতদবেদনর ডিডিদত
এ্যাদেডিদেশদনর ধারাবাডহকতা প্রোন
সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
ডর-অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
নবায়ন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
অযাদসসদমদন্টর েল গঠন, সদরজডমদন
(onsite) অযাদসসদমন্ট ও প্রডতদবেন
োডখল, আপডি ডনষ্পডি, এ্বাং
এ্যাদেডিদেশন কডমটি কর্তডক অডধকতর
ডবচার-ডবদিষণ পূব ডক এ্যাদেডিদেশন
প্রোন সাংোন্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ।
কডমটি গঠন, কডমটি সিা আদয়াজন,
অাংডশজনদের মতামত গ্রহণ ও খসড়া
প্রণয়ন

বাস্তবায়নকারী
ডবিাগ/শাখা
৫
ডবিাগ

প্রেি প্রমাণক
৬
এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা

প্রমাণদকর উপাি
সূত্র
৭
ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

নতুন
এ্যাদেডিদেশন
প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা
ড
সাটিডফদকশন
সাংস্থা
এ্যাদেডিদেশন
শাখা,
ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

সারিাইদলন্সকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর তাডলকা

এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত
প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা

ডবএ্ডব’র বাডষ ডক
প্রডতদবেন,
ডবএ্ডব’র
ষান্মাডসক
ডনউজদলোর ও
ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

নতুন
এ্যাদেডিদেশন
প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাদনর
তাডলকা
প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

আইদনর
পডরমাডজডত
খসড়ার কডপ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

২.২.১ হালনাগােকৃত কডমটি গঠন, কডমটি সিা আদয়াজন ও
সাাংগঠডনক
খসড়া প্রণয়ন
কাঠাদমার খসড়া

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

২.৩.১
প্রডবধানমালার
সাংদশাডধত খসড়া
প্রণীত
২.৪.১ আইএ্ডপ
প্রণীত

কডমটি গঠন, কডমটি সিা আদয়াজন ও
খসড়া প্রণয়ন

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

হালনাগােকৃত
সাাংগঠডনক
কাঠাদমার খসড়ার
কডপ
প্রডবধানমালার
সাংদশাডধত
খসড়ার কডপ

প্রদতযক কমডকতডাদক আলাো আলাো
কমডপডরকল্পনা োডখদলর আদেশ জাডরকরণ
ও োডখলকৃত কমডপডরকল্পনাসমূহ
এ্কত্রীকরণ

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

আইএ্ডপ’র কডপ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে
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ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

কার্ ডেম

েডম
ক
নম্বর
১
১৭

১৯

ডবএ্ডব’র ডনদয়াগ ও
পদোন্নডত প্রোন

১৮

কমডসম্পােন
সূচকসমূহ

২
২.৫ রাজস্ব আয় বৃডদ্ধ

৩
২.৫.১ রাজস্ব আয়

২.৬ পদোন্নডতদর্াগ্য
শূন্য পদে শতিাগ
পদোন্নডত প্রোন

২.৬.১ পদোন্নডত
আদেশ জাডরকৃত

২.৭ সরাসডর
২.৭.১ ডনদয়াগ
ডনদয়াগদর্াগ্য শূন্য পদে আদেশ জাডরকৃত
শতিাগ ডনদয়াগ প্রোন
২.৮ বেদশর অিযন্তদর
আদয়াডজত ডবডিন্ন
ধরদণর প্রডশক্ষণকমডশালায় কমডকতডাকমডচারীদের অাংশগ্রহণ

২.৮.১ প্রডশডক্ষত
কমডকতডা-কমডচারী

২১

২.৯ আন্তজডাডতক মান ও
কাডরগডর ডবষদয়র উপর
ডবদেদশ আদয়াডজত
প্রডশক্ষণ-কমডশালায়
কমডকতডাদের অাংশগ্রহণ
২.১০ তবদেডশক
এ্যাদেডিদেশন সাংস্থা
ডকাংবা সমজাতীয়
প্রডতষ্ঠাদন কমডকতডাদের
এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক
এ্োচদমন্ট বেডনাং
আদয়াজন
৩.১ আন্তজডাডতক মাদনর
উপর ডবডিন্ন প্রকার
অযাদসসর বকাস ড
পডরচালনা

২.৯.১ প্রডশডক্ষত
কমডকতডা

৩.২ মান ডবষদয়
কাডরগরী প্রডশক্ষণ
আদয়াজন

৩.২.১ কাডরগডর
বকাদস ড
অাংশগ্রহণকারী

৪.১ IAF এ্র
সেস্যপে অজডন
৪.২ IHAF এ্র
সেস্যপে অজডন
৪.৩ SMIIC এ্র
সেস্যপে অজডন

৪.১.১ সেস্যপে
অডজডত
৪.২.১ সেস্যপে
অডজডত
৪.৩.১ সেস্যপে
অডজডত

২২

মানব সম্পে উন্নয়ন

২০

২৫
২৬
২৭

আন্তজডাডতক
পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠান
এ্র সেস্যপে অজডন

২৪

প্রডশক্ষণ প্রোন।

২৩

২.১০.১ প্রডশডক্ষত
কমডকতডা

৩.১.১ অযাদসসর
বকাদস ড
অাংশগ্রহণকারী

কার্ ডেদমর ডববরণ

বাস্তবায়নকারী
ডবিাগ/শাখা

প্রেি প্রমাণক

প্রমাণদকর উপাি
সূত্র

৪
এ্যাদেডিদেশন ও প্রডশক্ষণ বসবা প্রোন ও
বসবার পডরব্যডপ্ত বৃডদ্ধকরণ
পদোন্নডত কডমটির সিা আদয়াজন।
কডমটিদক প্রদয়াজনীয় তথ্য সরবরাহকরণ
ও কডমটির সুপাডরশেদম ববাদি ডর
ডসদ্ধান্তানুসাদর পদোন্নডত আদেশ জাডরকরণ
ডনদয়াগ ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাশ, ডনদয়াগ পরীক্ষা
গ্রহণ ও কডমটি কর্তডক চূড়ান্ত বাছাই বশদষ
সুপাডরশ বমাতাদবক ববাদি ডর ডসদ্ধান্তানুসাদর
ডনদয়াগ আদেশ জাডরকরণ
কমডকতডা-কমডচারীদের ডবআইএ্ম,
এ্নএ্ডপডি, ডপএ্টিডস ইতযাডেসহ বেডশয়
অন্যান্য প্রডতষ্ঠান আদয়াডজত প্রডশক্ষণকমডশালায় মদনানয়ন প্রোন ও প্রডশক্ষণকমডশালায় অাংশগ্রহদণর জন্য োপ্তডরক
কার্ ডাবডল সম্পােন
কমডকতডাদের ডবদেদশ আদয়াডজত প্রডশক্ষণকমডশালায় মদনানয়ন প্রোন, ডশল্প
মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন গ্রহণ ও ডবদেশ
ভ্রমণ সাংোন্ত কার্ ডাবডল সম্পােন

৫
প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ
প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

৬
আয়-ব্যদয়র ডহসাব
ডববরণী
পদোন্নডত আদেশ

৭
ডবএ্ডব’র অডফস
নডে
ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

ডনদয়াগ আদেশ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

অডফস আদেশ ও
প্রডশক্ষণােী
প্রডতদবেন

ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

সরকাডর আদেশ ও
প্রডশক্ষণােী
প্রডতদবেন

ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

কমডকতডাদের তবদেডশক এ্যাদেডিদেশন
সাংস্থা ডকাংবা সমজাতীয় প্রডতষ্ঠাদন
এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক এ্োচদমন্ট বেডনাং
আদয়াজদনর ব্যবস্থাকরণ, মদনানয়ন
প্রোন, ডশল্প মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন গ্রহণ
ও ডবদেশ ভ্রমণ সাংোন্ত কার্ ডাবডল
সম্পােন
অযাদসসর বকাদস ডর বনাটিশ জাডরকরণ ও
ওদয়বসাইদে প্রকাশ, প্রাপ্ত আদবেন র্াচাইবাছাই, বিনুয ও বকাস ড ম্যদেডরয়াল প্রস্তুত,
পাঁচ ডেনব্যাপী বকাস ড পডরচালনা, পরীক্ষা
গ্রহণ, এ্বাং উিীণ ডদের সনে প্রোন
কাডরগডর বকাদস ডর বনাটিশ জাডরকরণ ও
ওদয়বসাইদে প্রকাশ, প্রাপ্ত আদবেন র্াচাইবাছাই, বিনুয ও বকাস ড ম্যদেডরয়াল প্রস্তুত,
বকাস ড পডরচালনা, এ্বাং অাংশগ্রহণকারীদের
সনে প্রোন
আন্তজডাডতক প্রডতষ্ঠাদনর সেস্যপে অজডদনর
জন্য প্রশাসডনক মন্ত্রণালয় ও মডন্ত্রপডরষে
ডবিাদগর অনুদমােন গ্রহণ, সেস্যপদের
জন্য সাংডিষ্ট প্রডতষ্ঠাদন আদবেনসহ
প্রদয়াজনীয় কার্ ডাবডল সম্পােন

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

সরকাডর আদেশ ও
প্রডশক্ষণােী
প্রডতদবেন

ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

অাংশগ্রহণকারী
তাডলকা

ডবএ্ডব’র
প্রডশক্ষণ বরকি ড

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

অাংশগ্রহণকারী
তাডলকা

ডবএ্ডব’র
প্রডশক্ষণ বরকি ড

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ
প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ
প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

আন্তজডাডতক
প্রডতষ্ঠান এ্র
সেস্যপে অজডদনর
সনে / স্বীকৃডতপত্র

আন্তজডাডতক
প্রডতষ্ঠাদনর
ওদয়বসাইে ও
ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে
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কার্ ডেম

েডম
ক
নম্বর
১
২৮

কমডসম্পােন
সূচকসমূহ

কার্ ডেদমর ডববরণ

বাস্তবায়নকারী
ডবিাগ/শাখা

প্রেি প্রমাণক

প্রমাণদকর উপাি
সূত্র

৩
৪.৪.১ অাংশগ্রহণকৃত
আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র
সিা

৪
আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর
ডবডিন্ন সিায় অাংশগ্রহদনর আমন্ত্রণ পত্র
প্রাডপ্ত সাদপদক্ষ নাম মদনানয়ন ও ডশল্প
মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন গ্রহণ ও ডবদেশ
ভ্রমণ সাংোন্ত কার্ ডাবডল সম্পােন

৫
ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

৬
সরকাডর আদেশ ও
প্রডশক্ষণােী
প্রডতদবেন

৭
ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

৪.৫.১ অাংশগ্রহণকৃত
বেকডনকযাল কডমটি,
ওয়াডকডাং গ্রুপ

আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর
বেকডনকযাল কডমটি, ওয়াডকডাং গ্রুপ
ইতযাডেদত অাংশগ্রহদনর আমন্ত্রণ পত্র প্রাডপ্ত
সাদপদক্ষ নাম মদনানয়ন ও ডশল্প
মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন গ্রহণ ও ডবদেশ
ভ্রমণ সাংোন্ত কার্ ডাবডল সম্পােন
কনদেি আদয়াজদনর বনাটিশ জাডরকরণ
ও ওদয়বসাইদে প্রকাশ, বরডজদেশন, বিনুয
ও কনদেি ম্যদেডরয়াল প্রস্তুত, অডতডে
ব্যবস্থাপনা, কনদেি পডরচালনা

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

সরকাডর আদেশ ও
প্রডশক্ষণােী
প্রডতদবেন

ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

অাংশগ্রহণকারী
তাডলকা

ডবএ্ডব’র
প্রডশক্ষণ বরকি ড

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

অাংশগ্রহণকারী
তাডলকা

ডবএ্ডব’র
প্রডশক্ষণ বরকি ড

৩২

৫.৩ ডনউজদলোর,
বাডষ ডক প্রডতদবেন,
স্মরডণকা প্রকাশ।

৫.৩.১ প্রকাশনা

ওয়াকডশপ/বসডমনার আদয়াজদনর বনাটিশ
জাডরকরণ ও ওদয়বসাইদে প্রকাশ,
বরডজদেশন, বিনুয ও ওয়াকডশপ/বসডমনার
ম্যদেডরয়াল প্রস্তুত, অডতডে ব্যবস্থাপনা,
ওয়াকডশপ/বসডমনার পডরচালনা
খসড়া প্রস্তুতকরণ, প্রকাশনা ডিজাইন ও
সম্পােনা, মুদ্রণ আদেশ জাডরকরণ ও
মুডদ্রত প্রকাশনা ডবতরণ

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

প্রকাশনার কডপ

ডবএ্ডব’র
আকডাইি

৩৩

[১.১] বাডষ ডক কমডসম্পােন [১.১.১] এ্ডপএ্’র সকল
চুডি (এ্ডপএ্) বাস্তবায়ন। তত্রমাডসক প্রডতদবেন
ওদয়বসাইদে প্রকাডশত
[১.১.২] এ্ডপএ্ টিদমর
মাডসক সিা অনুডষ্ঠত

এ্ডপএ্’র তত্রমাডসক প্রডতদবেন প্রস্তুতকরণ ও
ডবএ্ডব’র ওদয়বসাইদে প্রকাশ

এ্ডপএ্’র তত্রমাডসক
প্রডতদবেদনর কডপ

ডবএ্ডব’র
ওদয়বসাইে

সিার কার্ ডডববরণী

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

[১.২] শুদ্ধাচার/উিম চচ ডার
ডবষদয় অাংশীজনদের
সদে মতডবডনময়
[১.৩] অডিদর্াগ প্রডতকার
ব্যবস্থা ডবষদয়
বসবাগ্রহীতা /অাংশীজনদের
অবডহতকরণ
[১.৪] বসবা প্রোন
প্রডতশ্রুডত ডবষদয়
বসবাগ্রহীতাদের
অবডহতকরণ
[১.৫] তথ্য বাতায়ন
হালনাগাে সাংোন্ত
তত্রমাডসক প্রডতদবেন

অাংশীজনদের সদে মতডবডনময় সিার বনাটিশ
জাডর, সিা আদয়াজন ও কার্ ডডববরণী
প্রস্তুতকরণ
অডিদর্াগ প্রডতকার ব্যবস্থা ডবষদয়
অাংশীজনদের অবডহতকরণ সিার বনাটিশ
জাডর, সিা আদয়াজন ও কার্ ডডববরণী
প্রস্তুতকরণ
বসবা প্রোন প্রডতশ্রুডত ডবষদয় বসবাগ্রহীতাদের
অবডহতকরণ সিার বনাটিশ জাডর, সিা
আদয়াজন ও কার্ ডডববরণী প্রস্তুতকরণ

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ
ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ
প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

সিার কার্ ডডববরণী

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

সিার কার্ ডডববরণী

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

সিার কার্ ডডববরণী

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

তত্রমাডসক
প্রডতদবেদনর কডপ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

২৯

আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর
সেস্যপে বজায় রাখা।

২
৪.৪ আন্তজডাডতক
পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠানসমূদহর নীডত
ডনধ ডারণী সিা, বাডষ ডক
ও অধ ডবাডষ ডক সিায়
অাংশগ্রহণ
৪.৫ আন্তজডাডতক
পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠানসমূদহর
বেকডনকযাল কডমটি,
ওয়াডকডাং গ্রুপ ইতযাডেদত
অাংশগ্রহণ
৫.১ অাংডশজনদের
সমন্বদয় কনদেি
(এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক
ডবদশষ সদম্মলন)
আদয়াজন
৫.২ সদচতনতা বৃডদ্ধ
ডবষয়ক
ওয়াকডশপ/বসডমনার
আদয়াজন

৩১

সদচতনতামূলক কার্ ডেম

৩০

৫.১.১ আদয়াডজত
কনদেি

৫.২.১ আদয়াডজত
ওয়াকডশপ/বসডমনার

আবডশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

[১.২.১] মতডবডনময়
সিা অনুডষ্ঠত
[১.৩.১] অবডহতকরণ
সিা আদয়াডজত

[১.৪.১]অবডহতকরণ
সিা আদয়াডজত

[১.৫.১] তত্রমাডসক
প্রডতদবেন বপ্রডরত

এ্ডপএ্ টিদমর মাডসক সিার বনাটিশ জাডর,
সিা আদয়াজন ও কার্ ডডববরণী প্রস্তুতকরণ

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ, তত্রমাডসক
প্রডতদবেন প্রস্তুতকরণ ও তা মহাপডরচালদকর
ডনকে বপ্ররণ
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েডম
ক
নম্বর
১

কার্ ডেম
২

কমডসম্পােন
সূচকসমূহ
৩

কার্ ডেদমর ডববরণ

বাস্তবায়নকারী
ডবিাগ/শাখা

প্রেি প্রমাণক

প্রমাণদকর উপাি
সূত্র

৪

৫

৬

৭

উর্ধ্ডতন কর্তডপদক্ষর ডনকে
বপ্ররণ
৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

[২.১] ই-নডে বাস্তবায়ন

[২.১.১] ই-নডেদত বনাে োপ্তডরক নডে ও আগত িাক ই-নডেদত বনাে
ডনষ্পডিকৃত
আকাদর উপস্থাপন এ্বাং ই-নডেদত বনাে
ডনস্পন্নকরণ
[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র
[২.২.১] নূনতম এ্কটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন ডবষদয় সকল কমডকতডার
উন্নয়ন উদদ্যাগ বাস্তবায়ন উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন
আইডিয়া/উদ্ভাবন ধারণা/ প্রস্তাব গ্রহণ, উপযুি
উদদ্যাগ চালুকৃত
ও সম্ভাবনাময় ধারণার (আইডিয়া) পাইলটিাং
এ্বাং সফল উদ্ভাবনী/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ
চালুকৃরণ
[২.৩] কমডচারীদের
[২.৩.১] প্রদতযক
প্রদতযক কমডকতডা-কমডচারীদের জন্য োপ্তডরক
প্রডশক্ষণ প্রোন
কমডচাডরর জন্য
নানা ডবষদয় ইনহাউজ প্রডশক্ষণ কযাদলোর
প্রডশক্ষণ আদয়াডজত
প্রস্তুত, ডরদসাস ড পারসন ডনধ ডারণ এ্বাং
র্োসমদয় প্রডশক্ষণ আদয়াজন।
[২.৩.২] ১০ম বগ্রি ও ১০ম বগ্রি ও তদুর্ধ্ড প্রদতযক কমডচারীর জন্য
তদুর্ধ্ড প্রদতযক
এ্ডপএ্ ডবষদয় এ্কটি ইনহাউজ প্রডশক্ষণ
কমডচারীদক এ্ডপএ্
কযাদলোদর অন্তর্ভডিকরণ, ডরদসাস ড পারসন
ডবষদয় প্রেি প্রডশক্ষণ
ডনধ ডারণ ও বকাস ড ম্যাদেডরয়াল প্রস্তুত এ্বাং
র্োসমদয় প্রডশক্ষণ আদয়াজন।
[২.৪] এ্ডপএ্ বাস্তবায়দন
[২.৪.১] নুযনতম এ্কটি এ্কজন কমডচারীদক এ্ডপএ্ বাস্তবায়দনর জন্য
প্রদনােনা প্রোন
আওতাধীন েপ্তর/
প্রদনােনা প্রোদনর লদক্ষয কডমটি গঠন, কডমটি
এ্কজন কমডচারীদক
কর্তডক সুপাডরশপ্রাপ্ত এ্কজন কমডকতডাএ্ডপএ্ বাস্তবায়দনর
কমডচারীদক প্রদণােনা প্রোন
জন্য প্রদনােনা
প্রোনকৃত
[৩.১] বাডষ ডক েয়
[৩.১.১] েয়
বাডষ ডক েয় পডরকল্পনা প্রণয়ন, র্োর্ে
পডরকল্পনা বাস্তবায়ন
পডরকল্পনা অনুর্ায়ী
কর্তডপদক্ষর অনুদমােন গ্রহণ এ্বাং েয়
েয় সম্পাডেত
পডরকল্পনা অনুর্ায়ী েয় সম্পােন
[৩.২] বাডষ ডক উন্নয়ন
[৩.২.১] বাডষ ডক উন্নয়ন বাডষ ডক উন্নয়ন কমডসূডচ (এ্ডিডপ) /বাদজদের
কমডসূডচ (এ্ডিডপ)/বাদজে কমডসূডচ (এ্ডিডপ)
ব্যয় পডরকল্পনা প্রণয়ন, র্োর্ে কর্তডপদক্ষর
বাস্তবায়ন
/বাদজে বাস্তবাডয়ত
অনুদমােন গ্রহণ এ্বাং বস অনুর্ায়ী বাদজে
বাস্তবায়ন
[৩.৩] অডিে আপডি
[৩.৩.১] অডিে আপডি অডিে আপডিসমূহদক বেডণর্ভিকদর সহদজ
ডনষ্পডি কার্ ডেদমর উন্নয়ন ডনষ্পডিকৃত
ডনষ্পডিদর্াগ্য আপডিসমূদহর প্রমাণকসহ জবাব
অডিে অডফদস বপ্ররণ এ্বাং জটিল/ অন্যান্য
আপডি ডনষ্পডির লদক্ষয সাংডিষ্টদের সাদে
ডিপাডক্ষক ও ডত্রপাডক্ষক তবঠক আদয়াজন
[৩.৪] হালনাগােকৃত
[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পডির তাডলকা
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পডির স্থাবর ও অস্থাবর
হালনাগােকরণ এ্বাং তা র্োসমদয় ডশল্প
তাডলকা উধ ডতন অডফদস
সম্পডির তাডলকা
মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ
বপ্ররণ
উধ ডতন অডফদস বপ্রডরত
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প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

ডবএ্ডব’র ই-নডে
সাংোন্ত কার্ ডেদমর
তথ্য
উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন
উদদ্যাগ চালু সাংোন্ত
অডফস প্রজ্ঞাপন

ডবএ্ডব’র ই-নডে
িযাশদবাি ড

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

অডফস আদেশ ও
প্রডশক্ষণােী উপডস্থডত
তাডলকা

ডবএ্ডব’র প্রডশক্ষণ
বরকি ড

ড
সাটিডফদকশন
ও প্রডশক্ষণ
ডবিাগ

অডফস আদেশ ও
প্রডশক্ষণােী উপডস্থডত
তাডলকা

ডবএ্ডব’র প্রডশক্ষণ
বরকি ড

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

অডফস আদেশ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে ও ডবএ্ডব’র

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে ও ডবএ্ডব’র

ওদয়বসাইে

ওদয়বসাইে

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

বাডষ ডক েয়
পডরকল্পনার
অনুদমাডেত কডপ
ব্যয় পডরকল্পনার
অনুদমাডেত কডপ

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

অডিে আপডির
তাডলকা

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

হালনাগােকৃত স্থাবর
ও অস্থাবর সম্পডির
তাডলকা মন্ত্রণালদয়
বপ্ররদণর পত্র

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

প্রশাসন ও
ডহসাব ডবিাগ

ডবএ্ডব’র অডফস
নডে

সাংদর্াজনী-৩ :
অন্য মন্ত্রণালয়/ডবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার ডনকে সুডনডে ডষ্ট কমডসম্পােন চাডহোসমূহ
েডমক
নম্বর

প্রডতষ্ঠাদনর ধরণ প্রডতষ্ঠাদনর
সাংডিষ্ট
নাম
কমডসম্পােন সূচক

৪
নতুন
এ্যাদেডিদেি
প্রডতষ্ঠান,
সারিাইদলন্সকৃত
প্রডতষ্ঠান
ও এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত

উি প্রডতষ্ঠাদনর ডনকে
ডবএ্ডব’র চাডহো

১
১

২
েপ্তর/সাংস্থা

৩
ডবএ্সটিআই

৫
টযাোি ড প্রণয়ন ও
েযাদসডবডলটি প্রোন

২

মন্ত্রণালয়

বাডণজয
মন্ত্রণালয়
িডিউটিও
বসল

নতুন
টিডবটি ও রপ্তাডন বাডণজয
এ্যাদেডিদেি
ডবষয়ক সদচতনতা বৃডদ্ধ
প্রডতষ্ঠান,
এ্বাং
সারিাইদলন্সকৃত স্যাডনোডর/ফাইদোস্যাডনোডর
প্রডতষ্ঠান
কার্ ডেম
ও এ্যাদেডিদেশন ও মান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
নবায়নকৃত

৩

মন্ত্রণালয়

কৃডষ, খাদ্য,
বস্ত্র ইতযাডে
মন্ত্রণালয়

নতুন
এ্যাদেডিদেি
প্রডতষ্ঠান,
সারিাইদলন্সকৃত
প্রডতষ্ঠান
ও এ্যাদেডিদেশন
নবায়নকৃত

ডবডিন্ন মন্ত্রণালদয়র
আওতাধীন কৃডষ, খাদ্য, বস্ত্র
ইতযাডে সাংডিষ্ট বক্ষদত্র
ল্যাবদরেডর, পডরেশডন,
ড
সাটিডফদকশন
প্রডতষ্ঠানগুদলাদক
এ্যাদেডিদেশদনর আওতায়
আসদত প্রদয়াজনীয় ডনদে ডশনা
প্রোন
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চাডহো/প্রতযাশার
উি
বর্ৌডিকতা
প্রডতষ্ঠাদনর
ডনকে
চাডহোর
মাত্রা উদেখ
করুন
৬
৭
ডবএ্সটিআই
জরুডর
কর্তডক সময় ও
প্রদয়াজনমত
টযাোি ড প্রণীত
হওয়া এ্বাং
ন্যাশনাল
বমদোলডজ
ইনডটটিউে
কর্তডক র্োর্ে
োদসডবডলটি প্রোন
এ্যাদেডিদেি
প্রডতষ্ঠাদনর জন্য
আবশ্যক
সাযুজয
প্রদয়াজন
ডনরূপনকারী
অনুর্ায়ী
প্রডতষ্ঠান,
ব্যবসায়ী বগাষ্ঠী ও
বিািা সাধারদনর
এ্ ডবষদয়
সদচতনতা
প্রদয়াজন
সাযুজয
ডনরূপনকারী
প্রডতষ্ঠানসমূদহর
মান ব্যবস্থাপনার
উন্নয়ন ডবশ্ব
বাডণজযদক আদরা
সম্প্রসাডরত
করদব
কৃডষ, খাদ্য, বস্ত্র প্রদয়াজন
সম্পডকডত
অনুর্ায়ী
ল্যাবদরেডর,
পডরেশডন,
ড
সাটিডফদকশন
প্রডতষ্ঠানসমূদহর
মান ব্যবস্থাপনার
উন্নয়ন প্রদয়াজন

প্রতযাশা পূরণ
না হদল সম্ভাব্য
প্রিাব

৮
ডবডিন্ন সাযুজয
ডনরূপনকারী
এ্যাদেডিদেশন
প্রোন কার্ ডেম
বাধাগ্রস্ত হদব

বাডণদজয
কাডরগডর বাধা
দূরীভূত হদব না
ব্যবসায়ী
বগাষ্ঠীর মদে
এ্যাদেডিদেশন
ডবষয়ক
সদচতনতা
ততডর হদব না

গুণগত
মানসম্মত কৃডষ
ও খাদ্য পণ্য
এ্বাং বস্ত্র
উৎপাডেত হদব
না এ্বাং
আন্তজডাডতক
বাজাদর রপ্তাডন
ব্যহত হদব

েডমক
নম্বর

প্রডতষ্ঠাদনর ধরণ প্রডতষ্ঠাদনর
সাংডিষ্ট
নাম
কমডসম্পােন সূচক

৩
স্বাস্থয
মন্ত্রণালয়
স্বাস্থয
অডধেপ্তর

উি প্রডতষ্ঠাদনর ডনকে
ডবএ্ডব’র চাডহো

১
৪

২
মন্ত্রণালয়/েপ্তর

৪
৫
নতুন
মন্ত্রণালয়/েপ্তদরর আওতাধীন
এ্যাদেডিদেি
বমডিদকল ল্যাবদরেডর ও
প্রডতষ্ঠান,
ঔষধ পরীক্ষণ ল্যাবদরেডরদক
সারিাইদলন্সকৃত এ্যাদেডিদেশদনর আওতায়
প্রডতষ্ঠান
আসদত প্রদয়াজনীয় ডনদে ডশনা
ও এ্যাদেডিদেশন
প্রোন
নবায়নকৃত

৫

মন্ত্রণালয়

৬

মন্ত্রণালয়

ডশল্প ও
পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়

অাংশগ্রহণকৃত
আন্তজডাডতক
পর্ ডাদয়র সিা

আন্তজডাডতক অনুষ্ঠাদন
অাংশগ্রহণ ডনডিতকরদণর
জন্য র্োসমদয় সরকাডর
আদেশ ও বনাে িারবাল
জাডর

৭

মন্ত্রণালয়

ডশল্প ও
পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়

অাংশগ্রহণকৃত
বেকডনকযাল
কডমটি, ওয়াডকডাং
গ্রুপ

আন্তজডাডতক অনুষ্ঠাদন
অাংশগ্রহণ ডনডিতকরদণর
জন্য র্োসমদয় সরকাডর
আদেশ ও বনাে িারবাল
জাডর

ডশল্প
আন্তজডাডতক
মন্ত্রণালয়, পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠান
মডন্ত্রপডরষে
এ্র সেস্যপে
ডবিাগ ও
অডজডত
পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়

আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠান এ্র সেস্যপে
অজডদনর জন্য মডন্ত্রপডরষে
ডবিাদগর অনুদমােন গ্রহণ
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চাডহো/প্রতযাশার
উি
বর্ৌডিকতা
প্রডতষ্ঠাদনর
ডনকে
চাডহোর
মাত্রা উদেখ
করুন
৬
৭
বেদশর সামডগ্রক
জরুডর
স্বাস্থয ব্যবস্থার
আবশ্যকীয় অাংশ
ডহদসদব ডনর্ভডল
বরাগ ডনন ডদয়র
জন্য বমডিদকল
ল্যাবদরেডর এ্বাং
কার্ ডকরী
ডচডকৎসা ব্যবস্থা
ডনডিতকরদণর
জন্য ঔষধ
পরীক্ষণ
ল্যাবদরেডরর
মান ব্যবস্থাপনার
উন্নয়ন প্রদয়াজন
আন্তজডাডতক
জরুডর
প্রডতষ্ঠান এ্র
সেস্যপদের জন্য
মডন্ত্রপডরষে
ডবিাগ কর্তডক
গঠিত সডচব
কডমটির
পূব ডানুদমােন
গ্রহদণর ডবধান
রদয়দছ
ডনডে ডষ্ট সমদয়র প্রদয়াজন
মদে আন্তজডাডতক অনুর্ায়ী
অনুষ্ঠাদন
অাংশগ্রহদণর
অনুমডতপ্রাপ্ত
হওয়া প্রদয়াজন

ডনডে ডষ্ট সমদয়র প্রদয়াজন
মদে আন্তজডাডতক অনুর্ায়ী
অনুষ্ঠাদন
অাংশগ্রহদণর
অনুমডতপ্রাপ্ত
হওয়া প্রদয়াজন

প্রতযাশা পূরণ
না হদল সম্ভাব্য
প্রিাব

৮
জাতীয় স্বাস্থয
ব্যবস্থার মান
উন্নয়ন ব্যহত
হদব

মডন্ত্রপডরষে
ডবিাগ কর্তডক
গঠিত সডচব
কডমটিদত
অনুদমাডেত না
হদল সেস্যপে
অজডন সম্ভব
হদব না।
আন্তজডাডতক
অনুষ্ঠাদন
অাংশগ্রহণ
সম্ভব হদব না
ও সেস্যপেসহ
MRA
বাডতল হওয়ার
সম্ভাবনা
োকদব
আন্তজডাডতক
অনুষ্ঠাদন
অাংশগ্রহণ
সম্ভব হদব না
ও সেস্যপেসহ
MRA
বাডতল হওয়ার
সম্ভাবনা
োকদব

সাংদর্াজনী-৪ :
এ্ডপএ্ (২০২০-২১) এ্র কার্ ডেদমর সাদে ডনব ডাচনী ইশদতহার ২০১৮/এ্সডিডজ/জাতীয় ডশল্পনীডতর সাংডিষ্টতার
ডববরণ
বকৌশগত উদেশ্য (Strategic
Objectives)

বকৌশলগত
উদেদশ্যর মান

কার্ ডেম

সাংডিষ্ট নীডত

(Activities)

(Relevant Policies)

(Weight of
Strategic
Objective)

বেডটাং এ্বাং
কযাডলদেশন
ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও/
আইইডস ১৭০২৫)

২
৩০

ডবএ্ডব’র
ডনদয়াগ ও
পদোন্নডত
প্রোন

১৫

মানব সম্পে উন্নয়ন

(২) ডবএ্ডব’র সক্ষমতা বৃডদ্ধ

প্রাডতষ্ঠাডনক সক্ষমতা উন্নয়ন

সনে প্রোনকারী
সাংস্থার
এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও/
আইইডস ১৭০২১)

বমডিদকল
ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও
১৫১৮৯)

পডরেশডন
সাংস্থার
এ্যাদেডিদেশন
(আইএ্সও/
আইইডস
১৭০২০)

১
(১) আন্তজডাডতক মান অনুসাদর
এ্যাদেডিদেশন বসবা প্রোন।

৩
১.১ এ্যাদেডিদেি বেডটাং ও কযাডলদেশন ল্যাবদরেডরর
বাৎসডরক সারিাইদলন্স সম্পন্নকরণ
১.২ এ্যাদেডিদেি বেডটাং ও কযাডলদেশন ল্যাবদরেডরর
এ্যাদেডিদেশন নবায়ন (প্রডত ডতন বছরাদন্ত)
১.৩ নতুন বেডটাং ও কযাডলদেশন ল্যাবদরেডর
এ্যাদেডিদেশন
১.৪ এ্যাদেডিদেি পডরেশডন সাংস্থার বাৎসডরক সারিাইদলন্স
সম্পন্নকরণ
১.৫ এ্যাদেডিদেি পডরেশডন সাংস্থার এ্যাদেডিদেশন নবায়ন
(প্রডত ডতন বছরাদন্ত)
১.৬ নতুন পডরেশডন সাংস্থা এ্যাদেডিদেশন
১.৭ এ্যাদেডিদেি বমডিদকল ল্যাবদরেডরর বাৎসডরক
সারিাইদলন্স সম্পন্নকরণ
১.৮ এ্যাদেডিদেি বমডিদকল ল্যাবদরেডরর এ্যাদেডিদেশন
নবায়ন (প্রডত ডতন বছরাদন্ত)

৪
ডনব ডাচনী ইশদতহার - ৩.৯, ৩.১৪,
৩.১৬ ও ৩.১৯
বেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (এ্সডিডজ)-৩
ও৯
ডশল্পনীডত-৮, ১০, ১৩
৭ম পঞ্চবাডষ ডক পডরকল্পনা পাে ড ২:২.৬, ২.৭,৬.২, ৮.৯, ১০.৩, ১৪.৩

১.৯ নতুন বমডিদকল ল্যাবদরেডর এ্যাদেডিদেশন
১.১০ এ্যাদেডিদেি সনে প্রোনকারী সাংস্থার বাৎসডরক
সারিাইদলন্স সম্পন্নকরণ
১.১১ এ্যাদেডিদেি সনে প্রোনকারী সাংস্থার এ্যাদেডিদেশন
নবায়ন (প্রডত ডতন বছরাদন্ত)
১.১২ নতুন সনে প্রোনকারী সাংস্থা এ্যাদেডিদেশন
২.১ বাাংলাদেশ এ্যাদেডিদেশন আইন, ২০০৬ পডরমাজডন ও
পডরবধ ডনপূব ডক খসড়া প্রণয়ন
২.২ ডবএ্ডব’র ডবদ্যমান সাাংগঠডনক কাঠাদমা হালনাগােকরণ
২.৩ ডবএ্ডব’র ডবদ্যমান চাকডরর প্রডবধানমালা সাংদশাধন ও
খসড়া প্রণয়ন
২.৪ সকল কমডকতডার ব্যডি বকডিক কমডপডরকল্পনা
(আইএ্ডপ) প্রণয়ন
২.৫ রাজস্ব আয় বৃডদ্ধ
২.৬ পদোন্নডতদর্াগ্য শূন্য পদে শতিাগ পদোন্নডত প্রোন
২.৭ সরাসডর ডনদয়াগদর্াগ্য শূন্য পদে শতিাগ ডনদয়াগ প্রোন
২.৮ বেদশর অিযন্তদর আদয়াডজত ডবডিন্ন ধরদণর প্রডশক্ষণকমডশালায় কমডকতডা-কমডচারীদের অাংশগ্রহণ
২.৯ আন্তজডাডতক মান ও কাডরগডর ডবষদয়র উপর ডবদেদশ
আদয়াডজত প্রডশক্ষণ-কমডশালায় কমডকতডাদের অাংশগ্রহণ
২.১০ তবদেডশক এ্যাদেডিদেশন সাংস্থা ডকাংবা সমজাতীয়
প্রডতষ্ঠাদন কমডকতডাদের এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক এ্োচদমন্ট
বেডনাং আদয়াজন
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ডনব ডাচনী ইশদতহার-৩.২
বেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (এ্সডিডজ)-৯
ডশল্প নীডত-১৫.৪, ১৬.১

বকৌশগত উদেশ্য (Strategic
Objectives)

বকৌশলগত
উদেদশ্যর মান

কার্ ডেম

সাংডিষ্ট নীডত

(Activities)

(Relevant Policies)

(Weight of
Strategic
Objective)

প্রডশক্ষণ
প্রোন।
১০

আন্তজডাডতক
পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠানসমূদহর
সেস্যপে বজায়
রাখা।

(৪) আন্তজডাডতক
প্রডতষ্ঠানসমূদহর সেস্যপে
অজডন ও বজায় রাখা।

২
১২

আন্তজডাডতক
পর্ ডাদয়র
প্রডতষ্ঠান এ্র
সেস্যপে
অজডন

১
(৩) বেদশ মান ডবষদয়
প্রডশডক্ষত জনবল সৃডষ্ট

৮
সদচতনতামূলক
কার্ ডেম

(৫) বিািা ও অাংডশজনদের
মাদ এ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক
সদচতনতা বৃডদ্ধ।

৩
৩.১ আন্তজডাডতক মাদনর উপর ডবডিন্ন প্রকার অযাদসসর
বকাস ড পডরচালনা
৩.২ মান ডবষদয় কাডরগরী প্রডশক্ষণ আদয়াজন

৪
ডনব ডাচনী ইশদতহার-৩.২
বেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (এ্সডিডজ)-৯
ডশল্প নীডত-১৫.৪

৪.১ IAF এ্র সেস্যপে অজডন
৪.২ IHAF এ্র সেস্যপে অজডন

ডনব ডাচনী ইশদতহার – ৩.৮
বেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (এ্সডিডজ)-৯
ডশল্পনীডত-১১
৭ম পঞ্চবাডষ ডক পডরকল্পনা পাে ড ২:৮.৯

৪.৩ SMIIC এ্র সেস্যপে অজডন
৪.৪ আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর নীডত ডনধ ডারণী
সিা, বাডষ ডক ও অধ ডবাডষ ডক সিায় অাংশগ্রহণ
৪.৫ আন্তজডাডতক পর্ ডাদয়র প্রডতষ্ঠানসমূদহর বেকডনকযাল
কডমটি, ওয়াডকডাং গ্রুপ ইতযাডেদত অাংশগ্রহণ
৫.১ অাংডশজনদের সমন্বদয় কনদেি (এ্যাদেডিদেশন
ডবষয়ক ডবদশষ সদম্মলন) আদয়াজন
৫.২ সদচতনতা বৃডদ্ধ ডবষয়ক ওয়াকডশপ/বসডমনার আদয়াজন
৫.৩ ডনউজদলোর, বাডষ ডক প্রডতদবেন, স্মরডণকা প্রকাশ।

*** ***
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ডনব ডাচনী ইশদতহার-৩.৩
বেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (এ্সডিডজ)-৯
ডশল্প নীডত-১৬
৭ম পঞ্চবাডষ ডকী পডরকল্পনা পাে ড ২:২.৬

