
সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

 
সকৌশলগত উদ্দেশ্য সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ধন

র্ যায়ক ২০১৭-

১৮ 

অর্যন-২০১৭-১৮ সমাট মন্তব্য 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ম 

সকায়াটার 

(জুলাই-

সসদ্দে:/১৭ 

২য় 

সকায়াটার 

(অদ্দটা-

ধিদ্দস:/১৭ 

৩য় 

সকায়াটার 

(র্ানু-

মাচ য/১৮ 

৪র্ য 

সকায়াটার 

(এধপ্রল-

জুন/১৮ 

ধবএমইটির সকৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

(১) ববদ্দদধশক 

কম যসংস্থান বৃধি 

 

 

  

৩৫ 

(১.১) কমী সপ্ররর্, শ্রম 

বার্ার অনুসন্ধান ও 

ধবদ্যমান শ্রমবার্ার 

সম্প্রসারর্ 

(১.১.১) ধবদ্দদদ্দশ সপ্রধরত দক্ষ্ কমী সংখ্যা (লক্ষ্) ১০.০০ ৩.৭৭ ৩.৮০ ৩.৫৫ ০.৯০    ০.৯০  

(১.১.২) সপ্রধরত স্বল্প দক্ষ্ কমী সংখ্যা (লক্ষ্) ১০.০০ ২.৯৬ ৪.২৯ ৩.২০ ১.২৪    ১.২৪  

(১.১.৩) সপ্রধরত  নারী সংখ্যা (লক্ষ্) ৫.০০ ১.২৫ ১.০১ ১.০৫ ০.২৩    ০.২৩  

(১.১.৪) শ্রম বার্াদ্দর চাধহদা 

ধনরুপদ্দনর লদ্দক্ষ্য পধরদশ যনকৃত সদশ। 

স্যংখ্যা ১.০০ - - ৮ ৩    ৩  

(১.২) ধরক্রুটিং এদ্দর্ন্সীর 

ধনবধন্ধকরর্ ও ধনয়ন্ত্রর্মূলক 

কার্ যক্রম 

(১.২.১) পধরদশ যনকৃত ধরক্রুটিং 

এদ্দর্ন্সীর অধিস 

% ৪.০০   ১০০ ৯৫    ৯৫  

(১.২.২) নবায়নকৃত ধনবন্ধর্ % ৩.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    ১০০  

(১.৩) সম্ভাব্য শ্রমবার্ার 

সম্পধকযত গদ্দবষর্া ও 

তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা 

(১.৩.১)প্রকাধশত অধিবাসন সংক্রান্ত 

প্রধতদ্দবদন  

সংখ্যা ১.০০  ৩ ৪ -    -  

(১.৩.২) শ্রম বার্াদ্দরর চাধহদা 

ধনরুপদ্দনর লদ্দক্ষ্ সম্ভাব্য বার্ার 

গদ্দবষনা সম্পন্ন। 

সংখ্যা ১.০০   ৪ -    - এই গদ্দবষনা 

কার্ যক্রদ্দমর অিীন 

অদ্দটাবর/১৭ হদ্দত 

সদশ পধরশ যন কার্ যক্রম 

শুরু হদ্দে। 

(২) ধনরাপদ 

অধিবাসন এবং 

প্রবাসী ও ধবদ্দদশ 

গমদ্দনচ্ছু কমীদ্দদর 

কল্যার্ ধনধিতকরর্ 

 

 

 

১০ 

(২.১) ধনরাপদ অধিবাসন 

সংক্রান্ত ধবধি-ধবিান 

প্রধতপালন পর্ যদ্দবক্ষ্র্ 

(২.১.১) অধিদ্দর্াগ ধনষ্পধত্তর উদ্দেযগ 

গ্রহনকৃত 

% ১.০০ ৬৫ ১০০ ৯০ ১০০    ১০০  

(২.২) সচেতনতামূলক 

কার্ যক্রম সম্পাদন 

(২.২.১)প্রচাধরত ধবজ্ঞধি  

(ইদ্দলকট্রধনক, ধপ্রন্ট) 

সংখ্যা ২.০০ ২৫ ২৮ ৩০ ৮    ৮ স্থানীয় পধত্রকায় এবং 

ধিস চযাদ্দনদ্দলর 

মাধ্যদ্দম প্রচাধরত। 

(২.২.২)ধবতরর্কৃত অধিবাসন 

সংক্রান্ত পুধিকা  

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

২.০০ ০.৩৮ ০.৪০ ৫.০০ ১.৩০    ১.৩০  

(২.২.৩)প্রদধশ যত সদ্দচতনতামূলক 

ধলিদ্দলট, সপাষ্টার, ব্যানার 

সংখ্যা 

(হার্ার) 

২.০০ ৫৫ ৫৮ ৬৩ ১৬    ১৬  

(২.২.৪) প্রবাসী কল্যার্ সিদ্দের 

মাধ্যদ্দম ধবদ্দদশগামী কমীদ্দদর সহায়তা 

% ২.০০  ১০০ ১০০ ১০০    ১০০  

(২.৩) ধিসা সতযায়ন/ 

র্াচাই (অনলাইনসহ) 

 

 

(২.৩.১)ধিসা/চাধহদাপত্র র্াচাইকৃত 

(অনলাইনসহ) 

% ১.০০   ১০০ ১০০    ১০০  



সকৌশলগত উদ্দেশ্য সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ধন

র্ যায়ক ২০১৭-

১৮ 

অর্যন-২০১৭-১৮ সমাট মন্তব্য 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ম 

সকায়াটার 

(জুলাই-

সসদ্দে:/১৭ 

২য় 

সকায়াটার 

(অদ্দটা-

ধিদ্দস:/১৭ 

৩য় 

সকায়াটার 

(র্ানু-

মাচ য/১৮ 

৪র্ য 

সকায়াটার 

(এধপ্রল-

জুন/১৮ 

(৩) দক্ষ্ র্নশধি 

বতধর 

৩৩ (৩.১) প্রধশক্ষ্র্ প্রদান (৩.১.১) প্রধশধক্ষ্ত পুরুষ কমী     সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

১৫.০০ ০.৭৮ ০.৭৫ ১.৩০ ০.৩৩    ০.৩৩  

(৩.১.২) প্রধশধক্ষ্ত নারী কমী সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

১৫.০০ ০.৬২ ০.৫৫ ০.৭০ ০.১৭    ০.১৭  

(৩.২) প্রধশক্ষ্র্ প্রদাদ্দন 

সক্ষ্মতা বৃধি 

(৩.২.১) টিটিধসসমূহদ্দক ই-মধনটধরং 

এর আওতায় আনয়ন  

সংখ্যা ১.০০  ১০ ২৫ ১০    ১০  

(৩.২.২) প্রধশক্ষ্কদ্দদর ববদ্দদধশক 

প্রধশক্ষ্র্ 

সংখ্যা ১.০০  ৫০ ৬০ ৩৫    ৩৫  

(৩.২.৩) এদ্দপ্রধন্টসধশপ প্রধশক্ষ্দ্দর্র 

আওতায় ধনবন্ধনকৃত ধশক্ষ্ানধবধশ’র 

সংখ্যা 

র্ন 

 

১.০০  ৩৮ ১২০০ ৮০০    ৮০০  

(৪) সরধমট্যাদ্দন্সর 

প্রবাহ বৃধিদ্দত 

সহায়তা প্রদান  

২ (৪.১) ববি উপাদ্দয় 

ববদ্দদধশক মুদ্রা সপ্ররদ্দর্ 

প্রবাসীদ্দদর উদ্ধুিকরর্ 

(৪.১.১) প্রচার কার্ যক্রম আদ্দয়াধর্ত 

(সিা/ধিধিং/ ইদ্দলকট্রধনক ধপ্রন্ট/ 

ধমধিয়া) 

সংখ্যা 

 

২.০০ ২২ ২৮ ৩০ ১২    ১২ ইদ্দলকধট্রক/ধপ্রন্ট 

ধমধিয়ায় স্থানীয়িাদ্দব 

ধবজ্ঞধি প্রচার এবং 

৪টি সিার আদ্দয়ার্ন। 

 


