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১.  ংস্থায রুকল্প, ভবরক্ষ্য, ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ এফং প্রধান কাম যাফরী 

 
 

১.১ রুকল্প (Vision) 

 

 ফায জন্য ভান ভফচায প্রদ্দফাভধকায ভনভিত কদ্দয সুভফচায প্রাভিয থ সুগভ কযা। 

 

১.২ ভবরক্ষ্য (Mission) 

 

    অআনগত ায়তা প্রদান অআন নুাদ্দয গভযফ জনগণদ্দক উচ্চ ভানম্পন্ন অআনগত ায়তা 

প্রদান কযা  

  

১.৩ ককৌরগত উদ্দেশ্যমূঃ 

 

   ক. ভফচায প্রাভিদ্দত ভবগম্যতা; 

   খ. অআনগত ায়তা কাম যক্রদ্দভ দক্ষ্তা বৃভি; 

   গ. অআনগত ায়তা ভফস্তাদ্দয দ্দচতনতামূরক কাম যক্রভ; 

ঘ. ভফকল্প ভফদ্দযাধ ভনষ্পভি িভত প্রদ্দয়াদ্দগয ভাধ্যদ্দভ ভাভরাজট হ্রা এফং 

ঙ. অআনগত ভক্ষ্া ভফস্তায। 
    
 

১.৪ কাম যাফরী (Function) 

 

   ক. ন্যায় ভফচাদ্দয জ ভবগম্যতা ভনভিত কযা; 

   খ. অভথ যকবাদ্দফ চ্ছর,ায়-ম্বরীন এফং নানাভফধ অথ য-াভাভজক কাযদ্দণ ভফচায প্রাভিদ্দত 

ভথ য ভফচাযপ্রাথীগদ্দণয অআনগত ায়তা াওয়ায কমাগ্যতা ভনরুণ ও  উা প্রদান ম্পভকযত 

ভফলদ্দয় নীভতভারা প্রণয়ন কযা; 

   গ. ভফকল্প ভফদ্দযাধ ভনষ্পভিয ভাধ্যদ্দভ ভাভরাজট হ্রা কযা; 

   ঘ. অআনগত  ায়তা প্রদান কভ যসূচীয ভফস্তায, ভাদ্দনান্নয়ন ও ভফকাদ্দ ভফভবন্ন প্রকল্প গ্রণ কযা; 

ঙ. অআনগত ায়তা প্রদাদ্দনয রদ্দক্ষ্য ভক্ষ্া ও গদ্দফলণামূরক কাম যক্রভ গ্রণ ও ভযচারনা কযা; 

চ. অআনগত ায়তা ম্পদ্দকয জনগণদ্দক দ্দচতন কযায রদ্দক্ষ্য কযভডও, কটভরভবন, ংফাদত্র 

ও ন্যান্য ভভভডয়ায ভাধ্যদ্দভ ব্যাক প্রচায কযা; 

 ছ. কজরা কভভটি ফা ভফদ্দল কভভটি কর্তযক প্রতযাখ্যাত অদ্দফদন ফা দযখাস্ত ভফদ্দফচনা কযা; 

 জ. সুপ্রীভ ককাট য কভভটি,কজরা কভভটি এফং ভফদ্দল কভভটিয কাম যাফরী তদাযভক ও ভনয়ন্ত্রণ এফং 

উাদ্দদয কাম যাফরী দ্দযজভভদ্দন ভযদ যন কযা; 
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   ঝ. অআনগত ভক্ষ্া ভফস্তাদ্দযয দদ্দক্ষ্ গ্রণ কযা;  

   ঞ. অআনগত তথ্য জরবয কযা;  

   ট. উর্য যক্ত দাভয়ত্ব ও কতযব্যমূ ম্পাদদ্দনয জন্য প্রদ্দয়াজনীয় কম ককান কাজ ক    

 

 

 .                                        

 
 

                    -                      -                                 

                                                                         

৬৪                                                                      

                                                                                  

   ১-                      ১    ৬৮৭                              )    

                                                                         

            

 

৩.                    

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকায ায়, দভযদ্র, ভনম যাভতত কর কেণীয ভানুদ্দলয ভফচায প্রদ্দফ 

ভধকাযদ্দক দ্দফ যাচ্চ গুরুত্ব অদ্দযা কদ্দয দ্দফ যািভ জ ন্থায় অআভন কফা প্রাভি ভনভিত কযায 

রদ্দক্ষ্য  যকাভয অআভন কফায ভাদ্দনান্নয়দ্দন ায়তা প্রদান  প্রকদ্দল্পয অওতায় যকাযী থ যায়দ্দন 

২০১৫-২০১৬ থ যফছদ্দয ংস্থায ককন্দ্রীয় কাম যারদ্দয় যকাভয অআভন ায়তায় জাতীয় কল্পরাআন 

১৬৪৩০ করদ্দন্টায স্থান কদ্দয। ২৮ এভপ্রর, ২০১৬ ভরঃ জাতীয় অআনগত ায়তা ভদফদ্দ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কখ াভনা  যকাভয অআভন ায়তায় 

জাতীয় কল্পরাআন -১৬৪৩০ এয শুব উদ্দবাধন কদ্দযন। উদ্দবাধদ্দনয য কথদ্দকআ উক্ত কটার ফ্রী ১৬৪৩০ 

কল্পরাআন নম্বদ্দয াযা কদ দ্দত গভণত ায় ও াধাযণ ভানুল অআভন যাভ য ও তদ্দথ্যয জন্য 

কপান কর কদ্দয মাদ্দচ্ছ। এ করদ্দন্টায দ্দত ফতযভাদ্দন অআনগত যাভ য, তথ্যদ্দফা ও ভরগ্যার 

কাউভিভরং কফামূ কদয়া দ্দচ্ছ মা ায় ভানুদ্দলয অআভন ভধকায সুযক্ষ্ায় কাম যকয ফদা  

যাখদ্দছ।    ১-                              ৬ ৩ ৩                          
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৭.                                 

 

ভফকল্প িভতদ্দত ভফদ্দযাধ ভনষ্পভি াযা ভফদ্দে ভদন ভদন জনভপ্রয় দ্দয় উদ্দঠদ্দছ। াভিপূণ য উাদ্দয় 

ভফদ্দযাধীয় ক্ষ্গদ্দণয ম্মভতদ্দত একটি ভিাদ্দি উনীত ওয়ায় ভফকল্প ভফদ্দযাধ ভনষ্পভি। ফাংরাদ্দদদ্দ 

সু-দীঘ যকার মাফৎ ভভভাংা ভধ্যস্থতা কাম যক্রভ ভযচারনায জন্য অদারত ব্য  ত অআনম্মত ন্য 

ককান প্রভতষ্ঠাদ্দনয ভস্তত্ব দৃশ্যভান ভছর না। অআন ও ভফচায ভফবাদ্দগয ধীদ্দন জাতীয় অআনগত 

ায়তা প্রদান ংস্থা   কজরা ভরগ্যার এআড ভপ প্রথভ অআন স্বীকৃত প্রভতষ্ঠান মা ভভভাংা ফা 

ভধ্যস্থাতায ভাধ্যদ্দভ ক্ষ্গদ্দণয ভধ্যকায ভফদ্দযাধ ভনষ্পভি কযদ্দত                   । এআ 

উদ্দেশ্য ফাস্তফায়দ্দন অআন, ভফচায ও ংদ ভফলয়ক ভন্ত্রণারদ্দয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ২০১৩ াদ্দর 

অআনগত ায়তা প্রদান অআন, ২০০০ এয ংদ্দাধনী ভফর জাতীয় ংদ্দদ উত্থান কদ্দযন এফং 

ফ যম্মভতক্রদ্দভ ংদ্দদ া ওয়ায ভাধ্যদ্দভ ২০১৩ াদ্দরয ৬২ নং অআন ফদ্দর ২১ (ক) ধাযা এ 

অআদ্দন ির্ভ যক্ত কযা য়। এয যফতীদ্দত অআন, ভফচায ও ংদ ভফলয়ক ভন্ত্রণারদ্দয়য অআন ও 

ভফচায ভফবাগ ৯আ কপব্রুয়াযী, ২০১৫ ভর: তাভযদ্দখ  অআনগত ায়তা প্রদান (অআভন যাভ য ও 

ভফকল্প ভফদ্দযাধ ভনষ্পভি) ভফভধভারা, ২০১৫  প্রজ্ঞান জাযী কদ্দয। এ অআন ও ভফভধভারায অওতায় 

কজরা ভরগ্যার এআড ভপায ভাভরা       কযায পূদ্দফ য এফং       ভাভরা  উবয় কক্ষ্দ্দত্রআ 

অদ্দাল ভভভাংা ভাধ্যদ্দভ  ভফকল্প  িভতদ্দত                ভনষ্পভিয ক্ষ্ভতাপ্রাি ন। 

 

   ১-                                      ভফকল্প  িভতদ্দত               

৩৬  ৯৫                                           ৩১    ৯৬ ৫৪৮ - (      
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