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বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর কর্ মসম্পােদের সাচব মকচিত্র 

 

সাম্প্রচতক অজমে, িযাদলঞ্জ, এবাং ভচবষ্যৎ পচরকল্পো 

 
 

সাম্প্রচতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাে অজমেসমূহ: 

 
চবগত চতে অর্ মবছদর ১৮০০ টি আদবেদের চবপরীদত র্াচসক কল্যাণ ভাতা (িলর্াে কার্ ম ৭৭২৪ টি সহ) বাবে ২৭.২২ বকাটি 

টাকা, সািারণ চিচকৎসার জন্য ৫০৭২ টি আদবেদের চবপরীদত ৪.২৬ বকাটি টাকা, ১১ বর্দক ২০ বগ্রদর্র (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বেচণ) 

সরকাচর কর্ মিারীদের ৩৩.৫৪ হাজার বছদল বর্দয়দক চশক্ষ্াবৃচি চহদসদব ৯.২৬ বকাটি টাকা, িাকচররত অবস্থায় মৃত কর্ মিারীর 

পচরবাদরর ১৬৭৩ টি আদবেদের চবপরীদত বর্ৌর্বীর্া চহদসদব এককাচলে ১৬.৭৪ বকাটি টাকা আচর্ মক অনুোে প্রোে করা 

হদয়দছ। সরকাচর কর্ মিারীদের োফে/অদযযচষ্টচক্রয়ার জন্য ১৩৩২ টি আদবেদের চবপরীদত ৩.২৩ বকাটি টাকা আচর্ মক অনুোে 

প্রোে করা হদয়দছ।  

 

সর্স্যা ও িযাদলঞ্জসমূহ: 

 

অত্র কার্ মালদয়র প্রিাে সর্স্যা হদে অচফদসর জায়গা সাংকট, প্রদয়াজেীয় জায়গা ো র্াকায় কর্ মিারীদের কাদজর ব্যাঘাত ঘটদছ। 

এ জন্য েতুে কদক্ষ্র ব্যবস্থা করা প্রদয়াজে।  

      

 

 চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর ভচবষ্যৎ কর্ মপচরকল্পো: 

 বসবা গ্রহণকারীদের দ্রুততার সাদর্ বসবা প্রোে করা; 

 কার্ মক্রর্ চর্চজটাইজ করা।  

 

 

২০১৯-২০২০ অর্ ম বছদরর সম্ভাব্য প্রিাে অজমেসমূহ: 

 ওয়েবসাইট চালুকরণ। 

 বসবা পদ্ধচত (চশক্ষ্াবৃচি, োফে/অদযযচষ্টচক্রয়া, ও বর্ৌর্বীর্ার এককালীে অনুোে) সহরজকরণ ও দ্রুত চেষ্পচি করা।  

 র্াচসক কল্যাণ অনুোে এর চরকেসাইল সফটওয়যার স্থাপদের র্াধ্যদর্ ব্যাাংদকর সাদর্ চরকেসাইল করা। 
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উপক্রর্চণকা (Preamble) 
 

 

 

বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম, চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর প্রাচতষ্ঠাচেক েক্ষ্তা বৃচদ্ধ, স্বেতা ও 

জবাবচেচহতা বজারোর করা, সুশাসে সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার চেচিতকরদণর র্াধ্যদর্ 

রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দের লদক্ষ্য - 

 

উপপচরিালক, বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম, চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

 

 

 

 এবাং 

 

 

 

র্হাপচরিালক (সচিব), বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম এর র্দধ্য ২০১৯ সাদলর জুে র্াদসর ২০ তাচরদে এই 

বাচষ মক কর্ মসম্পােে চুচি স্বাক্ষ্চরত হল। 

 

এই চুচিদত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ চেম্নচলচেত চবষয়সমূদহ সম্মত হদলে: 
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বসকশে - ১ 
 

বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম, চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর রূপকল্প (Vision), অচভলক্ষ্য 

(Mission), বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ মাবচল। 
 

১.১ রূপকল্প (Vision):  
 
প্রজাতদত্রেরর কর্ মিারীদেরদক বসবাপ্রোদের লদক্ষ্য ববার্ মদক একটি েক্ষ্, যুদগাপদর্াগী এবাং তথ্য-প্রযুচিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্রচতষ্ঠাে 

চহদসদব গদে বতালা।   

 

১.২ অচভলক্ষ্য (Mission): 
 
চবচভন্ন বসবা প্রোদের র্াধ্যদর্ প্রজাতদত্রেরর অসার্চরক কাদজ চেদয়াচজত ববাদর্ মর অচিদক্ষ্দত্রর সকল কর্ মিারী এবাং তাঁদের 

পচরবারবদগ মর কল্যাণ সািদে প্রদয়াজেীয় সহায়তা প্রোে। 

 

  

1.3 বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

1. কর্ মিারীদের কল্যাণ চেচিতকরণ। 

2. স্বেতা ও জবাবচেচহতা চেচিতকরণ। 

 

 

১.৪ কার্ মাবচল (Functions): 

 
1. অক্ষ্র্তাজচেত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্ মিারীগদণর পচরবাদরর জন্য র্াচসক কল্যাণভাতা প্রোে; 

2. কর্ মরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী কর্ মিারীর পচরবারদক বর্ৌর্বীর্ার এককালীে অনুোে প্রোে; 

3. কর্ মিারী ও তাঁর পচরবাদরর সেস্যদের জন্য সািারণ চিচকৎসা অনুোে প্রোে; 

4. ১১ বর্দক ২০ বগ্রদর্র (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বেচণ) কর্ মরত সরকাচর কর্ মিারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্ মিারীর 

অেচিক দু’ সযাদের জন্য চশক্ষ্াবৃচি প্রোে; 

5. কর্ মিারীদের চেদজর ও পচরবাদরর সেস্যদের জন্য োফে/অদযযচষ্টচক্রয়ার অনুোে প্রোে; 

6. সরকারর কর্ মচারীদের দ্বারা পররচারলত ক্লাব/করর্উরনটি বসন্টার পররচালনা/সাংস্কার/সম্প্রসারণ/ বর্রার্দতর 

জন্য অনুোন প্রোন; 

7. কর্ মরত সরকাচর কর্ মিারী ও তাদের সযােদের জন্য প্রচতবছর ক্রীো প্রচতদর্াচগতার আদয়াজে, ইতযাচে। 
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বসকশে -২ 

বকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাচিকার, কার্ মক্রর্, কর্ মসম্পােে সূিক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ 
 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্াে 

 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােে সূিক একক 

 

কর্ মসম্পাে

ে সূিদকর 

র্াে 

প্রকৃত অজমে লক্ষ্যর্াত্রা/চেণ মায়ক  ২০১৯-২০ প্রদক্ষ্পণ 

২০২০-২১ 

প্রক্ষ্দপণ 

২০২১-২২ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অচত উির্  উির্  িলচত র্াে  িলচত র্াদের 

চেদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[১] 

কর্ মিারীদের 

কল্যাণ 

চেচিতকরণ 

 

৬০ 

[১.১] অক্ষ্র্তার কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্ মিারীগদণর 

পচরবাদরর জন্য র্াচসক 

কল্যাণভাতা প্রোে 

[১.১.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেে চেষ্পচির 

সর্য় 

গে কার্ মচেবস ১০.০ ১৫ ১৫ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২] কর্ মরত অবস্থায় 

মৃতুযবরণকারী কর্ মিারীর 

পচরবারদক বর্ৌর্বীর্ার এককালীে 

অনুোে প্রোে 

[১.২.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেে চেষ্পচির 

সর্য় 

গে কার্ মচেবস ১০.০ ১৫ ১৫ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.৩] কর্ মিারী ও তাঁর পচরবাদরর 

সেস্যদের জন্য চিচকৎসা অনুোে 

প্রোে 

[১.৩.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেে চেষ্পচির 

সর্য় 

গে কার্ মচেবস ০৮.০ ৩০ ৩০ ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ৩০ ২২ ২২ 

[১.৪] কর্ মিারীর সযােদের 

চশক্ষ্াবৃচি প্রোে 

[১.৪.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেে চেষ্পচির 

চেি মাচরত সর্য় 

তাচরে/ 

সর্য় 

০৮.০ ১১ জুে, 

২০১৮  

২০ জুে, 

২০১৯ 

২০ জুে, 

২০২০ 

২২ জুে, 

২০২০ 

২৪ জুে, 

২০২০ 

২৬ জুে, 

২০২০ 

২৭ জুে, 

২০২০ 

২০ জুে, 

২০২১ 

২০ জুে, 

২০২২ 

[১.৫] কর্ মিারী ও পচরবাদরর 

সেস্যদের জন্য োফে/ 

অদযযচষ্টচক্রয়ার অনুোে প্রোে 

[১.৫.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেে চেষ্পচির 

সর্য় 

গে কার্ মচেবস ০৮.০ ১৩ ১৩ ৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ ৭ 

[১.৬] কর্ মিারী ও তাঁদের সযােদের 

জন্য বাচষ মক ক্রীো প্রচতদর্াচগতা 

আদয়াজে 

[১.৬.১] বাচষ মক ক্রীো 

প্রচতদর্াচগতা 

আদয়াজদের চেি মাচরত 

সর্য় 

তাচরে/ 

সর্য় 

০৮.০ ০২ 

বফব্রুয়াচর,  

২০১৮ 

০১ র্াি ম, 

২০১৯ 

২৮ 

বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

০৭ র্াি ম, 

২০২০ 

১৫ র্াি ম,  

২০২০ 

২০ র্াি ম, 

২০২০ 

৩০ র্াি ম, 

২০২০ 

২৮ 

বফব্রুয়াচর, 

২০২১ 

২৮ 

বফব্রুয়াচর, 

২০২২ 

[১.৭]  বপেশদের আদবেে অগ্রায়ে [১.৭.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেে চেি মাচরত 

সর্দয়র র্দধ্য অগ্রায়ে 

গে 

কার্ মচেবস 
০৮.০ - - ৭ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ৭ ৭ 

[২] 

স্বেতা ও 

জবাবচেচহতা 

চেচিতকরণ 

২০ [২.১] অনুোদের অর্ ম EFT এর 

র্াধ্যদর্ বপ্ররণ 

[২.১.১]  চেি মাচরত 

সর্দয়র র্দধ্য 

িালুকরণ 

তাচরে/ 

সর্য় 

০৬.০ - - ৩১ 

চর্দসম্বর/ 

২০১৯ 

৫ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

১০ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

১৫ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

- - 

[২.২] ওয়েবসাইট চালুকরণ [২.২.১]  প্রদয়াজেীয় 

সর্য় 

গে 

কার্ মচেবস 

০৮.০ - - ১০ র্াি ম, 

২০২০ 

১৫ র্াি ম, 

২০২০ 

২০ র্াি ম, 

২০২০ 

২৫ র্াি ম, 

২০২০ 

৩০ র্াি ম, 

২০২০ 

-  

[২.৩] সাধারণ রচরকৎসা অনুোন 

কার্ মক্রর্ সফটওয়যাদরর র্ােদর্ 

সম্পােন 

[২.৩.১]  চেি মাচরত 

সর্দয়র র্দধ্য 

িালুকরণ 

তাচরে/ 

সর্য় 

০৬.০ - - ৩১ 

চর্দসম্বর/ 

২০১৯ 

৫ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

১০ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

১৫ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াচর/ 

২০২০ 

- - 

বর্াট ৮০    ৮০          
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মাঠ পর্ যায়ের আবশ্যিক ককৌশলগত উয়েিসমূহ, ২০১৯-২০২০ 

(দর্াট েম্বর-২০)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত উদেদশ্যর 

র্াে (Weight of  

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােে সূিক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােে সূিদকর 

র্াে (Weight of  

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রার র্াে-২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অচত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ (Good) িলচত র্াে 

(Fair) 

িলচত র্াদের চেদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তচরক কর্ মকাদে 

স্বেতা বৃচদ্ধ ও জবাবচেচহ 

চেচিতকরণ 

৬ 

[১.১] বাচষ মক কর্ মসম্পােে চুচি 

বাস্তবায়ে 

[১.১.১] সরকাচর কর্ মসম্পােে ব্যবস্থাপো সাংক্রায 

প্রচশক্ষ্ণসহ অন্যান্য চবষদয় প্রচশক্ষ্ণ আদয়াচজত 
জেঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এচপএ টিদর্র র্াচসক সভার চসদ্ধায বাস্তবাচয়ত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.১.৩] ২০১৮-২০১৯ অর্ মবছদরর বাচষ মক কর্ মসম্পােে 

চুচির মূল্যায়ে প্রচতদবেে উর্ধ্মতে কর্তমপদক্ষ্র চেকট োচেল 
তাচরে ০.৫ ২৪ জুলাই, ২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 

৩০ জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ জুলাই, 

২০১৯ 
০১ আগস্ট, ২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০২০ অর্ মবছদরর বাচষ মক কর্ মসম্পােে 

চুচির অি ম-বাচষ মক মূল্যায়ে প্রচতদবেে উর্ধ্মতে কর্তমপদক্ষ্র 

চেকট োচেল 

তাচরে ০.৫ 
১৩ জানুয়াচর, 

২০২০ 

১৬ জানুয়াচর, 

২০২০ 

১৭ জানুয়াচর, 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াচর, 

২০২০ 

২১ জানুয়াচর, 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধািার বকৌশল ও তথ্য 

অচিকার বাস্তবায়ে 
[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধািার কর্ মপচরকল্পো বাস্তবাচয়ত % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অচভদর্াগ প্রচতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ে 

[১.৩.১] চেচে মষ্ট সর্দয়র র্দধ্য অচভদর্াগ চেষ্পচিকৃত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অচভদর্াগ চেষ্পচি সাংক্রায র্াচসক প্রচতদবেে 

উর্ধ্মতে অচফদস োচেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ০৯ - 

[১.৪] বসবা প্রোে প্রচতশ্রুচত 

হালোগােকরণ ও বাস্তবায়ে 

[১.৪.১] বসবা প্রোে প্রচতশ্রুচত হালোগােকৃত % ১.০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] চেি মাচরত সর্দয় ত্রত্রর্াচসক বাস্তাবায়ে প্রচতদবেে 

উর্ধ্মতে অচফদস োচেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] বসবাগ্রহীতাদের র্তার্ত পচরবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা িালুকৃত তাচরে ০.৫ 
৩১ চর্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াচর, 

২০২০ 

৭ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

১৭ 

বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

২৮ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

[২] কর্ মসম্পােে 

গচতশীলতা আেয়ে ও 

বসবার র্াে বৃচদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-ফাইচলাং পদ্ধচত বাস্তবায়ে [২.১.১] সকল শাোয় ই-েচর্ ব্যবহার % ১.০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.১.২] ই-ফাইদল েচর্ চেষ্পচিকৃত % ১.০ ৭০% ৬৫% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.১.৩] ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত % ১.০ ৬০% ৫৫% ৫০% ৪৫% ৪০% 

[২.২] উদ্ভাবেী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ে 

প্রকল্প বাস্তবায়ে 

[২.২.১] ন্যযেতর্ একটি উদ্ভাবেী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প 

িালুকৃত 

তাচরে ১.০ ১১ র্াি ম, 

২০২০ 

১৮ র্াি ম, 

২০২০ 

২৫ র্াি ম, 

২০২০ 

১ এচপ্রল, 

২০২০ 

৮ এচপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩] চপ আর এল শুরুর ২ র্াস পূদব ম 

সাংচিষ্ট কর্ মিারীর চপআরএল ও ছুটি 

েগোয়েপত্র জারী করা 

[২.৩.১] চপ আর এল আদেশ জারীকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি েগোয়ে পত্র জারীকৃত % 
১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য বাতায়ে হালোগােকরণ [২.৪.১] অচফদসর সকল তথ্য হালোগােকৃত % ২.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত উদেদশ্যর র্াে 

(Weight of  

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােে সূিক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােে সূিদকর 

র্াে (Weight of  

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/চেণ মায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অসািারণ ( 

(Excellent ) 

অচত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ (Good) িলচত র্াে 

(Fair) 

িলচত র্াদের 

চেদম্ন (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আচর্ মক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপোর উন্নয়ে 
৬ 

[৩.১] বাদজট বাস্তবায়দে উন্নয়ে [৩.১.১] বাদজট বাস্তবায়ে পচরকল্পো প্রণীত তাচরে 
১.০ 

 ১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

 ৩০ আগস্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রর্াচসক বাদজট বাস্তবায়ে প্রচতদবেে 

োচেলকৃত 

সাংখ্যা 
১.০ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পচির 

হালোগাে তাচলকা প্রস্তুত করা 

[৩.২.১] স্থাবর সম্পচির তাচলকা হালোগােকৃত তাচরে ০.৫ ০৩ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

১১ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

১৮ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

২৫ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

০৪ র্াি ম, 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পচির হালোগােকৃত তাচরে ০.৫ ০৩ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

১১ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

১৮ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

২৫ বফব্রুয়াচর, 

২০২০ 

০৪ র্াি ম, 

২০২০ 

[৩.৩] অচর্ট আপচি চেষ্পচি 

কার্ মক্রদর্র উন্নয়ে 

[৩.৩.১] ব্রর্সীট জবাব বপ্রচরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অচর্ট আপচি চেষ্পচিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারদেট চবলসহ ইউটিচলটি 

চবল পচরদশাি 

[৩.৪.১] চবচসচস/চবটিচসএল এর ইন্টারদেট চবল 

পচরদশাচিত 

% 
১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] বটচলদফাে চবল পচরদশাচিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] চবদুৎ চবল পচরদশাচিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আচর্ উপপচরিালক, বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম, চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর প্রচতচেচি চহদসদব 

বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববাদর্ মর র্হাপচরিালক (সরচব) এর চেকট অঙ্গীকার করচছ বর্, এ চুচিদত বচণ মত 

ফলাফল অজমদে সদিষ্ট র্াকব। 

 

 
আচর্ র্হাপচরিালক (সচিব), বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববাদর্ মর প্রচতচেচি চহদসদব উপপচরিালক, বাাংলাদেশ 

কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম, চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর চেকট অঙ্গীকার করচছ বর্, এ চুচিদত বচণ মত ফলাফল 

অজমদে প্রদয়াজেীয় সহদর্াচগতা প্রোে করব। 

 

 

 
স্বাক্ষ্চরত: 

 

 

 

 

 
উপপচরিালক 

বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম 

চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা। 

 

          ২০/০৬/২০১৯ 

              তাচরে 

 

 

 

 

 

 

 
র্হাপচরিালক (সরচব) 

বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম 

ঢাকা। 

 

            ২০/০৬/২০১৯ 
              তাচরে 
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সাংদর্াজেী-১: 

 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

 
বা.ক.ক.দবা বাাংলাদেশ কর্ মিারী কল্যাণ ববার্ ম 
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সাংদর্াজেী-২: কর্ মসম্পােে সূিকসমূহ, বাস্তবায়েকারী এবাং পচরর্াপ পদ্ধচত এর চববরণ: 

ক্রচর্ক 

েম্বর 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােে 

সূিকসমূহ 

চববরণ বাস্তবায়েকারী ইউচেট পচরর্াপ পদ্ধচত এবাং উপািসূত্র সািারণ 

র্যব্য 

০১ অক্ষ্র্তাজচেত কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্ মিারীগদণর 

পচরবাদরর জন্য র্াচসক 

কল্যাণভাতা প্রোে 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির সর্য় 

 

সরকাচর ও  বা.ক.ক.দবা. এর এদিয়ারভুি ১৯টি 

স্বায়ত্বশাচসত সাংস্থার অক্ষ্র্তাজচেত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত 

ও মৃত কর্ মিারীগদণর পচরবারদক আচর্ মক সহায়তা 

প্রোদের জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে চেষ্পচির সর্য় 

বা.ক.ক.দবা. চবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে চেষ্পচির জন্য 

প্রদয়াজেীয় কার্ মচেবস। বা.ক.ক.দবা. 

চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর চেজস্ব 

প্রচতদবেে 

 

০২ কর্ মরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী 

কর্ মিারীর পচরবারদক বর্ৌর্বীর্ার 

এককালীে সহায়তা প্রোে 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির সর্য় 

সরকাচর ও  বা.ক.ক.দবা. এর এদিয়ারভুি ১৯টি 

স্বায়ত্বশাচসত সাংস্থার কর্ মিারী কর্ মরত অবস্থায় মৃতুযবরণ 

করদল মৃত কর্ মিারীর পচরবারদক আচর্ মক সহায়তা 

প্রোদের জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে চেষ্পচির সর্য় 

বা.ক.ক.দবা. চবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে চেষ্পচির জন্য 

প্রদয়াজেীয় কার্ মচেবস। বা.ক.ক.দবা. 

চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর চেজস্ব 

প্রচতদবেে 

 

০৩ কর্ মিারী ও তাঁর পচরবাদরর 

সেস্যদের জন্য সািারণ চিচকৎসা 

অনুোে প্রোে 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির সর্য় 

 

সরকাচর ও  বা.ক.ক.দবা. এর এদিয়ারভুি ১৯টি 

স্বায়ত্বশাচসত সাংস্থার কর্ মিারীর চেজ ও পচরবারদক 

সািারণ চিচকৎসা অনুোে প্রোদের জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেে চেষ্পচির সর্য়সীর্া 

বা.ক.ক.দবা. চবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকার বাছাই 

কচর্টি এবাং উপকচর্টি 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে চেষ্পচির জন্য 

প্রদয়াজেীয় কার্ মচেবস। বা.ক.ক.দবা. 

চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর চেজস্ব 

প্রচতদবেে 

 

০৪ কর্ মিারীর সযােদের চশক্ষ্াবৃচি 

প্রোে 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির চেি মাচরত 

সর্য় 

১১ বর্দক ২০ বগ্রদর্র (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বেচণ) কর্ মরত 

সরকাচর কর্ মিারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্ মিারীর 

সযােদের চশক্ষ্াবৃচি প্রোদের জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির সর্য়সীর্া। 

বা.ক.ক.দবা এর চসদলট 

চবভাগীয় কার্ মালয় 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে চেষ্পচির জন্য 

প্রদয়াজেীয় কার্ মচেবস। ঢাকা চবভাগীয় 

কার্ মালদয়র প্রচতদবেে 

 

০৫ কর্ মিারীর ও তাঁর পচরবাদরর 

সেস্যদের জন্য 

োফে/অদযযচষ্টচক্রয়ার অনুোে 

প্রোে  

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির সর্য় 

কর্ মিারীর ও তাঁর পচরবাদরর সেস্যদের জন্য 

োফে/অদযযচষ্টচক্রয়ার অনুোদের স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির সর্য়সীর্া 

বা.ক.ক.দবা. চবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে চেষ্পচির জন্য 

প্রদয়াজেীয় কার্ মচেবস। বা.ক.ক.দবা. 

চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর চেজস্ব 

প্রচতদবেে 

 

০৬ কর্ মরত সরকাচর কর্ মিারী ও 

তাদের সযােদের জন্য প্রচতবছর 

ক্রীো প্রচতদর্াগীতার আদয়াজে 

চেি মাচরত সর্দয়র র্দধ্য 

আদয়াজে 

বা.ক.ক.দবা. চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর ব্যবস্থাপোয় 

কর্ মরত সরকাচর কর্ মিারী ও তাদের সযােদের জন্য ঢাকা 

চবভাদগর আওতািীে ১৩টি বজলা চেদয় প্রচতবছর বাচষ মক 

ক্রীো প্রচতদর্াগীতা আদয়াজদের সর্য়সীর্া 

বা.ক.ক.দবা. চবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

বছদরর একটি চেি মাচরত সর্দয়র র্দধ্য বাচষ মক 

ক্রীো প্রচতদর্াগীতা আদয়াজে। বা.ক.ক.দবা. 

চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর চেজস্ব 

প্রচতদবেে 

 

০৭ অচভদর্াগ চেষ্পচি চেষ্পচির সর্য় অচভদর্াগ চেষ্পচির সর্য়সীর্া বা.ক.ক.দবা. চবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

অচভদর্াগ চেষ্পচির সর্য়সীর্া। বা.ক.ক.দবা. 

চবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর চেজস্ব 

প্রচতদবেে  
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সাংদর্াজেী-৩: অন্য েপ্তর/সাংস্থার চেকট সুচেচে মষ্ট কর্ মসম্পােে িাচহোসমূহ সূিকসমূহ: 
 

প্রচতষ্ঠাদের 

োর্ 

সাংচিষ্ট কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােে সূিক উি প্রচতষ্ঠাদের চেকট 

িাচহো/প্রতযাশা 

িাচহো/প্রতযাশার বর্ৌচিকতা প্রতযাশা পূরণ ো হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

প্রিাে কার্ মালয় অক্ষ্র্তাজচেত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কর্ মিারীগদণর পচরবাদরর জন্য র্াচসক 

কল্যাণভাতা প্রোে 

 

 

 

 
স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে 

চেষ্পচির সর্য় 

 

 

 

 
বা.ক.ক.দবা চবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকার জন্য 

বাদজদট বরােকৃত অর্ ম 

সর্য়র্ত প্রাচপ্ত 

 

 

 

 
বসবাগ্রহীতাদের সর্য়র্ত বসবা প্রোে ও বাচষ মক 

কর্ মসম্পােে চুচির বাস্তবায়ে 

 

 

 

 
বসবাগ্রহীতাদের সর্য়র্ত বসবা প্রোে 

সম্ভব হদবো ও বাচষ মক কর্ মসম্পােে 

চুচির সঠিক বাস্তবায়ে সম্ভব হদব ো। 

কর্ মরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী কর্ মিারীর 

পচরবারদক বর্ৌর্বীর্ার এককালীে সহায়তা 

প্রোে 

কর্ মিারী ও তাঁর পচরবাদরর সেস্যদের জন্য 

চিচকৎসা সহায়তা প্রোে 

১১ বর্দক ২০ বগ্রদর্র (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বেচণ) 

কর্ মরত সরকাচর কর্ মিারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত 

কর্ মিারীর অেচিক দু’সযাদের জন্য 

চশক্ষ্াবৃচি/চশক্ষ্াসহায়তা প্রোে 

কর্ মিারীদের চেদজর ও পচরবাদরর সেস্যদের 

জন্য োফে/অদযযচষ্টচক্রয়ার সাহায্য প্রোে 

কর্ মরত সরকাচর কর্ মিারী ও তাঁদের সযােদের 

জন্য প্রচতবছর ক্রীো প্রচতদর্াগীতার আদয়াজে 

চবভাগীয় 

কচর্শোর 

অচফস, ঢাকা 

কর্ মরত কর্ মিারী ও তাঁদের সযােদের জন্য 

বাচষ মক ক্রীো প্রচতদর্াচগতা আদয়াজে  

চেি মাচরত সর্দয়র 

র্দধ্য আদয়াচজত 

চবভাগীয় কচর্শোর, অচফস 

ও অন্যান্য সাংচিষ্ট প্রচতষ্ঠাে 

সঠিক সর্দয় প্রস্তুচতমূলক 

সভার আদয়াজে কদর বাচষ মক 

চবভাগীয় ক্রীো প্রচতদর্াগীতা 

সর্য়র্ত আদয়াজে করা। 

বা.ক.ক.দবা. এর চবভাগীয় আঞ্চচলক কল্যাণ 

কচর্টির সভাপচত চহদসদব চবভাগীয় কচর্শোর 

র্দহােয়, অত্র চবভাদগ কর্ মরত কর্ মিারী ও 

তাঁদের সযােদের জন্য চবভাগীয় বাচষ মক ক্রীো 

প্রচতদর্াচগতার সর্য় চেি মারণ কদর র্াদকে। 

সর্য়র্ত প্রস্তুচতমূলক সভার আদয়াজে 

করা সম্ভব ো হদল অত্র চবভাদগ 

কর্ মরত কর্ মিারী ও তাঁদের সযােদের 

জন্য বাচষ মক চবভাগীয় ক্রীো 

প্রচতদর্াচগতা সর্য়র্ত আদয়াজে করা 

সম্ভব হদব ো। 

জেতা ব্যাাংক অত্র চবভাগীয় কার্ মালয় হদত অনুোদের অর্ ম 

ইএফটি এর র্াধ্যদর্ বপ্ররণ করা  

দ্রুততর্ সর্দয়র 

র্দধ্য অর্ ম বপ্ররণ 

করা  

এযার্ভাইস বলটাদর উদেচেত 

অনুোদের র্ঞ্জুচরকৃত অর্ ম 

বসবাপ্রার্ীর সাংচিষ্ট ব্যাাংক 

চহসাদব দ্রুততর্ সর্দয় 

ইএফটি এর র্াধ্যদর্ বপ্ররণ 

জেতা ব্যাাংক এযার্ভাইস বলটার পাওয়া র্াত্র 

চবচভন্ন অনুোদের র্ঞ্জুচরকৃত অর্ ম বসবাপ্রার্ীর 

সাংচিষ্ট ব্যাাংক চহসাদব দ্রুততর্ সর্দয় ইএফটি 

এর র্াধ্যদর্ বপ্ররণ করদব।  

জেতা ব্যাাংক বসবাপ্রার্ীর সাংচিষ্ট 

ব্যাাংক চহসাদব দ্রুততর্ সর্দয় ইএফটি 

এর র্াধ্যদর্ অর্ ম বপ্ররণ ো করদল 

চসটিদজে িাট মাদর উদেচেত সর্দয়র 

র্দধ্য বসবা প্রোে করা সম্ভব হদবো।   

 

 
 


