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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

উপপররচালক, বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী 

 

এবাং 

 

র্হাপররচালক (সচিব), বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, ঢাকা এর র্দে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০ 
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বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, চবভাগীয় কার্ যালয়, রাজশাহী এর কর্ মসম্পােদনর সারব মকরচত্র 

 

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ, এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

 

সাম্প্ররতক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজমনসমূহ :  

  

কর্ মরত, অবসরপ্রাপ্ত, অক্ষর্ কর্ মকতমা কর্ মচারী ও তাঁদের পররবার এবাং মৃত কর্ মকতমা কর্ মচারীর পররবাদরর কল্যাণাদথ ম রবগত ৩ 

অথ মবছদর (২০১6-২০১7 হদত ২০১8-২০১9) রাজশাহী রবভাগীয় কার্ মালয় হদত বর্াট 23,813 জন সরকারর কর্ মচারী বা তাঁর পররবার 

উপকৃত হদয়দছ। রবগত ৩ অথ ম বছদর র্ারসক কল্যাণ ভাতা বাবে ১৪05 জন, চাকরীরত অবস্থায় মৃত কর্ মচারীর পররবাদরর বর্ৌথবীর্া বাবে 

১145 জন, অদযযরিরক্রয়ার জন্য 1060 জন, রচরকৎসা সাহায্য বাবে ৩402 জন এবাং ১১ বথদক ২০ বগ্রদর্র সরকারর কর্ মচারীদের 

বছদলদর্দয়দের রশক্ষাবৃরি বাবে রবগত ০২ অথ মবছদর 16,801 জন কর্ মচারীদক রশক্ষাবৃরি প্রোন করা হদয়দছ। 280 জন সরকারর 

কর্ মচারীদক অরিদস র্াতায়াদতর জন্য িাি বাদসর সুরবিা প্রোন করা হদয়দছ। এছাড়াও এ কার্ মালদয়র আওতািীন র্রহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ 

বকন্দ্র বথদক রবগত ৩ অথ মবছদর 892 জন র্রহলাদক রবরভন্ন বের্ বকাদস ম প্ররশক্ষন প্রোন করা হদয়দছ।  

 

 

সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জ সমূহ: 

 ববাদর্ মর জনবল কাঠাদর্া অনুর্ায়ী কর্ মরত জনবল কর্ থাকায় বসবা প্রাথীদের কারিত বসবার র্ান উন্নীত করার বক্ষদত্র 

প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে; 

 আধুরনক তথ্য প্রযুরি ব্যবহাদরর বক্ষদত্র আইরসটিদত প্ররশরক্ষত জনবদলর অভাব; 

 চারহোর তুলনায় বাদজট অপ্রতুল।  

 

রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহীর ভরবষ্যত পররকল্পনা: 

 র্রহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ বকন্দ্রটিi Rwg Ges fe‡bi gvwjKvbv MYc~Z© wefvM, ivRkvnxi KvQ †_‡K evsjv‡`k Kg©Pvix 

Kj¨vY †evW©, wefvMxq Kvh©vjq, ivRkvnxi bv‡g n Í̄všÍ‡ii D‡`¨vM MÖnY; 

 র্রহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ বকন্দ্রটি একটি আধুরনক র্াদনর প্ররশক্ষণ বকদন্দ্র রুপান্তররত করার লদক্ষ বকন্দ্রটির অবকাঠাদর্াগত 

পররবতমন (বর্রার্ত ও সাংস্কার) করার পররকল্পনা রদয়দছ; 

 র্রহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ বক‡› ª̀ কনফেকশনারী ও চবউটিচেফকশন ককাস য িালুকরণ; 

 কার্ মক্রর্ রর্রজটাইজ করা।  
 

২০১9-২০20 অথ মবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ: 

 বসবা পদ্ধরত: বর্ৌথবীর্ার এককালীন অনুোন EFT Gi gva¨‡g cÖ`vb করা; 

 ওয়েবসাইট চালুকরণ; 

 র্রহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ বক‡› ª̀ কনফেকশনারী ও চবউটিচেফকশন ককাস য িালুকরণ; 

 র্ারসক কল্যাণ অনুোন এর ররকনসাইল সিটওয়যার স্থাপদনর র্ােদর্ ব্যাাংদকর সাদথ ররকনসাইল করা। 
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উপক্রর্রণকা (Preamble) 

 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহীর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও 

জবাবরেরহ বজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর র্ােদর্ 

রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লক্ষয-   

 

উপপররচালক, বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী 

 

 

এবাং 

 

 

র্হাপররচালক(সরচব), বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম এর র্দে ২০১9 সাদলর জুন র্াদসর ২০ তাররদে 

এই বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরোনকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূহ সম্মত হদলন :  



5 

 

 

বসকসন - ১ 

 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী এর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission) ও 

বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (strategic objectives) এবাং কার্ মাবলী। 

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  

প্রজাতদন্ত্রর কর্ মচারীদেরদক বসবাপ্রোদনর লদক্ষয ববার্ মদক একটি েক্ষ, যুদগাপদর্াগী এবাং তথ্য-প্রযুরিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্ররতষ্ঠান 

রহদসদব গদড় বতালা।   

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 

রবরভন্ন বসবা প্রোদনর র্ােদর্ প্রজাতদন্ত্রর অসার্ররক কাদজ রনদয়ারজত ববাদর্ মর অরিদক্ষদত্রর সকল কর্ মচারী এবাং তাঁদের 

পররবারবদগ মর কল্যাণ সািদন প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন। 

 

১.৩ বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (strategic objectives) 

 

 কর্ মচারীদের কল্যাণ রনরিতকরণ। 

 স্বেতা ও জবাবরেরহতা রনিতকরণ। 

 

 

১.৪ কার্ মাবরল (Functions) 

১. অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্ মচারীগদণর পররবাদরর জন্য র্ারসক কল্যাণভাতা প্রোন; 

২. কর্ মরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী কর্ মচারীর পররবারদক বর্ৌথবীর্ার এককালীন সহায়তা প্রোন; 

৩. কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য রচরকৎসা সহায়তা প্রোন; 

৪. ১১ বথদক ২০ বগ্রদর্র কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত, কর্ মচারীর অনরিক দুসন্তাদনর জন্য 

রশক্ষা সাহায্য/বৃরি প্রোন; 

৫. কর্ মচারীদের রনদজর ও পররবাদরর সেস্যদের জন্য োিন/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোন প্রোন; 

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

অনুোন প্রোন; 

৭. কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাঁদের সন্তানদের জন্য প্ররতবছর রবভাগীয় ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন করা; 

৮. অরিদস সর্য়র্ত র্াতায়াদতর জন্য স্টািবাস সুরবিা প্রোন; 

৯. র্রহলাদের কাররগরী প্ররশক্ষণ প্রোন।
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বসকশন-২ 

রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী এর বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

বকৌশলগত 

উদেশ্য  

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান  

কার্ মক্রর্  কর্ মসম্পােন সূচক  একক  কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

প্রকৃত অজমন লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১9-20 প্রদক্ষপন  

২০20-

২০২1 

প্রদক্ষপন  

২০২1-

২০২2 

২০১7-

২০১8 

২০১8-

২০১9 

অসািারণ  অরত 

উির্  

উির্  চলরত 

র্ান  

চলরতর্াদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

[১] 

কর্ মচারীদের 

কল্যাণ 

রনরিতকরণ 

 

 

 

 

 

৭০ 

[১.১] অক্ষর্তার কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্ মচারীগদণর 

পররবাদরর জন্য র্ারসক 

কল্যাণভাতা প্রোন  

[১.১.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

১০.০ ২0 20 ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২] কর্ মরত অবস্থায় 

মৃতুযবরণকারী কর্ মচারীর 

পররবারদক বর্ৌথবীর্ার এককালীন 

অনুোন প্রোন 

[১.২.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

১০.০ ২0 20 ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.3] কর্ মচারী ও তাঁর 

পররবাদরর সেস্যদের  জন্য 

রচরকৎসা অনুোন প্রোন 

[১.3.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য়  

গড় 

কার্ মরেবস 

১০.০ 2৫ 30 ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ৩০ ২২ ২২ 

[১.৪] কর্ মচারীর সন্তানদের 

রশক্ষাবৃরি প্রোন 
[১.4.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনস্পরির 

রনি মাররত সর্য় 

তাররে ০৮.০ ১১ জুন, 

২০১৮ 

১৭ জুন, 

২০১৯ 

২০ জুন, 

২০২০ 

২২ জুন, 

২০২০ 

২৪ জুন, 

২০২০ 

২৬ 

জুন, 

২০২০ 

২৭ জুন, 

২০২০ 

২০ জুন, 

২০২১ 

২০ জুন, 

২০২২ 

[১.৫] কর্ মচারী ও পররবাদরর 

সেস্যদের জন্য োিন/ 

অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোন প্রোন 

[১.5.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

০৮.০ ১০ ১০ ৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ ৭ 

[১.৬] র্রহলাগণদক কাররগরর 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[১.৬.১] সুরবিাদভাগী 

বর্দয়দের সাংখ্যা 

সাংখ্যা ০৫.০ ২75 38৫ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৩০ ২০০ ২৫০ 

[১.৬.২] কনফেকশনারী 

ককাস য িালুকরণ 

তাররে ০২.০ - - ২০ জুন, 

২০২০ 

২২ জুন, 

২০২০ 

২৪ জুন, 

২০২০ 

২৬ 

জুন, 

২০২০ 

২৭ জুন, 

২০২০ 

- - 

[১.৬.৩] চবউটিচেফকশন 

ককাস য িালুকরণ 

তাররে ০২.০ - - ২০ জুন, 

২০২০ 

২২ জুন, 

২০২০ 

২৪ জুন, 

২০২০ 

২৬ 

জুন, 

২০২০ 

২৭ জুন, 

২০২০ 

- - 
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বকৌশলগত উদেশ্য কার্ মক্রর্, অগ্রারিকার, কর্ মসম্পােন সূচক, এবাং লক্ষযর্াত্রাসমূহ 
 

বকৌশলগত 

উদেশ্য  

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান  

 কার্ মক্রর্  কর্ মসম্পােন সূচক  একক কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান  

প্রকৃত অজমন 

 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১9-20 প্রদক্ষপন 

২০১9-

২০20 

প্রদক্ষপন 

২০20-

২০২1 ২০১7-

১8 

২০১8-

২০১9 

অসািারণ  অরত উির্  উির্  চলরত র্ান  চলরতর্া

বনর রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [১.৭] অরিদস 

র্াতায়াদতর জন্য 

কর্ যিারীফের পররবহণ 

সুরবিা প্রোন 

[১.৭.১] গারড়র আসদনর 

রভরিদত টিদকট প্রোন 

% ০৫.০ - - ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৯৫% ৯৫% 

[১.৮] কর্ মচারী ও তাঁদের 

সন্তানদের জন্য ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজন 

[১.৮.১] রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে আদয়াজন 

তাররে ০৫.০ ২৮ 

বিব্রয়ারর 

২০১৮ 

২৩ 

বিব্রয়ারর 

২০১৯ 

২৮ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

৭ র্াচ ম,  

২০২০ 

১৫ র্াচ ম, 

২০২০ 

২০ র্াচ ম, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

২৮ 

বিব্রুয়ারর, 

২০২১ 

২৮ 

বিব্রুয়ারর, 

২০২২ 

[১.৯] কেনশফনর আফবেন 

অগ্রায়ন  

[১.৯.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে অগ্রায়ন 

কার্ মরেবস ০৫.০ - - ৭ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ৭ ৭ 

[২] 

স্বেতা ও 

জবাবরেরহতা 

রনরিতকরণ 

১০ [২.১]  অনুোদনর অথ ম 

EFT এর র্ােদর্ বপ্ররণ 

[২.১.১] রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে চালুকরণ 

তাররে/ 

সর্য় 
০৩.০ - - ৩১ রর্দসম্বর/ 

২০১৯ 

৫ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

১০ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

১৫ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

২০ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

- - 

[২.২] ওদয়বসাইট 

চালুকরণ 

[২.২.১] রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে চালুকরণ 

তাররে/ 

সর্য় 

০৪.০ - - ১০ র্াচ ম, 

২০২০ 

১৫ র্াচ ম, 

২০২০ 

২০ র্াচ ম, 

২০২০ 

২৫ র্াচ ম, 

২০২০ 

৩০ র্াচ ম, 

২০২০ 

- - 

[২.৩] সাধারণ চিচকৎসা 

অনুোন কার্ যক্রর্ 

সেটওয়যাফরর র্াধ্যফর্ 

সম্পােন 

[২.৩.১]  রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে চালুকরণ 

তাররে/ 

সর্য় 

০৩.০ - - ৩১ রর্দসম্বর/ 

২০১৯ 

৫ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

১০ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

১৫ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

২০ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

- - 

বর্াট ৮০    ৮০          
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র্াঠ পর্ মাদয়র আবরশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০২০ 

(দর্াট নম্বর-২০) 

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

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর র্ান 

(Weight of  

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন সূচক (Performance Indicators) একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন সূচদকর 

র্ান (Weight of  

Performance 

Indicators) 

লক্ষযর্াত্রার র্ান-২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ (Good) চলরত র্ান 

(Fair) 

চলরত র্াদনর রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক 

কর্ মকাদে স্বেতা বৃরদ্ধ 

ও জবাবরেরহ 

রনরিতকরণ 

৬ 

[১.১] বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন [১.১.১] সরকারর কর্ মসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণসহ 

অন্যান্য রবষদয় প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদর্র র্ারসক সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.১.৩] ২০১৮-২০১৯ অথ মবছদরর বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরির 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর রনকট োরেল 
তাররে ০.৫ ২৪ জুলাই, ২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 

৩০ জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ জুলাই, 

২০১৯ 
০১ আগস্ট, ২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০২০ অথ মবছদরর বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরির 

অি ম-বারষ মক মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর রনকট 

োরেল 

তাররে ০.৫ 
১৩ জানুয়ারর, 

২০২০ 

১৬ জানুয়ারর, 

২০২০ 

১৭ জানুয়ারর, 

২০২০ 

২০ 

জানুয়ারর, 

২০২০ 

২১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল ও তথ্য 

অরিকার বাস্তবায়ন 
[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ত % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] রনরে মি সর্দয়র র্দে অরভদর্াগ রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অরভদর্াগ রনষ্পরি সাংক্রান্ত র্ারসক প্ররতদবেন উর্ধ্মতন 

অরিদস োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ০৯ - 

[১.৪] বসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত হালনাগােকরণ 

ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] বসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত হালনাগােকৃত % ১.০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] রনি মাররত সর্দয় ত্রত্রর্ারসক বাস্তাবায়ন প্ররতদবেন 

উর্ধ্মতন অরিদস োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] বসবাগ্রহীতাদের র্তার্ত পররবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত তাররে ০.৫ 
৩১ রর্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০২০ 

৭ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৭ 

বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[২] কর্ মসম্পােন 

গরতশীলতা আনয়ন ও 

বসবার র্ান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-িাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন [২.১.১] সকল শাোয় ই-নরথ ব্যবহার % ১.০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.১.২] ই-িাইদল নরথ রনষ্পরিকৃত % ১.০ ৭০% ৬৫% ৬০% ৫৫% ৫০% 

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

[২.২] উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতর্ একটি উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাররে ১.০ ১১ র্াচ ম, 

২০২০ 

১৮ র্াচ ম, 

২০২০ 

২৫ র্াচ ম, 

২০২০ 

১ এরপ্রল, 

২০২০ 

৮ এরপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩] রপ আর এল শুরুর ২ র্াস পূদব ম 

সাংরিি কর্ মচারীর রপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জারী করা 

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

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

[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ [২.৪.১] অরিদসর সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ২.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত উদেদশ্যর র্ান 

(Weight of  

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন সূচদকর 

র্ান (Weight of  

Performance 

Indicators) 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অসািারণ ( 

(Excellent ) 

অরত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ (Good) চলরত র্ান 

(Fair) 

চলরত র্াদনর 

রনদম্ন (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আরথ মক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন [৩.১.১] বাদজট বাস্তবায়ন পররকল্পনা প্রণীত তাররে 
১.০ 

 ১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

 ৩০ আগস্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রর্ারসক বাদজট বাস্তবায়ন প্ররতদবেন 

োরেলকৃত 

সাংখ্যা 
১.০ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরির 

হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা 

[৩.২.১] স্থাবর সম্পরির তারলকা হালনাগােকৃত তাররে ০.৫ ০৩ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ র্াচ ম, 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পরির হালনাগােকৃত তাররে ০.৫ ০৩ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ বিব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ র্াচ ম, 

২০২০ 

[৩.৩] অরর্ট আপরি রনষ্পরি 

কার্ মক্রদর্র উন্নয়ন 

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

[৩.৩.২] অরর্ট আপরি রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারদনট রবলসহ ইউটিরলটি 

রবল পররদশাি 

[৩.৪.১] রবরসরস/রবটিরসএল এর ইন্টারদনট রবল 

পররদশারিত 

% 
১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] বটরলদিান রবল পররদশারিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] রবদুৎ রবল পররদশারিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আরর্ উপপররচালক, বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী এর প্ররতরনরি রহদসদব 

র্হাপররচালক(সরচব), বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম এর রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এ চুরিদত বরণ মত 

িলািল অজমদন সদচি থাকব। 

 

 

আরর্ র্হাপররচালক(সরচব), বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর প্ররতরনরি রহদসদব উপপররচালক, 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী এর রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এ চুরিদত 

বরণ মত িলািল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

                 ২০/০৬/২০১৯  

  

উপপররচালক 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

রবভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী 

                   তাররে 

 

 

 

 

                 ২০/০৬/২০১৯ 
  

র্হাপররচালক (সরচব) 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

                      ঢাকা। 

                   তাররে 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ(Acronyms) 

 

বা.ক.ক.ববা বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 
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সাংদর্াজনী-২ 

কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররর্াপ পদ্ধরত এর রববরণ- 

ক্ররর্ক 

নাং 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তাবায়নকারী ইউরনট পররর্াপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সািারণ র্ন্তব্য 

1.  অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও 

মৃত কর্ মচারীগদণর পররবাদরর জন্য 

র্ারসক কল্যাণভাতা প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

সরকারর ও বা.ক.ক.ববা. এর এদিয়ারভুি ১৯টি 

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার অক্ষর্তাজরনত কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্ মচারীগদণর পররবারদক আরথ মক 

সহায়তা প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পুণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

 

বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

2.  কর্ মরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী কর্ মচারীর 

পররবারদক বর্ৌথবীর্ার এককালীন 

সহায়তা প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

সরকারর ও বা.ক.ক.ববা এর এদিয়ারভুি ১৯টি 

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার অক্ষর্তাজরনত কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও কর্ মরত অবস্থায় মৃত কর্ মচারীর 

পররবারদক আরথ মক সহায়তা প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পুণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

3.  কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের 

জন্য সািারণ রচরকৎসা অনুোন প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

সরকারর ও বা.ক.ক.ববা এর এদিয়ারভুি ১৯টি 

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার রনজ ও পররবারদক সািারন 

রচরকৎসা অনুোন প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পুণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য়সীর্া 

বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

4.  কর্ মচারীর সন্তানদের রশক্ষাবৃরি প্রোন স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সাংখ্যা 

১১ বথদক ২০ বগ্রদর্র ( পূদব মর ৩য় ও ৪থ ম বেরণ) 

কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত 

কর্ মচারীর সন্তানদের রশক্ষাবৃরি প্রোদনর জন্য 

স্বয়াংসম্পুণ ম আদবেন রনষ্পরির সর্য়সীর্া 

রাজশাহী রবভাগীয় কার্ মালদয়র 

বাছাই করর্টি এবাং উপকরর্টি 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

5.  কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের 

জন্য োিন/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোন 

প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য 

োিন/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোদনর স্বয়াংসম্পুণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য়সীর্া 

বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

6.  অরিদস র্াতায়াদতর জন্য কর্ মচারীদের 

স্টািবাস সুরবিা প্রোন 

সুরবিাদভাগী কর্ মচারীর সাংখ্যা সরকারর কর্ মচারীদের  সর্য়র্ত অরিদস র্াতায়াদতর 

জন্য রাজশাহী রবভাগীয় শহদর কর্ মরত সরকারর 

কর্ মচারীদের সাংখ্যা 

বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

7.  র্রহলাগদণর কাররগরর প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

সুরবিাদভাগী র্রহলাগদণর 

সাংখ্যা 

কর্ মচারীর পররবাদরর র্রহলা সেস্যদের ও 

অন্যান্য র্রহলাগদণর জন্য কাররগরর প্ররশক্ষাদণ 

অাংশগ্রহণকারী র্রহলাগদণর সাংখ্যা 

বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

8.  কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাদের 

সন্তানদের জন্য প্ররতবছর ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন। 

রনি মাররত সর্দয়র র্দে 

আদয়াজন 

রাজশাহী  রবভাগীয় শহদর প্ররতবছর বারষ মক 

ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা আদয়াজদনর সর্য়সীর্া 

 

বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 

 

9.  অরভদর্াগ রনষ্পরি রনষ্পরির সর্য় অরভদর্াগ রনষ্পরির সর্য়সীর্া বাককদবা এর রবভাগীয় কার্ মালয়, 

রাজশাহী 

একটি স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। রাজশাহী কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেন। 
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সাংদর্াজনী-৩ 

অন্য র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে মি কর্ মসম্পােন চারহোসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নার্ সাংরশস্নি কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােদনর সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট চারহো/প্রতযাশা চারহো/প্রতযাশার বর্ৌরিকতা প্রতযাশ্যা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

রবভাগীয় করর্শনার অরিস 

রাজশাহী 

কর্ মরত কর্ মচারী ও তাঁদের 

সন্তানদের জন্য বারষ মক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজন 

রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে আদয়ারজত 

 

রবভাগীয় করর্শনার র্দহােয় সর্য় 

রনি মারন করদল কর্ মরত কর্ মচারী ও তাঁদের 

সন্তানদের জন্য বারষ মক রবভাগীয় ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা সর্য়র্ত আদয়াজন করা 

সম্ভব হদব  

রাজশাহী রবভাগীয় আঞ্চরলক করর্টির 

সভাপরত রহদসদব রবভাগীয় 

করর্শনার,রাজশাহী  রবভাদগ কর্ মরত 

কর্ মচারী ও তাঁদের সন্তানদের জন্য 

রবভাগীয় বারষ মক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার 

সর্য় রনি মারণ কদর থাদকন 

 

রবভাগীয় করর্শনার র্দহােয় সর্য় 

রনি মারদণ রবলম্ব করদল কর্ মরত 

কর্ মচারী ও তাঁদের সন্তানদের জন্য 

বারষ মক রবভাগীয় ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা সর্য়র্ত আদয়াজন 

করা সম্ভব হদব না 

পররচালক (স্বাস্থয) রসরভল 

সাজমদনর কার্ মালয় 

কর্ মরত সরকারর ও অবসরপ্রাপ্ত 

কর্ মচারীর রচরকৎসা অনুোন 

প্রোন 

প্ররতরনরি বপ্ররণ বাছাই ও উপকরর্টির সভায় প্ররতরনরি 

বপ্ররণ 

বা.ক.ক.ববা. এর পররপত্র অনুর্ায়ী 

বরাদগর আদবেন পরীক্ষারনরীক্ষা ও 

রচরকৎসা র্ঞ্জুরীর সুপাররশ করার জন্য 

উপকরর্টিদত পররচালক (স্বাস্থয) 

রাজশাহী  রবভাগ ও বাছাই করর্টিদত 

রসরভল সাজমন অরিস রাজশাহী একজন 

উপযুি প্ররতরনরি বপ্ররণ করদবন। 

প্ররতরনরি র্থাসর্দয় উপরস্থত না 

হদল আদবেন রনষ্পরি রবলরম্বত হয়। 

 

 

 

 


