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বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র 
(Overview of the Performance of the Bangladesh Karmochary Kallyan Board, Divisional 

Office, Dhaka.) 
 

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজমনসমূহ: 

 
রবগত রতন অর্ মবছদর ২৬৪০ টি আদবেদনর রবপরীদত র্ারসক কল্যাণ ভাতা (চলর্ান কার্ ম ৭৯১০ টি সহ) বাবে ২৮.৬৩ বকাটি টাকা, 

সািারণ রচরকৎসার জন্য ৩৮১৯ টি আদবেদনর রবপরীদত ২.৭৫ বকাটি টাকা, ১১ বর্দক ২০ বগ্রদর্র (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বরেণরণ) সরকারর 

কর্ মচারীদের ৩৭.৫৫ হাজার বছদল বর্দয়দক রশক্ষাবৃরি রহদসদব ৮.৯৩ বকাটি টাকা, চাকরররত অবস্থায় ত ত কর্ মচারীর পররবাদরর 

১৯১৮ টি আদবেদনর রবপরীদত বর্ৌর্বীর্া রহদসদব এককারলন ১৯.০৮ বকাটি টাকা আরর্ মক অনুোন প্রোন করা হদয়দছ। সরকারর 

কর্ মচারীদের োফন/অদন্তযরিরক্রয়ার জন্য ১৪৫১ টি আদবেদনর রবপরীদত ৩.২৩ বকাটি টাকা আরর্ মক অনুোন প্রোন করা হদয়দছ।  

এছাড়া অত্র কার্ মালদয় একটি বহল্প বর্স্ক ব ালা হদয়দছ। অরভদর্াগ বক্স স্থাপন করা হদয়দছ র্ার র্ােদর্ অরভদর্াগ গ্রহণ ও দ্রুততার 

সাদর্ অরভদর্াগ রনষ্পরির ব্যবস্থা করা হদে। রশক্ষাবৃরি/রশক্ষা সহায়তা অনলাইদন আদবেন গ্রহন করা হদয়দছ ও অনলাইদন আদবেন 

র্াচাই-বাছাই করার ব্যবস্থা করা হদয়দছ। রচরকৎসা সাহায্য সফটওয়াদরর র্ােদর্ করম্পউটাদর এরি করা হদে ও সাদর্ সাদর্ বসবা 

গ্রহীতাগণ তার বর্াবাইদল ম্যাদসদজর র্ােদর্ তার আদবেনটি কার্ মালদয় গ্রহদণর রবষয়টি জানদত পারদছ এবাং বকান আপরি র্াকদল 

বসটাও জানদত পারদছ। কল্যান ভাতা ররকনসাইল করার জন্য সফটওয়ার স্থাপন করা হদয়দছ। দ্রুত তথ্য প্রারপ্তর লদক্ষয অত্র রবভাগীয় 

কার্ মালদয় ব্রর্ব্যান্ড ইন্টারদনট ও সাংদর্াগ স্থাপন করা হদয়দছ। র্ার র্ােদর্ রবরভন্ন তথ্য দ্রুততার সাদর্ আোন-প্রোন করা সম্ভব হদে। 

 

সর্স্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ: 

 

অত্র কার্ মালদয়র প্রিান সর্স্যা হদে অরফদসর জায়গা সাংকট, প্রদয়াজনীয় জায়গা না র্াকায় কর্ মচারীদের কাদজর ব্যাঘাত ঘটদছ। এ 

জন্য নতুন কদক্ষর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন। বতমর্ান ইন্টারদনদটর যুদগ অনলাইদন আদবেন গ্রহণ সর্দয়র োবী রকন্তু প্রতযন্ত অঞ্চদল 

ইন্টারদনদটর সুব্যবস্থা না র্াকায় অনলাইদন আদবেন গ্রহদণর বক্ষদত্র রকছুটা সর্স্যার সমূ্মর ন হদত হদে। 

 

     র্বভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর ভর্বষ্যৎ কর্ মপর্রকল্পো: 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকাদক একটি কার্ মকর েক্ষ এবাং গরতশীল বসবামূলক প্ররতষ্ঠান রহদসদব গদড় 

বতালা। বসবা গ্রহণকারীদের দ্রুততার সাদর্ বসবা প্রোন করা এবাং অত্র অরফদসর কার্ মক্রর্ অনলাইন রভরিক করা।  

 

২০১৮-২০১৯ অর্ ম বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ: 

 বসবা পদ্ধরত (সািারণ রচরকৎসা অনুোন, রশক্ষাবৃরি, োফন/অদন্তযরিরক্রয়া, ও বর্ৌর্বীর্ার এককালীন অনুোন) সহজীকরণ ও 
দ্রুত রনষ্পরি করা।  

 ইএফটি এর র্ােদর্ (সািারণ রচরকৎসা অনুোন, রশক্ষাবৃরি, োফন/অদন্তযরিরক্রয়া, ও বর্ৌর্বীর্ার এককালীন অনুোন) দ্রুত 
অনুোদনর অর্ ম বপ্ররণ করা।  
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উপক্রর্রণকা (Preamble) 
 

 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও 

জবাবরেরহতা বজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর র্ােদর্ রূপকল্প 

২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর সহদর্ারগতার লদক্ষয- 

 

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

 

 

 এবাং 

 

 

র্হাপররচালক, বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম এর র্দে ২০১৮ সাদলর জুলাই র্াদসর ৫ তাররদ  এই বারষ মক 

কর্ মসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলর ত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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বসকশন - ১ 
 

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

বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ মাবরল। 
 

১.১ রূপকল্প (Vision):  
 
প্রজাতদন্ত্রর কর্ মচারীদেরদক বসবা প্রোদনর লদক্ষয বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকাদক একটি েক্ষ, 

যুদগাপদর্াগী এবাং তথ্য-প্রযুরিসত দ্ধ কল্যাণমূলক প্ররতষ্ঠান রহদসদব গদড় বতালা।   

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 
 
কল্যাণমূলক রবরভন্ন বসবা প্রোদনর র্ােদর্ প্রজাতদন্ত্রর অসার্ররক কাদজ রনদয়ারজত ববাদর্ মর এদিয়ারভুি সকল কর্ মচারী এবাং 

তাঁদের পররবারবদগ মর আর্ মসার্ারজক রনরাপিা রবিাদন সহায়তা প্রোন করা। 

  

1.3 বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 
1. কর্ মচারীদের কল্যাণ রনরিতকরণ। 

2. বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর স্বেতা ও জবাবরেরহতা রনরিতকরণ। 

 

১.৪ কার্ মাবরল (Functions): 
 

1. অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও ত ত কর্ মচারীগদণর পররবাদরর জন্য র্ারসক কল্যাণভাতা প্রোন; 

2. কর্ মরত অবস্থায় ত তুযবরণকারী কর্ মচারীর পররবারদক বর্ৌর্বীর্ার এককালীন অনুোন প্রোন; 

3. কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য সািারণ রচরকৎসা অনুোন প্রোন; 

4. ১১ থেনক ২০ থেনের (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বরেণরণ) কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/ত ত কর্ মচারীর অনরিক দু’ 

সন্তাদনর জন্য রশক্ষাবৃরি প্রোন; 

5. কর্ মচারীদের রনদজর ও পররবাদরর সেস্যদের জন্য োফন/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোন প্রোন; 

6. কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাদের সন্তানদের জন্য প্ররতবছর ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন, ইতযারে। 
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বসকশন -২ 

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

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন 

 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক  ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রক্ষদপণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 
২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮
* 

অসািারণ অরত 

উির্ 

 

উির্ 

 

চলরত 

র্ান 
চলরতর্াদন

র রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, রসদলট এর বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

[১] 

কর্ মচারীদের 

কল্যাণ 

রনরিতকরণ 

 

৭০ 

[১.১] অক্ষর্তাজরনত 

কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও ত ত 

কর্ মচারীগদণর পররবাদরর 

জন্য র্ারসক কল্যাণভাতা 

প্রোন 

[১.১.১] স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

১২.০০ ৩৫ ১২ 

কার্ মরেব

স 

১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২] কর্ মরত অবস্থায় 

ত তুযবরণকারী কর্ মচারীর 

পররবারদক বর্ৌর্বীর্ার 

এককালীন অনুোন প্রোন 

[১.২.১] স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

১২.০০ ৩৫ ১১ 

কার্ মরেব

স 

১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.৩] কর্ মচারী ও তাঁর 

পররবাদরর সেস্যদের জন্য 

রচরকৎসা অনুোন প্রোন 

[১.৩.১] স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

১২.০০ ৩৫ ২৫ 

কার্ মরেব

স 

২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ২৫ ২৫ 

[১.৪] কর্ মচারীর সন্তানদের 

রশক্ষাবৃরি প্রোন 

[১.৪.১] স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির 

রনি মাররত সর্য় 

তারর / 

সর্য় 

১২.০০ ৩০ 

জুন, 

২০১৭ 

১১/০৬/২০১

৮তার্রনে 

উপকর্র্টর 

সভা অনুর্িত 

হনয়নে।  

২০ জুন, 

২০১৯ 

২২ জুন, 

২০১৯ 

২৪ জুন, 

২০১৯ 

২৬ জুন, 

২০১৯ 

২৭ জুন, 

২০১৯ 

২০ জুন, ২০২০ ২০ জুন, 

২০২১ 

[১.৫] কর্ মচারী ও 

পররবাদরর সেস্যদের জন্য 

োফন/ অদন্তযরিরক্রয়ার 

অনুোন প্রোন 

[১.৫.১] স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

১২.০০ ১৫ ৯ 

কার্ মরেব

স 

৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ ৭ 

[১.৬] কর্ মচারী ও তাঁদের 

সন্তানদের জন্য বারষ মক 

ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা 

আদয়াজন 

[১.৬.১] বারষ মক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজদনর 

রনি মাররত সর্য় 

তারর / 

সর্য় 

১০.০০ ১২ 

র্াচ ম 

২০১৭ 

০২ 

বফব্রুয়ারর

,  ২০১৮ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

৭ র্াচ ম,  

২০১৯ 

১৫ র্াচ ম, 

২০১৯ 

২০ র্াচ ম, 

২০১৯ 

৩০ র্াচ ম, 

২০১৯ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২১ 

[২] 

স্বেতা ও 

জবাবরেরহতা 

রনরিতকরণ 

১০ [২.১]  অনুোদনর অর্ ম 

ইএফটি এর র্ােদর্ বপ্ররণ 

[২.১.১]  প্রদয়াজনীয় 

সর্য় 

তারর / 

সর্য় 

০৫.০০ -- -- ১৫ বর্, 

২০১৯ 

২০ বর্, 

২০১৯ 

২২ বর্, 

২০১৯ 

২৪ বর্, 

২০১৯ 

২৬ বর্, 

২০১৯ 

-- -- 

[২.২] ররকনসাইল 

সফটওয়যার স্থাপন 

[২.২.১] প্রদয়াজনীয় সর্য় তারর / 

সর্য় 

০৫.০০ -- -- ১৫ জুন, 

২০১৯ 

২০ জুন, 

২০১৯ 

২২ জুন, 

২০১৯ 

২৪ জুন, 

২০১৯ 

২৬ জুন, 

২০১৯ 

-- -- 

বর্াট ৮০    ৮০          
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বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকার আবরশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
(দর্াট নম্বর-২০)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

বকৌশলগত উদেশ্য 

 

বকৌশলগত উদেদশ্যর 

র্ান 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন সূচক  একক  কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান  

লক্ষযর্াত্রার র্ান-২০১৮-১৯ 

 

অসািারণ অরত উির্  উির্  চলরত র্ান  চলরত র্াদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন বজারোরকরণ 

৩ ২০১৭-১৮ অর্ মবছদরর  সড়া বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরির 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োর ল 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োর লকৃত তারর  ১ 
২৪ জুলাই, ২০১৮ 

২৯ জুলাই, 

২০১৮ 

৩০ জুলাই, 

২০১৮ 

৩১ জুলাই, 

২০১৮ 
০১ আগষ্ট, ২০১৮ 

২০১৮-১৯ অর্ মবছদরর বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরির অি মবারষ মক 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর রনকট োর ল। 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োর লকৃত তারর  ১ ১৩ জানুয়ারর-

২০১৯ 

১৬ জানুয়ারর-

২০১৯ 

১৭ জানুয়ারর-

২০১৯ 

২০ জানুয়ারর-

২০১৯ 
২১ জানুয়ারর-

২০১৯ 

সরকার্র কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপো পদ্ধর্তসহ অন্যান্য র্বষনয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর জন্য প্রর্িক্ষণ আনয়াজে 

আদয়ারজত প্ররশক্ষদণর সর্য় জেঘন্টা 

* 
১ ৬০ 

- - - - 

কার্ মপদ্ধরত, কর্ মপররদবশ 

ও বসবার র্াদনান্নয়ন 

৯ 

ই-ফাইর্লিং পদ্ধর্ত বাস্তবায়ে 

 

ফ্রন্ট থেনের র্াধ্যনর্ েহীত োক ই-

ফাইর্লিং র্সনেনর্ আপনলােকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইর্লিং ের্ে র্েষ্পর্িকৃত * % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইনল পত্র জারীকৃত ** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাবেী উনযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ে নূন্যতর্ একটি উদ্ভাবেী উনযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ে 

তার্রে ১ ৩১ র্েনসম্বর-

২০১৮ 

৭ জানুয়ার্র-

২০১৯ 

১৪ জানুয়ার্র-

২০১৯ 

২১ জানুয়ার্র-

২০১৯ 

২৮ জানুয়ার্র-

২০১৯ 

রসটিদজনস চাট মার বাস্তবায়ন হালোগাদকৃত রসটিদজনস চাট মার 

অনুর্ায়ী প্রেিদসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বসবাগ্রহীতাদের র্তার্ত পররবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তারর  ১ ৩১ র্েনসম্বর-২০১৮ ১৫ জানুয়ার্র-

২০১৯ 

০৭ থফব্রুয়ার্র -

২০১৯ 

১৭ থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

২৮ থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনরেিম সর্দয়র র্দে অরভদর্াগ 

রনষ্পরিকৃত  

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ র্াস পূদব ম সাংরিি কর্ মচারীর 

রপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র জারর রনরিতকরণ 

রপআরএল আদেশ জাররকৃত  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ -  

  



 

8 

 

 
বকৌশলগত উদেশ্য 

 

বকৌশলগত উদেদশ্যর 

র্ান 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of  

Performance 

Indicators) 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অসািারণ 

(Excelent) 

অরত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

চলরত র্ান 

(Fair) 

চলরত র্াদনর 

রনদম্ন (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

আরর্ মক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন 

 

৫ 

অরর্ট আপরি রনষ্পরি কার্ মক্রদর্র উন্নয়ন ব্রর্সীট জবাব বপ্রররত  % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরর্ট আপরি রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পর্ির হালোগাদ তার্লকা প্রস্তুত করা স্থাবর সম্পর্ির হালোগাদকৃত তার্রে ১ ০৩ থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

১৭ থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

২৮ থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

২৮ র্াি ম-

২০১৯ 

১৫ এর্প্রল-২০১৯ 

অস্থাবর সম্পর্ির তার্লকা হালোগাদকৃত  তার্রে ১ ০৩ থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

১৭ থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

২৮থফব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

২৮ র্াি ম-

২০১৯ 

১৫ এর্প্রল-২০১৯ 

বার্ষ মক উন্নয়ে কর্ মসূর্ি বাস্তবায়ে বার্ষ মক উন্নয়ে কর্ মসূর্ি বাস্তবার্য়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

বকৌশল ও তথ্য 

অরিকার বাস্তবায়ন 

বজারোরকরণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ কাঠাদর্া 

প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা এবাং 

পররবীক্ষণ কাঠাদর্া প্রণীত 

তারর  ১ ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রনি মাররত সর্দয়র র্দে প্ররতদবেন োর ল রনি মাররত সর্য়সীর্ার র্দে ত্রত্রর্ারসক  

প্ররতদবেন োর লকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

* জেপ্রিাসে প্রর্িক্ষণ ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী উক্ত প্রর্িক্ষণ আনয়াজে করনত হনব। 

** র্র্িপর্রষদ র্বভানগর ই-গভন্যমান্স অর্িিাো হনত প্রাপ্ত প্রর্তনবদে। 

*** র্র্িপর্রষদ র্বভানগর ই-গভন্যমান্স অর্িিাো হনত প্রাপ্ত প্রর্তনবদে। 
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আরর্ উপপররচালক, বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর প্ররতরনরি রহদসদব 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর র্হাপররচালক এর রনকট অঙ্গীকার কররছ 

বর্, এ চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন সদচি র্াকব। 

 

 
আরর্ র্হাপররচালক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর প্ররতরনরি রহদসদব 

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

চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 
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সাংদর্াজনী-১: 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 
 

 
বা.ক.ক.দবা বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 
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সাংদর্াজনী-২: কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পররর্াপ পদ্ধরত এর রববরণ: 

  

 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

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

০১ অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত 

ও ত ত কর্ মচারীগদণর পররবাদরর 

জন্য র্ারসক কল্যাণভাতা প্রোন 

 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

 

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

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত 

ও ত ত কর্ মচারীগদণর পররবারদক আরর্ মক সহায়তা 

প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

এর রনজস্ব প্ররতদবেন 

 

০২ কর্ মরত অবস্থায় ত তুযবরণকারী 

কর্ মচারীর পররবারদক বর্ৌর্বীর্ার 

এককালীন সহায়তা প্রোন 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

 

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

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার কর্ মচারী কর্ মরত অবস্থায় ত তুযবরণ 

করদল ত ত কর্ মচারীর পররবারদক আরর্ মক সহায়তা 

প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির সর্য় 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

এর রনজস্ব প্ররতদবেন 

 

০৩ কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর 

সেস্যদের জন্য সািারণ রচরকৎসা 

অনুোন প্রোন 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

 

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

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার কর্ মচারীর রনজ ও পররবারদক 

সািারণ রচরকৎসা অনুোন প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনষ্পরির সর্য়সীর্া 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকার বাছাই 

করর্টি এবাং উপকরর্টি 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

এর রনজস্ব প্ররতদবেন 

 

০৪ কর্ মচারীর সন্তানদের রশক্ষাবৃরি প্রোন স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

রনি মাররত সর্য় 

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

সরকারর কর্ মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/ত ত কর্ মচারীর 

সন্তানদের রশক্ষাবৃরি প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য়সীর্া। 

বা.ক.ক.দবা এর রসদলট 

রবভাগীয় কার্ মালয় 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। ঢাকা 

রবভাগীয় কার্ মালদয়র প্ররতদবেন 

 

০৫ কর্ মচারীর ও তাঁর পররবাদরর 

সেস্যদের জন্য 

োফন/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোন প্রোন  

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য় 

কর্ মচারীর ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য 

োফন/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোদনর স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য়সীর্া 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ মরেবস। 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

এর রনজস্ব প্ররতদবেন 

 

০৬ কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাদের 

সন্তানদের জন্য প্ররতবছর ক্রীড়া 

প্ররতদর্াগীতার আদয়াজন 

রনি মাররত সর্দয়র র্দে 

আদয়াজন 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনায় 

কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাদের সন্তানদের জন্য ঢাকা 

রবভাদগর আওতািীন ১৩টি বজলা রনদয় প্ররতবছর বারষ মক 

ক্রীড়া প্ররতদর্াগীতা আদয়াজদনর সর্য়সীর্া 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

বছদরর একটি রনি মাররত সর্দয়র র্দে 

বারষ মক ক্রীড়া প্ররতদর্াগীতা আদয়াজন। 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

এর রনজস্ব প্ররতদবেন 

 

০৭ অরভদর্াগ রনষ্পরি রনষ্পরির সর্য় অরভদর্াগ রনষ্পরির সর্য়সীর্া বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকা 

অরভদর্াগ রনষ্পরির সর্য়সীর্া। 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

এর রনজস্ব প্ররতদবেন  
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সাংদর্াজনী-৩: অন্য েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরেিম কর্ মসম্পােন চারহোসমূহ সূচকসমূহ: 

 
প্ররতষ্ঠাদনর 

নার্ 

সাংরিি কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার বর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

প্রিান কার্ মালয় অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও ত ত 

কর্ মচারীগদণর পররবাদরর জন্য র্ারসক 

কল্যাণভাতা প্রোন 

 

 

 

 
স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য় 

 

 

 

 
বা.ক.ক.দবা রবভাগীয় 

কার্ মালয়, ঢাকার জন্য 

বাদজদট বরােকৃত অর্ ম 

সর্য়র্ত প্রারপ্ত 

 

 

 

 
বসবাগ্রহীতাদের সর্য়র্ত বসবা প্রোন ও বারষ মক 

কর্ মসম্পােন চুরির বাস্তবায়ন 

 

 

 

 
বসবাগ্রহীতাদের সর্য়র্ত বসবা প্রোন 

সম্ভব হদবনা ও বারষ মক কর্ মসম্পােন 

চুরির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হদব না। 

কর্ মরত অবস্থায় ত তুযবরণকারী কর্ মচারীর 

পররবারদক বর্ৌর্বীর্ার এককালীন সহায়তা 

প্রোন 

কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য 

রচরকৎসা সহায়তা প্রোন 

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

কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/ত ত 

কর্ মচারীর অনরিক দু’সন্তাদনর জন্য 

রশক্ষাবৃরি/রশক্ষাসহায়তা প্রোন 

কর্ মচারীদের রনদজর ও পররবাদরর সেস্যদের 

জন্য োফন/অদন্তযরিরক্রয়ার সাহায্য প্রোন 

কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাঁদের সন্তানদের 

জন্য প্ররতবছর ক্রীড়া প্ররতদর্াগীতার আদয়াজন 

রবভাগীয় 

করর্শনার 

অরফস, ঢাকা 

কর্ মরত কর্ মচারী ও তাঁনদর সন্তানদের জন্য 

বারষ মক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা আদয়াজন  

রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে আদয়ারজত 

রবভাগীয় করর্শনার, অরফস 

ও অন্যান্য সাংরিি প্ররতষ্ঠান 

সঠিক সর্দয় প্রস্তুরতমূলক 

সভার আদয়াজন কদর বারষ মক 

রবভাগীয় ক্রীড়া প্ররতদর্াগীতা 

সর্য়র্ত আদয়াজন করা। 

বা.ক.ক.দবা. এর রবভাগীয় আঞ্চরলক কল্যাণ 

করর্টির সভাপরত রহদসদব রবভাগীয় করর্শনার 

র্দহােয়, অত্র রবভাদগ কর্ মরত কর্ মচারী ও 

তাঁদের সন্তানদের জন্য রবভাগীয় বারষ মক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতার সর্য় রনি মারণ কদর র্াদকন। 

সর্য়র্ত প্রস্তুরতমূলক সভার আদয়াজন 

করা সম্ভব না হদল অত্র রবভাদগ 

কর্ মরত কর্ মচারী ও তাঁনদর সন্তানদের 

জন্য বারষ মক রবভাগীয় ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা সর্য়র্ত আদয়াজন করা 

সম্ভব হদব না। 

 


