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উপপরিচালক, বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রিভাগীয় কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

 

এবাং 

 

মহাপরিচালক (সরচি), বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, ঢাকা এি মধ্যে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০ 
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বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ বিাড, রিভাগীয় কার্ যালয়, চট্টগ্রাম এি কর্ মসম্পােদনর সারব মকরচত্র 
 

 

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলজ এ এবাং ভরবযৎ প পররকল্পনা 
 

 

 

সাম্প্ররিক িছি সমূধ্যহি (3 িছি) প্রধান অজনসমূহ: 
 

গত রতন অর্ মবছদর 2,488টি র্ারসক কল্যাণভাতা (পূদব মর চলর্ান 6183টি) বাবে 18,24,26,177/- রচরকপসা/অবসরপ্রাপ্ত রশক্ষাবৃরি/ 

োফন/অদতারষ্টরক্রয়া জন্য 2,408টি আদবেদনর রবপরীদত 3,38,04,347/-, 11 বর্দক 20 বগ্রদর্র সরকারর কর্চারীদের 16,765/- জন 

বছদল-বর্দয়দক রশক্ষাবৃরি রহদসদব 5,97,80,600/-, চাকরররত অবস্থায় মৃত কর্ মচারীর পররবদরর 1,069 টি আদবেদনর রবপরীদত 

োফন/অদতারষ্টরক্রয়া রহদসদব 2,67,46,388/- আরর্ মক অনুোন প্রোন করা, চাকরররত অবস্থায় মৃত কর্ মচারীর পররবদরর 1774 টি 

আদবেদনর রবপরীদত বর্ৌর্বীর্ার এককারলন 17,71,19,891/- আরর্ মক অনুোন প্রোন করা হদয়দছ। এছাড়া 205 জন সরকারর কর্ মচারীদক 

অরফদস র্াতায়াদতর জন্য স্টাফবাদসর টিদকট প্রোন করা হদয়দছ, 1,183 জন র্রহলাদক রবরভন্ন বের্ বকাদস ম প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। 

প্ররশক্ষণার্ীদের র্দে 17 জন র্রহলা সরকারর-ববসরকারর চাকররর সুদর্াগ বপদয়দছ এবাং 4 জন বুটিদকর ব্যবসায় রনদয়ারজত রদয়দছ। 

 

 

সর্স্যা এবাং চযাদলজ এসমূহ: 

 কল্যাণ ববাদর্ মর সকল বসবা সম্পদকম বসবা প্রার্ীগণ অবরহত নন, বসবা প্রোন পদ্ধরত জটিল; 

 রবভাগীয় পর্ মাদয় আধুরনক তথ্য প্রযুরি ব্যবহাদরর র্ােদর্ বসবা প্রোদনর ব্যবস্থা না র্াকা। 

 

 

ববাদর্ মর ভরবযৎ প কর্ মপররকল্পনা: 

 

 

 

 

 

 

 র্রহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ বক‡›`ª কনধ্যেকশনািী ও রিউটিরেধ্যকশন বকাস য চালুকিণ|  

 কার্ মক্রর্ রর্রজটাইজ করা।  

 

২০১৯-২০২০ অর্ ম বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ: 
 

 

 র্রহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ বক‡›`ª কনধ্যেকশনািী ও রিউটিরেধ্যকশন বকাস য চালুকিণ; 

 ওয়েবসাইট চালুকরণ; 

 র্ারসক কল্যাণ অনুোন এর ররকনসাইল সফটওয়যার স্থাপদনর র্ােদর্ ব্যাাংদকর সাদর্ ররকনসাইল করা। 
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উপক্রর্রণকা (Preamble) 

 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববরেরহতা বজারোর করা, 

সুশাসন সুসাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর র্ােদর্ রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয –  

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

 

এবাং 

 

র্হাপররচালক (সরচব), বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, প্রিান কার্ মালয়, ঢাকা এর র্দে ২০১৯ সাদলর 

জুন র্াদসর ২০ তাররদে এই বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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বসকশন ১ 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয  (Mission) , বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ মাবরল 

 

 

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): 

 

1. কর্ মচারীদের কল্যাণ রনরিতকরণ; 

2. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা রনরিতকরণ। 

 

১.৪ কার্ মাবরল (Functions): 

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

2.  কর্ মরত অবস্থায় মৃত্যযবরণকারী কর্ মচারীর পররবারদক বর্ৌর্বীর্ার এককালীন সহায়িা প্রোন; 

3.  কর্ মচারী ও িাঁি পররবাদরর সেস্যদের  জন্য রচরকপসা সহায়িা প্রোন; 

4.  ১১ বেধ্যক ২০ বগ্রধ্যডি (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বেরণ) কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্ মচারীি অনরিক দু’ 

সতাদনর জন্য রশক্ষা বৃরি প্রোন; 

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

6.  অরফদস র্াতায়াদতর জন্য কম যচািীধ্যেি স্টাফবাস সুরবিা প্রোন; 

7.  র্রহলাগধ্যণি কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন; 

8.  সিকারি কম যচািীধ্যেি দ্বািা পরিচারলি ক্লাি/করমউরনটি বসন্টাি পরিচালনা/সংস্কাি/সম্প্রসািণ/ বমিামধ্যিি জন্য অনুোন 

প্রোন; 

9.  কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাদের সতানদের জন্য প্ররতবছর ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন  
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বসকশন ২ 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য,  ার্ যক্রম, অগ্রাধি ার,  ম যসম্পাদন সূচ , এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 
 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

একক কর্ মসম্পাে

ন সূচদকর 

র্ান 

রভরিবছর 

২০১৭-১৮ 

প্রকৃত অজমন 

2018-19 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১9-20 প্রদক্ষপণ 

2020-21 

প্রদক্ষপণ 

2021-2022 অসািারণ অরত উির্ উির্ চলরত র্ান চলরতর্াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ -৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

[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 15 15 ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২] কর্ মরত অবস্থায় 

মৃত্যযবরণকারী কর্ মচারীর 

পররবারদক বর্ৌর্বীর্ার 

এককালীন অনুোন প্রোন 

[১.২.১] 

স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন 

রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

১০.০ 15 15 ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.3] কর্ মচারী ও িাঁি 

পররবাদরর সেস্যদের  

জন্য রচরকপসা অনুোন 

প্রোন 

[১.3.১] 

স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন 

রনষ্পরির সর্য়  

গড় 

কার্ মরেবস 

১০.০ 35 30 ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ৩০ ২২ ২২ 

[১.৪] কর্ মচারীি সতানদের 

রশক্ষাবৃরি প্রোন 
[১.4.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনস্পরির 

রনি মাররত সর্য় 

তাররে ০৮.০ 30 জুন 

2018 

অনলাইধ্যন প্রাপ্ত 

আধ্যিেনসমূহ 

র্াচাই-িাছাই 

চলধ্যছ 

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 

োফন/ অদতযরষ্টরক্রয়ার 

অনুোন প্রোন 

[১.5.১] 

স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন 

রনষ্পরির সর্য় 

গড় 

কার্ মরেবস 

০৮.০ 15 15 ৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ ৭ 

[১.৬] কর্ মচারীর 

পররবাদরর রনভমরশীল 

র্রহলাদের কাররগরর 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[১.৬.১] 

সুরবিাদভাগী 

বর্দয়দের সাংখ্যা 

সাংখ্যা ০৫.০ 310 529 550 540 530 520 510 575 600 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য,  ার্ যক্রম, অগ্রাধি ার,  ম যসম্পাদন সূচ , এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 
 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক একক কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

রভরিবছর 

২০১7-১8 

প্রকৃত অজমন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১9-20 প্রদক্ষপণ 

২০20-২০২1 

প্রদক্ষপণ 

 ২০২1-২০২2 অসািারণ 

 

অরত উির্ উির্ চলরত র্ান চলরতর্াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

   [১.৬.২] 

কনদফকশনারী 

বকাস ম চালুকরণ 

তাররে/ 

সর্য় 
০২.০ - 

- 
২০ জুন, 

২০২০ 

২২ জুন, 

২০২০ 

২৪ জুন, 

২০২০ 

২৬ জুন, 

২০২০ 

২৭ জুন, 

২০২০ 

- - 

[১.৬.৩] 

রবউটিরফদকশন 

বকাস ম চালুকরণ 

তাররে/ 

সর্য় 
০২.০ - 

- 
২০ জুন, 

২০২০ 

২২ জুন, 

২০২০ 

২৪ জুন, 

২০২০ 

২৬ জুন, 

২০২০ 

২৭ জুন, 

২০২০ 

- - 

[১.৭] অরফদস 

র্াতায়াদতর জন্য 

কম যচািীধ্যেি পররবহণ 

সুরবিা প্রোন 

[১.৭.১] গারড়র 

আসদনর রভরিদত 

টিদকট প্রোন 

 ০৫.০ ৭০ ২টি বাস 

বতমর্াদন 

অদকদজা 

৯৫% 

প্রিান কার্ মালয় 

হদত বাস ও 

ড্রাইভার পাওয়া 

সাদপদক্ষ 

৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৯৫% ৯৫% 

[১.৮] কর্ মচারী ও তাঁদের 

সতানদের জন্য বারষ মক 

ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা 

আদয়াজন 

[১.৮.১] রনি মাররত 

সর্দয়র র্দে 

আদয়াজন 

তাররে ০৫.০ ১0 

বফব্রম্নয়ারী 

২০১8 

9 র্াচ ম/ 

২০১9 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৫ র্াচ ম, 

২০২০ 

১৮ র্াচ ম,  

২০২০ 

২৫ র্াচ ম, 

২০২০ 

০৫ এরপ্রল, 

২০২০ 

২৮ 

বফব্রুয়ারর, 

২০২১ 

২৮ 

বফব্রুয়ারর, 

২০২২ 

[১.৯] বপনশধ্যনি আধ্যিেন 

অগ্রায়ন  

[১.৯.১] স্বয়াংসম্পূণ ম 

আদবেন রনি মাররত 

সর্দয়র র্দে 

অগ্রায়ন 

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

[২] 

স্বচ্ছতা ও 
জবাবধদধহতা 

রনরিতকরণ 

১০ [২.১]  অনুোদনর অর্ 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] সাধািণ রচরকৎসা 

অনুোন কার্ যক্রম 

সেটওয়াধ্যিি মােধ্যম 

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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মাঠ পর্ যাদ্দের আবধশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০২০ 

(দর্াট নম্বর-২০)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

বকৌশলগত উদেশ্য বকৌশলগত উদেদশ্যর 

র্ান  

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক  একক  কর্ মসম্পােন সূচদকর 

র্ান 

লক্ষযর্াত্রার র্ান-২০১৯-২০ 

অসািারণ অরত উির্  উির্ চলরত র্ান  চলরত র্াদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক কর্ মকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

জবাবরেরহ রনরিতকরণ 

৮ 

[১.১] বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকারর কর্ মসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রাত 

প্ররশক্ষণসহ অন্যান্য রবষদয় প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
জনঘন্টা ১.০ ৬০ - - - - 

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

[১.১.৩] ২০১৮-২০১৯ অর্ মবছদরর বারষ মক কর্ মসম্পােন 

চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর রনকট 

োরেল 

সাংখ্যা ১.০ ৪ - - - - 

[১.১.৪] ২০১৯-২০২০ অর্ মবছদরর বারষ মক কর্ মসম্পােন 

চুরির অি ম-বারষ মক মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর 

রনকট োরেল 

তাররে ১.০ 
২০ জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৫ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৯ 

বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১২ 

বফব্রুয়ারর, 

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 মষ্ট সর্দয়র র্দে অরভদর্াগ রনষ্পরিকৃত % ১.০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অরভদর্াগ রনষ্পরি সাংক্রাত র্ারসক প্ররতদবেন 

উর্ধ্মতন অরফদস োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ০ ০ ০ ০ - 

[১.৪] বসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

হালনাগােকরণ ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] বসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত হালনাগােকৃত % ১.০ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[১.৪.২] রনি মাররত সর্দয় ত্রত্রর্ারসক বাস্তবায়ন প্ররতদবেন 

উর্ধ্মতন অরফদস ো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 বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

৭ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ 

বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[২] কর্ মসম্পােন 

গরতশীলতা আনয়ন ও 

বসবার র্ান বৃরদ্ধ 

৬ 

[২.১] বসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

হালনাগােকরণ ও বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল শাোয় ই-নরর্ ব্যবহার % ১.০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.১.২] ই-ফাইদল নরর্ রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[২.১.২] ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত % ০.৫ 
৩১ রর্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০২০ 

৭ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

৭ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ 

বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[২.২] উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতর্ একটি নত্যন উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

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 

সাংরিষ্ট কর্ মচারীর রপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জারীকরা 

[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] অরফদসর সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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বকৌশলগত উদেশ্য বকৌশলগত উদেদশ্যর র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক  একক  কর্ মসম্পােন সূচদকর 

র্ান  

লক্ষযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৯-২০ 

অসািারণ অরত উির্  উির্ চলরত র্ান  চলরত র্াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আরর্ মক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

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

৭ জুলাই, 

২০১৯ 

১০ জুলাই, 

২০১৯ 

১৪ জুলাই, 

২০১৯ 

১৮ জুলাই, 

২০১৯ 

২২জুলাই, 

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 হালনাগােকৃত % ০.৫ ৩১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

৩ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৪ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২০ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[৩.২.১] অস্থাবর সম্পরির হালনাগােকৃত % ০.৫ ৩১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

৩ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৪ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২০ বফব্রুয়ারর, 

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 

পররদশাি 

% 
০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] বটরলদফান রবল পররদশাি % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.১] রবদুপ রবল পররদশাি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 



10 

 

 

 

আরর্ উপপররচালক, বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, চট্টগ্রার্ এর প্ররতরনরি রহদসদব র্হাপররচালক (সরচব), বাাংলাদেশ 

কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, ঢাকা এর রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এ চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

আরর্ র্হাপররচালক (সরচব), বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, ঢাকা এর প্ররতরনরি রহদসদব উপপররচালক, বাাংলাদেশ 

কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ এর রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এ চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

     স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 
উপপররচালক 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

রবভাগীয় কার্ মালয়, চেগ্রার্। 

 

            ২০/০৬/২০১৯ 

              তাররে 

 

 

 

 

 

 

 
র্হাপররচালক (সরচি) 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

ঢাকা। 

 

             ২০/০৬/২০১৯ 
              তাররে 
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সংদ্দর্াজনী-১ 

 

শব্দসংদ্দক্ষ্প (Acronyms) 

 
বা. . .কবা.: 
 

বাংলাদ্দদশ  ম যচারী  ল্যাণ কবার্ য 
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সাংদর্াজনী- ২: কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররর্াপ পদ্ধরত এর রববরণ- 
ক্ররর্ক 

নম্বর 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন 

সূচকসমূহ 

রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররর্াপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 
সািারণ 

র্তব্য 

০১ অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও 

মৃত কর্ মচারীগদণর পররবাদরর জন্য 

র্ারসক কল্যাণভাতা প্রোন  

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য় 

সরকারর ও বা.ক.ক.ববা এর এেরতয়াভূি ১৯টি স্বায়ত্বশারসত 

সাংস্থার অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কর্ মচারীগদণর পররবারদক আরর্ মক সহায়তা প্রোদনর জন্য 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির সর্য়  

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির  জন্য প্রয়য়াজনীয় 

কায যদিবস।  বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 

 

০২ কর্ মরত অবস্থায় মৃত্যযবরণকারী 

কর্ মচারীর পররবারদক বর্ৌর্বীর্ার 

এককালীন সহায়তা প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য় 

সরকারর ও বা.ক.ক.ববা এর এেরতয়াভূি ১৯টি স্বায়ত্বশারসত 

সাংস্থার অক্ষর্তাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত কর্ মচারী ও 

কর্ মরত অবস্থায় মৃত কর্ মচারীর পররবারদক আরর্ মক সহায়তা 

প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির সর্য়  

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির  জন্য প্রয়য়াজনীয় কায যদিবস। 

বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
 

০৩ কর্ মচারী ও তাঁর পররবাদরর 

সেস্যদের  জন্য সািারণ রচরকপসা 

অনুোন প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য়  

সরকারর ও বা.ক.ক.ববা এর এেরতয়াভূি ১৯টি স্বায়ত্বশারসত 

সাংস্থার কর্ মচারীর রনজ ও পররবারদক সাধারণ দিদকৎসা 

অনুিান প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির 

সর্য়সীর্া 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির  জন্য প্রয়য়াজনীয় কায যদিবস। 

বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
 

০৪ ১১ বর্দক ২০ বগ্রদর্র (পূদব মর ৩য় ও 

৪র্ ম বেরণ) কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী 

এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্ মচারীর 

সতানদের রশক্ষা বৃরি প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনস্পরির সাংখ্যা 

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

কর্ মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্ মচারীর সতানদের রশক্ষাবৃরি 

প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির সর্য়সীর্া 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির  জন্য প্রয়য়াজনীয় কায যদিবস।  

বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
 

০৫ কর্ মচারীর ও তাাঁর পররবাদরর 

সেস্যদের জন্য োফন/অদতযরষ্টরক্রয়ার 

অনুিান প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য় 

কর্ মচারীর ও তাাঁর পররবাদরর সেস্যদের  

োফন/অদতযরষ্টরক্রয়ার অনুোদনর স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন 

রনষ্পরির সর্য়সীর্া 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন রনষ্পরির  জন্য প্রয়য়াজনীয় কায যদিবস।  

বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
 

০৬ অরফদস র্াতায়াদতর জন্য 

কর্ যিারীয়ির স্টাফবাস সুরবিা প্রোন 

সুরবিাদভাগী কর্ যিারীর 

সাংখ্যা 

রবভাগীয় শহর চট্টগ্রাদর্ কর্ মরত সরকারর কর্ মচারীদের সাংখ্যা রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

সুরবিাদভাগী কর্ যিারীর সাংখ্যা।  বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
 

০৭  র্রহলাগয়ণর কাররগরর প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

সুরবিাদভাগী 

র্রহলাগয়ণর সাংখ্যা 

কর্ মচারীর পররবাদরর র্রহলা সেস্যদের ও অন্যান্য 

র্রহলাগয়ণর জন্য কাররগদর প্ররশক্ষবণ অংশগ্রহণকাদর 

র্দহলাগয়ণর সংখ্যা 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

সুরবিাদভাগী র্রহলাগয়ণর সাংখ্যা। বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
 

০৮ কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও তাদের 

সতানদের জন্য প্ররতবছর ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন 

রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে আদয়াজন 

বা.ক.ক.দবা. এর ব্যবস্থাপনায় কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী ও 

তাদের সতানদের জন্য চট্টগ্রার্ রবভাগীয় শহদর প্ররতবছর 

বারষ মক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা আদয়াজদনর সর্য়সীর্া 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

বছদরর একটি রনি মাররত সর্দয়র র্দে বারষ মক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা 

আদয়াজন। বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত 

প্ররতদবেন 

 

০৯ বা.ক.ক.দবা. এর কর্ মচারীদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

প্ররশক্ষদণর সর্য় জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয়য়র দনয়ি যশনা বর্াতায়বক বা.ক.ক.দবা. 

এর প্রয়তেক কর্ যিারীয়ক বছয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

প্রয়তেক কর্ যিারীয়ক বছয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রোন। বা.ক.ক.দবা, 

রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
 

১০ অরভদর্াগ রনষ্পরি রনষ্পরির সর্য় অরভদর্াগ রনষ্পরির সর্য়সীর্া রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন  

১১ কর্পদক্ষ একটি বসবার বক্ষদত্র EFT 

প্রবতমন 

বাস্তবায়দনর সর্য়  বা.ক.ক.দবার্ ম, চট্টগ্রাদর্ একটি বসবার বক্ষদত্র  EFT 

প্রবতমদনর সর্য়সীর্া 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

বা.ক.ক.দবা. রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন  

12  র্রহলাগয়ণর কনদফকশনারী 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

সুরবিাদভাগী 

র্রহলাগয়ণর সাংখ্যা 

কর্ মচারীর পররবাদরর র্রহলা সেস্যদের ও অন্যান্য 

র্রহলাগয়ণর জন্য কাররগদর প্ররশক্ষবণ অংশগ্রহণকাদরণী 

র্দহলাগয়ণর সংখ্যা 

রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ 

সুরবিাদভাগী র্রহলাগয়ণর সাংখ্যা। বা.ক.ক.দবা, রবভাগীয় কার্ মালয়, 

চট্টগ্রার্ হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩ :  অন্য র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে মষ্ট কর্ মসম্পােন চারহোসমূহ 

 
 

প্ররতষ্ঠাদনর নার্ সাংরিষ্ট কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার বর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

রবভাগীয় করর্শনার 

অরফস, চট্টগ্রার্ 

কর্ মরত কর্ মচারী ও তাদের 

সর্ত্মানদের জন্য বারষ মক 

ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা 

আদয়াজন 

রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে আদয়ারজত 

রবভাগীয় করর্শনার সর্য় রনি মারণ 

করদল কর্ মরত কর্ মচারী ও তাঁদের 

সর্ত্মানদের জন্য বারষ মক রবভাগীয় 

ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা সর্য়র্ত 

আদয়াজন করা সম্ভব হদব 

বা.ক.ক.দবা. এর রবভাগীয় আঞ্চরলক 

করর্টির সভাপরত রহদসদব রবভাগীয় 

করর্শনারগণ রবভাদগ কর্ মরত 

কর্ মচারী ও তাঁদের সর্ত্মানদের জন্য 

রবভাগীয় বারষ মক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার 

সর্য় রনি মারণ কদর র্াদকন 

রবভাগীয় করর্শনারগণ সর্য় 

রনি মারদণ রবলম্ব করদল কর্ মরত 

কর্ মচারী ও তাঁদের সর্ত্মানদের 

জন্য বারষ মক রবভাগীয় ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা সর্য়র্ত আদয়াজন 

করা সম্ভব হদব না 

স্থাপতয অরিেপ্তর ভবন রনর্ মাদণর নকশা 

প্রনয়ন কদর রবভাগীয় 

কার্ মালদয় বপ্ররণ 

রনি মাররত সর্দয়র 

র্দে নকশা বপ্ররণ 

 

আঞ্চরলক কল্যাণ করর্টির সুপাররদশর 

আদলাদক স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক 

প্রসত্মারবত বহুতল ভবদনর নকশা 

প্রণয়ন 

স্থাপতয অরিেপ্তর সরকারী ভবদনর 

নকশা প্রণয়দনর জন্য সরকারী 

একর্াত্র প্ররতষ্ঠান। আঞ্চরলক কল্যাণ 

করর্টির সুপাররদশর আদলাদক 

প্রসত্মারবত বহুতল ভবন রনর্ মাণ 

প্রকদল্প নকশা প্রণয়ন করদব 

স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক 

প্রসত্মারবত বহুতল ভবন রনর্ মাণ 

প্রকদল্পর নকশা প্রণয়ন সর্য়র্ত 

না হদল প্রকদল্পর রর্রপরপ প্রস্ত্িদত 

রবলম্ব হদব 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী 

কল্যাণ ববার্ ম, প্রিান 

কর্ মালয় 

আঞ্চরলক কল্যাণ করর্টির সুপাররদশর 

আদলাদক স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক 

প্রসত্মারবত বহুতল ভবদনর নকশা 

প্রণয়ন করা হদল তা অনুদর্ােদনর 

পরবতী পেদক্ষপ গ্রহণ 

প্রশাসরনক রবভাগ রহদসদব প্রিান 

কার্ মালদয়র র্ােদর্ নকশায় 

অনুদর্ােন গ্রহণপূব মক ববাদর্ ম উপস্থাপন 

করদত হয়। 

নকশার অনুদর্ােন প্রোনপূব মক 

ববাদর্ ম সর্য়র্ত উপস্থাপন করা না 

হদল প্রসত্মারবত বহুতল ভবন 

রনর্ মাণ প্রকদল্পর রর্রপরপ প্রণয়ন 

রবলরম্বত হদব। 

গণপূতম অরিেপ্তর স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক প্রস্তারবত 

বহুতল ভবদনর নকশা ববার্ ম কর্তমক 

অনুদর্ারেত হদল বস আদলাদক 

প্রসত্মারবত বহুতল ভবন রনর্ মাণ 

প্রকয়ের 

রর্রপরপ প্রণয়ন 

 

গণপূতম অরিেপ্তর সরকারর ভবন 

রনর্ মাদণর একর্াত্র প্ররতষ্ঠান। এ 

প্ররতষ্ঠানটি প্রস্তারবত বহুতল ভবন 

প্রকদল্পর রর্রপরপ ত্রতরর করদব। 

স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক প্রস্তারবত 

বহুতল ভবদনর নকশা ববার্ ম কর্তমক 

অনুদর্ারেত হদল বস আদলাদক 

পরবতীদত রর্রপরপ প্রণয়ন করদব।  

স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক প্রস্তারবত 

বহুতল ভবদনর নকশা ববার্ ম 

কর্তমক অনুদর্ারেত হদল বস 

আদলাদক সর্য়র্ত রর্রপরপ 

প্রণয়ন না হদল প্রকল্প রবলরম্বত 

হদব। 

 

 

 

 
         


