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বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর কম মসম্পােদির সারব মকরচত্র 
 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Karmochary Kallyan Board) 
 

সাম্প্ররতক অজমি, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পিা 
 

 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজমিসমূহ: 
 

রবগত রতি অর্ মবছদর ১১,৭৭৫ টি আদবেদির রবপরীদত মারসক কল্যাণিাতা (পূদব মর চলমাি ৫০,০০০ টিসহ) বাবে ১৭১.৭২ বকাটি টাকা, 

সািারণ রচরকৎসার জন্য ৩২,৬৯৫ টি আদবেদির রবপরীদত ২৫.৫৩ বকাটি টাকা, সরকারর কম মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল বরাদগর 

ব্যয়রিব মাদহর জন্য ৩,৭০৭টি আদবেদির রবপরীদত রচরকৎসা মঞ্জুরর বাবে ২৯.৮৪ বকাটি টাকা,  ১১ বর্দক ২০ বগ্রদর্র (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম 

বেরণ) সরকারর কম মচারীদের ১.৮৩ লাখ বছদল-বমদয়দক রশক্ষাবৃরি রহদসদব ৫০.৯১ বকাটি টাকা, চাকরররত অবস্থায় মৃত কম মচারীর 

পররবাদরর ৯,০১১ টি আদবেদির রবপরীদত বর্ৌর্বীমা রহদসদব এককারলি ৮৭.৯১ বকাটি টাকা আরর্ মক অনুোি প্রোি করা হদয়দছ। সরকারর 

কম মচারীদের োফি/অদন্তযরিরক্রয়ার জন্য ৮,৪৪২ টি আদবেদির রবপরীদত ১২.৭৩ বকাটি টাকা আরর্ মক অনুোি প্রোি করা হদয়দছ। এছাড়া 

রবগত রতি অর্ মবছদর ৭,৬৬৭ জি সরকারর কম মচারীদক অরফদস র্াতায়াদতর জন্য স্টাফবাদসর টিদকট প্রোি করা হদয়দছ। সরকারর 

কম মচারীদের পররবহণ সুরবিা বৃরদ্ধর জন্য ৩৬টি িতুি বাস ক্রয় করা হদয়দছ এবাং ২৬টি বাস রব.আর.টি.রস এর রিকট বর্দক িাড়া বিয়া 

হদয়দছ।  বা.ক.ক.দবা এর অিীি ৫টি মরহলা কাররগরর প্ররশক্ষণ বকন্দ্র বর্দক রবগত রতি অর্ মবছদর ৩,১২৭ জি মরহলাদক টা. ৪.৯২ বকাটি 

টাকা ব্যাদয় রবরিন্ন বের্ বকাদস ম প্ররশক্ষণ প্রোি করা হদয়দছ। প্ররশক্ষণার্ীদের মদে ২৮০ জি মরহলা সরকারর-ববসরকারর চাকররর সুদর্াগ 

বপদয়দছ। রবগত রতি অর্ মবছদর কম মরত সরকারর কম মচারী ও তাদের সন্তািসহ বমাট ৮,৩৯৪ জি ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতায় অাংশগ্রহণ কদরদছ 

এবাং এদত ১.৭২ বকাটি টাকা ব্যয় হদয়দছ। 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 
কল্যাণ ববাদর্ মর সকল বসবা সম্পদকম বসবাপ্রার্ীগণ অবরহত িি, ক্ষেবা প্রদাে পদ্ধনত র্টিল, নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় আধুরিক তথ্য প্রযুরি ব্যবহাদরর 

মােদম ক্ষেবা প্রদাদ্দের ব্যবস্থা ো থাকা, অিলাইদি আদবেি গ্রহদণর বক্ষদত্র আদবেিকারীর কর্তমপক্ষদক রচরিত করা/কর্তজপদ্দক্ষ্র প্রতযয়দ্দের 

ব্যবস্থা িা র্াকা। 
 

ববাদর্ মর িরবষ্যৎ কম মপররকল্পিা: 
 

ববাদর্ মর রিজস্ব জরমদত িবি রিম মাণ: ঢাকাস্থ রেলকুশায় বা.ক.ক. ববা. এর ৩ রবঘা ১৫ কাঠা জরমদত স্থায়ী আদয়র উৎস সৃরির উদেদশ্য 

৩০ তলা িবি রিম মাদণর পররকল্পিা গ্রহণ করা হদয়দছ। িবিটির স্থাপতয, কাররগরর ও প্রদকৌশলগত রেক বর্দক উন্নত ও স্মাট ম/ পররদবশ 

সম্মতিাদব গদড় বতালার জন্য প্রণীত িকশা মন্ত্রণালয় কর্তমক ব্যরিখাত-বক অন্তর্ভ মি কদর পুিঃপর্ মাদলাচিা করার পরামশ ম প্রোি কদর। বস 

পররদপ্ররক্ষদত ব্যরিখাত-বক অন্তর্ভ মি কদর গঠিত করমটির সব মদশষ ১ আগস্ট, ২০১৬ রি. তাররদখ অনুরিত সিায় প্রস্তারবত িবিটির দুটি 

রবকল্প িকশা ও ব্যয় প্রা্কললি প্র্তুতপূব মক মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর রিদে মশিার জন্য উপস্থাপি করার রবষদয় রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উি রসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী স্থাপতয অরিেপ্তর িকশা পুিগ মঠদির কাজ বশষ করদছ এবাং গণপূতম অরিেপ্তর কর্তমক দু’টি খসড়া প্রা্কললি প্রস্তত কদর মািিীয় 

প্রিািমন্ত্রীর রিদে মশিার জন্য উপস্থাপদির অদপক্ষায় রদয়দছ।  

এছাড়া কল্যাণ ববাদর্ মর বসবা কার্ মক্রম সম্পদকম প্রজাতদন্ত্রর কম মচারীগণদক অবরহত করার জন্য পর্ মাপ্ত প্রচার প্রচারণার লদক্ষয মন্ত্রণালয়সহ 

সকল সরকারর অরফদস পত্র বর্াগাদর্াগ/ রলফদলট/ ব্রুরশওর ছারপদয় রবতরণ এবাং রবরিন্ন প্ররশক্ষণ ইিরস্টটিউদটর বেরিাং কাররকুলাদম 

অন্তর্ভ মিকরদণর জন্য পত্র বপ্ররণ, ক্ষেবা পদ্ধনত েহনর্করণ করা, নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় অনুদাে প্রদাে কার্ জক্রম রর্রজটাইদজশি করা। 

 

২০১৮-১৯ অর্ ম বছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজমিসমূহ: 
 

 কল্যাণ ক্ষবাদ্দড জর পনরবহে সুনবধা (স্টাফবাদ্দের টিদ্দকট প্রদাে) েহনর্করণ; 

 “কল্যাণর্াতা, ক্ষর্ৌথবীমা ও দাফে অনুদাে একীভূতকরণ” োমক ইদ্দোদ্দর্শে উদ্দযাগ বাস্তবায়দ্দের র্ন্য েফটওয়যার উন্নয়ে; 

 সািারণ রচরকৎসা অনুোি কার্ মক্রম অি-লাইদি সম্পােি (প্রিাি কার্ মালয়); 

 নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় অনুদাে প্রদাে কার্ মক্রম (সািারণ রচরকৎসা অনুোি) রর্রজটাইদজশি করা; 

 নবর্াগীয় কার্ জালয় হদ্দত অনুদাদ্দের অথ জ ইএফটি এর মাধ্যদ্দম ক্ষপ্ররণ; 

 নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় মরহলা কাররগরর প্ররশক্ষণ বকদন্দ্র িতুি বকাস ম চালুকরণ;  

 



4 

 

 

 

উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর প্রারতিারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ বজারোর 

করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রিরিতকরদণর মােদম রূপকল্প 

২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দির লদক্ষয -  

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

  

 

এবাং 

 

রসরিয়র সরচব, জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০১৮ 

সাদলর জুি মাদসর ......... তাররদখ এই বারষ মক কম মসম্পােি চুরি স্বাক্ষররত হল।  

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রিম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:  
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বসকশি ১ 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয  (Mission) , বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

এবাং কার্ মাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

প্রজাতদন্ত্রর কম মচারীদেরদক বসবাপ্রোদির লদক্ষয ববার্ মদক একটি েক্ষ, যুদগাপদর্াগী এবাং তথ্য-প্রযুরিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্ররতিাি 

রহদসদব গদড় বতালা। 

 

১.২ অরিলক্ষয  (Mission) 

কল্যাণমূলক রবরিন্ন বসবা প্রোদির মােদম প্রজাতদন্ত্রর অসামররক কাদজ রিদয়ারজত ববাদর্ মর এদিয়ারর্ভি সকল কম মচারী এবাং 

তাঁদের পররবারবদগ মর আর্ মসামারজক রিরাপিা রবিাদি সহায়তা প্রোি। 

 

১.৩ বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 
 

1. কম মচারীদের কল্যাণ রিরিতকরণ 

2. বা.ক.ক.দবা. এর প্রারতিারিক সক্ষমতা বৃরদ্ধ

3. বা.ক.ক.দবা. এর স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা রিরিতকরণ

 

১.৪ কার্ মাবরল (Functions) 

1.  অক্ষমতাজরিত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কম মচারীগদণর পররবাদরর জন্য মারসক কল্যাণিাতা প্রোি; 

2.  কম মরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী কম মচারীর পররবারদক বর্ৌর্বীমার এককালীি অনুোি প্রোি; 

3.  কম মরত সরকারর কম মচারীর জটিল ও ব্যয়বহুল বরাদগ রচরকৎসা অনুোি প্রোি; 

4.  কম মচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য সািারণ রচরকৎসা অনুোি প্রোি; 

5.  ১১ ক্ষথদ্দক ২০ ক্ষেদ্দডর (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বেরণ) কম মরত সরকারর কম মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কম মচারীর অিরিক দু’ 

সন্তাদির জন্য রশক্ষাবৃরি প্রোি; 

6.  কম মচারীদের রিদজর ও পররবাদরর সেস্যদের জন্য োফি/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোি প্রোি; 

7.  অরফদস র্াতায়াদতর জন্য কম জচারীদ্দদর স্টাফবাস সুরবিা প্রোি; 

8.  মরহলাগদ্দণর কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোি; এবাং 

9.  কম মরত সরকারর কম মচারী ও তাদের সন্তািদের জন্য প্ররতবছর ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার আদয়াজি। 
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বসকশি ২ 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর রবরিন্ন কার্ মক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 
 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম মসম্পােি সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

 

প্রদক্ষপি রিি মাররত লক্ষযমাত্রা অজমদির বক্ষদত্র 

বর্ৌর্িাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থাসমূদহর িাম 

উপািসূত্র 
[source of data] ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৫ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কম মচারীর পাররবাদরর  

সুরক্ষা 

কল্যাণিাতার স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়
গড় 

কার্ মরেবস 
১৬ ১৪ ১৫ ১৫ ১৫ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 
বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 
ক্ষর্ৌথবীমার স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির 

সময়
গড় 

কার্ মরেবস 
১৫ ১৪ ১৫ ১৫ ১৫ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 
বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 
কম মচারী ও তাঁর 

পররবাদরর স্বাস্থযরবিাি 

জটিল ও ব্যয়বহুল বরাদগর রচরকৎসার জন্য 

প্রাপ্ত স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি স্বাস্থয 

অরিেপ্তদর বপ্ররদণর সময়

গড় 

কার্ মরেবস 
১২ ১২ ১০ ১০ ১০ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও 

স্বাস্থয অরিেপ্তর 
বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

স্বাস্থয অরিেপ্তদরর সুপাররশসহ আদবেি 

বফরত পাওয়ার সময় 

গড় 

কার্ মরেবস 
- ০৯ ১০ ১০ ১০ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও 

স্বাস্থয অরিেপ্তর 
বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

স্বাস্থয অরিেপ্তদরর সুপাররশ পাওয়ার পর 

আদবেি রিষ্পরির সময়
গড় 

কার্ মরেবস 
২৩ ১১ ২০ ২০ ২০ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও 

রসরিয়র সরচব, জিপ্রশাসি মন্ত্রণালদয়র 

বির্তত্বািীি ব্যবস্থাপিা করমটি 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

সািারণ রচরকৎসার স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়  

গড় 

কার্ মরেবস 
২৫ ১৯ ২৫ ২৫ ২৫ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 
বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

কম মচারীর সন্তািদের 

রশক্ষার মাদিান্নয়ি 

রশক্ষাবৃরি/ রশক্ষা সহায়তার স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেি রিস্পরির নেধ জানরত েময়
তানরখ ১৫ জুে, 

২০১৭ 

১২ জুে, ২০১৮ 

তানরদ্দখ 

উপকনমটির 

ের্ায় চূড়ান্ত 

অনুদ্দমাদে 

২০ জুে, 

২০১৯ 

২০ জুে, 

২০২০ 

২০ জুে, 

২০২১ 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

কম মচারী ও তাঁর 

পররবাদরর সেস্যদের 

সৎকার 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির সময় গড় 

কার্ মরেবস 
৭ ৭ ৭ ৭ ৭ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

িারীর ক্ষমতায়ি কম মচারীর পররবাদরর সুরবিাদিাগী 

বমদয়দের সাংখ্যা
সাংখ্যা ৭১১ ১,২০৭ ১,০০০ ১০০০ ১০০০ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৪টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

মরতরিলস্থ প্ররশক্ষণ ক্ষকদ্দে প্রার্রমক স্বাস্থয 

পররচর্ মা বের্দকাস ম চালুকরণ  

তাররখ/ 

সময় 

- ২৯/০৬/২০১৭ 

তানরদ্দখ ক্ষবাড জ 

ের্ায় 

অনুদ্দমানদত 

হদ্দয়দ্দে। 

২০ জুে, 

২০১৯ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় িতুি বকাস ম 

(কিদফকশিারী ও রবউটিরফদকশি) 

চালুকরণ; 

তাররখ/ 

সময় 

- - ২০ জুে, 

২০১৯ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

কম মচারীর সময়মত অরফদস 

উপরস্থরত রিরিতকরণ 

সুরবিাদিাগী কম মচারীদের সাংখ্যা সাংখ্যা ৭,৭৭১ ৭,৫৪৫ ৮,০০০ ৮,২০০ ৮,৫০০ বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৪টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 



 

7 

 

 
চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম মসম্পােি সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

 

প্রদক্ষপি রিি মাররত লক্ষযমাত্রা অজমদির বক্ষদত্র 

বর্ৌর্িাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থাসমূদহর িাম 

উপািসূত্র 
[source of data] ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কম মচারী ও তাঁর 

পররবাদরর সেস্যদের 

রচিরবদিােি  

রিি মাররত সমদয়র মদে বারষ মক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজি 

তাররখ/সময় ৩১ জানুয়ারর/ 

২০১৭ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০১৮ এর 

মদ্দধ্য 

আদ্দয়ার্ে করা 

হদ্দয়দ্দে।  

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২১ 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

 

 

বা.ক.ক.দবা এর 

প্রারতিারিক সক্ষমতা 

বৃরদ্ধ 

সরকারর কম মচারীদের বৃদ্ধােম স্থাপদির 

জন্য স্থাি রিি মারণ ও রর্রপরপ প্রণয়ি 
মাস - ২৯/০৬/২০১৭ 

তানরদ্দখ 

অনুদ্দমানদত 

হদ্দয়দ্দে। 

১০ - - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

বা.ক.ক.দবা. এর শূন্য পে পূরণ  তাররখ/সময় ৮০ কার্ মরেবস 

[১ম, ২য় ও ৩য় 

বেরণর বমাট 

২৭টি শূন্য পদে 

রিদয়াগ বেয়া 

হদয়দছ] 

- ২০ জুে, 

২০১৯ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

িতুি পে সৃরির আদেশ জারীসহ 

রিদয়াগরবরি সাংদশািি 

তাররখ/সময় - - ২০ জুে, 

২০১৯ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

বসবা সম্পদকম প্রচার প্রচারণার রিি মাররত 

সময় 

তাররখ/ 

সময় 

- প্রচার প্রচারণা 

চলমাি 

রদয়দছ 

নডদ্দেম্বর, 

২০১৮ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয়  বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

কল্যাণ িবদির পুিগ মঠিত রর্রপরপ 

রিি মাররত সমদয়র মদে  প. ক. এ 

বপ্ররদণর সময় 

তাররখ/সময় - মােেীয় 

প্রধােমন্ত্রীদ্দক 

েকশা প্রদশ জদ্দের 

পর তাঁর 

নেদ্দদ জশোর 

আদ্দলাদ্দক েকশা 

চুড়ান্ত কদ্দর 

পুেগ জঠিত নডনপনপ 

প.ক. এ ক্ষপ্ররণ 

করা হদ্দব। 

নডদ্দেম্বর, 

২০১৮ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও 

জিপ্রশাি মন্ত্রণালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

 

বা.ক.ক.দবা এর স্বচ্ছতা 

ও জবাবরেরহতা বৃরদ্ধ 

২টি নবর্াগীয় কার্ জালয় হদ্দত অনুদাদ্দের 

অথ জ ইএফটি এর মাধ্যদ্দম ক্ষপ্ররণ 

তাররখ/ 

সময় 

- - ২০ জুে, 

২০১৯ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ২টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় ব্যাাংক নরকেোইল 

েফটওয়যার স্থাপে 

তাররখ/ 

সময় 

- - ২০ বম, 

২০১৯ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 

৪টি নবর্াগীয় কার্ জালদ্দয় োধারণ 

নচনকৎো অনুদাে প্রদাে কার্ জক্রম 

রর্রজটাইদজশি করার সময় 

তাররখ/ 

সময় 

- - ১৫ জুে, 

২০১৯ 

- - বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৪টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর রিজস্ব 

প্ররতদবেি 
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বসকশি ৩ 

বকৌশলগত উদেশ্য, কার্ মক্রম, অগ্রারিকার, কম মসম্পােি সূচক, এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােি 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমি লক্ষযমাত্রা/রিণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection)
২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ (Projection) 
২০২০-২০২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-১৮* 

অসািারণ 

(Excelent) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মাি 

(Fair) 

চলরতমা

বির রিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

[১] কম মচারীদের 

কল্যাণ 

রিরিতকরণ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

৬৪ 

[১.১] অক্ষমতার কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কম মচারীগদণর পররবাদরর 

জন্য মারসক কল্যাণিাতা 

প্রোি  

[১.১.১] স্বয়াং 

সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়

গড় 

কার্ মরেবস 
৯.০০ ১৬ ১৪ 

কার্ জনদবে 

 

১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২] কম মরত অবস্থায় 

মৃতুযবরণকারী কম মচারীর 

পররবারদক বর্ৌর্বীমার 

এককালীি অনুোি প্রোি 

[১.২.১] স্বয়াং 

সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়

গড় 

কার্ মরেবস 
৯.০০ ১৫ ১৪ 

কার্ জনদবে 

 

১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.৩] কম মরত সরকারর 

কম মচারীর জটিল ও 

ব্যয়বহুল বরাদগ রচরকৎসা 

অনুোি প্রোি 

[১.৩.১] স্বয়াং 

সম্পূণ ম আদবেি 

স্বাস্থয অরিেপ্তদর 

বপ্ররদণর সময়

গড় 

কার্ মরেবস 
৩.০০ ১২ ১২ 

কার্ জনদবে 

 

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১০ ১০ 

[১.৩.২] স্বাস্থয 

অরিেপ্তদরর 

সুপাররশসহ 

আদবেি বফরত 

পাওয়ার সময়

গড় 

কার্ মরেবস 
৩.০০ - ০৯ 

কার্ জনদবে 

 

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১০ ১০ 

[১.৩.৩] স্বাস্থয 

অরিেপ্তদরর 

সুপাররশ পাওয়ার 

পর আদবেি 

রিষ্পরির সময়

গড় 

কার্ মরেবস 
৩.০০ ২৩ ১১ 

কার্ জনদবে 

 

২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২০ ২০ 

[১.৪] কম মচারী ও তাঁর 

পররবাদরর সেস্যদের  

জন্য রচরকৎসা অনুোি 

প্রোি 

[১.৪.১] স্বয়াং 

সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময় 

গড় 

কার্ মরেবস 
০৮.০০ ২৫ ১৯ 

কার্ জনদবে 

 

২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ২৫ ২৫ 

* োমনয়ক
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বকৌশলগত উদেশ্য, কার্ মক্রম, অগ্রারিকার, কম মসম্পােি সূচক, এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােি সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজমি লক্ষযমাত্রা/রিণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
 ২০২০-২০২১ 

২০১৬-

২০১৭

২০১৭-

২০১৮ অসািারণ 
(Excelent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমাদির 

রিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  [১.৫] কম মচারীর সন্তািদের 

রশক্ষাবৃরি প্রোি 
[১.৫.১] স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেি রিস্পরির 

রিি মাররত সময়

তাররখ/ 

সময় 
০৮.০০ ১৫ জুে, 

২০১৭ 

১২ জুে, 

২০১৮ 

২০ জুে, 

২০১৯ 

২২ জুে, 

২০১৯ 

২৪ জুে, 

২০১৯ 

২৬ জুে, 

২০১৯ 

২৭ জুে, 

২০১৯ 

২০ জুে, 

২০২০ 

২০ জুে, 

২০২১ 

[১.৬] কম মচারী ও 

পররবাদরর সেস্যদের 

জন্য োফি/ 

অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোি 

প্রোি 

[১.৬.১] স্বয়াং 

সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়

গড় 

কার্ মরেবস 
০৮.০০ ৭ ৭ 

কার্ জনদবে 

৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ ৭ 

[১.৭] কম মচারীর 

পররবাদরর রিিমরশীল 

মরহলাগণদক কাররগরর 

প্ররশক্ষণ প্রোি 

[১.৭.১] 

সুরবিাদিাগী 

বমদয়দের সাংখ্যা

সাংখ্যা ০৪.০০ ১৩২০ ১,২০৭ র্ে 

প্রনশক্ষ্ণাথী 

প্রনশক্ষ্ণরত 

আদ্দে। 

১,০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১,০০০ ১,০০০ 

[১.৭.২] মরতরিলস্থ 

প্ররশক্ষণ ক্ষকদ্দে 

প্রার্রমক স্বাস্থয 

পররচর্ মা বের্দকাস ম 

চালুকরণ  

তাররখ/ 

সময় 
০১.০০ - ২৯/০৬/২০১৭ 

তানরদ্দখ ক্ষবাড জ 

ের্ায় 

অনুদ্দমানদত 

হদ্দয়দ্দে। 

২০ জুে, 

২০১৯ 

২২ জুে, 

২০১৯ 

২৪ জুে, 

২০১৯ 

২৬ জুে, 

২০১৯ 

২৭ জুে, 

২০১৯ 

- - 

[১.৭.৩] নবর্াগীয় 

পর্ জাদ্দয় িতুি বকাস ম 

(কিদফকশিারী ও 

রবউটিরফদকশি) 

চালুকরণ; 

তাররখ/ 

সময় 
০১.০০ - - ২০ জুে, 

২০১৯ 

২২ জুে, 

২০১৯ 

২৪ জুে, 

২০১৯ 

২৬ জুে, 

২০১৯ 

২৭ জুে, 

২০১৯ 

- - 

[১.৮] অরফদস 

র্াতায়াদতর জন্য 

কম জচারীদ্দদর পররবহণ 

সুরবিা প্রোি 

[১.৮.১] 

সুরবিাদিাগী 

কম মচারীদের 

সাংখ্যা

সাংখ্যা ০৫.০০ ৭,৭৭১ ৭,৫৪৫ টি 

টিদ্দকট চালু 

আদ্দে 

৮,০০০ ৭,২০০ ৬,৪০০ ৫,৬০০ ৪,৮০০ ৮,২০০ ৮,৫০০ 

[১.৯] কম মচারী ও তাঁদের 

সন্তািদের জন্য বারষ মক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজি 

[১.৯.১] বারষ মক 

ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা 

আদয়াজদির 

রিি মাররত সময় 

তাররখ/ 

সময় 
০২.০০ ৩১ 

জানুয়ারর/ 

২০১৭ 

২৮ 

বফব্রুয়ারর, 

২০১৮ 

২৮ 

বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

৭ মাচ ম,  

২০১৯ 

১৫ মাচ ম, 

২০১৯ 

২০ মাচ ম, 

২০১৯ 

৩০ মাচ ম, 

২০১৯ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২১ 

* োমনয়ক 
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বকৌশলগত উদেশ্য, কার্ মক্রম, অগ্রারিকার, কম মসম্পােি সূচক, এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
বকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােি 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমি লক্ষযমাত্রা/রিণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
 ২০২০-২০২১ 

২০১৬-

২০১৭

২০১৭-

২০১৮ অসািারণ 

(Excelent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমাদির 

রিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২] 

বা.ক.ক.দবা. 

এর 

প্রারতিারিক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

 

 

 

০৫ 

[২.১] অবসরপ্রাপ্ত 

কম মচারীদের বৃদ্ধােম 

স্থাপদির জন্য স্থাি 

রিি মারণ ও রর্রপরপ প্রণয়ি 

[২.১.১] 

প্রদয়াজিীয় সময় 

মাস ০১.০০  ২৯/০৬/২০১

৭ তানরদ্দখ 

ক্ষবাড জ ের্ায় 

অনুদ্দমানদত 

হদ্দয়দ্দে। 

১০ ১০.৫ ১১ ১১.৫ ১২   

[২.২] বা.ক.ক.দবা. এর 

শূন্য পে পূরণ  
[২.২.১] রিি মাররত 

সময় (আদবেি 

প্রারপ্তর বশষ 

তাররখ বর্দক 

শুরু)

তাররখ/ 

সময় 
০১.০০ ৮০ 

কার্ মরেবস 

[১ম, ২য় 

ও ৩য় 

বেরণর 

বমাট 

২৭টি শূন্য 

পদে 

রিদয়াগ 

বেয়া 

হদয়দছ] 

- ২০ জুে, 

২০১৯ 

২২ জুে, 

২০১৯ 

২৪ জুে, 

২০১৯ 

২৬ জুে, 

২০১৯ 

২৭ জুে, 

২০১৯ 

- - 

[২.৩] িতুি পে সৃরির 

আদেশ জারীসহ 

রিদয়াগরবরি সাংদশািি 

[২.৩.১] 

প্রদয়াজিীয় সময়  
তাররখ/ 

সময় 
০১.০০ - - ২০ জুে, 

২০১৯ 

২২ জুে, 

২০১৯ 

২৪ জুে, 

২০১৯ 

২৬ জুে, 

২০১৯ 

২৭ জুে, 

২০১৯ 

-  - 

[২.৪] বসবা সম্পদকম প্রচার 

প্রচারণার রিি মাররত সময় 

[২.৪.১] 

প্রদয়াজিীয় সময়  
তাররখ/ 

সময় 

০১.০০ - নডনর্টাল 

ওয়ার্ল্জ, ২০১৭ 

ক্ষত অাংশেহণ, 

ব্রুনশয়ার ততনর 

কদ্দর নবতরণ 

এবাং ক্ষেকাড জ - 

ক্ষফস্টুে ততনর 

কদ্দর প্রচার 

করা হদ্দয়দ্দে। 

নডদ্দেম্বর, 

২০১৮ 

জানুয়ারর, 

২০১৯ 

বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

মাচ ম, 

২০১৯ 

এরপ্রল, 

২০১৯ 

- - 
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বকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােি 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমি লক্ষযমাত্রা/রিণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
 ২০২০-২০২১ 

২০১৬-

২০১৭

২০১৭-২০১৮
অসািারণ 

(Excelent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমাদির 

রিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  [২.৫] কল্যাণ িবি রিম মাণ 

প্রকদল্পর পুিগ মঠিত  রর্রপরপ 

প. ক. এ বপ্ররণ 

[২.৫.১] রর্রপরপ 

প. ক. এ 

বপ্ররদণর রিি মাররত 

সময়  

তাররখ/ 

সময় 

০১.০০ - মােেীয় 

প্রধােমন্ত্রীদ্দক 

েকশা প্রদশ জদ্দের 

পর তাঁর নেদ্দদ জশোর 

আদ্দলাদ্দক েকশা 

চুড়ান্ত কদ্দর 

পুেগ জঠিত নডনপনপ 

প.ক. এ ক্ষপ্ররণ 

করা হদ্দব। 

নডদ্দেম্বর, 

২০১৮ 

র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

ক্ষফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

মাচ জ, ২০১৯ এনপ্রল, ২০১৯ - - 

[৩] 

বা.ক.ক.দবা. 

এর স্বচ্ছতা ও 

জবাবরেরহতা 

রিরিতকরণ

 

 

০৬ 

[৩.১] ২টি নবর্াগীয় 

কার্ জালয় হদ্দত অনুদাদ্দের 

অথ জ ইএফটি এর মাধ্যদ্দম 

ক্ষপ্ররণ 

[৩.১.১] 

প্রদয়াজিীয় সময়

তাররখ/ 

সময় 
০২.০০ - - ২০ জুে, 

২০১৯ 

২২ জুে, 

২০১৯ 

২৪ জুে, 

২০১৯ 

২৬ জুে, 

২০১৯ 

২৭ জুে, 

২০১৯ 

- - 

[৩.২] নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় 

ব্যাাংক নরকেোইল 

েফটওয়যার স্থাপে 

[৩.১.২] 

প্রদয়াজিীয় সময়

তাররখ/ 

সময় 
০২.০০  - ২০ বম, 

২০১৯ 

২৫ বম, 

২০১৯ 

৩০ বম, 

২০১৯ 

০৫ জুি, 

২০১৯ 

১০ জুি, 

২০১৯ 

-  - 

[৩.৩] ৪টি নবর্াগীয় 

কার্ জালদ্দয় োধারণ 

নচনকৎো অনুদাে প্রদাে 

কার্ জক্রম রর্রজটাইদজশি 

করার সময় 

[৩.১.৩] 

প্রদয়াজিীয় সময়

তাররখ/ 

সময় 
০২.০০  - ১৫ জুি, 

২০১৯ 

২০ জুি, 

২০১৯ 

২২ জুি, 

২০১৯ 

২৪ জুি, 

২০১৯ 

২৬ জুি, 

২০১৯ 

-  - 

বমাট ৭৫    ৭৫          
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বা.ক.ক.দবা এর আবরশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

েপ্তর/োংস্থার আবনশ্যক ক্ষকৌশলগত উদ্দেযশ্যেমূহ, ২০১৮-২০১৯ 

(দ্দমাট েম্বর-২৫) 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােি সুচক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মাি -২০১৮-১৯ 
 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমাদির রিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বারষ মক কম মসম্পােি 

চুরি বাস্তবায়ি 

বজারোরকরণ  

৩ 

মাঠ পর্ জাদ্দয় কার্ জালদ্দয়র েদ্দে ২০১৮-১৯ অথ জবেদ্দরর 

বানষ জক কম জেম্পাদে চুনি স্বাক্ষ্র ও ওদ্দয়বোইদ্দট 

আপদ্দলাড 

বানষক কম জেম্পাদে চুনি স্বাক্ষ্নরত তাররখ ০.৫ ২০ জুে, ২০১৮ 
২১ জুে, 

২০১৮ 

২৪ জুে, 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-১৯ অথ জবেদ্দরর বানষ জক কম জেম্পাদে চুনি 

অধ জ-বানষ জক মূল্যায়ে প্রনতদ্দবদে োংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/নবর্াদ্দগ দানখল 

 মূল্যায়ে প্রনতদ্দবদে দানখলকৃত তাররখ ০.৫ 
১৭ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২০ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২১ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২২ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 
২৩র্ানুয়ানর, ২০১৯ 

মাঠ পর্ জাদ্দয় কার্ জালদ্দয়র ২০১৮-১৯ অথ জবেদ্দরর 

বানষ জক কম জেম্পাদে চুনি অধ জ-বানষ জক মূল্যায়ে 

প্রনতদ্দবদে পর্ জাদ্দলাচোদ্দন্ত ফলাবতজক 

(feedback) মন্ত্রণালয়/নবর্াদ্দগ 

ফলাবতজক (feedback) প্রদত্ত তাররখ ১ 
২৪ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

০৪বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

০৮ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

েরকানর কম জেম্পাদে ব্যবস্থাপো পদ্ধনতেহ অন্যান্য 

নবষদ্দয় কম জকতজা/কম জচারীদ্দদর র্ন্য প্রনশক্ষ্ণ 

আদ্দয়ার্ে 

আদয়ারজত প্ররশক্ষদণর সময় 
র্েঘন্টা 

    * 
১ ৬০ - - - - 

কার্ মপদ্ধরত, 

কম মপররদবশ ও 

বসবার মাদিান্নয়ি 

১০ 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ি 

 

ফ্রন্ট ক্ষডদ্দের মাধ্যদ্দম গৃহীত ডাক ই-ফাইরলাং 

নেদ্দস্টদ্দম আপদ্দলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইদ্দল েনথ নেষ্পনত্তকৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদ্দল পত্র র্ারীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

েপ্তর/সাংস্থা কর্তমক অিলাইি বসবা চালু করা 
ন্যযিতম একটি িতুি ই-সারি মস চালুকৃত তাররখ ১ 

১০ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৪ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ র্ানুয়ানর, 

২০১৯ 
৩১ মাচ ম, ২০১৯ ৩০ এরপ্রল, ২০১৯ 

েপ্তর/সাংস্থা ও অিীিস্ত কার্ মালয়সমূদহর উদ্ভাবিী 

উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ি 

উদ্ভাবিী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

(SIP) সমূদহর হালিাগােকৃত র্াটাদবজ 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররখ ১ 
০৩ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ বফব্রুয়ারর, 

    ২০১৯ 

২৫ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ মাচ ম, ২০১৯ 

র্াটাদবজ অনুর্ায়ী ন্যযিতম দুটি িতুি 

উদ্ভাবিী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প চালুকৃত 
তাররখ ১ 

০৮ এরপ্রল, 

২০১৯ 

২২ এরপ্রল, 

২০১৯ 
০২ ক্ষম, ২০১৯ ১৬ ক্ষম, ২০১৯ ৩০ ক্ষম, ২০১৯ 
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােি সুচক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মাি -২০১৮-১৯ 
 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমাদির রিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

রসটিদজিস চাট মার বাস্তবায়ি  

হালিাগােকৃত রসটিদজিস চাট মার অনুর্ায়ী 

প্রেি বসবা  
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বসবাগ্রহীতাদের মতামত পররবীক্ষণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 
তাররখ ০.৫ 

৩১ রর্দসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

০৭ বফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

১৭ বফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
২৮ বফব্রুয়ারী, ২০১৯ 

অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি রিরে মি সমদয়র মে অরিদর্াগ রিস্পরতকৃত % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ম সাংরিি কম মচারীর 

রপআরএল ও ছুটি িগোয়িপত্র জারর করা     

রপআরএল আদেশ জাররকৃত 
    % 

১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি েগদায়েপত্র র্ানরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরর্ মক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি 
৯ 

অরর্ট আপরি রিষ্পরি কার্ মক্রদমর উন্নয়ি 

 

 

 নত্রপক্ষ্ীয় ের্ায় অরর্ট আপরি রিষ্পরির র্ন্য 

সুপানরশকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরর্ট আপরি রিষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/ অস্থাবর সম্পরির হালিাগাে তারলকা প্র্তুত 

করা 

স্থাবর সম্পরির তারলকা হালিাগােকৃত  

 
তাররখ ১ 

০৩ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ মাচ ম, ২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরির তারলকা  হালিাগােকৃত তাররখ ১ 
০৩ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ বফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 
০৪ মাচ ম, ২০১৯ 

বানষ জক উন্নয়ে কম জসূচী বাস্তবায়ে 

 

বানষ জক উন্নয়ে কম জসূচী বাস্তবানয়ত 

 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদ্দকদ্দর্া র্ােবহে নবযমাে েীনতমালা 

অনুর্ায়ী নেষ্পনত্তকরণ 
রিষ্পরিকৃত তাররখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদ্দকয়া নবযৎ নবল পনরদ্দশাধ করা নবযৎ নবল পনরদ্দশানধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূণ্য পদ্দদর নবপরীদ্দত নেদ্দয়াগ প্রদাে নেদ্দয়াগ প্রদােকৃত োংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল 

ও তথ্য অরিকার 

বাস্তবায়ি 

বজারোরকরণ 

 

৩ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার পররকল্পিা ও পররবীক্ষণ কাঠাদমা 

বাস্তবায়ি**** 

তত্রমানেক প্রনতদ্দবদে দানখলকৃত োংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার পররকল্পিা ও পররবীক্ষণ 

কাঠাদমা অন্তর্ভ জি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবানয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ে হালোগাদকরণ 

েকল অেলাইে ক্ষেবা তথ্য বাতায়দ্দে 

োংদ্দর্ানর্ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য বাতায়ে হালোগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তর/োংস্থার ২০১৭-১৮ অথ জবেদ্দরর বানষ জক 

প্রনতদ্দবদে প্রণয়ে ও ওদ্দয়বেইদ্দট প্রকাশ  
বানষ জক প্রনতদ্দবদে ওদ্দয়বেইদ্দট প্রকানশত তানরখ ০.৫  

১৮ অদ্দটাবর, 

২০১৮ 

৩১ অদ্দটাবর, 

২০১৮ 

১৫ েদ্দর্ম্বর, 

২০১৮ 

২৯ েদ্দর্ম্বর, 

২০১৮ 
০৬ নডদ্দেম্বর, ২০১৮ 
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সাংদর্াজিী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 
বা.ক.ক.দবা. 

 
নব. আর, টি. নে. 

 

রর্.রপ.রপ . 

 

প. ক. 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

 

বাাংলাদ্দদশ েড়ক পনরবহে কক্ষপ জাদ্দরশে 

 

উন্নয়ে প্রকল্প প্রস্তাব 

 

পনরকল্পো কনমশে 

 

নপ.ই.নে. প্রকল্প মূল্যায়ণ কনমটি 
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সাংদর্াজিী- ২: কম মসম্পােি সূচকসমূহ বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরত এর রববরণ- 

 

ক্ররমক 

িম্বর 

কার্ মক্রম কম মসম্পােি সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়িকারী ইউরিট পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

1.  অক্ষমতাজরিত কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কম মচারীগদণর পররবাদরর জন্য 

মারসক কল্যাণিাতা প্রোি  

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময় 

সরকারর ও বা.ক.ক.দ্দবা এর এদ্দিয়ারর্ভি ১৯টি 

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার অক্ষমতাজরিত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও 

মৃত কম মচারীগদণর পররবারদক আরর্ মক সহায়তা প্রোদির জন্য 

স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির সময়  

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় 

ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির  

র্ন্য প্রদ্দয়ার্েীয় কার্ জনদবে।  প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় হদত 

প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

2.  কম মরত অবস্থায় মৃতুযবরণকারী 

কম মচারীর পররবারদক 

বর্ৌর্বীমার এককালীি েহায়তা 

প্রোি 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময় 

সরকারর ও বা.ক.ক.দ্দবা এর এদ্দিয়ারর্ভি ১৯টি 

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার কম মচারী কম মরত অবস্থায় মৃতবরণ 

করদল কম মচারীর পররবারদক আরর্ মক সহায়তা প্রোদির জন্য 

বর্ৌর্বীমার এককালীি অনুদাে প্রদাদ্দের স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়  

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় 

ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির  

র্ন্য প্রদ্দয়ার্েীয় কার্ জনদবে।  প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় হদত 

প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

3.  কম মরত সরকারর কম মচারীর 

জটিল ও ব্যয়বহুল বরাদগ 

রচরকৎসা অনুোি প্রোি 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি স্বাস্থয 

অরিেপ্তদর রিি মাররত সমদয় 

বপ্ররণ 

কম মরত সরকারর কম মচারীর জটিল ও ব্যয়বহুল বরাদগ 

রচরকৎসা অনুোি প্রোদির জন্য বরাদগর িরে অনুর্ায়ী অর্ ম 

সুপাররদশর রিরমি আদবেি স্বাস্থয অরিেপ্তদরর স্থায়ী 

ক্ষমনডদ্দকল ক্ষবাদ্দড জ বপ্ররদণর সময় 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় 

ও স্বাস্থয অরিেপ্তদরর স্থায়ী 

ক্ষমনডদ্দকল ক্ষবাদ্দড জ 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি স্বাস্থয 

অরিেপ্তদরর স্থায়ী ক্ষমনডদ্দকল ক্ষবাদ্দড জ  

বপ্ররদণর র্ন্য প্রদ্দয়ার্েীয় কার্ জনদবে।  

প্রিাি কার্ মালয় এর প্ররতদবেি 

 

স্বাস্থয অরিেপ্তদরর সুপাররশ 

পাবার পর আদবেি 

রিষ্পরির সময় 

স্বাস্থয অরিেপ্তদরর সুপাররশ পাওয়ার পর আদবেি রিষ্পরির 

সময়  

বা.ক.ক.দবা. এর ও জিপ্রশাসি 

মন্ত্রণালাদ্দয়র নেনেয়র েনচব ও 

বা.ক.ক.দ্দবা এর ক্ষচয়ারম্যাদ্দের 

ের্াপনতদ্দে গঠিত ব্যবস্থাপো 

কনমটি 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির  

র্ন্য প্রদ্দয়ার্েীয় কার্ জনদবে।  প্রিাি 

কার্ মালয় এর প্ররতদবেি 

 

4.  কম মচারী ও তাঁর পররবাদরর 

সেস্যদের  জন্য সািারণ 

রচরকৎসা অনুদাে প্রোি 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়  

সরকারর ও বা.ক.ক.দ্দবা এর এদ্দিয়ারর্ভি ১৯টি 

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার কম মচারীর রিজ ও পররবারদক োধারণ 

নচনকৎো অনুদাে প্রোদির জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়সীমা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় 

এবাং ৭টি রবিাগীয় কার্ মালদ্দয়র 

বাোই কনমটি এবাং উপকনমটি  

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির  

র্ন্য প্রদ্দয়ার্েীয় কার্ জনদবে।  প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় হদত 

প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

5.  ১১ ক্ষথদ্দক ২০ ক্ষেদ্দডর (পূদব মর 

৩য় ও ৪র্ ম বেরণ) কম মরত 

সরকারর কম মচারী এবাং 

অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কম মচারীর 

সন্তািদের রশক্ষা বৃরি প্রোি 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি 

রিস্পরির সাংখ্যা 

১১ ক্ষথদ্দক ২০ ক্ষেদ্দডর (পূদব মর ৩য় ও ৪র্ ম বেরণ) কম মরত সরকারর 

কম মচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কম মচারীর সন্তািদের রশক্ষাবৃরি 

প্রদাদ্দের জন্য স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির সময়সীমা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় 

এবাং ৭টি রবিাগীয় কার্ মালদ্দয়র 

বাোই কনমটি এবাং উপকনমটি 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির  

র্ন্য প্রদ্দয়ার্েীয় কার্ জনদবে।  প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় হদত 

প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

6.  কম মচারীর ও তাঁর পররবাদরর 

সেস্যদের জন্য 

োফি/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুদাে 

প্রোি 

স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়  

কম মচারীর ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের  

োফি/অদন্তযরিরক্রয়ার অনুোদির স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি 

রিষ্পরির সময়সীমা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় 

ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় 

একটি স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি রিষ্পরির  

র্ন্য প্রদ্দয়ার্েীয় কার্ জনদবে।  প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় কার্ মালয় হদত 

প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

7.  অরফদস র্াতায়াদতর জন্য 

কম জচারীদ্দদর স্টাফবাস সুরবিা 

প্রোি 

সুরবিাদিাগী কম জচারীর 

সাংখ্যা  

সরকারর কম মচারীদ্দদর েময়মত অনফদ্দে র্াতায়াদ্দতর র্ন্য 

ঢাকা মহােগরী ও ৪টি রবিাগীয় শহদ্দর কম জরত সরকারর 

কম মচারীদ্দদর োংখ্যা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় 

ও ৪টি রবিাগীয় কার্ মালয় 

সুরবিাদিাগী কম জচারীর সাংখ্যা।  প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৪টি রবিাগীয় কার্ মালয় হদত 

প্রাপ্ত প্ররতদবেি 
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ক্ররমক 

িম্বর 

কার্ মক্রম কম মসম্পােি সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়িকারী ইউরিট পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

8.   মরহলাগদ্দণর কাররগরর 

প্ররশক্ষণ প্রোি 

সুরবিাদিাগী মরহলাগদ্দণর 

সাংখ্যা 

কম মচারীর পররবাদরর মরহলা সেস্যদের ও অন্যান্য 

মরহলাগদ্দণর জন্য কাররগনর প্ররশক্ষক্ষণ অাংশেহণকানরণী 

মনহলাগদ্দণর োংখ্যা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৪টি রবিাগীয় 

কার্ মালয় 

সুরবিাদিাগী মরহলাগদ্দণর সাংখ্যা। প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৪টি রবিাগীয় কার্ মালয় হদত 

প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

9.  প্রধাে কার্ জালদ্দয় প্রার্রমক স্বাস্থয 

পররচর্ মা বের্দকাস ম চালুকরণ  

রিি মাররত সমদয়র মদে 

বকাস মটি চালু করা 

প্রধাে কার্ জালদ্দয় প্রার্রমক স্বাস্থয পররচর্ মা বের্দকাস ম চালুকরার 

েময়েীমা  

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি 

কার্ মালয়  

রিি মাররত সমদয়র চালু করা।  

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালদয়র 

প্ররতদবেি 

 

10.  নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় িতুি বকাস ম 

(কিদফকশিারী ও 

রবউটিরফদকশি) চালুকরণ; 

রিি মাররত সমদয়র মদে 

বকাস মগুদলা চালু করা 

নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় িতুি বকাস ম কিদফকশিারী ও রবউটিরফদকশি 

চালুকরার েময়েীমা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৪টি রবিাগীয় 

কার্ মালয় 

রিি মাররত সমদয়র চালু করা।  

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৪টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেি  

 

11.  কম মরত সরকারর কম মচারী ও 

তাদের সন্তািদের জন্য 

প্ররতবছর ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার 

আদয়াজি 

রিি মাররত সমদয়র মদে 

আদয়াজি 

বা.ক.ক.দবা. এর ব্যবস্থাপোয় কম মরত সরকারর কম মচারী ও 

তাদের সন্তািদের জন্য ঢাকা মহােগর ও ৭টি নবর্াগীয় 

শহদ্দর প্ররতবছর বানষ জক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা আদয়াজদির 

েময়েীমা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় 

কার্ মালয় 

বছদরর একটি রিি মাররত সমদয়র মদে 

বানষ জক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা আদয়াজে। 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রবিাগীয় কার্ মালয় হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

12.  কল্যাণ িবি রিম মাণ প্রকদল্পর 

রর্রপরপ প. ক. এ বপ্ররণ 

রিি মাররত সমদয়র মদে 

রর্রপরপ বপ্ররণ 

বা.ক.ক.দবা. এর নদলকুশাস্থ নের্স্ব র্নমদ্দত বহুতল নবনশষ্ট 

র্বে নেম জাদ্দণর র্ন্য োংনিষ্ট প্রকদ্দল্পর নডনপনপ পনরকল্পো 

কনমশদ্দে ক্ষপ্ররদ্দণর েময়েীমা 

বা.ক.ক.দবা. ও র্েপ্রশােে 

মন্ত্রণালয় 

বা.ক.ক.দবা. এর নদলকুশাস্থ নের্স্ব 

র্নমদ্দত বহুতল নবনশষ্ট র্বে নেম জাদ্দণর 

র্ন্য রিি মাররত সমদয়র মদে রর্রপরপ 

প.ক. এ বপ্ররণ। বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি 

কার্ মালয় এর প্ররতদবেি 

 

1.  ২টি নবর্াগীয় কার্ জালয় হদ্দত 

অনুদাদ্দের অথ জ ইএফটি এর 

মাধ্যদ্দম ক্ষপ্ররণ 

রিি মাররত সমদয়র মদে 

ইএফটি-বত অর্ ম বপ্ররণ চালু 

করা 

বা.ক.ক.দবা. এর ২টি (ঢাকা ও রার্শাহী) নবর্াগীয় 

কার্ জালয় হদ্দত অনুদাদ্দের মঞ্জুনরকৃত অথ জ ইএফটি এর 

মাধ্যদ্দম ক্ষেবাপ্রাথীর ব্যাাংক নহোদ্দব ক্ষপ্ররণ কার্ জক্রম চালু 

করার েময়েীমা 

বা.ক.ক.দবা. এর ঢাকা ও 

রার্শাহী রবিাগীয় কার্ মালয় 

এবাং জিতা ব্যাাংক  

রিি মাররত সমদয়র মদে ইএফটি-বত অর্ ম 

বপ্ররণ চালু করা।  বা.ক.ক.দবা. এর 

ঢাকা ও রার্শাহী রবিাগীয় কার্ মালয় 

হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেি  

 

2.  নবর্াগীয় পর্ জাদ্দয় ব্যাাংক 

নরকেোইল েফটওয়যার 

স্থাপে 

রিি মাররত সমদয়র মদে 

সফটওয়যার স্থাপি কদর 

চালু করা  

বা.ক.ক.দবা. এর সকল নবর্াগীয় কার্ জালদ্দয় কল্যাণর্াতার 

নহোব নরকেোইদ্দলর র্ন্য সফটওয়যার স্থাপি কদর চালু  

করার েময়েীমা 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় 

কার্ মালয় 

রিি মাররত সমদয়র মদে সফটওয়যার 

স্থাপি কদর চালু করা। বা.ক.ক.দবা. 

এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় 

কার্ মালয় হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেি 

 

3.  অরিদর্াগ রিষ্পরি রিষ্পরির সময় অরিদর্াগ রিষ্পরির েময়েীমা বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি 

কার্ মালয় ও ৭টি রবিাগীয় 

কার্ মালয় 

অরিদর্াগ রিষ্পরির েময়েীমা। 

বা.ক.ক.দবা. এর প্রিাি কার্ মালয় ও ৭টি 

রববাগীয় কার্ মালয় হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেি 
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সাংদর্াজিী ৩ :  অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার রিকট সুরিরে মি কম মসম্পােি চারহোসমূহ 

 

প্ররতিাদির িাম সাংরিি কার্ মক্রম কম মসম্পােি সূচক উি প্ররতিাদির রিকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার বর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

স্বাস্থয অরিেপ্তর কম মরত সরকারর কম মচারীর 

জটিল ও ব্যয়বহুল বরাদগর 

রচরকৎসা অনুোি প্রোি 

স্বয়াং সম্পূণ ম 

আদবেি স্বাস্থয 

অরিেপ্তদর বপ্ররণ 

জটিল বরাদগর রচরকৎসা অনুোি 

প্রোদির জন্য আদবেিকারীর বরাদগর 

িরি অনুর্ায়ী অর্ ম মঞ্জুররর সুপাররশ  

বা.ক.ক. ববা.(তহরবলসমূহ পররচালিা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ) রবরিমালা, ২০০৬  এর  ১৩(৬) রবরি 

অনুর্ায়ী জটিল ও ব্যয়বহুল বরাদগর আদবেি পরীক্ষা-

রিরীক্ষা ও রচরকৎসা  মঞ্জুররর সুপাররশ করার জন্য 

স্বাস্থয অরিেপ্তদরর স্থায়ী বমরর্দকল ববাদর্ ম বপ্ররণ 

করদত হয়। 

আদবেি পরীক্ষা-রিরীক্ষা ও 

রচরকৎসা  মঞ্জুররর সুপাররশ বপ্ররদণর 

রবলম্ব হদল আদবেি রিষ্পরিও 

রবলরম্বত হয়। 

৭টি রবিাগীয় 

করমশিার অরফস 

কম মরত কম মচারী ও তাদেঁর 

সন্তািদের জন্য বারষ মক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজি 

 

রিি মাররত সমদয়র 

মদে আদয়ারজত 

নবর্াগীয় কনমশোরগণ েময় নেধ জারণ 

করদ্দল কম মরত কম মচারী ও তাদেঁর 

সন্তািদের জন্য বারষ মক নবর্াগীয় ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা সময়মত আদয়াজি করা 

সম্ভব হদব 

বা.ক.ক.ক্ষবা. এর নবর্াগীয় আঞ্চনলক কনকটির 

ের্াপনত নহদ্দেদ্দব নবর্াগীয় কনমশোরগণ নবর্াদ্দগ 

কম মরত কম মচারী ও তাঁদের সন্তািদের জন্য নবর্াগীয় 

বারষ মক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার েময় নেধ জারণ কদর 

র্াদকি 

নবর্াগীয় কনমশোরগণ েময় নেধ জারদ্দণ 

নবলম্ব করদ্দল কম মরত কম মচারী ও তাদেঁর 

সন্তািদের জন্য বারষ মক নবর্াগীয় ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা সময়মত আদয়াজি করা 

সম্ভব হদব িা 

স্থাপতয অরিেপ্তর  
 

 

 

 

 

 

িবি রিম মাণ প্রকদল্পর রর্রপরপ 

পররকল্পিা করমশদি বপ্ররণ 


 

 

 

 

 

 

রিি মাররত সমদয়র 

মদে রর্রপরপ 

বপ্ররণ

 

প. ক. এর রপইরস  এবাং সাংরিি 

করমটির সুপাররদশর আদলাদক স্থাপতয 

অরিেপ্তর কর্তমক প্রস্তারবত কল্যাণ 

িবদির িকশা পুিগ মঠি

 

স্থাপতয অরিেপ্তর সরকারর িবদির িকশা প্রণয়দির 

জন্য সরকারর একমাত্র প্ররতিাি। প. ক. এর রপইরস 

সিার রেক-রিদে মশিার  এবাং সাংরিি করমটির 

সুপাররদশর আদলাদক প্রস্তারবত কল্যাণ িবি রিম মাণ 

প্রকদল্পর িকশা পুিগ মঠি করদব 

স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক প্রস্তারবত 

কল্যাণ িবদির িকশা সময়মত 

পুিগ মঠিত িা হদল প্রকদল্পর রর্রপরপ 

প.ক.এ বপ্ররণ রবলরম্বত হদব 

গণপূতম অরিেপ্তর  স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক প্রস্তারবত 

কল্যাণ িবদির পুিগ মঠিত েকশার 

আদ্দলাদ্দক প্রস্তানবত কল্যাণ র্বে 

নেম জাণ প্রকদ্দল্পর 

রর্রপরপ পুিগ মঠি

 

গণপূতম অরিেপ্তর সরকারর িবি রিম মাদণর একমাত্র 

প্ররতিাি। এ প্ররতিািটি প্রস্তারবত কল্যাণ িবি 

প্রকদল্পর রর্রপরপ ততরর কদরদছ। স্থাপতয অরিেপ্তর 

কর্তমক প্রস্তারবত কল্যাণ িবদির পুিগ মঠিত িকশার 

আদলাদক এখি রর্রপরপ পুিগ মঠি করদব। 

স্থাপতয অরিেপ্তর কর্তমক প্রস্তারবত 

কল্যাণ িবদির পুিগ মঠিত িকশার 

আদলাদক সময়মত রর্রপরপ পুিগ মঠিত 

িা হদল প্রকদল্পর রর্রপরপ প.ক. এ 

বপ্ররণ রবলরম্বত হদব। 

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় শূন্য পে পূরণ, িতুি পে সৃরির আদেশ 

জারীসহ রিদয়াগরবরি সাংদশািি এবাং 

গণপূতম অরিেপ্তর কর্তমক প্রণীত 

পুিগ মঠিত রর্রপরপ প.ক.এ  বপ্ররণ 

 

 প্রশাসরিক মন্ত্রণালয় রহদসদব জিপ্রশাসি 

মন্ত্রণালদয়র মােদম শূন্য পে পূরণ, িতুি পে সৃরি, 

রিদয়াগরবরি সাংদশািি এবাং রর্রপরপ প. ক. এ বপ্ররণ 

করদত হয়। 

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় বর্দক সময়মত 

িা করদল শূন্য পে পূরণ, িতুি পে 

সৃরি, রিদয়াগরবরি সাংদশািি এবাং 

প্রকল্প অনুদমােি রবলরম্বত হদব।  

র্েতা ব্যাাংক প্রিাি কার্ মালয় ও রবিাগীয় 

কার্ জালয় হদ্দত অনুদাদ্দের অথ জ 

ইএফটি এর মাধ্যদ্দম ক্ষপ্ররণ করা  

রিি মাররত সমদয়র 

মদে চালু করা 

এযার্িাইস বলটাদর উদেরখত অনুোদির 

মঞ্জুররকৃত অর্ ম বসবাপ্রার্ীর সাংরিি ব্যাাংক 

রহসাদব দ্রুততম সমদয় ইএফটি এর 

মাধ্যদ্দম ক্ষপ্ররণ 

র্েতা ব্যাাংদ্দকর োদ্দথ বা.ক.ক. ববা. এর সমদিাতা 

স্মারক স্বাক্ষদরর বপ্ররক্ষদত জিতা ব্যাাংক এযার্িাইস 

বলটার পাওয়া মাত্র উদেরখত অনুোদির মঞ্জুররকৃত অর্ ম 

বসবাপ্রার্ীর সাংরিি ব্যাাংক রহসাদব দ্রুততম সমদয় ইএফটি 

এর মাধ্যদ্দম ক্ষপ্ররণ করদ্দব।  

র্েতা ব্যাাংক বসবাপ্রার্ীর সাংরিি 

ব্যাাংক রহসাদব দ্রুততম সমদয় ইএফটি 

এর মাধ্যদ্দম অথ জ ক্ষপ্ররণ ো করদ্দল 

নেটিদ্দর্ে চাট জাদ্দর উদ্দেনখত েমদ্দয়র মদ্দধ্য 

ক্ষেবা প্রদাে করা েম্ভব হদ্দবো।   

 


