
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পররচালক, বাাংলাদেশ কমচ চারী কল্যাণ ববার্ চ, রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল 

এবাং 

মহাপররচালক (সচিব), বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ, ঢাকা এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারষ চক কম চসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০ 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

বররশাল রবভাগীয় কার্ চালয়, বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববাদর্ চর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও 

জবাবরেরহতা বজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম 

রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয – 

 

পররচালক, বাাংলাদেশ কমচ চারী কল্যাণ ববার্ চ, রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল 

এবাং 

 

মহাপররচালক (সরচব), বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ এর মদে ২০১৯ সাদলর জুন মাদসর ২০ তাররদে এই 

বারষ চক কম চসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ, বররশাল রবভাগীয় কার্ চালয় এর কম চসম্পােদনর সারব চক রচত্র 

 

 

সাম্প্ররতক অজচন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

 

 

 

 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজচনসমূহ: 
 

গত রতন অথ চবছদর কল্যাণ ভাতার ৬৮৬ টি আদবেদনর রবপরীদত মারসক কল্যাণভাতা বাবে ১১ বকাটি ৯৭.২৫ লক্ষ 

টাকা, চাকরররত অবস্থায় মৃত কম চচারীর পররবাদরর ৬০২ টি আদবেদনর রবপরীদত বর্ৌথবীমার এককালীন অনুদান ০৫ বকাটি 

৯৯.০০ লক্ষ টাকা, োফন/অদযযরিরক্রয়ার জন্য ৫৮৬ টি আদবেদনর রবপরীদত ০১ বকাটি ২২.২৪ লক্ষ টাকা,  রবদশষ সাহাদের  

(রচরকৎসার) জন্য ২৬০৮ টি আদবেদনর রবপরীদত ১ বকাটি ৯৮.৩৬ লক্ষ টাকা, ১১ বথদক ২০ বগ্রদর্র সরকারর কম চচারীদের 

১৯,৫২৮ জন বছদল-বমদয়দক রশক্ষাবৃরি রহদসদব ৩ বকাটি ৮৩.৯২ লক্ষ টাকা, রবদশষ সাহাে বাবে (অব: োফন) কম চচারীদের ৫১ 

টি আদবেনকারীদক ২.৫৫ লক্ষ টাকা এবাং রশক্ষা সহায়তা (অবসর প্রাপ্ত) ৩১৮ জন আদবেনকারীদক ১৩.৯৯ লক্ষ আরথ চক অনুোন 

প্রোন করা হদয়দছ। ৯৪ জন সরকারর কম চচারীদক অরফদস র্াতায়াদতর জন্য স্টাফবাদসর সুরবিা প্রোন করা হদয়দছ। এছাড়া ক্লাব/ 

করমউরনটি বসন্টার উন্নয়ন ও বারষ চক ক্রীড়া োদত ২০.৯৮ লক্ষ টাকা আরথ চক অনুোন/ব্যয় করা হদয়দছ। এ কার্ চালদয়র আওতািীন 

মরহলা কাররগরর প্ররশক্ষণ বকন্দ্র বথদক রবগত রতন অথ চবছদর ৭২২ জন মরহলাদক রবরভন্ন বের্ বকাদস চ প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ।  

 

 

 

সমস্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ : 
 

 জনবল সাংকট এবাং অরফস কার্ চালদয়র স্থাদনর অপর্ চাপ্ততা;  

 সকল োদত অনুোদনর পররমাণ বৃরদ্ধ ও কার্ চক্রম আরও সম্প্রসারণ করা বগদল সরকারর কম চকতচা-কম চচারীদের অরিকতর 

বসবা প্রোন কদর সামরগ্রক কল্যাণ রনরিত করা সভব ব হদব। 

 
 

 

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল এর ভরবষ্যত পররকল্পনা: 
  

  

 মরহলা কাররগরী প্ররশক্ষণ বকদন্দ্র  কনফেকশনারী ও চবউটিচেফকশন ককাস স িালুকরণ; 

 কার্ চক্রম রর্রজটাইজ করা।  
 

 

 
 

২০১৮-১৯ অথ চ বছদরর সভব াব্য প্রিান অজচনসমূহ: 
 
 

 অনুদাফনর অর্ স ইএেটি এর মাধ্যফম কেরণ; 

 ওদয়বসাইট চালুকরণ; 

 মারসক কল্যাণ অনুোন এর ররকনসাইল সফটওয়যার স্থাপদনর মােদম ব্যাাংদকর সাদথ ররকনসাইল করা। 
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বসকশন ১ 

বাাংলাদেশ কমচ চারী কল্যাণ ববার্ চ, রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল এর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয  (Mission) 

ও বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic objectives) এবাং কার্ চাবরল 

 

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  
 
প্রজাতদন্ত্রর কম চচারীদেরদক বসবাপ্রোদনর লদক্ষয ববার্ চদক একটি েক্ষ, যুদগাপদর্াগী এবাং তথ্য-প্রযুরিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্ররতষ্ঠান 

রহদসদব গদড় বতালা।   

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 
 
রবরভন্ন বসবা প্রোদনর মােদম প্রজাতদন্ত্রর অসামররক কাদজ রনদয়ারজত ববাদর্ চর অরিদক্ষদত্রর সকল কম চচারী এবাং তাঁদের 

পররবারবদগ চর কল্যাণ সািদন প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন। 

 

১.৩ বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

 

১. কম চচারীদের কল্যাণ রনরিতকরণ; 

২. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা রনরিতকরণ। 

 

 

১. ৪ কার্ চাবরল (Functions) 

১. অক্ষমতাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কম চচারীগদণর পররবাদরর জন্য মারসক কল্যাণভাতা প্রোন; 

২. কম চরত অবস্থায় মৃত্যযবরণকারী কম চচারীর পররবারদক বর্ৌথবীমার এককালীন অনুোন প্রোন; 

৩. কম চচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য সািারণ রচরকৎসা অনুোন প্রোন; 

৪. ১১ কর্ফক ২০ কেফের (পূদব চর ৩য় ও ৪থ চ বেরণ) কম চরত সরকারর কম চচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কম চচারীর অনরিক দু’ 

সযাদনর জন্য রশক্ষাবৃরি প্রোন; 

৫. কম চচারীদের রনদজর ও পররবাদরর সেস্যদের জন্য োফন/অদযযরিরক্রয়ার অনুোন প্রোন; 

৬. অরফদস র্াতায়াদতর জন্য কম সিারীফদর স্টাফবাস সুরবিা প্রোন; 

৭. মরহলাগফণর কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন;  

৮. কম চরত সরকারর কম চচারী ও তাদের সযানদের জন্য প্ররত বছর ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন; 

৯. সরকাচর কম সকতসা কম সিারীফদর দ্বারা গঠিত ও পচরিাচলত চবচিন্ন ক্লাব/সচমচতফক বাচষ সক অনুদান েদান। 
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বসকশন - ২ 

বকৌশলগত উদেশ্য, কার্ চক্রম, অগ্রারিকার, কম চসম্পােন সূচক, এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ চক্রম  কমস চম্পােন সূচক একক কমস চম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজন চ 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ চায়ক  ২০১৯-২০ প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯* 

 

অসািারণ 

 

অরত 

উিম 

উিম চলরত মান চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[১] 

কম চচারীদের 

কল্যাণ 

রনরিতকরণ 

 

৭০ 

[১.১] মৃত/অক্ষম 

কম চচারীর পররবারদক 

মারসক কল্যাণভাতা প্রোন 

[১.১.১] স্বয়াংসম্পূণ চ 

আদবেন রনষ্পরির 

সময় 

     গড় 

কার্ চরেবস 

১০.০ 15 ১২ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২] চাকরররত অবস্থায় 

মৃত কমচ চারীর পররবারদক 

বর্ৌথবীমার এককালীন 

সাহাে প্রোন 

[১.২.১] স্বয়াংসম্পূণ চ 

আদবেন রনষ্পরির 

সময় 

 

গড় 

কার্ চরেবস 

১০.০ 15 ১২ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.৩]  চাকরররত/মৃত/ 

অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত 

কমচ চারীর রনজ ও 

পররবারদক রচরকৎসা 

সাহাে প্রোন 

[১.৩.১] স্বয়াংসম্পূণ চ 

আদবেন রনষ্পরির 

সময়  

 

গড় 

কার্ চরেবস 

১০.০ ৩০ ২৪ ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ৩০ ২২ ২২ 

[১.৪] কম চচারীর 

সযানদের রশক্ষাবৃরি 

প্রোন 

 [১.৪.১] স্বয়াংসম্পূণ চ 

আদবেন রনষ্পরির 

রনি চাররত সময় 

তাররে/ 

সময় 

০৮.০ ২৫ 

জুন, 

২০১৮ 

১২ 

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] কম চচারীর রনজ ও 

পররবাদরর সেস্যদের জন্য 

োফন/অকযেচ্চিয়ার 

সাহাে প্রোন 

[১.৫.১] স্বয়াংসম্পূণ চ 

আদবেন রনষ্পরির 

সময় 

 

গড় 

কার্ চরেবস 

০৮.০ ১০ ৭ ৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ ৭ 
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বকৌশলগত 

উদেশ্য 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

 

কার্ চক্রম  

(Activities) 

কমস চম্পােন সূচক একক কমস চম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজন চ 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ চায়ক  ২০১৯-২০ প্রদক্ষপণ 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

২০২১-২০২২ 

২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯* 

 

অসািারণ 

 

অরত উিম উিম চলরত মান চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  [১.৬] কম চচারীর 

পররবাদরর রনভ চরশীল 

মরহলাগণদক কাররগরর 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[১.৬.১]সুরবিাদভাগী 

বমদয়দের সাংখ্যা 

সাংখ্যা ০৫.০ ২১৮ ২৯০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ৩৩০ ৩৪০ 

[১.৬.২] 

কনফেকশনারী ককাস স 

িালুকরণ 

তাররে ০২.০ - - ২০ জুন, 

২০২০ 

২২ জুন, 

২০২০ 

২৪ জুন, 

২০২০ 

২৬ জুন, 

২০২০ 

২৭ জুন, 

২০২০ 

- - 

[১.৬.৩] 

চবউটিচেফকশন ককাস স 

িালুকরণ 

তাররে ০২.০ - - ২০ জুন, 

২০২০ 

২২ জুন, 

২০২০ 

২৪ জুন, 

২০২০ 

২৬ জুন, 

২০২০ 

২৭ জুন, 

২০২০ 

- - 

[১.৭] অরফদস র্াতায়াদতর 

জন্য কম সিারীফদর পররবহণ 

সুরবিা প্রোন 

[১.৭.১]  গারড়র 

আসদনর রভরিদত 

টিদকট প্রোন 

% ০৫.০ ৩২ ৩২ ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৯৫% ৯৫% 

[১.৮] কম চরত সরকারর 

কম চচারী ও তাঁদের সযানদের 

জন্য প্ররত বছর বারষ চক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজন 

[১.৮.১] রনি চাররত 

সমদয়র মদে 

আদয়াজন 

তাররে/ 

সময় 

০৫.০ ২৭ 

জানুয়ারর 

২০১৮ 

২৬ 

জানুয়ারর 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০২০ 

৫ 

বফব্রুয়ারর  

২০২০ 

১২ 

বফব্রুয়া

রর২০২

০ 

১৭ 

বফব্রুয়ারর২

০২০ 

২৫ 

বফব্রুয়ারর২০

২০ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০২১ 

৩১ 

জানুয়ারর  

২০২২ 

[১.৯] কপনশফনর আফবদন 

অোয়ন  

[১.৯.১] স্বয়াং সম্পূণ চ 

আদবেন রনি চাররত 

সমদয়র মদে অগ্রায়ন 

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

[২]  

স্বচ্ছতা ও 
জবাবদিদিতা 

রনরিতকরণ 

১০ [২.১]  অনুোদনর অথ চ 

EFT এর মােদম বপ্ররণ 

[২.১.১] রনি চাররত 

সমদয়র মদে 

চালুকরণ 

তাররে/ 

সময় 

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 চাররত 

সমদয়র মদে 

চালুকরণ 

তাররে/ 

সময় 

০৪.০ - - ১০ মাচ চ, 

২০২০ 

১৫ মাচ চ, 

২০২০ 

২০ মাচ চ, 

২০২০ 

২৫ মাচ চ, 

২০২০ 

৩০ মাচ চ, 

২০২০ 

- - 

[২.৩] সাধারণ চিচকৎসা 

অনুদান কার্ সিম 

সেটওয়োফরর মাধ্যফম 

সম্পাদন 

[২.৩.১]  রনি চাররত 

সমদয়র মদে 

চালুকরণ 

তাররে/ 

সময় 

০৩.০ - - ৩১ 

রর্দসম্বর/ 

২০১৯ 

৫ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

১০ 

জানুয়া

রর/ 

২০২০ 

১৫ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

২০ 

জানুয়ারর/ 

২০২০ 

- - 

বমাট ৮০    ৮০  
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 মাঠ পর্ যায়ের আবদিক ককৌশলগত উয়েিসমূি, ২০১৯-২০২০ 

(দমাট নম্বর-২০)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত উদেদশ্যর 

মান (Weight of  

Strategic 

Objectives) 

কার্ চক্রম 

(Activities) 

কম চসম্পােন সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম চসম্পােন সূচদকর 

মান (Weight of  

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রার মান-২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক কম চকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

জবাবরেরহ রনরিতকরণ 

৬ 

[১.১] বারষ চক কম চসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকারর কম চসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রায 

প্ররশক্ষণসহ অন্যান্য রবষদয় প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সভার রসদ্ধায বাস্তবারয়ত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.১.৩] ২০১৮-২০১৯ অথ চবছদরর বারষ চক কম চসম্পােন 

চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্চতন কর্তচপদক্ষর 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 চবছদরর বারষ চক কম চসম্পােন 

চুরির অি চ-বারষ চক মূল্যায়ন প্ররতদবেন উর্ধ্চতন কর্তচপদক্ষর 

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 কম চপররকল্পনা বাস্তবারয়ত % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] রনরে চি সমদয়র মদে অরভদর্াগ রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অরভদর্াগ রনষ্পরি সাংক্রায মারসক প্ররতদবেন 

উর্ধ্চতন অরফদস ো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 চাররত সমদয় ত্রত্রমারসক বাস্তবায়ন প্ররতদবেন 

উর্ধ্চতন অরফদস োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] বসবাগ্রহীতাদের মতামত পররবীক্ষণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 

তাররে ০.৫ 
৩১ রর্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০২০ 

৭ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৭ 

বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[২] কম চসম্পােন 

গরতশীলতা আনয়ন ও 

বসবার মান বৃরদ্ধ 

৮ 

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

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

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

[২.২] উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাররে ১.০ ১১ মাচ চ, 

২০২০ 

১৮ মাচ চ, 

২০২০ 

২৫ মাচ চ, 

২০২০ 

১ এরপ্রল, 

২০২০ 

৮ এরপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩] রপ আর এল শুরুর ২ মাস পূদব চ 

সাংরিি কম চচারীর 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] অরফদসর সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ২.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত উদেদশ্যর 

মান (Weight of  

Strategic 

Objectives) 

কার্ চক্রম 

(Activities) 

কম চসম্পােন সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম চসম্পােন সূচদকর 

মান (Weight 

of  

Performanc

e Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/রনণ চায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অসািারণ 

(Excellent ) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ন (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আরথ চক 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] ত্রত্রমারসক 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 বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ চ, 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পরির হালনাগােকৃত তাররে ০.৫ ০৩ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ বফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ চ, 

২০২০ 

[৩.৩] অরর্ট আপরি রনষ্পরি 

কার্ চক্রদমর 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] বটরলদফান 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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আরম পররচালক, বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ, রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল এর প্ররতরনরি রহদসদব মহাপররচালক 

(সরচব), বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ  এর রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এ চুরিদত বরণতচ ফলাফল অজচদন সদচি 

থাকব। 

 

আরম মহাপররচালক (সরচব), বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববাদর্ চর প্ররতরনরি রহদসদব পররচালক, বাাংলাদেশ কম চচারী 

কল্যাণ ববার্ চ, রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল এর রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এ চুরিদত বরণতচ ফলাফল অজচদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

  

         স্বাক্ষররত:  

 

 

 

২০/০৬/২০১৯ 

 

                    পররচালক                        তাররে 

         বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ 

            রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল 

             

 

 

 

২০/০৬/২০১৯ 

 

                মহাপররচালক (সরচব)                     তাররে 

        বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ 

                      ঢাকা।            
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

বা.ক.ক.দবা.: 
 

 

BKKB 
 

বাাংলাদেশ কম চচারী কল্যাণ ববার্ চ 

 
 

Bangladesh Karmachary Kallayn Board 

(Bangladesh Employees Welfare Board) 
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সাংদর্াজনী- ২: কম চসম্পােন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরত এর রববরণ- 

 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ চক্রম কম চসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মযব্য 

০১ অক্ষমতাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কম চচারীগদণর পররবাদরর জন্য মারসক কল্যাণভাতা 

প্রোন  

স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন 

রনষ্পরির সময় 

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

অক্ষমতাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কম চচারীগদণর পররবারদক 

আরথ চক সহায়তা প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির সময়  

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল একটি স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির  

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ চরেবস। রনজস্ব 

কার্ চালদয়র প্ররতদবেন 

 

০২ কম চরত অবস্থায় মৃত্যযবরণকারী কম চচারীর পররবারদক 

বর্ৌথবীমার এককালীন সহায়তা প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন 

রনষ্পরির সময় 

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

অক্ষমতাজরনত কারদণ অবসরপ্রাপ্ত কম চচারী ও কম চরত অবস্থায় মৃত 

কম চচারীর পররবারদক আরথ চক সহায়তা প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ চ 

আদবেন রনষ্পরির সময়  

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল একটি স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির  

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ চরেবস। রনজস্ব 

কার্ চালদয়র প্ররতদবেন 

 

০৩ কম চচারী ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের  জন্য সািারণ 

রচরকৎসা অনুোন প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন 

রনষ্পরির সময় 

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

কম চচারীর রনজ ও পররবারদক সািারণ রচরকৎসা অনুোন প্রোদনর জন্য 

স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির সময়সীমা 

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল একটি স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির  

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ চরেবস। রনজস্ব 

কার্ চালদয়র প্ররতদবেন 

 

০৪ ১১ বথদক ২০ বগ্রদর্র কম চরত সরকারর কম চচারী এবাং 

অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কম চচারীর সযানদের রশক্ষা বৃরি প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন 

রনস্পরির সাংখ্যা 

১১ বথদক ২০ বগ্রদর্র কম চরত সরকারর কম চচারী এবাং অবসরপ্রাপ্ত/মৃত 

কম চচারীর সযানদের রশক্ষাবৃরি প্রোদনর জন্য স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন 

রনষ্পরির সময়সীমা 

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল রনজস্ব কার্ চালদয়র প্ররতদবেন  

০৫ কম চচারীর ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের জন্য 

োফন/অদযযরিরক্রয়ার অনুোন প্রোন 

স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন 

রনষ্পরির সময় 

কম চচারীর ও তাঁর পররবাদরর সেস্যদের  োফন/অদযযরিরক্রয়ার অনুোদনর 

স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির সময়সীমা 

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল একটি স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির  

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ চরেবস। রনজস্ব 

কার্ চালদয়র প্ররতদবেন 

 

০৬ অরফদস র্াতায়াদতর জন্য কম চচারীদের স্টাফবাস 

সুরবিা প্রোন 

সুরবিাদভাগী কম চচারীর 

সাংখ্যা 

সরকারর কম চচারীদের সময়মত অরফদস র্াতায়াদতর জন্য বররশাল 

রবভাগীয় শহদর কম চরত সরকারর কম চচারীদের সাংখ্যা 

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল একটি স্বয়াংসম্পূণ চ আদবেন রনষ্পরির  

জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ চরেবস। রনজস্ব 

কার্ চালদয়র প্ররতদবেন 

 

০৭  মরহলাগদণর কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন সুরবিাদভাগী মরহলাগদণর 

সাংখ্যা 

কম চচারীর পররবাদরর মরহলা সেস্যদের ও অন্যান্য মরহলাগদণর জন্য 

কাররগরর প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারর মরহলাগদণর সাংখ্যা 

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল রনজস্ব কার্ চালদয়র প্ররতদবেন  

০৮ কম চরত সরকারর কম চচারী ও তাদের সযানদের জন্য 

প্ররত বছর ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন 

রনি চাররত সমদয়র মদে 

আদয়াজন 

বররশাল রবভাগীয় শহদর প্ররত বছর বারষ চক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা 

আদয়াজদনর সময়সীমা 

রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল রনজস্ব কার্ চালদয়র প্ররতদবেন  

০৯ অরভদর্াগ রনষ্পরি রনষ্পরির সময় অরভদর্াগ রনষ্পরির সময়সীমা রবভাগীয় কার্ চালয়, বররশাল রনজস্ব কার্ চালদয়র প্ররতদবেন  
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সাংদর্াজনী ৩ :  অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে চি কম চসম্পােন চারহোসমূহ 

 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংরিি কার্ চক্রম কম চসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার বর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সভব াব্য 

প্রভাব 

রবভাগীয় করমশনার 

অরফস 

কম চরত কম চচারী ও তাঁফদর 

সযানদের জন্য বারষ চক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা আদয়াজন 

 

রনি চাররত সমদয়র 

মদে আদয়ারজত 

রবভাগীয় করমশনার মদহােয় সময় 

রনি চারণ করদল কম চরত কম চচারী ও 

তাদেঁর সযানদের জন্য বারষ চক 

রবভাগীয় ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা 

সময়মত আদয়াজন করা সভব ব হদব 

 

বররশাল রবভাগীয় আঞ্চরলক করমটির 

সভাপরত রহদসদব রবভাগীয় করমশনার, 

বররশাল রবভাদগ কম চরত কম চচারী ও 

তাঁদের সযানদের জন্য রবভাগীয় 

বারষ চক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতার সময় 

রনি চারণ কদর থাদকন 

 

রবভাগীয় করমশনার মদহােয় সময় 

রনি চারদণ রবলম্ব করদল কম চরত 

কম চচারী ও তাদেঁর সযানদের জন্য 

বারষ চক রবভাগীয় ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতা সময়মত আদয়াজন 

করা সভব ব হদব না 

 

পররচালক (স্বাস্থয) ও 

রসরভল সাজচন এর 

কার্ চালয় 

কম চরত সরকারর ও 

অবসরপ্রাপ্ত কম চচারীর 

রচরকৎসা অনুোন প্রোন 

 

রনি চাররত সমদয়র 

মদে আদয়ারজত 

 

বাছাই ও উপকরমটির সভায় প্ররতরনরি 

বপ্ররণ  

বা.ক.ক. ববা এর পররপত্র অনুর্ায়ী 

বরাদগর আদবেন পরীক্ষা-রনরীক্ষা ও 

রচরকৎসা মঞ্জুররর সুপাররশ করার 

জন্য উপকরমটিদত পররচালক (স্বাস্থয) 

বররশাল রবভাগ ও বাছাই করমটিদত 

রসরভল সাজচন অরফস, বররশাল 

একজন উপযুি প্ররতরনরি বপ্ররণ 

করদবন। 

প্ররতরনরি র্থাসমদয় উপরস্থত না 

হদল আদবেন রনষ্পরি রবলরম্বত 

হয়। 

 

উপপচরিালক 

মাধ্যচমক উচ্চ চশক্ষা 

বচরশাল অঞ্চল 

 

চশক্ষাবৃচি/চশক্ষা সহায়তা  

অনুদান েদান 

 

রনি চাররত সমদয়র 

মদে আদয়ারজত 

 

উপকরমটির সভায় প্ররতরনরি বপ্ররণ 

 

বা.ক.ক. ববা এর পররপত্র অনুর্ারয় 

চশক্ষাবৃচি/রশক্ষা সহায়তার মঞ্জুররর 

সুপাররশ করার জন্য উপকরমটিদত 

উপপররচালক, মাধ্যচমক উচ্চ চশক্ষা,   

বররশাল অঞ্চল একজন উপযুি 

প্ররতরনরি বপ্ররণ করদবন। 

 

উপকরমটির সভায় প্ররতরনরি 

বপ্ররণ না করফল চশক্ষাবৃচি/রশক্ষা 

সহায়তার উপকরমটির সভা  

রবলরম্বত হদব। 

 

 

 

 


