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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

াহত িেযাােদর রাীয় সািন ভাতা মািসক সেব া ৩০,০০০ হেত ৪৫,০০০ টাকা এবং নতম ৯,৭০০ হেত ২৫,০০০ টাকা ি করা
হেয়েছ।  গণবািহনীর  খতাবা  িেযাা,  শিহদ  িেযাা  পিরবােরর  সদ,  বীরে  পিরবার,  াহত  িেযাা  এবং  ত  াহত
িেযাা পিরবারসহ মাট ৭০২১ জনেক রাীয় সািন ভাতা বাবদ গত ০৩ বছের সব েমাট ৭৯৪,৯৪,০১,৫৩৯/- টাকা (সাতশত রানই
কা রানই ল এক হাজার পচশত উনচিশ) পিরেশাধ করা হেয়েছ। এছাড়া বাংলােদশ িেযাা কাণ া আইন,২০১৮ ণয়েনর
ফেল ২০১৮-২০১৯ অথ বছর হেত িবিভ বািহনীর ৪,৮৪৯ জন াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবারেক রাীয় সািন ভাতা
দােনর কায ম হণ করা হেয়েছ। িবমান নীিতমালা অযায়ী ২৩,০৪৫ জন াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর
রশন িবধা দান করা হেয়েছ। ১,৫৭০ জন াহত ও খতাবা িেযাােক াট  আইিড কাড  দান করা হেয়েছ। গত ৩ বছের াহত
িেযাােদর িচিকৎসা িবধা বাবদ ৯,৫১,২৯,৪০৭/- টাকা (নয় কা একা ল উনিশ হাজার চারশত সাত) য় হেয়েছ। এছাড়া গত
০৩ বছের িেযাার সান ও পরবত জের ২,৯০২ (ই হাজার নয়শত ই) জনেক ৭,৮৯,৩৬,১৩৭/- (সাত কা উননই ল ছিশ
হাজার একশত সইিশ) টাকা বব ছাি দান করা হেয়েছ। চােমর আাবাদ ৩৬ নং েটর উপর (২িব+১৭)= ১৯ তলা এবং ৭১
নং েটর ওপর ৪ বইজেমসহ ২৯ তলা (৪িব+২৫) বািণিজক ভবেনর িনম াণ কাজ স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদশ  িেযাা  কাণ  া-এর  অিন  অিডট  আপি  িনিকরণ,  সাংগঠিনক  কাঠােমা  হালনাগাদকরণ,  যথাসমেয়  াহত
িেযাােদর  িরট  মামলাসহ  িবিভ  মামলা  িনিকরণ  এবং  াের  আয়  ি  করা  কাণ  াের  ধান  চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

শয়ািরং পিতেত চােমর আলমাস িসেনমা হেলর জায়গায় মােকট/বািণিজক ভবন িনম াণ; টি ও বাড©বাজার ৩ জায়গায়
মােকট/বািণিজক/হালকা িশ (যমন-গােম স) ভবন িনম াণ; গজনিব রােডর ১/৬ নং ট এবং নারায়নগের ডালপি ও িনতাইগের ২
ােনর উপর বতল বািণিজক/আবািসক ভবন িনম াণ। ঢাকার হাটেখালা ৪নং হরেদও অিফস বািড়েত শয়ািরং পিতেত বতল
বািণিজক কাম আবািসক ভবেনর বইজেম িনম াণ। িরট মামলাসহ িবিভ মামলা িনিকরণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১১৮৭০  জন াহত িেযাা  ও  শিহদ  িেযাা  পিরবােরর  সদেদর  এবং  ১২৬ জন গণবািহনীর  খতাবা  িেযাােক
রাীয় সািনভাতা দান;
৩৮৯৭০ জন াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেক রশন িবধা দান;
৩৫০ জন াহত িেযাােক াট  আইিড কাড  দান;
৪০০ জন াহত িেযাােক িচিকৎসা িবধা দান;
াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর পিব ঈল িফতর ও ঈল আযহা উদযাপেনর িনিম উৎসব বানাস
দান;
াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর জ বািষ ক বনেভাজন অােনর আেয়াজন;
২৯০২ জন িেযাার সান ও পরবত জেক উ িশার জ বব ছাি দান;
বাংলােদশ িেযাা কাণ া-এর ািতািনক সমতা িকরণ;
া মািলকানাধীন বািল ওয়ারহাউস ভাড়া দান।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ িেযাা কান া

এবং

সিচব, ি িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

াহত, খতাবা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সািব ক কাণ সাধন।

১.২ অিভল (Mission)
াহত িেযাা, খতাবা িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সািব ক কাণ সাধন, বাংলােদশ িেযাা কাণ
াের আিথ ক অবা ঢ়করণ, ািতািনক সমতা িকরণ এবং িেযাার সান ও পরবত জের উিশায় সহায়তা
দান।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. াহত িেযাা, খতাবা িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর কাণ সাধন
২. বাংলােদশ িেযাা কাণ াের ািতািনক সমতা িকরণ
৩. িেযাার সান ও পরবত জের উিশায় সহায়তা দান
৪. াের আিথ ক অবা ঢ়করণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ােক আিথ কভােব স ও সামবান করার জ াের মািলকানাধীন াবর ও অাবর সির উয়ন,
রণােবণ ও বাপনা এবং সি অজেনর যাবতীয় কায ম হণ;
২. সরকার কক িনধ ািরত হাের সানী ভাতা, উৎসব ভাতা বা অ কােনা ভাতা, সানী বা িবধা দান;
৩. াণ ও নব াসেনর লে অথ , প বা সরকার কক িনধ ািরত অ কােনা সহায়তা দান;
৪. িবিভ ক বা কম িচ ণয়ন, বাবায়ন, রণােবণ ও এর বাপনা;
৫. াহত বীর িেযাাগণেক ঔষধপসহ েয়াজনীয় িচিকৎসা সবা দান;
৬. াহত বীর িেযাাগেণর িচিকৎসােসবা িনিত করার লে িবেশষািয়ত িচিকৎসার িনিম িিনক, িডসেপনসাির
বা হাসপাতাল িতা এবং এর বাপনার দািয় পালন;
৭. শিহদ পিরবার ও াহত বীর িেযাাগেণর জ নব াসন ও িশণেক িতা ও িশণ দােনর বা
হণসহ এর বাপনার দািয় পালন;
৮. িবধােভাগীেদর িশা ি দান;
৯. াবর ও অাবর উভয় কার সি অজন, ধারণ ও সরকােরর ব ােমাদনেম হার ও িবয়;
১০. তহিবল গঠন ও এর বাপনা;
১১. াের জ অথ , িসিকউিরজ, দিললািদ অথবা অ কােনা অাবর সি হণ;
১২. াের অথ  ও তহিবল িবিনেয়াগ এবং েয়াজনেবােধ িবিনেয়াগ পিরবতন;
১৩. সরকার কক অেমািদত য কােনা িসিকউিরজ য়, িবয়, ান, হার, িবিনময় বা এই কােরর কায ম
সকরণ;
১৪.  সরকােরর  অেমাদনেম  য  কােনা  ি বা  দিশ  বা  িবেদিশ  িতােনর  সােথ  ি  সাদন  এবং  এতদসংি
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েয়াজনীয় দিললািদ সাদন;
১৫. দিশ বা িবেদিশ িতােনর সােথ যৗথভােব উয়ন কায ম হণ ও সাদন;
১৬. এ আইেনর উে রণকে, অ য কােনা েয়াজনীয় বা হণ।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা
পিরবােরর সদেদর জীবনমান উয়ন।

িবধাা ি সংা ২৮৫০১ ২৮৫০১ ২৮৫০১ ২৮৫০১ ২৮৫০১

সশ বািহনী িবভাগ, িতরা মণালয় রা
সবা িবভাগ, রা মণালয় া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয় ি িবষয়ক
মণালয়

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া পািক ও বািষ ক িতেবদন

াের আিথ ক অবা উীত আয়ত অথ 
টাকা
(কা)

১৭.০৫ ১৭.৬২ ১৮.০৩ ১৮.৪১ ১৮.৫০ ি িবষয়ক মণালয়
বাংলােদশ িেযাা কাণ
া পািক ও বািষ ক িতেবদন

িেযাার সান ও পরবত জের
উিশা িনিত

িবধাা ি সংা ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০
মািমক ও উ িশা িবভাগ, কািরগির ও মাাসা
িশা িবভাগ িশা মণালয় এবং সকল
িশােবাড 

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া পািক ও বািষ ক িতেবদন

বব িপএইচিড কােস র মােম তদািনন
ব  বাংলার আথ  সামািজক জীবন ও
ি এবং বাংলােদেশর িে
টনীিতকেদর িমকা িবষেয় গেবষণা
িনিতকরণ

িবধাা ি সংা ২ ২ ২ ২ ২
ি িবষয়ক মণালয় বাংলােদশ িেযাা
কাণ া ঢাকা িবিবালয়

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া এর কাণ িবভােগ
সংরিত রিজার ও বািষ ক
িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৪৩ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] াহত
িেযাা,
খতাবা
িেযাা ও
শিহদ
িেযাা
পিরবােরর
সদেদর
কাণ সাধন

৪০

[১.১] াহত, খতাবা
িেযাা ও শিহদ িেযাা
পিরবােরর সদেদর রাীয়
সািন ভাতা দান

[১.১.১] াহত,
খতাবা
িেযাা ও শিহদ
িেযাা পিরবার

সংা ৯ ৭০২১ ৭০২১ ১১৮৭০ ১১৮২০ ১১৭৮০ ১১৭৫০ ১১৭০০ ১১৮৭০ ১১৮৭০

[১.২] াহত িেযাা ও
শিহদ িেযাা পিরবােরর
সদেদর রশন িবধা দান

[১.২.১] িবধাা
ি

সংা ৮ ২৩০৪৫ ২৩০৪৫ ৩৮৯৭০ ৩৮৯২০ ৩৮৮৭০ ৩৮৮২০ ৩৮৭৭৫ ৩৮৯৭০ ৩৮৯৭০

[১.৩] াহত িেযাােদর
উতমােনর আইিড কাড  দান

[১.৩.১] িনধ ািরত
সমেয় দানত
আইিড কাড 

সংা ৭ ৩০০ ২০০ ৩৫০ ৩২৫ ৩১০ ৩০৫ ৩০০ ২৯০ ২৭০

[১.৪] াহত িেযাােদর
িচিকৎসা িবধা দান

[১.৪.১] িবধাা
ি

সংা ৬ ৩৬০ ৩৭০ ৪০০ ৩৭০ ৩৫০ ৩৩০ ৩১০ ৩৫০ ৩২০

[১.৫] াহত িেযাা ও
শিহদ িেযাা পিরবােরর
সদেদর পিব ঈল িফতর ও
ঈল আযহা উদযাপেনর িনিম
উৎসব বানাস দান

[১.৫.১] িনধ ািরত
তািরেখ ঈল
িফতর-এর বানাস
দানত

তািরখ ৪ ১৪.০৫.২০ ১৭.০৫.২০ ১৮.০৫.২০ ২০.০৫.২০ ২২.০৫.২০ ০৩.০৫.২১ ২৫.০৪.২২

[১.৫.২] িনধ ািরত
তািরেখ ঈল
আযহা-এর বানাস
দানত

তািরখ ৪ ০১.০৮.১৯ ০৪.০৮.১৯ ০৬.০৮.১৯ ০৭.০৮.১৯ ০৮.০৮.১৯ ২০.০৭.২০ ০৯.০৭.২১

[১.৬] াহত িেযাা ও
শিহদ িেযাা পিরবােরর
সদেদর জ বািষ ক
বনেভাজন অােনর আেয়াজন

[১.৬.১] বনেভাজন
অান আেয়ািজত

তািরখ ২ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১২.০২.২০ ১৫.০২.২০ ১৮.০২.২০ ০৩.০২.২১ ০১.০২.২২



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৪৩ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] বাংলােদশ
িেযাা
কাণ াের
ািতািনক
সমতা
িকরণ

১৮

[২.১] সাংগঠিনক কাঠােমার
পেদ কম চারীেদর পেদািত
দান

[২.১.১] িনধ ািরত
সমেয় পেদািত
দানত

তািরখ ৬ ২৫.০৮.১৮ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩১.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.২] পপারিবিহন দর
িবিনম ােন আই িশিত
জনবল ির িনিম ায়ী
িশণ ল গঠন করণ

[২.২.১] গত ায়ী
িশণ ল

তািরখ ৬ ৩১.০১.২০ ২৯.০২.২০ ৩১.০৩.২০ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০

[২.৩] বাংলােদশ িেযাা
কাণ াের সবা সাহ পালন

[২.৩.১] সবা সাহ
পািলত

তািরখ ৪ ৩১.০১.২০ ২৯.০২.২০ ৩১.০৩.২০ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০

[২.৪] পক,২০২১ বাবায়েন
বাংলােদশ িেযাা কাণ
া কক িহত িডিজটাল
রাডাপ বাবায়ন

[২.৪.১] বাবািয়ত
িডিজটাল রাডাপ

% ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ২০

[৩]
িেযাার
সান ও
পরবত
জের
উিশায়
সহায়তা দান

৯

[৩.১] বব িশাি দান
[৩.১.১] িা
িশাথ

সংা ৫ ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০ ২৬১০ ২৩২০ ২০৩০ ১৭৪০ ২৯০০ ২৯০০

[৩.২] বব িপএইচিড কােস 
িশাি দান

[৩.২.১] িা
গেবষক

সংা ৪ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[৪] াের
আিথ ক অবা
ঢ়করণ

৮
[৪.১] া মািলকানাধীন বািল
ওয়ারহাউস ভাড়া দান

[৪.১.১] িনধ ািরত
সমেয় ভাড়া
দানত

তািরখ ৮ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩১.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৪৩ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৪০ ১০০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০ ১০০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ১০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ ১০০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ০৮-০১-২০১৯ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০২-২০২২

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ০৪-০১-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০ ১৪-০৩-২০২১ ১৩-০৩-২০২২

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ ৬০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ ৬০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ২৮-০৬-২০১৮ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০ ১১-১০-২০২০ ১০-১০-২০২১

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

% ০.৫ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ১২-১২-২০১৮ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০ ৩০-১২-২০২০ ৩০-১২-২০২১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯ ১৬-০৮-২০২০ ১৬-০৮-২০২১

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ৪

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫ ৪৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ২১-০১-২০১৮ ২৮-১১-২০১৮ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ ০৪-০২-২০২১ ০৩-০২-২০২২

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ২১-০১-২০১৮ ২৮-১১-২০১৮ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ ০৪-০২-২০২১ ০৩-০২-২০২২

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ০৭, ২০১৯ ১২:৪৩ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

আিম,  বাপনা  পিরচালক,  বাংলােদশ  িেযাা  কান  া,  সিচব,  ি  িবষয়ক  মণালয়-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ি িবষয়ক মণালয় িহসােব বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ িেযাা কান া-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
বাংলােদশ িেযাা কান া
ি িবষয়ক মণালয়

তািরখ

সিচব
ি িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবম ি িবষয়ক মণালয়

২ বাকা বাংলােদশ িেযাা কাণ া
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] াহত, খতাবা
িেযাা ও শিহদ িেযাা
পিরবােরর সদেদর রাীয়
সািন ভাতা দান

[১.১.১] াহত,
খতাবা িেযাা
ও শিহদ িেযাা
পিরবার

শারীিরক অসাম ০৪ কাটাগিরেত িতবছর গেড় ১১,৮৭০ জন
াহত িেযাােদরেক রাীয় সািন ভাতা দান করা হে।
এছাড়াও ৬৭৬ জন খতাবা িেযাােক “খতাবা বীর
িেযাােদর সািনভাতা দান নীিতমালা,২০১৬ অসাের রাীয়
সািন ভাতা দােনর লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ও ি িবষয়ক
মণালয়।

িত িকিেত াংক এাডভাইেজর মােম ভাতা
দান করা হয়। িবভাগওয়ারী এাডভাইেজর
িসিরয়াল অযায়ী ভাতা দােনর সংা এবং
দ অেথ র পিরমাপ করা হেয়েছ।

াংক এাডভাইজ
দােনর ত সংরিত
রিজার।

[১.২] াহত িেযাা ও
শিহদ িেযাা পিরবােরর
সদেদর রশন িবধা দান

[১.২.১] িবধাা
ি

বাংলােদশ িেযাা কাণ া াহত িেযাা এবং তেদর
পিরবােরর সদেদর নােম রশন কাড  ই কের থােক। এ কাড 
দশ ন কের িতমােস দেশর সকল িলশ লাইন থেক কাড  ধারী
াহত িেযাা এবং তেদর পিরবােরর সদগন রশন সামী
হণ কের থােক। াহত িেযাা এবং তেদর পিরবােরর
সদেদর মে ৩৮,৯৭০ জনেক রশন িবধা দােনর লমাা
িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ও ি িবষয়ক
মণালয়।

িবভাগওয়ারী রশন কােড র রিজার সংরণ
করা হয়। রিজাের উিিখত িবধােভাগীেদর
সংা গণনা কের মাট সংা িনধ ারণ করা
হেয়েছ।

রশন কাড  দােনর
রিজার।

[১.৩] াহত িেযাােদর
উতমােনর আইিড কাড  দান

[১.৩.১] িনধ ািরত
সমেয় দানত
আইিড কাড 

াহত িেযাােদর া যাবতীয় েযাগ-িবধািদ দান
সহজীকরেণর লে বাংলােদশ িেযাা কাণ া ও ি
িবষয়ক মণালয় যৗথভােব াট  কাড  ত কের তা াহত
িেযাােদর মে িবতরণ কের থােক। ২০১৯-২০ অথ  বছের ৩৫০
জন াহত িেযাােক াট  আইিড কাড  দােনর লমাা
িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ও ি িবষয়ক
মণালয়।

আইিড কােড র রিজার সংরণ করা হয়।
২০০ াট  আইিড কাড  দান করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া-এর বািষ ক
িতেবদন।

[১.৪] াহত িেযাােদর
িচিকৎসা িবধা দান

[১.৪.১] িবধাা
ি

াহত িেযাােদর মে ৩৭০ জন াহত িেযাােক দেশ-
িবেদেশ িচিকৎসা িবধা দান করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ  বছের
৪০০ জন াহত িেযাােক িচিকৎসা িবধা দান করার
লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ও ি িবষয়ক
মণালয়।

াংক এাডভাইেজর মােম - িবধােভাগীর
াংক িহেসেব িচিকৎসার অথ  রণ করা হয়।
াংক এাডভাইেজ উিিখত িবভাগওয়ারী িমক
সংা গণনা কের মাট িবধােভাগীর সংা
িনধ ারণ ও দ অেথ র পিরমাপ করা হেয়েছ ।

বাংলােদশ িেযাা
কাণ া-এর বািষ ক
িতেবদন।

[১.৫] াহত িেযাা ও
শিহদ িেযাা পিরবােরর
সদেদর পিব ঈল িফতর ও
ঈল আযহা উদযাপেনর িনিম
উৎসব বানাস দান

[১.৫.১] িনধ ািরত
তািরেখ ঈল িফতর-
এর বানাস দানত

াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর পিব
ঈল িফতর উদযাপেনর িনিম িনিদ  তািরেখ উৎসব বানাস দান
করা হেব।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ও ি িবষয়ক
মণালয়।

াংক এাডভাইেজর মােম - িবধােভাগীর
াংক িহেসেব উৎসব বানাস রণ করা হয়।
াংক এাডভাইেজ উিিখত িবভাগওয়ারী িমক
সংা গণনা কের মাট িবধােভাগীর সংা
িনধ ারণ ও দ অেথ র পিরমাপ করা হেয়েছ

াংক এাডভাইজ
দােনর ত সংরিত
রিজার।

[১.৫.২] িনধ ািরত
তািরেখ ঈল আযহা-
এর বানাস দানত

াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর পিব
ঈল আযহা উদযাপেনর িনিম িনিদ  তািরেখ উৎসব বানাস দান
করা হেব।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ও ি িবষয়ক
মণালয়।

াংক এাডভাইেজর মােম - িবধােভাগীর
াংক িহেসেব উৎসব বানাস রণ করা হয়।
াংক এাডভাইেজ উিিখত িবভাগওয়ারী িমক
সংা গণনা কের মাট িবধােভাগীর সংা
িনধ ারণ ও দ অেথ র পিরমাপ করা হেয়েছ ।

াংক এাডভাইজ
দােনর ত সংরিত
রিজার।
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৬] াহত িেযাা ও
শিহদ িেযাা পিরবােরর
সদেদর জ বািষ ক
বনেভাজন অােনর আেয়াজন

[১.৬.১] বনেভাজন
অান আেয়ািজত

াহত িেযাা ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর জ
িনিদ  তািরেখ বািষ ক বনেভাজেনর আেয়াজন করা হেব।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া

বাংলােদশ িেযাা কাণ া এর কাণ
িবভােগ সংরিত ত।

কাণ িবভােগ সংরিত
ত।

[২.১] সাংগঠিনক কাঠােমার
পেদ কম চারীেদর পেদািত
দান

[২.১.১] িনধ ািরত
সমেয় পেদািত
দানত

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের সংেশািধত ১৬৭ জেনর জনবল
কাঠােমা’র  পেদ পেদািত িয়াধীন আেছ। ২০১৯-২০ অথ 
বছের কম চারীেদর পেদািত িয়া স করা হেব।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া

বাংলােদশ িেযাা কাণ া এর মানব
সদ শাখায় সংরিত ত।

মানব সদ শাখায়
সংরিত ত।

[২.২] পপারিবিহন দর
িবিনম ােন আই িশিত
জনবল ির িনিম ায়ী
িশণ ল গঠন করণ

[২.২.১] গত ায়ী
িশণ ল

পপারিবিহন দর িবিনম ােণ আই িশিত জনবল ির লে
বাংলােদশ িেযাা কাণ াে মািসক িশেণর লমাা
িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া

বাংলােদশ িেযাা কাণ া এর মানব
সদ শাখায় সংরিত ত।

মানব সদ শাখায়
সংরিত ত।

[২.৩] বাংলােদশ িেযাা
কাণ াের সবা সাহ
পালন

[২.৩.১] সবা সাহ
পািলত

বাংলােদশ িেযাা াে িতবছর সবা সাহ পালন করা হেব।
বাংলােদশ িেযাা কাণ
া

বাংলােদশ িেযাা কাণ া এর শাসন
িবভােগ সংরিত ত।

শাসন িবভােগ
সংরিত ত।

[২.৪] পক,২০২১ বাবায়েন
বাংলােদশ িেযাা কাণ
া কক িহত িডিজটাল
রাডাপ বাবায়ন

[২.৪.১] বাবািয়ত
িডিজটাল রাডাপ

পক,২০২১ বাবায়েন বাংলােদশ িেযাা া কক িহত
িডিজটাল রাডাপ বাবায়েনর বা হণ করা হেব।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া

বাংলােদশ িেযাা কাণ া এর শাসন
িবভােগ সংরিত ত।

শাসন িবভােগ
সংরিত ত।

[৩.১] বব িশাি দান
[৩.১.১] িা
িশাথ

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িনজ অথ ায়েন িেযাােদর
সান/জের উিশায় আিথ ক সহায়তা দােনর জ
মধািভিেত ২৯০০ জন িশাথেক “বব ছাি” দান করা
হেয়েছ। এছাড়া িত বছর িশাথর সংা ৬০০ জন হাের ি করার
লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ও ি িবষয়ক
মণালয়।

াংক এাডভাইেজর মােম - িবধােভাগীর
াংক িহেসেব ির অথ  রণ করা হয়। াংক
এাডভাইেজর মােম মাট ২৯০০ জনেক ি
দান করা হেয়েছ

িবধােভাগীর াংক
িহেসেব ির অথ 
াংক এাডভাইেজর
মােম রেণর
রিজার।

[৩.২] বব িপএইচিড কােস 
িশাি দান

[৩.২.১] িা
গেবষক

বব িপএইচিড কােস  িশা ির জ ঢাকা িবিবালেয়র ০২
জন গেবষকেক বব িপএইচিড কােস র মােম তদািনন ব 
বাংলার আথ  সামািজক জীবন ও ি এবং বাংলােদেশর
িে টনীিতকেদর িমকা িবষেয় গেবষণার জ িপএইচিড
ি দােনর লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া ি িবষয়ক
মণালয় ও ঢাকা
িবিবালয়

বাংলােদশ িেযাা কাণ া এর কাণ
িবভােগ সংরিত ত এবং বাংলােদশ
িেযাা কাণ া-এর বািষ ক িতেবদন।

কাণ িবভােগ সংরিত
ত ও বািষ ক
িতেবদন।
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.১] া মািলকানাধীন
বািল ওয়ারহাউস ভাড়া দান

[৪.১.১] িনধ ািরত
সমেয় ভাড়া দানত

াহত িেযাা, খতাবা িেযাা ও শিহদ পিরবােরর
সদেদর েযাগ-িবধা দান এবং াের আিথ ক অবা ঢ়করেণর
জ া মািলকানাধীন চাম বািল পইস িল: এর জায়গায়
বািল ওয়ারহাউস িনম াণ কাজ স করা হেয়েছ। উ
ওয়ারহাউস ২০১৯-২০২০ অথ বছের ভাড়া দােনর লমাা িনধ ারণ
করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া

ইাণ  কিমকাল ইািজ িলঃ এবং া ধান
কায ালেয়র েকৗশল শাখার সংি েকৗশলী
কক সেরজিমন পিরদশ ন কের িনম াণ কােজর
অগিত রিজাের িলিপব করা হয়। পিরদশ ন
রিজার এবং াের িশ ও বািণজ িবভাগ
হেত া ত।

পিরদশ ন রিজার এবং
াের িশ ও বািণজ
িবভাগ হেত া ত।
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি

কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

অা জলা শাসন িবধাা ি
াহত ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সদেদর
রাীয় সািনভাতা দােনর িনিম তেদর সকতা
যাচাইকরণ

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবধান অযায়ী াহত ও শিহদ
িেযাা পিরবােরর ভাতা িবতরেণর জ িবিভ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
াহত ও শিহদ িেযাা পিরবােরর সকতা যাচাই বাছাই করার কাজ স কের
থােক। যেহ জলা শাসনেক মিপিরষদ িবভাগ সরাসির িনয়ণ কের থােক সেহ
মিপিরষদ িবভােগর িনকট পেরাভােব এপ চািহদার যৗিকতা।

ভাতা দােন অিনয়তা
দখা দেব।


