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উক্রভরণকা (Preamble) 

যকাবয দপ্তয /ংস্থামূয়য প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবি , স্বচ্ছতা ও জফাফবদব কজাযদায কযা , সুান ংতকযণ 

এফং ম্পয়দয মথামথ ব্যফায বনবিতকযয়ণয ভাধ্যয়ভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়য়নয রয়ক্ষে- 

 

  

প্রধান ফয়রায রযদ শক 

 

এফাং 

 

 রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয় এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২৬ তারযদে এই ফারল শক কভ শম্পাদন 

চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দর নঃ 
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প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় এয কভ শম্পাদদনয ারফ শক রিত্র  

(Overview of the performance of Office of the Chief Inspector of Boilers) 
 

 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় রল্প ভন্ত্রণারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন একটি কারযগরয দপ্তয। এ কাম শারয় ফয়রায 

আইন, ১৯২৩ ও এয আওতায় প্রণীত রফরধ-প্ররফরধয আদরাদক ভানম্মত ফয়রায রনভ শাণ ও ফয়রাদযয রনযাদ 

িারনা রনরিতকদল্প কাজ কদয।  
 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদ (৩ ফছয) প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য প্রধান প্রধান অজশন: 

গত ৩ (বতন) ফছয়য এ কাম যারয় কর্তযক  কভাট ২২৮১ টি ফয়রায বনফন্ধন  ও স্থানীয়বায়ফ ততবযকৃত ৮৪৪ টি 

ফয়রায়যয বনভ যাণ নদ প্রদান  কযা য়য়য়ছ, মা APA কভাতায়ফক রক্ষেভাত্রায তবাগ বজযত য়য়য়ছ। ফয়রায 

বযচাযক কমাগ্যতা নদ প্রদায়নয উয়েয়ি ০৯ টি যীক্ষায গ্রয়ণয রক্ষেভাত্রায বফযীয়ত ০৮টি যীক্ষা গ্রণ 

কযা য়য়য়ছ। এছাড়া জুরাআ’১৯ ভায় প্রধান ফয়রায বযদ যয়কয কাম যারয়য়য ধীন খুরনা, যাংপুয, ভয়ভনরাং, 

রদরট, গাজীপুয, নাযায়ণগঞ্জ ও নযরাংদী সজরায় নতুন ০৭ (াত) টি আঞ্চররক কাম শারয় স্থান যাজস্ব 

োদত ১২০ টি দ অস্থায়ীবাদফ সৃজদনয ভঞ্জুযী াওয়া বগয়য়য়ছ। 
 

 
 

 

ভস্যা ও চোয়রঞ্জমূ: 

 কর ফয়রায রনফন্ধদনয আওতায় আনা। 

 দুর্ শটনা শূদেয সকাঠায় যাো। 

 আইন ও রফরধভারা পুযাতন। 
 

 

 

ববফষ্যৎ বযকল্পনা: 

 জনফর বৃবি (বনয়য়াগ) অঞ্চবরক কাম যারয় য়ত কফা প্রদান কযা।  

 জনফর এয প্রবক্ষণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দক্ষতা বৃবি কযা।  

 ফয়রায অআন ও বফবধভারামূ অধুবনক ও যুয়গায়মাগী কযা। 

 য়চতনতায জন্য বায অয়য়াজন কযা। 

 

 

২০২০-২১ থ য ফছয়যয ম্ভাব্য প্রধান জযনমূ: 

শূন্য য়দয ন্যেনতভ ৫০% জনফর বনয়য়াগ প্রদান কযা। প্রধান ফয়রায বযদ যয়কয কাম যারয়য়য ধীন কর 

আঞ্চররক কাম শারয় দত সফা প্রদান কযা। ফয়রায ব্যফায রফয়ক  য়চতনতামূরক বায অয়য়াজন কযা। 

দক্ষতা বৃবিয রয়ক্ষে কর ফয়রায রযদ শকদদয  প্রবক্ষণ প্রদান কযা।
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সকন-১: 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission),  

সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম শাফরর : 

 

 

১.১ : রূকল্প (Vision):  

 ভানম্মত ও রনযাদ ফয়রায।  

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission) :  

 রযদ শন ও যীক্ষণ এফাং ফয়রায বযচাযক দ্বাযা ফয়রায বযচারনায ভাধ্যয়ভ ভানম্মত ফয়রায ততবয 

ও ব্যফায বনবিতকযণ। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

          ১.৩.১ প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১। প্রধান ফয়রায বযদ যয়কয কাম যারয়য়য ক্ষভতা বৃবি। 

২। কদয় ভানম্মত, তফধ ফয়রায ব্যফায বনবিতকযণ। 

৩। চাতায়র ব্যফহৃত ফয়রায বনফন্ধয়নয অওতায় অনা। 

৪। ফয়রায মথামথ বযচারনা বনবিতকযণ। 

৫। স্থানীয়বায়ফ ততবযকৃত ফয়রায এয ভান বনবিতকযণ। 

 

          ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। দাপ্তবযক কভ যকায়ে স্বচ্ছতা বৃবি ও জফাফবদব বনবিতকযণ। 

২। কভ যম্পাদয়ন গবতীরতা অনয়ন ও কফায ভান বৃবি। 

৩। অবথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ প্রধান কাম শাফরর (Functions) : 

(1) ফয়রায আভদারনয ছাড়ত্র (NOC) প্রদান; 

(2) ফয়রায ড্রইাং, রডজাইন ও ফয়রায স্থাদনয দ্ধরত যীক্ষা রনযীক্ষাপূফ শক সযরজদেন প্রদান; 

(3) ফারল শক রবরিদত ফয়রায রযদ শনপূফ শক ফয়রায ব্যফাদযয প্রতযয়নত্র নফায়ন; 

(4) স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত ফয়রাদযয রফরবন্ন ধা রযদ শনপূফ শক রনভ শাণ নদ প্রদান এফাং 

(5) রক্ষানরফদদয যীক্ষা গ্রণপূফ শক কৃতকাম শ প্রাথীদদয ফয়রায রযিাযক সমাগ্যতা নদ প্রদান। 
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সকন-২ 

দপ্তয/াংস্থায রফরবন্ন কাম শক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 চূড়ান্ত পরাপর/ 

প্রবাফ  

(Outcome/ 

Impact) 

কভ শম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

প্রকৃত  রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন রনধ শারযত রক্ষভাত্রা অজশদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উািসূত্র 

(Source 

of Data) ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

বনফবন্ধত ফয়রায এয 

দুঘ যটনা হ্রা 

দুঘ যটনায ায % ০ ০ ০ ০ ০ 

বল্প ভন্ত্রণারয়, থ য ভন্ত্রণারয়, 

অআন ভন্ত্রণারয়, ফাংরায়দ 

যকাবয কভ য কবভন 

ফাবল যক 

প্রবতয়ফদন 
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সকন-৩ 
 

সকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম শক্রভ, কভ শম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম শক্রভ 

(Activities) 

কভ শম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িবত একক 

(Unit) 

কভ শ ম্পাদন 

সূিদকয ভান  

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজশন রক্ষযভাত্রা/রনণ শায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection)  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection)  

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ িররত 

ভান 

িররত ভাদনয 

রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয 

কাম যারয়য়য 

ক্ষভতা বৃবি। 

২৫ 

[১.১] জনফর 

বনয়য়াগ 

[১.১.১] শুণ্য য়দয 

বফযীয়ত বনয়য়াগ 

প্রদায়নয ায 

ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ - ২৮.৩৯ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

[১.১.২] শুণ্য য়দ 

য়দান্নবত প্রদাকনয ায 
ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ - - ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৩৫ ২৫ ৯০ ১০০ 

[১.২] ফয়রায 

বযদ যকয়দয 

কাবযগবয  প্রবক্ষণ 

প্রদান 

[১.২.১] প্রবক্ষণ 

প্রদায়নয ায 
ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৩] ফয়রায 

বফবধ, ২০২১ 

প্রণয়ন 

[১.৩.১] বল্প 

ভন্ত্রণারয়য় কপ্রবযত 
তাবযখ তাবযখ ৫ - - ৩০/০৩/২১ ১৫/০৪/২১ ৩০/০৪/২১ ৩০/০৫/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

[১.৪] ব্যবি 

ককবিক 

কভ যবযকল্পনা 

প্রণয়ন 

[১.৪.১] ব্যবি ককবিক 

কভ যবযকল্পনা প্রণীত 
তাবযখ তাবযখ ৫ - - ৩০/০৭/২০ ১৫/০৮/২০ ৩১/০৮/২০ ১৫/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

কদয় 

ভানম্মত, 

তফধ ফয়রায 

ব্যফায 

বনবিতকযণ। 

১৫ 

[২.১] ফয়রায 

রনফন্ধদনয আদফদন 

রনষ্পরি 

[২.১.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 
ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ ৯২.৫ ৯৯ ৯৯.৫ ৯৯.৪ ৯৯.৩ ৯৯.২ ৯৯.১ ৯৯.৬ ৯৯.৭ 

[২.২] ফয়রায নদ 

নফায়দনয আদফদন 

রনষ্পরি 

[২.২.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 
ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ ৯০ ৮৭ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ ৮৭ ৯৬ ৯৭ 

[২.৩] ওয়ান স্ট 

াবব যয়য অয়ফদন 

বনস্পবি 

 

[২.৩.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 
ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ - - ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০ ১০০ 
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চাতায়র 

ব্যফহৃত 

ফয়রায 

বনফন্ধয়নয 

অওতায় 

অনা। 

১৫ 

[৩.১] চাতায়র 

ব্যফহৃত ফয়রায 

বনফন্ধয়ন 

উদ্বুিকযয়ণ বায 

অয়য়াজন 

[৩.১.১] আদয়ারজত 

বা 
ভবষ্ট ংখ্যা ৫ - - ৩ ২ ১ - - ৪ ৫ 

[৩.২] চাতায়র 

ব্যফহৃত ফয়রায 

বনফন্ধয়ন 

উদ্বুিকযয়ণ বফজ্ঞবপ্ত 

প্রকা 

[৩.২.১] প্রকাবত 

বফজ্ঞবপ্ত 
ভবষ্ট ংখ্যা ৫ - - ৩ ২ ১ - - ৪ ৫ 

[৩.৩] চাতায়র 

ব্যফহৃত ফয়রায 

বনফন্ধন 

[৩.৩.১] বনফবন্ধত 

ফয়রায 
ভবষ্ট ংখ্যা ৫ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩০ ৪০ 

ফয়রায 

মথামথ 

বযচারনা 

বনবিতকযণ। 

১০ 

[৪.১] ফয়রায 

বযচাযক নদ 

প্রদায়নয উয়েয়ি 

যীক্ষায 

অয়য়াজন 

[৪.১.১]  যীক্ষা গৃীত ভবষ্ট ংখ্যা ৫ ৩ ২ ২ ১ - - - ৩ ৩ 

[৪.২] ফয়রায 

বযচাযকয়দয 

ভন্বয়য় একটি 

কভ যারা 

অয়য়াজন 

[৪.২.১]  কভ যারা 

অয়য়াবজত 
তাবযখ তাবযখ ৫ - - ৩০/০১/২১ ১৫/০২/২১ ২৮/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ৩০/০৩/২১ - - 

স্থানীয়বায়ফ 

ততবযকৃত 

ফয়রায এয 

ভান 

বনবিতকযণ। 

১০ 

[৫.১] ড্রআং, 

বডজাআন 

নুয়ভাদয়নয জন্য 

অয়ফদন বনষ্পবি 

[৫.১.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 
ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ ৮০ ৯৬ ৯৮ ৯৭.৫ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৮ ৯৮ 

[৫.২] 

বনভ যাণকারীন 

ভয়য় বযদ যয়নয 

অয়ফদন বনষ্পবি 

[৫.২.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 
ক্রভপুবঞ্জভূত % ৫ ৫৫ ৬০ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৭৫ ৮০ 
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আরভ, প্রধান ফয়রায রযদ শক, প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য প্ররতরনরধ রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয় এয 

রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ শত পরাপর অজশদন দিষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয় এয প্ররতরনরধ রাদফ প্রধান ফয়রায রযদ শক এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, 

এই চুরিদত ফরণ শত পরাপর অজশদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

................................                                                             ..................... 

প্রধান ফয়রায রযদ শক                                                                        তারযে    

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়            

  

 

 

 

........................                       ...................... 

রিফ                                                                                              তারযে  

রল্প ভন্ত্রণারয়             
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াংদমাজনী-২: কভ শম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং রযভা দ্ধরত 

 

কাম শক্রভ 
কভ শম্পাদন 

সূিকমূ 
বফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

নুবফবাগ, বধাখা, 

াখা 

প্রদি প্রভাণক 
প্রভাণয়কয 

উাি সূত্র 

[১.১] জনফর বনয়য়াগ 

[১.১.১] শুণ্য য়দয 

বফযীয়ত বনয়য়াগ 

প্রদায়নয ায 

বনয়য়ায়গয জন্য বফজ্ঞবপ্ত 

প্রকা, যীক্ষা গ্রণ ও 

বনয়য়াগ প্রদান কযা 

বফবাগীয় 

বনফ যাচন/ফাছাআ কবভটি 

ও 

প্রধান ফয়রায বযদ যক 

বনয়য়াগ বফজ্ঞবপ্ত, 

যীক্ষা গ্রয়ণয 

কনাটি ও 

বনয়য়াগত্র 

ংবিষ্ট নবথ 

[১.১.২] শূন্য য়দ 

য়দান্নবত প্রদান 

য়দান্নবতয়মাগ্য শূন্য 

দগুয়রা পূযয়ণয জন্য 

যীক্ষাগ্রণপূফ যক 

য়দান্নবত প্রদান কযা 

বফবাগীয় 

বনফ যাচন/ফাছাআ কবভটি 

ও 

প্রধান ফয়রায বযদ যক 

যীক্ষা গ্রয়ণয 

কনাটি ও 

বপ অয়দ 

ংবিষ্ট নবথ 

[১.২] ফয়রায 

বযদ যকয়দয কাবযগবয  

প্রবক্ষণ প্রদান 

[১.২.১] প্রবক্ষণ 

প্রদায়নয ায 

কভ যকতযাগয়ণয দক্ষতা 

বৃবিয জন্য প্রবক্ষয়ণয 

ব্যফস্থা কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

বপ অয়দ ংবিষ্ট নবথ 

[১.৩] ফয়রায বফবধ, 

২০২১ প্রণয়ন 

[১.৩.১] বল্প 

ভন্ত্রণারয়য় কপ্রবযত 

ফয়রায বফবধ অধুবনক 

ও যুয়গায়মাগী কযায 

জন্য ফয়রায বফবধ, 

২০২১ এয খড়া 

ততবযপূফ যক কপ্রযণ 

কযা। 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

কপ্রবযত ত্র ংবিষ্ট নবথ 

[১.৪] ব্যবি ককবিক 

কভ যবযকল্পনা প্রণয়ন 

[১.৪.১] ব্যবি 

ককবিক 

কভ যবযকল্পনা 

প্রণীত 

এ কাম যারয়য়য 

কাম যক্রয়ভ স্বচ্ছতা ও 

জফাফবদবতা বনবিত 

কযায জন্য ব্যবি 

ককবিক কভ যবযকল্পনা 

প্রণয়ন কযা 

ংবিষ্ট কভ যকতযা কভ যবযকল্পনায 

কব 

ংবিষ্ট নবথ 

[২.১] ফয়রায রনফন্ধদনয  

আদফদন রনষ্পরি [২.১.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 

ফয়রায বনফন্ধয়নয 

অয়ফদন মাচাআপূফ যক 

ফয়রায বযদ যন কয়য 

অয়ফদন বনষ্পবি কযা 

ংবিষ্ট বযদ যক ও 

প্রধান ফয়রায বযদ যক 

কযবজস্টায়য 

বরবফি তথ্য 

বনফন্ধয়নয 

অয়ফদন 

কযবজস্টায  

[২.২] ফয়রায নদ 

নফায়দনয আদফদন 

রনষ্পরি 
[২.২.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 

ফয়রায নফায়য়নয 

অয়ফদন মাচাআপূফ যক 

ফয়রায বযদ যন কয়য 

অয়ফদন বনষ্পবি কযা 

 

ংবিষ্ট বযদ যক ও 

প্রধান ফয়রায বযদ যক 

কযবজস্টায়য 

বরবফি তথ্য 

নফায়য়নয 

অয়ফদন 

কযবজস্টায  

[২.৩] ওয়ান স্ট 

াবব যয়য অয়ফদন 

বনস্পবি 

 

[২.৩.১] অয়ফদন 

বনস্পবিয ায 

 

ওয়ান স্ট াবব যয়য 

অয়ফদন মাচাআপূফ যক 

ফয়রায বযদ যন কয়য 

অয়ফদন বনষ্পবি কযা 

ংবিষ্ট বযদ যক ও 

প্রধান ফয়রায বযদ যক 

নবথভূি 

প্রবতয়ফদন 

ংবিষ্ট নবথ 

[৩.১] চাতায়র ব্যফহৃত 

ফয়রায বনফন্ধয়ন 

উদ্বুিকযয়ণ বায 

অয়য়াজন 

[৩.১.১] 

আদয়ারজত বা 

ভানম্মত ফয়রায 

ব্যফায়য উদ্বুিকযয়ণয 

জন্য বায অয়য়াজন 

কযা 

 

ংবিষ্ট উ-প্রধান 

ফয়রায বযদ যক 

বায কনাটি ও 

পয়টাগ্রাপ 

ংবিষ্ট নবথ 
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[৩.২] চাতায়র ব্যফহৃত 

ফয়রায বনফন্ধয়ন 

উদ্বুিকযয়ণ বফজ্ঞবপ্ত 

প্রকা 

[৩.২.১] প্রকাবত 

বফজ্ঞবপ্ত 

ফয়রায বনফন্ধয়ন 

উদ্বুিকযয়ণ জাতীয় 

তদবনক বত্রকায় 

বফজ্ঞবপ্ত প্রকা কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

বফজ্ঞবপ্তয কব ংবিষ্ট নবথ 

[৩.৩] চাতায়র ব্যফহৃত 

ফয়রায বনফন্ধন 

[৩.৩.১] বনফবন্ধত 

ফয়রায 

চাতায়র ব্যফায়যয  

জন্য ভানম্মত 

ফয়রায বনফন্ধন কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

কযবজস্টায়য 

বরবফি তথ্য 

বনফন্ধয়নয 

অয়ফদন 

কযবজস্টায 

[৪.১] ফয়রায 

বযচাযক নদ 

প্রদায়নয উয়েয়ি 

যীক্ষায অয়য়াজন 

 

[৪.১.১]  যীক্ষা 

গৃীত 

বফববন্ন ভয়য় 

বযচাযকয়দয কমাগ্যতা 

মাচাআয়য়য জন্য 

যীক্ষা গ্রণপূফ যক 

নদ প্রদান কযা 

ফয়রায বযচাযক 

যীক্ষক ল যদ 

যীক্ষায বফজ্ঞবপ্ত ংবিষ্ট নবথ 

[৪.২] ফয়রায 

বযচাযকয়দয ভন্বয়য় 

একটি কভ যারা 

অয়য়াজন 

[৪.২.১] কভ যারা 

অয়য়াবজত 

ফয়রায বযচাযকয়দয 

দক্ষতা বৃবিয জন্য 

কভ যারায অয়য়াজন 

কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

কভ যারায 

কনাটি ও 

াবজযা  

ংবিষ্ট নবথ 

[৫.১] ড্রআং, বডজাআন 

নুয়ভাদয়নয জন্য 

অয়ফদন বনষ্পবি 

[৫.১.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 

ফয়রায বনভ যায়ণয জন্য 

ড্রআং, বডজাআন 

মাচাআপূফ যক নুয়ভাদন 

প্রদান কযা 

বযদ যনকাযী কর্তযক্ষ কযবজস্টায়য 

বরবফি তথ্য 

ফয়রায 

বনভ যায়নয 

অয়ফদন 

কযবজস্টায  

[৫.২] বনভ যাণকারীন 

ভয়য় বযদ যয়নয 

অয়ফদন বনষ্পবি 

[৫.২.১] অয়ফদন 

বনষ্পবিয ায 

ফয়রায বনভ যাণকারীন 

ভয়য় বফববন্ন ম যায়য় 

বযদ যনপূফ যক 

প্রবতয়ফদন প্রদান কযা 

ংবিষ্ট কভ যকতযা ও 

বযদ যনকাযী কর্তযক্ষ 

কযবজস্টায়য 

বরবফি তথ্য 

ফয়রায 

বনভ যায়নয নদ 

প্রদায়নয 

কযবজস্টায  

[১.১] ফাবল যক 

কভ যম্পাদন চুবি 

(এবএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এরএ’য 

কর তত্রভারক 

প্রবতয়ফদন 

ওয়য়ফাআয়ট প্রকাবত 

এরএ’য কর 

তত্রভারক প্রবতয়ফদন 

ওয়য়ফাআয়ট প্রকা কযা 

ংবিষ্ট কভ যকতযা প্রবতয়ফদন ংবিষ্ট নবথ 

[১.১.২] এরএ 

টিদভয ভারক বা 

অনুরিত 

এবএ টিয়ভয ভাবক 

বায অয়য়াজন কযা 

কপাকার য়য়ন্ট বায কনাটি ও 

কাম যবফফযণী 

ংবিষ্ট নবথ 

[১.২] শুিাচায/উিভ 

চচ যায বফলয়য় 

ংীজনয়দয য়ে 

ভতবফবনভয় 

[১.২.১] ভতরফরনভয় 

বা অনুরিত 

শুিাচায/উিভ চচ যায 

বফলয়য় ংীজনয়দয 

য়ে ভতবফবনভয় বায 

অয়য়াজন কযা 

কপাকার য়য়ন্ট বায কনাটি ও 

পয়টাগ্রাপ 

ংবিষ্ট নবথ 

[১.৩] ববয়মাগ প্রবতকায 

ব্যফস্থা বফলয়য়  কফাগ্রীতা 

/ংীজনয়দয 

ফবতকযণ 

[১.৩.১] 

অফরতকযণ বা 

আদয়ারজত 

ববয়মাগ প্রবতকায 

ব্যফস্থা বফলয়য়  

কফাগ্রীতা 

/ংীজনয়দয য়ে 

বায অয়য়াজন কযা 

কপাকার য়য়ন্ট বায কনাটি ও 

পয়টাগ্রাপ 

ংবিষ্ট নবথ 

[১.৪] কফা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত বফলয়য়  

কফাগ্রীতায়দয 

ফবতকযণ  

[১.৪.১] অফরতকযণ 

বা আদয়ারজত   

কফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

বফলয়য়  কফাগ্রীতায়দয 

য়ে বায অয়য়াজন 

কযা 

কপাকার য়য়ন্ট বায কনাটি ও 

পয়টাগ্রাপ 

ংবিষ্ট নবথ 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ ংক্রান্ত 

তত্রভাবক প্রবতয়ফদন 

উর্ধ্যতন কর্তযয়ক্ষয 

বনকট কপ্রযণ 

 

 [১.৫.১]  

তত্রভাবক 

প্রবতয়ফদন কপ্রবযত 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ ংক্রান্ত 

তত্রভাবক প্রবতয়ফদন 

কপ্রযণ কযা 

ংবিষ্ট কভ যকতযা প্রবতয়ফদন ংবিষ্ট নবথ 
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[২.১] ই-নরথ ফাস্তফায়ন 
[২.১.১] ই-নরথদত 

সনাট রনষ্পরিকৃত 

ই-নরথদত সনাট 

রনষ্পরি কযা 

ংবিষ্ট কভ যকতযা ও 

কভ যচাযী 

প্রবতয়ফদন ংবিষ্ট নবথ 

[২.২] রডরজটার সফা  

িালুকযণ 

[২.২.১] একটি 

নতুন রডরজটার 

সফা িালুকৃত 

একটি নতুন রডরজটার 

সফা িালু কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

বফজ্ঞবপ্ত ংবিষ্ট নবথ 

[২.৩] সফা 

রজকযণ 

[২.৩.১] একটি  

রজকৃত সফা 

অরধদক্ষদত্র 

ফাস্তফারয়ত 

কফা জীকযয়ণয 

রয়ক্ষে একটি 

বজকৃত কফা 

বধয়ক্ষত্র ফাস্তফায়ন 

কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

বপ অয়দ ংবিষ্ট নবথ 

[২.৪] কভ শিাযীদদয 

প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রয়তেক  

কভ যচাবযয জন্য 

প্রবক্ষণ 

অয়য়াবজত 

কভ যচাবযয়দয দক্ষতা 

বৃবিয জন্য প্রবক্ষয়ণয 

অয়য়াজন কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

প্রবক্ষয়ণয 

কনাটি ও 

াবজযা 

ংবিষ্ট নবথ 

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রড 

ও তদুর্ধ্য প্রয়তেক 

কভ যচাযীয়ক এবএ 

বফলয়য়  প্রদি 

প্রবক্ষণ 

দক্ষতা বৃবিয জন্য 

১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্য 

প্রয়তেক কভ যচাযীয়ক 

এবএ বফলয়ক 

প্রবক্ষণ প্রদান কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

প্রবক্ষয়ণয 

কনাটি ও 

াবজযা 

ংবিষ্ট নবথ 

[২.৫] এরএ 

ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ 

একটি আওতাধীন 

দপ্তয/ একজন 

কভ শিাযীদক এরএ 

ফাস্তফায়দনয জে 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

এরএ ফাস্তফায়দনয 

জে প্রদণাদনা প্রদান 

কযা 

প্রধান ফয়রায বযদ যক প্রকনাদনা 

প্রদায়নয ত্র  

ংবিষ্ট নবথ 

[৩.১] ফাবল যক ক্রয় 

রযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় 

রযকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পারদত 

কাম শারদয়য ক্রয় 

রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

কাম শক্রভ ম্পাদন কযা 

ফায়জট ফাস্তফায়ন 

কবভটি 

প্রবতকফদন ংবিষ্ট নবথ 

[৩.২] ফারল শক উন্নয়ন 

কভ শসূরি 

(এরডর)/ফাদজট 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল শক 

উন্নয়ন কভ শসূরি 

(এরডর) /ফাদজট 

ফাস্তফারয়ত 

কাম শারদয়য ফারল শক 

উন্নয়ন কভ শসূরি 

(এরডর) /ফাদজট 

ফাস্তফায়ন কযা 

ফায়জট ফাস্তফায়ন 

কবভটি 

প্রবতয়ফদন ংবিষ্ট নবথ 

[৩.৩] অরডট আরি 

রনষ্পরি কাম শক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] বত্রক্ষীয় 

বায় উস্থায়নয 

জন্য ভন্ত্রণারয়য় 

প্রস্তাফ কপ্রবযত 

বডট অবি 

বনষ্পবিয রয়ক্ষে 

বত্রক্ষীয় বায় 

উস্থায়নয জন্য 

প্রস্তাফ কপ্রযণ কযা 

প্রধান ফয়রায 

বযদ যয়কয কাম যারয় 

প্রবতয়ফদন ংবিষ্ট নবথ 

[৩.৩.২] অরডট 

আরি রনষ্পরিকৃত 

অরডট আরি 

রনষ্পরিয জে প্রদিষ্টা 

অব্যাত যাো 

ংবিষ্ট কভ যকতযা প্রবতয়ফদন ংবিষ্ট নবথ 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত 

স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পবিয তাবরকা 

ভন্ত্রণারয়/বফবায়গ 

কপ্রযণ 

[৩.৪.১] 

ারনাগাদকৃত 

স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পবিয তাবরকা 

ভন্ত্রণারয়/বফবায়গ 

কপ্রবযত 

কাম যারয়য়য স্থাফয ও 

স্থাফয ম্পবিয 

ারনাগাদ তাবরকা 

প্রস্তুতপূফ যক ভন্ত্রণারয়য় 

কপ্রযণ কযা 

ংবিষ্ট কভ যকতযা স্থাফয 

ম্পবিয 

ারনাগাদ 

তাবরকা 

ংবিষ্ট নবথ 

 



13 

 

 

াংদমাজনী-৩:  ন্য ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/দপ্তয/ংস্থা/ ভাঠ ম যায়য়য ন্যান্য কাম যারয় এয বনকট সুবনবদ যষ্ট কভ যম্পাদন চাবদামূ 

াংস্থায ধযণ ংস্থায নাভ  ংবিষ্ট কভ শম্পাদন সূিক উি প্ররতিাদনয রনকট 

িারদা/প্রতযাা 

িারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ 
বল্প ভন্ত্রণারয় 

 

শুণ্য য়দয বফযীয়ত 

বনয়য়াগ প্রদান 

বনয়য়ায়গয জন্য ছাড়ত্র, 

ফায়জয়ট প্রয়য়াজনীয় থ য 

ফযাে ও মথাভয়য় ংবিষ্ট 

জনফর রনদয়াগ প্রদান 

ফয়রায রনফন্ধন, ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন ও স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত 

ফয়রায রযদ শনপূফ শক নদ প্রদাদনয 

জে প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কযা 

প্রদয়াজন। 

জনফর রনদয়াদগ ফাধা 

সৃরষ্ট দফ। 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ অথ শ ভন্ত্রণারয় 
শুণ্য য়দয বফযীয়ত 

বনয়য়াগ প্রদান 

ফায়জয়ট প্রয়য়াজনীয় থ য 

ফযাে প্রদান 

বনয়য়াগ যীক্ষায কাম যক্রভ ম্পাদন 

ও বনয়য়াগকৃত জনফয়রয কফতন-বাতা 

প্রদায়নয জন্য ফায়জয়ট প্রয়য়াজনীয় 

থ য ফযাে কযা  প্রয়য়াজন।  

জনফর রনদয়াগ 

ফাধাগ্রস্থ সফতন-বাতা 

প্রদাদন রফঘ্ন সৃরষ্ট দফ। 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ 
ফাংরায়দ যকাবয কভ য 

কবভন বচফারয় 

শুণ্য য়দয বফযীয়ত 

বনয়য়াগ প্রদান 

ংবিষ্ট জনফর বনয়য়ায়গয 

জন্য সুারয প্রদান 

ফয়রায রনফন্ধন, ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন ও স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত 

ফয়রায রযদ শনপূফ শক নদ প্রদাদনয 

জে প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কযা 

প্রদয়াজন। 

জনফর রনদয়াদগ ফাধা 

সৃরষ্ট দফ। 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives)

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম শক্রভ 

(Activities)

কভ শম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ শম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

িররত ভান 

Fair  

িররতভাদনয 

রনদম্ন 

Poor  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ শকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

১০ 

[১.১] ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবি 

(এবএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এরএ’য কর তত্রভারক 

প্রবতয়ফদন ওয়য়ফাআয়ট প্রকাবত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা অনুরিত াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচায/উিভ চচ যায বফলয়য় 

ংীজনয়দয য়ে ভতবফবনভয় 
[১.২.১] ভতরফরনভয় বা অনুরিত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] ববয়মাগ প্রবতকায ব্যফস্থা বফলয়য়  

কফাগ্রীতা /ংীজনয়দয ফবতকযণ 
[১.৩.১] অফরতকযণ বা আদয়ারজত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪] কফা প্রদান প্রবতশ্রুবত বফলয়য়  

কফাগ্রীতায়দয ফবতকযণ  
[১.৪.১] অফরতকযণ বা আদয়ারজত   

         ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

তত্রভাবক প্রবতয়ফদন উর্ধ্যতন কর্তযয়ক্ষয 

বনকট কপ্রযণ 

 [১.৫.১]  তত্রভাবক প্রবতয়ফদন কপ্রবযত 
        ংখ্যা  ২ ৪ ৩   

 

[২] কভ শম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

সফায ভান বৃরদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরিকৃত 
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রডরজটার সফা  িালুকযণ [২.২.১] একটি নতুন রডরজটার সফা িালুকৃত 
াংখ্যা 

২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] সফা রজকযণ 
[২.৩.১] একটি  রজকৃত সফা অরধদক্ষদত্র 

ফাস্তফারয়ত 

াংখ্যা ২ 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কভ শিাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রয়তেক  কভ যচাবযয জন্য প্রবক্ষণ 

অয়য়াবজত 
জনর্ন্টা ১ ৫০ 

৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্য প্রয়তেক 

কভ যচাযীকক এবএ বফলয়য়  প্রদি প্রবক্ষণ 
জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ শিাযীদক এরএ ফাস্তফায়দনয জে 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

দপ্তয/ংস্থায আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১ 
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[৩] আরথ শক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফাবল যক ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল শক উন্নয়ন কভ শসূরি 

(এরডর)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল শক উন্নয়ন কভ শসূরি (এরডর) 

/ফাদজট ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডট আরি রনষ্পরি কাম শক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] বত্রক্ষীয় বায় উস্থায়নয জন্য 

ভন্ত্রণারয়য় প্রস্তাফ কপ্রবযত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরডট আরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পবিয তাবরকা ভন্ত্রণারয়/বফবায়গ কপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পবিয তাবরকা ভন্ত্রণারয়/বফবায়গ কপ্রবযত 
তাবযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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ংয়মাজনী-৪: 

এবএ (২০২০-২১) এয কাম যক্রয়ভয ায়থ বনফ যাচনী আয়তায ২০১৮/এবডবজ/জাতীয় বল্পনীবতয ংবিষ্টতায বফফযণঃ 
 

সকৌরগত উদেশ্য (Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 

Objective) 

কাম শক্রভ 

(Activities) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৫ 

[১] প্রধান ফয়রায বযদ যয়কয 

কাম যারয়য়য ক্ষভতা বৃবি। 
২৫ 

[১.১] জনফর বনয়য়াগ 

বনফ যাচনী আয়তায-৩.২ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৫.৪ 

[১.২] ফয়রায বযদ যকয়দয কাবযগবয প্রবক্ষন প্রদান  

বনফ যাচনী আয়তায-৩.২ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৫.৪ 

[১.৩] ফয়রায বফবধ, ২০২১ প্রণয়ন 

বনফ যাচনী আয়তায-৩.২ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬.১ 

[১.৪] ব্যবি ককবিক কভ যবযকল্পনা প্রণয়ন 

বনফ যাচনী আয়তায-৩.২ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬.১ 

[২] কদয় ভানম্মত, তফধ 

ফয়রায ব্যফায বনবিতকযণ। 
১৫ 

[২.১] ফয়রায রনফন্ধদনয জে আদফদন রনষ্পরি বনফ যাচনী আয়তায-৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

[২.২] ফয়রায নদ নফায়দনয আদফদন রনষ্পরি বনফ যাচনী আয়তায-৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

[২.৩] ওয়ান স্ট ারব শদয আদফদন রনষ্পরি বনফ যাচনী আয়তায-৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

[৩] চাতায়র ব্যফহৃত ফয়রায 

বনফন্ধয়নয অওতায় অনা। 
১৫ 

[৩.১] চাতায়র ব্যফহৃত ফয়রায বনফন্ধয়ন উদ্বুিকযয়ণ 

বায অয়য়াজন 

বনফ যাচনী আয়তায-৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬

[৩.২] চাতায়র ব্যফহৃত ফয়রায বনফন্ধয়ন উদ্বুিকযয়ণ 

বফজ্ঞবপ্ত প্রকা 

বনফ যাচনী আয়তায-৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

[৩.৩] চাতায়র ব্যফহৃত ফয়রায বনফন্ধন 

বনফ যাচনী আয়তায-৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 
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[৪] ফয়রায মথামথ বযচারনা 

বনবিতকযণ। 
১০ 

[৪.১] ফয়রায বযচাযক নদ প্রদায়নয উয়েয়ি যীক্ষায 

অয়য়াজন 

বনফ যাচনী আয়তায- ৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৫.৬(ঘ) 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

[৪.২] ফয়রায বযচাযককদয ভন্বয়য় একটি কভ যারা 

অয়য়াজন 

বনফ যাচনী আয়তায-৩.৩ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-১৬ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

[৫] স্থানীয়বায়ফ ততবযকৃত 

ফয়রায এয ভান বনবিতকযণ। 
১০ 

[৫.১] ড্রআং, বডজাআন নুয়ভাদয়নয জন্য অয়ফদন বনষ্পবি 

বনফ যাচনী আয়তায- ৩.১৬ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-৫ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

[৫.২] বনভ যাণকারীন ভয়য় বযদ যয়নয অয়ফদন বনষ্পবি 

বনফ যাচনী আয়তায- ৩.১৬ 

এবডবজ-৯ 

বল্প নীবত-৫ 

৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা-২.৬ 

 

 

 


