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সূরচপত্র 

 
রবষয় পৃষ্ঠা নাং 

কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র ৩ 

প্রস্তাবো ৪ 

সসকশে ১: রূপকল্প, অর্িলক্ষ্য , কর্ মসম্পাদনের সক্ষ্ত্র এবং কার্ মাবর্ল ৫ 

সসকশে ২: র্বর্িন্ন কার্ মক্রনর্র িূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব  ৬-৭ 

সসকশে ৩: কর্ মসম্পাদে পর্রকল্পো  ৮-৯ 

সংনর্াজেী ১:  শব্দসংনক্ষ্প ১২ 

সংনর্াজেী ২: কর্ মসম্পাদে বযবস্থাপো ও প্রর্াণক ১৩ 

সংনর্াজেী ৩: অেয অর্ফনসর সনে সংর্িষ্ট কর্ মসম্পাদে সূিকসরূ্হ ১৪ 

সংনর্াজেী ৪: সর্সকল েীর্ি/পর্রকল্পোর আনলানক কর্ মসম্পাদে 

পর্রকল্পো প্রস্তুি করা হনেনে 

১৫ 

সংনর্াজেী ৫: জািীে শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপর্রকল্পো, ২০২২-২০২৩ ১৬-১৭ 

সংনর্াজেী ৬: ই-গিে মযান্স ও উদ্ভাবে কর্ মপর্রকল্পো, ২০২২-২০২৩ ১৮ 

সংনর্াজেী ৭: অর্িনর্াগ প্রর্িকার বযবস্থা কর্ মপর্রকল্পো, ২০২২-২০২৩ ১৯ 

সংনর্াজেী ৮: সসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি কর্ মপর্রকল্পো, ২০২২-২০২৩ ২০ 
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বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববার্ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ এর কর্ মসম্পােদনর 

সারব মক রচত্র 

 

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষযৎ পররকল্পনা 

 

সাম্প্ররতক বছর সরূ্দহর (৩ বছর) প্রযান অজমন সরূ্হ: 
 

র্বগি র্িে অর্ মবেনর ২৩৪৫ টি র্ার্সক কলযাণিািা আনবদনের র্বপরীনি িা   ২৫,১৬,৭৬,১৫৩/- র্ির্কৎসা/অবসরপ্রাপ্ত 

র্শক্ষ্াবৃর্ি/দাফে/ অনযযটষ্টক্রক্রো জেয ৬৩৭৬টি আনবদনের র্বপরীনি িা   ৮,২৮,৮৭,৩৬৭/- ১১ সর্নক ২০ সেনের (পূনব মর 

৩ে ও ৪র্ ম সের্ণ) সরকার্র কর্িারীনদর ২৪ ,৫০০/- জে সেনল-সর্নেনক র্শক্ষ্াবরৃ্ি র্হনসনব িা   ৩,৯৯,৪১,০০০/-  িাকর্ররি 

অবস্থাে রৃ্ি কর্ মিারীর পর্রবার ১৪৬৮টি আনবদনের র্বপরীনি দাফে/অনন্তযটষ্টক্রক্রো  (রাজ)) র্হনসনব িা   ৪,৪০,১৬,৪৮০/- 

আর্র্ মক অেুদাে প্রদাে করা, িাকর্ররি অবস্থাে রৃ্ি কর্ মিারীর পর্রবার ২০৪০ টি আনবদনের র্বপরীনি সর্ৌর্বীর্ার 

এককালীে িা   ১৯,৭৩,৩৫,৮৯৪/- অেুদাে প্রদাে করা হনেনে। র্র্হলা কার্রগর্র প্রর্শক্ষ্ণ সকন্দ্র সর্নক ৪৮২ জে র্র্হলানক 

র্বর্িন্ন সেে সকানস ম প্রর্শক্ষ্ণ প্রদাে করা হনেনে। প্রর্শক্ষ্ণার্ীনদর র্নযয ০৪ জে র্র্হলা সরকার্র-সবসরকার্র িাকর্রর সুনর্াগ 

সপনেনে এবং ১০ জে বুটিনকর বযবসাে র্েনোক্রজি রনেনে। 

 

 

সর্সযা এবাং চযাদলঞ্জসর্ূহ : 

কলযাণ সবানেমর সকল সসবা সম্পনকম সসবা প্রার্ীগণ সর্যকরুনপ অবগি েে , র্বিাগীে পর্ মানে আযুর্েক ির্য প্ররু্ক্র  

বযবহানরর র্াযযনর্ সসবা প্রদানের বযবস্থার )ল্পিা এবং র্বিাগীে পর্ মানে কাজকনর্ ম গর্িশীলিা আেেনের জেয আযুর্েক ির্য 

প্রর্ুক্র  র্র্ার্র্িানব বযবহানরর উপর প্রর্শক্ষ্ণপ্রাপ্ত দক্ষ্ কর্ মিারী/জেবনলর )ল্পিা।   

 

 

ববাদর্মর ভরবষযৎ পররকল্পনা: 

 

আোবাদ সরকার্র কলযাণ সকন্দ্র’নক সবানেমর আেবয মক প্রর্িষ্ঠানে পর্রণি করার লনক্ষ্য আোবানদ বহুিল (২০ িলা) 

বার্ণক্রজযক িবে (কর্ মিারী কলযাণ কর্নেক্স) র্ের্ মাণ এর পর্রকল্পো েহণ করা হনেনে।  স্থাপিয অর্যদপ্তর হনি উ  িবনের 

েকশা ও র্ফক্রজর্বর্লটি স্টার্ে প্রণেনের কাজ সশষ হনেনে। 

 

 

২০২১-২০২২ অর্ ম বছদরর  প্রযান অজমনসরূ্হ: 

 

➢ কলযাণ অেুদাে, সর্ৌর্বীর্ার এককালীে অেুদাে ও দাফে (নবােম িহর্বল ও কলযাণ িহর্বল) অেুদাে এর 

অেলাইে বযবস্থাপো িালুকরণ; 

➢ র্সটিনজে িািমার স্থাপে 

➢ র্বউটির্ফনকশন্স সকাস িাল ুকরণ 

➢ র্ির্কৎসা সংক্রান্ত অববয আনবদেকারীনদর র্বরুনদ্ধ বযবস্থা েহণ করা হনেনে ;    

➢ িট্টোনর্র আোবাদস্থ কর্র্উর্েটি সসন্টানরর (কলযাণ সকন্দ্র) স্থনল বহুিল িবে র্ের্ মানণর েকশা , র্ফক্রজর্বর্লটি 

স্টার্ে কাজ সম্পূন্ন হনেনে। 

➢ র্ির্কৎসা সংক্রান্ত সকল আনবদে সজলা অর্ফনসর র্াযযনর্ সপ্ররনণর জেয র্সদ্বান্ত সেওো হনেনে  এবং সসই 

অেুর্ােী সকল সজলা অর্ফনস পত্র সপ্ররণ করা হনেনে।   

➢ বযাংক র্রকেসাইল সফিওেযার ৩০ জেু, ২০২২ পর্ মন্ত হালোগাদ র্েক্রিিকরণ ; 

➢ ফ্রন্ট সেস্ক িালু করা হনেনে ; 

➢ সসর্েিাইজার ও িাপর্াত্রা পর্রর্াপক র্য স্থাপণ করা হনেনে ;  

➢ র্বশুদ্ধ পার্ে সরবরানহর র্য স্থাপণ করা হনেনে ;  

 

২০২২-২০২৩ অর্ ম বছদরর সম্ভাবয প্রযান অজমনসরূ্হ: 

➢ ই-ের্র্ বযবস্থাপো িালুকরণ;  

➢ র্ির্কৎসা সহােিা অেলাইনে িালুকরণ 

➢ কলযাণ িািার কােম ইএফটির র্াযযনর্ সপ্ররণ বযবস্থা করণ 
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প্রস্তাবনা 

 

বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম, র্বিাগীে কার্ মালে িট্টোনর্র প্রার্িষ্ঠার্েক দক্ষ্িা বৃক্রদ্ধ, 

)চ্ছিা ও জবাববর্দর্হিা সজারদারকরণ , সুশাসে সুসংহিকরণ এবং সম্পনদর র্র্ার্র্ 

বযবহার র্েক্রিিকরনণর র্াযযনর্ রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবােনের লনক্ষ্য –  

 

পর্রিালক, বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম, র্বিাগীে কার্ মালে, িট্টোর্ 

 

এবং 

 

র্হাপর্রিালক, বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম এর র্নযয ২০২২ সানলর জেু র্ানসর 

                িার্রনে এই বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে িুক্র  )াক্ষ্র্রি হল। 

 

এই িুক্র নি )াক্ষ্রকারী উিেপক্ষ্ র্েম্নর্লর্েি র্বষেসর্ূনহ সম্মি হনলে:  

 

 

 



5 

 

বসকশন ১ 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববাদর্মর রূপকল্প, অরভলক্ষয  , বকৌশলগত উদেশযসরূ্হ 

এবাং কার্ মাবরল 

 

১.১ রূপকল্প : 

প্রজািনযর কর্ মিারীনদর সসবাপ্রদানের লনক্ষ্য সবােমনক একটি দক্ষ্, র্ুনগাপনর্াগী ও ির্য-প্ররু্ক্র সরৃ্দ্ধ কলযাণরূ্লক প্রর্িষ্ঠাে 

র্হনসনব গনড় সিালা। 

 

১.২ অরভলক্ষয   

র্বর্িন্ন সসবা প্রদানের র্াযযনর্ প্রজািনযর অসার্র্রক কানজ র্েনোক্রজি সবানেমর অর্যনক্ষ্নত্রর সকল কর্ মিারী এবং িা াঁনদর 

পর্রবারবনগ মর কলযাণ সাযনে প্রনোজেীে সহােিা প্রদাে। 

 

1.3  বকৌশলগত উদেশযসরূ্হ  

 

১) কর্ মিারীনদর কলযাণ র্েক্রিিকরণ;  

২) )চ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্েক্রিিকরণ; 

৩) কর্ মিারীর পর্রবানরর )াস্থয সুরক্ষ্া ও র্শক্ষ্াসহােিা; 

৪) প্রার্িষ্ঠার্েক সক্ষ্র্িা বৃক্রদ্ধ; 

৫) সসবা েহীিানদর র্বশুদ্ধ োবার পার্ে, হযান্ডসযানেিাইজ ও িাপর্েণ মে র্য দ্বারা িাপর্াত্রা র্েণ মে করা। 

 

সুশাসে ও সংস্কাররূ্লক কর্ মসম্পাদনের সক্ষ্নত্র  (র্র্যপর্রষদ র্বিাগ কিৃ মক র্েয মার্রি) 

১। সুশাসে ও সংস্কাররূ্লক কার্ মক্রনর্র বাস্তবােে সজারদারকরণ 

 

 

১.৪ কার্ মাবরল  (ইইনবরবরয াারা রনয মাররত কার্ মাবরল) 

1.  অক্ষ্র্িাজর্েি কারনণ অবসরপ্রাপ্ত ও রৃ্ি কর্ মিারীগনণর পর্রবানরর জেয র্ার্সক কলযাণিািা প্রদাে;  

2.  কর্ মরি অবস্থাে রৃ্িুযবরণকারী কর্ মিারীর পর্রবারনক সর্ৌর্বীর্ার এককালীে সহােিা প্রদাে; 

3.  কর্ মিারী ও িাাঁর পর্রবানরর সদসযনদর  জেয র্ির্কৎসা সহােিা প্রদাে; 

4.  ১১ সর্নক ২০ সেনের (পূনব মর ৩ে ও ৪র্ ম সের্ণ) কর্ মরি সরকার্র কর্ মিারী এবং অবসরপ্রাপ্ত/রৃ্ি কর্ মিারীর অের্যক দু’ 

সন্তানের জেয র্শক্ষ্া বৃর্ি প্রদাে;  

5.  কর্ মিারীনদর র্েনজর ও পর্রবানরর সদসযনদর জেয দাফে/অনন্তযটষ্টক্রক্রোর অেুদাে প্রদাে; 

6.  অর্ফনস র্ািাোনির জেয কর্ মিারীনদর স্টাফবাস সুর্বযা প্রদাে; 

7.  র্র্হলাগনণর কার্রগর্র প্রর্শক্ষ্ণ প্রদাে; এবং 

8.  কর্ মরি সরকার্র কর্ মিারী ও িানদর সন্তােনদর জেয প্রর্িবের ক্রীড়া প্রর্িনর্ার্গিার আনোজে  
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বসকশন  ২ 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববাদর্মর রবরভন্ন কার্ মক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফলবপ্রভাব  

 

চূড়ান্ত 

ফলাফলবপ্রভাব 

কর্ মসম্পােন 

সূচকসরূ্হ 
একক 

প্রকৃত অজমন লক্ষযর্াত্রা 

২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপন রনয মাররত লক্ষযর্াত্রা অজমদনর 

বক্ষদত্র বর্ৌর্ভাদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়বরবভাগবসাংস্থাসরূ্

বহর নার্ 

উপাত্তসূত্র 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কর্ মিারীর পার্রবার্রক 

সুরক্ষ্া 

কলযাণ িািার )েং 

সম্পূণ ম আনবদে 

র্েষ্পর্ির সর্ে 

কার্ মর্দবস ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১৩ র্ব.সক.সক.র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 

র্ব.সক.সক.র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর 

র্েজ) প্রর্িনবদে 

সর্ৌর্বীর্ার )েং 

সম্পূণ ম আনবদে 

র্েষ্পর্ির সর্ে 

কার্ মর্দবস ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১৩ র্ব.সক.সক.র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 

র্ব.সক.সক.র্ব.  

র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 এর র্েজ) প্রর্িনবদে 

কর্ মিারী ও িা াঁর 

পর্রবানরর )াস্থযর্বযাে 

র্বনশষ র্ির্কৎসার 

)েং সম্পূণ ম আনবদে 

র্েষ্পর্ির সর্ে 

কার্ মর্দবস ৩৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ র্ব.সক.সক.র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্  

র্ব.সক.সক.র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর 

র্েজ) প্রর্িনবদে 

কর্ মিারীর সন্তােনদর 

র্শক্ষ্ার র্ানোন্নেে 

র্শক্ষ্াবৃর্ি ও র্শক্ষ্া 

সহােিার  )েং সম্পূণ ম 

আনবদে র্েস্পর্ির 

র্েয মার্রি সর্ে 

িার্রে সর্, 

২০২২ 

- ২০ জেু , 

২০২২ 

২০ জেু , 

২০২৩ 

২০ জেু , 

২০২৪ 

র্ব.সক.সক.র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ ও অর্ির্র  র্বিাগীে 

কর্র্শোর (সার্ব মক) এর 

সেিৃত্বাযীে কর্র্টি 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

কর্ মিারী ও িার 

পর্রবানরর সদসযনদর 

সৎকার 

দাফে/অনন্তাটষ্টক্রক্রো

র )েং সম্পূণ ম 

আনবদে র্েস্পর্ির 

র্েয মার্রি সর্ে 

কার্ মর্দবস ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে , িট্টোর্ 

 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

োরীর ক্ষ্র্িােে র্র্হলা কার্রগর্র 

প্রর্শক্ষ্ণ সকন্দ্রর 

সুর্বযানিাগী 

সর্নেনদর সংেযা 

সংেযা ১৫০ ৪৮২ ৬৫০ ৭০০ ৭৫০ র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে , িট্টোর্ 

 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 
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চূড়ান্ত ফলাফলবপ্রভাব 
কর্ মসম্পােন 

সূচকসর্ূহ 
একক 

প্রকৃত অজমন লক্ষযর্াত্রা 

২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপন রনয মাররত লক্ষযর্াত্রা অজমদনর 

বক্ষদত্র বর্ৌর্ভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়বরবভাগবসাংস্থাসর্দূহ

র নার্ 

উপাত্তসূত্র 
২০২৩-

২৪ 

 

২০২৪-২৫ 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কর্ মিারীর সর্ের্ি 

অর্ফনস উপর্স্থর্ি 

র্েক্রিিকরণ 

স্টাফ বাস কর্সূিীর 

সুর্বযানিাগী 

কর্িারীনদর সংেযা 

সংেযা এ কার্ মালনের দুটি 

অনকনজা  বাস 

প্রযাে কার্ মালে 

কিৃ মক র্েলানর্ 

র্বক্রে করা হনেনে 

এ কার্ মালনের 

দুটি অনকনজা  

বাস প্রযাে 

কার্ মালে কিৃ মক 

র্েলানর্ র্বক্রে 

করা হনেনে 

আগার্ী ০৮-

০৫-২২ র্রিঃ 

িার্রে প্রযাে 

কার্ মালে হনি 

০২ টি বাস 

পাওো সর্নি 

পানর 

৮০ ৮০ র্ব নক নক  র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

কর্ মিারী ও িার 

পর্রবানরর সদসযনদর 

র্িির্বনোদে  

র্েয মার্রি সর্নের র্নযয 

বার্ষ মক ক্রীড়া 

প্রর্িনর্ার্গিা আনোজে 

িার্রে কনরাো পর্রর্স্থর্ির 

কারনণ স্থর্গি    

আগার্ী ১৩ ও 

১৪ সর্ ২০২২ 

র্রিঃ িার্রে 

বার্ষ মক ক্রীড়া 

প্রর্িনর্াগীিা 

অেুটষ্ঠি হনব 

৭ র্ািম , ২০২৩ সফবররুো

রী ২০২৪ 

সফবররুোরী, 

২০২৫ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ ও র্বিাগীে কর্র্শোর 

এর সেিৃত্বাযীে আঞ্চর্লক 

কর্র্টি 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

)চ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা 

র্েক্রিিকরণ 

ই-ের্র্ বযবস্থাপো 

িালুকরণ; 

িার্রে/ 

সর্ে 

- - ১৫ সর্, ২০২২ - - র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

বযাংক র্রকেসাইল 

সফিওেযার 

হালোগাদকরণ 

% - ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

 ককলযাণিািা, সর্ৌর্বীর্া 

ও দাফে অেুদাে” এর  

Service Simplification 

Software িালুকরণ 

িার্রে - ১৫ র্েনসম্বর 

২০২১ র্রিঃ 

িার্রনে 

অেলাইনে িালু 

করণ 

 - - র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

প্রার্িষ্ঠার্েক সক্ষ্র্িা 

বৃক্রদ্ধ 

আোবাদস্থ কর্র্উর্েটি 

সসন্টানরর স্থনল বহুিল 

িবে র্ের্ মানণর েকশা , 

র্ফক্রজর্বর্লটি স্টার্ে ও 

প্রাক্কলে প্রস্তুি 

সর্ে  েকশা ও 

র্ফক্রজর্বর্লটি 

স্টার্ে ও 

প্রাক্কলেনের 

কাজ সম্পন্ন 

হনেনে 

১০ জেু , ২০২২ - - র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে কার্ মালে , 

িট্টোর্ 

 

র্ব নক নক র্ব 

র্বিাগীে কার্ মালে, 

িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 
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বসকশন ৩ - কর্ মসম্পােন পররকল্পনা (েপ্তরবসাংস্থা ও র্াঠ পর্ মাদয়র অরফদসর জনয প্রদর্াজয) 
 
 

বকৌশলগ

ত উেযশয 

 

বকৌশ

লগত 

উদে

বশযর 

র্ান 

৭০ 

 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কর্ মসম্পাে

ন সূচদকর 

র্ান 

 

প্রকৃত অজমন 
২০২২-২৩ অর্ মবছদরর লক্ষযর্াত্রাবরনণ মায়ক 

 

প্রদক্ষপণ 

(ইগার্ী েইু 

অর্ মবছদরর) 

২০২০-

২১ 
২০২১-২২ অসাযারণ 

 

অরত 

উত্তর্ 

 

উত্তর্ 

 

চলরত 

র্ান 

 

চলরতর্াদন

র রনদে 
২০২৩-

২৪ 
২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

[১]  

কর্ মিারীনদর 

কলযাণ 

র্েক্রিিকরণ 

 

 

 

২৫ 

[১ ১] অক্ষ্র্িার কারনণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও র্িৃ 

কর্ মিারীগনণর 

পর্রবানরর জেয র্ার্সক 

কলযাণিািা প্রদাে  

[১ ১ ১] )েংসমূ্পণ ম 

আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

গড় গড় 

কার্ মর্দবস 

০৮  ০ ১৭ ১৫ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১ ২] কর্ মরি অবস্থাে 

র্ৃিুযবরণকারী কর্ মিারীর 

পর্রবারনক সর্ৌর্বীর্ার 

এককালীে অেুদাে 

প্রদাে 

[১ ২ ১] )েংসমূ্পণ ম 

আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

গড় গড় 

কার্ মর্দবস 

০৮  ০ ১৭ ১৫ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১ ৩] কর্ মিারী ও 

পর্রবানরর সদসযনদর 

জেয দাফে/ 

অনন্তযটষ্টক্রক্রোর 

অেুদাে প্রদাে 

[১ ৩  ১] )েংসমূ্পণ ম 

আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

গড় গড় 

কার্ মর্দবস 

০৭  ০ ১০  ৭ ৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ ৭ 

[১ ৪]  সপেশনের 

আনবদে অোেে 

[১ ৪ ১] )েংসমূ্পণ ম 

আনবদে র্েয মার্রি 

সর্নের র্নযয 

অোেে 

গড় গড় 

কার্ মর্দবস 

০২  ০ - - ৭ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ৭ ৭ 

[২] 

)চ্ছিা ও 

জবাবর্দর্হ

িা 

র্েক্রিিকর

ণ 

২০ 

[২  ১] ই-ের্র্ 

বযবস্থাপো িালুকরণ; 

[২  ১ ১] র্েয মার্রি 

সর্নের র্নযয 

িালুকরণ 

িার্রে িার্রে/ 

সর্ে 

০৮ ০ - - ১৫ সর্, 

২০২২ 

২০ সর্, 

২০২২ 

২৫ সর্, 

২০২২ 

৩০ সর্, 

২০২২ 

০৫ জেু, 

২০২২ 

- - 

[২ ২] বযাংক 

র্রকেসাইল 

সফিওেযার 

হালোগাদকরণ 

[২ ২ ১] অেুনর্ার্দি 

আনদশোর্ার 

ির্যার্দ 

হালোগাদকরণ 

শিকরা  

হার 

% ০৪ ০ - ৯০  ৯৫ ১০০ ১০০ 

[২  ৩]  ককলযাণিািা, 

সর্ৌর্বীর্া ও দাফে 

অেুদাে” এর  Service 

Simplification 

Software িালুকরণ 

[২  ৩ ১] র্েয মার্রি 

সর্নের র্নযয 

িালুকরণ 

িার্রে িার্রে/ 

সর্ে 

০৮ ০  ১৫ 

র্েনসম্বর/২

১ 

অেলাইনে 

িালুকরণ 

     - - 

 



 

9 

 

বকৌশলগ

ত উেযশয 

 

বকৌশ

লগত 

উদে

বশযর 

র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কর্ মসম্পাে

ন সূচদকর 

র্ান 

 

প্রকৃত অজমন 

২০২২-২৩ অর্ মবছদরর লক্ষযর্াত্রাবরনণ মায়ক 

প্রদক্ষপণ 

(ইগার্ী েইু 

অর্ মবছদরর) 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ অসাযারণ অরত উত্তর্ উত্তর্ 
চলরত 

র্ান 

চলরতর্াদনর 

রনদে ২০২৩-২৪ 
২০২৪-

২৫ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৩ ] 

কর্ মিারীর 

পর্রবানরর 

)াস্থয 

সুরক্ষ্া ও 

র্শক্ষ্াসহাে

িা 

 

 

 

১৫ 

[৩  ১] কর্ মিারী ও িাাঁর 

পর্রবানরর সদসযনদর  

জেয র্ির্কৎসা 

অেুদাে প্রদাে 

[৩  ১ ১] )েংসমূ্পণ ম 

আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে  

গড় গড় 

কার্ মর্দবস 

০৮  ০ ৩৫ ২৪  ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ৩০ ২২ ২২ 

[৩  ২] কর্ মিারীর 

সন্তােনদর র্শক্ষ্াবৃর্ি 

প্রদাে 

[৩  ২ ১] )েংসমূ্পণ ম 

আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

িার্রে িার্রে/ 

সর্ে 

০৭  ০ ৩০ 

জেু, 

২০২০ 

র্েনসম্বর 

/২০২১ 

২০ জেু , 

২০২২ 

২২ জেু, 

২০২২ 

২৪ 

জেু, 

২০২২ 

২৬ জেু, 

২০২২ 

২৭ জেু, 

২০২২ 

২০ জেু , 

২০২৩ 

২০ জেু , 

২০২৪ 

 

 

 

 

 

[৪] 

প্রার্িষ্ঠার্েক 

সক্ষ্র্িা 

বৃক্রদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

১০ 

[৪ ১] কর্ মিারী ও 

িা াঁনদর সন্তােনদর 

জেয বার্ষ মক ক্রীড়া 

প্রর্িনর্ার্গিা 

আনোজে 

[৪ ১ ১]বার্ষ মক 

ক্রীড়া প্রর্িনর্ার্গিা 

আনোজনের 

র্েয মার্রি সর্ে 

িার্রে িার্রে/ 

সর্ে 

০২ ০ কনরাো 

পর্রর্স্থ

র্ির 

কারনণ 

অেুটষ্ঠ

ি হের্ে   

আগার্ী 

১৩ ও ১৪ 

সর্ ২০২২ 

র্রিঃ িার্রে 

বার্ষ মক 

ক্রীড়া 

প্রর্িনর্াগী

িা 

অেুটষ্ঠি 

হনব 

৭ র্ািম ,  

২০২২ 

১৫ র্ািম , 

২০২২ 

২০ র্ািম , 

২০২২ 

২৫ র্ািম , 

২০২২ 

৩০ র্ািম , 

২০২২ 

৭ র্ািম ,  

২০২৩ 

৭ র্ািম ,  

২০২৪ 

[৪ ২] কর্ মিারীর 

পর্রবানরর র্েিমরশীল 

র্র্হলাগণনক কার্রগর্র 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রদাে 

[৪ ২ ১] 

সুর্বযানিাগী 

সর্নেনদর সংেযা 

 

সর্টষ্ট 

 

সংেযা 

 

০৪  ০ 

১৫০ ৪৮২ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৭৫ ৫৫০ ৬৫০ ৬৫০ 

[৪ ৩]কর্ মিারীনদর 

সর্ের্ি অর্ফনস 

উপর্স্থর্ি র্েিিকরণ 

[৪ ৩ ১] স্টাফবাস 

কর্ মসূিীর 

সুর্বযানিাগী 

কর্ মিারীনদর সংেযা 

সর্টষ্ট সংেযা ০২  ০ ৭০ ৭০ আগার্ী ০৮-

০৫-২২ র্রিঃ 

িার্রে প্রযাে 

কার্ মালে 

হনি ০২ টি 

বাস পাওো 

সর্নি পানর 

৫০ 

প্রযাে 

কার্ মালে 

হনি বাস ও 

ড্রাইিার 

পাওো 

সানপনক্ষ্ 

৪০ 

প্রযাে 

কার্ মাল

ে হনি 

বাস ও 

ড্রাইিা

র 

পাওো 

সানপ

সক্ষ্ 

৩০ 

প্রযাে 

কার্ মালে 

হনি বাস 

ও 

ড্রাইিার 

পাওো 

সানপনক্ষ্ 

২০ 

প্রযাে 

কার্ মালে 

হনি বাস 

ও ড্রাইিার 

পাওো 

সানপনক্ষ্ 

৮০ 

 

৮০ 

 

[৪ ৪] আোবাদস্থ 

কর্র্উর্েটি সসন্টানরর 

স্থনল বহুিল িবে 

র্ের্ মানণর েকশা, 

র্ফক্রজর্বর্লটি স্টার্ে ও 

প্রাক্কলে প্রস্তুি 

[৪ ৪ ১] প্রনোজেীে 

সর্ে 

িার্রে িার্রে/ 

সর্ে 

০২ ০ - েকশা ও 

র্ফক্রজর্বর্ল

টি স্টার্ের 

কাজ 

সম্পন্ন 

হনেনে 

১০ জেু , 

২০২২ 

১৫ জেু, 

২০২২ 

২০ 

জেু, 

২০২২ 

২৫ জেু, 

২০২২ 

৩০ জেু, 

২০২২ 

- - 

বর্াট ৭০     ৭০          
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সুশাসন ও সাংস্কাররূ্লক কার্ মক্রদর্র বাস্তবায়ন বজারোরকরণ  (র্রন্ত্রপররষে রবভাগ কতৃমক রনয মাররত) 

  (দর্াট নরর-৩০)    

 

বকৌশলগত 

উেযশয  

বকৌশলগত 

উদেদশযর 

র্ান 

৩০  

কার্ মক্রর্  কর্ মসম্পােন সুচক  একক  
কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান  

লক্ষযর্াত্রার র্ান ২০২২-২৩ 

অসাযারণ  
অর্ি 

উির্  
উির্  

িলর্ি 

র্াে  

িলর্ির্ানের 

র্েনম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] সুশাসে ও 

সংস্কাররূ্লক 

কার্ মক্রনর্র 

বাস্তবােে 

সজারদারকরণ 

৩০ 

[১ ১] শুদ্ধািার কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবােে 

[১ ১ ১] বাস্তবােে অেগর্ি শিকরা 

হার 

১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১ ২] ই-গিে মযান্স/উদ্ভাবণ 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবােে 

[১ ২ ১] বাস্তবােে অেগর্ি শিকরা 

হার 

১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

 [১ ৩] ির্য অর্যকার কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবােে 

[১ ৩ ১] বাস্তবােে অেগর্ি শিকরা 

হার 

৩ ৪ ৩  ৬ ৩ ২ ২ ৮ ২ ৪ 

[১ ৪] অর্িনর্াগ প্রর্িকার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবােে   

[১ ৪ ১] বাস্তবােে অেগর্ি শিকরা 

হার 

৪ ৩ ২ ৭ ২  ৪ ২ ১ ১ ৮ 

[১ ৫] সসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবােে 

[১ ৫ ১] বাস্তবােে অেগর্ি শিকরা 

হার 

৩ ৩ ২ ৭ ২  ৪ ২ ১ ১ ৮ 

বর্াট ৩০    ৩০      
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আর্র্ পর্রিালক, বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম, িট্টোর্ এর প্রর্ির্ের্য র্হনসনব র্হাপর্রিালক 

 (সর্িব) , বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম এর র্েকি অেীকার করর্ে সর্, এ িুক্র নি বর্ণ মি ফলাফল 

অজমনে সনিষ্ট র্াকব। 

 

আর্র্ র্হাপর্রিালক, বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম, প্রযাে কার্ মালে, ঢাকা এর প্রর্ির্ের্য র্হনসনব 

পর্রিালক, বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম, র্বিাগীে কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েকি অেীকার 

করর্ে সর্, এ িুক্র নি বর্ণ মি ফলাফল অজমনে প্রনোজেীে সহনর্ার্গিা প্রদাে করনবা। 

 

   স্বাক্ষররত:  

 

 

 

 

 

 

পর্রিালক          িার্রে  

বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম 

র্বিাগীে কার্ মালে, িট্টোর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্হাপর্রিালক  (সর্িব)        িার্রে  

বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম 

প্রযাে কার্ মালে, ঢাকা 

 

 



 

12 

সাংদর্াজনী-১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 
র্ব নক নক র্ব 

 

BKKB 

 

বাংলানদশ কর্ মিারী কলযাণ সবােম 

 

Bangladesh Karmachary Kallayan Board 

(Bangladesh Employees Welfare Board) 
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সাংদর্াজনী- ২: কর্ মসম্পােন বযবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

 

ক্ররর্ক 

নরর 

কার্ মক্রর্ 

 
কর্ মসম্পােন সূচক 

বাস্তবায়নকারী অনুরবভাগ, 

অরযশাখা ,শাখা 

লক্ষযর্াত্রা  অরজমদনর 

প্রর্াণক 

০১ অক্ষ্র্িাজর্েি কারনণ অবসরপ্রাপ্ত ও রৃ্ি 

কর্ মিারীগনণর পর্রবানরর জেয র্ার্সক কলযাণিািা 

প্রদাে 

)েং সম্পূণ ম আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

০২ কর্ মরি অবস্থাে রৃ্িুযবরণকারী কর্ মিারীর পর্রবারনক 

সর্ৌর্বীর্ার এককালীে সহােিা প্রদাে 

)েং সম্পূণ ম আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

০৩ কর্ মিারী ও িা াঁর পর্রবানরর সদসযনদর  জেয সাযারণ 

র্ির্কৎসা অেুদাে প্রদাে 

)েং সম্পূণ ম আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ বাোই 

কর্র্টি এবং উপকর্র্টি 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

০৪ ১১ সর্নক ২০ সেনের (পূনব মর ৩ে ও ৪র্ ম সের্ণ) কর্ মরি 

সরকার্র কর্ মিারী এবং অবসরপ্রাপ্ত/রৃ্ি কর্ মিারীর 

সন্তােনদর র্শক্ষ্া বরৃ্ি প্রদাে 

)েং সম্পূণ ম আনবদে র্েষ্পর্ির 

র্েয মার্রি সর্ে  

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্  

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

০৫ কর্ মিারীর ও িা াঁর পর্রবানরর সদসযনদর জেয 

দাফে/অনন্তযটষ্টক্রক্রোর অেুদাে প্রদাে 

)েং সম্পূণ ম আনবদে র্েষ্পর্ির 

সর্ে 

র্ব নক নক  র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

০6 কর্ মরি সরকার্র কর্ মিারী ও িানদর সন্তােনদর জেয 

প্রর্িবের ক্রীড়া প্রর্িনর্ার্গিার আনোজে 

র্েয মার্রি সর্নের র্নযয 

আনোজে 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

07 অর্িনর্াগ র্েষ্পর্ি র্েষ্পর্ির সর্ে র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

০৮ কর্ মিারীনদর অর্ফস র্ািাোনির জেয পর্রবহণ সুর্বযা। 

 

র্েষ্পর্ির সর্ে র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 

০৯ ক্লাব/কর্র্উর্েটি সসন্টার ও এনসার্সনেশে র্ের্ মাণ, 

সম্প্রসারণ বাবদ বার্ষ মক অেুদাে প্রদাে। 

র্েষ্পর্ির সর্ে র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব র্বিাগীে 

কার্ মালে, িট্টোর্ এর র্েজ) 

প্রর্িনবদে 
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সাংদর্াজনী ৩ :  অেয র্যণালে/র্বিাগ/দপ্তর/সংস্থার সনে সংর্িষ্ট কর্ মসম্পাদে সূিকসর্ূহ 
 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূিক সর্ সকল অর্ফনসর সানর্ সংর্িষ্ট সংর্িষ্ট অর্ফনসর সানর্  সর্ন্বনের সকৌশল 

অক্ষ্র্িাজর্েি কারনণ অবসরপ্রাপ্ত ও রৃ্ি কর্ মিারীগনণর 

পর্রবানরর জেয র্ার্সক কলযাণিািা প্রদাে 

 

 

)েং সম্পূণ ম আনবদে 

র্েষ্পর্ির সর্ে 

 

 

 

র্ব নক নক র্ব, প্রযাে কার্ মালে, 

ঢাকা 

র্ব নক নক র্ব, প্রযাে কার্ মালে, ঢাকা হনি বানজি প্রার্প্ত সানপনক্ষ্ 

সসবা েহীিানদর সর্ের্ি সসবা প্রদাে ও বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে 

িুক্র  বাস্তবােে 

 

 কর্ মরি অবস্থাে রৃ্িুযবরণকারী কর্ মিারীর পর্রবারনক 

সর্ৌর্বীর্ার এককালীে সহােিা প্রদাে 

কর্ মিারীর ও িা াঁর পর্রবানরর সদসযনদর জেয 

দাফে/অনন্তযটষ্টক্রক্রোর অেুদাে প্রদাে 

কর্ মিারী ও িা াঁর পর্রবানরর সদসযনদর  জেয সাযারণ 

র্ির্কৎসা অেুদাে প্রদাে 

)েং সম্পূণ ম আনবদে 

র্েষ্পর্ির সর্ে 

র্ব নক নক র্ব, প্রযাে কার্ মালে, 

ঢাকা , র্বিাগীে কর্র্শোর 

অর্ফস, িট্টোর্, র্সর্িল সাজমে, 

িট্টোর্ ও পর্রিালক, )াস্থয 

অর্যদপ্তর, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব, প্রযাে কার্ মালে, ঢাকা হনি বানজি প্রার্প্ত সানপনক্ষ্ 

র্ব নক নক র্ব এর র্বিাগীে আঞ্চর্লক কলযাণ কর্র্টির সিাপর্ি 

র্হনসনব র্বিাগীে কর্র্শোর িট্টোর্ এর প্রর্ির্ের্য, র্সর্িল সাজমে 

এর প্রর্ির্ের্য, পর্রিারক, )াস্থয অর্যদপ্তর, িট্টোর্ এর প্রর্ির্ের্য 

সিার র্ানযযর্ সসবােহীিাএদর সসবা প্রদাে কনর র্ানক। 

 

১১ সর্নক ২০ সেনের (পূনব মর ৩ে ও ৪র্ ম সের্ণ) কর্ মরি 

সরকার্র কর্ মিারী এবং অবসরপ্রাপ্ত/রৃ্ি কর্ মিারীর 

সন্তােনদর র্শক্ষ্া বরৃ্ি প্রদাে 

)েং সম্পূণ ম আনবদে 

র্েষ্পর্ির র্েয মার্রি 

সর্ে 

র্ব নক নক র্ব, প্রযাে কার্ মালে, 

ঢাকা , র্বিাগীে কর্র্শোর 

অর্ফস, িট্টোর্, এবং র্াযযর্র্ক 

ও উচ্চ র্শক্ষ্া অর্যদপ্তর, িট্টোর্ 

র্ব নক নক র্ব, প্রযাে কার্ মালে, ঢাকা হনি বানজি প্রার্প্ত সানপনক্ষ্, 

র্ব নক নক র্ব প্রযাে কার্ মালে, ঢাকা সহি বানজি প্রার্প্ত সানপনক্ষ্ 

র্ব নক নক র্ব এর র্বিাগীে আক্রঞ্চলক কলযাণ কর্র্টির সিাপর্ি 

র্হনসনব র্বিাগীে কর্র্শোর িট্টোর্ এর প্রর্ির্ের্য এবং র্াযযর্র্ক 

ও উচ্চ র্শক্ষ্া অর্যদপ্তর, িট্টোর্ এর প্রর্ির্ের্য সিার র্ানযযর্ 

সসবােহীিানদর সসবা প্রদাে কনর র্ানক। 

 

কর্ মরি সরকার্র কর্ মিারী ও িানদর সন্তােনদর জেয 

প্রর্িবের ক্রীড়া প্রর্িনর্ার্গিার আনোজে 

র্েয মার্রি সর্নের র্নযয 

আনোক্রজি  

র্ব নক নক র্ব, প্রযাে কার্ মালে, 

ঢাকা , র্বিাগীে কর্র্শোর 

অর্ফস, িট্টোর্, 

র্ব নক নক র্ব, এর র্বিাগীে আঞ্চর্লক কলযাণ কর্র্টির সিাপর্ি 

র্হনসনব র্বিাগীে কর্র্শোর র্নহাদে অত্র র্বিানগ কর্ মরি 

কর্ মিারী ও িানদর সন্তানেদর জেয র্বিাগীে বার্ষ মক ক্রীড়া 

প্রর্িনর্ার্গিার সর্ে র্েয মারণ কনর র্ানকে। 

 

অত্র র্বিাগীে কার্ মালে হনি অেদুানের অর্ ম ই এফটি এর 

র্াযযনর্ সপ্ররণ করা 

 

দ্রিুির্ সর্নের র্নযয 

অর্ ম সপ্ররণ করা 

জেিা বযাংক র্লিঃ সশে রু্ক্রজব 

সরাে কনপ মানরি শাো, িট্টোর্ 

জেিা বযাংক এযােিাইস সলিার পাওো র্াত্র র্বর্িন্ন অেুদানের 

র্ঞর জরু্রকৃি অর্ ম সসবাপ্রার্ীর সংর্িষ্ট বযাংক র্হসাব দ্রিুির্ সর্নে 

ইএফটি এর র্াযযনর্ সপ্ররণ করনব। 
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সাংদর্াজনী ৪ :   বর্সকল নীরতবপররকল্পনার ইদলাদক কর্ মসম্পােন পররকল্পনা প্রস্তুত করা হদয়দছ ২০২২-২০২৩ 

 
ইঞ্চরলকবর্াঠ পর্ মাদয়র কার্ মালদয়র নার্: বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববার্ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্। 

 

 

ক্ররর্ক নীরত/পররকল্পনার নার্ নীরত/পররকল্পনার বর্ অাংদশর ইদলাদক এরপএ’র  

কার্ মক্রর্ গ্রহণ করা হদয়দছ 

এরপএ’র সাংরিষ্ট 

কার্ মক্রর্ 

র্ন্তবয 

০১ রুপকল্প-২০৪১    

০২ অষ্টর্ পঞ্চবার্ষ মক পর্রকল্পো    

০৩ বাংলানদশ বদ্বীপ পর্রকল্পো ২১০০    

০৪ সিকসই উন্নেে অিীষ্ট    

০৫ র্র্যসিার র্সদ্ধান্ত বাস্তবােে    

০৬ র্ােেীে প্রযাের্যীর প্রর্িশ্রুর্ি ও র্েনদমশো বাস্তবােে    

০৭ র্যযনর্োদী বানজি কাঠানর্া (এর্টির্বএফ)    

০৮ র্যণালে/র্বিানগর র্েজ) েীর্ি/পর্রকল্পো    

০৯     
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সাংদর্াজনী ৫ :  জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

ইঞ্চরলকবর্াঠ পর্ মাদয়র কার্ মালদয়র নার্: বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববার্ম, রবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্। 
 

কার্ মক্রনর্র োর্ 
কর্ মসম্পাদে সূিক 

 

সূিনকর 

র্াে 

একক 

 

বাস্তবােনের 

দার্েত্বপ্রাপ্ত 

বযক্র /পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবেনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবােে অেগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তবয লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমে 
১র্ সকাোিমার 

২ে 

সকাোিমার 

৩ে 

সকাোিমার 

৪র্ ম 

সকাোিমার 

সর্াি 

অজম

ে 

অক্রজমি 

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক বযবস্থা………………………………..   

১.১ নের্িকিা কর্র্টির সিা 

আনোজে 

সিা আনোক্রজি ৪ সংেযা পর্রিালক ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমে      

১.২ নের্িকিা কর্র্টির সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােে 

বাস্তবার্েি র্সদ্ধান্ত ৬ % পর্রিালক ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমে      

১ ৩ সুশাসে প্রর্িষ্ঠার র্ের্র্ি 

অংশীজনের (stakeholders) 

অংশেহনণ  সিা 

অেুটষ্ঠি সিা ৪ সংেযা পর্রিালক ১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১      

অজমে      

১ ৪ শুদ্ধািার সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

আনোজে  

প্রর্শক্ষ্ণ আনোক্রজি ২ সংেযা সহকারী 

পর্রিালক 

২ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

১  

 

১  

 

  

অজমে      

১ ৫ কর্ ম-পর্রনবশ উন্নেে ()াস্থযর্বর্য 

অেুসরণ/ টিওএন্ডইিু  অনকনজা 

র্ালার্াল র্বেষ্টকরণ/ পর্রষ্কার-

পর্রচ্ছন্নিা বকৃ্রদ্ধ ইিযার্দ  

উন্নি কর্ ম-পর্রনবশ ৩ সংেযা ও 

িার্রে 

পর্রিালক ১র্ টি 

৩০/১২/২০২

১ 

২ে টি 

১০/০৬/২০২

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ১  ১    

অজমে      

১ ৬ জািীে শুদ্ধািার সকৌশল 

কর্ মপর্রকল্পো, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ার্সক পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িনবদে 

দপ্তর/সংস্থাে দার্েল ও ) ) 

ওনেবসাইনি আপনলােকরণ 

কর্ মপর্রকল্পো ও 

নত্রর্ার্সক 

প্রর্িনবদে 

দার্েলকৃি ও 

আপনলােকৃি 

৪ িার্রে কম্পম্পউিার 

অপানরির 

০৩/১০/২০২

১ 

০৩/০১/২০২

২ 

০৩/০৪/২০২

২ 

০৩/০৭/২০২

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩/১০/২০২১ ৩/০১/২০২২ ৩/০৪/২০২

২ 

৩/০৭/২০২

২ 

   

অজমে      

১ ৭ শুদ্ধািার পরুস্কার প্রদাে এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িার্লকা ওনেবসাইনি 

প্রকাশ 

 

 

 

প্রদি পরুস্কার ৩ িার্রে কম্পম্পউিার 

অপানরির 

২০/০৬/২০২

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ২০/০৬/২০

২২ 

   

অজমে      
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কার্ মক্রনর্র োর্ 

কর্ মসম্পাদে 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্াে 

একক 

 

বাস্তবােনে

র 

দার্েত্বপ্রাপ্ত 

বযক্র /পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবেনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবােে অেগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তবয লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমে 

১র্ 

সকাোিমার 

২ে 

সকাোিমার 

৩ে 

সকাোিমার 

৪র্ ম 

সকাোিমার 

সর্াি 

অজম

ে 

অক্রজমি 

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রদয়র বক্ষদত্র শুদ্ধাচার . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বেনরর ক্রে-

পর্রকল্পো ওনেবসাইনি প্রকাশ 

ক্রে-পর্রকল্পো 

ওনেবসাইনি 

প্রকার্শি 

৪ িার্রে কম্পম্পউিা

র 

অপানরির 

০৭/০৭/২০

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭/০৭/২০২

১ 

      

 

অজমে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ . শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং েনুতরত প্ররতদরাদয সহায়ক অনযানয কার্ মক্রর্……………. .   (অোর্যকার র্ির্িনি েূযেির্ পা াঁিটি কার্ মক্রর্) 

৩  ১ ই-ের্র্ বযবস্থাপো িালুকরণ;  

 

প্রনোজেীে সর্ে ৪ িার্রে পর্রিালক ৩১/১২/২০

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/২০

২১ 

     

অজমে      

৩  ২  ককলযাণিািা, সর্ৌর্বীর্া ও 

দাফে অেুদাে” এর  অেলাইে 

সফিওেযার িালুকরণ 

প্রনোজেীে সর্ে ৪ িার্রে পর্রিালক ৩১/১২/২০

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১/০১/২২     

৩  ৩ সসবা োনি বরাদ্দকৃি অসর্ মর 

র্ির্িনি বযাংক র্হসানবর 

নত্রর্ার্সক হালোগাদ ির্য সপ্ররণ 

প্রনোজেীে সর্ে ৪ সর্ে পর্রিালক ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমে      

৩ ৪ িট্টোর্ র্বিাগীে ওনেবসাইি 

হালোগাদকরণ 

হালোগাদকৃি ৪ সংেযা পর্রিালক ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে      

৩  ৫ সসবাপ্রার্ীনদরনক সসবার 

অর্ ম র্ঞর জরু্রর র্বষেটি সর্াবাইনল 

অবর্হিকরণ  

অবর্হিকরণকৃি ৪ % সহকারী 

পর্রিালক 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫০% ৬০% ৮০% ১০০%    

অজমে      

 

র্ব:দ্র:- সকাে ক্রর্র্নকর কার্ মক্রর্ প্রনর্াজয ো হনল িার কারণ র্ন্তবয কলানর্ উনেে করনি হনব। 



 

18 

  

সাংদর্াজনী ৬: ই-গভন মযান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২৩  (র্াঠ পর্ মাদয়র অরফদসর জনয) 

 

 

ক্রর্ 
কার্ মক্রর্  

কর্ মসম্পাদে 

সূিক 
একক  

কর্ মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাযারণ উির্ িলর্ি র্াে 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ [১ ১] ই-ের্র্র বযবহার 

বৃক্রদ্ধ   

[১ ১ ১] ই-ফাইনল সোি 

র্েস্পর্িকৃি 
% ৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২ ১] ির্য বািােে 

হালোগাদকরণ 

[২ ১ ১] ির্য বািােনে সকল 

সসবা বক্স হালোগাদকৃি 
সংেযা ৫ ৪ ৩ ২ 

[২ ১ ২] র্বর্িন্ন প্রকাশো ও 

ির্যার্দ ির্য বািােনে প্রকার্শি 
সংেযা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩ ১] ই-গিে মযান্স ও 

উদ্ভাবে কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবােে  

[৩ ১ ১] কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবােে 

সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ আনোক্রজি  
সংেযা ৩ ৪ ৩ ২ 

[৩ ১ ২] কর্ মপর্রকল্পোর 

বাস্তবােে অেগর্ি পর্ মানলািো 

সংক্রান্ত সিা আনোক্রজি 

সংেযা ২ ৪ ৩ ২ 

[৩ ১ ৩] কর্ মপর্রকল্পোর 

অয মবার্ষ মক )-রূ্লযােে প্রর্িনবদে 

ঊর্ধ্ মিে কিৃ মপনক্ষ্র র্েকি 

সপ্রর্রি 

িার্রে ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪ ১] একটি উদ্ভাবেী 

যারণা/ সসবা সহক্রজকরণ/ 

কু্ষ্দ্র উন্নেে কার্ মক্রর্ 

বাস্তবােে  

[৪ ১ ১] একটি উদ্ভাবেী যারো/ 

সসবা সহক্রজকরণ/ কু্ষ্দ্র উন্নেে 

কার্ মক্রর্ বাস্তবার্েি  

িার্রে  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সাংদর্াজনী ৭ : বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববাদর্মর অরভদর্াগ প্ররতকার বযবস্থা সাংক্রান্ত কর্ মপররকল্পনা ২০২২-২৩  (সকল 

অরফদসর জনয প্রদর্াজয) 

 

কর্ মসম্পাদনে

র সক্ষ্ত্র  
র্াে কার্ মক্রর্  

কর্ মসম্পাদে 

সূিক 

 

 

প্রর্াণক 
একক  

কর্ মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

প্রকৃি 

অজমে 

২০২০

-২১ 

প্রকৃ

ি 

অজম

ে 

২০২

১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাযার

ণ 

অর্ি 

উির্ 
উির্ 

িলর্ি 

র্াে 

িলর্ি 

র্ানের 

র্েনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্িষ্ঠার্েক 

বযবস্থাপো 

 

 

৫ 

[১ ১] অর্িনর্াগ র্েষ্পর্ি 

কর্ মকিমা (অর্েক) ও আর্পল 

কর্ মকিমার ির্য ওনেবসাইনি 

নত্রর্ার্সক র্ির্িনি 

হালোগাদকরণ  

[১ ১ ১]  অর্েক 

ও আর্পল 

কর্ মকিমার ির্য 

হালোগাদকৃি 

এবং ওনেবসাইনি 

আপনলােকৃি 

হালোগাদ 

সম্পনন্নর 

সরকার্র পত্র, 

ওনেবসাইনির 

র্লংক 

সংেযা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পর্রবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্র্িা 

উন্নেে 

 

২০ 

[২ ১] র্ের্দমষ্ট সর্নে অেলাইে/ 

অফলাইনে প্রাপ্ত অর্িনর্াগ 

র্েষ্পর্ি এবং র্েষ্পর্ি সংক্রান্ত 

র্ার্সক প্রর্িনবদে উর্ধ্ মিে 

কিৃ মপক্ষ্ বরাবর সপ্ররণ   

[২ ১ ১] 

অর্িনর্াগ 

র্েষ্পর্িকৃি  

র্েষ্পর্ি 

প্রর্িনবদে 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২ ২] কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর 

অর্িনর্াগ প্রর্িকার বযবস্থা 

এবং ক্রজআরএস সফিওেযার 

র্বষেক প্রর্শক্ষ্ণ আনোজে 

[২ ২ ১] প্রর্শক্ষ্ণ 

আনোক্রজি 

অর্ফস 

আনদশ, 

আনলািযসূর্ি, 

উপর্স্থর্ির 

হাক্রজরা 

সংেযা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২ ৩] নত্রর্ার্সক র্ির্িনি 

পর্রবীক্ষ্ণ এবং নত্রর্ার্সক 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িনবদে ঊর্ধ্ মিে 

কিৃ মপনক্ষ্র র্েকি সপ্ররণ 

[২ ৩ ১] 

নত্রর্ার্সক 

প্রর্িনবদে 

সপ্রর্রি 

পর্রবীক্ষ্ণ 

প্রর্িনবদে   

সংেযা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২ ৪] অর্িনর্াগ প্রর্িকার 

বযবস্থাপো র্বষনে 

সস্টকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনে 

অবর্হিকরণ সিা  

[২ ৪ ১] সিা 

অেুটষ্ঠি 

সিার 

কার্ মর্ববরণী 
সংেযা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজনী ৮ : বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববাদর্মর বসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কর্ মপররকল্পনা ২০২২-২৩  (সকল অরফদসর 

জনয প্রদর্াজয)  

 

কার্ মক্রনর্র 

সক্ষ্ত্র  

র্া

ে 
কার্ মক্রর্  

কর্ মসম্পাদে 

সূিক 
প্রর্াণক  

এক

ক 

 

কর্ মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

প্রকৃি 

অজমে 

২০২০

-২১ 

প্রকৃি 

অজমে 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাযা

রণ 

অর্ি 

উির্ 
উির্ 

িলর্ি 

র্াে 

িলর্ি 

র্ানের 

র্েনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্িষ্ঠার্ে

ক 

 

 

১০ 

[১ ১] সসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি পর্রবীক্ষ্ণ 

কর্র্টির র্সদ্ধান্ত বাস্তবােে 

[১ ১ ১] র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্েি 

বাস্তবােে 

প্রর্িনবদে 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১ ২] সসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি নত্রর্ার্সক 

র্ির্িনি হালোগাদকরণ   

[১ ২ ১] 

ওনেবসাইনি 

প্রর্ি 

নত্রর্ার্সনক 

হালোগাদকৃি 

ওনেবসাইনি 

হালোগাদকৃি 

সসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি 

সংেযা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্র্িা 

অজমে ও 

পর্রবীক্ষ্ণ 

১০ 

[২ ১] সসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি র্বষেক  

প্রর্শক্ষ্ণ আনোজে  

 

[২ ১ ১] 

প্রর্শক্ষ্ণ 

আনোক্রজি 

প্রর্শক্ষ্ণ আনদশ, 

আনলািযসূর্ি, 

প্রর্শক্ষ্ণার্ীনদর 

িার্লকা, 

হাক্রজরাশীি 

 

সংেযা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২  ২]  সসবা প্রদাে র্বষনে 

সস্টকনহাল্ডারগনণর 

সর্ন্বনে অবর্হিকরণ সিা 

আনোজে 

[২ ২ ১]  

অবর্হিকরণ 

সিা অেুটষ্ঠি 

সিার কার্ মর্ববরণী সংেযা ৫ - - ২ ১ - - - 

 


