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বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববার্ম, ববভাগীয় কার্ মালয় চট্টগ্রার্ এর ২০২২-২০২৩ অর্ ম বছদরর বাবষ মক কর্ মসম্পােন চুক্তির ১র্ ত্রৈর্াবসক বরদ্ মাট  

 জ লুলা -২০২২ হদে বসদেম্বর-২০২২) প্রর্াণকসহ অুমন ও র্ূলযায়ন প্রবেদবেন 
 
 

বকৌশলগে 

উদ্দ্যশয 

 

বকৌশ

লগে 

উদদ্দ্

বশযর 

র্ান 

৭০ 

 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পােন সূচক 

 

একক 

 

কর্ মসম্পাে

ন সূচদকর 

র্ান 

 

্বরর্াদ্র র্ান  (ুললা -বসদেম্বর-২০২২) 

অুমন 

খস

ড়া 

বকা

র 

ওদয়দট

র্ 

খসড়া 

বকার 

অসাধারণ 

 

অবে উত্তর্ 

 

উত্তর্ 

 

চলবে 

র্ান 

 

চলবের্াদনর 

বনদে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১]  

কর্ মচারীদের 

কল্যাণ 

নিশ্চিতকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

[১.১] অক্ষর্তার কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও র্তৃ 

কর্ মচারীগদণর পনরবাদরর 

জিয র্ানসক কল্যাণভাতা 

প্রোি  

[১.১.১] স্বয়ংসমূ্পণ ম আদবেি 

নিষ্পনির সর্য় 

গড় কার্ মনেবস ০৪.০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ 

কর্ মনেবস 

(প্রাপ্ত আদবেি 

২০৩ ও 

নিস্পনিকৃত 

আদবেি ১৭২) 

অসমূ্পি ম 

আদবেি সর্দূের 

োর্মকনপ পাওয়া 

গগদল্ নিষ্পনির 

বযবস্থা করা েদব 

০৪ ৪ 

[১.১] কর্ মরত অবস্থায় 

র্ৃতয যবরণকারী কর্ মচারীর 

পনরবারদক গর্ৌথবীর্ার 

এককাল্ীি অিুোি 

প্রোি 

[১.১ .১] স্বয়ংসমূ্পণ ম আদবেি 

নিষ্পনির সর্য় 

গড় কার্ মনেবস ০৪ .০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ কর্ মনেবস 

প্রাপ্ত আদবেি 

১৮৮ টি ও 

নিষ্পনিকৃত 

আদবেি ১৬১টি 

অসমূ্পি ম 

আদবেি সর্দূের 

োর্মকনপ পাওয়া 

গগদল্ নিষ্পনির 

বযবস্থা করা েদব 

০৪ ৪ 

[১.১ ] কর্ মচারী ও 

পনরবাদরর সেসযদের 

জিয োফি/ 

অদযযটিশ্চিয়ার 

অিুোি প্রোি 

[১.১ .১] স্বয়ংসমূ্পণ ম আদবেি 

নিষ্পনির সর্য় 

গড় কার্ মনেবস ০৪.০ ৭ ১০ ১২ ১৫ ২০ ৭ 

কর্ মনেবস 

প্রাপ্ত আদবেি 

১৪০ ও 

নিস্পনিকৃত 

আদবেি ১১৩ 

অসমূ্পি ম 

আদবেি সর্দূের 

োর্মকনপ পাওয়া 

গগদল্ নিষ্পনির 

বযবস্থা করা েদব 

০৪ ৪ 

[১.২]  গপিশদির 

আদবেিঅগ্রায়ি 

[১.২.১] স্বয়ংসমূ্পণ ম আদবেি 

নির্ মানরত সর্দয়র র্দর্য অগ্রায়ি 

গড়কার্ মনেবস ০৭ .০ অত্র কার্ মাল্য় গথদক গপিশি সংিায সর্স্ত কার্ মির্ র্থাসর্দয়র র্দর্য 

আদবেি োনিল্ করা েয় 

৭ কর্ মনেবস ০৭ ৭ 
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[১.৩] কর্ মচারী ও 

তা াঁদের সযািদের জিয 

বানষ মক িীড়া 

প্রনতদর্ানগতা আদয়াজি 

[১.৩.১]বানষ মক িীড়া 

প্রনতদর্ানগতা আদয়াজদির 

নির্ মানরত সর্য় 

তানরি/ সর্য় ০৬০ ৭ জািুয়ারী,  

২০২৩ 

১৫ জািুয়ারী, 

২০২৩ 

১০ 

গফবরুয়ারী 

২০২৩ 

০১ র্াচম ,  

২০২৩ 

৩০ র্াচম , 

২০২৩ 

সম্ভাবয তানরি 

৭ জািুয়ারী,  

২০২৩ 

০৬ ৬ 

[২] 

কর্ মচারীর 

পনরবাদরর 

স্বাস্থয সুরক্ষা 

ও 

নশক্ষাসোয়

তা 

১৫ 

[২ .১] কর্ মচারী ও তাাঁর 

পনরবাদরর সেসযদের  

জিয নচনকৎসা অিুোি 

প্রোি 

[২ .১.১] স্বয়ংসমূ্পণ ম আদবেি 

নিষ্পনির সর্য়  

গড় কার্ মনেবস ০৮.০ প্রাপ্ত আদবেি ৭৩২ টি ও নিষ্পনিকৃত আদবেি ৭২১টি। অবনশি 

আদবেি অসমূ্পণ ম তদথযর জিয নিষ্পনি করা র্ায়নি। প্রদয়াজিীয় তথয 

গপদল্ দ্রতু নিষ্পনির বযবস্থা গিয়া েদব। 

 ০৮ ৮ 

[২ .২] কর্ মচারীর 

সযািদের নশক্ষাবৃনি 

প্রোি 

[২ .২.১] স্বয়ংসমূ্পণ ম আদবেি 

নিষ্পনির সর্য় 

তানরি/ 

সর্য় 

০৭.০ প্রাপ্ত আদবেি ৮৮২৬টি  নিষ্পনিকৃত আদবেদির অিুকূদল্ ইএফটির 

র্ার্যদর্ অথ ম গপ্ররণ করা েয়। 

 ০৭ ৭ 
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বকৌশলগে 

উদ্দ্যশয 

 

বকৌশলগ

ে 

উদদ্দ্দশয

র র্ান 

 

 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পােন সূচক 

 

একক 

 

কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

 

্বরর্াদ্র র্ান  (ুললা -বসদেম্বর-২০২২) 

 

অুমন 
খসড়া 

বকার 

ওদয়

বটর্ 

খস

ড়া 

বকা

র 

অসাধারণ 

 

অবে উত্তর্ 

 

উত্তর্ 

 

চলবে র্ান 

 

চলবের্া

বনর বনদে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

[৩] 

স্বচ্ছতা ও 

জবাবনেনেতা 

নিশ্চিতকরণ 

 

 

১৫ 

[৩.১ ] বযাংক নরকিসাইল্ 

সফিওয়যার 

োল্িাগােকরণ 

[৩.১ .১] অিুদর্ানেত 

আদেশিার্ার তথযানে 

োল্িাগােকরণ 

% ০৮ .০ অত্র কার্ মাল্দয় েদত এ পর্ ময গর্াি ইসুযকৃত কাদর্মর সংিযা ১১১৪০ টি এবং 

সফিওয়াদর এনি েদয়দে ১১১৪০ টি ও গর্য়াে উিীণ কার্ম এর  সংিযা ৪৫০০ 

চল্র্াি কাদর্মর সংিযা ৬৬৪০টি  

১০০% ০৮ ৮ 

[৩.২ ] ই-িনথ বযবস্থাপিা 

চাল্ুকরণ; 

[৩.২ .১ ] নির্ মানরত সর্দয়র 

র্দর্য চাল্ুকরণ 

তানরি/ 

সর্য় 

০৪ .০ নবভাগীয় পর্ মাদয় চাল্ুর নবষয়টি প্রর্াি কার্ মাল্দয় প্রশ্চিয়ার্ীি রদয়দে - ০৪ ৪ 

 [৩.৩] িনথ/দরকদর্মর 

গেনণনবিযাস 

[৩.৩.১] 

গেনণনবিযাসকরদণর 

প্রদয়াজিীয় সর্য় 

তানরি ০৩.০ ০৫ গর্, 

২০২৩ 

১০ গর্, ২০২৩ ১৫ গর্, 

২০২৩ 

২০ গর্, ২০২৩ ২৫ 

গর্, 

২০২৩ 

 ০৩ ৩ 

 

 

 

 

 

[৪] 

প্রানতষ্ঠানিক 

সক্ষর্তা বশৃ্চি 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

[৪.১ ] আগ্রাবােস্থ 

কনর্উনিটি গসন্টাদরর 

স্থদল্ বেয তল্ ভবি 

নির্ মাদণর িকশা, 

নফশ্চজনবনল্টি স্টানর্ ও 

প্রাক্কল্ি প্রস্তুত 

[৪.১ .১] প্রদয়াজিীয় 

সর্য় 

তানরি/ 

সর্য় 

০৭ .০ বাংল্াদেশ কর্ মচারী কল্যাণ গবার্ম নবভাগীয় কার্ মাল্য়, চট্টগ্রাদর্র নিয়ন্ত্রণার্ীি 

কনর্উনিটি গসন্টাদরর সংদশানর্ত িকশা  এবং গণপূতম অনর্েপ্তর কতৃ মক 

প্রাক্কল্ি পাওয়া গগদে। গণপূতম নবভাগ কতৃ মক প্রাপ্ত প্রাক্কল্দির উপর নর্নপনপ 

প্রস্তুত এর কাজ চল্র্াি রদয়দে। 

- ০৭ ৭ 

[৪.২] কর্ মচারীর পনরবাদরর 

নিভমরশীল্ র্নেল্াগণদক 

কানরগনর প্রনশক্ষণ প্রোি 

[৪.২.১] সুনবর্াদভাগী 

গর্দয়দের সংিযা 

 

সংিযা 

 

০৫ .০ 

৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ সকল্ গকাদস ম 

সুনবর্াদভাগী 

র্নেল্াদের 

সংিযা ৮৬ 

জি 

০৫ ৫ 

  [৪.৩] স্টাফ বাস র্াতায়াত 

নিিতকরণ 

[৪.৩.১] স্টাফ বাস 

র্াতায়াত চাল্কুরণ 

সংিযা ০৩.০০ ০১-০৬-২০২২ নরিঃ তানরি গথদক কর্ মকতমা/কর্ মচারীদের আসা ও র্াওয়ার 

কার্র মির্ চল্র্াি রদয়দে 

৫৩ জি 

র্াত্রী 

০৩ ৩ 

বর্াট ৭০    ৭০       ৭০ ৭০ 
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সলশাসন ও সাংকারর্ূলক কার্ মক্রদর্র বাস্তবায়ন বুারোরকরণ  জর্বি্বরষে ববভাগ কেত মক বনধ মাবরে) 

  জদর্াট নম্বর-৩০)    

 
বকৌশলগে 

উদ্দ্যশয  

বকৌশলগে 

উদদ্দ্দশযর 

র্ান 

৩০  

কার্ মক্রর্  কর্ মসম্পােন সলচক  একক  কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান  

লক্ষ্যর্াৈার র্ান ২০২২-২৩ 

অসার্ারণ  অনত 

উির্  

উির্  চল্নত 

র্াি  

চল্নতর্াদির 

নিদে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] সুশাসি ও 

সংস্কারর্ূল্ক 

কার্ মিদর্র 

বাস্তবায়ি 

গজারোরকরণ 

৩০ 

[১.১] শুিাচার কর্ মপনরকল্পিা বাস্তবায়ি [১.১.১] বাস্তবায়ি অগ্রগনত শতকরা োর ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১.২] ই-গভি মযান্স/উদ্ভাবণ কর্ মপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[১.২.১] বাস্তবায়ি অগ্রগনত শতকরা োর ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

 [১.৩] তথয অনর্কার কর্ মপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] বাস্তবায়ি অগ্রগনত শতকরা োর ৩ ৪ ৩ .৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ 

[১.৪] অনভদর্াগ প্রনতকার কর্ মপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি   

[১.৪.১] বাস্তবায়ি অগ্রগনত শতকরা োর ৪ ৩ ২.৭ ২ .৪ ২.১ ১.৮ 

[১.৫] গসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত কর্ মপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[১.৫.১] বাস্তবায়ি অগ্রগনত শতকরা োর ৩ ৩ ২.৭ ২ .৪ ২.১ ১.৮ 

বর্াট ৩০    ৩০      
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সাংদর্াুনী ৪ :  ুােীয় শুদ্ধাচার বকৌশল কর্ ম-্বরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

আঞ্চবলক/র্াঠ ্র্ মাদয়র কার্ মালদয়র নার্: বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববার্ম, ববভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্। 
 

কার্ মিদর্র িার্ 
কর্ মসম্পােি সূচক 

 

সূচদকর 

র্াি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযশ্চি/পে 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

অুমন 
খসড়া 

বকার 

ওদয়

বটর্ 

খসড়া 

বকার 
ল্ক্ষযর্াত্রা/ 

অজমি 

১র্ 

গকায়ািমার 

২য় 

গকায়ািমার 
৩য় গকায়ািমার 

৪থ ম 

গকায়ািমার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবেষ্ঠাবনক বযবস্থা………………………………....  

১.১ নিনতকতা কনর্টির সভা আদয়াজি সভা আদয়াশ্চজত ২ সংিযা পনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০২ ২ 

অজমি ২৫/০৯/২২     

১.২ নিনতকতা কনর্টির সভার নসিায 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত নসিায ৪ % পনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০৪ ৪ 

অজমি ২৫/০৯/২২     

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনর্ি 

অংশীজদির (stakeholders) অংশগ্রেদণ  

সভা 

অিুটষ্ঠত সভা ৪ সংিযা পনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০৪ ৪ 

অজমি      

১.৪ শুিাচার সংিায প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি  

প্রনশক্ষণ আদয়াশ্চজত ২ সংিযা পনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১  

 

০২ ২ 

অজমি ২৫/০৯/২২    ২৫/০

৯/২২ 

১.৫ কর্ ম-পনরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযনবনর্ 

অিুসরণ/ টিওএন্ডইভযি অদকদজা 

র্াল্ার্াল্ নবিিকরণ/ পনরষ্কার-

পনরচ্ছন্নতা বশৃ্চি ইতযানে  

উন্নত কর্ ম-পনরদবশ ৩ সংিযা ও 

তানরি 

উপপনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১  ০৩ ৩ 

অজমি     
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কার্ মিদর্র িার্ 
কর্ মসম্পােি সূচক 

 

সূচদকর 

র্াি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযশ্চি/পে 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

অুমন 
খসড়া 

বকার 

ওদয়

বটর্ 

খসড়া 

বকার 
ল্ক্ষযর্াত্রা/ 

অজমি 

১র্ 

গকায়ািমার 

২য় 

গকায়ািমার 
৩য় গকায়ািমার 

৪থ ম 

গকায়ািমার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রদয়র বক্ষ্দৈ শুদ্ধাচার . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

২.১ ২০২২-২৩ অথ ম বেদরর িয়-

পনরকল্পিা ওদয়বসাইদি প্রকাশ 

িয়-পনরকল্পিা 

ওদয়বসাইদি প্রকানশত 

৩ তানরি উপপনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০৩ ৩ 

অজমি ২২/০৮/২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২২/০৮/

২২ 

 

৩ . শুদ্ধাচার সাংবষ্ট  এবাং েলনতবে প্রবেদরাদধ সহায়ক অনযানয কার্ মক্রর্……………. . (অগ্রানর্কার নভনিদত 

িূযিতর্ পা াঁচটি কার্ মির্) 

 

৩ .১ গসবা প্রোদির গক্ষদত্র গরশ্চজস্ট্রাদর 

প্রদেয় গসবার নববরণ ও গসবাগ্রেীতার 

র্তার্ত সংরক্ষণ 

 

গরশ্চজস্ট্রার 

োল্িাগােকৃত 

৩ % পনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০৩ ৩ 

অজমি      

৩ .২ গসবা িাদত বরাদ্দকৃত অগথ মর 

নভনিদত বযাংক নেসাদবর নত্রর্ানসক 

োল্িাগাে তথয গপ্ররণ 

প্রদয়াজিীয় সর্য় ৩ সর্য় উপপনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০৩ ৩ 

অজমি ০৪/১০/২

২ 

   ০৪/১০

/২২ 

৩.৩ চট্টগ্রার্ নবভাগীয় ওদয়বসাইি 

োল্িাগােকরণ 

োল্িাগােকৃত ৩ সংিযা উপপনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ০৩ ৩ 

অজমি র্থা সর্দয় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র নবভাগীয় ওদয়বসাইদি আপদল্ার্ করা 

েয় 

৩ .৪ গসবাপ্রাথীদেরদক গসবার অথ ম 

র্ঞর জনুরর নবষয়টি গর্াবাইদল্ 

অবনেতকরণ  

অবনেতকরণকৃত ৩ % উপপনরচাল্ক ল্ক্ষযর্াত্রা ৫০% ৬০% ৮০% ১০০%  ০৩ ৩ 

অজমি      
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সাংদর্াুনী ৬: বাাংলাদেশ কর্ মচারী কলযাণ ববাদর্মর অবভদর্াগ প্রবেকার বযবস্থা সাংক্রান্ত কর্ ম্ বরকল্পনা ২০২২-২৩  জসকল অবসদসর ুনয 

প্রদর্াুয) 

 

কর্ মসম্পােদির 

গক্ষত্র  
র্াি কার্ মির্  

কর্ মসম্পােি 

সূচক 

 

 

প্রর্াণক 

একক  
কর্ মসম্পােি 

সূচদকর র্াি 

প্রকৃত 

অজমি 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজম

ি 

২০২১

-২২ 

ল্ক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসার্ারণ 
অনত 

উির্ 
উির্ 

চল্নত 

র্াি 

চল্নত র্াদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানিক 

বযবস্থাপিা 

 

 

৫ 

[১.১] অনভদর্াগ নিষ্পনি কর্ মকতমা 

(অনিক) ও আনপল্ কর্ মকতমার 

তথয ওদয়বসাইদি নত্রর্ানসক 

নভনিদত োল্িাগােকরণ  

[১.১.১]  অনিক ও 

আনপল্ কর্ মকতমার 

তথয োল্িাগােকৃত 

এবং ওদয়বসাইদি 

আপদল্ার্কৃত 

োল্িাগাে 

সম্পদন্নর 

সরকানর পত্র, 

ওদয়বসাইদির 

নল্ংক 

সংিযা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পনরবীক্ষণ ও 

সক্ষর্তা উন্নয়ি 

 

২০ 

[২.১] নিনেমি সর্দয় অিল্াইি/ 

অফল্াইদি প্রাপ্ত অনভদর্াগ 

নিষ্পনি এবং নিষ্পনি সংিায 

র্ানসক প্রনতদবেি উর্ধ্ মতি 

কতৃ মপক্ষ বরাবর গপ্ররণ   

[২.১.১] অনভদর্াগ 

নিষ্পনিকৃত  

নিষ্পনি 

প্রনতদবেি 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মচারীদের 

অনভদর্াগ প্রনতকার বযবস্থা এবং 

শ্চজআরএস সফিওয়যার নবষয়ক 

প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

[২.২.১] প্রনশক্ষণ 

আদয়াশ্চজত 

অনফস আদেশ, 

আদল্াচযসূনচ, 

উপনস্থনতর 

োশ্চজরা 

সংিযা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] নত্রর্ানসক নভনিদত 

পনরবীক্ষণ এবং নত্রর্ানসক 

পনরবীক্ষণ প্রনতদবেি ঊর্ধ্ মতি 

কতৃ মপদক্ষর নিকি গপ্ররণ 

[২.৩.১] নত্রর্ানসক 

প্রনতদবেি গপ্রনরত 

পনরবীক্ষণ 

প্রনতদবেি   

সংিযা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অনভদর্াগ প্রনতকার 

বযবস্থাপিা নবষদয় 

গস্টকদোল্ডারগদণর সর্ন্বদয় 

অবনেতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অিুটষ্ঠত 

সভার 

কার্ মনববরণী 
সংিযা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 
 


