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প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য কভ শম্পাদদনয ারফ শক রিত্র  

(Overview of the performance of Chief Inspector of Boilers) 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় রল্প ভন্ত্রণারদয়য রনয়ন্ত্রনাধীন একটি কারযগরয দপ্তয। অত্র দপ্তয ফয়রায আইন, 

১৯২৩ এয আওতায় রফদ্যভান রফরধ-প্ররফরধয আদরাদক ফয়রাদযয রনযাদ িারনা রনরিত কদয থাদক।  
 

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

প্রধান ফয়রায রযদ শকেয োম শারয় ের্তশে  গত ৩ অথ শ ফছকয (০১/০৭/২০১৪ রি. - ২০/০৬/২০১৭ রি.ম শন্ত) ১,৬৬৩টি 

ফয়রায রযদ শনপূফ শে রযরজকেন প্রদান , ১৪,৩৭৭টি ফয়রায রযদ শনপূফ শে নফায়ন নদ প্রদান , ৭০৮টি স্থানীয়বাকফ 

ততরযকৃত ফয়রাকযয রযদ শন ও যীক্ষণ ম্পন্ন েকয রনভ শাণোরীন নদ প্রদান েযা কয়কছ এফং ৩,২৭১ জন প্রাথীকদয 

যীক্ষাগ্রণপূফ শে ১৩৮০ জনকে ফয়রায রযচাযে রমাগ্যতা নদ প্রদান েযা কয়কছ। এছাড়া ফয়রায দূঘ শটনা প্ররতকযাকধ 

কচতনতা বৃরিয রকক্ষে রেেকাল্ডাযকদয াকথ রভাট ১৮টি ভতরফরনভয় বা অনুরিত কয়কছ এফং রফরবন্ন জাতীয় 

তদরনে রিোয়  রভাট ৭ ফায কচতনতামূরে রফজ্ঞরি প্রচায েযা কয়কছ। রফটিআযর য এয ভাধ্যকভ  ের রভাফাইর 

ব্যফাযোযীকদযকে ফয়রায ব্যফায রফলয়ে কচতনতা  বৃরিয জন্য ০৫ ফায এএভএ প্রদান েযা কয়কছ। গত রতন 

ফছকয প্রধান ফয়রায রযদ শে ও ৩ জন ফয়রায রযদ শে এয শুন্য দ এফং ৩য় ও ৪থ শ রেণীয ৩টি শুন্য দ পূযণ েযা 

কয়কছ। ফয়রায চারনায নদকিয রভয়াদ উত্তীণ শ ওয়ায ১৫ রদন পূকফ শ স্বয়ংরিয়বাকফ এএভএ এয ভাধ্যকভ ফয়রায 

ব্যফাযোযীকদয রভয়াদ  উত্তীকণ শয তারযখ জানাকনা কে। ফয়রায ও ফয়রায রযিাকযদদয ডাটাদফজ ততরয কদয 

ওদয়ফাইদট প্রদান কযা দয়দছ। পদর ওদয়ফাইদট ফয়রায নম্বয ও নদদত্রয নম্বয ইনপুট কদয সম সকউ ফয়রাদযয 

কর তথ্য জানদত াদয এফাং ফয়রায রযিাযকদদয নদদত্রয তথ্য মািাই কযদত াদয। 
 

 

ভস্যা ও চোকরঞ্জমূ: 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য ফতশভান অগ শাদনাগ্রাভ অনুমায়ী ফ শদভাট জনফর াংখ্যা ৩০ জন, মা কাম শারদয়য 

কাদজয তুরনায় অপ্রতুর। াযাদদদ স্থারত কর ফয়রায সযরজদেন ও নফায়দনয উদেদশ্য ফছদয ন্যযনতভ একফায 

রযদ শন কযদত য়। তাছাড়া এ কাম শারয় ফয়রায প্রস্তুতকারীন ভদয় রযদ শনকাযী কর্তশক্ষ রদদফ কাজ কদয। 

রফদ্যভান জনফদরয দক্ষ সুষু্ঠবাদফ ফয়রাযমূ রযদ শনপূফ শক কাম শম্পাদন কযা দূরু। ম শাপ্ত জনফদরয অবাদফ 

ভানম্মত সফা প্রদান ব্যাত দে। তাই ভানম্মত সফা প্রদাদনয রদক্ষয জনফর বৃরদ্ধ ফয়রায আইন ও 

রফরধভারামূ যুদগাদমাগী কযা প্রদয়াজন। 
 

বরফষ্যৎ রযেল্পনা: 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য কাম শক্রভ সুষু্ঠবাদফ ম্পাদদনয জন্য প্রধান ফয়রায রযদ শদকয দ আদগ্রদডন, 

খুরনা, যাংপুয, ভয়ভনরাং, গাজীপুয ও নাযায়ণগদে আযও ৫(াঁি)টি AvÂwjK অরপ স্থান জনফদরয াংখ্যা ২৩৫ 

জদন উন্নীতকযণ। ফয়রায রযদ শকগদণয দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয সদদ ও সদদয ফাইদয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ। ফয়রায 

আইন ও রফরধভারামূ যুগদাযুগীকযণ।  

 

২০১৭-১৮ অথ শ ফছরযয ম্ভাব্য অজশনমূ: 

 ৩৫০ টি ফয়রায রযদ শনপূফ শে রযরজকেন প্রদান। 

 ৫২০০ টি ফয়রায রযদ শনপূফ শে নফায়ন নদ প্রদান। 

 ১৬০ টি স্থানীয়বাকফ ততরযকৃত ফয়রাকযয রযদ শন ও যীক্ষণ ম্পন্ন েকয রনভ শাণোরীন নদ প্রদান। 

 ফয়রায ব্যফায রফলকয় কচতনতা বৃরিয জন্য রেে রাল্ডাযকদয াকথ ৬টি ভতরফরনভয় বায আকয়াজন েযা।  

 ফয়রায রফলয়ে রভাফাইর এো ততরয। 
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উক্রভরনকা (Preamble) 

 

 যোরয দিয /ংস্থামূকয প্রারতিারনে দক্ষতা বৃরি , স্বেতা ও জফাফরদর রজাযদায েযা , সুান 

ংতেযণ এফং ম্পকদয মথামথ ব্যফায রনরিতেযকণয ভাধ্যকভ রূ েল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়কনয 

রকক্ষে- 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শক 

 

এফাং 

 

 ভাননীয় ররনয়য রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয়  এয ভদে ২০১৭ াদরয জুন ভাদয ২০ তারযদে এই 

ফারল শক কভ শম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দর নঃ 
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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):  

 সদদ ভানম্মত ও রনযাদ ফয়রায।  

১.২ অরবরক্ষয (Mission) :  

 রযদ শন ও যীক্ষণ এফাং রনধ শারযত ব্যরি ের্তশে ফয়রায রযচাযনায ভাধ্যকভ ফয়রায এয রনযাত্তা 

রনরিতেযণ। 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

          ১.৩.১ প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১। রদক তফধ ও ভানম্মত ফয়রায ব্যফায রনরিত েযা। 

২। স্থানীয়বাকফ ততরয ফয়রায এয ভান রনয়ন্ত্রণ েযা। 

৩। দুঘ শটনায ঝূঁরে ফ শরনম্ন ম শাকয়  েরভকয় আনা। 

৪। যাজস্ব আদায়। 

 

          ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। দক্ষতায াকথ ফারল শে েভ শম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন। 

২। উদ্ভাফন ও প্ররতোকযয ভাধ্যকভ রফায ভাকনান্নয়ন। 

৩। দক্ষতা ও তনরতেতায উন্নয়ন। 

৪। তথ্য অরধোয ও স্বপ্রকণারদত তথ্য প্রো ফাস্তফায়ন। 

৫। আরথ শে ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

১.৪ কাম শাফরর (Functions) : 

১. ফারল শে রবরত্তকত ফয়রায রযদ শনপূফ শে নদি প্রদান; 

২. ফয়রায ড্রইং, রডজাইন ও ফয়রায স্থাকনয িরত যীক্ষা, রনযীক্ষা ও রযদ শনপূফ শে রযরজকেন 

প্রদান; 

৩. রযশুি ারন ব্যফাকযয ভাধ্যকভ রের প্ররতকযাকধ ফয়রায ব্যফাযোযীকদয যাভ শ প্রদান; 

৪. চালু ফয়রাকযয রেভ যীক্ষােযণ; 

৫. স্থানীয়বাকফ ততযী ফয়রাকযয রফরবন্ন ধা রযদ শনপূফ শে নদ প্রদান। 

৬. ফয়রায প্রস্তুতোরীন ভকয় রফরবন্ন ধা রযদ শন এফং রযককল াইকড্রাররে রটেেযণ; 

৭. ফয়রায রযচাযেকদয যীক্ষা গ্রণপূফ শে কৃতোম শ প্রাথীকদয ফয়রায রযচাযে নদি প্রদান; 

৮. ইন-াউ প্ররক্ষকণয ভাধ্যকভ দিকযয েভ শেতশা-েভ শচাযীকদয দক্ষতা বৃরিেযণ।  

৯. রেে রাল্ডাযকদয াকথ রফরবন্ন ভকয় ভতরফরনভয় বায ভাধ্যকভ ফয়রায রফলয়ে গণকচতনতা              

বৃরিেযণ।
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সকন-২ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রফরবন্ন কাম শক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ  

(Outcome/Impact) 

কভ শম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

প্রকৃত  রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষন রনধ শারযত রক্ষভাত্রা অজশদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দায়ী 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source 

of Data) ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

(২০ জুন’১৭ 

ম শন্ত) 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ফয়রায ংরিষ্ট 

দুঘ শটনা হ্রা 

ফয়রায রনফন্ধন 
াংখ্যা ৫৭৮ ৬৭০ ৩৫০ ৩৬০ ৩৭০ 

রল্প ভন্ত্রণারয়, অথ শ ভন্ত্রণারয়, 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাংরাকদ 

যোরয েভ শ েরভন 

ফারল শে 

প্ররতকফদন 

ফয়রায নফায়ন 
াংখ্যা ৫০৩৫ ৪৮৯২ ৫২০০ ৫৩০০ ৫৪০০ 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

নদ প্রদান াংখ্যা ২৬৩ ২৬৪ ১৬০ ১৭০ ১৮০ 

রযচাযেরদয নদ 

প্রদান াংখ্যা ৪৩৮ ৪৭৪ ৩০০ ৩০০ ৩০০ 

কচতনতামূরে বায 

আকয়াজন ংখ্যা ৬ ৭ ৬ ৬ ৬ 
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সকন-৩ 
 

সকৌরগত উদেশ্য কভ শম্পাদন সূিক, কাম শক্রভ, অগ্রারধকায এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম শক্রভ 

(Activities) 

কভ শম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ শ ম্পাদন সূিদকয 

ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজশন রক্ষযভাত্রা/রনণ শায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষন 

(Projection)  

২০১৯-২০ 

ভন্তব্য 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

(২০ জুন’১৭ 

ম শন্ত) 

 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ ি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 

রদর তফধ ও 

ভানম্মত 

ফয়রায ব্যফায 

রনরিত েযা 

 

 

৪০ 

সযরজদেদনয 

উদেদশ্য ফয়রায 

রযদ শন 

রযদর শত ফয়রায াংখ্যা ৫ ৫৮০ ৬৭৫ ৩৬০ ৩৫৬ ৩৫৪ ৩৫২ ৩৫০ ৩৭০ ৩৮০ 

 

রযরজকেন প্রদান প্রদত্ত রযরজকেন াংখ্যা ৫ ৫৭৮ ৬৭০ ৩৫০ ৩৪৬ ৩৪৪ ৩৪২ ৩৪০ ৩৬০ ৩৭০ 

নফায়দনয 

উদেদশ্য ফয়রায 

রযদ শন 

রযদর শত ফয়রায াংখ্যা ১৫ ৫১০০ ৫১৬২ ৫৩০০ ৫২৭৫ ৫২৫০ ৫২২৫ ৫২০০ ৫৪০০ ৫৫০০ 

নফায়ন নদ 

প্রদান 

প্রদত্ত নদ াংখ্যা ১৫ ৫০৩৫ ৪৮৯২ ৫২০০ ৫১৫০ ৫১০০ ৫০৫০ ৫০০০ ৫৩০০ ৫৪০০ 

স্থানীয়বাকফ ততরয 

ফয়রায এয ভান 

রনয়ন্ত্রণ েযা। 

১৫ 

স্থানীয়বাদফ 

ফয়রায ততরযয 

উদেদশ্য 

রযদ শন 

রযদর শত ফয়রায াংখ্যা ১০ ১০৫২ ১৩২০ ৬৪০ ৬২৮ ৬২০ ৬০৮ ৬০০ ৬৮০ ৭২০ 

ততরযকৃত 

ফয়রাদযয নদ 

প্রদান 

প্রদত্ত নদ াংখ্যা ৫ ২৬৩ ২৬৪ ১৬০ ১৫৭ ১৫৫ ১৫২ ১৫০ ১৭০ ১৮০ 

দুঘ শটনায ঝূঁরে 

ফ শরনম্ন ম শাকয়  

েরভকয় আনা 

২৫ 

োযী ফয়রায 

রযচাযেকদয 

দক্ষতা মাচাই 

যীক্ষা গ্রণ ংখ্যা ১০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

দক্ষ 

রযচাযেকদয 

নদ প্রদান 

প্রদত্ত নদ ংখ্যা ৫ ৪৩৮ ৪৭৪ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩০০ ৩০০ 

কচতনতামূরে 

বায আকয়াজন 

কচতনতামূরে 

বা 

ংখ্যা ১০ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 
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আরভ, প্রধান ফয়রায রযদ শক, প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য  প্ররতরনরধ ররনয়য রিফ,  রল্প 

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

 

আরভ, ররনয়য রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয় এয  প্ররতরনরধ রাদফ প্রধান ফয়রায রযদ শদকয রনকট অঙ্গীকায 

কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ শত পরাপর অজশদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 
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াংদমাজনী-১: কভ শম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত এয 

রফফযণ: 

িরভে 

নং 

োম শিভ  েভ শম্পাদন সূচে রফফযণ ফাস্তফায়নোযী 

ইউরনট 

রযভা িরত 

ও উাত্ত সূি 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

০১ সযরজদেদনয 

উদেদশ্য ফয়রায 

রযদ শন 

রযদর শত ফয়রায তফধ ও ভানম্মত ফয়রায 

ব্যফাকযয উকেকে 

অরনফন্ধনকৃত ফয়রাযমূ 

রযদ শনপূফ শে রনফন্ধন 

েযা য়। 

 

প্রধান ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

ংখ্যা ও 

ফারল শে 

প্ররতকফদন 

 

০২ রযরজকেন প্রদান প্রদত্ত রযরজকেন 

০৩ নফায়দনয উদেদশ্য 

ফয়রায রযদ শন 

রযদর শত ফয়রায রল্প োযখানায় স্থারত 

ফয়রাযমূকয  রনযাত্তায 

রকক্ষে রনফন্ধনকৃত 

ফয়রাযমূ  ফছকয 

েভকক্ষ ১ফায 

রযদ শনপূফ শে নফায়ন 

েযা য়। 

 

প্রধান ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

ংখ্যা ও 

ফারল শে 

প্ররতকফদন 

 

০৪ নফায়ন নদ প্রদান প্রদত্ত নদ 

০৫ স্থানীয়বাদফ ফয়রায 

ততরযয উদেদশ্য 

রযদ শন 

রযদর শত ফয়রায আভদানী রনব শযতা েরভকয় 

তফকদরে মুদ্রা ােকয়য 

উকেকে স্থানীয়বাকফ 

ততরয ফয়রাযমূ 

রযদ শনপূফ শে 

াটি শরপকেট প্রদান েযা 

য়। 

 

প্রধান ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারকয় গঠিত 

ফয়রায রযচাযে 

যীক্ষে ল শদ 

ংখ্যা ও 

ফারল শে 

প্ররতকফদন 

 

০৬ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

নদ প্রদান 

প্রদত্ত নদ 

০৭ োযী ফয়রায 

রযচাযেকদয 

দক্ষতা মাচাই 

যীক্ষা গ্রণ রনযাদ ফয়রায 

রযচাযনা  ও দক্ষ ফয়রায 

রযচাযে ততরযয রকক্ষে 

যীক্ষা গ্রণপূফ শে 

াটি শরপকেট প্রদান েযা 

য়। 

প্রধান ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

ংখ্যা ও 

ফারল শে 

প্ররতকফদন 

 

০৮ দক্ষ রযচাযেকদয 

নদ প্রদান 

প্রদত্ত নদ 

০৯ কচতনতামূরে 

বায আকয়াজন 

কচতনতামূরে 

বা 

ফয়রায দূঘ শটনা প্ররতকযাকধ 

ফয়রায ব্যফাযোযীকদয 

াকথ কচতনতামূরে 

বায আকয়াজন েযা য়।  

প্রধান ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

ংখ্যা ও 

ফারল শে 

প্ররতকফদন 
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াংদমাজনী-২: অন্য ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ শষ্ট কভ শম্পাদন িারদামূ  

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ ংরিষ্ট োম শিভ  কভ শম্পাদন সূিক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

িারদা/প্রতযাা 

িারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

রল্প ভন্ত্রণারয় জনফর ও ফাদজট 

রফলয়ক প্রস্তাফ  

ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফয়রায 

রযরজকেন প্রদান, 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান 

জনফর ও ফাদজট রফলয়ক 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ ও ফাদজট 

অনুদভাদন না দর ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফয়রায রযরজকেন প্রদান, 

স্থানীয়বাকফ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ  ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফয়রায 

রযরজকেন প্রদান, 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান 

জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ অনুদভাদন না 

দর ফাৎরযক ফয়রায রযদ শন, 

ফয়রায রযরজকেন প্রদান, 

স্থানীয়বাকফ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

অথ শ ভন্ত্রণারয় জনফর ও ফাদজট 

রফলয়ক প্রস্তাফ  

ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফয়রায 

রযরজকেন প্রদান, 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান 

জনফর ও ফাদজট রফলয়ক 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ ও ফাদজট 

অনুদভাদন না দর ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফয়রায রযরজকেন প্রদান, 

স্থানীয়বাকফ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

ফাংরাকদ যোরয েভ শ 

েরভন রচফারয় 

প্রদয়াজনীয় জনফর 

রনদয়াদগয উদেদশ্য 

যীক্ষা গ্রদণয প্রস্তাফ 

ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফয়রায 

রযরজকেন প্রদান, 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান 

প্রদয়াজনীয় জনফর 

রনদয়াদগয উদেদশ্য যীক্ষা 

গ্রণপূফ শক রনদয়াদগয 

সুারয রল্প ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ না দর 

ফাৎরযক ফয়রায রযদ শন, ফয়রায 

রযরজকেন প্রদান, স্থানীয়বাকফ 

ততরযকৃত ফয়রাদযয াটি শরপদকট 

প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 
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        দিয/ংস্থায আফরেে রেৌরগত উকেেমূ 

(রভাট ভান-২০) 

েরাভ-১ েরাভ-২ েরাভ-৩ েরাভ-৪ েরাভ-৫ েরাভ-৬ 

সকৌগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম শক্রভ  

(Activities) 

কভ শম্পাদন সূিক  

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ শ ম্পাদন সূিদকয ভান  

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(excellent) 

অরত উত্তভ 

(very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভাদনয রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায কে ফারল শে 

েভ শম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ শ ফছকযয খড়া ফারল শে 

েভ শম্পাদন চুরি দারখর 

রনধ শারযত ভয়ীভায ভকধ্য খড়া চুরি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাকগ দারখরকৃত 
তারযখ .৫ ১৯ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর ২৫ এরপ্রর ২৬ এররপ্রর ২৭ এরপ্রর 

ভাঠ ম শাকয়য োম শারয়মূকয কে ২০১৭-

১৮ অথ শফছকযয ফারল শে েভ শম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষয 

রনধ শারযত ভয়ীভায ভকধ্য চুরি স্বাক্ষরযত তারযখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অথ শ ফছকযয ফারল শে েভ শম্পাদন 

চুরিয মূল্যায়ন প্ররতকফদন দারখর 

রনধ শারযত তারযকখ মূল্যায়ন প্ররতকফদন 

দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

২০১৭-১৮ অথ শ ফছকযয ফারল শে েভ শম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 
তিভারে প্ররতকফদন দারখরকৃত ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ শ ফছকযয ফারল শে েভ শম্পাদন 

চুরিয অধ শফারল শে মূল্যায়ন প্ররতকফদন 

দারখর 

রনধ শারযত তারযকখ অধ শফারল শে মূল্যায়ন 

প্ররতকফদন দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৪ জানুয়ারয ১৬ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয ২১ জানুয়ারয ২২ জানুয়ারয 

োম শিরত ও রফায 

ভাকনান্নয়ন 
৯ 

ই-পাইররং িরত ফাস্তফায়ন ই-পাইকর নরথ রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউরনকোড ব্যফায রনরিত েযা ইউরনকোড ব্যফায রনরিতকৃত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূকফ শ ংরিষ্ট 

েভ শচাযীয রআযএর ওছুটি নগদায়ন যুগৎ 

জারয রনরিতেযণ 

রআযএর ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ জারযকৃত  
% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রটিকজন চাট শায অনুমায়ী রফা প্রদান 
প্রোরত রটিকজন চাট শায অনুমায়ী রফা 

প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরবকমাগ প্ররতোয ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন রনষ্পরত্তকৃত অরবকমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রফায ভান ম্পকেশ রফাগ্রীতাকদয 

ভতাভত রযফীক্ষকণয ব্যফস্থা চালু েযা 

রফায ভান ম্পকেশ রফাগ্রীতাকদয ভতাভত 

রযফীক্ষকণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দিয/ংস্থায েভরক্ষ দুইটি অনরাইন 

রফা চালু েযা 
েভকক্ষ দুইটি অনরাইন রফা চালুকৃত তারযখ ১ ৩১ রডকম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ রপব্রুয়ারয - - 

দিয/ংস্থায েভকক্ষ ৩ টি রফাপ্ররিয়া 

জীকৃত 
েভকক্ষ ৩ টি রফাপ্ররিয়া জীকৃত তারযখ ১ ৩১ রডকম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ রপব্রুয়ারয ১৫ ভার্চ - 

দিয/ংস্থা ও অধীনস্থ োম শারয়মূকয 

উদ্ভাফনী উকযাগ ও Small 

Improvement Project (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উকযাগ ও SIP-মূকয ডাটাকফজ 

প্রস্তুতকৃত 
তারযখ ১ ৪ জানুয়ারয ১১ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয ২৫ জানুয়ারয ৩১ জানুয়ারয 

উদ্ভাফনী উকযাগ ও SIP রযরিকেকটড ংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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েরাভ-১ েরাভ-২ েরাভ-৩ েরাভ-৪ েরাভ-৫ েরাভ-৬ 

সকৌগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম শক্রভ  

(Activities) 

কভ শম্পাদন সূিক  

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ শ ম্পাদন সূিদকয ভান  

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(excellent) 

অরত উত্তভ 

(very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভাদনয রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আরথ শে ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
৩ 

অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত  অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ তাররো 

প্রস্তুত েযা 

স্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ তাররো তারযখ ১ ১ রপব্রুয়ারয ১৫ রপব্রুয়ারয ২৮ রপব্রুয়ারয ২৮ ভাচ শ ১৫ এরপ্রর 

অস্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ তাররো তারযখ .৫ ১ রপব্রুয়ারয ১৫ রপব্রুয়ারয ২৮ রপব্রুয়ারয ২৮ ভাচ শ ১৫ এরপ্রর 

দিয/ংস্থায় েল্যাণ েভ শেতশা রনকয়াগ েযা  
েল্যাণ েভ শেতশা রনকয়াগকৃত ও ওকয়ফাইকট 

প্রোরত 
তারযখ .৫ ১৫ অকটাফয ২৯ অকটাফয ১৫ নকবম্বয ৩০ নকবম্বয ১৪ রডকম্বয 

দক্ষতা ও তনরতেতায 

উন্নয়ন 
২ 

যোরয েভ শম্পাদন ব্যফস্থানা ংিান্ত 

প্ররক্ষণ রফরবন্ন রফলকয় 

েভ শেতশা/েভ শচাযীকদয জন্য প্ররক্ষণ 

আকয়াজন 

প্ররক্ষকণয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিাচায রেৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথ শফছকযয শুিাচায ফাস্তফায়ন 

েভ শরযেল্পনা এফং ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

োঠাকভা প্রণীত ও দারখরকৃত 

তারযখ .৫ ১৩ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

রনধ শারযত ভয়ীভায ভকধ্য তিভারে 

রযফীক্ষণ প্ররতকফদন দারখরকৃত 
ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অরধোয ও 

স্বপ্রকণারদত তথ্য প্রো 

ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদেযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রকণারদত তথ্য প্রো স্বপ্রকণারদত তথ্য প্রোরত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফারল শে প্ররতকফদন প্রণয়ন ও প্রো ফারল শে প্ররতকফদন ওকয়ফাইকট প্রোরত তারযখ ১ ১৫ অকটাফয ২৯ অকটাফয ১৫ নকবম্বয ৩০ নকবম্বয ১৪ রডকম্বয 

 

 

 


