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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 শদকয কাম শারদয়য ওদয়ফ াইটটি ডায়নারভক কযা দয়দছ। ফয়রায ও ফয়রায রযিাযকদদয 

(Attendant) ডাটাদফজ ততযীপূফ শক ারনাগাদ তথ্য ওদয়ফাইদট প্রদান কযা য়েয়ে। মায পদর ফয়রাদযয সম 

সকান তথ্য প্রারপ্ত ও ফয়রায রযিাযকদদয নদদয ঠিকতা মািাই জতয দয়দছ। ফয়রায ব্যফাযকাযীদদয 

দিতনতা বৃরদ্ধয রদক্ষয জাতীয় তদরনক রত্রকায় দিতনতা বৃরদ্ধমূরক রফজ্ঞরপ্ত  প্রিায কযা দয়দছ এফাং 

সেকদাল্ডাযদদয াদথ ১২টি বা কযা দয়দছ। এোড়া গত ৩ ফেয়য ১৩,৪৩৯টি ফেরায রযদ শনপূফ শক নফােন নদ 

প্রদান, ১,৩৩০টি ফেরায রযদ শনপূফ শক রযরিয়েন প্রদান, ৫৬০টি স্থানীেবায়ফ ততরযকৃত ফেরায়যয রযদ শন ও যীক্ষণ 

ম্পন্ন কয়য াটি শরপয়কট প্রদান কযা য়েয়ে  এফং ২,৬৩৯ িন ফেরায রযচাযয়কয দক্ষতা মাচাআপূফ শক  যীক্ষা গ্রণ 

কযা য়েয়ে। 

 
 

 

ভস্যা ও চযায়রঞ্জমূ: 

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 অত্র কাম শারয় ফয়রায প্রস্তুতকারীন ভদয় রযদ শনকাযী কর্তশক্ষ রদদফ কাজ কদয। 

রফদ্যভান জনফদরয দক্ষ সুষু্ঠবাদফ অত্র কাম শারদয়য আওতাধীন 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 রযকল্পনা: 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য কাম শক্রভ সুষু্ঠবাদফ ম্পাদদনয জন্য সভাট জনফদরয াংখ্যা বৃরদ্ধ কযা AviI 

খুরনা, যাংপুয, ভয়ভনরাং, গাজীপুয ও নাযায়ণগদে AvÂwjK অরপ স্থান। ফয়রায রযদ শকগদণয দক্ষতা বৃরদ্ধয 

রদক্ষয সদদ ও সদদয ফাইদয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ। বরফষ্যদত ফাাংরাদদ মাদত ফয়রায যপ্তানী কযদত াদয স 

রফলদয় প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ । 

 

২০১৬-১৭ থ শ ফেয়যয ম্ভাব্য িশনমূ: 

 দপ্তয়যয শূন্য দ পূযণ। 

 রেক রাল্ডাযয়দয ায়থ রফরবন্নবায়ফ ভতরফরনভে বায ভাধ্যয়ভ ফেরায রফলেক গণয়চতনতা বৃরি। 
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উক্রভরনকা (Preamble) 

 

 যকারয দপ্তয /ংস্থামূয়য প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি , স্বচ্ছতা ও িফাফরদর রিাযদায  কযা, সুান 

ংতকযণ এফং ম্পয়দয মথামথ ব্যফায রনরিতকযয়ণয ভাধ্যয়ভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফােয়নয 

রয়ক্ষয- 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শক 

 

এফাং 

 

 ভাননীয় ররনয়য রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয়  এয ভদে ২০১৬ াদরয জুরাই ভাদয ১৪ 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 কর্তশক ফেরায রযচাযনায ভাধ্যয়ভ ফেরায এয রনযাত্তা 

রনরিতকযণ। 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

          ১.৩.১ প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১। রদয় তফধ ও ভানম্মত ফেরায ব্যফায রনরিত কযা। 

২। স্থানীেবায়ফ ততরয ফেরায এয ভান রনেন্ত্রণ কযা। 

৩। দুঘ শটনায ঝূঁরক ফ শরনম্ন ম শায়ে  করভয়ে অনা। 

৪। যািস্ব অদাে। 

 

          ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। দক্ষতায ায়থ ফারল শক কভ শম্পাদন চুরি ফাস্তফােন। 

২। উদ্ভাফন ও প্ররতকায়যয ভাধ্যয়ভ রফায ভায়নান্নেন। 

৩। দক্ষতা ও তনরতকতায উন্নেন। 

৪। তথ্য রধকায ও স্বপ্রয়ণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফােন। 

৫। অরথ শক ব্যফস্থানায উন্নেন। 

১.৪ কাম শাফরর (Functions) : 

১. ফারল শক রবরত্তরত ফেরায রযদ শনপূফ শক নদত্র প্রদান; 

২. ফেরায ড্রআং, রডিাআন ও ফেরায স্থায়নয িরত যীক্ষা, রনযীক্ষা ও রযদ শনপূফ শক রযরিয়েন 

প্রদান; 

৩. রযশুি ারন ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ রের প্ররতয়যায়ধ ফেরায ব্যফাযকাযীয়দয যাভ শ প্রদান; 

৪. চালু ফেরায়যয রেভ যীক্ষাকযণ; 

৫. স্থানীেবায়ফ ততযী ফেরায়যয রফরবন্ন ধা রযদ শনপূফ শক নদ প্রদান। 

৬. ফেরায প্রস্তুতকারীন ভয়ে রফরবন্ন ধা রযদ শন এফং রযয়য়ল াআয়ড্রাররক রটেকযণ; 

৭. ফেরায রযচাযকয়দয যীক্ষা গ্রণপূফ শক কৃতকাম শ প্রাথীয়দয ফেরায রযচাযক নদত্র প্রদান; 

৮. আন-াউ প্ররক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ দপ্তয়যয কভ শকতশা-কভ শচাযীয়দয দক্ষতা বৃরিকযণ।  

৯. রেক রাল্ডাযয়দয ায়থ রফরবন্ন ভয়ে ভতরফরনভে বায ভাধ্যয়ভ ফেরায রফলেক গণয়চতনতা              

বৃরিকযণ।
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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 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন রনধ শারযত রক্ষভাত্রা অজশদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দায়ী 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source 

of Data) ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

দুঘ শটনা হ্রা 

ফেরায রনফন্ধন 
াংখ্যা ৪১৫ ৫৭৮ ৩৪০ ৩৫০ ৩৬০ 

রল্প ভন্ত্রণারে, থ শ ভন্ত্রণারে, 

িনপ্রান ভন্ত্রণারে, ফাংরায়দ 

যকারয কভ শ করভন 

ফারল শক 

প্ররতয়ফদন 

ফয়রায নফায়ন 
াংখ্যা ৪৪৫০ ৫০৩৫ ৫০০০ ৫১০০ ৫২০০ 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

নদ প্রদান াংখ্যা ১৮১ ২৬৩ ১৫০ ১৬০ ১৭০ 

রযচাযকয়দয নদ 

প্রদান াংখ্যা ৪৯২ ৪৩৮ ৪০০ ৪২০ ৪৪০ 

 

ভন্তব্যঃ ফেরায ব্যফাযয়মাগ্য নতুন নতুন রল্প কাযখানা স্থারত য়র রদীে প্রযুরিয়ত স্থানীেবায়ফ ফেরায ততরয ফেরায রযচাযকয়দয কভ শংস্থা রনয সুয়মাগ সৃরি ে এফং প্রধান 

ফেরায রযদ শয়কয কাম শারে য়ত স্থারত ফেরাযমূয়য রনফন্ধন রনয়ত ে। পয়র প্ররত ফেয ফেরায রনফন্ধন , স্থানীেবায়ফ ফেরায ততরয ও ফেরায রযচাযকয়দয যীক্ষা 

গ্রণ ও নদ প্রদায়নয রফলেটি রল্প কাযখানায চারদায উয রনব শযীর। রফধাে , ফেরায রনফন্ধন, স্থানীেবায়ফ ফেরায ততরয ও ফেরায রযচাযকয়দয যীক্ষা গ্রণ ও নদ 

প্রদায়নয ংখ্যা পূয়ফ শআ ঠিকবায়ফ রনরূন কযা ম্ভফ নে। তাআ ২০১৬-১৭ থ শ ফেয়যয কভ শম্পাদন সূচয়কয ংখ্যা তথা রক্ষযভাত্রা রল্পােয়নয গরতধাযা ও রনফরন্ধত /বফধ 

ফেরায়যয ংখ্যা ম শায়রাচনা কয়য অনুভারনকবায়ফ রনধ শাযণ কযা য়েয়ে।  



7 

 

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 ২০১৬-১৭  

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষন 

(Projection)  

২০১৮-১৯ 

ভন্তব্য 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

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 

ফেরায ব্যফায 

রনরিত কযা 

 

 

৪০ 

সযরজদেদনয 

উদেদশ্য ফয়রায 

রযদ শন 

রযদর শত ফেরায াংখ্যা ৫ ৪২০ ৫৮০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৩৬০ ৩৭০ 

** 

রযরিয়েন প্রদান প্রদত্ত রযরিয়েন াংখ্যা ৫ ৪১৫ ৫৭৮ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ৩৫০ ৩৬০ 

নফায়দনয 

উদেদশ্য ফয়রায 

রযদ শন 

রযদর শত ফেরায াংখ্যা ১৫ ৪৫০০ ৫১০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫৩০০ ৫৪০০ 

নফােন নদ 

প্রদান 

প্রদত্ত নদ াংখ্যা ১৫ ৪৪৫০ ৫০৩৫ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৫১০০ ৫২০০ 

স্থানীেবায়ফ ততরয 

ফেরায এয ভান 

রনেন্ত্রণ কযা। 

১৫ 

স্থানীয়বাদফ 

ফয়রায ততরযয 

উদেদশ্য 

রযদ শন 

রযদর শত ফেরায াংখ্যা ১০ ৭২৪ ১০৫২ ৬০০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৪০ ৫২৮ ৬৪০ ৬৮০ 

ততরযকৃত 

ফয়রাদযয নদ 

প্রদান 

প্রদত্ত নদ াংখ্যা ৫ ১৮১ ২৬৩ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩২ ১৬০ ১৭০ 

দুঘ শটনায ঝূঁরক 

ফ শরনম্ন ম শায়ে  

করভয়ে অনা 

১৫ 

কাযী ফেরায 

রযচাযকয়দয 

দক্ষতা মাচাআ 

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

দক্ষ 

রযচাযকয়দয 

নদ প্রদান 

প্রদত্ত নদ ংখ্যা ৫ ৪৯২ ৪৩৮ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ - ৪২০ ৪৪০ 

যািস্ব অে বৃরি 

কযা 
১০ 

যািস্ব অদাে অদায়েয রযভাণ টাকা ১০ ৩.৫১ 

রকাটি 

৪.০৮ 

রকাটি 

৪.২০ 

রকাটি 

৪.০০ 

রকাটি 

৩.৮০ 

রকাটি 

৩.৬০ 

রকাটি 

৩.৪০ 

রকাটি 

৪.৪০  

রকাটি 

৪.৫০  

রকাটি 

** ভন্তব্যঃ ফেরায ব্যফাযয়মাগ্য নতুন নতুন রল্প কাযখানা স্থারত য়র রদীে প্রযুরিয়ত স্থানীেবায়ফ ফেরায ততরয ফেরায রযচাযকয়দয কভ শংস্থায়নয সুয়মাগ সৃরি ে এফং প্রধান ফেরায রযদ শয়কয কাম শারে য়ত স্থারত 

ফেরাযমূয়য রনফন্ধন রনয়ত ে। পয়র প্ররত ফেয ফেরায রনফন্ধন , স্থানীেবায়ফ ফেরায ততরয ও ফেরায রযচাযকয়দয যীক্ষা গ্রণ ও নদ প্রদায়নয  রফলেটি রল্প কাযখানায চারদায উয রনব শযীর। রফধাে, ফেরায 

রনফন্ধন, স্থানীেবায়ফ ফেরায ততরয ও ফেরায রযচাযকয়দয যীক্ষা গ্রণ ও নদ প্রদায়নয ংখ্যা পূয়ফ শআ ঠিকবারফ রনরূন কযা ম্ভফ নে। তাআ ২০১৬-১৭ থ শ ফেয়যয কভ শম্পাদন সূচয়কয ংখ্যা তথা রক্ষযভাত্রা 

রল্পােয়নয গরতধাযা ও রনফরন্ধত/বফধ ফেরায়যয ংখ্যা ম শায়রাচনা কয়য অনুভারনকবায়ফ রনধ শাযণ কযা য়েয়ে। 
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        দপ্তয/ংস্থায অফরিক রকৌরগত উয়েিমূ 

(রভাট ভান-২০) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-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-২০১৫-১৬ 

অাধাযণ 

(excellent) 

অরত উত্তভ 

(very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভাদনয রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায য়ে ফারল শক 

কভ শম্পাদন চুরি 

ফাস্তফােন 

৬ 

২০১৬-১৭ থ শ ফেয়যয খড়া ফারল শক 

কভ শম্পাদন চুরি দারখর 

রনধ শারযত ভেীভায ভয়ধ্য খড়া চুরি 

ভন্ত্রণারে/রফবায়গ দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৯ রভ ২২ রভ ২৪ রভ ২৫ রভ ২৬ রভ 

ভাঠ ম শায়েয কাম শারেমূয়য য়ে ২০১৬-

১৭ থ শফেয়যয ফারল শক কভ শম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষয 

রনধ শারযত ভেীভায ভয়ধ্য চুরি স্বাক্ষরযত তারযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৫-১৬ থ শ ফেয়যয ফারল শক কভ শম্পাদন 

চুরিয মূল্যােন প্ররতয়ফদন দারখর 

রনধ শারযত তারযয়খ মূল্যােন প্ররতয়ফদন 

দারখরকৃত 
ংখ্যা ১ ১৪ জুরাআ ১৭ জুরাআ ১৮ জুরাআ ১৯ জুরাআ ২০ জুরাআ 

২০১৬-১৭ থ শ ফেয়যয ফারল শক কভ শম্পাদন 

চুরি ফাস্তফােন রযফীক্ষণ 
তত্রভারক প্ররতয়ফদন দারখরকৃত ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ থ শ ফেয়যয ফারল শক কভ শম্পাদন 

চুরিয ধ শফারল শক মূল্যােন প্ররতয়ফদন 

দারখর 

রনধ শারযত তারযয়খ ধ শফারল শক মূল্যােন 

প্ররতয়ফদন দারখরকৃত 
তারযখ ১ ২২ িানুোরয ২৩ িানুোরয ২৪ িানুোরয ২৫ িানুোরয ২৬ িানুোরয 

ফারল শক কভ শম্পাদন চুরিয য়ে ংরিি 

কভ শকতশায়দয প্রয়ণাদনা প্রদান 
তফয়দরক প্ররক্ষয়ণ রপ্ররযত কভ শকতশা ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষতা ও তনরতকতায 

উন্নেন 
৩ 

যকারয কভ শম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ রফরবন্ন রফলয়ে 

কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয িন্য প্ররক্ষণ 

অয়োিন 

প্ররক্ষয়ণয ভে িনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

িাতীে শুিাচায রকৌর ফাস্তফােন 

২০১৬-১৭ থ শফেয়যয শুিাচায ফাস্তফােন 

কভ শরযকল্পনা এফং ফাস্তফােন রযফীক্ষণ 

কাঠায়ভা প্রণীত ও দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৫ জুরাআ ৩১ জুরাআ - - - 

রনধ শারযত ভেীভায ভয়ধ্য তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন দারখরকৃত 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য রধকায ও 

স্বপ্রয়ণারদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফােন 

২ 

তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতােন ারনাগাদকৃত % ১ 
প্ররত ভায়য 

১ভ প্তা 

প্ররত ভায়য ২ে 

প্তা 

প্ররত ভায়য 

৩ে প্তা 
- - 

ফারল শক প্ররতয়ফদন প্রণেন ও প্রকা ফারল শক প্ররতয়ফদন ওয়েফাআয়ট প্রকারত তারযখ ১ ১৫ য়টাফয ২৯ য়টাফয ১৫ নয়বম্বয ৩০ নয়বম্বয ১৫ রডয়ম্বয 

কাম শিরত ও রফায 

ভায়নান্নেন 
৫ 

আ-পাআররং িরত প্রফতশন দপ্তয/ংস্থাে আ-পাআররং িরত প্রফরতশত তারযখ ১ ২৮ রপব্রুোরয ৩০ ভাচ শ ৩০ এরপ্রর ৩১ রভ ২৯ জুন 

রঅযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ শ ংরিি 

কভ শচাযীয রঅযএর, ছুটি নগদােন ও 

রনন ভঞ্জুযীত্র যুগৎ িারয 

রনরিতকযণ 

রঅযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ শ ংরিি 

কভ শচাযীয রঅযএর, ছুটি নগদােন ও 

রনন ভঞ্জুযীত্র যুগৎ িারযকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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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-২০১৫-১৬ 

অাধাযণ 

(excellent) 

অরত উত্তভ 

(very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভাদনয রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রফা প্ররক্রোে উদ্ভাফন কাম শক্রভ ফাস্তফােন 

দপ্তয/ংস্থায কভয়ক্ষ একটি কয়য নরাআন 

রফা চালুকৃত 
তারযখ ১ ৩১ রডয়ম্বয ৩১ িানুোরয ২৮ রপব্রুোরয - - 

দপ্তয/ংস্থায কভয়ক্ষ ৩ টি রফাপ্ররক্রো 

িীকৃত 
তারযখ ১ ৩১ রডয়ম্বয ৩১ িানুোরয ২৮ রপব্রুোরয - - 

রবরমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফােন রনষ্পরত্তকৃত রবয়মাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কভ শ রযরফ উন্নেন ৩ 

রপ বফন ও অরেনা রযচ্ছন্ন যাখা 
রনধ শারযত ভেীভায ভয়ধ্য রপ বফন ও 

অরেনা রযচ্ছন্ন 
তারযখ ১ ৩০ নয়বম্বয ৩১ রডয়ম্বয ৩১ িানুোরয - - 

রফা প্রতযাী এফং দ শনাথীয়দয িন্য 

টেয়রট য়ক্ষাগায (Waiting 

Room) এয ব্যফস্থা কযা 

রনধ শারযত ভেীভায ভয়ধ্য রফা প্রতযাী 

এফং দ শনাথীয়দয িন্য টেয়রট 

য়ক্ষাগায চালুকৃত 

তারযখ ১ ৩০ নয়বম্বয ৩১ রডয়ম্বয ৩১ িানুোরয - - 

রফায ভান ম্পয়কশ রফাগ্রীতায়দয 

ভতাভত রযফীক্ষয়ণয ব্যফস্থা চালু কযা 

রফায ভান ম্পয়কশ রফাগ্রীতায়দয ভতাভত 

রযফীক্ষয়ণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযখ ১ ৩০ নয়বম্বয ৩১ রডয়ম্বয ৩১ িানুোরয - - 

অরথ শক ব্যফস্থানায 

উন্নেন 
১ রডট অরত্ত রনষ্পরত্ত কাম শক্রয়ভয  উন্নেন ফেয়য রডট অরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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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। 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

................................                                                             ১৪ জুরাই, ২০১৬ 

প্রধান ফয়রায রযদ শক                                                                        তারযে    

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়            

  

 

 

 

........................                       ১৪ জুরাই, ২০১৬ 

ররনয়য রিফ                                                                                    তারযে  

রল্প ভন্ত্রণারয়             
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াংদমাজনী-২: কভ শম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত এয 

রফফযণ: 

ক্ররভক 

নং 

কাম শক্রভ  কভ শম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফােনকাযী 

আউরনট 

রযভা িরত 

ও উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

০১ সযরজদেদনয 

উদেদশ্য ফয়রায 

রযদ শন 

রযদর শত ফেরায তফধ ও ভানম্মত ফেরায 

ব্যফায়যয উয়েয়ি 

রনফন্ধনকৃত ফেরাযমূ 

রযদ শনপূফ শক রনফন্ধন 

কযা ে। 

 

প্রধান ফেরায 

রযদ শয়কয 

কাম শারে 

ংখ্যা ও 

ফারল শক 

প্ররতয়ফদন 

 

০২ রযরিয়েন প্রদান প্রদত্ত রযরিয়েন 

০৩ নফায়দনয উদেদশ্য 

ফয়রায রযদ শন 

রযদর শত ফেরায রল্প কাযখানাে স্থারত 

ফেরাযমূয়য  রনযাত্তায 

রয়ক্ষয রনফন্ধনকৃত 

ফেরাযমূ  ফেয়য 

কভয়ক্ষ ১ফায 

রযদ শনপূফ শক নফােন 

কযা ে। 

 

প্রধান ফেরায 

রযদ শয়কয 

কাম শারে 

ংখ্যা ও 

ফারল শক 

প্ররতয়ফদন 

 

০৪ নফােন নদ প্রদান প্রদত্ত নদ 

০৫ স্থানীয়বাদফ ফয়রায 

ততরযয উদেদশ্য 

রযদ শন 

রযদর শত ফেরায অভদানী রনব শযতা করভয়ে 

তফয়দরক মুদ্রা াশ্রয়েয 

উয়েয়ি স্থানীেবায়ফ 

ততরয ফেরাযমূ 

রযদ শনপূফ শক 

াটি শরপয়কট প্রদান কযা 

ে। 

 

প্রধান ফেরায 

রযদ শয়কয 

কাম শারয়ে গঠিত 

ফেরায রযচাযক 

যীক্ষক ল শদ 

ংখ্যা ও 

ফারল শক 

প্ররতয়ফদন 

 

০৬ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

নদ প্রদান 

প্রদত্ত নদ 

০৭ কাযী ফেরায 

রযচাযকয়দয 

দক্ষতা মাচাআ 

যীক্ষা গ্রণ রনযাদ ফেরায 

রযচাযনা  ও দক্ষ ফেরায 

রযচাযক ততরযয রয়ক্ষয 

যীক্ষা গ্রণপূফ শক 

াটি শরপয়কট প্রদান কযা 

ে। 

প্রধান ফেরায 

রযদ শয়কয 

কাম শারে 

ংখ্যা ও 

ফারল শক 

প্ররতয়ফদন 

 

০৮ দক্ষ রযচাযকয়দয 

নদ প্রদান 

প্রদত্ত নদ 

০৯ রপ ংগ্র অদায়েয রযভাণ ফেরায়যয কাগিত্র 

যীক্ষা-রনযীক্ষা, রযদ শন 

ও রযরিয়েয়নয উয়েয়ি 

রপ অদাে কযা ে। 

প্রধান ফেরায 

রযদ শয়কয 

কাম শারে 

টাকা ও  

ফারল শক 

প্ররতয়ফদন 
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াংদমাজনী-৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায............................. রনকট সুরনরদ শষ্ট কভ শম্পাদন িারদামূ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ ংরিি কাম শক্রভ  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, ফেরায 

রযরিয়েন প্রদান, 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান 

জনফর ও ফাদজট রফলয়ক 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ ও ফাদজট 

অনুদভাদন না দর ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফেরায রযরিয়েন প্রদান, 

স্থানীেবায়ফ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ  ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফেরায 

রযরিয়েন প্রদান, 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান 

জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ অনুদভাদন না 

দর ফাৎরযক ফয়রায রযদ শন, 

ফেরায রযরিয়েন প্রদান, 

স্থানীেবায়ফ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

অথ শ ভন্ত্রণারয় জনফর ও ফাদজট 

রফলয়ক প্রস্তাফ  

ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফেরায 

রযরিয়েন প্রদান, 

ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান 

জনফর ও ফাদজট রফলয়ক 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ ও ফাদজট 

অনুদভাদন না দর ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফেরায রযরিয়েন প্রদান, 

স্থানীেবায়ফ ততরযকৃত ফয়রাদযয 

াটি শরপদকট প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

ফাংরায়দ যকারয কভ শ 

করভন রচফারে 

প্রদয়াজনীয় জনফর 

রনদয়াদগয উদেদশ্য 

যীক্ষা গ্রদণয প্রস্তাফ 

ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, ফেরায 

রযরিয়েন 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, ফেরায 

রযরিয়েন প্রদান, স্থানীেবায়ফ 

ততরযকৃত ফয়রাদযয াটি শরপদকট 

প্রদান ব্যত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

 


