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উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়, যাজাী কভ শম্পাদদনয ারফ শক রিত্র (Overview) 

 

উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়, যাজাী প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য রনয়ন্ত্রনাধীন একটি 

আঞ্চররক অরপ। এ কাম শারয় ফয়রাদযয াদথ াংরিষ্ট জান-ভাদরয রনযাত্তা রনরিত কযায রদক্ষয রনম্ন ফরণ শত প্রধান 

কাম শাফরী ম্পাদন কদযেঃ  

 

(ক) ফয়রায ড্রআং, নিজাআন ও ফয়রায স্থাননয দ্ধনত যীক্ষা ননযীক্ষায ভাধ্যনভ নফ যাচ্চ চা ননরূণপূফ যক 

    রযনজনেননয সুানয প্রদান; 

(খ) ফানল যক নবনিনত ননফনিত ফয়রায নযদ যনপূফ যক নদ নফায়ন; 

(গ) স্থানীয়বানফ ততনযকৃত ফয়রানযয ননভ যাণ নদ প্রদান; 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদ (৩ ফছয) উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়, ঢাকা এয প্রধান অজশনমূেঃ 

 

(১) রফগত ০৩ ফছদয সভাট ৩৬৯ টি ফয়রায রনফন্ধন কযা দয়দছ।  

(২) রফগত ০৩ ফছদয সভাট ২৩২৮ টি ফয়রায নদ নফায়ন কযা দয়দছ।  

 

ভস্যা ও চযানরঞ্জমূঃ 

 

এ কাম যারনয়য কানজয তুরনায় জনফর খুফআ কভ। নফদ্যভান জনফনরয নক্ষ সুষ্ঠুবানফ ফয়রাযমূ নযদ যনপূফ যক 

কামম্পাদন কযা দুরু। ম যাপ্ত জনফনরয বানফ ভানম্মত রফা প্রদান ব্যত নে। তাআ ভানম্মত রফা প্রদাননয 

রনক্ষয জনফর বৃনদ্ধ কযা প্রনয়াজন। 

 

বনফষ্যৎ নযকল্পনাঃ 
 

ফয়রায রযদ শক অন্যান্য আনুলরিক জনফর বৃরদ্ধ কযা। এ কাম শারদয়য কর কাম শক্রভ অদটাদভদনয আওতায় রনদয় 

আা। 

  

 

২০১৯-২০ থ য ফছনযয ম্ভাব্য জযনমূঃ 

(ক) ফয়রায রযনজরেননয অনফদননয ন্যযনতভ ৯৯.৫% অনফদন ননষ্পনিকযণ। 

(খ) ফয়রায নদ নফায়ননয অনফদননয ন্যযনতভ ৯৫% অনফদন ননষ্পনিকযণ। 

(গ) ওয়ান স্ট ারব শদয ৯৯.৫% অনফদন ননষ্পনিকযণ। 
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উক্রভরনকা (Preamble) 

 

উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয Kvh©vj‡qi  cÖvwZôvwbK   দক্ষতা e„w×, ¯”̂QZv I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, 

mykvmb msnZKiY Ges m¤ú‡`i  h_vh_ e¨venvi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g রূকল্প 2021 Gi h_vh_ 

ফাস্তফায়ননয রনক্ষয ঢাকা Gi cÖwZwbwa wnmv‡e   

উ-প্রধান ফয়রায রযদ শক 

 

এফাং 

 

 প্রধান ফয়রায রযদ শক এয ভদে ২৩/০৭/২০২০ ইাং তারযদে এই ফাwl©K Kg©ম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দর নেঃ 



5 

 

সকন-১: 

 উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাh©vরয়, যাজাী এয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), 

সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাh©vফরর : 

 

১.১ : রূকল্প (Vision):  

 সদদ ভানম্মত ও রনযাদ ফয়রায।   

 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission) :  

 রযদ শন ও যীক্ষন এফাং ফয়রায নযচাযক দ্বাযা ফয়রায নযচাjনায ভাধ্যনভ ভানম্মত ফয়রায 

ততনয ও ননযািা নননিতকযণ। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

          ১.৩.১ প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাh©vরদয়য সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১। রদন ভানম্মত, তফধ ফয়রায ব্যফায নননিতকযণ। 

২। চাতানর ব্যফহৃত ফয়রায ননফিননয অওতায় অনা। 

৩। কাম যরনয়য ক্ষভতা বৃনদ্ধ 
 

          ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। দাপ্তনযক কভ যকানে স্বেতা বৃনদ্ধ ও জফাফনদন নননিতকযণ। 

২। কভ যম্পাদনন গনতীরতা অনয়ন ও রফায ভান বৃনদ্ধ। 

৩। অনথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ Kvh©vewj (Functions) : 

(1) ফয়রাদযয ড্রইাং, রিজাইন যীক্ষণ ও ফয়রায রযদ শনপূফ শক সযরজদেন প্রদান; 

(2) ফারল শক রবরত্তদত ফয়রায রযদ শনপূফ শক ফয়রায ব্যফাদযয প্রতযয়নত্র নফায়ন; 

(3) স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত ফয়রাদযয রযদ শনকাযী কর্তশক্ষ রদদফ রনভ শাণ নদ প্রদান।
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সকন-২ 

সকৌরগত উদেশ্য Kg©ম্পাদন সূিক, Kvh©µg, অগ্রারধকায এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম শক্রভ 

(Activities) 

কভ শম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধনত 

একক 

(Unit) 

কভ শ ম্পাদন 

সূিদকয ভান  

(Weight of 

Performance 

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 

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 

রদন 

ভানম্মত, 

তফধ ফয়রায 

ব্যফায 

নননিতকযণ। 

৩০ 

[১.১] ফয়রায 

রনফন্ধদনয আদফদন 

রনষ্পরত্ত 

[১.১.১] 

অনফদন 

ননষ্পনিয ায 

ক্রভপুনঞ্জভূত % ১০ ৮৯ ৯৯ ৯৯.৫ ৯৯.৪ ৯৯.৩ ৯৯.২ ৯৯.১ ৯৯.৬ ৯৯.৭ 

[১.২] ফয়রায 

নদ নফায়দনয 

আদফদন রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] 

অনফদন 

ননষ্পনিয ায 

ক্রভপুনঞ্জভূত % ১০ ৯১ ৮৪ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ ৮৭ ৯৬ ৯৭ 

[১.৩] ওয়ান স্ট 

ারব শদয আদফদন 

রনস্পরত্ত  

[১.২.১] 

অনফদন 

ননষ্পনিয ায  

ক্রভপুনঞ্জভূত % ১০ - - ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০ ১০০ 

চাতানর 

ব্যফহৃত 

ফয়রায 

ননফিননয 

অওতায় 

অনা। 

২৫ 

[২.১] চাতানর 

ব্যফহৃত ফয়রায 

রনফব্ধদন 

উদ্বুদ্বকযদণ বায 

আদয়াজন 

[২.১.১] 

অনয়ানজত 

বা 

ভনি ংখ্যা ১৫ - - ১ - - - - - - 

[২.২] চাতানর 

ব্যফহৃত ফয়রায 

ননফিন  

[২.২.১] 

ননফনিত 

ফয়রায 

ভনি ংখ্যা ১০ - - ১৫ ১২ ১০ ৮ ৫ ২০ ২৫ 

কাম যরনয়য 

ক্ষভতা 

বৃনদ্ধ 

২০ 

[৩.১] ব্যনি 

রকনিক 

কভ যনযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] প্রাপ্ত 

নম্বয (ায) 
ক্রভপুনঞ্জভূত % ২০ - - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬ ৯৮ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কাম শক্রভ 

(Activities) 

কভ শম্পাদনসুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ শম্পাদনসূিদকযভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ শকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

জফাফরদর রনরিতকযণ 

১১ 

[১.১] ফানল যক কভ যম্পাদন চুনি 

(এনএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এরএ’য কর তত্রভারক 

প্রনতনফদন ওনয়ফাআনে প্রকানত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা 

অনুরিত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাচায/উিভ চচ যায নফলনয় 

ংীজননদয নে ভতনফননভয় 
[১.২.১] ভতরফরনভয় বা অনুরিত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] নবনমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা 

নফলনয়  রফাগ্রীতা /ংীজননদয 

ফনতকযণ 

[১.৩.১]অফরতকযণ বা আদয়ারজত 
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - 

- 

[১.৪] রফা প্রদান প্রনতশ্রুনত নফলনয়  

রফাগ্রীতানদয ফনতকযণ  
[১.৪.১]অফরতকযণ বা আদয়ারজত   

         ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

ংক্রান্ত তৈভানক প্রনতনফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযনক্ষয ননকে রপ্রযণ 

[১.৫.১]  তৈভানক প্রনতনফদন রপ্রনযত 
        ংখ্যা  ২ ৪ ৩   

 

[২] কভ শম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

সফায ভান বৃরদ্ধ 

৮ 

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

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদযাগ িালুকৃত 

াংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ শিাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রনতযক  কভ যচানযয জন্য 

প্রনক্ষণ অনয়ানজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ 

৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ রগ্রি ও 

তদুর্ধ্যপ্রনতযককভ যচাযীনক এনএ নফলনয়  

প্রদি প্রনক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ শিাযীদক এরএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

ভাঠ ম যানয়য আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১  



8 

 

[৩] আরথ শক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফারল শক ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল শক উন্নয়ন কভ শসূরি 

(এরির)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল শক উন্নয়ন কভ শসূরি (এরির) 

/ফাদজট ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] নিে অনি ননষ্পনি 

কাম যক্রনভয উন্নয়ন 
[৩.৩.১] নিে অনি ননষ্পনিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃতস্থাফয ও স্থাফয 

ম্পনিয তানরকা উধ যতন নপন রপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পনিয তানরকা উধ যতন নপন রপ্রনযত 
তানযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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াংদমাজনী-১: কg©ম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ: 

ক্রনভক 

নং 

কাম যক্রভ   কভ যম্পাদন 

সূচকমূ 

নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

আউননে 

নযভা দ্ধনত 

ও উাি সূৈ 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

০১ ফয়রায 

রনফন্ধদনয  

আদফদন 

রনষ্পরত্ত 

অনফদন 

ননষ্পনিয ায 

ফয়রায ননফিননয অনফদন 

মাচাআপূফ যক ফয়রায নযদ যন কনয 

অনফদন ননষ্পনি কযা। 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

নযদ যনকয 

কাম শারয় 

ংখ্যা ও ফানল যক 

প্রনতনফদন 

 

০২ ফয়রায নদ 

নফায়দনয 

আদফদন 

রনষ্পরত্ত 

অনফদন 

ননষ্পনিয ায 

ফয়রায নফায়ননয অনফদন 

মাচাআপূফ যক ফয়রায নযদ যন কনয 

অনফদন ননষ্পনি কযা 

 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

নযদ যনকয 

কাম শারয় 

ংখ্যা ও ফানল যক 

প্রনতনফদন 

 

০৩ ওয়ান স্ট 

ানব যনয 

অনফদন ননস্পনি 

 

অনফদন 

ননস্পনিয ায 

ওয়ান স্ট ানব যনয অনফদন 

মাচাআপূফ যক ফয়রায নযদ যন কনয 

অনফদন ননষ্পনি কযা 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

নযদ যনকয 

কাম শারয় 

ংখ্যা ও ফানল যক 

প্রনতনফদন 

 

০৪ চাতানর ব্যফহৃত 

ফয়রায ননফিনন 

উদ্বুদ্ধকযনণ 

বায অনয়াজন 

আদয়ারজত 

বা 

ভানম্মত ফয়রায ব্যফানয 

উদ্বুদ্ধকযনণয জন্য বায অনয়াজন 

কযা 

 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

নযদ যনকয 

কাম শারয় 

ংখ্যা ও ফানল যক 

প্রনতনফদন 

 

০৫ চাতানর ব্যফহৃত 

ফয়রায ননফিন 

ননফনিত 

ফয়রায 

চাতানর ব্যফানযয  জন্য ভানম্মত 

ফয়রায ননফিন কযা 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

নযদ যনকয 

কাম শারয় 

ংখ্যা ও ফানল যক 

প্রনতনফদন 

 

০৬ ব্যনি রকনিক 

কভ যনযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

প্রাপ্ত নম্বয 

(ায) 

এ কাম যারনয়য কাম যক্রনভ স্বেতা ও 

জফাফনদনতা নননিত কযায জন্য 

ব্যনি রকনিক কভ যনযকল্পনা 

প্রণয়ন কযা 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

নযদ যনকয 

কাম শারয় 

ংখ্যা ও ফানল যক 

প্রনতনফদন 

 

 

 

 



11 

 

াংদমাজনী-২: অন্য ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয রনকট সুরনরদ শষ্ট কg©ম্পাদন িারদামূ 

প্ররতিাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম শক্রভ কভ শম্পাদন সূিক 
উি প্ররতিাদনয রনকট 

িারদা/প্রতযাা 
িারদা প্রতযাায/সমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

প্রধান ফয়রায 

নযদ যনকয কাম যারয় 
জনফর নননয়াগ 

শুণ্য নদয নফযীনত 

নননয়াগ প্রদান 

নননয়ানগয জন্য ছাড়ৈ, 

ফানজনে প্রনয়াজনীয় থ য 

ফযাদ্দ ও মথাভনয় ংনিি 

জনফর রনদয়াগ প্রদান 

ফয়রায রনফন্ধন, ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন ও স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত 

ফয়রায রযদ শনপূফ শক নদ প্রদাদনয 

জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কযা 

প্রদয়াজন। 

সুিুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

নল্প ভন্ত্রণারয় 

 
জনফর নননয়াগ 

শুণ্য নদয নফযীনত 

নননয়াগ প্রদান 

নননয়ানগয জন্য ছাড়ৈ, 

ফানজনে প্রনয়াজনীয় থ য 

ফযাদ্দ ও মথাভনয় ংনিি 

জনফর রনদয়াগ প্রদান 

ফয়রায রনফন্ধন, ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন ও স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত 

ফয়রায রযদ শনপূফ শক নদ প্রদাদনয 

জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কযা 

প্রদয়াজন। 

সুিুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

ফাংরানদ যকানয 

কভ য কনভন নচফারয় 

জনফর নননয়াগ 
শুণ্য নদয নফযীনত 

নননয়াগ প্রদান 

ংনিি জনফর নননয়ানগয 

জন্য সুারয প্রদান 

ফয়রায রনফন্ধন, ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন ও স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত 

ফয়রায রযদ শনপূফ শক নদ প্রদাদনয 

জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কযা 

প্রদয়াজন। 

সুিুবাদফ কাম শম্পাদ 

ব্যত দফ। 

 

 

  


