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

 

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

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

কাম শাফরীmg~n ম্পাদন কদযেঃ  

(ক) বয়ার ড্রআং, ডডজাআন ও বয়ার স্থাপননর পদ্ধডি পরীক্ষা ডনরীক্ষাপূব বক ররডজনেলননর সুপাডরল প্রদান; 

(খ) বাড বক ডভডিনি বয়ার পডরদল বনপূব বক নবায়ন; 

 

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

 

(১) অরনফরিত ফয়রায মূ যকাযী রনফিদনয আওতায় আনয়ন।  

(২) রফগত ফছয মূদয সরডাং ফয়রাযমূ রযদ শনপূফ শক ারনাগাদ কযণ।  

(৩)  রনফরিত ফয়রায মূদয তথ্য ওদয়ফাইদে ারনাগাদ কযণ।  

 

মস্যা ও চ্যানঞ্জমূঃ 

 

অত্র কাম শারদয়য ফতশভান অগ শাদনাগ্রাভ অনুমায়ী ফ শদভাে জনফর ০৬ জন। অত্র কাম শারদয়য অধীন প্রায় ৫০0টি ফয়রায িালু 

অফস্থায় আদছ মা নফায়দনয উদেদশ্য ফছদয ন্যযনতভ একফায রযদ শন কযদত য়। কভ শযত ০১জন কভ শকতশায দক্ষ 

সুষু্ঠবাদফ অত্র দপ্তদযয আওতাধীন ফয়রায মূ রযদ শন পূফ শক কার্য্শম্পন্ন কযা দূয। ম শাপ্ত জনফদরয অবাদফ 

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

রফরধভারামূ যুদগাদমাগী কযা প্রদয়াজন। 

 

ভডবষ্যৎ পডরকল্পনাঃ 

 

উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়, যাজাী AÂ‡ji কাম শক্রভ সুষু্ঠবাদফ ম্পাদদনয জন্য সভাে জনফদরয াংখ্যা 

ন্যযনতভ ২৩ জদন উন্নীত কযা। ফয়রায রযদ শকগদণয দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয সদদ ও সদদয ফাইদয প্ররক্ষদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা।  

 

 

২০১৫-১৬ র্ ব বছনরর ম্ভাব্য জবনমূঃ 

 ত্র কায বানয়র শূন্য পদ গুনা পূরণ করা ম্ভব নি পানর। 

 রেক রাল্ডারনদর ানর্ মিডবডনময় ভার মাধ্যনম বয়ার ডবয়ক গণনচ্িনিা বৃডদ্ধ পানব। 
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উক্রভরনকা (Preamble) 

 

উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়, যাজাী এয প্ররতরনরধ রাদফ  

উ-প্রধান ফয়রায রযদ শক 

 

এফাং 

 

 প্রধান ফয়রায রযদ শক  এয ভদে              তারযদে এই ফারল শক কভ শম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত 

র। 

 

 এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দর নেঃ 
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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 যীক্ষন এফাং ডনর্ বাডরি ব্যডি কর্তবক বয়ার পডরচ্ারনার মাধ্যনম মানম্মি বয়ার 

ব্যবারপূব বক ডনরাপিা ডনডিিকরণ। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

          ১.৩.১ অত্র কাম শারদয়য সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১। মানম্মি বয়ার ব্যবার ডনডিি করা। 

২। রদনল ববর্ বয়ার ডনডিি করা।  

 

          ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। দক্ষিার ানর্ বাড বক কম বম্পাদন চুডি বাস্তবায়ন। 

২। উদ্ভাবন ও প্রডিকানরর মাধ্যনম রবার মাননান্নয়ন। 

৩। দক্ষিা ও বনডিকিার উন্নয়ন। 

৪। িথ্য ডর্কার ও স্বপ্রনণাডদি িথ্য প্রকাল বাস্তবায়ন। 

৫। অডর্ বক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম শাফরর (Functions) : 

১. বাড বক ডভডিরি বয়ার পডরদল বনপূব বক নদপত্র প্রদান; 

২. বয়ার ড্রআং, ডডজাআন ও বয়ার স্থাপননর পদ্ধডি পরীক্ষা, ডনরীক্ষা ও পডরদল বনপূব বক ররডজনেলন 

প্রদান; 

৩. পডরশুদ্ধ পাডন ব্যবানরর মাধ্যনম রে প্রডিনরানর্ বয়ার ব্যবারকারীনদর পরামল ব প্রদান; 

৪. চ্ালু বয়ানরর ডেম পরীক্ষাকরণ; 
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সকন-২ 

 

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 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ শ ম্পাদন সূিদকয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজশন 

রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদেরযয়া ভান/২০১6-

১7(Target/Criteria Value for 

FY 2016-17) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৭-১৮  

প্রদক্ষন 

(Projection)  

    2018-19 

মন্তব্য  

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

রম’১৬ পয বন্ত 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ িররত 

ভান 

িররত 

ভাদনয রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মানম্মি বয়ার 

ব্যবার ডনডিি 

করা 

 

৫০ 

 

সযরজরিকৃত 

ফয়রায নফায়ন  

ফয়রায নফায়ন   াংখ্যা ৫০ ৪১২ 396 500 480 470 460 450 ৫৫0 ৬০০  

রদনল ববর্ বয়ার 

ডনডিি করা 

৩৫ 

 

 ভানম্মত 

ফয়রায রনফিন  

বয়ার ডনবন্ধন  াংখ্যা ৩৫ ৪০ 69 60 5৮ ৫৭ 56 ৫৫ 65 70 **  

 

** মন্তব্যঃ বয়ার ব্যবার রযাগ্য নতুন নতুন ডলল্প কারখানা স্থাডপি ন ত্র কায বায় নি স্থাডপি বয়ার মূনর ডনবন্ধন ডননি য়। ফন প্রডি বছর বয়ার ডনবন্ধন প্রদাননর ডবয় টি ডলল্প কারখানার চ্াডদার 

উপর ডনভ বরলী। ডবর্ায় , বয়ার ডনবন্ধন প্রদাননর ংখ্যা পূনব বআ ঠিকভানব ডনরূপণ করা ম্ভব নয়। িাআ ২১৬-১৭ র্ ব বছনরর কম বম্পাদন সূচ্নকর ংখ্যা ির্া ক্ষযমাত্রা ডলল্পায়ননর গডির্ারা ও ডনবডন্ধি /ববর্ 

বয়ানরর ংখ্যা পয বানাচ্না কনর অনুমাডনকভারব ডনর্ বারণ করা নয়নছ।  
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মাঠ পয বানয়র কায বানয়র অবডিক রকৌলগি উনেিমূ  

(রমাট মান-১৫) 

কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

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 PI) 

রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদেরযয়া ভান-২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অাধাযণ 

(excellent) 

অরত উত্তভ 

(very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষিার নে বাড বক 

কম বম্পাদন চুডি 

বাস্তবায়ন 

৩ 

২০১৬-১৭ র্ ববছনরর খড়া বাড বক কম বম্পাদন চুডি 

দাডখ 

ডনর্ বাডরি ময়ীমার মনধ্য খড়া চুডি মন্ত্রণায়/ডবভানগ 

দাডখকৃি 
িাডরখ ১ ২২ রম ২৪ রম ২৫ রম ২৬ রম ২৯ রম 

২০১৬-১৭ র্ ববছনরর বাড বক কম বম্পাদন চুডি 

বাস্তবায়ন পডরবীক্ষণ 
বত্রমাডক প্রডিনবদন দাডখকৃি ংখ্যা 

১ 
৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ র্ ববছনরর বাড বক কম বম্পাদন চুডির 

র্ ববাড বক  মূল্যায়ন প্রডিনবদন দাডখ 

ডনর্ বাডরি িাডরনখ র্ ববাড বক মূল্যায়ন প্রডিনবদন 

দাডখকৃি 
িাডরখ 

১ 
১৫ জানুয়াডর 

১৬ 

জানুয়াডর 

১৭ 

জানুয়াডর 

১৮ 

জানুয়াডর 

১৯ 

জানুয়াডর 

দক্ষিা ও বনডিকিার 

উন্নয়ন 
৩ 

রকাডর কম বম্পাদন ব্যবস্থাপনা ংক্রান্ত প্রডলক্ষণ 

ডবডভন্ন ডবনয় কম বকিবা/কম বচ্ারীনদর জন্য প্রডলক্ষণ 

অনয়াজন 

প্রডলক্ষনণর ময় জনঘণ্টা 

১ 
৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জািীয় শুদ্ধাচ্ার রকৌল বাস্তবায়ন 

২০১৬-১৭ র্ ববছনরর শুদ্ধাচ্ার বাস্তবায়ন কম বপডরকল্পনা 

এবং বাস্তবায়ন পডরবীক্ষণ কাঠানমা প্রণীি ও দাডখকৃি 
িাডরখ 

১ 
১৫ জুাআ ৩১ জুাআ - - - 

ডনর্ বাডরি ময়ীমার মনধ্য বত্রমাডক পডরবীক্ষণ প্রডিনবদন 

দাডখকৃি 
ংখ্যা  

১ 
৪ ৩ ২ - - 

িথ্য ডর্কার ও 

স্বপ্রনণাডদি িথ্য প্রকাল 

বাস্তবায়ন 

১ িথ্য বািায়ন ানাগাদকরণ িথ্য বািায়ন ানাগাদকৃি % 

১ 
প্রডি মানর 

১ম প্তা 

প্রডি মানর 

২ প্তা  

প্রডি 

মানর ৩ 

প্তা 
- - 

কায বপদ্ধডি ও রবার 

মাননান্নয়ন 
৪ 

ডপঅরএ শুরুর ২ মা পূনব ব ংডিষ্ট কম বচ্ারীর 

ডপঅরএ, ছুটি নগদায়ন ও রপনলন মঞ্জুডরপত্র যুগপৎ 

জাডর ডনডিিকরণ 

ডপঅরএ শুরুর ২ মা পূনব ব ংডিষ্ট কম বচ্ারীর ডপঅরএ, 

ছুটি নগদায়ন ও রপনলন মঞ্জুডরপত্র যুগপৎ জাডরকৃি 
% 

১ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

রবা প্রডক্রয়ায় উদ্ভাবন কায বক্রম বাস্তবায়ন 

কমপনক্ষ একটি নাআনন রবা চ্ালুকৃি িাডরখ 
১ 

৩১ ডডনম্বর 
৩১ 

জানুয়াডর 

২৮ 

রফব্রুয়াডর 
- - 

কমপনক্ষ ১টি রবা প্রডক্রয়া জীকৃি িাডরখ 
১ 

৩১ ডডনম্বর 
৩১ 

জানুয়াডর 

২৮ 

রফব্রুয়াডর 
- - 

ডভনযাগ প্রডিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ডনষ্পডির ডভনযাগ % 
১ 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০  
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

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 PI) 

রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদেরযয়া ভান-২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অাধাযণ 

(excellent) 

অরত উত্তভ 

(very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কম ব পডরনবল উন্নয়ন ৩ 

ডফ ভবন ও অডেনা পডরচ্ছন্ন রাখা  ডনর্ বাডরি ময়ীমার মনধ্য ডফ ভবন ও অডেনা পডরচ্ছন্ন 
িাডরখ 

১ ৩১ ডডনম্বর 
৩১ 

জানুয়াডর 

২৮ 

রফব্রুয়াডর 
- - 

রবা প্রিযালী এবং দল বনার্ীনদর জন্য টয়নট 

নপক্ষাগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা 

ডনর্ বাডরি ময়ীমার মনধ্য রবা প্রিযালী এবং 

দল বনার্ীনদর জন্য টয়নট নপক্ষাগার চ্ালুকৃি  

িাডরখ ১ 
৩১ ডডনম্বর 

৩১ 

জানুয়াডর 
২৮ 

রফব্রুয়াডর - - 

রবার মান ম্পনকব রবাগ্রীিানদর মিামি 

পডরবীক্ষনণর ব্যবস্থা চ্ালু করা  

রবার মান ম্পনকব রবাগ্রীিানদর মিামি পডরবীক্ষনণর 

ব্যবস্থা চ্ালুকৃি  
িাডরখ 

১ 
৩১ ডডনম্বর 

৩১ 

জানুয়াডর 
২৮ 

রফব্রুয়াডর - - 

অডর্ বক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 
১ ডডট অপডি ডনষ্পডি কায বক্রনমর উন্নয়ন বছনর ডডট অপডি ডনষ্পডিকৃি  % 

১ 
৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আরভ, উ-প্রধান ফয়রায রযদ শক, উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়, যাজাী এয  প্ররতরনরধ 

রাদফ প্রধান ফয়রায রযদ শক এয রনকে অঙ্গীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ শত পরাপর অজশদন দিষ্ট 

থাকফ। 

 

আরভ, প্রধান ফয়রায রযদ শক, উ-প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয়, যাজাী এয রনকে অঙ্গীকায 

কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ শত পরাপর অজশদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 
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াংদমাজনী-২: কভ শম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ: 

ক্রডমক 

নং 

কায বক্রম  কম বম্পাদন 

সূচ্কমূ 

ডববরণ বাস্তবায়নকারী 

দপ্তর/ংস্থা 

পডরমাপ পদ্ধডি ও 

উপাি সূত্র 

ার্ারণ 

মন্তব্য 

০১ সযরজরিকৃত 

ফয়রায 

নফায়ন  

ফয়রায নফায়ন   ডলল্প কারখানায় স্থাডপি বয়ারমূনর  

ডনরাপিার নক্ষয ডনবন্ধনকৃি 

বয়ারমূ  বছনর কমপনক্ষ ১বার 

পডরদল বনপূব বক নবায়ন করা য়। 

প্রর্ান বয়ার 

পডরদল বনকর 

কায বায় 

ংখ্যা ও বাড বক 

প্রডিনবদন 

 

০২ ভানম্মত 

ফয়রায 

রনফিন  

বয়ার ডনবন্ধন  ববর্ ও মানম্মি বয়ার ব্যবানরর 

উনেনি ডনবন্ধনকৃি বয়ারমূ 

পডরদল বনপূব বক ডনবন্ধন করা য়। 

প্রর্ান বয়ার 

পডরদল বনকর 

কায বায় 

ংখ্যা ও বাড বক 

প্রডিনবদন 
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াংদমাজনী-৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয রনকে সুরনরদ শষ্ট কভ শম্পাদন িারদামূ  

প্ররতষ্ঠাদনয ধযণ াংরিষ্ট কাম শক্রভ 
াংরিষ্ট কভ শম্পাদন 

সূিক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে 

াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয় রফবাদগয 

িারদা 

িারদা প্রতযাায/সমৌরিকতা 

উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকে িারদায ভাত্রা 

উদেে করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

রল্প ভন্ত্রণারয় সযরজরিকৃত ফয়রায 

নফায়ন, 

ভানম্মত ফয়রায রনফিন   

ফয়রায নফায়ন,  

বয়ার ডনবন্ধন  

 

জনফর ও ফাদজে রফলয়ক 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ ও 

ফাদজে অনুদভাদন না দর 

ফাৎরযক ফয়রায রযদ শন, 

বয়ার ররডজনেলন প্রদান 

প্রদান ব্যত দফ। 

২৫% সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় সযরজরিকৃত ফয়রায 

নফায়ন, 

ভানম্মত ফয়রায রনফিন   

ফয়রায নফায়ন,  

বয়ার ডনবন্ধন  

 

জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

জনফর রফলয়ক প্রস্তাফ 

অনুদভাদন না দর ফাৎরযক 

ফয়রায রযদ শন, বয়ার 

ররডজনেলন প্রদান ব্যত দফ। 

২৫% সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

অথ শ ভন্ত্রণারয় সযরজরিকৃত ফয়রায 

নফায়ন, 

ভানম্মত ফয়রায রনফিন   

ফয়রায নফায়ন,  

বয়ার ডনবন্ধন  

 

জনফর ও ফাদজে রফলয়ক 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ ও 

ফাদজে অনুদভাদন না দর 

ফাৎরযক ফয়রায রযদ শন, 

বয়ার ররডজনেলন প্রদান 

ব্যত দফ। 

২৫% সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

বাংানদল রকাডর 

কম ব কডমলন ডচ্বায় 

সযরজরিকৃত ফয়রায 

নফায়ন, 

ভানম্মত ফয়রায রনফিন   

ফয়রায নফায়ন,  

বয়ার ডনবন্ধন  

 

প্রদয়াজনীয় জনফর 

রনদয়াদগয উদেদশ্য যীক্ষা 

গ্রণপূফ শক রনদয়াদগয 

সুারয রল্প ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ 

প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ না 

দর ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন, বয়ার ররডজনেলন 

প্রদানব্যত দফ। 

২৫% সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদন 

ব্যত দফ। 

 

 

  


