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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 সরকোপর দপ্তর /সংস্থোসমূমহর প্রোপেষ্ঠোপনক দক্ষেো বৃপি , স্বচ্ছেো ও জর্োর্পদপহ যজোরদোর করো , সুশোসন 

সংহেকরণ এর্ং সম্পমদর  েো ে ব্যর্হোর পনপিেকরমণর েোধ্যমে রূিকল্প ২০২১ এর  েো ে র্োস্তর্োয়মনর লমক্ষে- 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শক 

 

এফাং 

 

 রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয়  এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয ২৩ তারযদে এই ফারল শক কভ শম্পাদন 

চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দর নঃ 
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প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় এয কভ শম্পাদদনয ারফ শক রিত্র  

(Overview of the performance of Office of the Chief Inspector of Boilers) 
 

 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় রল্প ভন্ত্রণারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন একটি কারযগরয দপ্তয। এ কাম শারয় ফয়রায 

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

 

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

সোম্প্রপেক র্ছরসমূমহ (৩ র্ছর) যেোট ২২৮৯ টি র্য়লোর পনর্ন্ধন , যেোট ১৬০০৬ টি র্য়লোর সনদ নর্োয়ন করো 

হময়মছ,  ো APA যেোেোমর্ক লক্ষেেোত্রোর শেভোগ পজবে হময়মছ । র্য়লোর িপরচোরক য োগ্যেো সনদ প্রদোমনর 

উমেমে ০৯ টি িরীক্ষোর গ্রহমণর লক্ষেেোত্রোর  পর্িরীমে ০৯টি িরীক্ষো গ্রহণ করো হময়মছ । এছোড়ো স্থোনীয়ভোমর্ 

তেপরকৃে ৭৮১টি র্য়লোমরর পনে বোণ সনদ প্রদোন  করো হময়মছ এর্ং  র্য়লোমরর েথ্য সম্বপলে ‘র্য়লোর এেোিস’ 

নোমে একটি এেোিস  তেপর করো হময়মছ। ফমল যেোর্োআল এর েোধ্যমে র্য়লোর পর্ষয়ক সকল েথ্য জোনো সম্ভর্ 

হমচ্ছ। 
 

 
 

 

সেস্যো ও চেোযলঞ্জসমূহ: 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয় রনফরিত ফয়রাদযয াংখ্যা (১১,৬৫৬ টি) রফদফিনায় ফয়রায রযদ শক (৪ 

জন), নদত্রধাযী ফয়রায রযিাযক (৬৯৮৩ জন) ও অন্যান্য জনফদরয অপ্রতুরতা। পিক পুরোেন  অআন 

(র্য়লোর অআন , ১৯২৩) ও পর্পিেোলো সমূহ অধুপনক ও যুমগোিম োগী  েোমনর যস র্ো প্রদোমন  একটি র্ড় ন্তরোয় 

এর্ং সোরোমদমশ প্রময়োজনীয় সংখ্যক অঞ্চপলক কো বোলয় নো েোকোয় কোপিে যসর্ো প্রদোন করো সম্ভর্ হমচ্ছ নো। 

 

 

 

ভপর্ষ্যৎ িপরকল্পনো: 

প্রিোন র্য়লোর িপরদশ বমকর কো বোলময়র িীন নতুন নতুন অঞ্চপলক কো বোলয় স্থোিন। র্য়লোর িপরদশ বকসহ  

ন্যোন্য অনুষপি ক জনর্ল বৃপি। র্য়লোর অআন ও পর্পিেোলোসমূহ  অধুপনক ও যুমগোিম োগীকরণ এর্ং  এ 

কাম শারদয়য কর কাম শক্রভ অদটাদভদনয আওতায় রনদয় আা। 

 

 

২০১৯-২০ ে ব র্ছমরর সম্ভোব্য প্রিোন জবনসমূহ: 

র্য়লোর যরপজমেশন, সনদ নর্োয়ন ও স্থোনীয়ভোমর্ র্য়লোর তেপরর অমর্দমনর ন্যেনেে ৭০% অমর্দন পনষ্পপিকরণ। 

প্রিোন র্য়লোর িপরদশ বমকর কো বোলময়র িীন খুরনা, যাংপুয, ভয়ভনরাং, রদরট, গাজীপুয, নাযায়নগঞ্জ ও  

নযরাংদী সজরায় ০৭ টি নতুন আঞ্চররক কাম শারয় স্থানপূফ শক কাম শক্রভ শুরু কযা এফাং প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলময়র শূন্য িমদর ন্যেনেে ৬৫% িদ পূরণ করো। 
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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):  

 ভানম্মত ও রনযাদ ফয়রায।  

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission) :  

 রযদ শন ও যীক্ষণ এফাং র্য়লোর িপরচোরক দ্বোরো র্য়লোর িপরচোলনোর েোধ্যমে েোনসম্মে র্য়লোর তেপর 

ও পনরোিিো পনপিেকরণ। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

          ১.৩.১ প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১। যদমশ তর্ি ও েোনসম্মে র্য়লোর ব্যর্হোর পনপিেকরণ।  

২। প্রিোন র্য়লোর িপরদশ বমকর কো বোলময়র সক্ষেেো বৃপি। 

 

          ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। দোপ্তপরক কে বকোমে স্বচ্ছেো বৃপি ও জর্োর্পদপহ পনপিেকরণ। 

২। কে বসম্পোদমন গপেশীলেো অনয়ন ও যসর্োর েোন বৃপি। 

৩। অপে বক ও সম্পদ ব্যর্স্থোিনোর উন্নয়ন। 

 

১.৪ প্রধান কাম শাফরর (Functions) : 

(1) ফয়রায আভদারনয জন্য ছাড়ত্র  (NOC) প্রদান; 

(2) ফয়রাদযয ড্রইাং, রডজাইন যীক্ষণ ও ফয়রায রযদ শনপূফ শক সযরজদেন প্রদান; 

(3) ফারল শক রবরিদত ফয়রায রযদ শনপূফ শক ফয়রায ব্যফাদযয প্রতযয়নত্র নফায়ন; 

(4) স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত ফয়রাদযয রযদ শনকাযী কর্তশক্ষ রদদফ নদ প্রদান এফাং 

(5) ফয়রাদযয কাদজ রনদয়ারজত রক্ষানরফদদয যীক্ষা গ্রণপূফ শক কৃতকাম শ প্রাথীদদয ফয়রায রযিাযক 

নদ প্রদান। 
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সকন-২ 

দপ্তয/াংস্থায রফরবন্ন কাম শক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 চূড়ান্ত পরাপর/ 

প্রবাফ  

(Outcome/ 

Impact) 

কভ শম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

প্রকৃত  রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন রনধ শারযত রক্ষভাত্রা অজশদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উািসূত্র 

(Source 

of Data) ২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পনর্পন্ধে র্য়লোর এর 

দুঘ বটনো হ্রোস 

দুঘ বটনোর হোর % ০.০০৯২ ০ ০ ০ ০ 

পশল্প েন্ত্রণোলয়, ে ব েন্ত্রণোলয়, 

অআন েন্ত্রণোলয়, র্োংলোমদশ 

সরকোপর কে ব কপেশন 

র্োপষ বক 

প্রপেমর্দন 
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সকন-৩ 
 

সকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম শক্রভ, কভ শম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত 

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 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজশন রক্ষযভাত্রা/রনণ শায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection)  

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection)  

২০২১-২২ 

েন্তব্য 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ ি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 

[১] যদমশ তর্ি 

ও েোনসম্মে 

র্য়লোর ব্যর্হোর 

পনপিেকরণ 

৬০ 

[১.১] ফয়রায 

রনফিদনয জন্য 

আদফদন রনষ্পরি 

[১.১.১] অমর্দন 

পনষ্পপির হোর 
% ১৫ ৮৭ ৯২.৫ ৯৫ ৯৪ ৯৩.৫ ৯৩ ৯২.৫ ৯৬ ৯৭ 

 

[১.২] ফয়রায নদ 

নফায়দনয আদফদন 

রনষ্পরি 

[১.২.১] অমর্দন 

পনষ্পপির হোর 
% ১৫ ৬৫ ৯০ ৯৩ ৯২.৫ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৪ ৯৫  

[১.৩] র্য়লোর 

িপরচোরক সনদ 

প্রদোমনর উমেমে 

িরীক্ষোর অময়োজন 

[১.৩.১]  িরীক্ষো 

গৃহীে 
সংখ্যো ১৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

 

[১.৪] স্থানীয়বাদফ 

ফয়রায ততরযয আদফদন 

রনষ্পরি 

[১.৪.১] অমর্দন 

পনষ্পপির হোর 
% ১৫ ৮৯ ৮০ ৯০ ৮৭ ৮৪ ৮২ ৮০ ৯২ ৯৪ 

 

[২] প্রিোন 

র্য়লোর 

িপরদশ বমকর 

কো বোলময়র 

সক্ষেেো বৃপি 

 

১৫ 

 

[২.১] অঞ্চপলক 

কো বোলয় স্থোিন ও 

কো বক্রে শুরু   

[২.১.১] অঞ্চপলক 

কো বোলয় স্থোিন 
েোপরখ ২ - - ৩১/০৩/২০ ১৫/০৪/২০ ৩০/০৪/২০ ১৫/০৫/২০ ৩১/০৫/২০   

 

[২.১.২] কো বক্রে 

শুরু 
েোপরখ ২ - - ৩০/০৪/২০ ১৫/০৫/২০ ৩১/০৫/২০ ১৫/০৬/২০ ৩০/০৬/২০   

 

[২.২] জনর্ল 

পনময়োগ 

[২.২.১] শুণ্য 

িমদর পর্িরীমে 

পনময়োগ প্রদোমনর 

হোর 

% ২ - - ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯৫ 
 

[২.৩]  পনময়োগ 

পর্পিেোলো প্রণয়ন 

[২.৩.১] পশল্প 

েন্ত্রণোলয় কর্তবক 

নুমেোদন গৃহীে 

েোপরখ ২ - - ১৫/০৭/১৯ ২০/০৭/১৯ ২৫/০৭/১৯ ৩১/০৭/১৯ ১৫/০৮/১৯   
 

[২.৩.২] 

জনপ্রশোসন 

েন্ত্রণোলময়র 

েেোেে গৃপহে 

েোপরখ ১ - - ১৫/০৯/১৯ ৩০/০৯/১৯ ১৫/১০/১৯ ৩১/১০/১৯ ১৫/১১/১৯   
 

[২.৩.৩] অআন 

েন্ত্রণোলময়র 

েেোেে গৃহীে 

েোপরখ ১ - - ৩১/১২/১৯ ১৫/০১/২০ ৩১/০১/২০ ১৫/০২/২০ ২৮/০২/২০   
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[২.৩.৪] যগমজমট 

প্রকোপশে 
েোপরখ ১ - - ২৮/০২/২০ ১৫/০৩/২০ ৩১/০৩/২০ ১৫/০৪/২০ ৩০/০৪/২০   

 

[২.৪] র্য়লোর অআন, 

২০১৯ প্রণয়ন 

[২.৪.১] পশল্প 

েন্ত্রণোলয় কর্তবক 

নুমেোদন গৃহীে 

েোপরখ ১ - - ১৫/০৯/১৯ ৩০/০৯/১৯ ১৫/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ ১৫/১১/১৯   
 

[২.৪.২] 

র্োংলোভোষো 

র্োস্তর্োয়ন যকোমষ 

যপ্রপরে 

েোপরখ ১ - - ৩১/১০/১৯ ১৫/১১/১৯ ৩০/১১/১৯ ১৫/১২/১৯ ৩১/১২/১৯   
 

[২.৪.৩] নীপেগে 

নুমেোদমনর জন্য 

েপন্ত্রসভোয় 

উিস্থোপিে 

েোপরখ ১ - - ৩১/১২/১৯ ১৫/০১/২০ ৩১/০১/২০ ১৫/০২/২০ ২৮/০২/২০   
 

[২.৪.৪] যভটিং 

এর জন্য অআন 

েন্ত্রণোলময় যপ্রপরে 

েোপরখ ১ - - ২৮/০২/২০ ০৭/০৩/২০ ১৫/০৩/২০ ২০/০৩/২০ ৩১/০৩/২০   
 

 



9 
 

 

আরভ, প্রধান ফয়রায রযদ শক, প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য প্ররতরনরধ রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয় এয 

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

 

আরভ, রিফ, রল্প ভন্ত্রণারয় এয প্ররতরনরধ রাদফ প্রধান ফয়রায রযদ শক এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, 

এই চুরিদত ফরণ শত পরাপর অজশদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 
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াংদমাজনী-১: কভ শম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম শারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত 

ক্রপেক 

নং 
কো বক্রে 

কে বসম্পোদন সূচক পর্র্রণ র্োস্তর্োয়নকোরী আউপনট িপরেোি িিপে 

ও উিোি সূত্র 

সোিোরণ 

েন্তব্য 

০১ 

ফয়রায রনফিদনয 

জন্য আদফদন 

রনষ্পরিকৃত 

অমর্দন পনষ্পপির 

হোর 

তর্ি ও েোনসম্মে র্য়লোর 

ব্যর্হোমরর উমেমে পনর্ন্ধনকৃে 

র্য়লোরসমূহ িপরদশ বনপূর্ বক পনর্ন্ধন 

করো। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলয় 

সংখ্যো ও র্োপষ বক 

প্রপেমর্দন 

 

০২ 

ফয়রায নদ 

নফায়দনয জন্য 

আদফদন রনষ্পরিকৃত 

নর্োয়ন পনষ্পপির হোর 

পশল্প কোরখোনোয় স্থোপিে 

র্য়লোরসমূমহর  পনরোিিোর লমক্ষে 

পনর্ন্ধনকৃে র্য়লোরসমূহ  র্ছমর 

কেিমক্ষ ১র্োর িপরদশ বনপূর্ বক 

নর্োয়ন করো। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলয় 

সংখ্যো ও র্োপষ বক 

প্রপেমর্দন 

 

০৩ 

র্য়লোর িপরচোরক 

সনদ প্রদোমনর 

উমেমে দক্ষেো 

 োচোআকৃে 

িরীক্ষো গৃহীে 

পনরোিদ র্য়লোর িপরচোরনো  ও দক্ষ 

র্য়লোর িপরচোরক তেপরর লমক্ষে 

িরীক্ষো গ্রহণপূর্ বক সোটি বপফমকট 

প্রদোন করো। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলময় 

গঠিে র্য়লোর িপরচোরক 

িরীক্ষক িষ বদ 

সংখ্যো ও র্োপষ বক 

প্রপেমর্দন 

 

০৪ 

স্থানীয়বাদফ ফয়রায 

ততরযয আদফদন 

রনষ্পরিকৃত 

অমর্দন পনষ্পপির 

হোর 

অেদোনী পনভ বরেো কপেময় তর্মদপশক 

মুদ্রো সোশ্রময়র উমেমে স্থোনীয়ভোমর্ 

তেপর র্য়লোরসমূহ িপরদশ বনপূর্ বক 

সোটি বপফমকট প্রদোন করো। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলয় 

সংখ্যো ও র্োপষ বক 

প্রপেমর্দন 

 

০৫ 
অঞ্চপলক কো বোলয় 

স্থোিন ও কো বক্রে শুরু   

অঞ্চপলক কো বোলয় 

স্থোিন ও কো বক্রে শুরু   

জনগমণর যদোরমগোড়োয় যসর্ো 

যি ৌঁছোমনো ও কোমজর গপে বৃপির 

জন্য অঞ্চপলক পফস স্থোিন। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলয় 

েোপরখ  

কো বক্রে শুরু 

০৬ জনর্ল পনময়োগ 
শুণ্য িমদর পর্িরীমে 

পনময়োগ প্রদোমনর হোর 

এ কো বোলময়র কো বক্রমে 

গপেশীলেো অনয়ন ও যসর্োর েোন 

উন্নয়মনর জন্য জনর্ল পনময়োগ। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলয় 

সংখ্যো  

০৭ 
পনময়োগ পর্পিেোলো 

প্রণয়ন 

েন্ত্রণোলয় কর্তবক চূড়োন্ত 

নুমেোদন 

প্রিোন র্য়লোর িপরদশ বমকর 

কো বোলময়র নর্সৃষ্ট িদ পূরণ করো। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলয় 

েোপরখ  

র্োংলোভোষো র্োস্তর্োয়ন 

যকোমষর েোধ্যমে 

প্রপেেকরণ 

েপন্ত্রিপরষদ পর্ভোমগ 

যপ্রপরে 

নীপেগে নুমেোদমনর 

জন্য েপন্ত্রসভো তর্ঠমক 

উিস্থোপিে 

০৮ 
র্য়লোর অআন, ২০১৯ 

প্রণয়ন 

েন্ত্রণোলয় কর্তবক চূড়োন্ত 

নুমেোদন 

র্য়লোর অআন অধুপনক ও 

যুমগোিম োগী করোর জন্য র্য়লোর 

অআন, ২০১৯ প্রণয়ন করো। 

প্রিোন র্য়লোর 

িপরদশ বমকর কো বোলয় 

েোপরখ  

র্োংলোভোষো র্োস্তর্োয়ন 

যকোমষর েোধ্যমে 

প্রপেেকরণ  

 জনপ্রশোসন 

েন্ত্রণোলময় যপ্রপরে 

 নীপেগে 

নুমেোদমনর জন্য 

েপন্ত্রসভো তর্ঠমক 

উিস্থোপিে 
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াংদমাজনী-২: কভ শম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজশদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম শাদয়য অন্যান্য কাম শারদয়য রনকট সুরনরদ শষ্ট িারদা 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ সংপিষ্ট কো বক্রে  কভ শম্পাদন সূিক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

িারদা/প্রতযাা 

িারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

রল্প ভন্ত্রণারয় 

 
র্য়লোর অআন, ২০১৯ 

প্রণয়ন 

নীপেগে নুমেোদমনর 

জন্য েপন্ত্রসভো তর্ঠমক 

উিস্থোপিে 

প্রস্তোপর্ে অআন, ২০১৯ এর 

খসড়োর নুমেোদন প্রদোন 

র্য়লোর অআন অধুপনক ও 

যুমগোিম োগী করো প্রময়োজন। 

অআন প্রণয়ন পর্লপম্বে 

হমর্। 

অআন েন্ত্রণোলয় 
র্য়লোর অআন, ২০১৯ 

প্রণয়ন 

নীপেগে নুমেোদমনর 

জন্য েপন্ত্রসভো তর্ঠমক 

উিস্থোপিে 

প্রস্তোপর্ে অআন, ২০১৯ এর 

খসড়োর নুমেোদন প্রদোন 

র্য়লোর অআন অধুপনক ও 

যুমগোিম োগী করো প্রময়োজন। 

অআন প্রণয়ন পর্লপম্বে 

হমর্। 

রল্প ভন্ত্রণারয় 

 

অঞ্চপলক কো বোলয় 

স্থোিন 

অঞ্চপলক কো বোলময়র 

কো বক্রে শুরু  

র্োমজমট প্রময়োজনীয় ে ব 

র্রোে প্রদোন 

অঞ্চপলক কো বোলয় স্থোিমনর জন্য 

পফস ভর্ন ভোড়ো, সরঞ্জোেোপদ ক্রয় 

ও ন্যোন্য কো বক্রে সম্পোদমনর জন্য 

র্োমজমট প্রময়োজনীয় ে ব র্রোে 

প্রময়োজন। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদদন 

রফঘ্ন সৃরষ্ট দফ। 

অথ শ ভন্ত্রণারয় 
অঞ্চপলক কো বোলয় 

স্থোিন 

অঞ্চপলক কো বোলময়র 

কো বক্রে শুরু  

র্োমজমট প্রময়োজনীয় ে ব 

র্রোে প্রদোন 

অঞ্চপলক কো বোলয় স্থোিমনর জন্য 

পফস ভর্ন ভোড়ো, সরঞ্জোেোপদ ক্রয় 

ও ন্যোন্য কো বক্রে সম্পোদমনর জন্য 

র্োমজমট প্রময়োজনীয় ে ব র্রোে 

প্রময়োজন। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদদন 

রফঘ্ন সৃরষ্ট দফ। 

পশল্প েন্ত্রণোলয় 

 
জনর্ল পনময়োগ 

শুণ্য িমদর পর্িরীমে 

পনময়োগ প্রদোন 

পনময়োমগর জন্য ছোড়িত্র, 

র্োমজমট প্রময়োজনীয় ে ব 

র্রোে ও  েোসেময় সংপিষ্ট 

জনফর রনদয়াগ প্রদান 

ফয়রায রনফিন, ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন ও স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত 

ফয়রায রযদ শনপূফ শক নদ প্রদাদনয 

জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কযা 

প্রদয়াজন। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদদন 

রফঘ্ন সৃরষ্ট দফ। 

র্োংলোমদশ সরকোপর কে ব 

কপেশন সপচর্োলয় 

জনর্ল পনময়োগ 
শুণ্য িমদর পর্িরীমে 

পনময়োগ প্রদোন 

সংপিষ্ট জনর্ল পনময়োমগর 

জন্য সুারয প্রদান 

ফয়রায রনফিন, ফাৎরযক ফয়রায 

রযদ শন ও স্থানীয়বাদফ ততরযকৃত 

ফয়রায রযদ শনপূফ শক নদ প্রদাদনয 

জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কযা 

প্রদয়াজন। 

সুষ্ঠুবাদফ কাম শম্পাদদন 

রফঘ্ন সৃরষ্ট দফ। 
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দপ্তর/সংস্থোর অর্পেক যক শলগে উমেেসমূহ, ২০১৯-২০ 

 

কলোে-১ কলোে-২ কলোে-৩ কলোে-৪ কলোে-৫ কলোে-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রে  

 (Activities) 

কভ শম্পাদন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ শ ম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

or) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(excellent) 

অরত উিভ 

(very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দোপ্তপরক কে বকোমে 

স্বচ্ছেো বৃপি ও জর্োর্পদপহ 

পনপিেকরণ 

৮ 

[১.১] র্োপষ বক কে বসম্পোদন চুপি র্োস্তর্োয়ন 

[১.১.১] সরকোপর কে বসম্পোদন ব্যর্স্থোিনো সংক্রোন্ত 

প্রপশক্ষণসহ ন্যোন্য পর্ষময় প্রপশক্ষণ অময়োপজে 
জনঘন্টো ১ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এপিএ টিমের েোপসক সভোর পসিোন্ত র্োস্তর্োপয়ে % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] র্োপষ বক কে বসম্পোদন চুপির সকল প্রপেমর্দন 

নলোআমন দোপখলকৃে 
সংখ্যো ১ ৪ - - - - 

[১.১.৪] েোঠ ি বোময়র কো বোলময়র ২০১৯-২০ ে ব র্ছমরর 

র্োপষ বক কে বসম্পোদন চুপির ি বর্োপষ বক মূল্যোয়ন প্রপেমর্দন 

ি বোমলোচনোযন্ত ফলোর্েবক (feedback) প্রদি 

েোপরখ ০.৫ 

৩১  

জোনুয়োপর, 

২০২০ 

০৭ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১০ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১১ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১৪ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

[১.২] জোেীয় শুিোচোর যক শল ও েথ্য পিকোর 

র্োস্তর্োয়ন 

[১.২.১] জোেীয় শুিোচোর কে বিপরকল্পনো র্োস্তর্োপয়ে % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ ে ব র্ছমরর র্োপষ বক প্রপেমর্দন 

ওময়র্সোআমট প্রকোপশে  
েোপরখ ১ 

১৫  

মটোর্র, 

২০১৯ 

১৫  

নমভম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

পডমসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জোনুয়োপর, 

২০১৯ 

৩১ 

জোনুয়োপর, 

২০২০ 

[১.৩] পভম োগ প্রপেকোর ব্যর্স্থো র্োস্তর্োয়ন 

[১.৩.১] পনপদ বষ্ট সেময়র েমধ্য পভম োগ পনষ্পপিকৃে % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

[১.৩.২] পভম োগ পনষ্পপি সংক্রোন্ত েোপসক প্রপেমর্দন 

েন্ত্রণোলময় দোপখলকৃে 
সংখ্যো ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] যসর্ো প্রদোন প্রপেশ্রুপে হোলনোগোদকরণ ও 

র্োস্তর্োয়ন 

[১.৪.১] যসর্ো প্রদোন প্রপেশ্রুপে হোলনোগোদকৃে  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৪.২] পনি বোপরে সেময় তত্রেোপসক র্োস্তর্োয়ন প্রপেমর্দন 

েন্ত্রণোলময় দোপখলকৃে 
সংখ্যো ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] যসর্োগ্রহীেোমদর েেোেে িপরর্ীক্ষণ ব্যর্স্থো 

চোলুকৃে 
েোপরখ ০.৫ 

৩১ 

 পডমসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জোনুয়োপর, 

২০২০ 

০৭ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১৭ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

২৮ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

[২] কে বসম্পোদমন 

গপেশীলেো অনয়ন ও 

যসর্োর েোন বৃপি 

১০ 

[২.১] দপ্তর/সংস্থোয় আ-ফোআপলং িিপে র্োস্তর্োয়ন 

[২.১.১] সকল শোখোয় আ-নপে ব্যর্হোর % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] আ-ফোআমল নপে পনষ্পপিকৃে % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] আ-ফোআমল িত্র জোরীকৃে % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] দপ্তর/সংস্থো কর্তবক পডপজটোল যসর্ো চোলু করো [২.২১] ন্যেনেে একটি নতুন পডপজটোল যসর্ো চোলুকৃে েোপরখ ১ 

১৫  

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১৫  

েোচ ব, ২০২০ 

৩১  

েোচ ব, 

২০২০ 

৩০ 

এপপ্রল, 

২০২০ 

৩০ 

 যে,  

২০২০ 
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[২.৩] দপ্তর/সংস্থো কর্তবক উদ্ভোর্নী উমযোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প র্োস্তর্োয়ন 

[২.৩.১] ন্যেনেে একটি নতুন উদ্ভোর্নী উমযোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চোলুকৃে 
েোপরখ ১ 

১১ েোচ ব, 

২০২০ 

১৮ েোচ ব, 

২০২০ 

২৫ েোচ ব, 

২০২০ 

১ এপপ্রল, 

২০২০ 

৮ এপপ্রল, 

২০২০ 

[২.৪] যসর্ো সহপজকরণ 

[২.৪.১] ন্যন্যেে একটি যসর্ো সহপজকরণ প্রমসস ম্যোিসহ 

সরকোপর অমদশ জোপরকৃে 
েোপরখ ০.৫ 

১৫  

মটোর্র, 

২০১৯ 

২০ 

মটোর্র, 

২০১৯ 

২৪ 

মটোর্র, 

২০১৯ 

২৮ 

মটোর্র, 

২০১৯ 

৩০ 

মটোর্র, 

২০১৯ 

[২.৪.২] যসর্ো সহপজকরণ পিমক্ষত্র র্োস্তর্োপয়ে  েোপরখ ০.৫ 
১৫ এপপ্রল, 

২০২০ 

৩০ এপপ্রল, 

২০২০ 

১৫ যে, 

২০২০ 

৩০ যে, 

২০২০ 

১৫ জুন, 

২০২০ 

[২.৫] পিঅরএল শুরুর ২ েোস পূমর্ ব সংপিষ্ট কে বচোরীর 

পিঅরএল ও ছুটি নগদোয়নিত্র জোপর করো 

[২.৫.১] পিঅরএল অমদশ জোপরকৃে % 
০.৫ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৫.২] ছুটি নগদোয়নিত্র জোপরকৃে % 
০.৫ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৬] শূন্য িমদর পর্িরীমে পনময়োগ প্রদোন  

[২.৬.১] পনময়োগ প্রদোমনর জন্য পর্জ্ঞপপ্ত জোপরকৃে % 
০.৫ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৬.২] পনময়োগ প্রদোনকৃে % 
০.৫ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৭] পর্ভোগীয় েোেলো পনষ্পপি [২.৭.১] পর্ভোগীয় েোেলো পনষ্পপি % 
১ 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

[২.৮] েথ্য র্োেোয়ন হোলনোগোদকরণ [২.৮.১]সকল েথ্য হোলনোগোদকৃে % 
১ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] অপে বক ও সম্পদ 

ব্যর্সন্থোিনোর উন্নয়ন 
৭ 

[৩.১] র্োমজট র্োস্তর্োয়মন উন্নয়ন 

[৩.১.১] র্োমজট র্োস্তর্োয়ন িপরকল্পনো প্রণীে েোপরখ 

০.৫ ১৬  

অগস্ট,  

২০১৯ 

২০  

অগোস্ট, 

২০১৯ 

২৪ 

অগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ 

অগস্ট, 

২০১৯ 

৩০ 

 অগস্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] তত্রেোপসক র্োমজট র্োস্তর্োয়ন প্রপেমর্দন দোপখলকৃে সংখ্যো 
০.৫ 

৪ ৩ - - - 

[৩.২] র্োপষ বক উন্নয়ন কে বসূপচ (এপডপি) র্োস্তর্োয়ন [৩.২.১] র্োপষ বক উন্নয়ন কে বসূপচ (এপডপি) র্োস্তর্োপয়ে % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] পডট অিপি পনষ্পপি কো বক্রমের উন্নয়ন 

[৩.৩.১] পত্রিক্ষীয় সভোয় পনষ্পপির জন্য সুিোপরশকৃে 

পডট অিপি 
% 

০.৫ 
৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] পডট অিপি পনষ্পপিকৃে % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থোর্র ও স্থোর্র সম্পপির হোলনোগোদ েোপলকো 

প্রস্তুে করো 

[৩.৪.১] স্থোর্র সম্পপির েোপলকো হোলনোগোদকৃে েোপরখ 

০.৫ ০৩  

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১১  

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১৮ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

২৫  

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

০৪ েোচ ব, 

২০২০ 

[৩.৪.২] স্থোর্র সম্পপির েোপলকো হোলনোগোদকৃে েোপরখ 

০.৫ ০৩  

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১১  

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

১৮ 

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

২৫  

যফব্রুয়োপর, 

২০২০ 

০৪ েোচ ব, 

২০২০ 

[৩.৫] যটপলমফোন পর্লসহ আউটিপলটি পর্ল িপরমশোি 

[৩.৫.১] পর্পসস/পর্টিপসএল এর আন্টোরমনট পর্ল 

িপরমশোপিে 
% 

১.০ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] যটপলমফোন পর্ল িপরমশোপিে % 
০.৫ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] পর্দুেৎ পর্ল িপরমশোপিে % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সংম োজনী-৩: 

এপিএ (২০১৯-২০) এর কো ক্রমের সোমে পনর্ বোচনী আশমেহোর ২০১৮/এসপডপজ/জোেীয় পশল্পনীপের সংপিষ্টেোর পর্র্রণঃ 
 

সকৌরগত উদেশ্য (Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 

Objective) 

কাম শক্রভ 

(Activities) 
েন্তব্য 

১ ২ ৩ ৫ 

[১] যদমশ তর্ি ও েোনসম্মে 

র্য়লোর ব্যর্হোর পনপিে 

করোকরণ 

৬০ 

[১.১] ফয়রায রনফিদনয জন্য আদফদন রনষ্পরিকৃত 

পনর্ বোচনী আশযেহোর-৩.৩ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-১৬ 

৭ে িঞ্চর্োপষ বকী িপরকল্পনো-২.৬ 

[১.২] ফয়রায নদ নফায়দনয জন্য আদফদন রনষ্পরিকৃত  

পনর্ বোচনী আশমেহোর-৩.৩ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-১৬ 

৭ে িঞ্চর্োপষ বকী িপরকল্পনো-২.৬ 

[১.৩] র্য়লোর িপরচোরক সনদ প্রদোমনর উমেমে দক্ষেো 

 োচোআকৃে 

পনর্ বোচনী আশমেহোর- ৩.৩ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-১৫.৬(ঘ) 

৭ে িঞ্চর্োপষ বকী িপরকল্পনো-২.৬ 

[১.৪] স্থানীয়বাদফ ফয়রায ততরযয আদফদন রনষ্পরিকৃত পনর্ বোচনী আশমেহোর- ৩.১৬ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-৫ 

৭ে িঞ্চর্োপষ বকী িপরকল্পনো-২.৬ 

[২] প্রিোন র্য়লোর িপরদশ বমকর 

কো বোলময়র সক্ষেেো বৃপি। 

 

১৫ 

 

[২.১] অঞ্চপলক কো বোলয় স্থোিন ও কো বক্রে শুরু   

পনর্ বোচনী আশমেহোর-৩.২ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-১৫.৪ 

[২.২] জনর্ল পনময়োগ 

পনর্ বোচনী আশমেহোর-৩.২ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-১৫.৪ 

[২.৩]  পনময়োগ পর্পিেোলো প্রণয়ন 

পনর্ বোচনী আশমেহোর-৩.২ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-১৬.১ 

[২.৪] র্য়লোর অআন, ২০১৯ প্রণয়ন 

পনর্ বোচনী আশমেহোর-৩.২ 

এসপডপজ-৯ 

পশল্প নীপে-১৬.১ 

 

 


