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কর্ িসম্পোদফনর সোবি িক বচত্র  

সোম্প্রবতক অজিন, চযোফলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনো 

সোম্প্রবতক িছরসমূফের (বিগত ৩ িছফরর) প্রিোন অজিনসমূে: 
 

ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স অরিেপ্তর অরিকান্ডসহ সর্ সকান দুদর্ িাগ-দুর্ িটনায় প্রথম সাড়াোনকারী সসবািমী প্ররতষ্ঠান। অত্র অরিেপ্তদরর 

আওতািীন ০৮টি রবিাগীয় কাররগরর কারখানার মদি য রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনা অন্যতম। অত্র  রবিাদগর আওতািীন রবরিন্ন ফায়ার 

সেশদন ব্যবহৃত গাড়ী, পাম্প, জলর্ান ও অন যান য র্ন্ত্রারে তাৎক্ষরনক সমরামদতর জন য রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনার প্রদতযক কম িকতিা ও 

কম িিারী সদিষ্ঠ । 

 রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনা কর্তিক ২০১৮-১৯ অথ িবছদর 07 টি িারী সমরামরত, 33 টি মি যমমাদনর সমরামরত, 627 টি রারনাং 

সমরামরত কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

 রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনা কর্তিক ২০১৯-২০ অথ িবছদর 08টি িারী সমরামরত, 137 টি মি যমমাদনর সমরামরত, 686 টি রারনাং 

সমরামরত কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

 রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনা  কর্তিক জুলাই ২০২০ হদত মাি ি ২০২১ পর্ িন্ত 08 টি িারী সমরামরত, 84 টি মি যমমাদনর সমরামরত, 
614 টি রারনাং সমরামরত কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

 বড় িরদনর অরিকান্ড, দূর্ িটনা ও উদ্ধার কাদজ রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনার সমকারনকগণ তাৎক্ষরণক অাংশগ্রহণ কদর থাদকন।  

 কমীদের মদনাবল এবাং সপশাগত েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয অত্র অরিেপ্তদর ও রবিাগীয় সেদর অনুরষ্ঠত রবরিন্ন প্ররশক্ষদণ রবিাগীয় কাররগরর 
কারখানা, খুলনার কম িিারীগণ অাংশগ্রহণ কদর থাদকন ।   

 রবরিন্ন সমদয় অত্র রবিাদগ সাংগৃহীত নতুন নতুন গাড়ী, পাম্প, র্ন্ত্রারের সমরামত সাংক্রান্ত রবষদয় প্ররশক্ষদণ রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, 

খুলনার কম িকতিা ও কম িিারীগণ অাংশগ্রহণ কদরন থাদকন।  

 রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনার কম িকতিা/ কম িিারীগণ ববদেরশক প্ররশক্ষণ ও পররেশ িন কাদজ অাংশগ্রহণ কদর থাদকন ।  
 

 

সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূহ: 

 রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনায় জনবল প্রদয়াজদনর তুলনায় অপ্রতুল । অল্পসাংখ যক জনবল রনদয় দ্রুততার সাদথ সমরামত কাজ 

সম্পােন করা অতযন্ত কষ্টসাে হদয় পদড়। বতিমাদন অত যাধুনিকরনক র্ন্ত্রপারত স্ধদ্ধ গাড়ী, পাম্প ও অন যান য র্ন্ত্রারের সমরামত কাদজ  রবিাগীয় 

কাররগরর কারখানা, খুলনার কম িকতিা ও কম িিারীদের উপযুি প্ররশক্ষণ না থাকায় সমরামত কাজ কষ্টসাি য হয়। তাছাড়া অত যাধুনিকরনক র্ন্ত্রপারত 

স্ধদ্ধ গাড়ী, পাম্প ও অন যান য র্ন্ত্রারে সমরামদতর জন্য আধুনিকরনক িায়াগনরসস লসলস ও প্ররশক্ষন না থাকায় অদনক সক্ষদত্র সময়  এবাং র্ন্ত্রাাংদশর 

অপিয় হদয় থাদক।  রবরিন্ন সমদয় প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রাাংশ র্থা সমদয় স্থানীয় বাজাদর না পাওয়ায় সমরামত কাদজ রবলম্ব র্দট থাদক। উদেখ য, 

উদেখদর্াগ য সাংখ যক পাম্প প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রাাংদশর অিাদব সমরামত সভব ব না হওয়ায় অদকদজা অবস্থায় পদড় আদছ। আধুনিকরনক ও যুদগাপদর্াগী 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কাররগরর জনবল স্বল্পতাসহ নানারবি জটিলতা সমাকাদবলার কারদণ অরপ িত োরয়ত্ব সঠিকিাদব পররিালনা ব্যহত হয় ।  

 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

 রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনার আধুনিকরনকায়দন সব িাত্তক সিষ্টা অব্যাহত থাকদব। গাড়ী, পাম্প ও অন যান্য র্ন্ত্রারের তাৎক্ষরণক 

সমরামদতর জন্য অত্র কাররগরর কারখানার কম িিারীদের মদনাবল দৃঢ় করার সিষ্টা অব্যাহত থাকদব।  

 

২০২১-২০২২ অথ িবছদরর সভব াব্য প্রিান অজিনসমূহঃ- 

 অরিকান্ডসহ সর্ সকান িরদনর দুর্ িটনায় প্রদয়াজন অনুর্ায়ী রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনা সথদক ১০০ িাগ সাড়া প্রোন করা হদব। 

 অরিকান্ডসহ সর্ সকান  িরদনর দুর্ িটনায় িলমান গাড়ী, পাম্প ও অন যান য র্ন্ত্রারের তাৎক্ষরনক সমরামত রনরিত করার প্রদিষ্টা অব যহত 

থাকদব; 

 কর্ িকতিো/ কর্ িচোরীফদর সক্ষমতা বৃরদ্ধকফল্প বিফশষ প্রবশেণ আফয়োজন; 

 বিফশষোবয়ত গোড়ী ও সোজসরঞ্জোর্োবদ পবরদশ িন করো েফি; 

 সের্তো বৃবদ্ধকফল্প কর্ িকতিো কর্ িচোরীফদর র্ফে  প্রবতফ োবগতোর আফয়োজন করো েফি।  
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প্রস্তোিনো 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার 

রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

সফারম্যান, ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স , রবিাগীয় কাররগরর কারখানা, খুলনা রবিাগ, খুলনা 

 

এবাং 

উপ পবরচোলক,  োয়োর সোবভ িস ও বসবভল বিফ ন্স, খুলনা রবিাগ, খুলনা এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২৩ তাররদখ  

এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

 এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১ 

 রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

 

 ‘‘অরিকাণ্ডসহ সকল দুদর্ িাগ সমাকারবলা ও নাগররক সুরক্ষা রনরিতকরদণর মােদম এরশয়ার অন্যতম সেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রহদসদব 

   সক্ষমতা অজিন’’ 

  

 ১.২ অরিলক্ষয: 

 ‘‘ দুদর্ িাগ-দুর্ িটনায় জীবন ও সম্পে রক্ষার মােদম রনরাপে বাাংলাদেশ গদড় সতালা’’ 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 

    ১) অরি রনব িাপণী সোজ-সরঞ্জোর্োবদ ফর্রোর্তকরণ; 

    ২) অরি রনব িাপণ, উদ্ধার কার্ িক্রম ও রিরকৎসা সসবা পররিালনা; 

     ৩) ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স এর প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধ। 

 

        

১.৪ কার্ িাবরল:  

1. অরিরনব িাপণ, অরিপ্ররতদরাি, দুর্ িটনা/ দুদর্ িাদগ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্ ি পররিালনায় ব যবহৃত সমস্ত গারড়, পাম্প, 

জলর্ান ও অন যান য র্ন্ত্রারের সাব িক্ষরণক সমরামত রনরিত করা; 

2. কম িকালীণ সমদয় সকান গারড়, পাম্প অথবা অন য সকান র্ন্ত্রারের রুটিটি সেখা রেদল তাৎক্ষরণক তা সমরামদতর ব যবস্থা 

করা;  

3. বড় িরদণর অরিকান্ড, দূদর্ িাগ অথবা উদ্ধার কার্ িক্রদম রবিাগীয় কাররগরর কারখানার সমকারনকদের অাংশগ্রহণ; 
4. রবিাগীয় কাররগরর কারখানায় সমরামত কাদজ আগত সমস্ত গারড়/পাম্প অথবা অন যান য র্ন্ত্রারের দ্রুত সমরামত 

রনরিত করা;  

5. সকান সষ্টশদন গারড়, পাম্প অথবা অন য সকান র্ন্ত্রারে রবকল হদল প্রথদম সটরলদফারনক পরামশ ি অন যথায় সমকারনক 

পাঠিসয় তা সমরামতপূব িক সিল করা;  

6. জনস্বাদথ ি িলািলকারী অত্র রবিাদগর গারড় অথবা জলর্ান সকাথাও রবকল হদল সরাসরর র্টনাস্থদল সমকারনক পাঠিসয় 
তা দ্রুত সমরামতপূব িক সিল করা;  

7. রবরিন্ন সমদয় রনদে িশনা মদত ড্রাইিারসের জন য ল ম সমরামদতর প্রবশেণ সকাস ি পররিালনা করা;  

8. অত্র রবিাদগ নতুন সাংগৃরহত গারড়, পাম্প অথবা অন য সকান র্ন্ত্রারের পররেশ িন পরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা;  

9. অত্র রবিাদগর জন য প্রণয়নত ত কাররগরর রব-রনদে িশনা বতরীদত কর্তিপক্ষদক সহায়তা করা; 
10. অত যাধুনিকরনক গারড়সমূহ সমরামদতর জন য আগত রবদেশী রবদশষঞদেদের সাদথ সথদক তাদের কাদজ সহায়তা করা;  
11. অত্র রবিাদগর ব যবহৃত সকল প্রকার র্ান ও র্দন্ত্রর সাব িক্ষবণক সচলতা রনরিত করা;  
12. রবরিন্ন রেবদসর সমদয় রবিাগীয় সেরসহ রনদে িরশত স্থানসমূদহ লাইটিাং করা এবাং অনুষ্ঠানারের সিদকাদরশন ি যানু 

প্রস্তুত প্রভৃরত কার্ িক্রদম সরক্রয় অাংশগ্রহণ করা;  

13. প্রযুরির প্রসার র্টিদয় রনদে িশনা মদত নতুন নতুন প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত রসুলদলটর বতরীর ব যবস্থা করা;  
14. অি যন্তরীন সরবরাম রবে  যৎ প্রবাহ িারা রাখার রবষদয় ভূরমকা রাখা;  
15. বিভোগীয় সদফরর ফকোয়োর্ িোরগুফলোফত ব যবহৃত ববে  যরতক সংফ োফগর বেনরিন সমস যাগুদলা সমািাদনর জন য সদিষ্ট 

থাকা।  
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ফসকশন-২  

বিবভন্ন কো িক্রফর্র চূড়োন্ত  লো ল/প্রভোি 

চূড়োন্ত  লো ল/প্রভোি 

 

কর্ িসম্পোদন সূচকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লেযর্োত্রো  

২০২১-২২ 

প্রফেপণ   বনি িোবরত লেযর্োত্রো অজিফনর 

ফেফত্র ফ ৌথভোফি দোবয়ত্বপ্রোপ্ত 

র্ন্ত্রণোলয়/বিভোগ/ 

সংস্েোসমূফের নোর্ 

 

উপোত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ 
২০২০-২১ 

 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

অরি রনব িাপণী সোজ-

সরঞ্জোর্োবদ 

ফর্রোর্তকরণ  

 

ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ % ১০০ 
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

ফায়ার সারি িস ও রসরিল 

রিদফন্স অরিেপ্তর  

রবিাগীয় 

কাররগরর 

কারখানার 

ফর্রোর্ত 

প্রবতফিদনসমূে 

কর্ িকতিো/কর্ িচোরীফদর 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ  
প্রবশেণ প্রদোন 

সাংখ্যা 

(জন) 
- - 10 12 15 
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সসকশন ৩ কর্ িসম্পোদন পবরকল্পনো   

কর্ িসম্পোদন ফেত্র ফেফত্রর 

মান 

কো িক্রর্ কম িসম্পােন সূিক গণনো 

পদ্ধবত 

একক কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রত ত অজিন লক্ষযমাত্রা/বনণ িোয়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১ 

অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কর্ িসম্পোদন ফেত্রসমূে  

[১] অরি রনব িাপণী 

সোজ-সরঞ্জোর্োবদ 

ফর্রোর্তকরণ  

৩০ [১.১] রোবনং ফর্রোর্তকরণ [১.১.১] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ 
সর্য় ঘন্টো 8 ১২ 11 8 9 10 11 12 7 6 

[১.১.২] পবরদশ িনপূি িক র্োলোর্োফলর 

চোবেদো প্রদোন 
সর্য় বর্বনর্ 2 60 55 50 55 60 70 80 50 45 

[১.২] র্ের্ ফর্রোর্তকরণ [১.২.১] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ সর্য় বদন ৮ 7 7 6 ৫ 6 - - 5 4 

[১.২.২] পবরদশ িনপূি িক র্োলোর্োফলর 

চোবেদো ফপ্ররণ 
সর্য় ঘন্টো ২ ৪ ৬ 5 ৬ ৭ ৮ 9 5 4 

[১.৩] ভোরী ফর্রোর্তকরণ [১.৩.১] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ সর্য় বদন ৮ 95 90 85 90 95 100 105 80 75 

[১.৩.২] পবরদশ িনপূি িক র্োলোর্োফলর 

চোবেদো ফপ্ররণ 
সর্য় ঘন্টো ২   60       

[২] অরি রনব িাপণ, 

উদ্ধার কার্ িক্রম ও 

রিরকৎসা সসবা 

পররিালনা 

১৫ [২.১] অরি রনব িাপণ কার্ িক্রম গ্রহণ; 

 

[২.১.১] সাড়া প্রোনত ত অরি দুর্ িটনা 
গড় % ৯ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[২.২] দুর্ িটনার রবপরীদত উদ্ধার কার্ িক্রম 

গ্রহণ; 

[২.২.১] সাড়া প্রোনত ত উদ্ধার 

কার্ িক্রর্ 
গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[২.৩] বিবভন্ন বদিস ও অনুষ্ঠোফন অব স 

কম্পোউন্ড সুসবিতকরণ 

[২.৩.১] কম্পোউন্ড সুসবিতকরণ 

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[৩]  ফায়ার 

সারি িস ও রসরিল 

রিদফন্স এর 

প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

১৫ [৩.১] কর্ িকতিো/ কর্ িচোরীফদর সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকফল্প প্রবশেণ আফয়োজন 

[৩.১.১] গোড়ীচোলকফদর অংশগ্রেফণ 

রোবনং ফর্রোর্ত প্রবশেণ আফয়োজন 
সর্বষ্ট সংখ্যো ৪ - - 1 - - - - 2 2 

[৩.১.২] গোড়ীচোলকফদর অংশগ্রেফণ 

র্ের্ ফর্রোর্তকরণ প্রবশেণ 

আফয়োজন 

সর্বষ্ট সংখ্যো ৩ - - ১ - - - - ২ ৩ 

[৩.১.৩] গোড়ীচোলকফদর অংশগ্রেফণ 

ভোরী ফর্রোর্তকরণ প্রবশেণ 

আফয়োজন 

সর্বষ্ট সংখ্যো ২ - - ১ - - - - ২ ৩ 

  [৩.২] বিফশষোবয়ত গোড়ী ও 

সোজসরঞ্জোর্োবদ পবরদশ িন 

[৩.২.১] পবরদবশ িত গোড়ী ও 

সোজসরঞ্জোর্োবদ 
সর্বষ্ট সংখ্যো ৩ 06 08 12 10 09 08 07 14 16 

[৩.৩] কর্ িকতিো কর্ িচোরীফদর র্ফে  

প্রবতফ োবগতোর আফয়োজন  

[৩.৩.১] পবরচোবলত প্রবতফ োবগতো 
সর্বষ্ট সংখ্যো ৩ - - ১ - - - - ২ ২ 
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সসকশন ৩ কর্ িসম্পোদন পবরকল্পনো 

 সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কর্ িসম্পোদফনর ফেত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিভোগ কর্তিক বনি িোবরত)  

সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কো িক্রফর্র 

িোস্তিোয়ন ফজোরদোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধোচোর কর্ িপবরকল্পনো 

িোস্তিোয়ন 

শুদ্ধোচোর কর্ িপবরকল্পনো 

িোস্তিোবয়ত 

 
 10          

২) ই-গভন্যিোন্স/ উদ্ভোিন 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোয়ন 

ই-গভন্যিোন্স/ উদ্ভোিন 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোবয়ত 

 
 10          

৩) তথ্য অবিকোর 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোয়ন 

তথ্য অবিকোর 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোবয়ত 

  3          

৪) অবভফ োগ প্রবতকোর 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোয়ন 

অবভফ োগ প্রবতকোর 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোবয়ত 

  4          

৫) ফসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোয়ন 

ফসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত 

কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোবয়ত 

  3          
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অঙ্গীকারনামা 

 

 

 আরম ফ োরম্যোন, বিভোগীয়  কোবরগবর কোরখোনো, ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স, খুলনা 

রবিাগ, খুলনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স, খুলনা 

রবিাগ,খুলনার উপ-পররিালক এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন 

সদিষ্ট থাকব। 

 

 আরম উপ-পররিালক, ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স খুলনা রবিাগ, খুলনো, রবিাগীয় কাররগরর 

কারখানার সফারম্যান, ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স, খুলনা রবিাগ, খুলনা এর রনকট অঙ্গীকার 

কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত : 

                                                                                                  

      

র্েবসন ফেোফসন                          তাররখঃ ২3/০৬/২০২১ ররঃ 

ফ োরম্যোন 

রবিাগীয় কাররগরর কারখানা 

ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স  

খুলনা রবিাগ, খুলনা।                                                            

 

 

 

 

সমাঃ কামাল উেীন ভূ ূঁইয়া, রবএফএম          তাররখঃ ২3/০৬/২০২১ ররঃ  

উপ-পররিালক (ি:ো:)                                                                     

ফায়ার সারি িস ও রসরিল রিদফন্স  

খুলনা রবিাগ, খুলনা। 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

 

 

ক্ররমক  

নম্বর 

আদ্যক্ষর পূণ ি রববরণ 

 

১ BNBC Bangladesh National Building Code 

২ CDMP Comprehensive Disaster Management 

Programme 

৩ EOC Emergency Operation Centre 

৪ FARSOW Fire & Rescue Special Operation Wing 

৫ JICA Japanese International Co-operation 

Agency 

৬ KOICA Korean International Co-operation 

Agency 

৭ SAFAR Strengthening Ability of Fire 

Emergency Response 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

সংফ োজনী- ২:  

কর্ িসম্পোদন ব্যিস্থোপনো ও প্রর্োণক 

ক্র: কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী শাখা লেযর্োত্রো অজিফনর প্রমাণক 

1.  
[১.১] রোবনং ফর্রোর্তকরণ [১.১.১] পবরদশ িনপূি িক র্োলোর্োফলর 

চোবেদো প্রদোন 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

2.  
[১.১.২] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

3.  
[১.২] র্ের্ ফর্রোর্তকরণ [১.২.১] পবরদশ িনপূি িক র্োলোর্োফলর 

চোবেদো ফপ্ররণ 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

4.  
[১.২.২] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

5.  
[১.৩] ভোরী ফর্রোর্তকরণ [১.৩.১] পবরদশ িনপূি িক র্োলোর্োফলর 

চোবেদো ফপ্ররণ 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

6.  
[১.৩.২] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

7.  
[২.১] অরি রনব িাপণ কার্ িক্রম গ্রহণ; 

 

[২.১.১] সাড়া প্রোনত ত অরি 

দুর্ িটনা 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

8.  
[২.২] দুর্ িটনার রবপরীদত উদ্ধার কার্ িক্রম 

গ্রহণ; 

[২.২.১] সাড়া প্রোনত ত উদ্ধার 

কার্ িক্রর্ 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

9.  
[২.৩] বিবভন্ন বদিস ও অনুষ্ঠোফন অব স 

কম্পোউন্ড সুসবিতকরণ 

[২.৩.১] কম্পোউন্ড সুসবিতকরণ ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

10.  
[৩.১] কর্ িকতিো কর্ িচোরীফদর র্ফে  

প্রবতফ োবগতোর আফয়োজন  

[৩.১.১] পবরচোবলত প্রবতফ োবগতো ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

11.  
[৩.২] প্রবশেণ প্রদোন [৩.২.১] গোড়ীচোলকফদর অংশগ্রেফণ 

রোবনং ফর্রোর্ত প্রবশেণ আফয়োজন 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

12.  
[৩.২.২] গোড়ীচোলকফদর অংশগ্রেফণ 

র্ের্ ফর্রোর্তকরণ প্রবশেণ 

আফয়োজন 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

13.  
[৩.২.৩] গোড়ীচোলকফদর অংশগ্রেফণ 

ভোরী ফর্রোর্তকরণ প্রবশেণ 

আফয়োজন 

ফ োরম্যোন বিভোগীয়  ওয়োকিশফপর র্োবসক ও ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 
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সাংদর্াজনী ৩: 

অন্য অব ফসর সফঙ্গ সংবিষ্ট কর্ িসম্পোদন সূচকসমূে 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক ফ সকল অব ফসর সোফথ সংবিষ্ট সংবিষ্ট অব ফসর সোফথ কো িক্রর্ 

সর্ন্বফয়র ফকৌশল 

[১.২] র্ের্ ফর্রোর্তকরণ [১.২.১] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ ফকন্দ্রীয়/বিভোগীয় ক্রয় ও ফটোর শোখো,  ন্ত্রোংশ সরিরোে ও ফর্রোর্তকোরী প্রবতষ্ঠোন, 

িোংলোফদশ অবিফজন ফকোম্পোনী (BOC) বলিঃ 

পত্র, সোর্োবজক ফ োগোফ োগ র্োের্ ও 

সশরীফর ফ োগোফ োফগর র্োেফর্। 

[১.৩] ভোরী ফর্রোর্তকরণ [১.৩.১] ফর্রোর্ত সম্পন্নকরণ ফকন্দ্রীয়/বিভোগীয় ক্রয় ও ফটোর শোখো,  ন্ত্রোংশ সরিরোে ও ফর্রোর্তকোরী প্রবতষ্ঠোন, 

িোংলোফদশ অবিফজন ফকোম্পোনী (BOC) বলিঃ 

পত্র, সোর্োবজক ফ োগোফ োগ র্োের্ ও 

সশরীফর ফ োগোফ োফগর র্োেফর্। 
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সংফ োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ফকৌশল কর্ িপবরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কো িক্রফর্র নোর্ কর্ িসম্পোদন সূচক 

 

সূচফকর 

র্োন 

একক 

 

িোস্তিোয়ফনর 

দোবয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ িিছফরর 

লেযর্োত্রো 

িোস্তিোয়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২ অবজিত 

র্োন 

র্ন্তব্য 

লেযর্োত্রো/ 

অজিন 

১র্ 

ফকোয়োর্ িোর 

২য় 

ফকোয়োর্ িোর 

৩য় 

ফকোয়োর্ িোর 

৪থ ি 

ফকোয়োর্ িোর 

ফর্োর্ 

অজিন 

১. প্রোবতষ্ঠোবনক ব্যিস্থো……………………………….....২৬ 

[১.১] ত্রনবতকতো কবর্টির সভো আদয়াজন সিা আদয়ারজত 

8 সংখ্যো 
সফাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
০৪ 

লেযর্োত্রো ০১ ০১ ০১ ০১   সর্বষ্ট 

অজিন      

[১.২] ত্রনবতকতো কবর্টির সভোর বসদ্ধোন্ত 

িোস্তিোয়ন 

িোস্তিোবয়ত বসদ্ধোন্ত 

2 % 
সফাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
60 

লেযর্োত্রো ৬০ ৬০ ৬০ ৬০   গড় 

অজিন      

[১.৩] সুশোসন প্রবতষ্ঠোর বনবর্ত্ত 

অংশীজফনর (stakeholders) 

অংশগ্রেফণ  সভো 

অনুবষ্ঠত সভো 

৪ সংখ্যো 
সফাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
০১ 

লেযর্োত্রো - - ০১ -   সর্বষ্ট 

অজিন     
 

[১.৪] শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
২ সাংখ্যা 

সফাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
০২ 

লেযর্োত্রো - ০১ - ০১   সর্বষ্ট 

অজিন      

[১.৫] কর্ ি-পবরফিশ উন্নয়ন ( স্বোস্থযবিবি 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভূি অফকফজো 

র্োলোর্োল বিনষ্টকরণ/ পবরস্কোর পবরচ্ছন্নতো 

বৃবদ্ধ ইতযোবদ) 

উন্নত কম ি-পররদবশ 

৩ 

সংখ্যো 

ও 

তোবরখ 

উপ-পররিালক 

 

০২ 

২৮-১২-২০২১ 

১৫-০৬-২০২২ 

লেযর্োত্রো - 

০১  

২৮-১২-২১ 

 

- 
০১  

১৫-০৬-২২ 

  সর্বষ্ট     

ও 

তোবরখ 
অজিন      

[১.৬] জোতীয় শুদ্ধোচোর ফকৌশল 

কর্ িপবরকল্পনো, ২০২১-২২ ও ত্রত্রর্োবসক 

পবরিীেণ প্রবতফিদন দপ্তর/সংস্থোয় দোবখল 

ও স্ব স্ব ওফয়িসোইফর্ আপফলোিকরণ 

কর্ িপবরকল্পনো  ও 

ত্রত্রর্োবসক প্রবতফিদন 

দোবখলকৃত ও 

আপফলোিকৃত 

৪ তোবরখ 
সফাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 

30-০৬-২০২১ 

১৪-১০-২০২১ 

১৪-০১-২০২২ 

১৪-০৪-২০২২ 

লেযর্োত্রো 
০৭-০৬-২১ 

 

১৪-১০-২১ 

 

১৪-১-২২ 

 
১৪-০৪-২২ 

  তোবরখ 

অজিন     

 

[১.৭] শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ 
সফাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
১6-০5-২০২২ 

লেযর্োত্রো - - - ১৫-০৬-২২   তোবরখ 

অজিন 
     

 

২. ক্রফয়র ফেফত্র শুদ্ধোচোর ...................................................৪ 

 

[২.১] ২০২১-২২ অথ িিছফরর ক্রয়-

পবরকল্পনো ওফয়িসোইফর্ প্রকোশ 

ক্রয়-পবরকল্পনো 

ওফয়িসোইফর্ প্রকোবশত ৪ 

তোবরখ 

উপপররিালক 
25-০8-২০২১ 

 

লেযর্োত্রো 
১৯-০৭-২১ 

 
- - -  

 তোবরখ 

অজিন      



14 

 

 

কো িক্রফর্র নোর্ কর্ িসম্পোদন সূচক 

 

সূচফকর 

র্োন 

একক 

 

িোস্তিোয়ফনর 

দোবয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ িিছফরর 

লেযর্োত্রো 

িোস্তিোয়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২ অবজিত 

র্োন 

র্ন্তব্য 

লেযর্োত্রো/ 

অজিন 

১র্ 

ফকোয়োর্ িোর 

২য় 

ফকোয়োর্ িোর 

৩য় 

ফকোয়োর্ িোর 

৪থ ি 

ফকোয়োর্ িোর 

ফর্োর্ 

অজিন 

৩. শুদ্ধোচোর সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতফরোফি সেোয়ক অন্যোন্য কো িক্রর্……………..২০ 

  

[৩.১] আবথ িক সংফিষ সম্পবকিত 

শোখোসমূফে অবির্ পবরচোলনো 
অবির্ সম্পন্নকরণ ৪ 

তোবরখ উপ-পবরচোলক 

 
১৩-০৩-২২ 

লেযর্োত্রো - - ১৩-৩-২২ -   তোবরখ 

অজিন 
    

 

[৩.২]  দুনীবতফরোিকফল্প সফচতনতোর 

লফেয সভো আফয়োজন 

আফয়োবজত সভো 

৪ সংখ্যো 
উপ-পবরচোলক 

 
২ 

লেযর্োত্রো 
- ১ - ১   সর্বষ্ট 

অজিন 
    

 

[৩.৩]  পবরস্কোর পবরচ্ছন্নতো অবভ োন 

পবরচোলনো 

পবরচোবলত অবভ োন 

৪ সংখ্যো 
উপ-পবরচোলক 

 
২ 

লেযর্োত্রো 
- ১ - ১ 

  সর্বষ্ট 

অজিন 
    

 

[৩.৪] অবভফ োগ দোবখফলর জন্য স্বচ্ছ 

অবভফ োগ িি স্থোপন  স্থোপনকৃত অবভফ োগ িি ৪ তোবরখ 
ফ োরম্যোন 

 
২৮-১২-২০২১ 

লেযর্োত্রো 
- ২৮-১২-২১ - -   তোবরখ 

অজিন 
    

 

[৩.৫] শোখোসমূে পবরদশ িন 

পবরদশ িনকৃত শোখো ৪ সংখ্যো 
উপ-পবরচোলক 

 
১২ 

লেযর্োত্রো 
৩ ৩ ৩ ৩ 

  সর্বষ্ট 

অজিন      
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সংফ োজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

 

ক্রর্  কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উত্তম িলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথর ব্যবহার বৃরদ্ধ   
[১.১.১] ই-ফাইদল সনাট বনস্পবত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা বক্স 

হালনাগােত ত 

েোলনোগোফদর 

সাংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোবদ 

তথ্য বাতায়দন প্রকোবশত 

েোলনোগোফদর 

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কর্ িপবরকল্পনো িোস্তিোয়ন 

সংক্রোন্ত প্রবশেণ আফয়োবজত  

প্রবশেফণর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম িপররকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পর্ িাদলািনা সাংক্রান্ত সিা 

আদয়ারজত 

সভোর সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম িপররকল্পনার অি িবারষ িক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদবেন ঊর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর রনকট সপ্রররত 

তাররখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/ সসবা 

সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কো িক্রর্ 

িোস্তিোয়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারনা/ সসবা 

সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কো িক্রর্ 

িোস্তিোবয়ত  

তোবরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংফ োজনী ৬: অবভফ োগ প্রবতকোর ব্যিস্থো সংক্রোন্ত কর্ ি-পবরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রত ত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রত ত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যিস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অবভফ োগ বনষ্পবত্ত কর্ িকতিো (অবনক) ও 

আবপল কর্ িকতিোর তথ্য ওফয়িসোইফর্ ত্রত্রর্োবসক 

বভবত্তফত েোলনোগোদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কম িকতিার তথ্য হালনাগােত ত 

এবাং ওদয়বসাইদট আপদলািত ত 

েোলনোগোফদর 

সংখ্যো 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পররবীক্ষণ ও 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] বনবদ িষ্ট সর্ফয় অনলোইন/ অ লোইফন প্রোপ্ত 

অবভফ োগ বনষ্পবত্ত এিং বনষ্পবত্ত সংক্রোন্ত র্োবসক 

প্রবতফিদন উর্ধ্িতন কর্তিপে িরোির ফপ্ররণ   

[২.১.১] অবভফ োগ বনষ্পবত্তকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ িকতিো/কর্ িচোরীফদর অবভফ োগ প্রবতকোর 

ব্যিস্থো এিং বজআরএস স র্ওয়যোর বিষয়ক 

প্রবশেণ আফয়োজন 

[২.২.১] প্রবশেণ আফয়োবজত 
প্রবশেফণর 

সংখ্যো 

৫ 

 
- - 2 1 - - - 

[২.৩] বত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং 

বত্রমারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর 

রনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রমারসক প্ররতদবেন 

সপ্রররত 

  প্রবতফিদন 

ফপ্ররফণর সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভফ োগ প্রবতকোর ব্যিস্থোপনো বিষফয় 

ফটকফেোল্ডোরগফণর সর্ন্বফয় অিবেতকরণ সভো  
[২.৪.১] সভো অনুবষ্ঠত সভোর সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংফ োজনী ৭: ফসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত িোস্তিোয়ন কর্ ি-পবরকল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ িক্রদমর সক্ষত্র 

 
মান 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রত ত 

অজিন 

২০১৯-২০ 

প্রত ত অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম 
িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] ফসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত পররবীক্ষণ 

করমটির রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ফসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত ত্রত্রর্োবসক 

বভবত্তফত েোলনোগোদকরণ   

[১.২.১] ওফয়িসোইফর্  

প্রবত ত্রত্রর্োবসফক 

েোলনোগোদকৃত 

েোলনোগোফদর 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজিন 

ও পররবীক্ষণ 
১৫ 

[২.১] ফসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

প্রবশেণ আফয়োজন  

 

[১.১.১] প্রবশেণ 

আফয়োবজত 

 

প্রবশেফণর 

সাংখ্যা 

 

10 - - 2 1 - - - 

[২.২]  সসবা প্রোন রবষদয় 

সেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবরহতকরণ সিা আদয়াজন 

[১.৩.১]  অিবেতকরণ 

সভো অনুবষ্ঠত 
সভোর সাংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংফ োজনী ৮: তথ্য অবিকোর বিষফয় ২০২১-২২ অথ িিছফরর িোবষ িক কর্ িপবরকল্পনো  

 

কম িসম্পােদনর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রত ত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রত ত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরিকার আইন অনুর্ায়ী 

রনি িাররত সমদয়র মদে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] রনি িাররত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রোনত ত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রফণোবদতভোফি প্রকোশফ োগ্য তথ্য 

হালনাগাে কদর ওফয়িসোইফর্ প্রকোশ 

[১.2.১] েোলনোগোদকৃত তথ্য 

ওফয়িসোইফর্ প্রকোবশত 

তাররখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 
- - 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] িোবষ িক প্রবতফিদন প্রকোশ  
[১.3.১] িোবষ িক প্রবতফিদন 

প্রকোবশত  
তোবরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অরিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর কযাটাগরর  

ও কযাটালগ বতরর/ হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর কযাটাগরর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতত ত/হালনাগােত ত 

তাররখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] তথ্য অরিকার আইন ও রবরিরবিান 

সম্পদকি জনসদিতনতা বৃরদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচোর কো িক্রর্ 

সম্পন্ন 

কো িক্রফর্র 

সাংখ্যা 
০৩   2 1 - - - 

[১.৬] তথ্য অবিকোর বিষফয় কম িকতিাদের 

প্ররশক্ষণ আদয়াজন    
[১.6.১] প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 

প্রবশেফণর 

সাংখ্যা  
০৩   1 - - - - 

 

 

 

 


