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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবত পিরকনা

সািতক অজনসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহঃ

েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় দেশর জনগেণর েয াগ িঁকাস এবং েয াগজিনত য়িত মাকােবলা ও সামািজক িনরাপালক
কম কা পিরচালনা কের থােক। েয াগজিনত কায ম পিরচালনার জ েয াগ বাপনা আইন ২০১২ এর আেলােক েয াগ বাপনা
(কিম গঠন ও কায াবিল) িবিধমালা, ২০১৫ জাির করা হেয়েছ। ইেতােব  িণ ঝড় আয়েক িনম াণ, রণােবণ ও বাপনা
নীিতমালা ণীত হয়। এ নীিতমালার আেলােক গত ৩ বছের মাট ২৪০ আয়েক িনম াণ করা হেয়েছ । েয াগ বাপনা িবষয়ক ায়ী
আেদশাবিলেত (এসওিড) িঁক াসলক কম িচ, জির মানিবক সহায়তা, অি, িমক ও নািম অায় সংেযাজন কের বাংলায়
কাশ করা হেয়েছ। আইিভআর ি আরও উয়েনর মােম মাবাইল ফােন ১০৯০ নের ডায়াল কের হালনাগাদ েয ােগর ব াভাস ও
আবহাওয়া বাতা জানােনার বা হণ করা হেয়েছ। অিত দিরেদর কম িচর আওতায় গত িতন বছের ায় ২২.০০ ল হতদির ামীণ
কম হীন মােষর কম সংান ির লে বছেরর ই মৗেম ৪০ িদন কের মাট ৮০ িদেনর কম সংান িনিত করার বা নওয়া
হেয়েছ, যার এক তীয়াংশ মিহলা।

সমা এবং চােলসহঃ

জলবা পিরবতেনর কারেণ িণ ঝড়, বা, খরা, নদী ভান, জেলাাস, অিকা ও িমস সহ িবিভ ািতক এবং নন নন
েয ােগর মাা ি পাে। এেত িবেশষ কের দির মােষর েভ াগ বাড়েছ। েয ােগর িঁকাস এবং েয াগ মাকােবলায় ব  িত,
েয াগ পরবত সাড়াদান েয ােগর য়িত াস কের। এেে চােল হল-েয ােগ জনগেণর সেচতনতা ি, েয াগ মাকােবলায়
কলােকৗশল র করা, গেবষণা ও ির যথাথ  বহার এবং সরকাির ও বসরকাির িতােনর সমিত সািব ক পিরকনা। আেরক
সমা হল িবিভ মণালেয়র সামািজক িনরাপালক কম িচর সময়হীনতা। তাছাড়া আজািতক সহেযািগতা এবং েয াগ মাকােবলায়
িবিভ দেশর অিভতা িবিনময় একা অপিরহায ।

ভিবৎ পিরকনাঃ

েয াগ বাপনা আইন ২০১২ সংেশাধন কের সমেয়াপেযাগী করা হেব এবং এ আইেনর আওতায় অতম তহিবল িবিধমালা ণয়নসহ
অা িবিধমালা ণয়ন করা করা হেব। েয াগ বাপনা পিরকনা ২০১৬-২০ ইেতামে ণীত হেয়েছ। এই পিরকনা অযায়ী িবিভ
কায ম বাবায়ন করা হেব। েয াগ কবিলত মােষর খা িনরাপা িনিত করা হেব এবং ামীণ অিতদির জনেগাীর কম সংােনর
েযাগ ির েচা জারদার করা হেব। এছাড়া েয াগ কবিলত জনগেণর িঁকাসকে উপলীয় এলাকায় আরও ২২০ সাইোন
শার িনম াণ করা হেব। জনগণেক সেচতন করার জ সারােদেশ েয াগ মহড়া ও িশণ অাহত রাখা হেব। েয াগ ব াভাস
সতককরণ কায ম আরও উত করা হেব।

২০১৭-১৮ অথ  বছেরর সা ধান অজনসহঃ

 েয াগ বাপনা আইন, ২০১২ সংেশাধন ড়া্ কের মহান জাতীয় সংসেদ উাপন এবং েয াগ ােসবক িবিধমালা ণয়ন;
 াশনাল ইমারেজি অপােরশন সার (এনইওিস) িতার জ ান িনব াচন করা হেব;
 ৭.৬০ ল অিতদিরেদর কম সংান ি;
 েয াগ িতেরাধ সমতা ির জ অবকাঠােমা িনম াণ (বিখ িণ ঝড় আয়েক, িজব িকা, হিরংেবান ব রাা, ও
মাঝাির আকােরর িজ/কালভাট )
 াণসামী সংরেণর জ ৬৬ াণ দাম িনম ােনর কায ােদশ দান;
 েয াগ ােসবকেদর তত ডাটােবজ হালনাগাদকরণ এবং
 মানিবক সহায়তা কায েমর আওতা ি।
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উপমিণকা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয়
মীর িতিনিধ িহসােব সিচব, েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর  মে  ........................  সােলর  ........................  মােসর  ........................  তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
ািতক, জলবাজিনত ও ম েয ােগর িতকর ভাব িবপদাপ জনেগাীর সহনীয় পয ােয় কিমেয় এেন দাির াস।

১.২ অিভল (Mission)

েয াগ বাপনার সািব ক সমতা শিশালীকরেণর মােম জনগেণর িবেশষ কের দির ও দ শা জনেগাির িঁক ও
িবপদাপতা াস এবং বড় মাার েয াগ মাকােবলায় সম এক দ জির সাড়া দান পিত িতা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. িঁকেত থাকা জনেগাির সমতা ি ও িবপদাপতা াস
২. েয াগ বাপনা পিত পশাদািরের উয়ন
৩. ািতািনক বা শিশালীকরণ
৪. জরী সাড়াদান পিত শিশালীকরণ এবং েয াগ ও জলবাজিনত পিরবতেনর অিভেযাজন িয়ার উয়ন এবং
৫. আিলক ও িবাপী নটওয়াক জারদারকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৪. দতা ও নিতকতার উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. েয াগ িঁক ও িবপদাপতা াস, জির সাড়া দান এবং েয াগ বাপনা সংা আইন, নীিত ও কম পিরকনা
ণয়ন ও বাবায়ন;
২. জির মানিবক সহায়তা ও নব াসন সংা নীিত ও পিরকনা ণয়ন এবং সকল সামািজক িনরাপা কম িচর
ডাটােবজ ত ও সংরণ করা;
৩. েয াগ িঁকাস পিরকনা ণয়ন, িশণ ও গেবষণা কায ম হণ এবং এর সে সৃ ানীয়, আিলক ও
আজািতক িবিভ উয়ন সহেযাগীেদর মে সময় সাধন, পয েবণ ও ায়ন;
৪. কােজর িবিনমেয় খা (ামীণ অবকাঠােমা সংার) কম িচ, ামীণ অবকাঠােমা রণােবণ (ট িরিলফ),
িভ.িজ.এফ, িজ.আর এবং এ ধরেনর অা কম িচ ণয়ন ও বাবায়েনর মােম মানিবক সহায়তা দান;
৫. অিত দিরেদর িঁক াসকে বছেরর িবিভ সমেয় কম াভাবকােল (Lean Period) কম সংান িনিত করা;
৬. বেদিশক  হেত া খা ও অা জির মানিবক সহায়তা বহার ও িবতরণ সংা িবষেয় সময় সাধন;
৭. শরনাথ িবষয়ক কম িচ বাবায়ন এবং সংি জাতীয় ও আজািতক সংার সােথ সময় সাধন;
৮. েয াগ িঁক াসকে  িজ/কালভাট  এবং বখী িণ ঝড় আয়েক িনম াণ ও মরামত; এবং
৯. জলবা পিরবতেনর ভােবর কারেণ েয াগ সৃ অিভেযাজন কম িচ/ক বাবায়ন;
১০. েয াগকালীন সমেয় আয়েকে মাষ ও গবািদ পর যাতায়ােত সহায়তার জ ীজ/কালভাট  িনম াণ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৫-২০১৬
ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা
২০১৭-২০১৮

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০

ামীণ জনেগাির কম সংান উপকারেভাগী
সংা (ল
জেন)

৭.৫ ৭.৬ ৭.৭ ৭.৮
েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

েয াগ কবিলত জনেগাির িঁক
াস

আয়েকের
ধারণমতা

হাজার বগ 
িমটার

৪০.০ ৫২.০ ৪০.০ ৪৫.০ ৫০.০
ানীয় সরকার িবভাগ/িশা
মণালয়/াথিমক ও গণিশা
মণালয়

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

েয াগ আােদর খা িনরাপা উপকারেভাগী
সংা (ল
জেন)

২৫০.০ ২৫৫.০ ২৬০.০ ২৬৫.০ ২৭০.০ খা মণালয়
েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] িঁকেত
থাকা
জনেগাির
সমতা ি
ও িবপদাপতা
াস

৩৩

[১.১] ামীণ
অবকাঠােমা উয়ন
(কািবটা)

[১.১.১]
উপকারেভাগী

সংা
(ল
জেন)

৪.০০ ১২.৪০ ১৩.০০ ১৩.২৫ ১৩.২ ১৩.১৫ ১৩.১০ ১৩.০৫ ১৩.৩০ ১৩.৩৫

[১.২] ামীণ
অবকাঠােমাসেহর
রণােবণ (আর
নগদ)

[১.২.১]
উপকারেভাগী

সংা
(ল জেন

৪.০০ ১৩.৯০ ১৪.২৫ ১৪.৩৫ ১৪.৩০ ১৪.২৫ ১৪.২০ ১৪.১৫ ১৪.৪০ ১৪.৫০

[১.৩] িভিজএফ এর
মােম খা
িনরাপা
িনিতকরণ

[১.৩.১]
উপকারেভাগী

সংা
(ল জেন

৪.০০ ২৫০ ২৬০ ২৭০ ২৬৮ ২৬৬ ২৬৪ ২৬২ ২৭৫ ২৮০

[১.৪] অিত দির
জনেগাির জ
কম সংান ি

[১.৪.১]
উপকারেভাগী

সংা
(ল জেন

৪.০০ ৭.৪০ ৭.৫০ ৭.৬০ ৭.৫৮ ৭.৫৬ ৭.৫৪ ৭.৫২ ৭.৬৫ ৭.৭০

[১.৫] িবপদাপতা
ােস মানিবক
সহায়তা কম িচ

[১.৫.১]
উপকারেভাগী

সংা
(ল জেন

৩.০০ ৩৪.০ ৩৫.০ ৩৬.০ ৩৫.৮০ ৩৫.৬০ ৩৫.৪০ ৩৫.২০ ৩৭.০ ৩৭.৫০

[১.৬]  ও
মাঝাির আকােরর
িজ/কালভাট  িনম াণ

[১.৬.১]
িনিম ত িজ
কালভাট 

হাজার
িমটাের

৩.০০ ৯.৫০ ৩২.০০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ২১.০০ ২২.০০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] বখী
িণ ঝড়/বা
আয়েক িনম াণ

[১.৭.১]
িনিম ত
আয়েক

হাজার বগ 
িমটাের

৩.০০ ৪০.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ ৬৮.০০ ৬৬.০০ ৬৪.০০ ৬২.০০ ৭২.০০ ০

[১.৮] িঁকেত থাকা
জনেগাির জ
সালার ােনল
াপন

[১.৮.১]
সালার
ােনল

সংা ৩.০০ ৭০০০ ৭০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ১৫০০০ ১৬০০০

[১.৯] িঁকেত থাকা
জনেগাির আেয়র
জ িজব িকা
িনম ােণর কায ােদশ
দান

[১.৯.১]
িনিম ত িজব
িকা

তািরখ ১.০০ ১৫-০১-২০১৮ ৩০-০১-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৫-০৩-২০১৮

[১.১০] াণ সামী
সংরেণর জ াণ
দাম িনম ােণর
কায ােদশ দান

[১.১০.১]
িনিম ত াণ
দাম

তািরখ ১.০০ ১৫-০১-২০১৮ ৩০-০১-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৫-০৩-২০১৮

[১.১১] ামীন
এলাকায় হিরংেবান
ব রাা িনম াণ

[১.১১.১]
িনিম ত হিরং
ব বান
রাা

িকঃিমটার ২.০০ ০ ০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১০০০ ১২০০

[১.১২] আরবান
রিজিলেয়
কের মােম
নগর িঁক
বাপনার উয়ন

[১.১২.১]
িশণ
কায ম 

তািরখ ১.০০ ১৫-০১-২০১৮ ৩০-০১-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৫-০৩-২০১৮



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] েয াগ
বাপনা
পিত
পশাদািরের
উয়ন

১৬

[২.১] েয াগ
বাপনা আইন,
২০১২ সংেশাধন

[২.১.১]
আইন
সংেশাধন

তািরখ ৩.০০ ২৮-০২-২০১৭ ১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮ ০৭-০৬-২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮

[২.২] িসিপিপ এর
ােসবক
িবিধমালা ড়াকরণ

[২.২.১]
িবিধমালা
িণত

তািরখ ২.০০ ২৯-১২-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮ ০৭-০৬-২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮

[২.৩] জাতীয়
েয াগ বাপনা
গেবষণা ও িশণ
ইনিউট
িবিধমালা ণয়ন

[২.৩.১]
িবিধমালা
িণত

তািরখ ২.০০ ৩১-০১-২০১৭ ১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮ ০৭-০৬-২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮

[২.৪] জাতীয় েয াগ
বাপনা গেবষণা
ও িশণ
ইনিউেটর
কম কতা কম চাির
িনেয়াগ িবিধমালা
ণয়ন

[২.৪.১]
িবিধমালা
িণত

তািরখ ২.০০ ৩১-০১-২০১৭ ১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮ ০৭-০৬-২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৫] াশনাল
ইমােজি অপােরশন
সার (এনইওিস)
গঠেনর জ ান
িনব াচন

[২.৫.১] ান
িনব ািচত

তািরখ ২.০০ ৩১-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮ ৩০-০৪-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮

[২.৬] েয াগ
বাপনা ও াণ
মণালয় ও অা
সহেযাগী িতােনর
কম কতােদর
িশণ দান

[২.৬.১]
িশত
কম কতা

সংা ৪.০০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৪৫০ ৫০০

[২.৭] েয াগ
বাপনা তহিবল
িবিধমালা ণয়ন

[২.৭.১]
িবিধমালা
িণত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৭ ১৫-০৪-২০১৮ ৩০-০৪-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮

[৩]
ািতািনক
বা
শিশালীকরণ

১৬

[৩.১] েয াগ
ােসবকেদর
ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[৩.১.১]
হালনাগাদত

তািরখ ৪.০০ ৩০-০৪-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮

[৩.২] াশনাল
িডজাার
ােনজেম
ইনফরেমশন িসেম
ওেয়বসাইট
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১]
ওেয়বসাইট
হালনাগাদত

তািরখ ৪.০০ ২৯-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৫-০৩-২০১৮



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৩] সাইোন
শার ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[৩.৩.১]
হালনাগাদত

তািরখ ৪.০০ ১৫-১২-২০১৬ ১৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৫-০৩-২০১৮

[৩.৪] েয াগ
বাপনা ও াণ
মণালেয়র
সামািজক িনরাপা
কম িচর জ
তত
এসএনওিপ
এমআইএস
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১]
হালনাগাদত

তািরখ ৪.০০ ০৬-০১-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ০৭-০৬-২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮

[৪] জরী
সাড়াদান
পিত
শিশালীকরণ
এবং েয াগ ও
জলবাজিনত
পিরবতেনর
অিভেযাজন
িয়ার
উয়ন এবং

১২

[৪.১] জরী
সাড়াদান পিরকনা
ণয়ন

[৪.১.১]
ণীত
পিরকনা

ডেমের
সংা

৩.০০ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৪.২] জলার িশা
িতােন েয াগ
মহড়া আেয়াজন

[৪.২.১]
আেয়ািজত
মহড়া

সংা ৩.০০ ৬৪ ৭০ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮৫ ৯০



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.৩] উপলীয়
এলাকায় আয়েক
িভিক েয াগ মহড়া
আেয়াজন

[৪.৩.১]
আেয়ািজত
মহড়া

সংা ৩.০০ ১৩ ১৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ২৫ ৩০

[৪.৪] িসিপিপ এর
ােসবকেদর
জ েয়াজনীয়
উপকরণািদ য়

[৪.৪.১]
সংিতত
যপািত

সংা ৩.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[৫] আিলক
ও িবাপী
নটওয়াক
জারদারকরণ।

৩

[৫.১] েয াগ
বাপনা ও েয াগ
িকাস িবষয়ক
িবিভ আজািতক
সভা, সিমনার ও
সেলেন অংশহণ

[৫.১.১]
সেলেন
অংশহণ

সংা ৩.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার মােনায়ন

৯

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন [১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] ইউিনেকাড বহার িনিত করা
[১.২.১] ইউিনেকাড বহার
িনিতত

% ০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক ২০১৬-১৭ অথ বছের
ণীত তািলকা অযায়ী কমপে  কের অনলাইন
সবা চা করা

[১.৩.১] নতম  অনলাইন সবা
চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২১-১২-২০১৭ ২৮-১২-২০১৭

[১.৪] মণালয়/িবভাগ কক উাবনী উোগ ও
Small Improvement Project
(SIP) বাবায়ন

[১.৪.১] উাবনী উোগ ও SIP-
সেহর ডাটােবস তত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭

[১.৪.২] উাবনী উোগ ও SIP
রিেকেটড

% ১.০০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০

[১.৫] সবার মান সেক সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[১.৫.১] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[১.৬] মণালয়/িবভােগর িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৬.১] তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৬.২] শাখায় িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫০ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[১.৭] িসেজস চাট ার অযায়ী সবা দান
[১.৭.১] িসেজস চাট ার বাবায়ন
সংা পিরবীণ বহা চাত

তািরখ ১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ ২২-০২-২০১৮

[১.৮] অিভেযাগ িতকার বা বাবায়ন

[১.৮.১] িনি সংা িতেবদন
িরত

সংা ০.৫০ ১২ ১১

[১.৮.২] িনিত অিভেযাগ % ০.৫০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০

[২] দতার সে
বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন
িনিত করা

৪

[২.১] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি দািখল

[২.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার মে
খসড়া ি দািখলত

তািরখ ০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭

[২.২] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির ায়ন িতেবদন দািখল

[২.২.১] িনধ ািরত তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭

[২.৩] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন পিরবীণ

[২.৩.১] মািসক িতেবদন ণীত ও
দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[২.৪] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন দািখল

[২.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮

[২.৫] আওতাধীন দর/সংার সে ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ি ার

[২.৫.১] বািষ ক কম সাদন ি
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮



া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ বাপনার
উয়ন

৩

[৩.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন
[৩.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.২] াবর/অাবর সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.২.২] অাবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.৩] মণালয়/িবভােগ কাণ কম কতা িনেয়াগ
করা

[৩.৩.১] কাণ কম কতা িনেয়াগত
ও ওেয়ব সাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[৪] দতা ও
নিতকতার উয়ন

২

[৪.১] সরকাির কম সাদন বাপনা সংা
িশণসহ িবিভ িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[৪.১.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা ণয়ন করা

[৪.২.১] াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

তািরখ ০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭

[৪.৩] িনধ ািরত সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন দািখল করা

[৪.৩.১] মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[৫] ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ [৫.১.১] ত বাতায়ন হালনাগাদত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০

[৫.২] েণািদত ত কাশ [৫.২.১] েণািদত ত কািশত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[৫.৩] মণালয়/িবভােগর বািষ ক িতেবদন ণয়ন
ও কাশ

[৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

আিম, সিচব, েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়, মাননীয় মী, েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়-এর িতিনিধ
িহসােব গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ
য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, েয াগ
বাপনা ও াণ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

সিচব
েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিভআর ইােরকভ ভেয়স রসপ

২ এসএমএস শট  মেসজ সািভ স

৩ এনইওিস াশনাল ইমােজি অপােরশন সার

৪ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৫ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৬ আর ট িরিলফ

৭ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

৮ এনিডএমআইএস াশনাল িডজাার রসপ কািড েনশন িসেম

৯ এনিডআরিসিস াশনাল িডজাার রসপ কািড েসশন সার

১০ এমআরিডএ মািহাজাড  ির ভালনােরিবিল এেসসেম

১১ িসিপিপ সাইোন িপােয়ড েনস সার

১২ এসওিড ািং অড ারস  অন িডজাার

১৩ এইচিবিব হিরং বান ব



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] ামীণ অবকাঠােমা উয়ন
(কািবটা)

[১.১.১]
উপকারেভাগী

ামীণ এলাকায় কম সংান ি এবং অবকাঠােমা
িনম াণ/নঃিনম ােণ এ কম িচ নয়া হয়।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.২] ামীণ অবকাঠােমাসেহর
রণােবণ (আর নগদ)

[১.২.১]
উপকারেভাগী

শহর/ামীণ এলাকায় কম সংান ি এবং অবকাঠােমা
িনম াণ/নঃিনম ােণ এ কম িচ নয়া হয়।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.৩] িভিজএফ এর মােম খা
িনরাপা িনিতকরণ

[১.৩.১]
উপকারেভাগী

েয াগকােল ও ্েয ােগর অবিহত পের দ শা ও
অল ি/পিরবার/িতানসেহ এবং াভািবক
অবায় ঃ ও অিতদির ি/পিরবাসেহর খা
িনরাপা িনিতকরেণর লে এ কম িচ হীত হয়।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.৪] অিত দির জনেগাির জ
কম সংান ি

[১.৪.১]
উপকারেভাগী

ামীণ এলাকায় অিতদিরেদর কম হীন সমেয় বছের ৪০
িদন কের 'পয ােয় ৮০ িদেনর কম সংােনর েযাগ ি
করা হয়।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.৫] িবপদাপতা ােস মানিবক
সহায়তা কম িচ

[১.৫.১]
উপকারেভাগী

েয ােগ িত পিরবার অথবা েয ােগ/ঘ টনায়
আহত/িনহত ির অল পিরবারেক তাৎিনকভােব
নদগ সাহা দান।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.৬]  ও মাঝাির আকােরর
িজ/কালভাট  িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত
িজ কালভাট 

ামীণ এলাকায় জলাবতা রীকরেণর মােম েয াগ
িঁকাস করা।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.৭] বখী িণ ঝড়/বা
আয়েক িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
আয়েক

ামীণ এলাকায় িণ ঝর উপত নাগিরকেদর এবং বাবণ
এলাকায় গ ত মােষর িঁকােসর জ এ ধরেনর
আয়েক িনম াণ করা হে।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.৮] িঁকেত থাকা জনেগাির
জ সালার ােনল াপন

[১.৮.১] সালার
ােনল

িবত ও নবায়নেযা ালানীর চািহদা রণ কের ামীণ
এলাকায় জনগেণর জীবনমান উয়েনর সালার ােনল
ান করা হে।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.৯] িঁকেত থাকা জনেগাির
আেয়র জ িজব িকা
িনম ােণর কায ােদশ দান

[১.৯.১] িনিম ত
িজব িকা

উপলীয় এলাকায় গ ত মাষ এবং গবািদ পর আেয়র
জ িজব িকা িনম াণ করা েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১০] াণ সামী সংরেণর
জ াণ দাম িনম ােণর
কায ােদশ দান

[১.১০.১] িনিম ত
াণ দাম

েয ােগর সময় েয়াজনীয় ামসামী িবতরেণর উেে
াণ সামী সংরেনর জ াণ দাম িনম াণ করা
েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.১১] ামীন এলাকায়
হিরংেবান ব রাা িনম াণ

[১.১১.১] িনিম ত
হিরং ব বান
রাা

ামীন এলকায় মার রাার ািয় ি এবং যাগােযাগ
িবধা িনিত করার জ উয়ন ক হণ করা হেয়েছ।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।/ েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[১.১২] আরবান রিজিলেয়
কের মােম নগর িঁক
বাপনার উয়ন

[১.১২.১] িশণ
কায ম 

নগর িঁক াস করার জ নগর ােসবকেদর িশণ
দান করার জ এ ধরেণর কায ম হণ করা হে।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[২.১] েয াগ বাপনা আইন,
২০১২ সংেশাধন

[২.১.১] আইন
সংেশাধন

েয াগ বাপনা আইন, ২০১২ ক সমেয়াপেযাগী এবং
হালনাগাদ করার জ সংেশাধন েয়াজন

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

জাতীয় সংসেদর কায িববরণী/েয াগ
বাপনা ও াণ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.২] িসিপিপ এর ােসবক
িবিধমালা ড়াকরণ

[২.২.১] িবিধমালা
িণত

েয াগ ােসবকেদর সংগত করা এবং তােদরেক
সমিতভােব কােজর আওতায় আনয়ন এবং জবাবিদিহতা
িনিত করার জ ােসবক িবধমালা ণয়ন করা
েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/িসিপিপ

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

িসিপিপ'র িরেপাট /েয াগ বাপনা
ও াণ মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[২.৩] জাতীয় েয াগ বাপনা
গেবষণা ও িশণ ইনিউট
িবিধমালা ণয়ন

[২.৩.১] িবিধমালা
িণত

েয াগ বাপনা আইন, ২০১২ এর উে রণকে
জাতীয় েয াগ বাপনা গেবষণা ও িশণ ইনিউট
পিরচালনার িনিম এ িবিধমালা েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[২.৪] জাতীয় েয াগ বাপনা
গেবষণা ও িশণ ইনিউেটর
কম কতা কম চাির িনেয়াগ
িবিধমালা ণয়ন

[২.৪.১] িবিধমালা
িণত

েয াগ বাপনা আইন, ২০১২ এর উে রণকে
জাতীয় েয াগ বাপনা গেবষণা ও িশণ ইনিউট
এর কম কতা/কম চািরেদর িনয়েগর উেে এ িবিধমালা
েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[২.৫] াশনাল ইমােজি
অপােরশন সার (এনইওিস)
গঠেনর জ ান িনব াচন

[২.৫.১] ান
িনব ািচত

েয াগ কালীন ও েয ােগার পিরিিতেত অসান ও
উার কায ম পিরচালনা, সময়, িনেদ শনা এবং মিনটিরং
করার জ উমাার িমক সহনশীল াশনাল
ইমােজি অপােরশন সার িতার েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

সরকাির বরাপ



া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.৬] েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয় ও অা সহেযাগী
িতােনর কম কতােদর িশণ
দান

[২.৬.১] িশত
কম কতা

েয াগ িঁকাস, ব  িত, ব াভাস ও সতককরণ পিত
এবং েয াগ পরবত নার কায েম এ মণালয়সহ
অা সহেযাদী িতােনর কম কতােদর পশাদাির ান
ও দতা ির লে িশণ েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[২.৭] েয াগ বাপনা তহিবল
িবিধমালা ণয়ন

[২.৭.১] িবিধমালা
িণত

েয াগব , েয াগকালীন বা েয াগ পরবত পিরিিত
মাকােবলায় েয াগ িঁক াস এবং াণ কায ম
পিরচালনায় সহায়তার জ েয়াজনীয় তহিবল সংহ এবং
এর সক বহােরর উেে এই িবিধমালা ণয়ন করা
েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

গেজট এর কিপ

[৩.১] েয াগ ােসবকেদর
ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

[৩.১.১]
হালনাগাদত

েয াগকালীন ও েয াগ পরবত সমেয় ত ও সমিত
উারকাজ পিরচালনার জ তত ােসবকেদর
ডাটােবজ হালনাগাদ কের বহার উপেযাগী করা।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[৩.২] াশনাল িডজাার
ােনজেম ইনফরেমশন িসেম
ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ

[৩.২.১]
ওেয়বসাইট
হালনাগাদত

েয াগ সংা ত অিধকার িনিত করার জ তত
ওেয়বসাইট হালনাগাদ করা েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] সাইোন শার ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[৩.৩.১]
হালনাগাদত

েয াগকালীন আয় হেণ সহায়তার জ তত
আয়েকের সােথ নন তত আয়েকের তািলকা
অ  করার জ ডাটােবজ হালনাগাদ করা েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র সামািজক িনরাপা
কম িচর জ তত
এসএনওিপ এমআইএস
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১]
হালনাগাদত

েয াগ বাপনা ও াণ মণালেয়র সামািজক িনরাপা
কম িচর সক িহসাব রেণর জ এসএনএসিপ
এমআইএস ত েযাজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন এবং
ওেয়বসাইট

[৪.১] জরী সাড়াদান পিরকনা
ণয়ন

[৪.১.১] ণীত
পিরকনা

বা, িণ ঝড়সহ িবিভ েয ােগ িঁকাস করার জ
জরী সাড়াদান পিরকনা ণয়ন করা দরকার।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

[৪.২] জলার িশা িতােন
েয াগ মহড়া আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত
মহড়া

জনগণেক সেচতন ও েয াগ িতর জ এ মহড়া
েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/েয াগ বাপনা
অিধদর

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা অিধদদেরর
িরেপাট /েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন



া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৪.৩] উপলীয় এলাকায়
আয়েক িভিক েয াগ মহড়া
আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত
মহড়া

উপলীয় এলাকায় জনগণেক সেচতন ও েয াগ িতর
জ এ মহড়া েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/িসিপিপ

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

িসিপিপ'র িরেপাট /েয াগ বাপনা
ও াণ মণালেয়র বািষ ক িতেবদ

[৪.৪] িসিপিপ এর ােসবকেদর
জ েয়াজনীয় উপকরণািদ য়

[৪.৪.১] সংিতত
যপািত

িসিপিপর ােসবকগণ েয াগকালীণ সমেয় যন ত
উারকায ম পিরচালনা করেত পাের সলে তােদর
যপািত দান করা েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়/িসিপিপ

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

িসিপিপ'র িরেপাট /েয াগ বাপনা
ও াণ মণালেয়র বািষ ক িতেবদ

[৫.১] েয াগ বাপনা ও েয াগ
িকাস িবষয়ক িবিভ
আজািতক সভা, সিমনার ও
সেলেন অংশহণ

[৫.১.১] সেলেন
অংশহণ

েয াগ বাপনা ও েয াগ িঁকাস িবষেয় িবিভ
আজািতক সভা, সিমনার ও আজািতক সেলেন
অংশহেণর মােম বাংলােদেশর আজািতক অিভতা
লাভ করা েয়াজন।

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়।

সকশন-৩ এ িনধ ািরত কলােম
বিণ ত লমাা/িনণ ায়ক িবেবচনার
িভিেত

েয াগ বাপনা ও াণ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন



া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৫, ২০১৭

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় খা মণালয় উপকারেভাগী,উপকারেভাগী সময়মত খা সরবরাহ িনিত করা কম িচ খা সহায়তালক
খা িনরাপা িবিত হওয়ার আশাসহ
িবপদাপতা ি পেত পাের।

িবভাগ িবৎ িবভাগ সালার ােনল মানসত সালার ােনল াি
সালার ােনেলর াতা, হনেযাতা ও
ািয় িনিত করা

জনগেণর আা অজন িবিত হবার আশা আেছ

মণালয় িশা মণালয় আেয়ািজত মহড়া
বিণ ত মণালেয়র সােথ সং ােসবকেদর
েয ােগ কােজ লাগােনা

েয াগকালীন ও েয াগ পরবত সমেয় ত ও
সমিত উার কাজ পিরচালনা

উার কায ম িবলিত হওয়ার আশা আেছ এবং
েয াগ সেচতনাতা কায ম িবিত হেত পাের

িবভাগ
ানীয় সরকার
িবভাগ

আেয়ািজত মহড়া
উপলীয় ানীয় জনিতিনিধ এবং সাধারণ
জনগেনর মহড়ায় অংশহণ িনিতকরণ

উপলীয় এলাকার জনগণেক সেচতন ও েয াগ
িতর জ এ মহড়া েয়াজন

উপলীয় এলকায় েয াগ সেচতনতা ও িঁকাস
কায ম িবিত হেত পাের

মণালয় রা মণালয় আেয়ািজত মহড়া
বিণ ত মণালেয়র সােথ সং ােসবকেদর
েয ােগ কােজ লাগােনা

েয াগকালীন ও েয াগ পরবত সমেয় ত ও
সমিত উার কাজ পিরচালনা ও আইনলা
বজায় রাখা

উার কায ম িবলিত হওয়াসহ আইনলা
পিরিিত িবিত হওয়ার আশা আেছ

মণালয় িম মণালয় ান িনব ািচত
এনওইিস গঠেনর জ েয়াজনীয় জিম বরা
িনিতকরণ

জিম বরা না পেল এনওইিস িতা করা
যােব না

এনওইিস িতা না হেল বড় ধরেনর েয ােগর সময়
কমা িসেম বাধাা হেয় েয ােগর য়িত ি
পাওয়ার আশা আেছ

িবভাগ অথ  িবভাগ িবিধমালা িণত
েয াগ বাপনা তহিবল অথ  িবভাগ কক
অেমাদন েয়াজন

েয াগ বাপনা আইন, ২০১২ ত এই তহিবল
গঠেনর িনেদ শনা আেছ

আপদকালীন েয াগ িঁকাস কায ম বাধা হেব


