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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, িনবন পিরদর

এবং
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বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৯ - ন ৩০, ২০২০
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িম রিজেশেণর ে িমর  নঃিনধ ারণ করা হেয়েছ। িবগত িতন অথ বছের রিজেশন আইন সংেশাধনেম সহজ পিতেত
া,  ও িফস এবং ানীয় সরকার কর আদােয়র বা হণ করা হেয়েছ। াবর সির বাজার  িনধ ারেণ নন িবিধমালা
ণয়ন করা হেয়েছ। দিলল রিজির সকল িনয়ম ও সরকাির , কর ও িফস সেক জনগণ কক এক নজের সকল ত অবিহত
হওয়ার জ িসেজন চাট ার ণয়ন কের েতক অিফেস মান ােন দশ েনর বা হণ করা হেয়েছ।
মাননীয় ধানমীর অশাসনেম গত কিমর পািরশ এবং আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালেয়র মাননীয় মী মেহাদয় ঐকািক
েচায় ০২ জায়ারী, ২০১৮ িা তািরেখ িনবন পিরদরেক অিধদের উীত করা হয়। মাঠ পয ােয়র সকল জলা রিজি ও সাব-
রিজি অিফস ভবন িনম াণ/নঃিনম ােণর িবষয় একেনক সভায় মাননীয় ধানমী সদয় িনেদ শনা দান কেরেছন। উ িনেদ শনার
আেলােক বািষ ক উয়ন কম িচর আওতায় ১৪  জলা রিজার ও ৯৮  সাব-রিজার কায ালয়সহ মাট ১২২  অিফস ভবন িনম াণ
কাজ গণত অিধদর কক চলমান রেয়েছ। ইেতামে নারায়নগ রিজেশন কমে, নাাইল (ময়মনিসংহ) এবং লাদী (বিরশাল)
সাব-রিজি অিফস ভবেনর িনম ান কাজ শষ হেয়েছ।
িবগত ০১/০১/২০১৮ িা হেত ৩১/১২/২০১৮ িখটা পয  মাট ২৮,৭৩,২৭৭/-(আটাশ ল তয়ার হাজার ইশত সাতার) 
দিলেলর িনবন কায  সািদত হেয়েছ এবং ৩১,৪৯,২৮৮ (একিশ ল উনপাশ হাজার ইশত আটািশ)  দিলেলল সিহেমাহর নকল
সংি পেক সরবরাহ করা হেয়েছ এবং বাংলােদশ লাক শাসন িশণ কে ৯০ জন কম কতা ক ই মাস াপী িনয়াদী িশণ
দান করা হেয়েছ। ইেতামে ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের ৪৫ জন কতকতােক রােজ িশণ দান করা হেয়েছ। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অথ 
বছের ১৫৩৯ জন িনকা◌্ রিজার, ৬৭০ জন কম চারী এবং ২৬৪১ জন দিলল লখকেক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

রাতন ভবনসেহ িকণ  অবায় রিজেশন কায  পিরচািলত হে। রাতন ও জরাজীণ  অবকাঠােমাগত সমা ছাড়াও আিনক
িনরাপা িবধাহীন রকড েম ায়ািল দিললসহ ও রকড সহ সংরন করা য়।

ভিবৎ পিরকনা:

সাব-রিজি অিফস িনম াণ কের অবকাঠােমাগত উয়েনর মােম রিজেশন িবভােগর সমতা ি রিজেশন িবভােগর কম কতা ও
সহায়ক কম চারীেদর িশেণর মােম দতা ি। রকড েমর অবকাঠােমাগত উয়নসহ আিনক িবধা সিলত িনরাপা বা
জারদার, রিজিগামী জনগণ যােত সহেজ ততার সােথ রিজেশন সংা যাবতীয় কায  সাদন করেত পাের তার বা করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২৫৯০ জন জলা রিজার, সাব-রিজার ও কম চারীেদর িশণ দান
ততম সমেয়র মে দিলল রিজেশন কায  সমা করা
বা িববাহ বে িনকা রিজারেদরেক উুকরন ও ৫০০ জন িনকা রিজারেক িশণ দান
িবিনিম ত ১০(দশ)  রিজি/সাব-রিজার ভবন হার
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াবনা (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-

মহাপিরচালক, িনবন পিরদর

এবং

সিচব, আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই
মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

িম িনবন বাপনার উিতর মােম িম সংা মামলা াস করন

১.২ অিভল (Mission)
ততম সমেয় সবা িনিতকরেণ সহায়ক পিরেবশ ি

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িম রিজেশন কায েমর দতা ি
২. বািববাহ বে িনকাহ রিজারেদর িশণ দান এবং উুকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দেশর সকল জলা রিজার ও সাব-রিজার পদায়ন, বদলী ও লা সংা কায ম
২. দেশর সকল জল রিজার ও সাব-রিজারেদর অবসর ও আেতািষক সংা কায ম
৩.  সারা  বাংলােদেশর  সিলম  িনকা  রিজার,  িহ  িববাহ  িনবক,  শাল  ােরজ  রিজার,  িান  ােরজ
রিজার  িনেয়াগ  দান  ও  তােদর  িনয়ণ
৪. দেশর সকল জলা-রিজার, সাব-রিজার ও অিফস সহকারীেদর িশণ দান
৫. বািববাহ িতেরােধ িনকা রিজারেদর উকরেণর জ িশণ দান
৬. িম রিজেশন বাপনা সহজীকরেণর লে িবিভ নীিতমালা নয়ন করা
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িম রিজেশন কায েমর
দতা ি

হািরত রিজি ভবন সংা ১০ ১২ ১৩ ত মণালয় ও আইন ও িবচার িবভাগ
আইন ও িবচার িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

িশিত রিজার, সাব- রিজার
কম কতা/কম চারী

সংা ২৫১০ ২৫৯০ ২৬০৫ ২৮২০ আইন ও িবচার িবভাগ ঐ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িম
রিজেশন
কায েমর দতা
ি

৬০

[১.১] জলা রিজার, সাব-
রিজার ও সহকারীেদর
িশণ দান

[১.১.১] িশিত সাব-
রিজার

সংা ১২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১৬০ ১৭০

[১.১.২] িশিত জলা
রিজার

সংা ৮ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ৪৫ ৫০

[১.১.৩] িশিত সহায়ক
কম চারী

সংা ৮ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৫০ ১৩০০

[১.১.৪] িশিত দিলল
িলখক

সংা ৮ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৫০ ১৩০০

[১.২] িনবনকায  সাদন
এবং িনবিত দিলেলর
নকলকরণ

[১.২.১] রিজিত
দিলল

সংা ১২ ১৩.৫০ ১৫.০০ ৩০.০০ ২৭.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৩.০০ ৩১.০০ ৩২.০০

[১.৩] জলা রিজি ও সাব-
রিজি অিফস ভবন িনম াণ
ও হার

[১.৩.১] হািরত
রিজি ভবন

সংা ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[২] বািববাহ
বে িনকাহ
রিজারেদর
িশণ দান
এবং উুকরণ

১৫
[২.১] িনকাহ রিজারেদর
িশণ ও উুকরণ

[২.১.১] িনকাহ
রিজারেদর িশণ

সংা ৯ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৫০০ ৬০০

[২.১.২] সেচতনতালক
অান আেয়াজন

সংা ৬ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৫০০ ৬০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ
জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

আিম, মহাপিরচালক, িনবন পিরদর, সিচব, আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  আইন  ও  িবচার  িবভাগঃ  আইন,  িবচার  ও  সংসদ  িবষয়ক  মণালয়  িহসােব  মহাপিরচালক,  িনবন
পিরদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
িনবন পিরদর
আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

তািরখ

সিচব
আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

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] জলা রিজার, সাব-রিজার ও সহকারীেদর িশণ দান

[১.১.১] িশিত সাব-রিজার

[১.১.২] িশিত জলা রিজার

[১.১.৩] িশিত সহায়ক কম চারী

[১.১.৪] িশিত দিলল িলখক

[১.২] িনবনকায  সাদন এবং িনবিত দিলেলর নকলকরণ [১.২.১] রিজিত দিলল

[১.৩] জলা রিজি ও সাব-রিজি অিফস ভবন িনম াণ ও হার [১.৩.১] হািরত রিজি ভবন

[২.১] িনকাহ রিজারেদর িশণ ও উুকরণ
[২.১.১] িনকাহ রিজারেদর িশণ

[২.১.২] সেচতনতালক অান আেয়াজন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৩, ২০১৯

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


