
ছক-ক 

ওয়েজ আর্ নার্ ন কল্যাণ ব ায়ড নর 2018-19 অর্ ন ছয়রর  ার্ষ নক কর্ নর্ম্পাদর্ চুর্ির 3ে ত্রৈর্ার্র্ক (জানুোর্র-র্ার্ ন, 19) অজনর্ পর্র ীক্ষণ কাঠায়র্া 

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম (Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

কর্ নর্ম্পাদর্ 

সূর্য়কর র্ার্ 

প্রকৃত অজনর্ লক্ষযর্াৈা

/র্র্ণ নেক 

2018-

19 

অজনর্-2018-19 

জুলাই, 18 –

র্ার্ ন, 19) 
র্ন্তব্য 

1র্ বকাোটার 

(জুলাই-

বর্য়ে:/18 

2ে বকাোটার 

(অয়টা:-

র্ডয়র্:/18 

3ে বকাোটার 

(জানুোর্র-

র্ার্ ন/19 

4র্ ন বকাোটার 

(এর্প্রল-

জুর্/19 

2016-

17 

2017-

18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

র্ংর্িষ্ট কার্ নালয়ের বকৌশলগত উয়েশ্য              

[১] প্রবাসী কর্মী ও 

তাঁদের পররবারদক  

সহায়তা প্রোন; 

45 [১.1] বিদ্দদশগামী  মীদ্দদর সহায়তা 

প্রদান। 
১.১.১ বিদ্দদশগামী  মীদ্দদর প্রদত্ত 

প্রা - িবহগ যমন বিব িং। % 2 100 100 100 100 100 100 - 100 
 

১.১.২ বিমানিন্দরস্থ প্রিাসী  ল্যাণ 

কেদ্দের মাধ্যদ্দম বিদ্দদশগামী ও 

প্রতযাগত  মীদ্দদর  প্রদত্ত সহায়তা। 
% 4 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

[১.2] প্র ায়র্ মৃত্যয রণকারী কর্ীর 

মৃতয়দহ বদয়শ আর্ের্, পর্র ারয়ক 

মৃতয়দহ পর্র হর্ ও দাফর্ খরর্ এ ং 

আর্র্ নক অনুদার্ প্রদার্ 

১.২.১ প্রিাদ্দস মৃত্যু িরণ ারী  মীর 

মৃতদ্দদহ বদয়শ আনয়দ্দন প্রদত্ত র্হােতা। 
% 5 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

1.2.2 প্র ায়র্ মৃত্যয রণকারী  মীর 

মৃতদ্দদহ র্ র্ার্ ন্দরস্থ  প্রিাসী  ল্যাণ  

কেে  র্তয   হস্তান্তদ্দর প্রদত্ত সহায়তা। 
% 5 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

১.২.3 মৃতদ্দদহ পবরিহন ও দা ন 

খরচ িািদ প্রদত্ত আবথ য  সাহায্য। % 6 100 100 100 100 100 100 - 100 
 

১.২.4 মৃদ্দতর পবরিারদ্দ  প্রদত্ত 

আবথ য  অনুদান। % 10 100 100 100 100 100 100 - 100 
 

[1.3] মৃত কর্ীর ক্ষর্তপূরণ  আদায়ে 

র্হােতা প্রদার্ এ ং আদােকৃত অর্ ন 

র্ তরণ। 

১.3.1 প্রিাদ্দস মৃত  মীর পবরিাদ্দরর 

বন ট আদায়কৃত প্রদত্ত ক্ষবতপূরদ্দণর 

অথ য বিতরণ। 
% 5 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

[1.4] প্রিাদ্দস আহত, অসুস্থ এ ং 

শারীর্রকভায়  অক্ষর্ কর্ীয়দর 

বদয়শ বফরত আর্ের্, হার্পাতায়ল 

ভর্তন এ ং র্র্র্কৎর্ায়র্ ন আর্র্ নক 

র্াহায্য প্রদার্। 

১.4.1 প্রিাদ্দস আহত, অসুস্থ এ ং 

শারীর্রকভায়  অক্ষর্ কর্ীয়ক বদয়শ 

আর্ের্, হার্পাতায়ল ভর্তন এ ং প্রদত্ত 

র্র্র্কৎর্া র্হােতা।  

% 3 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

[1.5] প্রিাদ্দস র্র্র্ নার্তত  নারী 

 মীদ্দদর সহায়তা প্রদান। 
১.5.1 প্রিাদ্দস উদ্ধারকৃত বনর্ যাবতত 

নারী  মীদ্দদর কসই  কহাদ্দম আশ্রয় 

দাকন প্রদত্ত সহায়তা। 
% 2 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

[1.6] প্রিাসী  মী ও তাঁদ্দদর 

পবরিারদ্দ  আইনগত সহায়তা 

প্রদান  রা। 

১.6.1 প্র ার্ী কর্ী ও  কদদ্দশ তাঁয়দর 

পবর ারদ্দ  প্রদত্ত আইনগত সহায়তা।  % 3 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

[2] প্র ার্ী কর্ী ও 

তাঁয়দর পর্র ায়রর  

সদস্যদ্দদর  ল্যাদ্দণ  

বদারয়গাড়াে বর্ া প্রদার্; 

3 [2.1] প্র ায়র্ কর্ নরত  মী ও 

তাঁয়দর পবর ায়রর র্দস্যয়দর 

প্র ার্ ন্ধু কল বর্ন্টার এর র্াধ্যয়র্ 

প্রাপ্ত র্র্স্যা র্র্াধার্। 

2.1.1 কল বর্ন্টায়রর র্াধ্যয়র্ প্রদত্ত 

র্র্স্যা র্র্াধার্।  
% 3 100 100 100 100 100 100 - 100 

 

 



 

-02- 

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম (Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

কর্ নর্ম্পাদর্ 

সূর্য়কর র্ার্ 

প্রকৃত অজনর্ লক্ষযর্াৈা

/র্র্ণ নেক 

2018-

19 

অজনর্-2018-19 

জুলাই, 18 –

র্ার্ ন, 19) 
র্ন্তব্য 

1র্ বকাোটার 

(জুলাই-

বর্য়ে:/18 

2ে বকাোটার 

(অয়টা:-

র্ডয়র্:/18 

3ে বকাোটার 

(জানুোর্র-

র্ার্ ন/19 

4র্ ন বকাোটার 

(এর্প্রল-

জুর্/19 

2016-

17 

2017-

18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

[3] প্র ার্ী কর্ীর 

বর্ধা ী র্ন্তার্য়দর র্শক্ষা 

অজনয়র্ উৎসাহ প্রদায়র্র 

র্হােতা করা; 

20 [3.১] প্রিাসী  মীর কমধািী 

সন্তানদ্দদর বশক্ষা অজনয়র্ উৎর্াহ 

প্রদায়র্র লয়ক্ষয র্শক্ষাবৃর্ত্ত প্রদার্। 

[3.১.১] প্রিাসী  মীর  কমধািী 

সন্তানদ্দদর প্রদত্ত বশক্ষাবৃবত্ত প্রদান। সিংখ্যা 10 2412 3061 3100 170 1497 1150 - 2817 

 

[3.2] প্র ার্ী কর্ীর র্ন্তার্য়দর 

বদয়শর র্ র্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠায়র্ 

ভর্তনয়ত র্হােতা প্রদার্। 

[3.2.1] প্র ার্ী কর্ীর র্ন্তার্য়দর 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠায়র্ ভর্তনয়ত  প্রদত্ত 

র্হােতা। 

% 2 100 100 100 100 100 100 - 100  

[3.3] অর্লাইয়র্র র্াধ্যয়র্ 

র্শক্ষার্ীর র্র্কট হয়ত বৃর্ত্তর 

আয় দর্পৈ গ্রহণ। 

[3.3.1] অর্লাইয়র্র র্াধ্যয়র্ বৃর্ত্তর 

আয় দর্পৈ গ্রহণ। % 3 - - 100 - - - - -  

[3.4] বর্া াইল ব্যাংর্কং এর 

র্াধ্যয়র্ র্শক্ষার্ীয়দর র্র্কট বৃর্ত্তর 

অর্ ন র্ তরণ। 

[3.4.1] বর্া াইল ব্যাংর্কং এর 

র্াধ্যয়র্ বশক্ষাবৃর্ত্তর প্রদত্ত অর্ ন 

র্ তরণ। 

% 5 100 100 100 100 100 100 - 100  

[4] অবনিবিত প্রিাসী 

 মী ও অর্া ার্র্ 

 াংলায়দর্শয়দর 

(ডাোর্য়পারা) কল্যাণ 

র্াধয়র্ ব ায়ড নর 

োটাদ্দিইদ্দে সদস্য 

বহদ্দসদ্দি অন্তর্ভ যক্ত রণ 

3 [4.1] অবনিবিত প্রিাসী  মী ও 

অর্া ার্র্  াংলায়দর্শয়দর কল্যাণ 

ব ায়ড নর র্দস্যর্ভ নি কয়র ব ায়ড নর 

বর্ ার আওতাে আর্য়ন। 

[4.1.1] অবনিবিত প্র ার্ী   মী ও 

অর্া ার্র্  াংলায়দর্শয়দর কল্যাণ 

ব ায়ড নর র্দস্যর্ভিকরণ। 

% 3 - 100 100 100 100 100 - 100  

[5] ওয়েজ আর্ নার্ ন 

কল্যাণ কিাদ্দে যর  া র্ নক্রর্ 

র্ডর্জটাইয়জশর্ 

4 [5.1] ব ায়ড নর  স ল কার্ নক্রর্ 

র্ডর্জটাইয়জশয়র্র লয়ক্ষয ইআরর্প 

র্র্য়ের্ পূণ নাঙ্গরূয়প র্ালু করা। 

[5.1.1] ব ায়ড নর র্কল  কার্ নক্রর্ 

র্ডর্জটাইয়জশর্ রদ্দণ ইআরর্প 

র্র্য়ের্ পূণ নাঙ্গরূয়প র্ালু। 

% 4 - 50 60 100 100 100 - 100  

 

 


