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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 

এবং

সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়-এর মে ািরত

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:

িবের ১৬৪ দেশ কম রত এক কার অিধক বাংলােদিশ কম এবং তেদর পিরবােরর সদেদর অথ বহ ও টকসই কাণ িনিতকরণ
ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  এর অতম ধান ল। ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  হেত গত ৩ অথ  বছের (২০১৬-১৭ থেক মাচ , ২০১৮-১৯)
িবেদশগামী ায় ১.২৫ ল কমেক সংি দেশর আইন-কান, রীিতনীিত, ভাষা, অিধকার-কত ইতািদ সেক াক-বিহগ মন িিফং
দান করা হয়। বাসী কমর ৬২৯১ জন মধাবী সানেক ৮.৭৪ কা টাকা িশাি দান করা হয়। বাস ফরত ২৭৭ জন অ কমর
িচিকৎসা সহায়তা বাবদ ২.৫৯ কা টাকা দান করা হয়। বােস বরণকারী ৯৯০৭ জন কমর তেদহ দেশ আনয়ন এবং িবমানবর
হেত  পিরবােরর  িনকট  তেদহ  হােরর  সময়  িবমানবর বাসী  কাণ  ডের  মােম  ৯৩৫৪  জন  কমর  িত  পিরবারেক  তেদহ
পিরবহন ও দাফন বাবদ ৩৫ হাজার টাকা কের মাট ৩২.৭৩ কা টাকা আিথ ক সাহা দান করা হয়। বােস বরণকারী ১০৮৭৫ জন
কমর িত পিরবারেক ৩ ল টাকা কের মাট ায় ৩১৫.৩২ কা টাকা আিথ ক অদান দান করা হয়। বাংলােদশ িমশনসেহর ম
উইংেয়র  সহেযািগতায়  বােস  ত  ২৮৩৪  জন  কমর  অেল  জিনত  িতরণ/বেকয়া  বতন/ইুের  বাবদ  আদায়ত  ায়  ১৭৩
কা টাকা তােদর উরািধকারীেদর মে িবতরণ করা হয়। এ ছাড়াও বােস বরণকারী কমর তেদহ এবং বাস ফরত আহত, অ
এবং শারীিরক ভােব অম কমেদর ঢাকা ও চাম িবমানবর হেত অাুেল সবা দান করা হয়। িবেদশগামী ও বাস ফরত কমেদর
জ িতিত বাসী  কাণ াংকেক Paid up Capital িহেসেব ২৮৫ কা টাকা দান করা হেয়েছ। উ সমেয় ২০১৮ সােল
ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  আইন ণয়ন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বােস বরণকারী কমর িনেয়াগকতার িনকট হেত িতরণ/বেকয়া বতন/ইুের/সািভ স বিনিফট এর অথ  ততম সমেয় আদায়,
িবেদশগামী সকল কমর ইুের িবধা দান, অিনবিত বাসী কম ও অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র ডাটােবইেজ অ করণ এবং
তাগত কমেদর নব াসেনর (িরইিেশন) লে ক হণ।

ভিবৎ পিরকনা:

বােস ত কমর িনেয়াগকতার িনকট হেত বেকয়া বতন/িতরণ/ইুের/সািভ স বিনিফট বাবদ অথ  আদােয়র জ সকল তাবােসর
ম উইংেয় ানীয় িভিেত ল’ ফাম /আইন সহায়তাকারী িনেয়াগ, তাগত কমেদর নব াসেনর লে ক হণ, বােড র িনজ জিম
আয়বধ ক ক হণ, বাসী কমর সানেদর জ িশা িতান ও ডায়াগনিক সার াপন এবং সকল িবেদশগামী কমেদর বীমা
িবধা দান।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

অনলাইেনর মােম িশাির আেবদন হণ;
িবেদশগামী কমেদর ইুের িবধার আওতায় আনয়ন;
অাুেল সবা ি;
তাগত কমেদর িবেশষকের নারী কমেদর নব াসেনর লে নব াসন (িরইিেশন) কায ম হণ।
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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, ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 

এবং

সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়-এর মে ২০১৯ 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)

বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর জ অথ বহ ও টকসই কাণ িনিত করা ।

১.২ অিভল (Mission)
বাসী কমেদর আইনগত সহায়তাসহ সািব ক কাণ সাধন করা, বােস বরণকারী কমর পিরবােরর আিথ ক সহায়তাসহ
জীবনমােনর উয়েন সহায়তা করা এবং িবেদশ তাগত কমেদর নব াসেন সহায়তা করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর সহায়তা দান;
২. বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর কােণ সবা াথেদর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়া;
৩. বাসী কমর মধাবী সানেদর িশা অজেন উৎসাহ দান;
৪. অিনবিত বাসী কম ও অনাবাসী বাংলােদিশেদর বােড র ডাটােবইেজ অ করণ; এবং
৫. ওেয়জ আন াস  কাণ বােড র কায ম িডিজটাইেজশন।

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. িবেদশগামী কমেদর সংি দেশর িবিভ িবষয় সেক াক-বিহগ মন িিফং দান এবং িবমানবের বাসী কাণ
ডের মােম কমেদর িনরাপেদ িবেদশ গমন ও তাবতেন সহায়তা দান;
২. বােস বরণকারী কমর তেদহ দেশ আনয়ন, তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ বাবদ আিথ ক সাহা এবং েতর
পিরবারেক আিথ ক অদান দান;
৩. বােস বরণকারী কমর জিনত িতরণ/ইুের/বেকয়া বতন/সািভ স বিনিফট আদায় এবং আদায়ত অথ 
উরািধকারীেদর মে িবতরণ;
৪. বােস আহত, অ এবং শারীিরকভােব অম কমেদর দেশ আনয়ন এবং ফরত আসা কমেদর িচিকৎসােথ  আিথ ক
সহায়তা দান;
৫. বােস কম রত কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর বাসব কল সােরর মােম তাৎিণকভােব সবা দান;
৬. বাসী কমর মধাবী সানেদর িশাি দান ও িশা িতােন ভিতেত সহায়তা;
৭. অিনবিত বাসী কম ও অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র ডাটােবইেজ অ করণ এবং ইআরিপ িসেেমর মােম
বােড র সকল কায ম সাদন; এবং
৮.  বােস  বরণকারী  কমর  তেদহ  এবং  বাস  ফরত আহত,  অ এবং  শারীিরক ভােব  অম কমেদর  ঢাকা  ও
চাম িবমানবর হেত অাুেল সবা দান করা হয়।
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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

সংি দেশর আইন-কান, ভাষা-সংিত, অিধকার-কত
ইতািদ সেক িিফং দােনর ফেল কম তর য কান সমা
িনেজই সমাধান করেত পাের।

িবেদশগামী কমেদর দ াক-
বিহগ মন িিফং।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড  ও িবএমই
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

িবমানবর বাসী কাণ ডের মােম কমেদর সহায়তা
দােনর ফেল তরা কান কার ঝােমলা ছাড়া িবমানবেরর
আািনকতা স করেত পাের।

িবমানবর বাসী কাণ ডের
মােম িবেদশগামী ও তাগত
কমেদর দ সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড  ও িবএমই
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

িবেদশ হেত তেদহ দেশ আনয়েন সহায়তার ফেল শাকাহত
পিরবারিল আিথ ক, মানিসক এবং হয়রািন লাঘব হয়।

বােস বরণকারী কমর তেদহ
দেশ আনয়েন দ সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড  ও তাবাস
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

িবেদশ হেত আগত তেদহ িবমানবর সংি বাসী কাণ
ড কক পিরবােরর িনকট হাের সহায়তায় ফেল শাক
পিরবারিল িবমানবের আািনকতার ঝােমলা ও হয়রািন
হেত ি পায়।

বােস তবরণকারী কমর তেদহ
িবমানবর বাসী কাণ ড
কক হাের দ সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
বাড  ও বাসী কাণ
ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

তেদহ পিরবােরর িনকট হােরর সময় তাৎিনকভােব
তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ বাবদ আিথ ক সাহাের চক
দােনর ফেল অল কমর পিরবারিল েয়াজনীয় খরচ বহন
করেত সম হয়।

তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ
বাবদ দ আিথ ক সাহা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
বাড  ও বাসী কাণ
ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

েতর পিরবােরর সদেদর এক কালীন আিথ ক অদান দােনর
ফেল শাকাহত পিরবারিল তাৎিণক আিথ ক অলতা
কােয় াভািবক জীবন যাপন করেত পাের।

েতর পিরবারেক দ আিথ ক
অদান।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড  ও িবএমই
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

েতর পিরবােরর সদেদর এক কালীন আিথ ক অদান দােনর
ফেল শাকাহত পিরবারিল তাৎিণক আিথ ক অলতা
কােয় াভািবক জীবন যাপন করেত পাের।

বােস ত কমর পিরবােরর িনকট
আদায়ত দ িতরেণর অথ 
িবতরণ।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
তাবাস, বাড  ও
িবএমই

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন
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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

তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর িনেয়াগকতার িনকট
হেত িতরণ ও অা পাওনা অথ  আদােয়র বা হণ
এবং আদায়ত উ অথ  িবইএফএন এর মােম তর
উরািধকারীেদর মে িবতরেণর ফেল তরা হয়রািন, তারণা
ও েভ াগ হেত রা পায়। ফেল তেদর সময় ও আিথ ক সায়
হয়।

বােস আহত, অ এবং
শারীিরকভােব অম কমেক দেশ
আনয়ন, হাসপাতােল ভিত এবং দ
িচিকৎসা সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
তাবাস, বাড  ও
িবএমই

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

বােস আহত, অ এবং শারীিরকভােব অম কমেদর দেশ
আনয়ন, হাসপাতােল ভিত এবং িবইএফএন এর মােম
িচিকৎসা সহায়তা দােনর ফেল  াভািবক জীবেন িফের
আসেত সহায়ক হয়।

বােস আহত, অ এবং
শারীিরকভােব অম হেয় ফরত
আসা কমেদর দ অাুেল
িবধা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
বাড  ও বাসী কাণ
ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

বােস ত কমর লাশ িবমানবর
হেত পিরবহেনর জ দ
অাুেল িবধা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
বাড  ও বাসী কাণ
ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

বােস িনয ািতত নারী কমেদর তাবােসর মােম
তাৎিণকভােব উার কের সইফ হােম আয় দান এবং
দেশ ফরত আনার ফেল তরা শারীিরক ও মানিসক
িবপদতা হেত রা পায় ।

বােস উারত িনয ািতত নারী
কমেদর সইফ হােম আয় দােন
দ সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড  ও তাবাস
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

সইফ হােম আয় হণকারী নারী
কমেদর দেশ ফরত আনয়েন দ
সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড  ও তাবাস
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

বাসী কমেদর িবিভ সমা সমাধােন তাবােসর মােম
এবং দেশ তর পিরবারেক ানীয় শাসেনর মােম শাসিনক
ও আইনগত সহায়তা দান করা হয়। এর ফেল তেদর িবিভ
সমা সহেজই সমাধান করা সব হয়।

বােস কম রত কম ও দেশ তেদর
পিরবারেক দ আইনগত সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
বাড , তাবাস এবং
ানীয় শাসন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

বাসব কল সার এর মােম িবেদেশ কম রত কম এবং
দেশ তেদর পিরবােরর সদগণ ঘের বেসই েয়াজনীয় সবা
হণ করেত পাের। ফেল সময়, িভিজট ও আিথ ক সায় হয়।

কল সােরর মােম দ সবা
দান।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড  ও তাবাস
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৬, ২০১৯ ১৫:২৬ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ম ২৭, ২০১৯

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

িশাি দােনর ফেল বাসী কমর মধাবী সানগণ
লখাপড়ায় আেরা উৎসািহত হয় এবং উ িশা হেণ উু
হয়।

বাসী কমর মধাবী সানেদর দ
িশাি দান।

সংা ৩০৬১ ৩১৫০ ৩২০০ ৩২৫০ ৩৩০০ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

বাসী কমর সানেদর জ িশা িতােনর ভিতেত কাটা
সংরেণর ফেল তারা কািত িশা িতােন ভিত হেত
পাের।

বাসী কমর সানেদর িশা
িতােন ভিতেত দ সহায়তা।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
বাড  ও সংি িশা
িতান

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

মাবাইল াংিকং এর মােম ির অথ  িশাথেদর কােছ
পৗঁছােনার ফেল তেদর িভিজট, সময় এবং অেথ র সায় হয়
এবং অনায়ােসই তারা ির অথ  অথ  উোলন করেত পাের।

মাবাইল াংিকং এর মােম
িশাির দ অথ  িবতরণ।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বােড র সংি শাখা হেত
া ত

অনলাইেনর মােম িশাথর িনকট হেত ির আেবদন
হেণর ফেল িভিজট, সময় ও অেথ র সায় হয়।

অনলাইেনর মােম ির আেবদন
হণ।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বার  সংি শাখা হেত
া ত

অিনবিত বাসী কম ও অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র
ডাটােবইেজ অ ির ফেল তারা বাড  দ সকল িবধা ভাগ
করেত পাের।

অিনবিত বাসী কম ও অনাবািস
বাংলােদিশেদর বােড র ডাটােবইেজ
অি।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ তাবাস ও বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বােড র সংি শাখা হেত
া ত

বােড র সকল কায ম ইআরিপ িসেেমর মােম সাদেনর
ফেল সকল তািদ িন লভােব সংরণ করা সব হে। ফেল
বােড র ািতািনক দতা ি পাে।

বােড র সকল কায ম ইআরিপ
িসেেমর মােম সাদন।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বােড র সংি শাখা হেত
া ত

*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] বাসী কম ও
তেদর পিরবােরর
সদেদর সহায়তা
দান;

৫১

[১.১] িবেদশগামী ও তাগত কমেদর সহায়তা
দান।

[১.১.১] িবমানবর বাসী কাণ ডের মােম
িবেদশগামী ও তাগত কমেদর দ সহায়তা।

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.১.২] িবেদশগামী কমেদর দ াক- বিহগ মন
িিফং।

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.২] বােস বরণকারী কমর তেদহ দেশ
আনয়ন, পিরবারেক তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ
এবং আিথ ক অদান দান।

[১.২.১] েতর পিরবারেক িবইএফএন এর মােম
দ আিথ ক অদান।

% ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.২.২] তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ বাবদ দ
আিথ ক সাহা।

% ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.২.৩] বােস বরণকারী কমর তেদহ দেশ
আনয়েন দ সহায়তা।

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.২.৪] বােস বরণকারী কমর তেদহ
িবমানবর বাসী কাণ ড কক হাের দ
সহায়তা।

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৩] ত কমর িতরণ ও অা অথ  আদােয়
সহায়তা দান এবং আদায়ত অথ  িবতরণ।

[১.৩.১] বােস ত কমর পিরবােরর িনকট আদায়ত
দ িতরণ ও অা অথ  িবইএফএন এর
মােম িবতরণ।

% ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৪] বােস আহত, অ এবং শারীিরকভােব
অম কমেদর দেশ ফরত আনয়ন, হাসপাতােল
ভিত এবং িচিকৎসােথ  আিথ ক সহায়তা দান।

[১.৪.১] বােস আহত, অ এবং শারীিরকভােব
অম কমেদর দেশ আনয়ন, হাসপাতােল ভিত এবং
িবইএফএন এর মােম দ িচিকৎসা সহায়তা।

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৫] বােস আহত, অ এবং শারীিরকভােব
অম হেয় ফরত আসা কম এবং বােস ত
কমর লাশ ে পিরবহেনর জ িবমানবর
হেত অাুেল িবধা দান।

[১.৫.১] বােস আহত, অ এবং শারীিরকভােব
অম হেয় ফরত আসা কমেদর দ অাুেল
িবধা।

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৫.২] বােস ত কমর লাশ িবমানবর হেত
পিরবহেনর জ দ অাুেল িবধা।

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৬] বােস িনয ািতত নারী কমেদর সহায়তা
দান।

[১.৬.১] বােস উারত িনয ািতত নারী কমেদর
সইফ হােম আয় দােন দ সহায়তা।

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৬.২] সইফ হােম আয় হণকারী নারী কমেদর
দেশ ফরত আনয়েন দ সহায়তা।

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৭] বাসী কম ও তেদর পিরবারেক শাসিনক
ও আইনগত সহায়তা দান করা।

[১.৭.১] বােস কম রত কমেদর দ শাসিনক ও
আইনগত সহায়তা।

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৭.২] দেশ অবানকারী বাসী কমর পিরবারেক
দ শাসিনক ও আইনগত সহায়তা।

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
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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

[২] বাসী কম ও
তেদর পিরবােরর
সদেদর কােণ সবা
াথেদর দারেগাড়ায়
সবা পৗঁেছ দয়া;

১৭

[২.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর িশা অজেন
উৎসাহ দােনর লে িশাি দান।

[২.১.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর দ িশাি
দান।

সংা ১০ ৩০৬১ ৩৫৫৬ ৩১৫০ ২৮৩৫ ২৫২০ ২২০৫ ১৮৯০ ৩২০০ ৩২৫০

[২.২] বাসী কমর সানেদর দেশর িবিভ িশা
িতােন ভিতেত সহায়তা দান।

[২.২.১] বাসী কমর সানেদর িশা িতােন
ভিতেত দ সহায়তা।

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.৩] অনলাইেনর মােম িশাথর িনকট হেত
ির আেবদনপ হণ।

[২.৩.১] অনলাইেনর মােম ির আেবদনপ হণ। % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.৪] মাবাইল াংিকং এর মােম িশাথেদর
িনকট ির অথ  রণ।

[২.৪.১] মাবাইল াংিকং এর মােম িশাির
দ অথ  রণ।

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩] বাসী কমর মধাবী
সানেদর িশা অজেন
উৎসাহ দান;

৩
[৩.১] বােস কম রত কম ও তেদর পিরবােরর
সদেদর বাসব কল সার এর মােম সবা
দান।

[৩.১.১] কল সােরর মােম দ সবা। % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪] অিনবিত বাসী
কম ও অনাবাসী
বাংলােদিশেদর বােড র
ডাটােবইেজ
অ করণ; এবং

২
[৪.১] অিনবিত বাসী কম ও অনাবািস
বাংলােদিশেদর বােড র সবার আওতায় আনয়ন।

[৪.১.১] অিনবিত বাসী কম ও অনাবািস
বাংলােদিশেদর বােড র ডাটােবইেজ অ করণ।

% ২ ০ ০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫] ওেয়জ আন াস 
কাণ বােড র কায ম
িডিজটাইেজশন।

২
[৫.১] িডিজটাইেজশেনর লে বােড র সকল
কায ম ইআরিপ িসেেমর আওতায় সাদন ।

[৫.১.১] ইআরিপ িসেেমর আওতায় বােড র সকল
কায ম সাদন ।

% ২ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০
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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%

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
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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%

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
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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%

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
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আিম, মহাপিরচালক, ওেয়জ আন াস  কাণ বাড , সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, ওেয়জ আন াস  কাণ বাড -এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়

তািরখ

সিচব
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িপআরএল পা িরটায়ারেম লীভ

২ বাড  ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 

৩ িবএমই
েরা অব ানপাওয়ার, এময়েম এ িনং (জনশি, কম  সংান ও িশণ
েরা)

৪ িডইএমও জলা কম  সংান ও জনশি অিফস
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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] িবেদশগামী ও তাগত কমেদর
সহায়তা দান।

[১.১.১] িবমানবর বাসী কাণ
ডের মােম িবেদশগামী ও তাগত
কমেদর দ সহায়তা।

িবেদশগামী কম এবং তাগত কমেদর িবমানবর বাসী
কাণ ডের মােম তাৎিণক েয়াজেন সহায়তা দান করা
হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও বাসী কাণ ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] িবেদশগামী কমেদর দ াক-
বিহগ মন িিফং।

িবেদেশ গমেনর েব  কমেদর সংি দেশর আইন-কান,
রীিত-নীিত, ভাষা-অিধকার-কত ইতািদ সেক াক-বিহগ মন
িিফং দান করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] বােস বরণকারী কমর
তেদহ দেশ আনয়ন, পিরবারেক
তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ এবং
আিথ ক অদান দান।

[১.২.১] েতর পিরবারেক িবইএফএন
এর মােম দ আিথ ক অদান।

বােস ত কমর পিরবারেক ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  হেত
০৩ ল টাকা কের আিথ ক অদান দান করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও িডইএমও

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.২.২] তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ
বাবদ দ আিথ ক সাহা।

িবমানবর বাসী কাণ ড কক তেদহ পিরবােরর
িনকট হােরর সময় তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ বাবদ
তাৎিণকভােব ৩৫ হাজার টাকার আিথ ক সাহাের চক দান
করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও বাসী কাণ ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.২.৩] বােস বরণকারী কমর
তেদহ দেশ আনয়েন দ সহায়তা।

বােস বরণকারী কমর তেদহ দেশ আনয়েনর িনিম
পিরবােরর মতামত হণ কের তাবাসেক অবিহতকরণ এবং
তাবােসর সহেযািগতায় দেশ আনয়েনর েয়াজনীয় বা হণ
করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.২.৪] বােস বরণকারী কমর
তেদহ িবমানবর বাসী কাণ ড
কক হাের দ সহায়তা।

বােস বরণকারী কমর তেদহ িবমানবেরর আািনকতা
স কের বাসী কাণ ড কক হণব ক পিরবােরর
িনকট হার করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও বাসী কাণ ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] ত কমর িতরণ ও অা
অথ  আদােয় সহায়তা দান এবং
আদায়ত অথ  িবতরণ।

[১.৩.১] বােস ত কমর পিরবােরর
িনকট আদায়ত দ িতরণ ও
অা অথ  িবইএফএন এর মােম
িবতরণ।

তাবােসর সহায়তায় বােস বরণকারী কমর অেল
িতরণ আদােয়র বা হণ করা হয় এবং আদায়ত উ
অথ  তােদর আইনগত ওয়ািরশেদর মে িবইএফএন এর
মােম যথাযথভােব িবতরণ করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড ,
িডইএমও ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] বােস আহত, অ এবং
শারীিরকভােব অম কমেদর দেশ
ফরত আনয়ন, হাসপাতােল ভিত এবং
িচিকৎসােথ  আিথ ক সহায়তা দান।

[১.৪.১] বােস আহত, অ এবং
শারীিরকভােব অম কমেদর দেশ
আনয়ন, হাসপাতােল ভিত এবং
িবইএফএন এর মােম দ িচিকৎসা
সহায়তা।

িবেদেশ আহত, অ এবং শারীিরকভােব অম কমেদর দেশ
আনয়ন, হাসপাতােল ভিত এবং িচিকৎসােথ  সেব া ০১ ল টাকা
আিথ ক সাহা দান করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও িডইএমও

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৫] বােস আহত, অ এবং
শারীিরকভােব অম হেয় ফরত আসা
কম এবং বােস ত কমর লাশ
ে পিরবহেনর জ িবমানবর
হেত অাুেল িবধা দান।

[১.৫.১] বােস আহত, অ এবং
শারীিরকভােব অম হেয় ফরত আসা
কমেদর দ অাুেল িবধা।

বােস আহত, অ এবং শারীিরকভােব অম হেয় ফরত আসা
কমেদর িবমানবর হেত ি অাুেল সবা দয়া হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও বাসী কাণ ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫.২] বােস ত কমর লাশ
িবমানবর হেত পিরবহেনর জ দ
অাুেল িবধা।

বােস ত কম লাশ দেশ পৗঁছােল িবমানবর হেত বাড়ীেত
িনেয় যাওয়ার জ  ে অাুেল সবা দয়া হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও বাসী কাণ ড

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] বােস িনয ািতত নারী কমেদর
সহায়তা দান।

[১.৬.১] বােস উারত িনয ািতত নারী
কমেদর সইফ হােম আয় দােন দ
সহায়তা।

বােস িবপদ নারী কমেদর তাবােসর সহায়তায়
তাৎিণকভােব উার ব ক সইফ হােম আয় দান করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন ও তাবাস

[১.৬.২] সইফ হােম আয় হণকারী
নারী কমেদর দেশ ফরত আনয়েন দ
সহায়তা।

সইফ হােম আয় হণকারী নারী কমেদর তাবােসর
সহেযািগতায় দেশ ফরত আনা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন ও তাবাস

[১.৭] বাসী কম ও তেদর
পিরবারেক শাসিনক ও আইনগত
সহায়তা দান করা।

[১.৭.১] বােস কম রত কমেদর দ
শাসিনক ও আইনগত সহায়তা।

বােস কম রত য সকল কম িবিভ ধরেণর সমায় পেড়ন স
সকল কমেদর তাবােসর মােম শাসিনক ও আইনগত
সহায়তা দান করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন ও তাবাস

[১.৭] বাসী কম ও তেদর
পিরবারেক শাসিনক ও আইনগত
সহায়তা দান করা।

[১.৭.২] দেশ অবানকারী বাসী কমর
পিরবারেক দ শাসিনক ও আইনগত
সহায়তা।

দেশ কমর পিরবারেক িবিভ সমা অথবা েয়াজেন ানীয়
শাসেনর মােম শাসিনক ও আইন সহায়তা দয়া হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর
িশা অজেন উৎসাহ দােনর লে
িশাি দান।

[২.১.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর
দ িশাি দান।

বাসী কমর মধাবী সানেদর লখাপড়ায় উৎসাহ দােনর
লে িতবছর িপইিস, জএসিস, এসএসিস ও
এইচএসিস/সমমান কাটাগিরেত িশাি দান করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] বাসী কমর সানেদর দেশর
িবিভ িশা িতােন ভিতেত
সহায়তা দান।

[২.২.১] বাসী কমর সানেদর িশা
িতােন ভিতেত দ সহায়তা।

বাসী কমর সানেদর দেশর জ িবিভ িশা িতােন
ভিতেত বাড  হেত সহায়তা দান করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও সংি িশা িতান

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] অনলাইেনর মােম িশাথর
িনকট হেত ির আেবদনপ হণ।

[২.৩.১] অনলাইেনর মােম ির
আেবদনপ হণ।

অনলাইেনর মােম ির আেবদন হণ করা হেল সময় ও
অেথ র সায় হেব।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] মাবাইল াংিকং এর মােম
িশাথেদর িনকট ির অথ  রণ।

[২.৪.১] মাবাইল াংিকং এর মােম
িশাির দ অথ  রণ।

িশাথেদর িনকট ত ও হয়রািন  ভােব ির অথ 
পৗঁছােনার লে তেদর অিভভাবেকর মাবাইেল ির অথ 
রণ করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.১] বােস কম রত কম ও তেদর
পিরবােরর সদেদর বাসব কল
সার এর মােম সবা দান।

[৩.১.১] কল সােরর মােম দ
সবা।

িবেদেশ কম রত কম এবং দেশ তােদর পিরবােরর সদগণ কল
সােরর িনিদ  নের ফান কের ঘের বেসই সবা হণ করেত
পােরন।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] অিনবিত বাসী কম ও
অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র
সবার আওতায় আনয়ন।

[৪.১.১] অিনবিত বাসী কম ও
অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র
ডাটােবইেজ অ করণ।

অিনবিত বাসী কম এবং অনাবাসী বাংলােদিশেদর তাবােসর
মােম বােড র ডাটােবইেজ অ ি করা হয়। ফেল তরা বাড 
দ সকল েযাগ-িবধা হণ করেত পারেব।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ও তাবাস

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] িডিজটাইেজশেনর লে বােড র
সকল কায ম ইআরিপ িসেেমর
আওতায় সাদন ।

[৫.১.১] ইআরিপ িসেেমর আওতায়
বােড র সকল কায ম সাদন ।

িডিজটাল পিিতেত ত সংরণ এবং তা ও জবাবিদিহতা
িনিতকরেণর জ ইআরিপ িসেেমর মােম বােড র সকল
কায ম সাদন করা হয়।

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

ওেয়জ আন াস  কাণ
বাড  এর বািষ ক
িতেবদন
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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

অা
জলা কম সংান ও
জনশি অিফস

বাসী কমর মধাবী সানেদর দ
িশাি দান।

ততম সমেয় তদ কের কাগজপািদ রণ
উ কােজর জ
দািয় া

যথাসমেয় তদ িতেবদন রণ করা না হেল কমর পিরবার
আিথ কভােব িত হেব।

অা
জলা কম সংান ও
জনশি অিফস

বাসী কমর মধাবী সানেদর দ
িশাি দান।

িনধ ািরত সমেয়র মে িশাথেদর অয়েনর অগিতর
ত ওেয়জ আন াস কাণ বােড  রণ, চক াির পর
িােদর মে যথাসমেয় িবতরণ এবং নন
িােদর মাবাইল নর যাচাই।

উ কােজর জ
দািয় া

িনধ ািরত সমেয়র মে িশাথেদর অয়েনর অগিতর ত
কাণ বােড  রণ, চক াির পর িােদর মে যথাসমেয়
িবতরণ এবং নন িােদর মাবাইল নর যাচাই করা না হেল
িশাথর লখাপড়ায় িব ঘেট।

অা িবিভ তাবাস

বােস ত কমর পিরবােরর িনকট
আদায়ত দ িতরণ ও অা
অথ  িবইএফএন এর মােম
িবতরণ।

ততম সমেয়র মে িতরণ ও অা অথ  আদায় কের
ওেয়জ আন াস কাণ বােড  রণ

উ কােজর জ
দািয় া

ততম সমেয়র মে িতরণ/বেকয়া বতন/ইুের/ সািভ স
বিনিফট এর অথ  আদায় কের ওেয়জ আন াস কাণ বােড  রণ
করা না হেল কমর পিরবার আিথ ক ভােব িত হেব।


