
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বাসী কম ও তেদর
পিরবােরর সদেদর
সহায়তা দান, কায ম
িডিজটাইেজশন ও
দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ
দয়া;

৫৪

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

% ৩ ১০০ ১০০

[১.১.২] িবেদশগামী কমেদর দ াক- বিহগ মন িিফং। % ২ ১০০

[১.২] িবমানবের সিকেট িবেদশগামী ও তাগত কমেদর জ
দ ডরেমটরী/আবাসন ভবন িনম ােণর লে কায ম হণ।

[১.২.১] ডরেমটরী/আবাসন ভবন িনম ােণর লে দ জিম য়। তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০

[১.২.২] ডরেমটরী/আবাসন ভবন িনম াণ দ িয়া । তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২১

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

[১.৩.১] েতর পিরবারেক িবইএফএন এর মােম দ আিথ ক অদান। % ৮ ১০০ ১০০

[১.৩.২] বােস বরণকারী কমর তেদহ দেশ আনয়েন দ সহায়তা। % ৪ ১০০ ১০০

[১.৩.৩] তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ বাবদ দ আিথ ক সাহা। % ৪ ১০০ ১০০

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

% ৩ ১০০ ১০০

[১.৪] ত কমর িতরণ, বেকয়া ও অা অথ  আদােয়
সহায়তা দান এবং আদায়ত অথ  িবতরণ।

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

% ৩ ১০০ ১০০

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

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

% ৩ ১০০ ১০০

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

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

% ২ ১০০ ১০০

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

% ২ ১০০ ১০০

[১.৭] অিনবিত ও অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র সবার
আওতায় আনয়েন সহায়তা।

[১.৭.১] অিনবিত বাসী ও অনাবািস বাংলােদিশেদর তাবােসর মােম বােড র
ডাটােবইেজ অ করণ।

% ২ ১০০ ১০০

[১.৮] বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর শাসিনক ও
আইনাগ সহায়তা দান।

[১.৮.১] বােস কম রত কমেদর দ শাসিনক ও আইনাগ সহায়তা। % ২ ১০০ ১০০

[১.৮.২] দেশ অবানকারী বাসী কমর পিরবারেক দ শাসিনক ও আইনাগ
সহায়তা।

% ১ ১০০ ১০০

[১.৯] বােস কম রত কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর বাসব
কল সার এর মােম দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়া।

[১.৯.১] কল সােরর মােম দ সবা। % ২ ১০০ ১০০

[১.১০] বােড র সকল কায ম ইআরিপ ও ই-ফাইিলং িসেেমর
মােম সাদন ।

[১.১০.১] ইআরিপ ও ই-ফাইিলং িসেেমর মােম বােড র সকল কায ম সাদন
।

% ২ ৭৫ ৭২

[১.১১] দেশ ফরত আসা বােস ত কমর ত িবমানবর
বাসী কাণ ডের মােম সংরণ।

[১.১১.১] দেশ ফরত আসা বােস ত কমর দ ত িবমানবর বাসী
কাণ ডের মােম বােড র সফটওয়াের এি।

% ৩ ১০০ ১০০

[১.১২] বাসী কমর অিক/িতবী সানেদর সহায়তা দান। [১.১২.১] বাসী কমর অিক/িতবী সানেদর দ আিথ ক সহায়তা। % ৩ ১০০

[১.১৩] িবেদশগামী সকল কমর ইুের িবধা/রা সবার
আওতায় আনয়ন।

[১.১৩.১] িবেদশগামী সকল কমেদর দ ইুের িবধা/রা সবা % ৩ ১০০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
বাসী কমর মধাবী
সানেদর িশা অজেন
উৎসাহ দান;

৯

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

[২.১.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর দ িশাি দান। সংা ৬ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৩৭৭৯

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

[২.২.১] বাসী কমর সানেদর িশা িতােন ভিতেত দ সহায়তায় তয়ন
প ই।

% ১ ১০০

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

[২.৩.১] অনলাইেনর মােম ির আেবদনপ হণ। % ১ ১০০

[২.৪] বাসী কমর মধাবী সানেদর বব ফেলািশপ (এমিফল/
িপএইচিড) দান।

[২.৪.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর দ বব ফেলািশপ ি। % ১ ১০০

৩

বাসী কম ও তেদর
পিরবােরর সদেদর
সায়ী ে মানসত
া সবা দান;

৬ [৩.১] বােস িনয ািতত / িবপদ নারী কমেদর সহায়তা দান।

[৩.১.১] বােস িনয ািতত/িবপদ নারী কমেদর সইফ হােম আয় দােন দ
সহায়তা।

% ২ ১০০ ১০০

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

% ২ ১০০ ১০০

[৩.১.৩] িবেদশ ফরত অ নারী কমেদর দ িচিকৎসা সহায়তা। % ২ ১০০ ১০০

৪
নারী কমেদর দেশ-
িবেদেশ িবেশষ সহায়তা
দান;

৪
[৪.১] বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর সায়ী ে
মানসত া সবা দােনর লে হাসপাতাল ও/ অথবা
ডায়াগনিক সার

[৪.১.১] হাসপাতাল ও/অথবা ডায়াগনিক সার িনম ােন EOI িবি কাশ। তািরখ ১ ৩০-০৯-২০২০ ০৭-০৭-২০২০

[৪.১.২] Consulting Farm বাছাই ও িনেয়াগ। তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০

[৪.১.৩] Feasibility Study, Survey & Analysis। তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১

[৪.১.৪] হাসপাতাল ও/অথবা ডায়াগনিক সােরর িডজাইন ত। তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

৫
বাস ফরত তাগত
কমেদর জ নব াসন
কায ম হণ।

২ [৫.১] িবেদশ ফরত তাগত কমেদর নব াসেন সহায়তা দান। [৫.১.১] িবেদশ ফরত তাগত কমেদর নব াসেন দ সহায়তা। সংা ২ ২০০ ৭



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৪

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১২

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


