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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, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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 ১৭৬ দেশ কম রত ১ কা ৩৯ লের অিধক বাংলােদিশ কম এবং তেদর পিরবােরর সদেদর অথ বহ ও টকসই কাণ
িনিতকরণ ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  এর অতম ধান ল। এ বাড  হেত গত ০৩ অথ  বছের (২০১৯-২০২০ থেক ২০২১-২০২২*)
বাসী  কমর  ১৬,৪৭৩  জন  মধাবী  সানেক  ২৭  কা  ৪২  ল  টাকা  িশাি  দান  করা  হয়।  বাস  ফরত  ৮০৬  জন  অ  কমর
িচিকৎসা  সহায়তা  বাবদ  ৭  কা  ০৭  ল  টাকা  দান  করা  হয়।  বােস  বরণকারী  ১০০৮৯  জন  কমর  তেদহ  দেশ  আনয়ন  এবং
িবমানবর হেত পিরবােরর িনকট তেদহ হােরর সময় বাসী কাণ ডের মােম িত পিরবারেক তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ
বাবদ ৩৫ হাজার টাকা কের মাট ১০০৮৯ জনেক ৩৫ কা ৩১ ল টাকা আিথ ক সাহা দান করা হয়। বােস বরণকারী ১৬১৬৪
জন কমর িত পিরবারেক ৩ ল টাকা কের ৪৮১ কা ৫০ ল টাকা আিথ ক অদান দান করা হয়। বাংলােদশ িমশনসেহর ম
কাণ উইংেয়র সহেযািগতায় বােস ত ২৪৭৭ জন কমর অেল জিনত িতরণ ও বেকয়া অা অথ  বাবদ আদায়ত ১৮৬
কা ১৫ ল টাকা তেদর উরািধকারীেদর মে িবতরণ করা হয়। এছাড়া বােস ত ও অ ৪২৮ জন কম পিরবহেন ঢাকা ও চাম
িবমানবর হেত অাুেল সবা দান করা হয়। বাসব কল সােরর (২৪/৭) মােম ৩৮৩২৮ জন কম ও পিরবারেক সবা দান করা
হয়। উ সমেয়র মে ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  আইন, ২০১৮ ণয়ন করা হয়। িডেসর, ২০১৯ থেক িবেদশগামী সকল কমেদর বীমা
িবধার আওতায় আনা হেয়েছ। উ তািরখ হেত ২৯ ন, ২০২২ পয  ১৪ ল ২৯হাজার ৫৬২ জন কমেক বীমা করা হেয়েছ। বিক
মহামাির কািভড-১৯ কারেণ বােস দ শা কমেদর মানিবক সহায়তা দােনর লে ৩২  িমশেন ায় ০৯ কা ৭৪ ল ২৫ হাজার
টাকা দান করা হেয়েছ। কেরানা পিরিিতর কারেণ দেশ ফরত আসা ৫৯৭৪ জন কমেক িবমানবর হেত বাড়ীেত গমন ও তাৎিণক
অা আষিক েয়াজন িমটােত ০৫ হাজার টাকা কের মাট ২.৯৭ কা টাকা দান করা হেয়েছ। ২০১৯-২০২০ থেক ২০২১-২২ অথ 
বছের বােস িবপদ হেয় ফরত আসা নারী কমেদর িবমানবর বাসী কাণ ড এর মােম তেদর বাড়ীেত গমন ও আষিক
খরচ বাবদ ২৭৪০ জন কমেক মাট ১ কা ৩৭ ল টাকা দান করা হেয়েছ। বিক মহামাির কািভড-১৯ এর কারেণ তাগত কমেদর
নঃএকিকরেণর লে িবাংক এর অথ ায়েন ৪২৭ কা টাকার ক হণ করা হেয়েছ। কািভড-১৯’ কালীন িবেদশ তাগত নারী
২৪৬ জন কমেক নব াসন কম িচ আওতায় ২০ হাজার টাকা কের ৪৯ ল টাকা দান।

সমা এবং চােলসহ:

বােস বরণকারী কমর িনেয়াগকতার িনকট হেত িতরণ ও বেকয়া অা অথ  ততম সমেয় আদায়, মাঠ পয ােয় বােড র অিফস
াপন এবং তাগত কমেদর িরইিেশন ও নব াসন (িরইিেশন) কায ম পিরচালনা।

ভিবৎ পিরকনা:

বাসী কমর মধাবী সানেদর িশা অজেন উৎসাহ দােনর লে পক ২০৪১ সােলর মে কমর ০১ ল সানেক িশাি দান।
বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর সায়ী ে া সবা দােনর লে ২০২৫ সােলর মে হাসপাতাল ও ডায়াগনিক সার
াপন। িবেদশগামী ও তাগত কমেদর গমন ও আগমনকালীন সমেয় সামিয়ক অবােনর জ ডরেমটির/শার হাউজ ভবন িনম ান।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

তাগত কমেদর জ িরইিেশন ও নব াসন কম চী বাবায়ন;
বাসী কমর সানেদর িশাি ও িতবী ভাতা দান;
িবমানবেরর সিকেট িবেদশগামী ও তাগত কমেদর জ ডরেমটির/শার হাউজ াপন;
বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর জ হাসপাতাল ও ডায়াগনিক সার াপেনর লে কায ম হণ;
ত বাসী কমর পিরবারেক তেদহ দাফন ও পিরবহন বাবদ ৩৫ হাজার টাকা, আিথ ক অদান বাবদ ৩ ল টাকা, জিনত
িতরণ ও ইুের দান;
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 

এবং

সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. 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), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর সহায়তা দান ও দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়া;
২. বাসী কমর মধাবী সানেদর িশা অজেন উৎসাহ দান;
৩. নারী কমেদর দেশ-িবেদেশ িবেশষ সহায়তা দান;
৪. বাস ফরত তাগত কমেদর জ নব াসন কায ম হণ ও কায ম িডিজটাইেজশন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবমানবের বাসী কাণ ড এর মােম কমেদর িনরাপেদ িবেদশ গমন ও তাবতেন সহায়তা দান;
২. বাসী কমর মধাবী সানেদর িশাি দান;
৩. বােস বরণকারী কমর তেদহ দেশ আনয়ন, তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ বাবদ আিথ ক সাহা, েতর
পিরবারেক আিথ ক অদান, িতরণ ও বেকয়া অা অথ  আদায়ব ক ওয়ািরশেদর মে িবতরণ এবং িবেদশগামী
সকল কমর ইুের িবধা দান;
৪. িবেদশ তাগত নারী কমেদর িরইিেশন ও নব াসন কম চী হণ;
৫. বােস আহত ও অ কমেদর দেশ আনয়ন, হাসপাতােল ভিত এবং িচিকৎসােথ  আিথ ক সহায়তা এবং কমর িতবী
সানেদর ভাতা দান;
৬. বােস বরণকারী  কমর তেদহ এবং বাস ফরত আহত ও অ এবং শারীিরকভােব অম কমেদর ঢাকা ও
চাম িবমানবর হেত অাুেল সবা দান।
৭. অিনবিত ও অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র ডাটােবইেজ অ করণ ও ইআরিপ িসেেমর মােম বােড র সকল
কায ম সাদন এবং িবিধমালা নয়ন;
৮. বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর বাসব কল সােরর (২৪ x ৭) মােম তাৎিণকভােব সবা দান;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

বাসী কমর মধাবী সানেদর িশা অজেন উৎসাহ
দােনর লে পক ২০৪১ সােলর মে কমর ০১
ল সানেক িশাি দান।

বাসী কমর মধাবী
সানেদর দ িশাি
দান।

সংা ৬৭৫৬ ৫০৮৪ ৪৮০০ ৫০০০ ৫২০০ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  আইন,
২০১৮ / ৮ম পবািষ ক
পিরকনা/এসিডিজ

২০২৫ সােলর মে বাসী কম ও তেদর পিরবােরর
সদেদর সায়ী ে া সবা দােনর লে
হাসপাতাল ও ডায়াগনিক সার াপন।

হাসপাতাল ও ডায়গনিক
সার াপন।

% ১০ ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  আইন,
২০১৮ এবং ৮ম পবািষ ক পিরকনা

২০২৫ সােলর মে িবেদশগামী ও তাগত কমেদর
গমন ও আগমনকালীন সমেয় সামিয়ক অবােনর জ
১০ তলা ভবেনর মােম ৩০০ িসট িবিশ ওেয়জ
আন াস  সার াপন।

ডরেমটির/শার হাউজ
িনম াণ।

% ১০ ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০ বাড 
ওেয়জ আন াস  কাণ বাড  আইন,
২০১৮ এবং ৮ম পবািষ ক পিরকনা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] বাসী কম ও
তেদর পিরবােরর
সদেদর সহায়তা
দান ও দারেগাড়ায়
সবা পৗঁেছ দয়া;

২৫

[১.১] িবেদশগামী ও তাগত কমেদর
সহায়তা দান।

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

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১.২] িবমানবর বাসী কাণ ডের মােম তাগত
কমেদর দ সহায়তা।

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[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।

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[১.৩.১] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর জিনত
িতরেণর অথ  আদায়।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩.২] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর অেল
বেকয়া ও অা অথ  আদায়।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩.৩] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর পিরবােরর
িনকট আদায়ত দ িতরেণর অথ  িবইএফএন এর
মােম িবতরণ।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩.৪] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর পিরবােরর
িনকট আদায়ত দ বেকয়া ও অা অথ  িবইএফএন এর
মােম িবতরণ।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[১.৪.১] বােস আহত ও অ কমেদর দেশ আনয়ন। গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪.২] বােস আহত ও অ কমেদর হাসপাতােল ভিত। গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪.৩] বােস আহত ও অ কমেদর িবইএফএন এর
মােম দ িচিকৎসা সহায়তা।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[১.৫.১] বােস আহত ও অ হেয় ফরত আসা কমেদর দ
অাুেল িবধা।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

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

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

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

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[১.৮.১] কল সােরর মােম দ সবা। গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৯] িবেদশগামী সকল কমর ইুের
িবধার আওতায় আনয়ন।

[১.৯.১] িবেদশগামী সকল কমেদর দ ইুের িবধা
দান।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

২০

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

[২.১.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর দ িশাি দান। সমি সংা ৭ ৬৭৫৬ ৫০৮৪ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৫০০০ ৫২০০

[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।

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[২.৩.১] অনলাইেনর মােম ির আেবদনপ হণ। গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] বাসী কমর িতবী সানেদর
সহায়তা দান।

[২.৪.১] বাসী কমর িতবী সানেদর দ ভাতা দান। গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] নারী কমেদর
দেশ-িবেদেশ িবেশষ
সহায়তা দান;

১৫
[৩.১] বােস িনয ািতত/ িবপদ নারী
কমেদর সহায়তা দান।

[৩.১.১] বােস িনয ািতত/িবপদ নারী কমেদর আয়
দােনর লে সইফ হাম পিরচালনায় দ সহায়তা।

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১.২] িবেদশ ফরত অ নারী কমেদর দ িচিকৎসা
সহায়তা।

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১.৪] িবেদশ ফরত নারী কমেদর িবমানবর হেত দ
আিথ ক সহায়তা দান।

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] বাস ফরত
তাগত কমেদর
জ নব াসন
কায ম হণ ও
কায ম
িডিজটাইেজশন।

১০

[৪.১] িবেদশ ফরত তাগত কমেদর
নব াসন ও ন:একীকরেণ সহায়তা দান।

[৪.১.১] িবেদশ ফরত তাগত কমেদর নব াসেন
(Rehabilitation) দ সহায়তা।

সমি সংা ১ ৭ ৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ০ ০

[৪.২] বােড র সকল কায ম ইআরিপ
িসেেমর মােম সাদন ও িবিধমালা
নয়ন।

[৪.২.১] ইআরিপ িসেেমর মােম বােড র সকল কায ম
সাদন ।

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.২.২] বােড র িবিধমালা নয়নব ক ভংেয়র জ আইন
মণালেয় রণ।

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৩] বাসী কম ও তেদর পিরবােরর
সদেদর সায়ী ে মানসত া
সবা দােনর লে হাসপাতাল ও
ডায়গনিক সার িনম ান কায ম হণ।

[৪.৩.১] হাসপাতাল ও ডায়গনিক সার াপন কায ম হণ। গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[৪.৪.১] বােস ত কমর দ ত িবমানবর বাসী
কাণ ডের মােম বােড র ডাটােবইেজ সংরণ।

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৫] িবেদশগামী ও তাগত কমেদর গমন
ও আগমনকালীন সমেয় সামিয়ক অবােনর
সার াপেনর।

[৪.৫.১] িবেদশগামী ও তাগত কমেদর গমন ও
আগমনকালীন সমেয় সামিয়ক অবােনর জ ১০ তলা ভবেনর
মােম ৩০০ িসট িবিশ বব ওেয়জ আন াস  সার
াপেনর কায ম হণ।

গড় % ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৭৫ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*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 

তািরখ

সিচব
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআই একেসস  ইনফরেমশন

২ িডইএমও জলা কম সংান ও জনশি অিফস

৩ তাবাস / কুেলট জনােরল িবেদশ বাংলােদশ িমশন/কুেলট

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

৫ বাড  ওেয়জ আন াস  কাণ বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

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

বাসী কাণ ড হেত া তািলকা এবং সামাির
শীট

[১.১.২] িবমানবর বাসী কাণ ডের মােম তাগত কমেদর দ সহায়তা। বাসী কাণ ড
বাসী কাণ ড হেত া তািলকা এবং সামাির
শীট

[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। বাড  িহসাব শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

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

বাসী কাণ ড
বাসী কাণ ড হেত া তািলকা এবং সামাির
শীট

[১.২.৩] বােস বরণকারী কমর তেদহ দেশ আনয়েন দ সহায়তা। বাড 
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত া তািলকা এবং
সামাির শীট

[১.২.৪] তেদহ পিরবহন ও দাফন খরচ বাবদ দ আিথ ক সাহা। বাসী কাণ ড
বাসী কাণ ড হেত া তািলকা এবং সামাির
শীট

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

[১.৩.১] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর জিনত িতরেণর অথ  আদায়। বাড  িহসাব শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[১.৩.২] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর অেল বেকয়া ও অা অথ 
আদায়।

বাড  িহসাব শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[১.৩.৩] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর পিরবােরর িনকট আদায়ত দ
িতরেণর অথ  িবইএফএন এর মােম িবতরণ।

বাড  িহসাব শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[১.৩.৪] তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর পিরবােরর িনকট আদায়ত দ
বেকয়া ও অা অথ  িবইএফএন এর মােম িবতরণ।

বাড  িহসাব শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

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

[১.৪.১] বােস আহত ও অ কমেদর দেশ আনয়ন। বাড 
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত া তািলকা এবং
সামাির শীট

[১.৪.২] বােস আহত ও অ কমেদর হাসপাতােল ভিত। বাড 
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত তািলকা এবং সামাির
শীট

[১.৪.৩] বােস আহত ও অ কমেদর িবইএফএন এর মােম দ িচিকৎসা
সহায়তা।

বাড  িহসাব শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

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

[১.৫.১] বােস আহত ও অ হেয় ফরত আসা কমেদর দ অাুেল িবধা। বাড  যানবাহন শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[১.৫.২] বােস ত কমর লাশ পিরবহেনর জ দ অাুেল িবধা। বাড  যানবাহন শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

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

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

বাড  আই হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

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

[১.৭.১] বােস কম রত কমেদর দ শাসিনক ও আইনাগ সহায়তা। বাড 
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত া তািলকা এবং
সামাির শীট

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

বাড 
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত তািলকা এবং সামাির
শীট

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

[১.৮.১] কল সােরর মােম দ সবা। বাড  আই হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[১.৯] িবেদশগামী সকল কমর ইুের িবধার আওতায়
আনয়ন।

[১.৯.১] িবেদশগামী সকল কমেদর দ ইুের িবধা দান। বাড  ইুের শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

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

[২.১.১] বাসী কমর মধাবী সানেদর দ িশাি দান। বাড  িশাি শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[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।

বাড  িশাি শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

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

[২.৩.১] অনলাইেনর মােম ির আেবদনপ হণ। বাড  আই শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[২.৪] বাসী কমর িতবী সানেদর সহায়তা দান। [২.৪.১] বাসী কমর িতবী সানেদর দ ভাতা দান। বাড  িতবী শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

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

[৩.১.১] বােস িনয ািতত/িবপদ নারী কমেদর আয় দােনর লে সইফ হাম
পিরচালনায় দ সহায়তা।

তাবাস/ম কাণ উইং
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত া তািলকা এবং
সামাির শীট

[৩.১.২] িবেদশ ফরত অ নারী কমেদর দ িচিকৎসা সহায়তা। বাড 
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত া তািলকা এবং
সামাির শীট

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

তাবাস/ম কাণ উইং
ত ও জনসংেযাগ শাখা হেত া তািলকা এবং
সামাির শীট

[৩.১.৪] িবেদশ ফরত নারী কমেদর িবমানবর হেত দ আিথ ক সহায়তা দান।
বাসী কাণ ড হেত
া তািলকা এবং
সামাির শীট

বাসী কাণ ড হেত া তািলকা এবং সামাির
শীট

[৪.১] িবেদশ ফরত তাগত কমেদর নব াসন ও
ন:একীকরেণ সহায়তা দান।

[৪.১.১] িবেদশ ফরত তাগত কমেদর নব াসেন (Rehabilitation) দ
সহায়তা।

বাড  নব াসন শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] বােড র সকল কায ম ইআরিপ িসেেমর মােম
সাদন ও িবিধমালা নয়ন।

[৪.২.১] ইআরিপ িসেেমর মােম বােড র সকল কায ম সাদন । বাড  আই শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[৪.২] বােড র সকল কায ম ইআরিপ িসেেমর মােম
সাদন ও িবিধমালা নয়ন।

[৪.২.২] বােড র িবিধমালা নয়নব ক ভংেয়র জ আইন মণালেয় রণ।
বাসী কাণ ও
বেদিশক কম সংান
মণালয়

বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালেয়র প

[৪.৩] বাসী কম ও তেদর পিরবােরর সদেদর সায়ী
ে মানসত া সবা দােনর লে হাসপাতাল ও
ডায়গনিক সার িনম ান কায ম হণ।

[৪.৩.১] হাসপাতাল ও ডায়গনিক সার াপন কায ম হণ। বাড  বাড  সভা/েকৗশল শাখার কায  িববরণী

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

[৪.৪.১] বােস ত কমর দ ত িবমানবর বাসী কাণ ডের মােম বােড র
ডাটােবইেজ সংরণ।

বাড  আই শাখা হেত া তািলকা এবং সামাির শীট

[৪.৫] িবেদশগামী ও তাগত কমেদর গমন ও
আগমনকালীন সমেয় সামিয়ক অবােনর সার
াপেনর।

[৪.৫.১] িবেদশগামী ও তাগত কমেদর গমন ও আগমনকালীন সমেয় সামিয়ক
অবােনর জ ১০ তলা ভবেনর মােম ৩০০ িসট িবিশ বব ওেয়জ আন াস  সার
াপেনর কায ম হণ।

বাড  শাসন শাখার প/কায িববরণী
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

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

বাসী কমর মধাবী সানেদর দ িশাি দান।
জলা কম সংান ও জনশি
অিফস

িনধ ািরত সমেয়র মে িশাথেদর অয়েনর অগিতর ত বােড 
রণ, চক াির পর ি ােদর মে যথাসমেয় িবতরণ।

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

তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর জিনত
িতরেণর অথ  আদায়।

িবিভ তাবাস/কুেলট
ততম সমেয়র মে িতরেণর অথ  আদায়ব ক ওেয়জ আন াস 
কাণ বােড  রণ।

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

তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর অেল বেকয়া ও
অা অথ  আদায়।

িবিভ তাবাস/কুেলট
ততম সমেয়র মে িতরেণর অথ  আদায়ব ক ওেয়জ আন াস 
কাণ বােড  রণ।

অিনবিত ও অনাবািস বাংলােদিশেদর বােড র সবার
আওতায় আনয়েন সহায়তা।

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

িবিভ তাবাস/কুেলট
বাড  কক িনধ ািরত অনলাইন ফরেমর মােম অ সমেয়
অিনবিত বাসী ও অনাবািস বাংলােদিশেদর তাবােসর মােম
বােড র ডাটােবইেজ অ করণ।

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

েতর পিরবারেক িবইএফএন এর মােম দ আিথ ক
অদান।

জলা কম সংান ও জনশি
অিফস

সেরজিমেন পিরদশ নব ক ততম সমেয় তদ িতেবদনসহ
কাগজপািদ বােড  রণ।

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

তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর পিরবােরর িনকট
আদায়ত দ িতরেণর অথ  িবইএফএন এর মােম
িবতরণ।

জলা কম সংান ও জনশি
অিফস

সেরজিমেন পিরদশ নব ক ততম সমেয় তদ িতেবদনসহ
কাগজপািদ বােড  রণ।

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

তাবােসর সহেযািগতায় বােস ত কমর পিরবােরর িনকট
আদায়ত দ বেকয়া ও অা অথ  িবইএফএন এর
মােম িবতরণ।

জলা কম সংান ও জনশি
অিফস

সেরজিমেন পিরদশ নব ক ততম সমেয় তদ িতেবদনসহ
কাগজপািদ বােড  রণ।

বােস িনয ািতত/ িবপদ নারী কমেদর সহায়তা দান।
সইফ হােম আয় হণকারী নারী কমেদর দেশ ফরত
আনয়েন দ সহায়তা।

িবিভ তাবাস/কুেলট
সইফ হােম আয় হণকারী নারী কমেদর ত দেশ ফরত
আনয়েন দ সহায়তা।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


