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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয় িশেণর মােম িবেদশগামী কমেদর দতা উয়ন কের বেদিশক কম সংান ি
এবং বধ বাসী কমেদর কােণর িনিদ  ল িনেয় কাজ কের যাে । িব মবাজােরর চািহদাযায়ী কািরগির িশণ কাস  বতন,
ণল পয ােয় িশণ িবধা সসারণ এবং অিভবাসেন িপিছেয় পড়া জলাসহেক অািধকার িদেয় জাপািনজ, কািরয়ান, আরিব,
ইংেরিজ ও কািনজ ভাষা িশণ কাস  চা করা হেয়েছ। অিভবাসন য় ােসর উেে ১৬  দেশর জ country specific
সেব া অিভবাসন য় িনধ ারণ করা হেয়েছ। িবেদশগামী কমেদর ৭০ কািরগির িশণ কের মােম াক বিহগ মন িশণ দানসহ
৪২  জলায় িফারি সবা িবেকীকরণ করা হেয়েছ। িবেদেশ দ কম রেণর লে গত ৩ বছের মাট ১৭ ল ৫৬ হাজার ৩ শত
৩২ জন কমেক িশণ দান করা হেয়েছ। এ সমেয় ায় ২৪ ল ০১ হাজার ৪৯৯ জন কম িবেদেশ কম সংােনর মােম ৪৩,৭৮৩.১৪
িমিলয়ন মািকন ডলােরর রিমা দেশ রণ কেরেছ এবং ায় ৩ ল ৬৬ হাজার জন নারী কম িবেদেশ গমন কেরেছ। গত িতন বছের
অিভবাসী কমেদর কােণ ত কমর পিরবারেক তেদহ পিরবহন, দাফন, আিথ ক অদান, িতরন ও বেকয়া, অ কমর িচিকৎসা
এবং মধাবী সানেদর ি বাবদ মাট ৬২৭ কা ০৮ ল ৪ হাজার টাকা িবতরণ করা হেয়েছ। কম সংােনর ে শাসন িতার
লে ”বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান নীিত, ২০১৬” এবং ”বেদিশক কম সংান ও অিভবাসী বাপনা িবিধমালা ২০১৭” ণয়ন
করা হেয়েছ। এছাড়াও ২০১৭ সােল IM জাপােনর সােথ ািরত MoU(Memorandum of Understanding) অযায়ী
জাপােন  অিভবাসন েয় ম,২০১৯ পয  ৪৫ জন Technical Intern রণ করা হেয়েছ। এছাড়াও সৗিদ আরবসহ মােচর
কেয়ক দেশ িবনা অিভবাসন েয় নারী হকম এবং জড ান এ িবনা অিভবাসন েয় গােম স সহ অা পশায় নারী কম রণ করা
হে।

সমা এবং চােলসহ:

নন মবাজার ি, িরং এেজের অিফস জলা ও উপেজলায় াপন এবং ডটােবইজ তরীর মােম অিভবাসেন িপিছেয় পড়া জলা
থেক কম রেণর েযাগ ির মােম মাননীয় ধানমীর ঘািষত বছের িত উপেজলা হেত গেড় ১০০০ কম রেণর লমাা অজন,
মেভাগীেদর  দৗরা  ব,  অিভবাসন  য়  াস,  ম  বাজােরর  চািহদার  সােথ  সাম  রেখ  দ  কম  ির  জ  িশণ  এবং
অিভবাসী কম ও তার পিরবারেক িনরাপা বলেয়র অ  করা।

ভিবৎ পিরকনা:

বেদিশক মবাজার গেবষণা, মাননীয় ধানমী কক ঘািষত িত উপেজলা হেত গেড় ১০০০ কম রেণর লমাা অজন এবং িবেদেশ
কম সংােনর সক ত ণল পয ােয় সসারণ করার লে জলা ও উপেজলায় চারণা, ডটােবইেস নাম অ ি সহ িনিদ 
কম পিরকনা হণ। দশিভিক অিভবাসন য় িনধ ারণ, মিনটিরং ও সেচতনতালক কায ম ি, সকল উপেজলায় কািরগির িশণ
ক িনম ােণর মােম িশণ সমতা বছের ায় ৬ লে উীত করা, বেদিশক মবাজােরর চািহদা অযায়ী কািরগির িশণ কাস 
চা করা, শতভাগ িবেদশগামী কমর ইুের সবাসহ কাণ সবা সসারণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১.৪০ ল ষ এবং ৭৫ হাজার নারী কম িশণ দােনর মােম দ কম গেড় তালা ও দ, দ িণেত ৬ ল কম
রণ;
নন মবাজার জন, িপিছেয় পড়া জলাসেহ অািধকার িভিেত িবিভ েড িশণ কাস  চা, Data Bank এ িবেদশ
গমণ ইক কমর ত সংহ ;
িবেদশগামী কমেদর কাণ সবা সসারণ, বধ চােনেল রিমাের বাহ ি;
িত উপেজলা হেত গেড় ১০০০ কম রেণর কায ম ;
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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-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়-এর দািয়ে
িনেয়ািজত মাননীয় িতমীর, িতিনিধ িহসােব সিচব, বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ১৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

বাসী বাংলােদিশেদর কাণ ও িনরাপদ অিভবাসন।

১.২ অিভল (Mission)
িব মবাজােরর চািহদার িভিেত যথাযথ কািরগির িশণ দান এবং দ অিভবাসন বাপনার মােম বকার জনেগাীর
বেদিশক কম সংােনর েযাগ ি এবং অিভবাসী কমেদর অিধকতর কাণ ও অিধকার িনিত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. িনরাপদ অিভবাসন এবং বাসী ও িবেদশ গমেন কমেদর কাণ িনিতকরণ;
২. বেদিশক কম সংান ি;
৩. দ জনশি ি;
৪. বেদিশক ার বাহ িেত সহায়তা দান।

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. বাসী কমেদর সািব ক কাণ িনিতকরণ ও তােদর অিধকার সংরণ এবং বেদিশক কম সংােনর মােম দেশর
আথ -সামািজক উয়েন অবদান রাখা;
২. িবমান মবাজার সংহতকরণ, নন মবাজার অসান ও সসারণ এবং বেদিশক কম সংান বাপনা;
৩. বেদিশক মবাজােরর চািহদা অযায়ী দ জনশি ির লে সমিত িশণ পিরচালনা ও সািব ক িশণ
বােক সময়েপােযাগীকরণ;
৪. িরং এেজ এর লাইেস দান, নবায়ন এবং বেদিশক কম সংান সিকত যাবতীয় কায ম সাদন;
৫. বাসী বাংলােদিশেদর সািব ক কাণ িনিতকরণসহ ওেয়জ আন াস  কাণ তহিবল হেত ত কমর মরেদহ দেশ
আনয়ন ও দাফন সংা কায াবিলসহ তার পিরবার ও িবপদ বাসী কমেদর আিথ ক ও েয়াজেন আইনী সহায়তা দান
ও তদারিক এবং বাসী কমেদর সানেদর িশাি দান ও অা কাণ লক কাজ ;
৬. অিভবাসন সংি আজািতক সংা, অা দেশর সরকার ও সংার যৗথ উোেগ কম রণ এবং িশণ
সংা ি ও সমেঝাতা ারক ার; এবং
৭. বাসীেদর িবেশষ নাগিরক িবধা দান ও বািণিজক ণ  ি (এন.আর.িব) িনব াচন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর ি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

মাট কমর মে (আধাদসহ)
দ কম ি

মাট কমর মে দকম
(আধাদসহ) ির হার

% ৪৪.৮৭ ৪২.৯১ ৫৫.০০ ৫৫.৫৬ ৫৫.৬৪
া ও পিরবার কাণ/ রা/ পররা
মণালয়/ অথ  মণালয়

িবএমই-র িতেবদন

অিভবাসী নারী কম ি
মাট কমর মে নারী কমর
শতকরা হার

% ১৬.১৫ ১৫.৫৯ ১১.৬৭ ১১.৯০ ১২.০৩ রা/পররা মণালয়
িবএমই -র বািষ ক
িতেবদন

িবেদেশ কােজর েযাগ ি বেদিশক কােজর েযাগ ির হার % ৯১.৮১ ৫২.৬৫ ৩২.৭৪ ৩৯.৩৮ ৪৭.১২ পররা মণালয়
িবএমই -র বািষ ক
িতেবদন

িজিডিপ িেত বেদিশক ার
অবদান

বেদিশক ার বাহ ি
িবিলয়ন
মািকন
ডলার

১৪.৯৮ ১১.৮৭ ১৫.০০ ১৫.১০ ১৫.২০ বাংলােদশ াংক/ আিথ ক িতান িবভাগ িবএমই-র িতেবদন

অিভবাসন য় াস
সরকাির চােনেল  েয় িনরাপদ
কম সংান ি

সংা - ৮৮০০ ৯০০০ ৯২০০ ৯২০০
পররা মণালয়/ া মণালয় / রা
মণালয়

বােয়েসেলর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ৭ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ৮ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] িনরাপদ
অিভবাসন
এবং বাসী
ও িবেদশ
গমেন
কমেদর
কাণ
িনিতকরণ;

৩৬

[১.১] িবেদেশ
িনেয়াগকারী ফােম র
সমতা
যাচাই/সতায়ন

[১.১.১] িভসা/চািহদাপ
যাচাইত/সতায়নত
(অনলাইনসহ)

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[১.১.২] চািহদাপে
উিিখত সবাসেহর
শতাবলী পিরদশ েনর
মােম যাচাইত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[১.২] বাসী কমেদর
অিভেযােগর িবষেয়
কায ম হণ এবং
সহায়তা দান

[১.২.১] পিরদশ নত ম
আবাসন, কা, জলখানা
ও িডেপােট শন ক,
হাসপাতাল, অিভবাসী
আয়ল

সমি সংা ৪ ৩২০০ ৩২৫০ ৩২৬৫ ৩২৬০ ৩২৫৫ ৩২৫০ ৩২৪০ ৩৩০০ ৩৩৫০

[১.২.২] িবেদশগামী
কমেদর জ বীমা
নীিতমালা ২০১৯ অেমাদন

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৫.২০ ০৭.০৬.২০ ১৪.০৬.২০ ২১.০৬.২০ ২৮.০৬.২০

[১.২.৩] মণালয় কক
িবেদশ ম উইং পিরদশ ন

গড় % ৩ ৩১ ৩২ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩৬ ৩৭

[১.২.৪] ম কাণ উইং
কক বাসীেদর বিবধ
সমা ও অিভেযাগ
সমাধােনর উোগ হণ

গড় % ২ ৯৯ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.২.৫] কম এবং
িনেয়াগকারীর মে িবেরাধ
িনির উোগ হণত

গড় % ২ ৯৯ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ৯ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.২.৬] সহায়তা তাশী
বাসী কমেদর আিথ ক
সহায়তা দান

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[১.২.৭] িবেদশ ম উইং
পিরদশ ন িতেবদেনর
আেলােক পািরশ
বাবায়েনর বা হণ

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৫ ৯০

[১.৩] বাসী কমেদর
িবেশষ সহায়তা দান

[১.৩.১] বাসী কমেদর
িবেশষ সহায়তা দােনর
িবষেয় অংশীজেনর সভা

সমি সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.৪] িনরাপদ
অিভবাসন সংা
িবিধ-িবধান
িতপালন পয েবণ

[১.৪.১] িভিজেল
টােফাস /মাবাইল কাট 
পিরচালনা

সমি সংা ২ ১৮ ১৮ ১৯ ১৮ ২০ ২১

[১.৫] সেচতনতালক
কায ম সাদন

[১.৫.১] লাইেিরেত বব
কণ ার (বব সংি
ঐিতহািসক ছিব, পাার,
 ও অা কাশনার
সংহ ও দশ ন) াপন

সমি সংা ২ ১

[১.৫.২] িবেদশ গমণ ইক
ব মিহলা ও ষ কমর
ত সিলত Data
Bank িনয়িমত
পিরবীণ

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ৭

[১.৫.৩] িনরাপদ
অিভবাসেন গণসেচতনতা
ি লে সভা/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৬৪ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৬৪ ৬৪



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫.৪]
িভিস/িলফেলট/েদ
বাতা/িভ েল চার

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৬] অিভবাসী
কমেদর া
পরীায় অিনয়ম
িতেরােধ কায ম
হণ

[১.৬.১] িনধ ািরত া
পরীােকে ািপত
অিভেযাগ ব িনয়িমত
পিরবীণ

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

[১.৬.২] া পরীা ক
পিরদশ ন

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

[২] বেদিশক
কম সংান
ি;

২২

[২.১] নন নন ম
বাজার অসান এবং
িবমান ও
সসািরত বাজাের
কম রণ

[২.১.১] বেদিশক
কম ল/কারখানা ও
মকা পিরদশ ন

সমি সংা ৩ ২৪০৫ ২৫০০ ২৫৫০ ২৫৩৫ ২৫২০ ২৫০০ ২৪০৫ ২৬০০ ২৬০০

[২.১.২] িবেদেশ ষ কম
রণ সংা িসা দান
(দ ও দ)

গড় % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১.৩] িবেদেশ নারী কম
রণ সংা িসা দান

গড় % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১.৪] িরং
এেজ/িনেয়াগকারীেদর
সােথ অিত সভা

সমি সংা ২ ৯১০ ৯৫০ ৯৬০ ৯৫৭ ৯৫৪ ৯৫০ ৯৪০ ৯৭০ ৯৭৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১.৫] বেদিশক
কম ল/কারখানা ও
মকা পিরদশ েনর
আেলােক হীত বা

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫৫

[২.১.৬] িরং
এেজ/িনেয়াগকারীেদর
সােথ অিত সভার িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৩০ ২৫ ২০ ৩৫ ৩৫

[২.২] শাভন
(Decent) কােজর
েযাগ ি

[২.২.১] ি /সমেঝাতা
ারক ােরর লে
অিত সভা

সমি সংা ২ ৪ ৫ ৬ ৫ ৭ ৮

[২.৩] িরং এেজ
িনবিকরণ ও
িনয়ণলক কায ম
সাদন

[২.৩.১] িরং এেজ
এর অিফস পিরদশ ন

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[২.৩.২] আেবদনত
লাইেস নবায়ন, অিভেযাগ
তদ সােপে িনি

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[২.৪] অিভবাসন য়
ােসর লে কায ম
হণ

[২.৪.১] সরকাির চােনেল
 েয় িনরাপদ
কম সংান ি

সমি সংা ২ ৮৮০০ ৯০০০ ৮৯৫০ ৮৯০০ ৮৮৫০ ৮৮০০ ৯২০০ ৯২০০

[২.৪.২] অিভবাসন য়
ােসর লে অংশীজেনর
সভা

সমি সংা ১ ৪ ৫ ৪ ৬ ৭



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৪.৩] ১৬  দেশর জ
িনধ ািরত অিভবাসন য়
িনয়িমত পিরবীেণর জ
গণনানী/সভা, মাবাইল
কাট  ও টােফােস র
অিভযান পিরচালনা

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[২.৪.৪] সরকাির চােনেল
িবনা অিভবাসন েয়
জাপানসহ অা দেশ
কম রণ

গড় % ১ ১০০ ৯৯ ১০০ ১০০

[৩] দ
জনশি
ি;

১১

[৩.১] িবমান
িস, আইএম ও
ওিসর কয ম
িনয়িমত পিরবীণ

[৩.১.১] িস ও
আইএমর িশণ
কায ম পিরদশ ন

গড় % ৩ ৫০ ৪৫ ৫৫ ৬০

[৩.১.২] িস ও
আইএম অভরীণ
িনরীা ও ায়ন

গড় % ২ ৫০ ৪৫ ৫৫ ৬০

[৩.১.৩] ওিস এর ানীয়
অিফস পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৭

[৩.২] িনম াণাধীন
কািরগির িশণ
ক পিরবীণ

[৩.২.১] উয়ন কের
আওতায় িনম াণাধীন
কািরগির িশণ ক
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[৩.৩] িশণ দান
[৩.৩.১] িশিত ষ
কম

সমি সংা(ল) ১ ১.৪৬ ১.৪০ ১.৪৫ ১.২০ ১.০৫ ১.০০ ১.৫০ ১.৫৫

[৩.৩.২] িশিত নারী
কম

সমি সংা(ল) ১ ০.৭০ ০.৫৫ ০.৬০ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৮ ০.৬৫ ০.৭০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] বেদিশক
ার বাহ
িেত
সহায়তা
দান।

৬

[৪.১] বধ উপােয়
বেদিশক া রেণ
বাসীেদর উুকরণ

[৪.১.১] আেয়ািজত চার
কায ম/সভা, ইেলকিন
ও ি িমিডয়ায় চার

সমি সংা ৩ ৬০ ৬৪ ৬৫ ৬৪ ৬৭ ৭০

[৪.১.২] িসআইিপ (NRB
ও িরং এেজ) সাননা
দােনর জ া আেবদন
প যাচাই বাছাইত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.২] িবেদেশ
অবিত
সংগঠনসেহর সােথ
উুকরণ সভা

[৪.২.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৬৬০ ৭০০ ৭২০ ৭১৫ ৭১০ ৭০০ ৬৬০ ৭৫০ ৭৭০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ১৪ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

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

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

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

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

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

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

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

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

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

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ১৫ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

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

সমি জনঘা ১ ৬০

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

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ 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

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

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

তািরখ 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

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ 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

গণনা
পিত

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

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ 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

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ বােয়েসল বাংলাদেশ ওভারসীজ এময়মে এ সািভ েসস িলঃ

২ িসআইিপ কমািশ য়ািল ইা পাস ন

৩ এনআরিব নন-রিসেড বাংলােদশী

৪ িস টকিনকাল িনং সার

৫ িবএমই েরা অব ানপাওয়ার, এময়েম এ িনং

৬ ওিস ওভারসীজ িনং সার
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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] িবেদেশ
িনেয়াগকারী ফােম র
সমতা যাচাই/সতায়ন

[১.১.১] িভসা/চািহদাপ যাচাইত/সতায়নত
(অনলাইনসহ)

িবএমই ও তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক িনেয়াগকতার
সমতা যাচাই এবং িভসার সতায়ন করা হয়।

িবএমই ও বাংলােদশ
তাবাস ম উইং

সমতা যাচাই ও িভসা
সতায়েনর হার

তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[১.১.২] চািহদাপে উিিখত সবাসেহর
শতাবলী পিরদশ েনর মােম যাচাইত

িরং এেজ কক কমেদর দ সবাসেহর সকতা এবং
ণগত মান যাচাই করা হয়।

বাংলােদশ তাবাস ম উইং পিরদশ েনর শতকরা হার
তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[১.২] বাসী কমেদর
অিভেযােগর িবষেয়
কায ম হণ এবং
সহায়তা দান

[১.২.১] পিরদশ নত ম আবাসন, কা,
জলখানা ও িডেপােট শন ক, হাসপাতাল,
অিভবাসী আয়ল

তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক বছের ম আবাসন, কা,
জলখানা ও িডেপােট শন ক, হাসপাতাল, অিভবাসী আয়ল
পিরদশ েনর সংা

বাংলােদশ তাবাস ম উইং পিরদশ েনর সংা
তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[১.২.২] িবেদশগামী কমেদর জ বীমা
নীিতমালা ২০১৯ অেমাদন

িবেদশগামী কমেদর ইুেরের আওতায় আনয়ন এবং তােদর
রার লে বীমা নীিতমালা ২০১৯ অেমাদন

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

সরকাির আেদশ জািরর তািরখ
সংি উইং এর
িতেবদন

[১.২.৩] মণালয় কক িবেদশ ম উইং
পিরদশ ন

সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম ম বাজার সসারণ, বাসীেদর
কাণ, অিধকার রা, রিমেটের বাহ ি এবং িনরাপদ
অিভবাসন িনিতকরেণ উোগ হণ

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

িবেদশ ম উইং সেরজিমেন
পিরদশ েনর হার

মণালয় কক
জারীত সরকারী
আেদশ

[১.২.৪] ম কাণ উইং কক বাসীেদর
বিবধ সমা ও অিভেযাগ সমাধােনর উোগ
হণ

তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক বাসী কমেদর সমা
অযায়ী সমাধােনর উোগ হণ করা

বাংলােদশ তাবাস ম উইং সমাধােনর উোগ হেণর হার
তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[১.২.৫] কম এবং িনেয়াগকারীর মে িবেরাধ
িনির উোগ হণত

বাসী কম এবং িনেয়াগকতার মে িবেরাধ দখা িদেল িনির
উোগ হণ করা হয়

বাংলােদশ তাবাস ম উইং
িবেরাধ িনির উোগ হেণর
হার

তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[১.২] বাসী কমেদর
অিভেযােগর িবষেয়
কায ম হণ এবং
সহায়তা দান

[১.২.৬] সহায়তা তাশী বাসী কমেদর
আিথ ক সহায়তা দান

তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক সহায়তা তাশী বাসী
কমেদর চািহদা অযায়ী সহায়তা দান

বাংলােদশ তাবাস ম উইং সহায়তা দােনর হার
তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[১.২.৭] িবেদশ ম উইং পিরদশ ন
িতেবদেনর আেলােক পািরশ বাবায়েনর
বা হণ

পিরদশ ন িতেবদেনর আেলােক পািরশ বাবায়েনর পদেপ
হণ

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

বাবায়েনর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[১.৩] বাসী কমেদর
িবেশষ সহায়তা দান

[১.৩.১] বাসী কমেদর িবেশষ সহায়তা
দােনর িবষেয় অংশীজেনর সভা

আইএলও, আইওএমসহ অান অংশীজেনর সােথ বাসী কমেদর
িবেশষ সহায়তা সংা সভা আেয়াজন

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

সভা আেয়াজেনর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[১.৪] িনরাপদ অিভবাসন
সংা িবিধ-িবধান
িতপালন পয েবণ

[১.৪.১] িভিজেল টােফাস /মাবাইল কাট 
পিরচালনা

িনিদ  সংবােদর িভিেত অথবা আকিকভােব
িবমানবর/িরং এেজ এর অিফস সেহর অিভযান
পিরচালনা করা হয়।

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

অিভযান সংা মণালেয়র িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৫] সেচতনতালক
কায ম সাদন

[১.৫.১] লাইেিরেত বব কণ ার (বব
সংি ঐিতহািসক ছিব, পাার,  ও
অা কাশনার সংহ ও দশ ন) াপন

বাসী কান ও বেদিশক কম সংান মণালয় এর লাইেরীেত
বব কণ ার াপন

বাসী কান ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

বব কণ ার াপন, কাশনা
সংেহর হার

সংি উইং এর
িতেবদন

[১.৫.২] িবেদশ গমণ ইক ব মিহলা ও ষ
কমর ত সিলত Data Bank িনয়িমত
পিরবীণ

িনরাপদ অিভবাসন এবং সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার
বাবায়েনর লে িবএমইর ডাটা াংক িনয়িমত পিরবীণ
করা

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরদশ নত সংা
সংি উইং এর
িতেবদন

[১.৫.৩] িনরাপদ অিভবাসেন গণসেচতনতা ি
লে সভা/সিমনার আেয়াজন

বধ অিভবাসেন উৎসািহত করা এবং অৈবধ অিভবাসন িনৎসািহত
করার লে বছেরর য কান সমেয় সভা/সিমনার আেয়াজন

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

সভা/ সিমনার আেয়াজেনর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[১.৫] সেচতনতালক
কায ম সাদন

[১.৫.৪] িভিস/িলফেলট/েদ বাতা/িভ েল
চার

বধ অিভবাসেন উৎসািহত করা এবং অৈবধ অিভবাসন িনৎসািহত
করার লে বছেরর য কান সমেয় চার কায ম পিরচালনা
করা

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

চািরত িভিস/িলফেলট/েদ
বাতা/িভ েল চার এর হার

সংি উইং এর
িতেবদন

[১.৬] অিভবাসী কমেদর
া পরীায় অিনয়ম
িতেরােধ কায ম হণ

[১.৬.১] িনধ ািরত া পরীােকে ািপত
অিভেযাগ ব িনয়িমত পিরবীণ

িবেদশগামী কমেদর িবেদশ গমেণর েব  তােদর া পরীার
সময় কান কার অিনয়ম বে দািখলত অিভেযাগ িনয়িমত
পিরবীণ

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরবীেণর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[১.৬.২] া পরীা ক পিরদশ ন
িবেদশগামী কমেদর া পরীার জ িনধ ািরত ােক
িনয়িমত পিরদশ ন

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরদশ েনর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[২.১] নন নন ম
বাজার অসান এবং
িবমান ও সসািরত
বাজাের কম রণ

[২.১.১] বেদিশক কম ল/কারখানা ও
মকা পিরদশ ন

তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক বছের কম ল/ কারখানা ও
মকা পিরদশ েনর মােম বাজার সসারণ যাচাই করা হয়।

বাংলােদশ তাবাস ম উইং পিরদশ েনর সংা
তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[২.১.২] িবেদেশ ষ কম রণ সংা
িসা দান (দ ও দ)

িবিভ েড (পাশাক িশ, অবকাঠােমা িনম াণ, পিরতা কম,
িমক ইতািদ) িশন া কম

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

মণালয় কক কম রেণর
সিত প

সংি উইং-এর
িতেবদন

[২.১.৩] িবেদেশ নারী কম রণ সংা
িসা দান

বছের িবেদেশ িরত মিহলা কম (পাশাক িশ, হকম)
বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

মণালয় কক কম রেণর
সিত প

সংি উইং-এর
িতেবদন

[২.১.৪] িরং এেজ/িনেয়াগকারীেদর সােথ
অিত সভা

তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক বছের িরং
এেজ/িনেয়াগকারীেদর সােথ সভার মােম বাজার সসারণ
যাচাই করা হয়

বাংলােদশ তাবাস ম উইং সভার সংা
তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[২.১] নন নন ম
বাজার অসান এবং
িবমান ও সসািরত
বাজাের কম রণ

[২.১.৫] বেদিশক কম ল/কারখানা ও
মকা পিরদশ েনর আেলােক হীত বা

তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক বছের কম ল/ কারখানা ও
মকা পিরদশ েনর আেলােক হীত বা

বাংলােদশ তাবাস ম উইং বা হেণর সংা
তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন

[২.১.৬] িরং এেজ/িনেয়াগকারীেদর সােথ
অিত সভার িসা বাবায়ন

তাবাস ম উইংেয়র কম কতা কক বছের িরং
এেজ/িনেয়াগকারীেদর সােথ অিত সভার িসা বাবায়ন
সংা িতেবদন

বাংলােদশ তাবাস ম উইং
সভার িসা বাবায়ন সংা
িতেবদন

তাবাস ম উইংেয়র
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ৩০, ২০১৯ ১১:২৪ া: ২১ ণ তািরখ: বার, লাই ১২, ২০১৯

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[২.২] শাভন
(Decent) কােজর
েযাগ ি

[২.২.১] ি /সমেঝাতা ারক ােরর লে
অিত সভা

দাস, মানবপাচার ম ব ও সেে সমতা রা, কম পিরেবশ
িনরাপা ও অিধকার িনিত করার লে

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

ি সাদেনর লে অিত
সভা/সমেঝাতা ারক ার
/সত হওয়া

মণালেয়র িতেবদন

[২.৩] িরং এেজ
িনবিকরণ ও
িনয়ণলক কায ম
সাদন

[২.৩.১] িরং এেজ এর অিফস পিরদশ ন
িতবছর িরং এেজ এর িনবন নবায়েনর েব  এেজ এর
কায ালয় পিরদশ ন করা হয়

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরদশ েনর হার
মণালয় এর
িতেবদন

[২.৩.২] আেবদনত লাইেস নবায়ন,
অিভেযাগ তদ সােপে িনি

িনবিত িরং এেজ এর িনবন নবায়ন, অিভেযাগ তদ
সােপে িনি (সাভ ারলকসহ লাইেস নবায়ন িগতকরণ,
জামানত জকরণ, লাইেস বািতলসহ শািলক বা হণ )

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

আেবদেনর আেলােক িনির
হার

মণালয় এর
িতেবদন

[২.৪] অিভবাসন য়
ােসর লে কায ম
হণ

[২.৪.১] সরকাির চােনেল  েয় িনরাপদ
কম সংান ি

সরকাির চােনেল দিণ কািরয়া, জড ান, ওমান, বাহরাইন ইতািদ
দেশ  েয় দ/  দ কম রণ করা হয়।

বােয়েসল কম রেণর সংা
বােয়েসেলর
িতেবদন

[২.৪.২] অিভবাসন য় ােসর লে
অংশীজেনর সভা

অিভবাসন য় ােসর লে িরং এেজ/ িনেয়াগকারী
কপ/ এনিজওসহ সকল অংশীজেনর সভা

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

সভার সংা
সংি উইং-এর
িতেবদন

[২.৪] অিভবাসন য়
ােসর লে কায ম
হণ

[২.৪.৩] ১৬  দেশর জ িনধ ািরত অিভবাসন
য় িনয়িমত পিরবীেণর জ গণনানী/সভা,
মাবাইল কাট  ও টােফােস র অিভযান
পিরচালনা

১৬  দেশর জন সরকার কক িনধ ািরত অিভবাসন য়
িনিেতর লে গণনানী/সভা আেয়াজন এবং মাবাইল কাট  ও
টােফােস র অিভযান পিরচালনা

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

গণনানী/সভা এবং মাবাইল
কাট  ও টােফােস র অিভযান
পিরচালনা সংা

সংি উইং-এর
িতেবদন

[২.৪.৪] সরকাির চােনেল িবনা অিভবাসন েয়
জাপানসহ অা দেশ কম রণ

২০১৭ সােল IM Japan-এর সােথ ািরত MoU অযায়ী
িবনা অিভবাসন েয় জাপােন টকিনকাল ইান  সহ জড ান এ
নারী কম রণ করা হে।

মণালয়/ িবএমই/
বােয়েসল

কম রেণর হার
সংি উইং-এর
িতেবদন

[৩.১] িবমান িস,
আইএম ও ওিসর
কয ম িনয়িমত
পিরবীণ

[৩.১.১] িস ও আইএমর িশণ কায ম
পিরদশ ন

িবমান িস ও আইএমর িবিভ েডর িশণ কয ম
পিরদশ ন

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরদশ েনর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[৩.১.২] িস ও আইএম অভরীণ িনরীা
ও ায়ন

িবমান িস ও আইএমর অভরীন অিডট ও কায ম
ায়ন

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

িনরীা ও ায়েণর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[৩.১.৩] ওিস এর ানীয় অিফস পিরদশ ন ওিস(ওভারসীজ িনং সার) এর ানীয় অিফস পিরদশ ন
বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরদশ েনর হার
সংি উইং এর
িতেবদন

[৩.২] িনম াণাধীন
কািরগির িশণ ক
পিরবীণ

[৩.২.১] উয়ন কের আওতায় িনম াণাধীন
কািরগির িশণ ক পিরদশ ন

বািষ ক উয়ন কম িচর আওতায় িনম ানাধীন কািরগির িশণ
ক পিরদশ ন

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরদশ েনর সংা
সংি উইং এর
িতেবদন

[৩.৩] িশণ দান [৩.৩.১] িশিত ষ কম
বছের মাট িশণা (িবিভ েড যমন ইেলকিন,
ইেলকিকাল, াইিভং, কিউটার ইতািদ) ষ কমর সংা

মণালয় ও িবএমই িশিত কমর সংা
িবএমইর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৩] িশণ দান [৩.৩.২] িশিত নারী কম
বছের িবএমই কক িশণা (ক, পাশাক িশ,
ওেয়িং) নারী কমর সংা

মণালয় ও িবএমই িশিত নারী কমর সংা
মণালয় এবং
িবএমইর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] বধ উপােয়
বেদিশক া রেণ
বাসীেদর উুকরণ

[৪.১.১] আেয়ািজত চার কায ম/সভা,
ইেলকিন ও ি িমিডয়ায় চার

বছেরর িবিভ সমেয় অিভবাসী মলা, িমক িদবস, উয়ন মলা,
িডিজটাল মলাসহ িবিভ উপলে িনরাপদ ও বধ অিভবাসন
সেক চার কায ম চালােনা হয়

মণালয় এবং িবেদশ
বাংলােদশ ম উইং

আেয়ািজত চার কায ম এর
সংা

মণালেয়র িতেবদন

[৪.১.২] িসআইিপ (NRB ও িরং এেজ)
সাননা দােনর জ া আেবদন প যাচাই
বাছাইত

বােস কম রত বাংলােদিশেদর বধ চােনেল রিমেট রেণ
উৎসািহতকরণ এবং এেদেশর অথ নীিতেত তেদর অবদানেক
ীিত দােনর লে িতবছর ক) বাংলােদেশ িশেে
সরাসির িবিনেয়াগকারী অনাবািস বাংলােদিশ, খ) বাংলােদেশ বধ
চােনেল সব ািধক বেদিশক া রণকারী অনাবািস বাংলােদিশ
ও গ) িবেদেশ বাংলােদিশ পের আমদািনকারক অনাবািস
বাংলােদিশ এই িতন কাটাগিরেত বািণিজক ণ  ি
(অনাবািস বাংলােদিশ) িনব াচন এবং সাননা দান করা হয় এবং
িবেদেশ বধ কম রেণ উৎসািহত করেণর জ িরং
এেজেদর সাননা দান।

বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

িসআইিপ িনব াচেনর শতকরা
হার

মণালেয়র িতেবদন

[৪.২] িবেদেশ অবিত
সংগঠনসেহর সােথ
উুকরণ সভা

[৪.২.১] অিত সভা
তবাস ম উইং এর কম কতা কক বধ উপােয় রিমেস রেণ
উুকরনােথ  অিত সভার ত

বাংলােদশ তাবাস ম উইং অিত সভার সংা
তাবাস ম উইংেয়র
ি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

মণালয়
া সবা িবভাগ, া ও
পিরবার কাণ মণালয়

িবেদেশ ষ কম রেণর অেমাদন
(দ ও দ)

িনব ািচত কমেদর যথাসমেয় মানস া পরীা
উিিখত মণালয় উ কােজর
জ দািয়া

যথাসমেয় মানস া পরীা না হেল িভসা
ািেত িবল হওয়ায় িনেয়াগকারী কপের
চািহদা অযায়ী িবেদেশ কম রণ সব হেব
না।

মণালয়
া সবা িবভাগ, া ও
পিরবার কাণ মণালয়

িবেদেশ নারী কম রেণর অেমাদন িনব ািচত কমেদর যথাসমেয় মানস া পরীা
উিিখত মণালয় উ কােজর
জ দািয়া

যথাসমেয় মানস া পরীা না হেল িভসা
ািেত িবল হওয়ায় িনেয়াগকারী কপের
চািহদা অযায়ী িবেদেশ কম রণ সব হেব
না।

মণালয়
বসামিরক িবমান পিরবহন ও
পয টন মণালয়

িভিজেল টােফাস /মাবাইল কাট 
পিরচালনা

িভিজা টােফাস  টীেম িনয়িমত িতিনিধ রণ
উ মণালয় এর িতিনিধ
টােফােস র সদ

িবেদশ গমেন কমগণ হয়রািনর িশকার হেত
পােরন।

মণালয়
জনিনরাপা িবভাগ, রা
মণালয়

িসআইিপ (NRB ও িরং এেজ)
সাননা দােনর জ া আেবদন প
যাচাই বাছাইত

িসআইিপ ময াদা দােনর জ িনব ািচত িগেণর
যথাসমেয় ত যাচাই স করণ।

িসআইিপ নীিতমালায় বিণ ত
িনধ ািরত সমেয়র মে
িতেবদন দান।

িসআইিপ অাওয়াড  দােন িবল হয় এেত
মণালেয়র ভাবিত  হয়।

িডপাট েম
বীমা উয়ন ও িনয়ণ
কপ বাংলােদশ

িবেদশগামী কমেদর জ বীমা নীিতমালা
২০১৯ অেমাদন

IDRA "বাসী কম বীমা নীিতমালা" ড়া করার
পের বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়
িবেদশগামী বাংলােদিশ কমেদর বীমার আওতায়
আনয়ন করেত পারেব।

উ মণালয় বীমা নীিতমালা
নয়েনর জ দািয়া

িবেদশগামী বাংলােদিশ কমেদর বীমার আওতায়
আনয়ন সব হেব না।


