
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৮-১৯ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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%



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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

িনরাপদ
অিভবাসন এবং
বাসী ও
িবেদশ গমেন
কমেদর
কাণ
িনিতকরণ

৩০

[১.১] িবেদেশ িনেয়াগকারী
ফােম র সমতা
সতায়ন/যাচাই

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

% ৫ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০

[১.১.২] চািহদাপে উিিখত সবাসেহর শতাবলী
পিরদশ েনর মােম যাচাইত

% ৪ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০

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

[১.২.১] পিরদশ নত বাসহ, জলখানা, হাসপাতাল,
অিভবাসী আয়ল

সংা ৪ ৩২৫০ ৩২৩০ ৩২২০ ৩২১০ ৩২০০ ১০৪৪

[১.২.২] বাসীেদর বিবধ সমা ও অিভেযাগ সমাধােনর
উোগ হণ

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২.৩] কম এবং িনেয়াগকারীর মে িবেরাধ িনির
উোগ হণত

% ২ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০

[১.২.৪] সহায়তা তাশী বাসী কমেদর দ আিথ ক
সহায়তা

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[১.২.৫] মণালয় কক িমশেনর ম উইং পিরদশ ন % ১ ৩২ ৩১

[১.২.৬] িবেদশগামী কমেদর জ বীমা নীিতমালা ২০১৭
বাবায়েনর জ কম পিরকনা ণয়নত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০১৯ ০৫-০৬-২০১৮ ১২-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮

[১.২.৭] পিরদশ ন িতেবদেনর আেলােক পািরশ
বাবায়নত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৩] বাসী কমেদর
িবেশষ সহায়তা দান

[১.৩.১] বাসীেদর পিরবােরর ছেল-মেয়েদর িশা ি
দান

সংা
(জন)

১ ১৫০০ ১৪৯৯ ১৪৯৮ ১৪৯৫

[১.৩.২] ত কমর পিরবারেক বেকয়া বতন, ভাতািদ
এবং িতরণ দান

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৭ ১০০

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

[১.৪.১] িভিজেল টােফাস  অপােরশন পিরচালনা সংা ২ ১৮ ১৫ ১৩ ১২ ৪

[১.৫] সেচতনতালক
কায ম সাদন

[১.৫.১] ইেলকিনক, ি িমিডয়ায় িবি চার সংা ১ ৩২ ৩১ ৩০ ৮

[১.৫.২] অিভবাসন সংা িকা িবতরণ
সংা
(ল)

১ ৬.০০ ৫.৭৫ ৫.৫০ ৫.২৫ ৫.০০ ১০০০০০

[১.৫.৩] সেচতনতালক িলফেলট কাশ সংা ১ ১০০০০০ ৯৫০০০ ৯০০০০ ২০০০০

[১.৬] অিভবাসী কমেদর
া পরীায় অিনয়ম
িতেরােধ কায ম হণ

[১.৬.১] িনধ ািরত া পরীােকে অিভেযাগ ব াপন % ১ ১০০ ৯৯ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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
বেদিশক
কম সংান
ি

২৫

[২.১] নন নন ম বাজার
অসান ও িবমান ম
বাজার সসারণ

[২.১.১] িবেদেশ িরত দ কম
সংা
(ল)

৪ ৩.৭০ ৩.৬২ ৩.৬০ ৩.৫৭ ৩.৫৫ ৮২০০০

[২.১.২] িরত  দ কম
সংা
(ল)

৪ ৩.৩০ ৩.২৪ ৩.২২ ৩.২১ ৩.২০ ৭৮০০০

[২.১.৩] িরং এেজ/িনেয়াগকারীেদর সােথ অিত
সভা

সংা ৩ ৯৫০ ৯৪০ ৯৩০ ৯২০ ৯১০ ৭২০

[২.১.৪] বেদিশক কম ল/কারখানা পিরদশ ন সংা ৩ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪৩০ ২৪২৫ ২৪০৫ ৯৩৭

[২.১.৫] িরত নারী কম
সংা
(ল)

২ ১.০৫ ১.০০ ০.৯৫ ১৬০০০

[২.২] শাভন কােজর েযাগ
ি

[২.২.১] ি /সমেঝাতা ারক ােরর লে সভা
অােনর উোগ হণ

সংা ২ ৫ ৪

[২.৩] িরং এেজের
িনবিকরণ ও িনয়ণলক
কায ম সাদন

[২.৩.১] িরং এেজের অিফস পিরদশ ন % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[২.৩.২] আেবদনত লাইেস নবায়ন % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০

[২.৪] অিভবাসন য় ােসর
লে কায ম হণ

[২.৪.১] সরকাির চােনেল  েয় িনরাপদ কম সংান
ি

সংা ২ ৮৮০০ ৮৬০০ ৮৪০০ ৮২০০ ৮০০০ ২১৩৯

[২.৪.২] অিভবাসন য় ােসর লে অংশীজেনর সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[২.৪.৩] ১৬  দেশর জ িনধ ািরত অিভবাসন য়
িনয়িমত পিরবীণ

% ১ ১০০ ৯৯ ১০০

[২.৪.৪] সরকাির চােনেল িবনা অিভবাসন েয় জাপােন
টকিনকাল ইান  রণ

% ১ ১০০ ৯৯



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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%

৩
দ জনশি
ি

১৪

[৩.১] িশণ দান
[৩.১.১] িশিত ষ কম

সংা
(ল)

৫ ১.৪০ ১.৩৮ ১.৩৫ ১.৩৪ ১.৩০ ৩৬০০০

[৩.১.২] িশিত নারী কম
সংা
(ল)

৪ ০.৭৫ ০.৭৪ ০.৭২ ০.৭০ ৯০০

[৩.২] কািরগির িশণ
ক াপন

[৩.২.১] মাননীয় ধানমীর িতিত অযায়ী
িসরাজগে কািরগির িশণ ক িনম াণ

সংা ৩ ২

[৩.২.২] উয়ন কের আওতায় কািরগির িশণ ক
িনম াণ

সংা ২ ৪ ৩

৪

বেদিশক
ার বাহ
িেত
সহায়তা দান

৬

[৪.১] বধ উপােয় বেদিশক
া রেণ বাসীেদর
উুকরণ

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

সংা ৩ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬১ ৬০ ২৯

[৪.১.২] িসআইিপ (NRB) সাননা দানত % ১ ১০০ ৯৯ ১০০

[৪.২] িবেদেশ অবিত
সংগঠনসেহর সােথ
উুকরণ সভা

[৪.২.১] অিত সভা সংা ২ ৭০০ ৬৮০ ৬৭০ ৬৬৫ ৬৬০ ৭১৭



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১০০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
কক অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯

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

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

[এম.১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৭] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৭.১] িপআরএল আেদশ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[এম.১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০

[এম.২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০

[এম.২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.২.৩.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[এম.২.৩.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - - ১

[এম.২.৪] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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

জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[এম.৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - - ১

[এম.৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমায়
অ  লমাা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ ত
বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[এম.৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[এম.৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮ ০২-১০-২০১৮



া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৪, ২০১৮

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.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ১৪-১০-২০১৮

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখল

[এম.৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮ ১৪-১০-২০১৮

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯

[এম.৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - - ১৫

*সামিয়ক (provisional) ত


