
ক্রঃ
নং 

কাম সভূহ সভয়সীভা রযভাপয 
একক  

30 জনু 2018 

ম ন্ত রক্ষ্য  
30Ryb/18 

ch©šÍ AR©b 
 

31 †g/18 

ch©šÍ AR©b 
দারয়ত্ব/ 
ফাস্তফায়ন  

ভন্ত
ফয  

1 ভারসক কভ সম্পাদন 
ভূরযায়ন প্ররতপফদন 

চারু যপয়পে  প্ররতপফদপনয 
েক প্রস্তুত ও 
চারু কযণ 

রনধ ারযত প্রপতযক 
কভ কতায 
রফযীপত প্ররত 
ভাপস একটি কপয 
প্ররতপফদন প্রণয়ন 
ও ভূরযায়ন  

প্ররতভাপস  

প্ররতপফদন 

েক প্রস্তুত, 

চারু ও 

প্ররতপফদন 

প্রণয়ন ও 

এয 

ভূরযায়ন  

Pvjy Kiv n‡q‡Q 

 

সহকাযী/উ
/ 
মুগ্ম/ 
অরতরযক্ত 
করভনায/ 
করভনায  

 

 

2 

(ক) ফন্ড সুরফধাপ্রাপ্ত 
প্ররতষ্ঠান রযদ ন 

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ ম ন্ত  

প্ররতষ্ঠাপনয 
সংখ্যা 

প্ররতষ্ঠাপনয 
সংখ্যাঃ ২8০0 টি 
(প্ররত ভাপস 
প্ররতষ্ঠান 
রযদ পনয 
সংখ্যাঃ      টি) 
=230 টি   

প্ররতষ্ঠাপনয 
সংখ্যাঃ. .   
টি 
 

2530 wU 

cÖwZôvb 

cwi`k©b m¤úbœ 

 
 

সহকাযী 
যাজস্ব 
কভ কতা/ 
যাজস্ব 
কভ কতা/ 
সহকাযী- 
ডেুটি 
করভনায 

(খ্) ঝুুঁ রক ফযফস্থানায 
আওতায় ফন্ড 
সুরফধাপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 
রযদ ন ও রনফাযণ 
কাম ক্রভ  

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ ম ন্ত  
 

আিক/অরন
য়ভ ভাভরায 
সংখ্যা  

ডভাি ভাভরায 
সংখ্যা  
= 80 টি  

ডভাি 
ভাভরায 
সংখ্যাঃ . .   
টি 

72 wU 

cÖwZôv‡bi 

weiƒ‡× ivR¯^ 

dvuwK gvgjv 

Kiv n‡q‡Q 

সংরিষ্ট মুগ্ম-
করভনায ও 
রনফাযক দর  

3 ফন্ড করভনাপযি, 
ঢাকা এয আওতাধীন 
ফন্ড রফবাগ/সাপকর 
রযদ ন  

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ ম ন্ত  
 

রযদ নকৃত  
রফবাগ/সাপক
র/াখ্ায 
সংখ্যা  

সহকাযী করভনায/ 
উকরভনায 
ম াপয় প্ররতভাপস  
02 ফায তায 

সাপকর/াখ্া 

রযদ ন কযপফন । 

মুগ্ম /অরতরযক্ত 

করভনাযঃ 1 টি 

াখ্া ও করভনয 1 

টি াখ্া  রযদ ন 

কযপফন। ‡gvU=78টি 

সরচফারয় 
রনপদভারা 
2014 

অনুসাপয 

াখ্া 

রযদ ন ও 

প্ররতপফদন 

দারখ্র 

mnKvix 

Kwgkbvi 80 

evi, 

hyM¥/AwZ:Kwgkb

vi 24 evi, 

Kwgkbvi 7 evi 

‡gvU=111টি 

 

সহকাযী/উ
/ 
মুগ্ম/ 
অরতরযক্ত 
করভনায/ 
করভনায  
 



কার্ যসমূহ  সময়সীমা পরিমাপপ
ি একক  

30 জুন 2018 

পর্ যন্ত লক্ষ্য  
30Ryb/2018 

ch©šÍ AR©b 

31 †g/18 

ch©šÍ AR©b 

দারয়ত্ব/ 
বাস্তবায়ন  

মন্ত
বয  
 

4 এপেসরযজ ফপন্ডয 
ডক্ষ্পে আভদারন 
প্রাযতা ডমৌক্তক্তকীকযণ 

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ 

ম ন্ত  

প্ররতষ্ঠাপনয 
সংখ্যা 

প্ররতষ্ঠাপনয 
সংখ্যাঃ 240 টি  

প্ররতষ্ঠাপনয 
সংখ্যাঃ. . .  
টি 

 

220 cÖwZôv‡bi 

Avg`vbx 

cÖvc¨Zv 

†hŠw³KxKiY 

Kiv n‡q‡Q| 

সাপকর/রেরবন  

5 যাজস্ব রক্ষ্যভাো 
অজন 

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ 

ম ন্ত  

আদাপয়য 
রযভাণ 

2658  ডকাটি 
িাকা  

ডভাি 
আদাপয়য 
রযভাণঃ   

3004.66‡KvwU সাপকর/রেরবন  

6 

 

দীর্ রদপনয অরনষ্পন্ন 
অরেি রনষ্পন্নকযণ 

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ 

ম ন্ত  
 

অরেি 
রনষ্পপন্নয 
সংখ্যা  

3 ফেপযয 
অরধক সভপয় 
অরনষ্পন্ন অরেি 
সভূহ 
রনষ্পন্নকযণ 
400 

ডভাি অরেি 
সংখ্যাঃ . .   

টি 
 

370wU 

cÖwZôv‡bi 

AwWU m¤úbœ 

Kiv n‡q‡Q| 

সহকাযী যাজস্ব 
কভ কতা/ 
যাজস্ব কভ কতা/ 
সহকাযী/উ/মু
গ্ম/ 
অরতরযক্ত 
করভনায 

7 ইউরে আাআর 
মাচাইকযণ 

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ 

ম ন্ত  

ইউরে 
মাচাইপয়য 
সংখ্যা 

480 টি ডভাি 
মাচাইপয়য 
সংখ্যাঃ . . 

.টি 

 

460wU ইউর াখ্া 

8 ইউর ইসুযয ূপফ  
যপ্তারনপমাগয পণযয 
ভজদু মাচাইকযণ ও 
ফযাংক ডবরযরপপকন 

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ 

ম ন্ত  
 
 

মাচাইকৃত 
প্ররতষ্ঠাপনয 
সংখ্যা 

200wU মাচাইকৃত 

ইউরয 

সংখ্যাঃ . . . 

টি 

 

ভাভরায 

সংখ্যাঃ. . .টি 

185wU ইউর াখ্া  

9 যীি ভাভরায 
পপরাআকযণ 

01 জরুাই 2017 

হপত 30 জনু 

2018 ররঃ 

ম ন্ত  

ভাভরায 
সংখ্যা 

ভাভরায সংখ্যাঃ 

240 টি।  
পপরাআ
কৃত 

ভাভরায 

সংখ্যাঃ . . . . 
 

230wU সাপকর/রেরব
ন  
 



কাম সভূহ  সভয়সীভা রযভাপ
য একক  

30 জুন 

2018 

পর্ যন্ত 

লক্ষ্য  

30Ryb/2018 

ch©šÍ AR©b 

31 †g/18 

ch©šÍ AR©b 

দারয়ত্ব/ 
ফাস্তফায়ন  

ভন্ত
ফয  

10 কভ জীফন উন্নয়পনয 
রপক্ষ্য 
কভ কতা/কভ চাযীপদয 
প্ররক্ষ্ণ প্রদান 

01 জরুাই 

2017 হপত 30 

জনু 2018 

ররঃ ম ন্ত  

প্ররক্ষ্ণ 
ও 

প্ররক্ষ্ণাথঅ
য সংখ্যা 

প্ররক্ষ্পণয 
সংখ্যাঃ 12 
টি  
 
প্ররক্ষ্ণাথঅয 
সংখ্যাঃ 120 

জন  

 
- 

10 wU 

‡gvU 100 

Rb 

mswkøó  

hyM¥-Kwgkbvi 

 

11 

 

ডেক ডহাল্ডাযপদয 
সাপথ ভতরফরনভয় 

01 জরুাই 

2017 হপত 30 

জনু 2018 

ররঃ ম ন্ত  

সবায 
সংখ্যা 

50  

- 
47wU 

করভনায 
 

12 

 

অরবপমাগ রনষ্পরিয 
জনয ডপাকার পয়ন্ট 
রনধ াযণ 

01 জরুাই 

2017 হপত 30 

জনু 2018 

ররঃ ম ন্ত  

রনপয়াগকয
ণ 

ডপাকার 

পয়ন্ট 

রনধ াযণ কযা 

হপয়পে। 

- 

 
‡dvKvj c‡q›U 

wba©viY Kiv 

n‡q‡Q| 

  

AwZ Kwgkbvi  

  



কাম সভূহ  সভয়সীভা রযভাপয 
একক  

30 জুন 2018 

পর্ যন্ত লক্ষ্য  
30Ryb/2018 

ch©šÍ AR©b 

31 †g/18 ch©šÍ 

AR©b 

দারয়ত্ব/ 

ফাস্তফায়
ন  

ভন্ত
ফয  

13 রসটিপজন 
চািায 
কাম কযণ 

01 জরুাই 

2016 হপত 

30 জনু 2017 

ররঃ ম ন্ত  

প্রফরতত রসটিপজন চািায 
কাম কযণ 

cÖeZ©b Kiv 

n‡q‡Q| 

প্রফতন কযা 
হপয়পে 

করভনা
য 

14 ওপয়ফসাইি 
কাম কযকযণ 

চরভান 

প্রক্তক্রয়া 
হারনাগাদ
কৃত 

প্ররতরদন হারনাগাদ কযা  প্ররতষ্ঠাপনয 
সকর তথয 
(অরেি, 
ফপকয়া, 
ভাভরা, 
টিকানা, 
ভাররকানা), 
এস.আয.ও, 
সাকুরায, 
আপদ, এ 
দপ্তপযয 
অবযন্তযীণ 
ফদরী সংক্রান্ত 
আপদ 
ইতযারদ 
হারনাগাদকৃত 

cÖwZw`b 

I‡hemvBU 

nvjbvMv` Kiv 

n‡”Q| 

সহকাযী
/উ/মু
গ্ম 

করভনা
য/AwZwi

³ 

Kwgkbvi 
ও 

ডপ্রাগ্রাভা
য 

15 ইন্টাযপনি 
সুরফধা প্রদান 

01 জরুাই 

2017 হপত 

30 জনু 2018 

ররঃ ম ন্ত  
 

ইন্টাযপনি 
সুরফধা 
সম্বররত 
ররসয 
সংখ্যা 

সকর প্রথভ ডেণীয 

কভ কতাপদয ইন্টাযপনি 
সুরফধা প্রদান 

সহকাযী 
করভনায ও 
তদরূ্ধ্  
কভ কতাপদয 
ইন্টাযপনি 
সুরফধা যপয়পে 
 

mnKvix Kwgkbvi 

I Z ỳ×© 

Kg©KZ©vM‡Yi 

B›Uvi‡›U myweav 

i‡q‡Q Ges wZbwU 

†d¬v‡i wifi myweav 

i‡h‡Q| 

  

সংরিষ্ট 
মুগ্ম-

করভনা
য  



2017-2018 A_© eQ‡ii ivR¯^ Av`v‡qi Kg©‡KŠkj t 

 

1. Rwic Kvh ©µ‡gi gva¨‡g Pvjy, eÜ I Aw¯ÍZ¡nxb cÖwZôvb wPwýZKiY Ges eÜ/Aw¯ÍZ¡nxb cÖwZôv‡bi wel‡q AvBwb Kvh©µg MÖnb; 

2. SzwKc~Y© cÖwZôv‡bi ZvwjKv cÖbqbc~e©K eÛ mwyeavi Ace¨envi ‡ivaK‡í M„nxZe¨ Kg©cwiKíbv cÖbqb I ev¯Íevqb;  

3. Kw¤úDUvi WvUv‡e‡R cÖwZwU cÖwZôv‡bi wecix‡Z BDwbU †cÖvdvB‡j Z_¨ nvjbvMv`KiY; 

4. ¯’vbxq ivR¯^ AwWU Awa`ßi KZ©„K DÌvwcZ AvcwËmg~n D³ `ß‡ii m‡½ mivmwi †hvMv‡hvM K‡i wb®úwËi e¨e¯’v MÖnb; 

5. Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i BbnvDm cÖwkÿY cÖ`vb; 

6. cÖwZgv‡m wbi¼zk e‡Kqvi b~̈ bZg 20% Av`vq wbwðZKiY; 

7. †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ wbqwgZ gZwewbgq mfvi Av‡qvRb; 

8. ¯^”Q I ivR¯^ evÜe eÛ e¨e¯’vcbv wbwðZKiY Ges 

9. MwVZ wbeviK `‡ji Kvh©µg †Rvi`viKi‡Yi gva¨‡g SuzwKc~Y© cÖwZôv‡b wbeviY Kvh©µg cwiPvjbv; 

10. `vßwiK k„•Ljv I ¯^”QZv cÖwZôvi j‡ÿ¨ mKj ch©v‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wba©vwiZ mg‡q `ß‡i  Dcw¯’Z, `ªæZKvh© wb®úwË 

    ( Quantity and Timeliness) Ges ï×vPvi PP©vi gva¨‡g •bwZKZvi Dbœqb ; 

11.  G `ß‡ii Kvh ©µ‡gi mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L gvwmK Kvh© m¤úv`b g~j¨vq‡bi e¨e¯’v MÖn‡Yi gva¨‡g cÖ‡Z¨K Kg©KZ©vi `ÿZv, mZZv I  

       cvidi‡gÝ Gi wfwË‡Z Revew`wnZv wbwðZ KiY;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 12. Z_¨ cªhyw³i mwVK e¨envi (ICT as an enabler) wbwðZ Kivi gva¨‡g wbixÿv Kvh©µg †Rvi`vi I eÛ myweavi  Ace¨envi †ivaK‡í  

       B‡Zvg‡a¨ GmvBKzWv Iqvì© Gi mv‡_ ms‡hvMmn eÛ gwWDj, AbjvBb  BD.wW. I BD.wc. Pvjyi wel‡q GbweAvi Gi wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK 

       c`‡ÿc MÖnb ;   

 13.  I‡qe Gbv‡ej mvwf©‡mm: eÛ I e‡ÛW cÖwZôvb msµvšÍ Z_¨, ‡hgb: cÖwZôvb Pvjy/eÜ, jvB‡mÝ ¯’wMZ wKbv, me©‡kl wbixÿvi eQi, ‡Rbv‡ij 

       e‡Ûi †gqv`, gvgjv msµvšÍ Z_¨, `vexbvgv/ e‡Kqvi Z_¨, Avg`vbx cÖvc¨Zvmn Ab¨vb¨ Z_¨ wbqwgZ www.cbc.gov.bd G nvjbvMv` 

       KiY;  

 

 14.  AvcxjvZ UªvBey¨bvj, gvbbxq mywcÖg †KvU© I nvB‡KvU © Gi wePvivaxb gvgjv wb¯úwËi gva¨‡g  ivR¯ ̂Av`vq (gvbbxq nvB‡KvU © I mywcÖg †KvU© G  

       wePvivaxb gvgjv mg~n `ªæZ wb®úwËi j‡ÿ¨ KRwj÷fz³ Ki‡Yi Rb¨ weÁ G¨vUwb© †Rbv‡ij Gi `ß‡i wbqwgZ †hvMv‡hvM iÿv, GbvjMvm      

       gvgjvmn ivR‡¯^i  w`K w`‡q ¸iæZ¡c~Y© gvgjvi ZvwjKv cÖ¯‘Zc~e©K †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g wb®úwËi e¨e¯’vMÖnY);  

 

15.  Abv`vqx ivR¯ ̂Av`v‡qi j‡ÿ¨ cÖ‡qvR‡b e¨vsK GKvD›U wd«R, 202 aviv Rvwi, BIN suspend K‡i h_vh_ e¨e¯’v MÖnb c~e©K ivR¯^  

Av`vq;  

 

16. wbi¼zzk e‡Kqv Av`v‡qi j‡ÿ¨ ‡Ljvwc cÖwZôvb mg~‡ni weiæ‡× mvwU©wd‡KU gvgjv `v‡qiKiY; 

 

17. Kv÷gm& eÛ Kwgkbv‡iU, XvKv Gi cÖvq 96% ivR¯^ Av`vq n‡q _v‡K †nvgKbRv¤úkb Gi 11 wU cÖwZôvb †_‡K| PjwZ A_©-eQ‡ii wba©vwiZ  

      ivR¯^ jÿ¨gvÎv  Av`v‡qi j‡ÿ¨ gwbUwis Kvh ©µg †Rvi`viKiY|  

http://www.cbc.gov.bd/
http://www.cbc.gov.bd/
http://www.cbc.gov.bd/
http://www.cbc.gov.bd/
http://www.cbc.gov.bd/
http://www.cbc.gov.bd/
http://www.cbc.gov.bd/

