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সূরচত্র 

 

 

 অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র  

উক্রভরণকা  

তকন ১: প্ররতষ্ঠাদনয রূকল্প (Vision),  অরবরক্ষ¨ (Mission),  তকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

তকন ২: রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়া ন্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

তকন ৩: তকৌরগত উদেশ্য,  অগ্রারধকায,  কাম িক্রভ,  কভ িম্পাদন সূচক এফাং র ক্ষ¨ভাত্রামূ 

াংদমাজনী ১:  ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

াংদমাজনী ২:  কভ িম্পাদন সূচকমূ এফাং ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং রযভা দ্ধরত  

াংদমাজনী ৩:  কভ িম্পাদন রক্ষ¨ভাত্রা অজিদনয তক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায উয    

                    রনব িযীরতা   
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 
অরধদপ্তদযয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর তজাযদায কযা, সুান সুাংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ 

ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তবায়ননর নক্ষে 

 

 
 
 
 

ভারযচারক, মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয 

এফাং 

রচফ,  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০১৯ াদরয ...................... ভাদয...........................তারযদে ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষররত দরা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উবয়পক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরনঃ  
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মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 
(Overview of the Performance of Department of Printing and Publications) 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

  মুদ্রণ নীরতভারা-২০১৮ প্রণয়ন ; 

  অভয একুদ ফই তভরায় এ অরধদপ্তদযয রক্রয় অাংগ্রণ ; 

  ই-রজর ব্যফস্থা চালুকযণ ; 

  ফাদয়াদভরিক দ্ধরতদত এদেনড্যান্স চালুকযণ ; 

  রর টিরবয ভােদভ রনযাত্তা তজাড়দাযকযণ ;  

  প্ররক্ষদণয ভােদভ ভানফ ম্পদদয উন্নয়ন;  

  কাদজয ভান উন্নয়দনয জন্য আধুরনক প্রযুরিয ৫টি মুদ্রণ তভরন ক্রয় ম্পন্ন ; 

  ই-পাইররাং রদেদভয ভােদভ কাজ শুরু ; 

  একাদল জাতীয় ংদ রনফ িাচদনয ব্যারে তায ও রনফ িাচন াংক্রান্ত মাফতীয় মুদ্রণ কাজ রনফ িাচন করভদনয চারদা 

তভাতাদফক মথাভদয় ম্পন্নকযণ ; 

  ঞ্চভ উদজরা রযলদ রনফ িাচদনয ব্যারে তায ও রনফ িাচন াংক্রান্ত মাফতীয় মুদ্রণ  কাজ রনফ িাচন করভদনয চারদা 

তভাতাদফক মথাভদয় ম্পন্নকযণ;  

  ভানম্পন্ন মুদ্রণ রনরিতকযণ । 

ভস্যা এফাং চ্োনঞ্জমূ 

  অরনর্ ধাররত মুদ্রণ চ্ারদা ; 

  অফকাঠাদভা   ও রযফন মস্যা ; 

  ম িাপ্ত আধুরনক মুদ্রণ মন্ত্র পারতয অবাফ ; 

  জনফর ভস্যা ;  

  কণ িফুরী তায রভরস্ কদ িাদযদনয উয রনব িযীরতা।  

 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনাাঃ 

  তপ্রমূন অদোদভন রদেভ চালুকযণ ও আধুরনকীকয ণ ফাাংরাদদ যকাযী মুদ্রণারয়দক (রফরজ তপ্র) আধুরনকায়দনয 

জন্য Establishment of Automated, Digital, Encrypted Printing System for 

Confidential Section of BG Press  এবং গবন িদভন্ট রপ্ররন্টাং তপ্র ও ফাাংরাদদ রনযাত্তা মুদ্রণারদয়য 

(Capacity Building of Government printing Press (GPP) & Bangladesh Security 

Printing Press (BSPP) ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন ; 

  প্রেমূনর ক্ষমতা বৃরির জন্য আধুরনক েযুরির উন্নতমাননর প্রমরলন ক্রয়া করা ; 

  রনধ িারযত ভদয় তগদজে মুদ্রণ ও ওদয়ফাইদে প্রকা কযা ; 

  কভ িচাযীদদয দক্ষতা বৃরদ্ধয জন্য অবযন্তযীণ ও বফদদরক প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা ;  

  কাম িদ্ধরত, তফায ভান উন্নয়ন ইন্টাযদনে মথামথ ব্যফাদয ব্যান্ডউইথ ম্যাদনজায রড্বাই ক্রয় কযা ;  

  ভঞ্জুযীকৃত শূন্য দদ জনফর রনদয়াগ রনরিতকযণ ;  

  কভ িচাযীদদয জন্য প্রদয়াজনীয় আফাদনয ব্যফস্থা কযা।  

২০১৯-২০ অথ ি-ফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

  রতনটি তপ্রদ আধুরনক মুদ্রণ তভরন ক্রয় কযা ; 

  অনরাইন রযকুইরজন রদেভ চালু কযা ; 

  তভাফাইদর SMS এয ভােদভ গ্রাকদদয চারত তফা প্রদান কযা ; 

  কভ িদক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয কারযগরয প্ররক্ষণ প্রদান কযা ;  

  ভয়ভনরাং আঞ্চররক অরপ চালুকযণ। 
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তকন-১ 

মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তদযয রূকল্প,  অরভক্ষে,  তকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফর : 

১.১ রূকল্প (Vision) : ভানম্মত মুদ্রণ, প্রকানা ও যফযা তফায তক্ষদত্র যাদেয অনন্য ও রনব িযদমাগ্য প্ররতষ্ঠান।  

১.২  অরভক্ষয  (Mission) : যাদেয চারদা তভাতাদফক রনধ িারযত ভদয় ভানম্মত মুদ্রণ, প্রকানা ও তেনারয াভগ্রী যফযা 

রনরিতকযণ।   

 

১.৩ তকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

(১) প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ ; 

(২)  মুরদ্রত াভগ্রী ও তেনারয দ্রব্যারদ চারদাভত রফতযণ ; 

(৩) স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা রনরিতকযণ। 

  

১.৪ কাম িাফ র (Functions) : 

(১)  রকানরর ক মুদ্রণ, প্রকানা ও  তেনারয রবরানর রফলদয় যকাযদক ায়তা প্রদান ; 

(২) রবরাকৃত মুদ্রণ ও তেনারয ামগ্রীর সুষ্ঠ ব্যবার ও ংরক্ষনণর রবনয় পরাম ি প্রদান কযা ; 

(৩) যকাদযয চারদা অনুমায়ী রফরবন্ন াফররক যীক্ষার প্রশ্নত্র রনযাত্তায াদথ মুদ্রণ ও যফযা ; 

(৪) প্রেমূন কভ িযত কারযগযী কভ িচাযীদদয জন্য মদথাযুি কারযগযী প্ররক্ষণ প্রদান কযা  ; 

(৫) ফাাংরাদদদয  তাররকাভূি কর যকারয অরিন ব্যফাদযয জন্য চারত তেনারয যঞ্জাভারদ াংগ্র ও রফতযণ কযা; 

(৬) অরপ/তপ্রমূদয জন্য ভারাভার াংগ্র, রফতযণ  কযা ও ভজুদ ভারাভাদরয পরীক্ষা-রনরীক্ষাকযণ; 

 (৭) পযভ ও তেনারয দ্রব্যারদয জন্য কর যকারয অরপ কর্তিক দারেরকৃত চারদাত্র  পরীক্ষা-রনরীক্ষাকরত যফযাদয 

প্রদয়াজনীয়তা রনধ িাযণ ; 

(৮) কর প্রকায েযান্ডাড্ ি ও নন-েযান্ডাড্ ি পযভ,  যকারয জান িার,  প্রকানী,  আইন,  রফরধ,  প্ররফধান,  তগদজে ইতযারদ মুদ্রণ ও 

কর যকারয অরিন তা যফযাকযণ ; 

(৯) জাতীয় ফাদজে,  রনফ িাচন করভদনয রনফ িাচনী ব্যাদরাে তায ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় মুদ্রণ,  জাতীয় াংদদয কাম িাফরী ও 

াংদ রফতকি অন্যান্য মুদ্রণ,  কর েযাম্প,  জাতীয় ঞ্চয়ত্র, ওদয়জ আন িায তড্দবরদভন্ট ফন্ড,  যাোয় ত্ত্ব ব্যাাংকমূদয 

তচক রফরবন্ন াংস্থায তগানীয় ও অরতদগানীয় মুদ্রণ কাজ ম্পন্নকযণ  ; 

(১০)  যকারয অরপমূদ পযভ ও তেনারয দ্রব্যারদ যফযাদয অনু কূন প্রদয়াজনীয় অথ ি ফযাে উি দ্র ব্যারদ যফযাদয 

নক্ষে অরপমূ তাররকাভুিকযণ ; 

 (১১) তফযকারয তপ্র তাররকাভুিকযণ ও মুদ্রদণয কর কাজ তদাযরককযণ  ; 

(১২) ভয়ভত যকারয ড্াদয়রয ও কযাদরন্ডায মুদ্রণ ও যফযা কযা  ; 

(১৩) াইদকাদে িয তড্থ তযপাদযন্স, জাতীয় াংদদয প্রশ্ন ও প্রদশ্নাত্তয মুদ্রণ ; 

(১৪) জাতীয় রদফ ও রফরবন্ন উৎফমূ ারন।  
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তকন-২ 
মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তদযয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ  

(Peformance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 
রক্ষেমাত্রা 

২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষণ (Projection) রনধ িারযত ক্ষেভাত্রা অজিদনয 

প্রক্ষনত্র  তমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র  

(Source of Data) ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯* 

১ ২ ৩  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মুরদ্রত াভগ্রী ও 

তেনাযী ভারাভাদরয 

ম িাপ্ততা 

চ্ারদার রবপরীনত মুরদ্রত িরনমর 

ার 
% -- -- ১০০% ১০০% ১০০% 

রজরর, রফএরর, রফরজর 

প্ররতষ্ঠাদনয রনজস্ব 

প্ররতদফদন 

যফযাকৃত পযদভয ার % -- -- ১০০% ১০০% ১০০% রজরর, রফএরর, রফরজর 

মুরদ্রত তগদজদেয াংখ্যা (াপ্তারক 

ও অরতরযি াংখ্যা) 
ক্ষ ১২.২৩ ২.৪০ ২.২৫ ২.৫০ ২.৭৫ রফরজ তপ্র 

যফযাকৃত তগদজদেয াংখ্যা ক্ষ ১২.২৩ ২.৪০ ২.২৫ ২.৫০ ২.৭৫ রফরজ তপ্র 

বানজট ব্যয় ক্ষমতা % -- -- ১০০% ১০০% ১০০% রফএও 

ংগ্রকৃত ভারাভাদরয রবরানর 

লতকরা ার 
% -- -- ৯০% ৯৫% ১০০% রফএও 

চ্ারদার রবপরীনত াফররক 

যীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র মুদ্রনণর ার 
% -- -- ১০০% ১০০% ১০০% রফরজ তপ্র 

চ্ারদার রবপরীনত প্রচ্ক বর মুদ্রণ % -- -- ১০০% ১০০% ১০০% রফএরর 

চ্ারদার রবপরীনত অন্যান্য 

রনরাপত্তা ংরিষ্ট দরারদ মুদ্রণ 
% -- -- ১০০% ১০০% ১০০% রফএরর 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

প্ররলক্ষণ গ্রণকাযীয লতকরা ার % ১৫৮৪ ১০২৫ ১০০% ১০০% ১০০% রড্রর, রফরজ তপ্র,  
রফএরর,  রজরর,  
রফএপরও, রফএও 

মুদ্রণায়মূনর আধুরনকীকরণ স্থারপত প্রমরলননর 

ংখ্যা 

-- -- ৬ ৭ ৮ রফরজর, রজরর, রফএরর 

ময়মনরং আঞ্চরক অরি 

চ্ালুকরণ 

তাররখ -- -- ৩১-১২-২০১৯ -- -- রড্রর  

 * ামরয়ক (জুাই/১৮-মাচ্ ধ/১৯) 
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তকন-৩ 
তকৌরগত উদেশ্য,  অগ্রারধকায,  কাম িক্রভ,  কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষেভাত্রামূ 

 

তকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

তকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 
(Activities) 

কভ িম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 
রক্ষেমাত্রা রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ   
(Projection) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

*
 অাধাযণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ চররতভান 

চররতভাদনয 

রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[১] 

প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধকযণ  

৩২ 

[১.১] তপ্রমূদ 

মুদ্রণাদদ তপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

তপ্রমূদ  

মুদ্রণাদদ তপ্রযদণয 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৩ ১.৮৯ ১.১৬ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৩ ৩ 

[১.২] াপ্তারক  

তগদজে মুদ্রণ  

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয 

য রনধ িারযত ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৪ ১৬.৬০ ১৫.৬৭ ১৫ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ৮ ৮ 

[১.৩] অরতরযি 

াংখ্যায  তগদজে মুদ্রণ  

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয 

য রনধ িারযত ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৪ ২.১৯ ২.৯৩ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ২ ২ 

 [১.৪] তগদজে ও 

পযভ ব্যতীত অন্যান্য 

প্রকানা মুদ্রণ 

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয 

য রনধ িারযত ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৩ ১৮.৩২ ১৯.৬৪ ২০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ২৫ ২৫ 

[১.৫] াফররক 

যীক্ষায প্রশ্নত্র মুদ্রণ 
রনধ িারযত তারযে তারযে ৪ 

রনধ িারযত 

তারযদে 

রনধ িারযত 

তারযদে 

রনধ িারযত 

তারযদে 

রনধ িারযত 

তারযদেয ১ 

রদন য 

রনধ িারযত 

তারযদেয 

২ রদন য 

রনধ িারযত 

তারযদেয ৩ 

রদন য 

রনধ িারযত 

তারযদেয ৪ 

রদন য 

- - 

[১.৬] 

মুদ্রণায়মূনর 

আধুনীরককরণ 

স্থারপত প্রমরলননর 

ংখ্যা 
ংখ্যা ২ -- -- ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

[১.৭]  াংগঠরনক 

কাঠানমার 

পুনরবন্যানর েস্তাব 

মন্ত্রণানয় অনুনমাদন 

রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 
তারযে ২ 

১০-৬-২০১৮ তাররনখ 

রবনলজ্ঞ পুর 

পরাম িক রনদয়াদগয 

রফলদয় অরবভত 

প্রকা কদযন। 

েরক্রয়ার্ীন 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

২৮ 

তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

২৯ 

ভাচ ি 

২০২০ 

৩০ 

এরপ্রর 

২০২০ 

- - 

[১.৮] ভন্ত্রণারদয় 

তপ্রযণকৃত াংদারধত 

রনদয়াগ রফরধভারা 

প্রকা 

 

 

রনধ িারযত তারযে তারযে ২ 

২৬-০৬-

২০১৮ 

তাররনখ 

মন্ত্রণানয় 

প্রেরণ করা 

নয়নে। 

জনেলান 

মন্ত্রণানয় 

এ রবনয় 

র্ারাবারক 

ভা অনুরষ্ঠত 

নে 

১৭ জুন 

২০২০ 

২১ জুন 

২০২০ 

২৫ জুন 

২০২০ 

২৬ জুন 

২০২০ 

২৭ জুন 

২০২০ 
- - 

* ামরয়ক (জুাই/১৮-তদেম্বয/১৯) 
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তকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

তকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 
(Activities) 

কভ িম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 
রক্ষেমাত্রা রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ   
(Projection) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

*
 অাধাযণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ চররতভান 

চররতভাদনয 

রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১.৯] মুদ্রণ কক্ষমূ 

ীতাত রনয়রন্ত্রত ও 

সুরিতকযন  

রনধ িারযত তারযে তারযে ২ -- 

০৪ জুন ২০১৮ তাররনখ 

গবন িদভন্ট রপ্ররন্টাং তপ্রদয 

তভরন াোয ১টি অাং 

ীতাত রনয়রন্ত্রত ও 

সুরিত কযায কাজ শুরু 

দয়দছ। 

২২ তভ 

২০২০ 

৫ জুন 

২০২০ 

১২ জুন 

২০২০ 

১৯ জুন 

২০২০ 

২৬ জুন 

২০২০ 
- - 

[১.১০] ই-তেন্ডাদযয 

ভােদভ ক্রয় 

তভাে ক্রয়তব্য 

মঞ্জুরীকৃত অদথ িয 

রযভাপ্রণর ার 

% ৩ ১.৫০ েরক্রয়ার্ীন ৫% ১০% ১৫% ২০% ২৫% ৫ ৭ 

[১.১১] কভ িচাযীদদয 

দদান্নরত ও 

স্থায়ীকযণ 

নরথদত উস্থারত 

ওয়ায ভয় তথদক 

কাম িপ্ররক্রয়া ম্পন্ন 

কযায ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৩ 

পনদান্নরত 

য়রন 

স্থায়ীকরনণ 

গনে ২৫.৫৯ 

কাম িরদফ 

পনদান্নরত 

য়রন 

স্থায়ীকরনণ 

গনে ২৯ 

কাম িরদফ 

৪০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ৪০ ৪০ 

[২] 

মুরদ্রত াভগ্রী 

ও তেনারয 

দ্রব্যারদ 

চারদাভত 

রফতযণ 

২৬ 

[২.১] তফা 

গ্রণকাযীদদয রনকে 

পযভ রফতযণ 

অরধমাচন ত্র 

াফায য 

রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

গড় 

কাম িরদফ 
৬ ১.৮৭ ১.০৪ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ১ 

[২.২]  তগদজে ও 

পযভ ব্যরতত 

অন্যান্য মুরদ্রত াভগ্রী 

রফতযণ 

মুদ্রদণয য 

রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

গড় 

কাম িরদফ 
৫ ৫.০২ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৫ ৫ 

[২.৩] তগদজে 

রফতযণ 

মুদ্রদণয য 

রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

গড় 

কাম িরদফ 
৪ ৩.৮১ 

১ 

কাম িরদফ 
৪ ৬ ৮ ১০ ১২ ৪ ৫ 

[২.৪] ড্াদয়রয  

রফতযণ 

রনরদ িষ্ট তারযদেয 

ভদে 
তারযে ৩ 

১৮-১২-

২০১৮ 

নতুন মরন্ত্রপররদ 

গঠন ওয়ায় ১৮-

০৩-২০১৯ তারযে 

দত ডানয়রর 

রফতযদণয কাজ 

চরদছ। 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

২৮ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

১ 

প্রিব্রুয়ারর 

২০২০ 

১০ 

তপব্রুয়ারর 

২০২০ 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০২০ 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০২০ 

[২.৫] কযাদরন্ডায 

রফতযণ  

রনরদ িষ্ট তারযদেয 

ভদে 
তারযে ২ 

১৮-১২-

২০১৮ 

২৭-১২-২০১৮ 

তাররখ নত 

রবতরণ কাজ 

চ্নে। 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০১৯ 

১ ৫ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

২৮ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

১ 

তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১০  

তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

৩১  

রড্দম্বয 

২০২০ 

৩১  

রড্দম্বয 

২০২০ 

* ামরয়ক (জুাই/১৮-তদেম্বয/১৯) 
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তকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

তকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম িক্রভ 
(Activities) 

কভ িম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 
রক্ষেমাত্রা রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ   
(Projection) 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

*
 অাধাযণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ চররতভান 

চররতভাদনয 

রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২.৬] তষ্টনাযী দ্রব্য 

রফতযণ 

 

রযকুইরজন 

াওয়ায য ভজুদ 

াদদক্ষ রনধ িারযত 

ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৬ ১.৬৫ ১.৮ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ১ 

 

   [৩]  

স্বচ্ছতা ও 

জফাফরদরতা 

রনরিতকযণ 

১৭ 

[৩.১] জারতয রতা 

ফঙ্গফন্ধু তে মুরজবুয 

যভাদনয জন্ম 

তফারল িকী উদমান 

উরদক্ষয গৃীত 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়দনয 

অগ্রগরতয ায 

% ২ -- -- ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -- ১০০% ১০০% 

[৩.২] অরগ্রভ ভঞ্জুযী 

রনষ্পরত্ত 

আদফদন প্রারপ্তয 

য রনধ িারযত ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৩ ৩.৬৮ ৬.০৭ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৪ ৪ 

[৩.৩] রফরফধ ব্যয় 

ভঞ্জুযী 

প্রস্তাফ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৩ ৮.৪৩ ৬.০৭ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ৪ ৪ 

[৩.৪] রফবাগীয় 

ভাভরা রনষ্পরত্ত  

নরথ  সৃজদনয য   

রফবাগীয় ভাভরা 

রনষ্পরত্তয ভয় 

 

 

গড় 

কাম িরদফ 
২ 

১৫১.০৬ 

কাম িরদফদ 

ভাভরা 

রনষ্পরত্ত 

দয়দছ 

তকান 

রফবাগীয় 

ভাভরা 

য়রন 

৯০ ১০০ ১২০ ১৬০ ১৮০ ৯০ ৮০ 

[৩.৫] অনারত্তত্র 

(NOC) প্রদান 

আদফদদনয য 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 

কাম িরদফ 
৩ ৮.৮৫ ১২.০৪ ৮ ১০ ১৫ ২০ ৩০ ৭ ৭ 

[৩.৬] অরড্ে আরত্ত 

রনষ্পরত্ত 

রিপক্ষী ভার 

আনয়াজন 
ংখ্যা ২ -- -- ২৪ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২০ ২০ 

রত্রপক্ষীয় ভার 

আনয়াজন 

ংখ্যা ২ -- -- ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

তভাে= 
৭৫    ৭৫          

* ামরয়ক (জুাই/১৮-ভাচ ি/১৯) 
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মুদ্রণ ও েকালনা অরর্দপ্তনরর আফরশ্যক তকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৯-২০ 

(তভাে ভান ২৫) 

তকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

তকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for Fy-2019-20) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪  করাভ-৫ করাভ-৬ 

[১] 

দাপ্তররক কভ িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

৮ 

[১.১] ফারল িক কভ িম্পদন চুরি ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত প্ররক্ষণ অন্যান্য রফলদয় প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

জনঘণ্টা ১ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয কর 

প্ররতদফদন অনরাইদন দারেরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ - - - - 

[১.১.৪] ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য ২০১৯-২০ 

অথ ি-ফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয 

অধ িফারল িক মূল্যায়ন প্ররতদফদন ম িাদরাচনাদন্ত 

পরাফতিক (feedback) প্রদত্ত 

তারযে ০.৫ 
৩১ জানুয়ারয 

২০২০ 

০৭ তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১০ তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১১ তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১৪ তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচায তকৌর ও তথ্য অরধকায 

ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন ওদয়ফাইদে প্রকারত 
তারযে ১ 

১৫ অদটাফয 

২০১৯ 

১৫ নদবম্বয 

২০১৯ 

১৫ রড্দম্বয 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারয 

২০২০ 

৩১ জানুয়ারয 

২০২০ 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] রনরদ িে ভদয়য ভদে অরবদমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১..৩.২] অরবদমাগ রনষ্পরত্ত াংক্রান্ত ভারক 

প্ররতদফদন ভন্ত্রণারদয় দারেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] তফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকযণ ও [১.৪.১] তফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 
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তকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

তকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for Fy-2019-20) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪  করাভ-৫ করাভ-৬ 

ফাস্তফায়ন 
[১.৪.২] রনধ িারযত ভদয় বত্রভারক ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন ভন্ত্রণারদয় দারেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] তফা গ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযে ০.৫ 

৩১ রড্দম্বয 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারয 

২০২০ 

০৭ তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১৭ তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

২৮ তপব্রুয়ারয 

২০২০ 

[২] 

কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

তফায ভান বৃরদ্ধ 

১০ 

[২.১] দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইররাং দ্ধরত ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর াোয় ই-নরথ ব্যফায % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-পাইদর নরথ রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] দপ্তয/াংস্থা কর্তিক রড্রজোর তফা চালু কযা 
[২.২.১] ন্যযনতভ একটি নতুন রড্রজোর তফা 

চালুকৃত 
তারযে ১ 

১৫ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৫ ভাচ ি 

২০২০ 

৩১ ভাচ ি 

২০২০ 

৩০ এরপ্রর 

২০২০ 

৩০ তভ 

২০২০ 

[২.৩] দপ্তয/াংস্থা কর্তিক উদ্ভাফনী উদযাগ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

[২.৩.১] ন্যযনতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী উদযাগ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তারযে ১ 

১১ ভাচ ি 

২০২০ 

১৮ ভাচ ি 

২০২০ 

২৫ ভাচ ি 

২০২০ 

১ এরপ্রর 

২০২০ 

৮ এরপ্রর 

২০২০ 

[২.৪] তফা রজকযণ 

[২.৪.১] ন্যযনতভ একটি তফা রজকযণ প্রদ 

ম্যা যকারয আদদ জারযকৃত 
তারযে ০.৫ 

১৫ অদটাফয 

২০১৯ 

২০ অদটাফয 

২০১৯ 

২৪ অদটাফয 

২০১৯ 

২৮ অদটাফয 

২০১৯ 

৩০ অদটাফয 

২০১৯ 

[২.৪.২] তফা রজকযণ অরধদক্ষদত্র ফাস্তফারয়ত তারযে ০.৫ 
১৫ এরপ্রর 

২০২০ 

৩০ এরপ্রর 

২০২০ 

১৫ তভ 

২০২০ 

৩০ তভ 

২০২০ 

১৫ জুন 

২০২০ 

[২.৫] রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংরিষ্ট 

কভ িচাযীয রআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র 

জাযী কযা 

[২.৫.১] রআযএর আদদ জারযকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৫.২] ছুটি নগদায়ন ত্র জারযকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৬] শূন্য দদয রফযীদত রনদয়াগ প্রদান 

[২.৬.১] রনদয়াগ প্রদাদনয জন্য রফজ্ঞরপ্ত জারযকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৬.২] রনদয়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 
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তকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

তকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for Fy-2019-20) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪  করাভ-৫ করাভ-৬ 

[২.৭] রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরত্ত [২.৭.১] রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরত্তকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

[২.৮] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [২.৮.১] কর তথ্য ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] 

আরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৭ 

[৩.১] ফাদজে ফাস্তফায়দন উন্নয়ন 

[৩.১.১] ফাদজে ফাস্তফায়ন রযকল্পনা প্রণীত তারযে ০.৫ 
১৬ আগে 

২০১৯ 

২০ আগে 

২০১৯ 

২৪ আগে 

২০১৯ 

২৮ আগে 

২০১৯ 

৩০ আগে 

২০১৯ 

[৩.১.২] বত্রভারক ফাদজে ফাস্তফায়ন প্ররতদফদন 

দারেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরড্র) ফাস্তফায়ন 
[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরড্র) 

ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অরড্ে আরত্ত রনষ্পরত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রক্ষীয় বায় রনস্পরত্তয জন্য 

সুারযকৃত অরড্ে আরত্ত 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অরড্ে আরত্ত রনস্পরত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ 

তাররকা প্রস্তুত কযা 

[৩.৪.১] স্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ০.৫ 

০৩ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ ি, 

২০২০ 

[৩.৪.২] অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ০.৫ 

০৩ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ তপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ ি, 

২০২০ 

[৩.৫] ইন্টাযদনে রফর ইউটিররটি রফর রযদাধ 

[৩.৫.১] রফরর/রফটিরএর-এয ইন্টাযদনে রফর 

রযদারধত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] তেররদপান রফর রযদারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] রফদ্যযৎ রফর রযদারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আরভ,  ভারযচারক,  মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয,  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী , জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

এয প্ররতরনরধ রচফ এয রনকে অঙ্গীকায কযরছ তম,  এ চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, রচফ,  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী , জনপ্রান মন্ত্রণানয়র প্ররতরনরধ রদদফ মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তদযয ভারযচারদকয রনকে অঙ্গীকায কযরছ তম,  এ চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা কযফ। 

 

 
 

স্বাক্ষরযত : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 --------------------------------- -------------------------  

 ভারযচারক তারযে 

 মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 --------------------------------- -------------------------  

 রচফ তারযে 

     জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 
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াংদমাজনী ১                                         

 

ব্দাংদক্ষ 
(Acronyms) 

 
 
 
 ১. রড্রর = রড্াে িদভন্ট অফ রপ্ররন্টাং এন্ড াফররদকন্স (মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয) 

 ২. এরএ = এযানুয়ার াযপযদভন্স এরগ্রদভন্ট (ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি) 

 ৩. রফরজ তপ্র = ফাাংরাদদ গবন িদভন্ট প্রে (ফাাংরাদদ যকারয মুদ্রণারয়) 

 ৪. রজরর = গবন িদভন্ট রপ্ররন্টাং তপ্র 

 ৫. রফএরর = বাংানদল ররকউররটি রেরটং প্রে (ফাাংরাদদ রনযাপত্তা মুদ্রণারয় ) 

 ৬. রফএপরও = বাংানদল িরম এন্ড পাবরনকলন্স অরি (ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ) 

 ৭. রফএও = বাংানদল প্রেলনারী অরি 

 ৮. প্রকরপআই = রক দয়ন্ট ইনেদরন 

 ৯. ররটিইউ = তন্ট্রার প্ররকউযদভন্ট তেকরনকযার ইউরনে  

 ১০.  প্রকরপএমর= কণ িফুরী তায রভর কদ িাদযন 

 ১১. রফরআইর= ফাাংরাদদ তকরভকযার ইন্ডারিজ কদ িাদযন 
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 াংদমাজনী ২: কভ িস্পাদন সূচকমূ,  ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ   

 
ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ 

মন্তব্য 

১.১ 

 

তপ্র মূদয মুদ্রণাদদ 

তপ্রযণ রনরিতকযণ 
তপ্রমুদয মুদ্রণাদদ 

াঠাদনায  ভয় 
ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপত 

রযকুইরজন াফায তারযে তথদক তপ্রমূত 

মুদ্রণাদদ াঠাদনায তারযদেয রবরত্তদত 

তভাে কাম িরদফ গণনা কযা য়। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ 

(রফএপরও) 
রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা 

অরপদয (রফএপরও) প্ররতদফদন 

এফাং মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তদযয 

ফারল িক প্ররতদফদদনয উাত্ত সূত্র 

তথদক। 

 

১.২ াপ্তরক তগদজে মুদ্রণ মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভদয় 
মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয  তারযে তথদক তগদজে 

মুদ্রদণয তারযে এয তভাে কাম িরদফদক গণনা 

কযা য়। 

রফরজ তপ্র রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ 

এফাং রফরজ তপ্র তথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদতনয উাত্তসূদত্র। 

 

১.৩ অরতরযি াংখ্যায 

তগদজে মুদ্রণ  
মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভদয় 
মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয তারযে দত  তগদজে  

মুদ্রদণয তারযদেয ভেফ তী ভদয়য রাফ 

কাম িরদফ গণনা কযা য়। 

রফরজ তপ্র রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ 

এফাং রফরজ তপ্র তথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদতনয উাত্তসূদত্র। 

 

১.৪  তগদজে ও পযভ 

ব্যতীত অন্যান্য 

প্রকানা মুদ্রণ 

 

মুদ্রদণয য রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে 
 তগদজে ও পযভ ব্যতীত অন্যান্য  প্রকানা 

তমভন  জাতীয় ফাদজে,  রনফ িাচন করভদনয 

ব্যারে তায অন্যন্য মুদ্রণ,  জাতীয় 

াংদদয কায ধাবর/াংদ রফতকি 

অন্যান্য মুদ্রণ,  ড্াক রফবাদগয 

ননজুরড্রয়ার েযম্প অন্যান্য মুদ্রণ 

যাোয়ত্ব ব্যাাংকমূদয তচক রফরবন্ন 

তগানীয় মুদ্রণ কাজ,  াফররক পরীক্ষার 

প্রশ্নত্র মুদ্রণ  ইতযারদ মুদ্রণ াভগ্রী 

ফাাংরাদদ পযভ অরপ তকান তারযদে 

তপ্র তথদক গ্রণ কযর আয তকান তারযদে 

রফরবন্ন অরপদ রফতযণ কযর, এ দ্যইদয়য 

ভেফতী ভয়দক রফদফচনা কযা য়। 

রফরজ তপ্র ও 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ 

(রফএপরও) ,  রজরর ,  

রফএরর  

রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা 

অরপদয সূদত্রয রবরত্তদত। 

 

১.৫ াফররক যীক্ষায 

প্রশ্নত্র মুদ্রণ 

রনধ িারযত তারযদে যীক্ষামূদয প্রশ্নত্র মুদ্রণ রনরদ িষ্ট ভয় 

রবরত্তক কাজ এফাং চযাদররঞ্জাং। াণ্ডুররর 

াফায য (দ্িাচ্চ ৬০ রদদনয ভদে) 

একটি রনরদ িষ্ট তারযদে মুদ্রণ কাজ ম্পন্ন 

কযদত য় এফাং রনধ িারযত তারযদে যফযা 

রনরিত কযদত য়, এদক্ষদত্র একরদন আদগ 

ফা দয যফযা গ্রণদমাগ্য নয়। কাযণ এ 

কাজ অতযন্ত তগানীয়। 

রফরজ তপ্র রনধ িারযত তারযদেয ভদে যফযা। 

রফরজ তপ্রদয তগানীয় াোয তদথ্যয 

রবরত্তদত। 
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ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ 

মন্তব্য 

১.৬ ফারল িক ক্রয় রযকল্পনা 

অনুমায়ী তভরন ক্রয় (অথ ি 

প্রারপ্ত াদদক্ষ) 

৩ টি  তভরন ক্রদয়য 

রনধ িারযত ভয়  
রফরজ তপ্র,  রজর তপ্র ও রফএরর য 

রপ্ররন্টাং ক্ষমতা তথা কভ ভদয় তফর 

াংখ্যক  রপ্রন্ট কযায নক্ষে এফাং 

উন্নতভাদনয রপ্রন্ট তমভন তপায কারায 

অপদে রপ্ররন্টাং এয জন্য ক্রয় রযকল্পনা 

অনুমায়ী ০৩টি তপ্রদয জন্য আধুরনক রপ্ররন্টাং 

তভরভন ক্রয় রনরিত কযা। 

প্রধান কাম িারয়,  রফরজ তপ্র,  

রজরর ও রফএরর 
রযভা দ্ধরত রনরদ িষ্ট তারযদেয ভদে। 

রফরজ তপ্র,  রজর তপ্র,  রফএরর ও 

প্রধান কাম িারয় অরপ তথদক প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরত্তদত  

 

 

১.৭ 

াাংগঠরনক কাঠাদভায 

পুনরফন্যাদয প্রস্তাফ 

ভন্ত্রণারদয় তপ্রযণ 

রনধ িারযত ভদয়য ভদে ভদয়য াদথ এ প্ররতষ্ঠাদনয কাদজয 

দ্ধরতও রযফতিন দয়দছ। রকছু দ রফলুপ্ত 

এফাং রকছু দ সৃজদনয প্রদয়াজন তদো 

রদদয়দছ। প্ররতষ্ঠানদক আধুরনকায়দন 

াাংগঠরনক কাঠদভায পুনরফন্যা আফরশ্যক। 

প্রধান কাম িারয়,  

মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয 

রযভা দ্ধরত তারযে। 

অরধদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন অরপ/ তপ্র এয 

কভ িকতিাদদয ভতাভদতয রবরত্তদত 

াংদারধত 

 

১.৮ ভন্ত্রণারদয় তপ্রযণকৃত 

াংদারধত রনদয়াগ 

রফরধভারা প্রকা 

রনধ িারযত তারযদে ইদতাভদে অদনক নতুন দ সৃজন কযা 

দয়দছ এফাং পুদযাদনা রনদয়াগ রফরধভারায 

ত্রুটিমূ াংদাধন কদয নতুন সৃজনকৃত দ 

অন্তভু িি কদয একটি যুদগাদমাগী রনদয়াগ 

রফরধভারা প্রস্তুত কদয ভন্ত্রণারদয় তপ্রযণ কযা 

দয়দছ। 

প্রধান কাম িারয় রনধ িারযত তারযদে রফরধভারা প্রকা। 

প্রধান কাম িারদয়য াংস্থান াোয 

তদথ্যয রবরত্তদত। 

 

১.৯ মুদ্রণ কক্ষমূ ীতাত 

রনয়রন্ত্রত ও সুরিতকযণ 

রনধ িারযত তারযদে ০৩টি তপ্রদয মুদ্রণ কক্ষমূ ীতাত 

রনয়রন্ত্রত ও সুরিতকযণ 

রজরর, রফএরর, রফরজর তপ্র তথদক প্রাপ্ত প্ররতদফদদনয উাত্তসূত্র 
 

১.১০ ই-তেন্ডাতযয ভােদভ ক্রয় তভাে ক্রয়তব্য ফাদজদেয 

রযভাণ 
তভাে ক্রদয়য ২% ই-তেনড্াদযয ভােদভ ণ্য 

ক্রয় কযায োদগ িে তনওয়া দয়দছ। তমদতু এ 

রদেভো নতুন তাই পুদযাদদভ ই-

তেনড্াদযয ভােদভ ণ্য ক্রয় কযদত রকছুো 

ভয় রাগদত াদয। 

৫টি অরপ/তপ্র রযভা দ্ধরত তারযে।  

অরপ/তপ্রদয প্ররতদফদদনয রবরত্তদত । 
 

১.১১ কভ িচাযীদদয দদান্নরত,  

ফদরর ও স্থায়ীকযণ 
দদান্নরত, ফদরর ও 

স্থায়ীকযদণয নরথ 

উস্থাদনয য 

রনধ িারযত ভদয়  

ফদরর ও স্থায়ীকযদণয জন্য নরথ  

উস্থাদনয য আদদ জাযী কযদণয 

ভয়দক ধযা য়। 

প্রধান কাম িারয়,  

মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয 

রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

প্রধান কাম িারদয়য তদথ্যয রবরত্তদত 

 

২.১ তফা গ্রণকাযীয 

রনকে পযভ রফতযণ 
অরধমাচন ত্র  

াওয়ায য রনধ িারযত  

ভদয়য ভদে  

অরধমাচন ত্র  াওয়ায তারযে তথদক তফা 

গ্রণকাযীদদয রনকে  পযভ রফতযদণয 

তারযে রাফ কদয কাম িরদফ গণনা কযা 

য়। 

ফাাংরাদদ পযভ ও  

প্রকানা অরপ (রফএপরও) 

রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা (রফ এপ 

র ও) অরপদয রনজস্ব  প্ররতদফদন 

তথদক প্রাপ্ত  তদথ্যয রবরত্তদত 

াংগৃীত। 

 

২.২ 

 

তগদজে ও পযভ ব্যতীত 

অন্যান্য মুরদ্রত াভগ্রী 

রফতযণ 

মুদ্রদণয য রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে 
তগদজে  ও পযভ ব্যতীত রফরবন্ন তপ্রদ 

মুরদ্রত াভগ্রী ফাাংরাদদ পযভ অরপ 

গ্রণ কদয এফাং রনধ িারযত অরপ ও 

রফএপরও 

 

রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

রফএপরও এয প্ররতদফদদন তথদক প্রাপ্ত 

তথ্য 
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ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ 

মন্তব্য 
প্ররতষ্ঠাদন রফতযণ কদয। তপ্র তথদক গ্রদণয 

তারযে ও রফরবন্ন অরপদ রফতযদণয তারযে 

রফদফচনা কযা য়। 

২.৩  তগদজে রফতযণ মুদ্রদণয য রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে 
ফাাংরাদদ পযভ অরপ তকান তারযদে 

তগদজে তপ্রদয কাছ তথদক গ্রণ কযর এফাং 

তকান তারযদে রফতযণ কযর তোই রফদফচয 

রফলয়। 

ফাাংরাদদ  পযভ ও প্রকানা অরপ 

(রফএপরও) 
রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ 

তথদক প্রাপ্ত প্ররতদফদদনয রবরত্তদত 

উাত্তসূদত্র। 

 

২.৪ ড্াদয়রয রফতযণ মুদ্রদণয য রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে 
তপ্র তথদক ড্াদয়রয মুদ্রণ ও ফাঁধাই এয য 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ তথদক 

কর ভন্ত্রণারয় াযা তদদ যকারর 

অরপগুদরাদত রফতযণ। তদফ এোদন মূর 

োদগ িে দচ্ছ ৩১ত রড্দম্বয এয আদগ 

ড্াদয়রয রফতযণ র রকনা । কাযণ ড্াদয়রয 

নতুন ফছদযয ফাতিা ফন কদয। 

রফরজ তপ্র ও 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ  

রযভা দ্ধরত রনরদ িষ্ট তারযে। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ 

তথদক প্রাপ্ত প্ররতদফদন ও প্রধান 

কাম িারদয়য  ফারল িক প্ররতদফদদনয 

রবরত্তদত । 

 

২.৫ কযাদরন্ডায রফতযণ মুদ্রদণয য রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে 
তপ্র তথদক কযাদরন্ডায মুদ্রণ এয য 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ কর 

ভন্ত্রণারয় াযা তদদ যকারর 

অরপগুদরাদত রফতযণ । তদফ এোদন মূর 

োদগ িে দচ্ছ ৩১ত রড্দম্বয এয আদগ 

কযাদরন্ডায রফতযণ র রকনা । কাযণ 

কযাদরন্ডায নতুন ফছদযয ফাতিা ফন কদয। 

রফরজ তপ্র ও 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ  

রযভা দ্ধরত রনরদ িষ্ট তারযে। 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ 

তথদক প্রাপ্ত প্ররতদফদন ও প্রধান 

কাম িারদয়য  ফারল িক প্ররতদফদদনয 

রবরত্তদত । 

 

২.৬ 

 

 

 তষ্টনাযী দ্রব্য রফতযণ রযকুইরজন াওয়ায 

য রনধ িারযত ভদয় 
কর যকারয, আধাযকারয, স্বায়ত্তারত 

অরপদয চারদা াফায য রফতযদণয 

ভয়দক রফদফরচত কযা য়। 

রফএও এফাং  রনয়ন্ত্রণাধীন ৭ টি 

আঞ্চররক অরপ 
রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

রফএও-এয প্ররতদফদদনয রবরত্তদত 

রযভাকৃত 

 

৩.১ 

 

 

অগ্রীভ ভঞ্জুরযয আদফদন 

রনষ্পরত্ত 
আদফদন প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভদয় 
রজরএপ তরাদনয কাম িক্রভদক রফদফচনা 

কদয তা কত কম িরদফদয ভদে ম্পন্ন কযা 

য় তায উয রবরত্ত কদয াযপযদভন্স 

রফদফচনা কযা দফ। 

 

প্রধান কাম িারয় ,  মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তয 
রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

প্রধান কাম িারয় ও মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তদযয রনজস্ব ফারল িক প্ররতদফদন 

তথদক 

 

৩.২ রফরফধ ব্যয় ভঞ্জুযী প্রস্তাফ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভদয় 

এ অরধদপ্তদযয রনয়ন্ত্রনাধীন অরপ /তপ্র 

কর্তিক তকনাকাো ফা রফরবন্ন কাদজয ব্যয় 

রনফ িাদয জন্য প্রধান কাম িারদয় অনুদভাদন 

রনদত য়।  

 

প্রধান কাম িারয় ,  মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তয 

রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

প্রধান কাম িারদয়য তদথ্যয রবরত্তদত 

 

৩.৩ 

 

রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরত্ত নরথ  সৃজদনয য   

রফবাগীয় ভাভরা 

রনষ্পরত্তয ভয় 

রনধ িারযত ভদয়য ভদে রফবাগীয় ভাভরা 

রনষ্পরত্ত ও কাম িকয কযা 
প্রধান কাম িারয় ,  মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তয 
রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

প্রধান কাম িারয় ও মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তদযয রনজস্ব ফারল িক প্ররতদফদন  

তথদক 
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ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ 

মন্তব্য 

৩.৪ অনারত্তত্র (NOC) 

প্রদান 
আদফদদনয য রনধ িারযত 

ভদয় 
অরতরযি মুদ্রণ কাদজয চাদ, অথফা ভয় 

স্বল্পতায কাযদণ অথফা প্রদয়াজনীয় দ্রব্যারদ 

না থাকায কাযদণ যকাদযয অরত জরুযী 

মুদ্রণ কাজদক তমন রনরফ িঘ্ন কযদত াদয এভন  

চারদাকাযী প্ররতষ্ঠানদক  অনারত্ত ত্র 

প্রদান কযা য়। কত তারযদে অনারত্ত তচদয় 

আদফদন কযা য় এফাং কত তারযদে 

অনারত্তত্র ইসুয কযা য় তোই রফদফচয 

রফলয়। 

রফএপরও 

এফাং প্রধান কাম িারয় ,  মুদ্রণ ও 

প্রকানা অরধদপ্তয 

রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

রফএপরও এফাং  প্রধান কাম িারয় , মুদ্রণ 

ও প্রকানা অরধদপ্তদযয রনজস্ব ফারল িক 

প্ররতদফদন তথদক াংগ্রকৃত। 

 

৩.৫ অরড্ে আরত্ত রনষ্পরত্ত ভন্ত্রণারদয় ব্রড্ীে জফাফ 

দারেদরয ভয় 
অরড্ে আরত্ত রনষ্পরত্তয রতক্ষয প্রণীত জফাফ 

অত্র অরধদপ্তয তথদক জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় 

তপ্রযতণয ভেফতী ভয় 

প্রধান কাম িারয় ,  মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তয 
রযভা দ্ধরত কাম িরদফ। 

প্রধান কাম িারয়,  মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তদযয রনজস্ব ফারল িক প্ররতদফদন 

 

 

 



19 

 

 

াংদমাজনী ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকে সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ : 
 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায তমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

জনপ্রান ভন্ত্রনারয় জনফর /কভ িচাযীদদয রনদয়াগ রনধ িারযত ভদয় জনফর 

রনদয়াগ 
কভ িচাযী  রনদয়াদগয সুারয 

ও অনুদভাদন প্রদান 
রনদয়াগ রফরধভারা ও কভ িচাযী 

রনদয়াগ প্ররক্রয়ায় রনদয়ারজত 
জনফদরয ঘােরত তদোদদদফ এফাং 

এয অবাদফ রনধ িারযত ক্ষেভাত্রা 

অরজিত দফ না 

অথ ি ভন্ত্রণারয় মাফতীয় মুদ্রণ কাজ, 

তভরনক্রয়, তেনাযী 

ভারাভার ক্রয়  অন্যান্য 

কাজ সুম্পন্ন কযায জন্য 

প্রদয়াজনীয় অথ ি ফযাে প্রদান 

প্রদয়াজন অনুমায়ী ভয়ভত 

অথ ি ফযাে কযা 
রফরবন্ন মুদ্রণ কাজ , তেনাযী 

ভারাভার ক্রয়-এয জন্য  অথ ি 

ফযাে 

প্রদয়াজনীয় অথ ি ফযাে এ 

প্ররতষ্ঠাদনয এেরতয়ায 
প্রদয়াজনীয় অদথ িয অবাদফ 

ক্ষেভাত্রা অরজিত দফ না 

কণ িফুরী তায রভর 

কদ িাদযন , 

ফাাংরাদদ তকরভকযার 

ইন্ডারিজ কদ িাদযন 

(রফরআইর), 

রল্প ভন্ত্রণারয় 

তগদজে, প্রশ্নত্র ও ফাদজে 

মুদ্রণ অন্যান্য যকারয 

জনগুরুত্বপূণ ি  মুদ্রণ কাগজ 

যফযা 

রনধ িারযত ভদয়  মুদ্রণ 

কাগজ যফযা 
যকাদযয রফরবন্ন মুদ্রণ কাজ 

ও দাপ্তরযক কাদজয জন্য 

রফরবন্ন প্রকাদযয কাগজ 

যফযা কযা 

যকাদযয রফরবন্ন মুদ্রণ কাজ 

ও দাপ্তরযক কাদজয জন্য 

কাগজ যফযাদয কাদজ 

রনদয়ারজত 

যকাদযয রফরবন্ন মুদ্রণ কাজ ও 

দাপ্তরযক কাজ ব্যাত দফ 

তন্ট্রার প্ররকউযদভন্ট 

তেকরনকযার ইউরনে 

(ররটিইউ) 

তেন্ডায কাম িক্রভ সুষ্ঠবাদফ 

রযচারনায জন্য াফ িক্ষরণক 

ায়তা কযা 

মথামথ ভদয় াদাে ি 

প্রদান কযা 

যকারয তকনাোয জন্য 

চালুকৃত নতুন পেওয়যাদযয 

ভয়ভত াদাদে িয প্রতযাা 

তেন্ডায কাম িক্রদভয 

পেওয়যাদযয কর ত্রুটি ও 

ভস্যায ভাধাদনয কাদজ 

রনদয়ারজত 

রযচাররত পেওয়যাদযয 

ভােদভ তেন্ডায কাম িক্রভ 

ভয়ভত ম্পন্ন কযদত না 

াযদর গ্রাকদক তফা প্রদাদন 

ব্যাত দফ। 

ফাাংরাদদ তযাড্ িান্সদাে ি 

কদ িাদযন (রফআযটির) 

সুষ্ঠুবাদফ ভারাভার আঞ্চররক 

অরপমূদ তৌৌঁদছ তদওয়া 

ভয়ভত রযফন 

যফযা কযা 

চারদা ভত রযফন যফযা 

কযা 

রযফন যফযা কাদজ 

রনদয়ারজত 

ভয়ভত ভারাভার তৌৌঁছাদত না 

াযদর যকারয কাদজয ব্যাত 

দফ। 
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