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সূর্িপত্র  

ক্রমিক মির ানাি পৃষ্ঠা নং 

১ ভূমিকা ৪ 

2 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ি ৪  

৩ প্রমিটি স কাম  অমিরস এমিএ টিি গঠন ৮ 

৪ িন্ত্রণালয়/মিভারগ এমিএ এক্সিার্ ট পুল গঠন ৮ 

৫ এপিএ ক্যালেন্ডার ৯ 

৬ িম মিষ্ট কঃ িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি  কাঠারিা  ১০  

৭ িম মিষ্ট খঃ িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি  মিমভন্ন সসকিন প্রস্তুি প্রমক্রয়া ৩০ 

৮ িম মিষ্ট গঃ ত্রৈিামসক/অর্ টিামষ টক/িামষ টক অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কার্ টালরয় 

সপ্র রণ  ছক  

৩৫  

৯ িম মিষ্ট ঘঃ  এমিএ’  স লীকৃি কাঠারিা  ৩৬  

১০ িম মিষ্ট ঙঃ  এমিএ মূল্যায়ন মনরদ টমিকা ৪৬  

১১ িম মিষ্ট চঃ কি টিম কল্পনাসমূরে  মনরদ টমিকা   

১১.১ শুদ্ধাচা  কি টিম কল্পনা মনরদ টমিকা  

১১.২ ই-গভর্ন্টান্স ও উদ্ভািন কি টিম কল্পনা মনরদ টমিকা  

১১.৩ সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি কি টিম কল্পনা মনরদ টমিকা  

১১.৪ অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা কি টিম কল্পনা মনরদ টমিকা  

১১.৫ িথ্য অমর্কা  কি টিম কল্পনা মনরদ টমিকা     
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১. ভূমিকা 

স কাম  অমিসসমুরে স কার   নীমি ও অগ্রামর্কা  অনুর্ায়ী িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি (এমিএ) প্রণয়ন, িাস্তিায়ন 

িম িীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্ টক্রি র্থার্থভারি িম চালনা  লরক্ষে িমন্ত্রিম ষদ মিভাগ অথ টিছ  শুরু  পূরি টই ‘িামষ টক 

কি টসম্পাদন চুমি প্রণয়ন, িাস্তিায়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যায়ন মনরদ টমিকা’ প্রকাি কর  থারক। আগািী ২০২২-২৩ অথ টিছর  

স কার   নীমি, িম কল্পনা, অগ্রামর্কা  ও অথ টিছর  প্ররদয় িারের্ অনুর্ায়ী মনে মনে অমিরস  এমিএ’  performance 

target িা কি টকৃমি লক্ষেিাৈা মনর্ টা রণ  লরক্ষে প্ররয়ােনীয় মনরদ টিনা সংযুি কর  এিার   ‘িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি 

প্রণয়ন, িাস্তিায়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যায়ন মনরদ টমিকা, ২০২২-২৩’ প্রস্তুি ক া েরয়রছ। মনরদ টমিকারি এমিএ প্রণয়রন সার্া ণ 

মনরদ টিািমল  িািািামি মিমভন্ন সসকিন প্রস্তুরি  প্রমক্রয়া, এমিএ কোরলন্ডা  এিং সুিাসন সংমিষ্ট িাঁচটি (০৫) কি টিম কল্পনা 

প্রস্তুি ও িাস্তিায়রন  প্রমক্রয়া িণ টনা ক া েরয়রছ। এ মনরদ টমিকাটি  িন্ত্রণালয়/মিভাগ েরি উিরেলা ির্ টায় ির্ টন্ত সকল স কাম  

অমিরস  ২০২২-২৩  অথ টিছর   এমিএ প্রণয়ন, িাস্তিায়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যায়রন  ের্ন্ প্ররর্ােে েরি।  

২.  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ি 

ক) এমিএ প্রণয়রন মিরিচে নীমি/িম কল্পনা 

1. স কার   মিমভন্ন োিীয় িম কল্পনায় মকংিা উি িম কল্পনা  আরলারক প্রস্তুিকৃি িন্ত্রণালয়/অমিসমভমিক 

কি টিম কল্পনায় িমণ টি লক্ষেিাৈাসমূে (আরলাচে অথ টিছর   ের্ন্ প্ররর্ােে সক্ষরৈ) সংমিষ্ট অমিরস  এমিএ-সি 

উরেখ থাকরি েরি। এসকল লক্ষেিাৈাসমূে িন্ত্রণালয়/মিভাগ েরি আওিার্ীন সকল অমিরস  এমিএরি 

র্থার্থভারি প্রমিিমলি েরি েরি। স কার   োিীয় িম কল্পনাসমূরে  মকছু উদাে ণ মনরে সদয়া েল:  

ক) স কার   মনি টাচনী ইিরিো  ২০১৮ 

খ) সপ্রমক্ষি িম কল্পনা ২০২১-২০৪১ 

গ) অষ্টি িঞ্চিামষ টক িম কল্পনা ২০২১-২০২৫ 

ঘ) সর্কসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (Sustainable Development Goals 2030) এিং 

ঙ) িাংলারদি িদ্বীি িম কল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) 

2. প্ররিেক স কাম  অমিস িারদ  এমিএ’সি মনে মনে র্িণািয়/র্বভাগ কর্তিক প্রণীি 

নীর্ি/আইন/রকৌিলিৈ/িম কল্পনায় মিধৃি লক্ষেিাৈা/উরেশ্যসমূরে  আরলারক performance target 

মনর্ টা ণ ক রি। সকারনা নীর্ি/আইন/রকৌিলিৈ/িম কল্পনায় উরেখ নাই এিন লক্ষেিাৈা র্থাসম্ভি িম ো  

ক রি েরি; 

3. িমন্ত্রসভায় হীেীি মসদ্ধান্ত এিং িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রী কতৃকটক প্রদি মনরদ টিনা ও প্রমিশ্রুমি িাস্তিায়রন  প্রমিিলন 

প্ররর্ােে সক্ষরৈ সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মিভাগ ও দপ্ত /সংস্থা  এমিএ-সি থাকরি েরি; 

4. এমিএ’  কার্ টক্রি মনর্ টা রণ িন্ত্রণালয়/মিভাগসমূে ‘Allocation of Business’ এিং ‘র্ধ্যর্র্য়াদী বার্েট 

কাঠার্র্া’  অনুস ণ ক রি; 

5.  ‘র্ধ্যর্র্য়াদী বার্েট কাঠার্র্ার্ি’ প্রদি রূিকল্প, অমভলক্ষে, Key Performance Indicator (KPI), 

উরেশ্য ও কার্ টক্ররি  সরে এমিএ-সি প্রদি িরথ্য  সািঞ্জস্য থাকরি েরি;  

 

খ) এমিএ’  লক্ষেিাৈা মনর্ টা রণ মিরিচে মিষয়সমূে  

6. িন্ত্রণালয়/মিভাগসমূরে  এমিএ-সি নীমি/আইন/মিমর্/িম কল্পনা/প্রকল্প দমলল ইিোমদ প্রণয়ণ/প্রস্তুি সংক্রান্ত 

লক্ষেিাৈাসমূে অন্তর্ভ টমিরি গুরুত্ব প্রদান ক রি েরি;  
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7. আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  এমিএ-সি ইরিািরে প্রণীি আইন/নীমি/মিমর্/িম কল্পনা অনুর্ায়ী 

কার্ টক্রি িাস্তিায়রন  লক্ষেিাৈা উরেখ ক া সর্রি িার ;  

8. মিমভন্ন উন্নয়ন প্রকরল্প  গুরুত্বপূণ ট লক্ষেিাৈাসমূে এমিএ-সি অন্তর্ভ টি ক রি েরি। সংমিষ্ট প্রকল্প দমলরল 

উমেমখি িছ মভমিক লক্ষেিাৈা  সরে সািঞ্জস্য স রখ এমিএ’  লক্ষেিাৈা মনর্ টা ণ ক রি েরি; 

9. এমিএ প্রণয়র্ন একটি সিকার্ি অর্িস িাি গুরুত্বপূণ ি কার্ িক্রর্সমূহ উর্েখ কির্ব এবং রুটিনধর্ী ও ক্ষুদ্র 

কােসমূর্হি উর্েখ র্থাসম্ভব পর্িহাি কির্ব। এরক্ষরৈ নাগম ক সসিা, অভেন্ত ীণ সসিা, আমথ টক ব্যিস্থািনা, 

অমিস ব্যিস্থািনা ও প্রিাসমনক ব্যিস্থািনা  উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষেিাৈাসমূে গুরুত্বসেকার  এমিএরি উরেখ 

ক রি েরি;   

10. স কাম  কি টচা ীরদ  সক্ষিিা  উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্ টক্রি এমিএরি অন্তর্ভ টমি  মিষয়টি মিরিচনায়  াখরি 

েরি;  

11. িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  এমিএ’  লক্ষেিাৈায় সংমিষ্ট অমিরস  ‘সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি’ িা citizen’s 

charter এ িমণ টি সসিাসমূে প্রদারন  লক্ষেিাৈা উরেখ ক া সর্রি িার ;   

12. একই কার্ িক্রর্র্ি পূব িবিী বছিসমূর্হি এমিএ’ি লক্ষেিাৈা  সর্ে সার্ঞ্জস্য বোয় রির্খ নতুন অথ িবছর্িি 

এমিএ’  লক্ষেিাৈা মনর্ টা ণ কির্ি হর্ব; এরক্ষরৈ সূচকসমূরে  লক্ষেিাৈা মনর্ টা রণ র্থাসম্ভি ঊর্ধ্টমুখী প্রিণিা 

িোয়  াখরি েরি; 

13. সর্সকল কার্ টক্রি িাস্তিায়রন অর্ন্ এক/একামর্ক স কাম  অমিরস  উপি র্নভিি ক রি েয় সসসকল কার্ টক্রি 

এমিএ-সি উরেরখ  পূরি ট সসসকল স কাম  অমিরস  সরে আরলাচনা কর  প্রাপ্ত সেরর্ামগিা  মিষরয় মনমিি 

েরি েরি;   

গ) এমিএ’  কাঠারিাগি মিষয়সমূে 

14. িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি  কাঠারিা এই মনরদ টমিকা  িম মিষ্ট- ক সি উরেখ ক া েরয়রছ; উি কাঠারিা  

মভমিরি এমিএ প্রস্তুি ক রি েরি;  

15. এমিএ-রি সর্ব িাচ্চ ০৫ (পাঁি) টি রকৌিিগি উর্েশ্য/কি টসম্পাদন সক্ষৈ এবং সর্ব িাচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাি) সূিক 

র্নধ িািণ ক া র্ারি; িরি সূচরক  সংখ্যা র্থাসম্ভি সীমিি স রখ শুধুিাৈ িলািলর্িী (Performance-

based) কার্ টক্রি উরেখ ক াই িাঞ্চনীয়;  

16. িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ-সি একটি সকৌিলগি উরেরশ্য  িান সি টমনে ১০ ও সরি টাচ্চ ২৫ এ  িরে  াখরি 

েরি; 

17. িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি  মিমভন্ন সসকিন প্রস্তুি প্রমক্রয়া এই মনরদ টমিকা  িম মিষ্ট- খ সি উরেখ ক া 

েরয়রছ; উি অংরি িমণ টি মনয়িািমল  আরলারক এমিএ প্রস্তুি ক রি েরি;  

18. সর্সকল স কাম  অমিস এমিএএিএস সফ্ টওয়যার্িি আওিা িমের্ভ টি, সস সকল অমিরস  সক্ষরৈ 

ত্রৈিামসক/অর্ টিামষ টক/িামষ টক অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কার্ টালরয় সপ্র রণ  ছরক  নমুনা এই মনরদ টমিকা  

িম মিষ্ট-গ সি সংযুি ক া আরছ; উি নমুনা অনুস ণ কর  এ সকল অমিস ত্রৈিামসক/অর্ টিামষ টক/িামষ টক 

অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কার্ টালরয় সপ্র ণ ক রি;  

19. িন্ত্রণালয়/মিভাগ/দপ্ত /সংস্থা/িাঠ ির্ টারয়  অমিস ব্যিীি  অর্ন্ সর্ সকান স কাম  অমিরস (রর্িনঃ স কাম  

ব্যাংক, মিক্ষা প্রমিষ্ঠান ইিোমদ)  ব্যিোর   ের্ন্ এ মনরদ টমিকায় িম মিষ্ট-ঘ সি সংযুি এমিএ’  মিরিষ 

কাঠারিা ব্যিো  ক রি েরি;  

20. কি টসম্পাদন সূচরক  একরক  ঘর  উমেমখি একরক  সরে সািঞ্জস্য স রখ লক্ষেিাৈা মলখরি েরি;     
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ঘ) APAMS (এমিএএিএস) সির্ওয়ো  এ  ব্যিো  সংক্রান্ত 

21. সর্সকল স কাম  অমিস এমিএএিএস সফ্ টওয়যার্িি আওিায় এরসরছ সসসকল অমিরস  এমিএ প্রণয়ন, 

িম িীক্ষণ ও মূল্যায়ন শুধু এমিএএিএস সফ্ টওয়যার্িি িােরিই সম্পন্ন ক রি েরি;  

22. এর্পএ প্রণয়ন, ত্রত্রর্ার্সক/অধ িবার্ষ িক/বার্ষ িক প্রর্ির্বদন প্রস্তুি ও দার্খিসহ এর্পএ মূল্যায়র্নি র্াবিীয় কাে 

এমিএএিএস সফ্ টওয়যার্িি র্াধ্যর্র্ সম্পাদন কির্ি হর্ব;  

23. সকল সূচরক  প্রিাণক এমিএএিএস সির্ওয়োর   িােরিই দামখল ক রি েরি।  সম্প্রমি এমিএএিএস 

সির্ওয়োর  প্রমিটি প্রিাণক দামখরল  ের্ন্ সেস বৃমদ্ধ কর  ৫ সিগািাইর্ ক া েরয়রছ।  

ঙ) এমিএ স্বাক্ষ  সংক্রান্ত 

24. র্র্িপর্িষদ র্বভাগ হর্ি ২০২২-২৩ অথ িবছর্িি েন্য প্রণীি র্নর্দ ির্িকা অনুসার্ি  এর্পএ টির্র্ি সদস্যগণ এর্পএ-

এ  খসড়া প্রণয়ন ক রি। এ মিষরয় প্রর্য়াের্ন ঊর্ধ্িিন অর্ির্সি সরে আর্িািনা কিা রর্র্ি পার্ি; এমিএ 

স্বাক্ষ কা ী সংমিষ্ট অমিস ও উর্ধ্টিন অমিস মিষয়টি মনমিি ক রি;    

25. প্রর্িটি অর্ির্সি এর্পএ টির্ উর্ের্খিভার্ব (পর্ির্িষ্ট খ) এর্পএ’ি র্বর্ভন্ন ছক/র্সকিন পূিণ কর্ি প্রথর্ খসড়া 

প্রস্তুি কির্বন। খসড়া প্রস্তুর্িি সর্য় সংর্িষ্ট অনুর্বভাগ, অর্ধিাখা ও িাখাি কর্ িকিিা এবং আওিাধীন 

অর্ির্সি সংর্িষ্ট কর্ িকিিার্দি সরে আর্িািনা কির্ি হর্ব।  

26. খসড়াটি অর্ির্সি বার্েট ব্যবস্থাপনা কর্র্টি কর্তিক পর্ িার্িািনা কির্ি হর্ব এবং অনুর্র্ার্দি হর্ি হর্ব। 

27. খসড়াটির্ি অর্িস প্রধার্নি অনুর্র্াদন গ্রহণ কর্ি এর্পএ স্বাক্ষিকািী ঊর্ধ্িিন অর্ির্স রপ্রিণ কির্ি হর্ব। 

28. ঊর্ধ্িিন অর্ির্সি এর্পএ টির্ খসড়াটি পর্ িার্িািনা কর্ি র্িডব্যাক বা িিাবিিক প্রদান কির্ব। 

29. প্রদত্ত িিাবিিক অনুর্ায়ী খসড়া এর্পএ সংর্িার্ন কর্ি এর্পএ টির্ চূড়ান্ত খসড়া অর্িস প্রধার্নি অনুর্র্াদনক্রর্র্ 

ঊর্ধ্িিন অর্ির্স স্বাক্ষর্িি েন্য রপ্রিণ কির্ব। 

30. োিীয় শুদ্ধাচা  সকৌিল, অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা, সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি, ই-গভর্ন্টান্স ও উদ্ভািন এিং িথ্য 

অমর্কা  কি টিম কল্পনাসমূে এমিএএিএস সির্ওয়োর  এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ  ওরয়িসাইরর্ আিরলাড 

ক া আরছ। সংমিষ্ট অমিস আিরলাডকৃি কি টিম কল্পনাসমূে ডাউনরলাড ও মপ্রন্ট কর  এমিএ’  সারথ সংযুি 

কর  এমিএ স্বাক্ষ  ক রি। শুদ্ধাচা  কি টিম কল্পনা ছাড়া অর্ন্ার্ন্ কি টিম কল্পনাসমূে পুন ায় প্রস্তুরি  প্ররয়ােন 

সনই। িমন্ত্রিম ষদ মিভাগ কতৃকটক প্রদি শুদ্ধাচা  কি টিম কল্পনা  ি ম্যার্ ও গাইডলাইনস অনুর্ায়ী শুদ্ধাচা  

কি টিম কল্পনা প্রস্তুি কর  মনে মনে ঊর্ধ্টিন অমিরস  সারথ আরলাচনা  মভমিরি চূড়ান্ত কর  চূড়ান্ত শুদ্ধাচা  

কি টিম কল্পনা এমিএ’  সারথ সংযুি ক রি েরি।  

31.  ঊর্ধ্িিন অর্ির্সি এর্পএ টির্ আওিাধীন অর্ির্সি সর্ে এর্পএ স্বাক্ষর্িি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব।  

32. এমিএ কোরলন্ডার  প্রদি সিয়সীিা  িরেই সংমিষ্ট অমিরস  সারথ উর্ধ্টিন অমিরস  এমিএ স্বাক্ষ  কার্ টক্রি 

সম্পন্ন ক রি  েরি।  

33. এর্পএ স্বাক্ষর্িি িার্িখ হর্ি ০৭(সাি) কর্ ির্দবর্সি র্র্ধ্য ঊর্ধ্িিন অর্িস এবং আওিাধীন অর্ির্সি 

ওর্য়বসাইর্ট  এমিএ সসিা িরক্স স্বাক্ষর্িি এর্পএ আপর্িাড কির্ি হর্ব। অথ টাৎ প্রমিটি অমিরস  

ওরয়িসাইরর্  এমিএ সসিা িরক্স মনে অমিরস  এমিএ ও আওিার্ীন সকল অমিস, র্ারদ  সারথ এমিএ 

স্বাক্ষ  ক া েরয়রছ, িারদ  এমিএ আিরলাড থাকরি েরি।   
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চ) এমিএ িাস্তিায়ন িম িীক্ষণ সংক্রান্ত  

34. কর্ িসম্পাদন িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি প্রকৃি অেিন ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি (িে-অরটাি , িে-োনুয়াম , িে-

এমপ্রল) সংর্িষ্ট অমিরস  এর্পএ টির্ ও িারের্ ব্যবস্হাপনা কর্র্টি (প্ররর্ােে সক্ষরৈ) কর্তিক পর্িবীক্ষণ কির্ি 

হর্ব এিং অগ্রগমি  প্রিাণক র্াচাই ক রি েরি;  

35. প্রমি ত্রৈিামসরক  অগ্রগমি প্রমিরিদন সংমিষ্ট অমিরস  অমিস প্রর্ারন  অনুরিাদন গ্রেণ কর  ওরয়িসাইরর্ 

প্রকাি ক রি েরি;  

36. প্রমিটি অমিস অথ িবছর্িি ছয় র্াস অর্িক্রান্ত হওয়াি পি র্নধ িার্িি িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অর্েিি 

অগ্রগমি/িিািসল  একটি অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন প্রিাণকসহ মনর্ টাম ি সিরয়  িরে (এমিএ 

কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী) ঊর্ধ্টিন কতৃকটিরক্ষ  মনকর্ রপ্রিণ কির্ব;  

37. ঊর্ধ্টিন কতৃকটিক্ষ মনর্ টাম ি সিরয়  িরে (এমিএ কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী) আওিার্ীন অমিরস  এমিএ’  

অর্ টিামষ টক অগ্রগমি মিষরয় মিডব্যাক প্রদান ক রি;   

ছ) এমিএ মূল্যায়ন সংক্রান্ত  

38. এমিএ মূল্যায়রন  মিস্তাম ি মনরদ টিনা িম মিষ্ট ঙ সি প্রদান ক া েরয়রছ; উি মনরদ টিনা  আরলারক এমিএ 

কোরলন্ডার  িমণ টি সিয়সীিা  িরে মূল্যায়ন সম্পন্ন ক রি েরি;  

39. মূল্যায়ন সিামপ্ত  ০৭ (সাি) কার্ টমদিরস  িরে আওিার্ীন অমিরস  এমিএ’  মূল্যায়রন  িলািল সংমিষ্ট 

উর্ধ্টিন অমিরস  ওরয়িসাইরর্  এমিএ সসিা িরক্স প্রকাি ক রি েরি;   

 ে) এমিএ সংরিার্ন সংক্রান্ত   

40. সকান স কাম  অমিস ২০২২-২৩ অথ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্িি পি চুর্ির্ি উর্ের্খি 

রকার্না কি টসম্পাদন সূচক এিং িৎসংমিষ্ট কার্ টক্রি বা িক্ষযর্াত্রা পর্িবিিন কিাি প্রর্য়ােনীয়িা অনুভব 

কির্ি এমিএ স্বাক্ষ কা ী ঊর্ধ্টিন কতৃকটিরক্ষ  মনকর্ সর্ৌমিকিা উরেখসে সংরিার্রন  প্রস্তাি সপ্র ণ ক রি;  

41. এমিএ সংরিার্রন  প্রস্তাি সপ্র রণ  সক্ষরৈ সকল কি টসম্পাদন সূচরক  (আিমশ্যক সকৌিলগি উরেশ্য/সুিাসন 

ও সংস্কা মূলক কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ ব্যিীি) সরি টাচ্চ িিক া ১০ ভাগ ির্ টন্ত সূচরক  িম িিটরন  প্রস্তাি 

সর্ৌমিক সক্ষরৈ সপ্র ণ ক া র্ারি;   

42. উর্ধ্টিন অমিস আওিার্ীন অমিরস  সপ্রম ি প্রস্তারি  সর্ৌমিকিা মিরিচনায় এমিএ সংরিার্রন  মিষরয় চূড়ান্ত 

মসদ্ধান্ত গ্রেণ ক রি, প্ররর্ােে সক্ষরৈ আওিার্ীন অমিরস  এমিএ এমিএএিএস সির্ওয়োর  সংরিার্ন ক রি 

এিং সংমিষ্ট আওিার্ীন অমিসরক অিমেি ক রি;  

43. এমিএ কোরলন্ডার  িমণ টি মনর্ টাম ি সিরয়  িরে এমিএ সংরিার্রন  প্রস্তাি সপ্র ণ ও উর্ধ্টিন অমিস কতৃকটক 

মিরিচনা ক রি িা রি। সিয়সীিা উিীণ ট েওয়া  ি  সকারনা সংরিার্নী প্রস্তাি মিরিচনা ক া র্ারি না;  

ঝ) সুিাসন ও সংস্কা মূলক কার্ টক্রি সংমিষ্ট কি টিম কল্পনা সংক্রান্ত 

44. সুিাসন ও সংস্কা মূলক কার্ টক্রি সংমিষ্ট ০৫ টি কি টিম কল্পনা ও কি টিম কল্পনাসমূে িাস্তিায়রন  মনরদ টিনা 

িম মিষ্ট চ সি প্রদি েরলা।    

ঞ) অর্ন্ার্ন্ মিষয় সংক্রান্ত 

45. এমিএ প্রণয়ন, িম িীক্ষণ ও মূল্যায়রন  কােটি র্থার্থভারি সিন্বরয়  ের্ন্ িন্ত্রণালয়/মিভাগ/দপ্ত /সংস্থা ও 

িাঠ ির্ টারয়  প্রমিটি অমিরস  সকারনা একটি মনমদ টষ্ট িাখা/অমর্িাখারক দাময়ত্ব প্রদান ক রি েরি। এমিএ 

সংক্রান্ত সকল স কড ট উি িাখা/অমর্িাখায় সং মক্ষি থাকরি। উি িাখা/অমর্িাখা  দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকিটা 

এমিএ টিরি  সদস্য েরিন।  
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৩. প্রমিটি স কাম  অমিরস এমিএ টিি গঠন 

 িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি প্রণয়ন, িম িীক্ষণ ও মূল্যায়রন  মনমিি এমিএ কার্ টক্ররি  আওিায় থাকা প্রমিটি স কাম  

অমিরস একটি এমিএ টিি থাকরি। এমিএ টিরি প্রিাসন, িম কল্পনা, উন্নয়ন, িারের্ ও আইমসটি সংমিষ্ট কারে  সরে সম্পৃি 

কি টকিটারদ  অংিগ্রেণ থাকরি। এছাড়াও, োিীয় শুদ্ধাচা  সকৌিল, অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা, সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি, ই-

গভর্ন্টান্স ও উদ্ভািন এিং িথ্য অমর্কা  কি টিম কল্পনাসমূে িাস্তিায়রন  সরে সংমিষ্ট কি টকিটারদ ও এমিএ টিরি অন্তর্ভ টি 

ক া সর্রি িার । এমিএ টিি অথ টিছর   প্রমি দুই িারস অন্তি একিা  সভায় মিমলি েরি এিং এমিএ সংমিষ্ট কারে  

অগ্রগমি ির্ টারলাচনা ক রি ও প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রেণ ক রি। এমিএ টিরি  সদস্যরদ  িরে একেন টিি মলডা  ও একেন 

সিাকাল িরয়ন্ট েরিন। এমিএ টিি মলডা  মেসারি অমিরস  একেন সেেষ্ঠ কি টকিটারক মনযুি ক রি েরি মর্মন এমিএ টিরি  

সদস্যরদ  িােরি এমিএ িাস্তিায়রন  মিষয়টি মনয়মিি িদা মক ক রিন, এমিএ টিরি  সভায় সভািমিত্ব ক রিন, এিং 

এমিএ’  অগ্রগমি মিষরয় অমিস প্রর্ানরক অিমেি  াখরিন। সিাকাল িরয়ন্ট মেসারি অমিরস  িারের্ িাখা  কি টকিটারক 

মনযুি ক রি েরি। এমিএ সিাকাল িরয়ন্ট এমিএ সংমিষ্ট সকল প্রিাসমনক কাে সম্পাদন ক রিন, এমিএএিএস 

সফ র্ওয়োর   িাসওয়াড ট ও ইউো  আইমড সং ক্ষণ ক রিন, ঊর্ধ্টিন কতৃকটিরক্ষ  সরে সর্াগারর্ারগ  মিষরয় সিন্বয়রক  

দাময়ত্ব িালন ক রিন এিং এমিএ সংমিষ্ট িথ্যামদ ওরয়িসাইরর্ োলনাগাদ থাকা  মিষয়টি মনমিি ক রিন।  

৩.১ এমিএ টিরি  দাময়ত্ব 

  খসড়া এমিএ প্রণয়ন ক া ও র্থার্থ কতৃকটিরক্ষ  অনুরিাদন গ্রেণ ক া; 

  প্রমি দুই িারস একিা  এমিএ’  অগ্রগমি ির্ টারলাচনা ক া;  

  এমিএ’  সংরিার্ন (র্মদ থারক) প্রস্তাি ঊর্ধ্টিন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ; 

  প্রমি ত্রৈিামসরক  অগ্রগমি প্রমিরিদন প্রস্তুি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ; 

  অর্ টিামষ টক অগ্রগমি  প্রিাণক সং ক্ষণ; 

  িামষ টক মূল্যায়ন প্রমিরিদন প্রস্তুি, প্রিাণরক  র্থাথ টিা র্াচাই ও সং ক্ষণ এিং অমিস প্রর্ারন  অনুরিাদন গ্রেণ 

কর  ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ; 

  এমিএএিএস সফ র্ওয়োর   িােরি এমিএ প্রণয়ন, িম িীক্ষণ প্রমিরিদন সপ্র ণ ও মূল্যায়ন প্রমিরিদন সপ্র ণ 

মনমিি ক া;   

  আওিার্ীন অমিরস  (র্মদ থারক) এমিএ চূড়ান্ত ক া, এমিএ স্বাক্ষ  অনুষ্ঠারন  আরয়ােন, অর্ টিামষ টক অগ্রগমি  

মিষরয় িলািিটক প্রদান এিং চূড়ান্ত মূল্যায়ন ক া; এিং 

  এমিএ কোরলন্ডা  ও মনরদ টমিকা অনুর্ায়ী সংমিষ্ট সকল কাে সম্পাদন। 

৪. িন্ত্রণালয়/মিভারগ এমিএ এক্সিার্ ট পুল গঠন 

 িন্ত্রণালয়/মিভাগ, আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  এমিএ র্থার্থভারি প্রণয়ন, িম িীক্ষণ ও 

মূল্যায়রন প্ররয়ােনীয় সেরর্ামগিা ও ি ািি ট প্রদারন  লরক্ষে প্রমিটি িন্ত্রণালয়/মিভাগ অিস প্রাপ্ত সমচি/অমিম ি সমচি/সংস্থা 

প্রর্ানরদ  সিন্বরয় সরি টাচ্চ মিন সদরস্য  এমিএ এক্সিার্ ট পুল গঠন ক রি। এক্সিার্ ট পুল এ  সদস্যগণ িন্ত্রণালয়/মিভারগ  

চামেদা  সপ্রমক্ষরি মনেমলমখি মিষরয় সেরর্ামগিা/ি ািি ট প্রদান ক রিন; 

ক)  িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ প্রণয়রন; 

খ)  এমিএ’  িাস্তিায়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যায়রন; 

গ)  সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়, িা  আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  এমিএ’  িারনান্নয়রন; এিং 

ঘ)  িন্ত্রণালয়/মিভারগ  চামেদা  সপ্রমক্ষরি এমিএ সংমিষ্ট অর্ন্ার্ন্ মিষরয়। 
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৫. এমিএ কোরলন্ডা  

মনরে িমণ টি এমিএ কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী সকল স কাম  অমিস এমিএ সংমিষ্ট কার্ টক্রি সম্পাদন ক রি:  

1. এমিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষ  

কার্ টক্রি সিয়সীিা 

খসড়া এমিএ িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ/ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ ৩০ এমপ্রল 

(িন্ত্রণালয়/মিভারগ  সক্ষরৈ) িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ  িিািি অনুর্ায়ী প্ররয়ােনীয় 

সংরিার্ন কর  চূড়ান্ত এমিএ BMC এিং িাননীয় িন্ত্রী  অনুরিাদন গ্রেণ কর  

িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ সপ্র ণ  

(অর্ন্ার্ন্ অমিরস  সক্ষরৈ) মনে মনে উর্ধ্টিন অমিরস  িিািি অনুর্ায়ী খসড়া 

এমিএ প্ররয়ােনীয় সংরিার্ন কর  চুড়ান্ত এমিএ উর্ টিন অমিরস সপ্র ণ 

৩০ সি 

িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ স্বাক্ষর   সম্ভাব্য িাম খ 
জুলাই িারস  ১ি িা ২য় সপ্তাে 

(িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রী  সানুগ্রে 

অনুরিাদন সারিরক্ষ মনর্ টাম ি েরি)  

আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা  সরে সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ স্বাক্ষ   ৩০ জুন 

িাঠ ির্ টারয় এমিএ স্বাক্ষ  ২৫ জুন 

 

এমিএ সংরিার্ন 

কার্ টক্রি সিয়সীিা 

সংরিার্রন  প্রস্তাি ঊর্ধ্টিন অমিরস সর্ৌমিকিাসে সপ্র ণ ৩০ সসরেম্ব  

ঊর্ধ্টিন অমিস কতৃকটক আওিার্ীন অমিরস  এমিএ সংরিার্ন (প্রাপ্ত প্রস্তাি অনুর্ায়ী) ৩০ অরটাি  

 

এমিএ পর্িবীক্ষণ 

কার্ টক্রি সিয়সীিা 

ত্রৈিামসক প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কতৃকটিরক্ষ  মনকর্ সপ্র ণ ১৫ অরটাি , ১৫ োনুয়া ী, ১৫ 

এমপ্রল 

আওিার্ীন অমিরস  এমিএ’  অর্ ট-িামষ টক িলািিটক প্রদান ৩০ োনুয়া ী 

 

এমিএ মূল্যায়ন 

কার্ টক্রি সিয়সীিা 

স্বমূল্যায়ন প্রমিরিদন (প্রিাণকসে) ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ ১৫ জুলাই 

আওিার্ীন অমিরস  এমিএ মূল্যায়ন সিাপ্ত কর  িলািল প্রকাি ৩০ আগস্ট 

 

মি. দ্র. িন্ত্রণালয়/মিভাগসমূরে  আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা  এমিএ  প্রণয়ন ও স্বাক্ষ , এমিএ সংরিার্ন, িাস্তিায়ন িম িীক্ষণ এিং 

মূল্যায়ন সংক্রান্ত সিয়সীিা সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মিভাগ পুনঃমনর্ টা ণ কর  মদরি িা রি, িরি িা সকারনাক্ররিই িমন্ত্রিম ষদ মিভাগ কতৃকটক 

মনর্ টাম ি সিয়সীিা অমিক্রি ক রি না।        
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িম মিষ্ট ‘ক’ 

বাপষ িক্ ক্র্ িসম্পাদন চুপির ক্াঠালর্া  
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প্রথি িািা (িন্ত্রণালয়/মিভারগ  ের্ন্) 

 
 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

সসসিয়র সসিব/সসিব,.................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ 

 

এবং 

 

মসন্ত্রপসরষে সসিব-এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

 

বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুি, ২০২৩ 
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দপ্তর/সংস্থা ও র্াঠ ির্ িালের অপিলসর বাপষ িক্ ক্র্ িসম্পাদন চুপির রথম র্ িা া  

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

(এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) 

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

এবং 

 

(ঊর্ধ্ি ন অপিলসর অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) 

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

এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

 

বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুি, ২০২৩ 
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সূসিপত্র 

পবষে পৃষ্ঠা নং  

ক্র্ িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র  

রথমস্তাবনা  

সসকশি ১: রূপকল্প, অসভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবসল  

সসকশি ২: সবসভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িোিে/ রথমভাব   

সসকশি ৩: কম িসম্পােি পসরকল্পিা   

সংলর্াজনী ১:  শব্দসংলেি  

সংলর্াজনী ২: কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক  

সাংদর্াজিী ৩: অন্য অপিলসর সলে সংপিষ্ট কম িসম্পােি সূিক্সমূহ  

সংলর্াজনী ৪:  যর্সক্ে নীপ /িপরক্ল্পনার আলোলক্ ক্র্ িসম্পাদন িপরক্ল্পনা রথমস্তু  ক্রা হলেলে  

সংরর্ােনী 5: োিীয় শুদ্ধাচা  সকৌিল কি টিম কল্পনা, ২০২২-২০২৩  

সংরর্ােনী 6: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভািন কর্ িপর্িকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

সংরর্ােনী 7: অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা কি টিম কল্পনা, ২০২২-২০২৩  

সংরর্ােনী 8: সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি কি টিম কল্পনা, ২০২২-২০২৩  

সংরর্ােনী 9: িথ্য অমর্কা  মিষরয় িামষ টক কি টিম কল্পনা, ২০২২-২০২৩  
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ক্র্ িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র  

(সক্ে ির্ িালের অপিলসর জন্য প্ররর্ােে) 

সাম্প্রপ ক্ অজিন, িযালেঞ্জ এবং ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা 

সাম্প্রপ ক্ বেরসেরলহর (৩ বের) রথমধান অজিনসেরহ 

 

 

 

সর্স্যা এবং িযালেঞ্জসেরহ 

 

 

 

ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা 

 

 

 

 

 

 

২০২২-২৩ অ িবেলরর সম্ভাব্য রথমধান অজিনসেরহ 
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রথমস্তাবনা 

(র্ন্ত্রণােে/পবভালের জন্য রথমলর্াজয) 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং আও াধীন েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা দ্সি, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ 

সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার সিসিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর 

র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয-  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর................................মন্ত্রণালদয়র োসয়দে সিদয়াসজত মািিীয় মন্ত্রীর 

প্রসতসিসি সহসাদব সসসিয়র সসিব/সসিব,.......................................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ 

এবাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর প্রসতসিসি সহসাদব মসন্ত্রপসরষে সসিব, মসন্ত্রপসরষে 

সবভাগ-এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর..........................তাসরদে এই বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি স্বাক্ষসরত 

হল।   

এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:  
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রথমস্তাবনা 

(দপ্তর/সংস্থা ও র্াঠ ির্ িালের অপিলসর জন্য প্ররর্ােে) 

প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা দ্সি, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ 

ব্যবহার সিসিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১-এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

(এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) 

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

এবাং 

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

(ঊর্ধ্ি ন অপিলসর অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) 

এর মদে ২০২২ সালের জুন র্ালসর .........................তাসরদে এই বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি  

স্বাক্ষসরত হল।   

এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:  
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সসকশি ১: (মন্ত্রণালয়/সবভাদগর জন্য রথমলর্াজয) 

 

রূপকল্প, অসভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবসল 

 

১.১ রূপকল্প: 

 

 

 

১.২ অসভলক্ষয: 

 

 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (allocation of business অনুর্ােী পনধ িাপর , সলব িাচ্চ ৫টি): 

১) 

২)  

৩)  

৪) 

৫) 

 

 

আবপিক্ যক্ৌশেে  উলেি (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপর ) 

১) সংস্কা  ও সুিাসনমূলক কার্ টক্ররি  িাস্তিায়ন সো দা ক ণ 

 

 

 

১.৪ কার্ িাবসল: (allocation of business অনুর্ােী) 
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সসকশি ১: (েপ্তর/সাংস্থা ও মাঠ পর্ িাদয়র অসিদসর জন্য রথমলর্াজয) 

 

রূপকল্প, অসভলক্ষয, ক্র্ িসম্পাদন যেত্রসমূহ এবাং কার্ িাবসল 

১.১ রূপকল্প: 

১.২ অসভলক্ষয: 

১.৩ কম িসম্পােদির সক্ষত্র): 

১) 

২)  

৩)  

৪) 

৫) 

 

 

সুিাসন ও সংস্কা মূলক কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপর ) 

১) সুিাসন ও সংস্কা মূলক কার্ টক্রি সো দা ক ণ 

 

 

 

 

১.৪ কার্ িাবসল: (আইি/সবসি দ্বারা সিি িাসরত কার্ িাবসল)  
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যসক্শন ২: (সক্ে অপিলসর জন্য প্ররর্ােে) 

পবপভন্ন ক্ার্ িক্রলর্র চূড়ান্ত িোিে/রথমভাব 

চূড়ান্ত িোিে/রথমভাব 

 

ক্র্ িসম্পাদন 

সূিক্সেরহ 

 

এক্ক্ 

 

রথমকৃ  অজিন 
েেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

রথমলেিণ   
পনধ িাপর  েেযর্াত্রা অজিলনর 

যেলত্র যর্ৌ ভালব দাপেত্বরথমাপ্ত 

র্ন্ত্রণােে/পবভাে/ 

সংস্হাসেরলহর নার্ 

 

উিাত্তসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২2 ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
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সসকশি ৩: কম িসম্পােি পসরকল্পিা (মন্ত্রণালয়/সবভাদগর জন্য প্ররর্ােে) 

সকৌশলগত উদেশ্য সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

৭০ 

ক্ার্ িক্রর্ কম িসম্পােি সূিক েণনা 

িদ্ধপ  

একক কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃত অজিি 

লক্ষযমাত্রা/পনণ িােক্ ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসািারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম িলসত 

মাি 

িলসত 

মাদির সিদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

র্ন্ত্রণােে/ পবভালের সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (allocation of business অনুর্ােী)   

[১]                

[২]                

[৩]                

 আবসশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপর )  

সুিাসন ও 

সংস্কা মূলক 

কার্ টক্ররি  িাস্তিায়ন 

সো দা ক ণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

শুদ্ধািার ক্র্ িিপরক্ল্পনা 

বাস্তবাপে  

 
 10          

২) ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

 
 10          

৩)  থ্য অপধক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

 থ্য অপধক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

  3          

৪) অপভলর্াে রথমপ ক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

অপভলর্াে রথমপ ক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

  4          

৫) যসবা রথমদান রথমপ শ্রুপ  

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

যসবা রথমদান রথমপ শ্রুপ  

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

  3          
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সসকশি ৩: কি টসম্পাদন িম কল্পনা  (দপ্তি/সংস্থা ও র্াঠ পর্ িার্য়ি অর্ির্সি েন্য প্ররর্ােে) 

ক্র্ িসম্পাদন যেত্র যেলত্রর মাি 

৭০ 

ক্ার্ িক্রর্ কম িসম্পােি সূিক েণনা 

িদ্ধপ  

একক কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃত অজিি 

লক্ষযমাত্রা/পনণ িােক্ ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম িলসত 

মাি 

িলসত 

মাদির সিদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ক্র্ িসম্পাদন যেত্রসেরহ (আইন/পবপধ দ্বারা পনধ িাপর  দাপেত্ব অনুর্ােী)  

[১]                

[২]                

[৩]                

 সুশাসন ও সংস্কারেরেক্ ক্র্ িসম্পাদলনর যেত্র (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপর )  

সুিাসন ও 

সংস্কা মূলক 

কার্ টক্ররি  িাস্তিায়ন 

সো দা ক ণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

শুদ্ধািার ক্র্ িিপরক্ল্পনা 

বাস্তবাপে  

 
 10          

২) ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

 
 10          

৩)  থ্য অপধক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

 থ্য অপধক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

  3          

৪) অপভলর্াে রথমপ ক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

অপভলর্াে রথমপ ক্ার 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

  4          

৫) যসবা রথমদান রথমপ শ্রুপ  

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

যসবা রথমদান রথমপ শ্রুপ  

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপে  

  3          



 

 

 
(এপিএ স্বােলরর িা া- র্ন্ত্রণােে/পবভালের জন্য প্ররর্ােে) 

আসম, সসসিয়র সসিব/সসিব, ......................................................... মন্ত্রণালয়/সবভাগ, মািিীয় মন্ত্রী 

..................................  মন্ত্রণালয়-এর প্রসতসিসি সহসাদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর 

প্রসতসিসি মসন্ত্রপসরষে সসিদবর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি সদিষ্ট থাকব।  

আসম, মসন্ত্রপসরষে সসিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর প্রসতসিসি সহসাদব সসসিয়র 

সসিব/সসিব, ...........................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ-এর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত 

িলািল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্াসগতা প্রোি করব। 

স্বাক্ষসরত: 

 

 

 

 

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

 সসসিয়র সসিব/সসিব   তাসরে 

...........................মন্ত্রণালয়/সবভাগ 

 

 

 

 

 

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

 মসন্ত্রপসরষে সসিব  তাসরে 

 মসন্ত্রপসরষে সবভাগ 

 
 

 

 



 

 

(এমিএ স্বাক্ষর   িািা- দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে) 

আসম, (এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্),  পহসালব (ঊর্ধ্ি ন অপিলসর 

অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি সদিষ্ট 

থাকব।  

আসম, (ঊর্ধ্ি ন অপিলসর অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) পহসালব  (এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর 

অপিস রথমধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) এর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি 

প্রদয়াজিীয় সহদর্াসগতা প্রোি করব। 

স্বাক্ষসরত: 

 

 

 

 

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

এপিএ রথমস্তু ক্ারী ক্র্তিিলের িদবী              তাসরে                                              

অপিলসর নার্  

 

 

 

 

 

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

ঊর্ধ্ি ন ক্র্তিিলের িদবী           তাসরে 

অপিলসর নার্  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

সংলর্াজনী-১ শব্দসংলেি (সক্ে অপিলসর জন্য রথমলর্াজয) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

সংলর্াজনী- ২: (সক্ে অপিলসর জন্য রথমলর্াজয) 

ক্র্ িসম্পাদন ব্যবস্থািনা ও রথমর্াণক্  

ক্রসমক 

িম্বর 

ক্ার্ িক্রর্ কম িসম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী অনুসবভাগ, 

অসিশাো, শাো 

েেযর্াত্রা অজিলনর প্রমাণক 

১     

২     

৩     

৪     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

সাংদর্াজিী ৩: (সক্ে অপিলসর জন্য রথমলর্াজয) 

অন্য অপিলসর সলে সংপিষ্ট ক্র্ িসম্পাদন সূিক্সেরহ  

 কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক যর্সক্ে অপিলসর সলে 

সংপিষ্ট 

সংপিষ্ট অপিলসর সলে 

ক্ার্ িক্রর্ সর্ন্বলের যক্ৌশে 

    

    

    

 



 

 

সংরর্ােনী ৪: (শুধু িন্ত্রণালয়/মিভারগ  ের্ন্ প্ররর্ােে) 

সর্সকল নীমি/িম কল্পনা  আরলারক কি টসম্পাদন িম কল্পনা প্রস্তুি ক া েরয়রছ 

ক্রমিক  নীমি/িম কল্পনা  নাি  নীমি/িম কল্পনা  সর্ 

অংরি  আরলারক এমিএ’  

কার্ টক্রি গ্রেণ ক া েরয়রছ   

এমিএ’  সংমিষ্ট 

কার্ টক্রি  

িন্তব্য 

০১ িাংলারদি িদ্বীি িম কল্পনা ২১০০    

০২ রূিকল্প ২০৪১    

০৩ অষ্টি িঞ্চিামষ টক িম কল্পনা    

০৪ িমন্ত্রসভা  মসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন     

০৫ িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রী  প্রমিশ্রুমি ও মনরদ টিনা 

িাস্তিায়ন 

   

06 এিটিমিএি    

… িন্ত্রণালয়/মিভারগ  মনেস্ব নীমি/ িম কল্পনা    

…     

…     

…     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

িম মিষ্ট ‘খ’ 

বাপষ িক্ ক্র্ িসম্পাদন চুপির পবপভন্ন যসক্শন রথমস্তু  রথমপক্রো 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ি স কাম  অমিরস  কর্ িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র, প্রস্তািনা এবং র্নম্নবর্ণ িি রসকিন ও 

সংর্র্ােনীসমূহ অন্তর্ভ িি থাকর্ব: 

রসকিন ১: রূপকল্প, অর্ভিক্ষয, রকৌিিগি উর্েশ্যসমূহ (শুধুিাৈ িন্ত্রণালয়/মিভারগ  ের্ন্), কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ 

(অর্ন্ার্ন্ অমিরস  ের্ন্) এবং কার্ িাবর্ি  

রসকিন ২: কার্ িক্রর্র্ি চূড়ান্ত িিািি/প্রভাব 

রসকিন ৩: কি টসম্পাদন িম কল্পনা  

সংর্র্ােনী ১:  িব্দসংর্ক্ষপ 

সংর্র্ােনী ২: কর্ িসম্পাদন ব্যিস্থািনা ও প্রিাণক 

সংর্র্ােনী ৩: অন্য অমিরস  সারথ সংমিষ্ট কর্ িসম্পাদন সূচকসমূহ 

সংরর্ােনী ৪ (শুধুিাৈ িন্ত্রণালয়/মিভারগ  ের্ন্): সর্সকল নীমি/িম কল্পনা  আরলারক কি টসম্পাদন িম কল্পনা প্রস্তুি 

ক া েরয়রছ 

সংরর্ােনী ৫: োিীয় শুদ্ধাচা  সকৌিল কি টিম কল্পনা 

সংরর্ােনী ৬:  ই-গভন্যিান্স কর্ িপর্িকল্পনা 

সংরর্ােনী ৭: অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা কি টিম কল্পনা 

সংরর্ােনী ৮: সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি কি টিম কল্পনা 

সংরর্ােনী ৯:  িথ্য অমর্কা  কি টিম কল্পনা 

িন্ত্রণালয়/মিভাগ, দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি কাঠার্র্া পর্ির্িষ্ট ক-রি সংর্র্ার্েি হি। 

প্ররর্ােে কাঠার্র্া অনুসিণ কর্ি প্ররিেক স কাম  অমিস বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুি কির্ব। এসকল সসকিন ও 

সংরর্ােনী পূ রণ  প্রমক্রয়া মনরে সংরক্ষরি িণ টনা ক া েল:  

১ কর্ িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র 

  স কাম  অমিরস  কর্ িসম্পাদর্নি একটি সংমক্ষপ্ত র্িত্র তুর্ি ধিাি ির্ক্ষয বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ি এই অংিটি 

সংর্র্ােন কিা হর্য়র্ছ। এর্ি সংর্িষ্ট অমিরস  মিগি ৩ (র্িন) বছর্িি প্রধান অেিনসমূহ, কর্ িসম্পাদর্নি রক্ষর্ত্র সর্স্যা বা 

িযার্িঞ্জ, এসকল চোরলঞ্জ/সিস্যা উি রণ ভর্বষ্যৎ কি টপর্িকল্পনা এিং উি কি টিম কল্পনা  আরলারক অথ িবছর্িি সম্ভাব্য 

প্রধান অেিনসমূহ সংর্ক্ষর্প বণ িনা কির্ি হর্ব। সামি টক মচৈ সুমনমদ টষ্ট ও িথ্যিুলল মক্তু  র্থাসম্ভি সংমক্ষপ্ত েওয়া িা্ছননীয়। 

২ প্রস্তািনা 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি শুরুর্ি একটি প্রস্তািনা থাকর্ব, র্ার্ি এই চুর্িি উর্েশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুর্ির্ি বর্ণ িি 

িিািিসমূহ অেির্নি র্বষর্য় িার্দি সম্মি হওয়া সম্পর্কি উর্েখ থাকর্ব।  

 



 

 

 

৩ রসকিন-১: রূপকল্প, অর্ভিক্ষয,রকৌিিগি উর্েশ্য/কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ এবং কার্ িাবর্ি 

রূপকল্প (Vision) 

রূপকল্প মূিি একটি স কাম  অমিরস  ভর্বষ্যৎ আদি ি অবস্থা (idealized state) র্নর্দ িি কর্ি। রূপকল্প 

সাধািণি ৫-১০ বছি রর্য়ার্দি েন্য র্নধ িািণ কিা হয়। ির্ি অমিরস  কাঠার্র্াগি পর্িবিিন বা কার্েি ধিন ব্যাপক 

পর্িবিিন ব্যিীি রূপকল্প বছি বছি পর্িবর্িিি হর্ব না। একটি ভাি রূপকল্প সহর্ে পাঠর্র্াগ্য ও রবাধগম্য হর্ব। এটি  কল্পনায় 

ধািণ কিাি র্ি সংর্ক্ষপ্ত ও রোিার্িা হর্ব র্া গন্তব্য র্নর্দ িি কির্ব, র্কন্তু এটি গন্তর্ব্য রপৌৌঁছার্নাি পথনকিা নয়। রূপকল্প 

স কাম  কি টচা ীরদ  উদু্বদ্ধ এ এবং উজীবীর্বি কির্ব, র্া একইসর্ে অেিনর্র্াগ্য এবং িযার্ির্ঞ্জংহর্ব।   

 

অর্ভিক্ষয (Mission) 

একটি সিকার্ি দপ্তি িাি র্নর্দ িষ্ট রূিকল্পটি কী ভারি অেটন ক রি অর্ভিক্ষয মূলিঃ িাই মনরদ টি কর । অর্ভিক্ষয মনর্ টা রণ  

সক্ষরৈ র্নম্নবর্ণ িি র্বষয়সমূহ র্বর্বিনায় িাখর্ি হর্ব : 

একটি দপ্ত  একটি মনমদ টষ্ট সিরয়, 

 কী অেিন কির্ি িায়;  

 কীভার্ব অেিন কির্ি িায়; এবং  

 কাি েন্য অেিন কির্ি িায় অথ িাৎ এি সম্ভাব্য উপকাির্ভাগী কািা। 

অর্ভিক্ষয অবশ্যই রূপকর্ল্পি সর্ে সার্ঞ্জস্যপূণ ি হর্ি হর্ব।  

িন্ত্রণালয়/মিভারগ  রকৌিিগি উর্েশ্য (Strategic Objectives)  

রকৌিিগি উর্েশ্য বির্ি র্নর্দ িষ্ট সর্র্য়-স্বল্প, র্ধ্য ও দীর্ ির্র্য়ার্দ র্নর্দ িষ্ট নীর্ির্ািা এবং কর্ িসূর্ি বাস্তবায়র্নি 

র্াধ্যর্র্ একটি দপ্ত  িাি অর্ধর্ক্ষর্ত্র রর্ সকি উন্নয়ন িক্ষয (development objectives) অেিন কির্ি িায় রসগুর্ির্ক 

বুঝার্ব। উদাহিণস্বরূপ, স্বাস্থয রসবা র্বভার্গি অন্যির্ রকৌিিগি উর্েশ্য হর্ি পার্ি র্া ও র্িশুি েন্য উন্নিিি স্বাস্থযর্সবা 

র্নর্িিকিণ। সকৌিলগি উরেশ্য শুধুিাৈ িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ-সি থাকরি। িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ-সি দুই র্ রন  

সকৌিলগি উরেশ্য থাকরি। িন্ত্রণালয়/মিভাগ মনে মনে allocation of business অনুর্ায়ী সরি টাচ্চ ০৫ (িাঁচ) টি সকৌিলগি 

উরেশ্য মনর্ টা ণ ক রি িা রি। সুিাসন/সংস্কা মূলক কার্ টক্রি িাস্তিায়রন  ের্ন্ িমন্ত্রিম ষদ মিভাগ কতৃকটক মকছু ‘সকৌিলগি 

উরেশ্য’ এিং সংমিষ্ট কার্ টক্রি ও লক্ষেিাৈা মনর্ টা ণ কর  মদরি িার  র্া ‘আিমশ্যক সকৌিলগি উরেশ্য’ নারি িম মচি েরি। 

এসকল ‘আিমশ্যক সকৌিলগি উরেশ্য’ সকল িন্ত্রণালয়/মিভারগ  ের্ন্ সিভারি প্ররর্ােে েরি।  

দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  কার্ টালয়সমূরে  কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ 

দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  কার্ টালয়সমূে মূলি সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মিভারগ  রূিকল্প, অমভলক্ষে ও সকৌিলগি 

উরেশ্যসমূে িাস্তিায়রন  ের্ন্ কাে কর । এসকল অমিসসমূে সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মিভারগ  রূিকল্প, অমভলক্ষে ও সকৌিলগি 

উরেশ্যসমূরে  আরলারক মনে মনে রূিকল্প, অমভলক্ষে ও কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ মনর্ টা ণ ক রি। কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ মূলি 

সিোিীয় কার্ টক্রিসমূেরক একটি মনমদ টষ্ট cluster-এ অন্তর্ভ টি ক রি।  এসকল অমিসসমূরে  এমিএ-সি আিমশ্যক 

সকৌিলগি উরেশ্য ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ’ নারি িম মচি েরি এিং এরক্ষরৈ ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক 

কি টসম্পাদন সো দা ক ণ’ মির ানারি িমন্ত্রিম ষদ মিভাগ কতৃকটক মনর্ টাম ি একটি কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ থাকরি।    

কার্ িাবর্ি (Functions) 

একটি স কাম  অমিরস  প্রধান কার্ িাবর্ি এখারন র্ির্পবদ্ধ এ কির্ি হর্ব। কার্ ির্বর্ধর্ািা (Rules of Business)-এি 

িির্সি-১ (Allocation of Business)-এ বর্ণ িি কার্ িাবর্িি র্ভর্ত্তর্ি র্িণািয়/র্বভার্গি কার্ িাবর্িি িার্িকা প্রস্তুি কির্ি 

হর্ব। দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  সক্ষরৈ সংমিষ্ট আইন/মিমর্ ও স কাম  আরদি দ্বা া মনর্ টাম ি কার্ টািমল সংরক্ষরি 

উরেখ ক রি েরি।  



 

 

৪ রসকিন-২: কার্ িক্রর্সমূর্হি চূড়ান্ত িিািি/প্রভাব 

 রসকিন-২ এ স কাম  অমিসসমূে সসকিন-৩ এ িমণ টি মিমভন্ন কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি র্াধ্যর্র্ রর্ সকি চূড়ান্ত 

িিািি (end result or outcome) অেিন কির্ি িায় রসগুর্ি উর্েখ কির্ব। উদাে ণস্বরূি িলা র্ায় প্রমিটি ঘর  

মন িমিন্ন ও িানসম্পন্ন মিদুেৎ সসিা সিৌৌঁরছ সদয়া মিদুেৎ মিভারগ  একটি অর্ন্িি লক্ষে র্া িে িা দীঘ টরিয়ারদ অসংখ্য 

কার্ টক্রি সম্পরন্ন  ির  অমেটি েরি। এরূি লক্ষে অেটরন আরলাচে অথ টিছ  ির্ টন্ত সম্ভাব্য অগ্রগমি সসকিন-২ এ উরেখ ক রি 

েরি। সসকিন-২ এ লক্ষেিাৈা/চূড়ান্ত িলািল সরি টাচ্চ ০৩ (মিন) েরি ০৪ (চা )টি  িরে সীর্াবদ্ধ এ থাকাই িা্ছননীয়। রূপকল্প 

এবং অর্ভির্ক্ষযি ন্যায় চূড়ান্ত িিািিও বছি বছি পর্িবিিন কিা সর্ীিীন নয়।  

 

৫ রসকিন-৩: কি টসম্পাদন িম কল্পনা  

কিার্-১: রকৌিিগি উর্েশ্য/ কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ 

রসকিন-১ এ বর্ণ িি রকৌিিগি উর্েশ্যসমূহ/ কি টসম্পাদরন  সক্ষৈ রসকিন-৩ এি কিার্-১ এ উরেখ ক রি হর্ব। 

কর্ িসম্পাদন সব ির্র্াট ১০০ নম্বর   (weight) র্ভর্ত্তর্ি পর্ির্াপ কিা হর্ব। এই ১০০ নম্বর   র্র্ধ্য সংমিষ্ট অমিরস  

রকৌিিগি উর্েশ্যসমূর্হি/কি টসম্পাদন সক্ষরৈ  েন্য ৭০ নম্বি এবং আবর্শ্যক রকৌিিগি উর্েশ্য/সুিাসন ও সংস্কা মূলক 

কি টসম্পাদন সক্ষরৈ  ের্ন্ ৩০ নম্বি র্নধ িার্িি থাকর্ব। 

কিার্-২: রকৌিিগি উর্েসশ্য /কি টসম্পাদন সক্ষরৈ  র্ান 

রকৌিিগি উর্েশ্যসমূহ/ কি টসম্পাদরন  সক্ষৈসমূে গুরুত্ব ও িাৎপর্র্ িি ক্রর্ানুসার্ি  উর্েখ কির্ি হর্ব। রসর্ক্ষর্ত্র, 

অর্ধকিি গুরুত্বসম্পন্ন উর্ের্শ্যি/রক্ষরৈ  র্ান রবর্ি হর্ব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন উর্ের্শ্যি/রক্ষরৈ  র্ান কর্ হর্ব। রকৌিিগি 

উর্েশ্যসমূর্হি/কি টসম্পাদন সক্ষরৈ  র্র্ধ্য র্ানবণ্টর্নি রক্ষর্ত্র র্ার্ি ভািসাম্য ির্ক্ষি হয় িা র্নর্িি কির্ি হর্ব।  

কিার্-৩: কার্ িক্রর্ 

এর্পএ’ি সবর্ির্য় গুরুত্বপূণ ি অংি performenceধর্ী কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ। র্িণািয়/র্বভাগ কার্ িক্রর্ র্নধ িাির্ণ 

‘Allocation of Business’ অনুস ণ ক রি। এছাড়াও স কার   মিমভন্ন িম কল্পনা/আইন/নীমি/সার্কটলা /প্রকরল্প  

আরলারক অথ টিছর   প্ররদয় িারের্ অনুর্ায়ী সংমিষ্ট অমিরস  লক্ষিাৈা মনর্ টা ন ক রি েরি। প্রর্িটি রকৌিিগি 

উর্েশ্য/কি টসম্পাদন সক্ষৈ পূির্ণি ির্ক্ষয সংমিষ্ট অমিস প্রর্য়ােনীয় কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ কিসি। কখর্না কখর্না একটি 

রকৌিিগি উর্ের্শ্যি/কি টসম্পাদন সক্ষরৈ  র্বপিীর্ি এক বা একার্ধক কার্ িক্রর্ও থাকর্ি পার্ি। উর্েখ্য, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন 

চুর্ির্ি উন্নয়ন ও পর্িিািন বার্ের্টি সর্ব িাত্তর্ ব্যবহাি র্নর্িিকির্ণি পািাপার্ি রসবাি র্ান দ্র্দ্ধ এর্ি সহায়ক িথা 

িিািিধর্ী কর্ িসংস্কৃর্ির্ক উৎসাহ প্রদান কর্ি এরূপ কার্ িক্রর্র্কও অন্তর্ভ িি কিা র্ার্ব। রসর্ক্ষর্ত্র সংমিষ্ট অমিরস  ের্ন্ 

ি ােকৃি অর্থ িি সর্ব িাত্তর্ ব্যবহাি র্নর্িি কিাি ির্ক্ষয র্থাসর্র্য় প্রকল্প সম্পন্ন কিা এবং প্রকর্ল্পি গুণগি র্ান র্নর্িি কিা 

সংক্রান্ত কার্ িক্রর্র্ক গুরুত্ব সহকার্ি অন্তর্ভ িি কির্ি হর্ব। মিগি অথ টিছর   এমিএ-সি উরেখ ক া অসিাপ্ত কার্ টক্রিসমূে 

ির   অথ টিছর   এমিএ-সি উরেখ থাকরি েরি। ক্ষুদ্র িা রুটিনর্িী কাে সর্িন সভা/রিলা আরয়ােন, িৈ োম , িম দি টন 

ইিোমদ র্থাসম্ভি িম ো  কর  িলািলর্িী কাে সর্িন প্রদি েনরসিা  িারনান্নয়ন, মসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন, প্রকল্প সিামপ্ত,  ােস্ব 

আদায় বৃমদ্ধ, নীমি/আইন/িম কল্পনা ইিোমদ দমলল প্রণয়ন, আন্তেটামিক/োিীয় ইরভরন্ট অংিগ্রেরণ /আরয়ােরন  িরল 

অমেটি িলািল ইিোমদ উরেখ ক রি েরি।  

কিার্-৪: কর্ িসম্পাদন সূিক 

কিার্-৩ এ বর্ণ িি প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি েন্য এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূিক র্নধ িািণ কির্ি হর্ব, র্া দ্বািা বছি 

রির্ষ উি কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি অগ্রগর্ি পর্ির্াপ কিা র্ার্ব। কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ র্নধ িাির্ণি রক্ষর্ত্র রর্ রকান িকর্ 

ত্রদ্বিিা পর্িহাি কিা সর্ীিীন হর্ব। 

কিার্-৫: গণনা িদ্ধমি 

 কি টসম্পাদন সূচরক  িম িাি ক া  চা টি িদ্ধমি এমিএ-সি উরেখ আরছ; র্থা- সিমষ্ট, গড়, িাম খ ও 

ক্রিপুমঞ্জভূি। এমিএ প্রণয়নকারল কি টসম্পাদন সূচরক  মিি ীরি প্ররর্ােে গণনা িদ্ধমি অিেন্ত সিকটিা  সরে মনর্ টা ণ 



 

 

ক রি েরি। একটি সূচরক  সকল ত্রৈিামসরক  অেটন সর্ গণনা িদ্ধমি  িােরি িামষ টক অেটরন প্রমিিমলি েরি সসই গণনা 

িদ্ধমি উি সূচরক  ের্ন্ মনর্ টা ণ ক রি েরি। মনরে মিমভন্ন গণনা িদ্ধমি ব্যিোর   উদাে ণ সদয়া েল: 

সিমষ্ট ও গড়: র্ া র্াক সকান স কাম  অমিস কতৃকটক চা টি ত্রৈিামসরক প্রদি প্রমিক্ষরণ  সংখ্যা র্থাক্ররি ১০, ১৫, 

২০ ও ২৫। ঐ স কাম  অমিস িছর  সি টরিার্ প্রদি প্রমিক্ষণরক এমিএ’  িামষ টক অেটন মেসারি প্রদি টন ক রি চাইরল গণনা 

িদ্ধমি ‘সিমষ্ট’ মনর্ টা ণ ক রি। এই িদ্ধমিরি অেটন েরি ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অি মদরক ঐ অমিস র্মদ িামষ টক অেটন 

মেসারি প্রমি ত্রৈিামসরক গরড় প্রদি প্রমিক্ষণরক প্রদি টন ক রি চায় িরি গণনা িদ্ধমি ‘গড়’ মনর্ টা ণ ক রি েরি। এই 

িদ্ধমিরি অেটন েরি (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অথ টাৎ প্রমি ত্রৈিামসরক গরড় ২০ টি প্রমিক্ষণ প্রদান ক া েরয়রছ। িারের্ 

প্রামপ্ত ও কি টসম্পাদরন  সুমির্া মিরিচনায় ‘গড়’ অথিা ‘সিমষ্ট’ গণনা িদ্ধমি মনর্ টা ণ ক রি েরি। িরি সর্সকল অেটনরক 

িিক া োর  অথ টাৎ percentage (%) একরক সদখারনা েয় সসসকল সূচরক  গণনা িদ্ধমি ‘গড়’ েওয়াই সিীচীন। এরক্ষরৈ 

‘সিমষ্ট’ গণনা িদ্ধমি গ্রেণ ক রল িছ  সিরষ অেটন ১০০% এ  সিমি েওয়া  সম্ভািনা থারক। 

 িাম খ: সর্সকল কাে সকান মনমদ টষ্ট িাম রখ  িরে সম্পাদরন  লক্ষেিাৈা মনর্ টা ণ ক া েয় সসসকল কারে  গণনা 

িদ্ধমি িাম খ মনর্ টা ণ ক রি েরি। এরক্ষরৈ সকল ত্রৈিামসক প্রমিরিদরন একই িাম খ প্রদান ক রি েরি এিং সি টরিষ 

ত্রৈিামসরক প্রদি িাম খই চূড়ান্ত িামষ টক অেটন মেসারি মিরিমচি েরি।   

 ক্রিপুমঞ্জভূিঃ এই গণনা িদ্ধমি ‘সিমষ্ট’ গণনা িদ্ধমি  িরিাই িরি এরক্ষরৈ পূরি ট  ত্রৈিামসরক  অেটন ি িিী 

ত্রৈিামসরক  অেটরন  সারথ সর্াগ ক রি েরি। এভারি সি টরিষ অথ টাৎ চতুথ ট ত্রৈিামসরক প্রদি িথ্যই চূড়ান্ত অেটন মেসারি 

মিরিমচি েরি। র্ া র্াক সকান সূচরক  মিি ীরি ১ি ত্রৈিামসরক অেটন ৫, ২য় ত্রৈিামসরক অেটন ৩, ৩য় ত্রৈিামসরক অেটন ৪ 

এিং ৪থ ট ত্রৈিামসরক অেটন ৬।  ক্রিপুমঞ্জভূি গণনা িদ্ধমি  আওিায় এরক্ষরৈ ১ি ত্রৈিামসরক  অেটন েরি ৫, ২য় ত্রৈিামসরক  

অেটন ১ি ত্রৈিামসরক  সরে ক্রিপুমঞ্জভূি েরয় ৩+৫=৮ েরি, ৩য় ত্রৈিামসরক অেটন ২য় ত্রৈিামসরক  সরে ক্রিপুমঞ্জভূি েরয় 

৮+৪=১২ েরি এিং ৪থ ট ত্রৈিামসরক অেটন ৩য় ত্রৈিামসরক  সরে ক্রিপুমঞ্জভূি েরয় ১২+৬=১৮ েরি। এরক্ষরৈ িামষ টক অেটন 

েরি ৪থ ট ত্রৈিামসরক  অেটন অথ টাৎ ১৮। উরেখ্য, APAMS সফ র্ওয়োর   িােরি ক্রিপুমঞ্জভূি গণনা িদ্ধমি প্ররয়ারগ  সিয় 

সকল কোলর্করলিন ম্যানুয়ামল সফ র্ওয়োর  প্রদান ক রি েরি। অথ টাৎ এই গণনা িদ্ধমি মসরলট ক রল সফ র্ওয়ো  মনে েরি 

সকান কোলর্করলিন কর  না; িরি ২য় ত্রৈিামসরক প্রদি িথ্য অর্ টিামষ টক অগ্রগমি মেসারি এিং ৪থ ট ত্রৈিামসরক প্রদি িথ্য 

চূড়ান্ত অেটন মেসারি মিরিচনা কর ।   

কলাি ৬: একক 

কর্ িসম্পাদন সূির্কি িক্ষযর্াত্রা পর্ির্ার্পি একক (unit) এই কিার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব।   

কিার্ ৭: কর্ িসম্পাদন সূিসক  র্ান   

রকান রকৌিিগি উর্ের্শ্যি র্বপিীর্ি একার্ধক কার্ িক্রর্ থাকর্ি প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়র্নি 

েন্য এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূিক থাকর্ব এবং প্রর্িটি কর্ িসম্পাদন সূির্কি একটি র্নধ িার্িি র্ান থাকর্ব। র্বর্ভন্ন 

কর্ িসম্পাদন সূির্কি র্ান এর্নভার্ব র্নধ িািণ কির্ি হর্ব র্ার্ি সবগুর্ি কর্ িসম্পাদন সূির্কি রর্াট র্ান সংর্িষ্ট রকৌিিগি 

উর্ের্শ্যি র্বপিীর্ি বিােকৃি র্ার্নি সর্ান হয়। 

কিার্-৮ ও ৯: এই কলািদ্বরয় র্থাক্ররি র্বগি দুই অথ িবছর্িি প্রকৃি অেিন উরেখ ক রি েরি। মিগি িছর   এমিএ’  

মূল্যায়ন প্রমিরিদরন প্রদমি টি প্রকৃি অেটরন  সরে কলাি ৮-এ প্রদমি টি প্রকৃি অেটরন  সািঞ্জস্য থাকরি েরি।  

কিার্-১০-১৪: িক্ষযর্াত্রা/ মনণ টায়ক 

িক্ষযর্াত্রা হর্ে কর্ িসম্পাদন (performance) উন্নয়র্নি িার্িকাির্ি। সুিিাং িক্ষযর্াত্রা একইসর্ে অেিনর্র্াগ্য 

এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উর্িি। িক্ষযর্াত্রাসমূহর্ক র্নম্নরূপ ৫ দিা রের্ি র্বন্যস্ত কির্ি হর্ব: 

অসাধািণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ িির্ি র্ান িির্ি র্ার্নি র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 



 

 

 িক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি রক্ষর্ত্র র্বগি অথ িবছর্িি অেিনর্ক িির্ির্ান র্বর্বিনা কর্ি আর্িািয অথ িবছর্িি বার্ষ িক 

কর্ িসম্পাদন চুর্িি ‘িির্ি র্ান’ কিার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। উি অেির্নি রির্য় কর্ রকার্না অেিন ‘িির্ি র্ার্নি র্নর্ম্ন’ি 

কিার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। কর্ িসম্পাদন সূির্কি র্বপিীর্ি িক্ষযর্াত্রাসমূহ গার্ণর্িকভার্ব র্নধ িার্িি হর্ব না। উদাহিণস্বরূপ 

রকান কর্ িসম্পাদন সূির্কি র্বপিীর্ি ৬০% এি কিার্র্ িক্ষযর্াত্রা ৬ র্নরুপণ কিা হর্ি ৭০% এি কিার্র্ িা ৭ র্নধ িািণ না 

কর্ি ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ িািণ কিা রর্র্ি পার্ি। রের্ি উর্ের্খি িিকিা নম্বি রকবির্াত্র কর্ িসম্পাদন মূল্যায়র্নি রক্ষর্ত্র 

ব্যবহৃি হর্ব। উর্েখ্য, রকান কর্ িসম্পাদন সূির্কি িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি প্রকৃি অেিন ৬০%-এি র্নর্ি হর্ি প্রাপ্ত র্ান ০ (শূন্য) 

ধিা হর্ব । িক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি রক্ষর্ত্র পূব িবিী দুই বছর্িি প্রকৃি অেিন ও অেির্নি প্রদ্র্দ্ধ এ, অথ িবছর্িি বার্েট বিাে, সংমিষ্ট 

অমিরস  সক্ষর্িা এবং র্বিাের্ান বাস্তবিা র্বর্বিনা কির্ি হর্ব। 

কিার্-১5 ও১6:  র্বর্বিয অথ িবছর্িি পিবিী দুই অথ িবছর্িি প্রর্ক্ষর্পি িক্ষযর্াত্রা কিার্ ১5 ও ১6-এ প্রদি িন কির্ি হর্ব। 

প্রকর্ল্পি রক্ষর্ত্র প্রকল্প দর্ির্ি উর্ের্খি িক্ষযর্াত্রা র্িখর্ি হর্ব। অন্যান্য রক্ষর্ত্র র্বগি অথ িবছিসমূর্হি প্রকৃি অেির্নি স্থাএ 

সার্ঞ্জস্য রির্খ প্রর্ক্ষপন র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।      

৬ সংর্র্ােনী-১: িব্দসংর্ক্ষপ 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ি ব্যবহৃি র্বর্ভন্ন িব্দসংর্ক্ষর্পি পূণ িরূপ সংর্র্ােনী-১ এ সর্ন্নর্বি কির্ি হর্ব। 

িব্দসংরক্ষি িণ টিালা  ক্রিানুসার  মলখরি েরি। এরক্ষরৈ িাংলা ও ইংর েী িব্দসংরক্ষরি  ের্ন্ পৃথক সা ণী প্রস্তুি ক রি 

েরি।  

৭ সংর্র্ােনী-২:  কম িসম্পােন ব্যবস্থািনা ও রথমর্াণক্ 

 সংর্র্ােনী-২ এ  কলাি-২ ও ৩ এ  কার্ টক্রি ও সূচকসমূে রসকিন-৩ এ  অনুরূি েরি। কলাি-৪ এ উি কার্ টক্রি 

িাস্তিায়রন  সরে সংমিষ্ট িাখা, অমর্িাখা, অনুমিভারগ  নাি উরেখ ক রি েরি। কলাি-৫ এ প্রমিটি সূচরক  অেটরন  

সিরক্ষ কী প্রিাণক প্রদান ক া েরি িা উরেখ ক রি েরি।   

৮ সংর্র্ােনী-৩: অন্য অপিলসর সলে সংপিষ্ট কম িসম্পােি সূিক্সমূহ  

কর্িপয় রক্ষর্ত্র রকান রকান স কাম  অমিরস  কর্ িসম্পাদর্নি সিিিা সিকার্িি অন্য এক বা একার্ধক অমিরস  

কর্ িসম্পাদর্নি ওপি র্নভিি কর্ি। উদাহিণস্বরূপ, কয়লামভমিক র্বদুযৎ রকর্েি র্াধ্যর্র্ র্বদুযৎ উৎপাদর্নি রক্ষর্ত্র র্বদুযৎ 

র্বভাগ, জ্বািার্ন ও খর্নেসম্পদ র্বভাগ, রিিপথ র্িণািয়, রনৌ-পর্িবহণ র্িণাির্য়ি ওপি র্নভিিিীি। র্বদুযৎ উৎপাদর্নি 

কার্ঙ্ক্ষি িিািি অেির্নি েন্য এ সকি র্িণািয়/র্বভাগর্ক দি র্হসার্ব কাে কির্ি হয়; একক রকান প্রর্িষ্ঠান র্হসার্ব 

নয়। এসকি কার্েি রক্ষর্ত্র সংর্িষ্ট র্িণািয়/র্বভাগসমূহ র্নর্ের্দি র্র্ধ্য আর্িািনাি র্াধ্যর্র্ র্নে র্নে র্িণািয়/র্বভার্গি 

িক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কর্ি রনর্ব। অন্য স কাম  অমিরস  র্নকট প্রিযার্িি সহায়িা এবং কর্িপয় র্নধ িার্িি কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি সিিিাি রক্ষর্ত্র অন্য স কাম  অমিরস  ওপি র্নভিিিীিিাি র্বষয়টি সংর্র্ােনী-৩ এ উর্েখ কির্ি হর্ব।  

৯ সংরর্ােনী ৪: সর্সকল নীমি/িম কল্পনা  আরলারক কি টসম্পাদন িম কল্পনা প্রস্তুি ক া েরয়রছ 

এই সংরর্ােনীটি শুধুিাৈ িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ-সি থাকরি। এখারন মিমভন্ন োিীয় নীমি/ িম কল্পনা ও 

িন্ত্রণালরয়  মনেস্ব নীমি/িম কল্পনা  প্রমিিলন এমিএ’  সকান সকান কার্ টক্ররি প্রমিিমলি েরয়রছ িা উরেখ ক রি েরি।  

১০ সংরর্ােনী ৫-৯: োিীয় শুদ্ধাচা  সকৌিল, অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা, সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি, ই-গভর্ন্টান্স ও উদ্ভািন এিং 

িথ্য অমর্কা  কি টিম কল্পনাসমূে িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন িদ্ধমি  

সংরর্ােনী ০৫ েরি ০৯ ির্ টন্ত োিীয় শুদ্ধাচা  সকৌিল, অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা, সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি, ই-

গভর্ন্টান্স ও উদ্ভািন এিং িথ্য অমর্কা  কি টিম কল্পনাসমূে িমন্ত্রিম ষদ মিভাগ কতৃকটক মনর্ টা ণ ক া েরি। সংমিষ্ট অমিস 

শুধুিাৈ প্রদি লক্ষেিাৈা অনুর্ায়ী িাস্তিায়ন মনমিি ক রি। কি টিম কল্পনাসমূে এমিএ-সি সংযুি ক রি েরি। 



 

 

িম মিষ্ট ‘গ’ 

িামষ টক কি টসম্পাদন চুমি  ত্রৈিামসক/অর্ টিামষ টক/িামষ টক অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কার্ টালরয় সপ্র রণ  ছক 

(এমিএএিএস সির্ওয়ো  ব্যিো  কর  না এিন কার্ টালরয়  ের্ন্ প্ররর্ােে) 

 

কি টসম্পাদন 

সক্ষৈ 

সক্ষরৈ  

িান 

কার্ টক্রি সূচক সূচরক  

িান 

লক্ষেিাৈা 

(অসার্া ণ) 

একক  ১ি 

ত্রৈিামসরক 

অগ্রগমি 

২য় 

ত্রৈিামসরক 

অগ্রগমি 

অর্ টিামষ টক 

অগ্রগমি 

(১ি+২য়) 

৩য় 

ত্রৈিামসরক 

অগ্রগমি 

৪থ ট 

ত্রৈিামসরক 

অগ্রগমি 

িামষ টক চুড়ান্ত 

অগ্রগমি 

(১ি+২য়+৩য়+৪থ ট) 

দািীকৃি 

নম্ব  

প্রদি 

প্রিাণক 

               

               

               

               

               

 

 

       সি টরিার্ দািীকৃি নম্ব   



 

 

 

িম মিষ্ট ‘ঘ’  

এমিএ’  স লীকৃি কাঠারিা  

 

 

 

িন্ত্রণালয়/মিভাগ/দপ্ত /সংস্থা/িাঠ ির্ টারয়  অমিস ব্যিীি  

অর্ন্ সর্ সকান স কাম  অমিরস ব্যিোর   ের্ন্ প্রস্তামিি এমিএ কাঠারিা 

(রর্িনঃ স কাম  ব্যাংক, মিক্ষা প্রমিষ্ঠান ইিোমদ)  



 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

(এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিস) 

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

এবং 

 

(ঊর্ধ্ি ন ক্র্তিিে) 

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

এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০….. - ৩০ জুি, ২০…. 



 

 

সূসিপত্র 

 

পবষে  পৃষ্ঠা নং 

ক্র্ িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র  

রথমস্তাবনা  

সসকশি ১: সাধারণ কার্ িাবসল  

সসকশি ২: ক্র্ িসম্পাদন িপরক্ল্পনা  

সংলর্াজনী ১:  শব্দসংলেি  

সংলর্াজনী ২: কম িসম্পােি সূিদকর পসরমাপ পিসত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর ক্র্ িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র 

 

 

সাম্প্রপ ক্ অজিন, িযালেঞ্জ এবং ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা 

 

 সাম্প্রপ ক্ বেরসেরলহর (৩ বের) রথমধান অজিনসেরহ 

 সর্স্যা এবং িযালেঞ্জসেরহ 

 ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. অ িবেলরর সম্ভাব্য রথমধান অজিনসেরহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

রথমস্তাবনা 

 

প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা দ্সি, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার সিসিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

 

(এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী, অপিলসর নার্) 

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

 

এবাং 

 

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

(ঊর্ধ্ি ন অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী, অপিলসর নার্) 

 

এর মদে ……সালের……র্ালসর .........................তাসরদে এই বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি  

স্বাক্ষসরত হল।   

 

এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:  



 

 

সসকশি ১: 

 

 এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসরর সাধারণ কার্ িাবসল 

 

১.১  সাধারণ কার্ িাবসলিঃ 

 ক)  

 ে) 

 গ) 

 ... 



 

 

সসকশি ২ কি টসম্পাদন িম কল্পনা 

ক্র্ িসম্পাদলনর যেত্র মাি 

 

ক্ার্ িক্রর্ 

 

কম িসম্পােি  

সূিক 

েণনা িদ্ধপ  

 

 

একক 

 

কম িসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

 প্রকৃত অজিি 

(পবে  দুই অ িবেলরর) 

……অ িবেলরর লক্ষযমাত্রা/পনণ িােক্ 

 

প্রদক্ষপণ 

(আোর্ী দুই অ িবেলরর) 

 

  

অসািারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম িলসত 

মাি 

িলসত 

মাদির 

সিদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর ক্ার্ িক্রর্ (১০০ নম্বর)  

[১] ……                 

[২] ……                

[৩] ……                

                

                

                

  



 

 

আসম, (এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী, অপিলসর নার্),  পহলসলব 

(ঊর্ধ্ি ন অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী, অপিলসর নার্) সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই 

চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি সদিষ্ট থাকব।  

 

আসম, (ঊর্ধ্ি ন অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী, অপিলসর নার্) পহলসলব  (এপিএ 

রথমস্তু ক্ারী অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী, অপিলসর নার্) এর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ 

এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্াসগতা প্রোি করব। 

 

 

স্বাক্ষসরত: 

 

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

এপিএ রথমস্তু ক্ারী অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী       তাসরে                                              

অপিলসর নার্ 

 

 

 

 

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

ঊর্ধ্ি ন অপিলসর রথমধান ক্র্তিিলের িদবী         তাসরে  

 অপিলসর নার্ 

 

 

 

 

 

 



 

 

সংলর্াজনী-১ শব্দসংলেি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

সংলর্াজনী- ২: কম িসম্পােি সূিদকর পসরমাপ পিসত 

 

ক্রসমক 

িম্বর 

ক্ার্ িক্রর্ কম িসম্পােি সূিক ক্র্ িসম্পাদন েেযর্াত্রা 

অজিলনর প্রমাণক 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

িম মিষ্ট ‘ঙ’  

২০২২-২৩ অথ িবছর্িি  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুমি মূল্যায়ন র্নর্দ ির্িকা  

 

সার্া ণ মনরদ টিািলী  

১) প্রমিটি কি টসম্পাদন সূচরক  অেটরন  সিরক্ষ প্রিাণক দামখল ক রি েরি; 

২) সকারনা সূচরক  অেটরন  সিরক্ষ প্রিাণক দামখল ক া না েরল সূচকটিরি অেটন সনই িরি ট মিরিমচি েরি; 

৩) সকল প্রিাণরক িদসংমিষ্ট কি টকিটা  স্বাক্ষ  থাকরি েরি; স্বাক্ষ মিেীন প্রিাণক মিরিচনা ক া েরি না; 

4) সর্ সিস্ত সূচরক  প্রিাণরক  সংখ্যা/িম িাণ অরনক সিমি সস সিস্ত সূচরক  প্রিাণক মেসারি প্রাথমিকভারি একর্া 

সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি; 

৫) দািীকৃি অেটরন  সরে প্রিাণক সািঞ্জস্যপূণ ট েরি েরি; 

৬) িছ রিরষ সিস্ত সূচরক  অেটনরক প্রিেয়ন কর  িন্ত্রণালয়/মিভারগ  মসমনয়  সমচি/সমচি িরোদরয়  সভািমিরত্ব 

একটি সভা আরয়ােন ক রি েরি। ঐ সভা  কার্ টমিি ণীটি আলাদাভারি িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ দামখল ক রি েরি। 

উরেখ্য সর্, এ কার্ টমিি ণীটি সকারনা মনমদ টষ্ট সূচরক  প্রিাণক মেসারি মিরিচনা ক া েরিনা; 

৭) সুিাসনমূলক কার্ টক্রিসমূরে  (োিীয় শুদ্ধাচা  সকৌিল, অমভরর্াগ প্রমিকা  ব্যিস্থা, সসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি, ই-

গভর্ন্টান্স ও উদ্ভািন এিং িথ্য অমর্কা ) প্রিাণক এমিএ মনরদ টমিকায় প্রদি মনরদ টিনা সিািারিক ত্রিম  ক রি েরি 

এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ  সংমিষ্ট িাখায় সপ্র ণ ক রি েরি; 

8) প্রমিটি সূচরক  প্রদি প্রিাণরক  মিস্তাম ি মিি ণী স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/মিভারগ/সংমিষ্ট দপ্তর  সং ক্ষণ ক রি েরি। 

িমন্ত্রিম ষদ মিভাগ প্ররয়ােরন সর্রকারনা সূচরক  মিস্তাম ি প্রিাণক চাইরি িা রি; 

৯) িামষ টক স্বমূল্যায়ন প্রমিরিদন দামখরল  সিয় একটি সূচরক  পুর া িছর   অেটরন  সিরক্ষ প্রিাণক একরৈ 

(ষান্মামসক িা অর্ন্ ত্রৈিামসরক দামখল ক া েরলও) দামখল ক রি েরি। 

এমিএএিএস সির্ওয়ো  ব্যিো  সংক্রান্ত 

১০) সম্প্রমি এমিএএিএস সির্ওয়োর  প্রিাণরক  সরিাচ্চট আকা  ২ সিগািাইরর্  স্থরল ৫ সিগািাইর্ মনর্ টা ণ ক া 

েরয়রছ। কারেই এমিএএিএস সির্ওয়োর   িােরি সরিাচ্চট ৫ সিগািাইর্ ির্ টন্ত প্রিাণক দামখল ক া র্ারি; এ  সিমি 

সাইরে  সকান প্রিাণরক  সক্ষরৈ অেটরন  একটি সািাম  মির্ প্রিাণক মেসারি দামখল ক রি েরি;  

১১) স্বমূল্যাময়ি প্রমিরিদন সির্ওয়োর  দামখরল  সক্ষরৈ সকল প্রিাণক এমিএএিএস সির্ওয়োর   িােরি দামখল 

ক রি েরি। সির্ওয়ো  ব্যিীি অর্ন্রকারনা িােরি প্রিাণক সপ্র ণ ক া র্ারিনা;  

১২) একটি সূচরক  প্রিাণরক একামর্ক ডর্করিন্ট থাকরল িা সিমন্বি কর  একটি মিমডএি আকার  আিরলাড ক রি 

েরি; 

 

 



 

 

প্রকল্প সংক্রান্ত 

১৩) প্রকরল্প  িােরি অমেটি সকল সূচরক  প্রিাণক মেসারি অেটরন  সিরক্ষ সংমিষ্ট প্রকরল্প  ‘প্রকল্প-িম চালরক ’ 

প্রিেয়ন-িৈ এিং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) এ   সভা  

কার্ টমিি ণী প্রদান ক রি েরি। কার্ টমিি ণীরি সংমিষ্ট সূচরক  চূড়ান্ত অেটন সুেষ্টভারি উরেখ থাকরি েরি এিং 

অেটরন  ‘অেমভমিক মিি ণ’ দামখল ক রি েরি; 

১৪) র্মদ সর্ৌমিক কা রণ সকারনা প্রকরল্প  PSC/PIC সভা জুন িারস আরয়ােন ক া সম্ভি না েয়, সসরক্ষরৈ ঐ 

অথ টিছর   সিষ ত্রৈিামসরক আরয়ামেি PSC/PIC সভা  কার্ টমিি ণী (ঐ সিয় ির্ টন্ত অেটরন  সুমনমদ টষ্ট মিি ণসে) 

এিং অথ টিছ  সিরষ অেটরন  সিরক্ষ সংমিষ্ট প্রকল্প-িম চালরক  প্রিেয়ন দামখল ক রি েরি; 

আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা/িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  িােরি অমেটিব্য সূচকসমূে 

১৫) সর্সকল সূচরক  লক্ষেিাৈা আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা/িাঠ ির্ টারয়  অমিরস  িােরি অমেটি েরি সসসকল সূচরক  

লক্ষেিাৈা অেটরন  মিষরয় প্ররয়ােনীয় িথ্যামদ  মিি ণসে সংমিষ্ট দপ্ত /সংস্থা প্রর্ান কতৃকটক স্বাক্ষম ি প্রিেয়ন দামখল 

ক রি েরি। 

সভা/অনলাইন সভা/মভমডও কনিার ন্স আরয়ােন 

১৬) এক্টি সভা/অনোইন সভা আলোজলনর যেলত্র ঐ সভার ক্ার্ িপববরণী দাপিে ক্রল  হলব। রথমলর্াজযলেলত্র 

ক্ার্ িপববরণী দাপিে ক্রা সম্ভব না হলে যরক্র্ ি যনাটস অব পর্সক্াশন দাপিে ক্রল  হলব;  

১৭) এক্াপধক্ সভা/অনোইন সভা আলোজলনর যেলত্র রথমর্াণক্ পহসালব প্রাথমিকভারি িদসংমিষ্ট কি টকিটা কতৃকটক 

স্বাক্ষম ি একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। উি সািাম  মিরর্ সভা/অনোইন সভা আলোজলনর িাম খ, 

মিষয়িস্তু  মিি ণ, অংিগ্রেণকা ী  সংখ্যা ও সংমিষ্ট সনাটিি/অমিস স্মা ক/অমিস আরদরি  নম্ব  উরেখ থাকরি 

েরি। সকল সভা  কার্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি; 

১৮) মভমডও কনিার ন্স আরয়ােন সংক্রান্ত সূচরক  সক্ষরৈ সংমিষ্ট অমিস আরদরি /রনাটিরি  কমি এিং 

কার্ টমিি ণী/প্রমসমডং/র কড ট অি সনার্স্ দামখল ক রি েরি; 

সভা  মসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

১৯) একটি সভা েরয় থাকরল ঐ সভা  মসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রমিরিদন দামখল ক রি েরি; 

২০) মিমভন্ন সভা  মসদ্ধান্ত িাস্তিায়রন  ো  সংক্রান্ত সূচক অেটরন  প্রিাণক মেসারি প্রাথমিকভারি সংমিষ্ট িথ্য 

সম্বমলি (সভা  িাম খ, হীেীি মসদ্ধারন্ত  সংখ্যা, িাস্তিাময়ি মসদ্ধারন্ত  সংখ্যা) িদসংমিষ্ট কি টকিটা কতৃকটক স্বাক্ষম ি 

একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। িরি এরুি সক্ষরৈ সভা  কার্ টমিি ণীসমূে প্রস্তুি  াখরি েরি। কার্ টমিি ণীরি 

পূি টিিী সভা  মসদ্ধান্ত িাস্তিায়রন  মিষয়টি সুেষ্টভারি উরেখ থাকরি েরি; 

প্রমিক্ষণ/ কি টিালা/রসমিনা / Learning Session সংক্রান্ত 

২১) একটি মনমদ টষ্ট মিষরয়  প্রমিক্ষণরক একামর্ক সূচরক  প্রিাণক মেসারি উিস্থািন ক া র্ারিনা; 

২২) প্রমিক্ষণ/কি টিালা/রসমিনা /লামন টং সসিন সংক্রান্ত সূচক অেটরন  প্রিাণক মেসারি প্রাথমিকভারি িদসংমিষ্ট 

কি টকিটা কতৃকটক স্বাক্ষম ি একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। উি সািাম  মিরর্ 

প্রমিক্ষণ/কি টিালা/রসমিনা /লামন টং সসিন-এ  িাম খ, মিষয়িস্তু  মিি ণ, ব্যময়ি েনঘন্টা, 



 

 

প্রমিক্ষণাথী /অংিগ্রেণকা ী  সংখ্যা এিং প্রমিক্ষণ/কি টিালা/রসমিনা /লামন টং সসিন সংমিষ্ট সনাটিি/অমিস 

স্মা ক/অমিস আরদরি  নম্ব  উরেখ থাকরি েরি; 

িম দি টন/িদা মক 

২৩) িম দি টন/িদা মক  লক্ষেিাৈা অেটরন  দািী ক া েরল এরূি িম দি টন/িদা মক  িথ্য সম্বমলি (িম দি টরন  

িাম খ, িম দি টরন  স্থান/সাইর্/অমিরস  নাি, িম দি টনকা ী কি টকিটা  নাি ও িদিী) একটি সািাম  মির্ দামখল 

ক রি েরি। সকল িম দি টন/িদা মক প্রমিরিদন সং ক্ষণ ক রি েরি; 

িম দি টন প্রমিরিদরন  সুিাম ি িাস্তিায়ন  

২৪) িম দি টরন  সুিাম ি িাস্তিায়রন  ো  সংক্রান্ত সূচক অেটরন  প্রিাণক মেসারি প্রাথমিকভারি সংমিষ্ট িথ্য 

সম্বমলি (িম দি টরন  িাম খ, িম দি টনকা ী কি টকিটা  নাি ও িদিী, প্রদি সুিাম রি  সংখ্যা, িাস্তিাময়ি সুিাম রি  

সংখ্যা) সংমিষ্ট কি টকিটা কতৃকটক স্বাক্ষম ি একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। িরি এরক্ষরৈ িম দি টনকৃি অমিস 

েরি সপ্রম ি প্রমিিালন প্রমিরিদরন  কমি সংমিষ্ট অমিরস সং ক্ষণ ক রি েরি; 

মদিস িালন/উদর্ািন সংক্রান্ত 

২৫) মদিস িালন/উদর্ািরন  প্রিাণক মেসারি মদিস িালন/উদর্ািরন  প্রস্তুমিমূলক সভায় হীেীি মসদ্ধান্ত এিং 

মসদ্ধারন্ত  আরলারক হীেীি কার্ টক্ররি  একটি সংমক্ষপ্ত মিি ণী দামখল ক রি েরি। এরক্ষরৈ প্রস্তুমিমূলক সভা  

কার্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি; 

অনুষ্ঠান/রিলা/সামির্/সাংস্কৃমিক অনুষ্ঠান/কনিার ন্স/ক্রীড়া প্রমিরর্ামগিা আরয়ােন ও অংিগ্রেণ 

২৬) অনুষ্ঠান/যর্ো/সাপর্ট/সাংস্কৃপ ক্ অনুষ্ঠান/ক্নিালরন্স/ক্রীড়া রথমপ লর্াপে া আলোজন সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র 

প্রস্তুমিমূলক সভায় হীেীি মসদ্ধান্ত এিং মসদ্ধারন্ত  আরলারক হীেীি কার্ টক্ররি  একটি সংমক্ষপ্ত মিি ণী দামখল ক রি 

েরি। এরক্ষরৈ প্রস্তুমিমূলক সভা  কার্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি; 

২৭) যদলশ/পবলদলশ আযোপজ  অনুষ্ঠান/যর্ো/সাপর্ট/সাংস্কৃপ ক্ অনুষ্ঠান/ক্নিালরন্স/ক্রীড়া রথমপ লর্াপে াে অংশগ্রহলণর 

যেলত্র পজও’র ক্পি, এক্াপধক্ পজও হলে অনুষ্ঠালনর ধরণ, স্থান, অনুষ্ঠালনর  াপরি এবং পজও’র  াপরি ও স্মারক্ নম্বর 

উলেিপূব িক্ সার্াপর পশট দাপিে ক্রল  হলব। উলেখ্য যর্, ইলভলে অংশগ্রহলণর সংপিষ্ট  

পস্থরপিত্র/পভপর্ও/রথমক্াশনা/রথমপ লবদন ই যাপদ সংরেণ ক্রল  হলব; 

আইন/মিমর্িালা প্রণয়ন সংক্রান্ত 

২৮) আইন/মিমর্িালা চূড়ান্ত প্রণয়রন  সক্ষরৈ সগরেরর্  কমি দামখল ক রি েরি; 

২৯) আইন/মিমর্িালা  খসড়া প্রণয়রন  সক্ষরৈ খসড়াটি সর্ সভায় অনুরিামদি েরয়রছ সস সভা  কার্ টমিি ণী দামখল 

ক রি েরি;  

৩০) র্মদ সকান মনমদ টষ্ট র্াি ির্ টন্ত (উদাে ণস্বরুি অর্ন্ সকান িন্ত্রণালরয় িিািি/রভটিংরয়  ের্ন্ সপ্র ণ) সম্পন্ন ক া 

লক্ষেিাৈা েরয় থারক, সসরক্ষরৈ ঐ িন্ত্রণালয়/মিভারগ সপ্রম ি িরৈ  কমি দামখল ক রি েরি। প্ররয়ােে সক্ষরৈ 

সনার্াংরি  সংমিষ্ট অংরি  অনুমলমি সপ্র ণ ক রি েরি; 

 



 

 

Statutory Rules and Orders (SRO)/নীপ র্াো/পনলদ িপশক্া চূড়ান্তক্রণ সংক্রান্ত 

৩১) এসআরও/নীপ র্াো/পনলদ িপশক্া চূড়ান্তক্রণ সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র সংপিষ্ট এসআরও/নীপ র্াো/পনলদ িপশক্া-র 

ক্পি দাপিে ক্রল  হলব; 

৩২) এসআরও/নীপ র্াো/পনলদ িপশক্া-র িপরর্াণ/সংখ্যা যবপশ হলে এসআরও/নীপ র্াো/পনলদ িপশক্া-র নার্, 

চূড়ান্তক্রলণর  াপরি ই যাপদ  থ্য সম্বপে  এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রল  হলব; 

র্াননীে রথমধানর্ন্ত্রীর রথমপ শ্রুপ  বাস্তবােন সংক্রান্ত 

৩৩) পবলবিয অ িবেলর রথমপ শ্রুপ  বাস্তবােলনর েেযর্াত্রা পনধ িারণ সংক্রান্ত সভার ক্ার্ িপববরণী (উদাহরণ: সর্ন্বে সভা, 

এপর্পি পরপভউ সভা ই যাপদ); 

৩৪) িপরক্ল্পনা অনুর্ােী ক্ টুকু ক্ার্ িক্রর্ বাস্তবাপে  হলেলে  ার দপ্তর/সংস্থা রথমধান ক্র্তিক্ স্বােপর  পববরণী; 

৩৫) র্াননীে রথমধানর্ন্ত্রীর ক্ার্ িােলে যরথমপর  এ সংক্রান্ত রথমপ লবদলনর ক্পি দাপিে ক্রল  হলব; 

েলবষণা/েম ি/সিীক্ষা সংক্রান্ত 

৩৬) গরিষণা/েম ি/সিীক্ষা সংক্রান্ত সূচরক  সক্ষরৈ গরিষণা/েম ি/সিীক্ষা  মির ানাি, গরিষক/ প্রমিরিদক/ 

েম িকা ক/সিীক্ষাকা ী  নাি, গরিষণা/েম ি/সিীক্ষা শুরু এিং সিামপ্ত  িাম খ (প্ররর্ােেরক্ষরৈ) উরেখপূি টক একটি 

সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। এরক্ষরৈ মূল প্রমিরিদন সং ক্ষণ ক রি েরি; 

সিরলামিি/বৃমি প্রদান সংক্রান্ত 

৩৭) সিরলামিি/বৃমি প্রদারন  িাম খ, সিরলামিি/বৃমি প্রাপ্তরদ  নাি, ঠিকানা এিং সিািাইল নম্ব সে একটি সািাম  

মির্ দামখল ক রি েরি; 

প্রকািনা সংক্রান্ত (েোন্ডবুকক/প্রমিরিদন/মিবৃমি ইিোমদ) 

৩৮) প্রমিটি প্রকািনা সংক্রান্ত সূচরক  প্রিাণরক প্রকারি  িাম খ উরেখ থাকরি েরি। প্রকারি  িাম খ উরেখ ব্যিীি 

প্রকািনা সংক্রান্ত সকান প্রিাণক গ্রেণ ক া েরি না; 

৩৯) একটি েোন্ডবুকক/প্রমিরিদন/মিবৃমি ইিোমদ সংক্রান্ত প্রকািনা েরল প্রকািনাটি  কমি দামখল ক রি েরি। 

প্রকািনাটি  আকা  ৫ সিগািাইরর্  সিমি েরল সসরক্ষরৈ প্রকািনাটি  প্রথি এক/দুই পৃষ্ঠা  ছমি (প্রকািকাল উরেখসে) 

এিং প্রকািনা সংক্রান্ত একটি statement দামখল ক রি েরি; 

৪০) একামর্ক েোন্ডবুকক/প্রমিরিদন/মিবৃমি প্রকাি সংক্রান্ত সূচরক  সক্ষরৈ প্রকামিি েোন্ডবুকক/প্রমিরিদন/মিবৃমি  িথ্য 

সম্বমলি একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। উি সািাম  মিরর্ েোন্ডবুকক/প্রমিরিদন/মিবৃমি  মির ানাি, প্রকারি  

িাম খ উরেখ ক রি েরি; 

৪১) অনলাইন প্রকািনা  সক্ষরৈ ওরয়িমলঙ্ক উরেখ ক রি েরি; 

 

 



 

 

ওরয়িসাইরর্ প্রকাি সংক্রান্ত 

৪২) মনর্ টাম ি িাম রখ সকান ডর্করিন্ট (নীমিিালা, মনরদ টমিকা, প্রমিরিদন ইিোমদ) ওরয়িসাইরর্ প্রকাি  সংক্রান্ত 

সূচরক  প্রিাণক মেসারি ডর্করিন্টটি সর্ িাম রখ ওরয়িসাইরর্/ওরয়িরিার্ টারল আিরলাড ক া েরয়রছ সস িাম রখ  

উরেখসে সংমিষ্ট অংরি  মিনির্ দামখল ক রি েসি এিং ওরয়িসাইরর্  মলঙ্ক উরেখ ক রি েরি;  

 

 

ওরয়িসাইর্/সিার্ টাল োলনাগাদ সংক্রান্ত 

৪৩) ওরয়িসাইর্/সিার্ টাল োলনাগাদক ণ সংক্রান্ত সূচরক  সক্ষরৈ (সূচরক  লক্ষেিাৈা অনুর্ায়ী) কি িাম রখ 

োলনাগাদ ক া েরয়রছ, পূরি ট কী মছল, কী কী মিষয় োলনাগাদ ক া েরয়রছ এিং সংমিষ্র্ ওরয়িমলংক উরেখপূি টক 

একটি প্রমিরিদন েিা মদরি েরি; 

আরিদরন  মভমিরি প্রদি সসিা  

৪৪) পনধ িাপর  ক্ার্ িপদবলসর র্লে আলবদন পনষ্পপত্ত সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র (উদাে ণস্বরুি ি ািি ট সসিা/মিদুেৎ 

সংরর্াগ প্রদান ইিোমদ) রথমর্াণক্ পহসালব এক্টি স্বােপর  সার্াপর পশট দাপিে ক্রল  হলব। সার্াপর পশলট রথমদত্ত যসবার 

নার্, আলবদন রথমাপপ্তর  াপরি, পনষ্পপত্তর  াপরি ও ক্  ক্ার্ িপদবলস আলবদন পনষ্পপত্ত ক্রা হলেলে  া উলেি ক্রল  

হলব; 

৪৫)  লব বহুসংখ্যক্ আলবদলনর যেলত্র এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রল  হলব। সার্াপর পশলট ঐ যসবাটির 

রথমলর্াজযলেলত্র দপ্তর/সংস্থা,পবভাে/যজো/উিলজো, র্াসপভপত্তক্ পববরণী (পনষ্পপত্তর েড় সর্ে উলেিসহ) উলেি  াক্ল  

হলব; 

৪৬) শ ক্রার পভপত্তল  আলবদন পনষ্পপত্তর হার সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র র্াসপভপত্তক্ রথমাপ্ত আলবদলনর সংখ্যা, 

পনষ্পপত্তকৃ  ও অপনষ্পন্ন আলবদলনর সংখ্যা এবং পনষ্পপত্তর হার সার্াপর পশলট উলেি ক্রল  হলব; 

৪৭) যর্ সর্স্ত আলবদন পনষ্পপত্তর যেলত্র System Generated Report িাওো র্াে, যসলেলত্র এরুি 

পরলিাট ি রথমর্াণক্ পহসালব দাপিে ক্রল  হলব; 

পনলোে সংক্রান্ত 

৪৮) পনলোে সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র শূন্য িলদর নার্, শূন্য িলদর সংখ্যা, পূরণকৃ  িযদর সংখ্যা এবং পনলোে 

আলদলশর  াপরি ও স্মারক্ নম্বর উলেি ক্লর এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রল  হলব; 

বালজট সংক্রান্ত 

৪৯) স কাম  ব্যয়/মেমডমি-  িিক া ো / িারের্ ঘার্মি ইিোমদ সংক্রান্ত সূচরক  সক্ষরৈ প্রিাণক মেসারি System 

generated iBAS++ report দামখল ক রি েরি। iBAS++ ম রিার্ ট না িাওয়া সগরল িারের্ ি াে, িারের্ 

ব্যয়, উদৃ্বি/ঘার্মি  িথ্য উরেখপূি টক একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি; 

 



 

 

ভািা/রসিা প্রদান 

5০) ভািা/রসিা প্রদান সংক্রান্ত সূচরক  সক্ষরৈ সেলা/উিরেলামভমিক ভািা/রসিা  নাি, ভািা/রসিা প্রাপ্তরদ  সংখ্যা, 

ভািা/রসিা প্রদারন  িাম খ প্রভৃমি িথ্য সম্বমলি একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। প্ররর্ােেরক্ষরৈ ভািা/রসিা 

গ্রেীিারদ  নাি-ঠিকানা স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/মিভারগ সং ক্ষণ ক রি েরি; 

সভৌি মনি টাণ কারে  অগ্রগমি (প্রকল্প ব্যিীি) 

5১) সভৌি মনি টাণ কারে  অগ্রগমি (প্রকল্প ব্যিীি) মিষয়ক দপ্ত /সংস্থা প্রর্ারন  প্রিেয়ন দামখল ক রি েরি। আংমিক 

মনি টারণ  লক্ষেিাৈা মনর্ টাম ি থাকরল কিটুর্ক মনি টাণ সম্পন্ন েরয়রছ িা  সুমনমদ টষ্ট মিি ণসে প্রমিরিদন েিা মদরি 

েরি; 

সির্ওয়ো /এোিস ত্রিম  সংক্রান্ত 

5২) সির্ওয়ো /এোিস ত্রিম  সংক্রান্ত সূচরক  সক্ষরৈ সির্ওয়ো /এোিরস  নাি, মলঙ্ক, সডরভলি ক া  িাম খ 

সম্বমলি এিং সির্ওয়ো /এোিসসমূে কার্ টক   রয়রছ িরি ট দপ্ত /সংস্থা প্রর্ারন  প্রিেয়ন দামখল ক রি েরি; 

কার্ টক্রি/রসিা চালুক ণ সংক্রান্ত  

৫৩) ক্ার্ িক্রর্/যসবা িালুক্রণ (পর্র্-যর্ পর্ে, ই-িাসলিাট ি, এনলরােলর্ে ইউপনট ই যাপদ) সংক্রান্ত সূিলক্র রথমর্াণক্ 

পহসালব সংপিষ্ট অপিস আলদলশর ক্পি দাপিে ক্রল  হলব। ক্ার্ িক্রর্/যসবাটি ক্ার্ িক্র রলেলে র্লর্ ি দপ্তর/সংস্থা রথমধালনর 

রথম যেনও এ ৎসলে দাপিে ক্রল  হলব;  

৫৪) এ ধরলনর ক্ার্ িক্রর্/যসবা এক্াপধক্ হলে িালুকৃ  ক্ার্ িক্রর্/যসবার নার্, িালুক্রলণর স্থান ও  াপরি এবং সংমিষ্ট 

সনাটিি/অমিস স্মা ক/অমিস আরদরি  নম্ব  উলেি ক্লর এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রল  হলব; 

ঠিক্াদার/িরার্শ িক্ পনলোে সংক্রান্ত 

৫৫) ঠিকাদা /ি ািি টক মনরয়াগ সংক্রান্ত সূচরক  প্রিাণক মেসারি মনরয়াগ আরদরি  কমি এিং ঠিকাদা রক কার্ টারদি 

প্রদারন  কমি (প্ররর্ােে সক্ষরৈ) দামখল ক রি েরি; 

সিরঝািা স্মা ক/ চুমি সম্পাদন সংক্রান্ত 

৫৬)  সিরঝািা স্মা ক/চুমি সম্পাদন ইিোমদ সূচরক  সক্ষরৈ রথমর্াণক্ পহসালব এক্টি স্বােপর  সার্াপর পশট দাপিে 

ক্রল  হলব। সার্াপর পশলট স্বাক্ষ কা ী িক্ষসমূরে  নাি ও িদিী (প্ররর্ােেরক্ষরৈ অমিরস  নাি), সিরঝািা 

স্মা ক/চুমি  মিষয়, স্মা ক/চুমি স্বাক্ষর   িাম খ, চুমি  সিয়াদ, চুমি কার্ টক  েওয়া  িাম খ (প্ররর্ােেরক্ষরৈ) 

উরেখ ক রি েরি; 

অমডর্ আিমি মনষ্পমি সংক্রান্ত 

৫৭) িন্ত্রণালয়/মিভাগ এিং দপ্ত /সংস্থা  অমডর্ আিমি মনষ্পমি  সক্ষরৈ একটি মদ্বিক্ষীয়/মৈিক্ষীয় সভা েরল অমডর্ 

আিমি মনষ্পমি সংক্রান্ত িরৈ  কমি দামখল ক রি েরি; 

৫৮) একামর্ক মদ্বিক্ষীয়/মৈিক্ষীয় সভা  িােরি অমডর্ আিমিসমূে মনষ্পমি েরয় থাকরল মনষ্পমি  িথ্য সম্বমলি 

একটি সািাম  মির্ দামখল ক রি েরি। সািাম  মিরর্ অমনষ্পন্ন অমডর্ আিমি  সংখ্যা, উত্থামিি অমডর্ আিমি  

সংখ্যা, মনষ্পমি  সুিাম িকৃি অমডর্ আিমি  সংখ্যা, মনষ্পমিক ণ িরৈ  স্মা ক নম্ব  ও িাম খ উরেখ থাকরি েরি; 

 



 

 

অর্ন্ার্ন্ সূচরক  সক্ষরৈ  

৫৯) এছাড়া িন্ত্রণালয়/মিভারগ  এমিএ-সি উরেমখি অর্ন্ার্ন্ মিষয়ভূি সূচরক  সক্ষরৈ কার্ টক্রি সম্পাদরন  

প্রিাণস্বরুি র্থার্থ প্রিাণক দামখল ক রি েরি। প্রিাণরক  মিষরয় সর্রকারনা প্রকা  অেষ্টিা  সক্ষরৈ স্ব-মূল্যায়ন 

প্রমিরিদন দামখরল  পূরি টই িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ  সংমিষ্ট িাখা/অমর্িাখা  সরে ি ািি ট কর  মনরি েরি। 

 

আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  এমিএ মূল্যায়ন 

৬০) িমন্ত্রিম ষদ মিভারগ  উির ামেমখি মূল্যায়ন মনরদ টমিকা  আরলারক সকল িন্ত্রণালয়/মিভাগ আওিার্ীন 

দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  অমিসসমূরে  এমিএ মূল্যায়রন  মনরদ টমিকা োম  ক রি এিং িদানুর্ায়ী এমিএ মূল্যায়ন 

মনমিি ক রি। আওিার্ীন দপ্ত /সংস্থা ও িাঠ ির্ টারয়  অমিসসমুরে  এমিএ মূল্যায়ন র্থার্থভারি সম্পন্ন ক রি 

সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মিভাগসমূে িদরক্ষি গ্রেণ ক রি এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভাগরক অিমেি ক রি।  

 


