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মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত র্নয়দ যর্িকা 

 

১. প্রপ্রক্ষাপট 

সরকার ২০৪১ সায়লর ময়ে বাংলায়দিয়ক উন্নত রাষ্ট্র র্েয়সয়ব র্বর্নম যায়ণ দৃঢ়প্রর্তজ্ঞ এবং সুিাসন সুসংেতকরয়ণ 

সয়িষ্ট। প্রস লক্ষয বাস্তবােয়ন একটি কার্ যকর, দক্ষ এবং গর্তিীল প্রিাসর্নক ব্যবস্ো একান্ত অপর্রোর্ য বয়ল সরকার ময়ন 

কয়র। এ পর্রয়প্রর্ক্ষয়ত স্বচ্ছতা ও দােবদ্ধতা বৃর্দ্ধ, সম্পয়দর র্র্ার্র্ ব্যবোর র্নর্িতকরণ এবং প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষমতা 

উন্নেয়নর জন্য ২০১৪-১৫ অর্ য-বছয়র ৪৮টি মিণালে/র্বভায়গর সয়ে বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয়রর মােয়ম 

কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ত িালু েয়েয়ছ। ২০১৫-১৬ অর্ য-বছয়র ৪৮টি মিণালে/র্বভাগ এবং আওতাধীন 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়ের সয়ে বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত েয়েয়ছ। ২০১৬-১৭ অর্ যবছয়র মিণালে/র্বভাগ, আওতাধীন 

দপ্তর/সংস্থার পািাপার্ি র্বভাগীে/আঞ্চর্লক ও প্রজলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূহের সয়েও বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি 

স্বাক্ষররত েহেহে। ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়র ৫১টি মিণালে/র্বভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্ো এবং প্রজলা পর্ যায়ের 

কার্ যালেসমূয়ের পািাপার্ি উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে পর্ যন্ত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি বাস্তবােন কার্ যক্রম 

সম্প্রসাররত েহেহে।  

 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাগ ের্তবছয়রর ন্যাে এবছরও মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়হর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি েণেন, 

ের্তয়বদন েস্তুত, পর্রবীক্ষণ ও মূল্যােন ের্ক্রোর সহােক র্হয়সয়ব মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়হর ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর 

বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত র্নয়দ যর্শকা েণেন কয়রয়ছ। ২০১৯-২০ অর্ যবেহরর বারষ যক কম যসম্পাদন চুরি সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম বাস্তবােহনর জন্য প্রণীত এই র্নয়দ যর্িকা প্রকবল মাঠ পর্ যাহের চুর্ি প্রণেন, বাস্তবােন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যােয়নর 

প্রক্ষয়ত্র অনুসরণ করয়ত েয়ব। সংর্িষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা তায়দর আওতাধীন মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূেয়ক বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও বাস্তবােয়ন প্রয়োজনীে সোেতা প্রদান করয়ব। 

 

২. মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়হ এপিএ টিম গঠন 

 

 বাপষ িক কম িসম্পাদন চুপি প্রণয়ন, িপরবীক্ষণ ও মূল্যায়ননর পনপমত্ত এপিএ কার্ িক্রনমর আওতায় থাকা প্রপতটি 

মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালয়ে একটি এপিএ টিম থাকনব। এপিএ টিম পতন (০৩) হনত িাচ (০৫) সদনের হয়ব র্ানত সংর্িষ্ট 

ের্তষ্ঠায়নর বায়জট, িপরকল্পনা, উন্নয়ন, ও আইপসটি সংপিষ্ট কানের সানথ সম্পৃি কম িকতিানদর অংশগ্রহণ থাকনব। 

এপিএ টিম অথ িবছনরর প্রপত মানস ন্যূনতম একবার সভায় পমপিত হনব এবং এপিএ সংপিষ্ট কানের অগ্রগপত ির্ িানিাচনা 

কনর প্রনয়ােনীয় িদনক্ষি গ্রহণ করনব। এপিএ টিম এর সদেনদর মনে একেন টিম পিডার ও একেন ফ াকাি িনয়ন্ট 

হনবন। এপিএ টিম পিডার পহনসনব ের্তষ্ঠায়নর একেন ফেূষ্ঠ কম িকতিানক পনযুি করনত হনব পর্পন এপিএ টিনমর 

সদেনদর মােনম এপিএ বাস্তবায়ননর পবষয়টি পনয়পমত তদারপক করনবন, এপিএ টিনমর সভায় সভািপতত্ব করনবন, 

এবং এপিএ’র অগ্রগপত পবষনয় ের্তষ্ঠান েধানয়ক অবপহত রাখনবন। এপিএ ফ াকাি িনয়ন্ট এপিএ সংপিষ্ট সকি 

প্রশাসপনক কাে সম্পাদন করনবন, দপ্তর/সংস্থার সানথ ও ফক্ষত্রপবনশনষ মন্ত্রণালে/র্বিায়গর সানথ ফর্াগানর্ানগর পবষনয় 

সমন্বয়নকর দাপয়ত্ব িািন করনবন এবং ের্তষ্ঠায়নর এপিএ সংপিষ্ট তথ্যাপদ ওনয়বসাইনে হািনাগাদ থাকার পবষয়টি 

পনপিত করনবন। 

 

৩.  ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি েণেয়ন সাধারণ র্নয়দ যশাবর্ল   

 সকল দপ্তর/সংস্থা বতযমান সরকায়রর র্নব যািনী ইশয়তহার, ২০১৮ প্রত বর্ণ যত লক্ষয ও পর্রকল্পনা, রূপকল্প 

২০২১, ফেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ৭ম পঞ্চবার্ষ যক পর্রকল্পনা, মন্ত্রণালে/র্বিাগ কর্তযক গৃহীত নীর্তমালা/দর্লল, 

সরকায়রর অন্যান্য প্রকৌশলপত্র, বানেে ও সময়ে সময়ে সরকার কর্তযক প্র ার্ষত কম যসূর্ির আয়লায়ক বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন চুর্ি েণেন করয়ব।  
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 বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি েণেনকায়ল র্বর্িন্ন উদ্ভাবনী উয়যাগ এবং সংস্কারমূলক কম যকাণ্ড র্বয়বিনাে 

র্নয়ে প্রসগুয়লা অন্তর্ভ যি করার উয়যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব।  

 প্রকৌশলগত উয়েয়শ্যর সয়ে র্মল প্ররয়খ কার্িত ফলাফল অজযয়নর জন্য মাঠ ির্ িানয়র কার্ িািয়সমূহ 

সংর্িষ্ট অর্ যবছয়রর বায়জট বরায়ের আয়লায়ক বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির কার্ যক্রমসমূহ র্ির্িত করয়ব 

এবং চুর্ির খসড়া েণেন করয়ব। 

 ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি েণেয়ন পূব যবতী বছরসমূয়হর এর্পএ’র সায়র্ সামঞ্জস্য 

বজাে রাখয়ত হয়ব। 

 এর্পএ প্রত অন্য সরকার্র কার্ যালয়ের উপর র্নিযরশীল কার্ যক্রনমর প্রক্ষয়ত্র সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের সায়র্ 

আয়লািনাক্রয়ম কার্ যক্রম ও লক্ষযমাত্রা র্নধ যারণ করয়ত হয়ব।   

 পূব যবতী বছয়রর ন্যাে ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির মূল্যায়নও  একশত (১০০) নম্বয়র 

হনব। ফকৌশিগত উনেশ্য এবং আবপশ্যক ফকৌশিগত উনেনশ্যর মান পূনব ির ন্যায় র্থাক্রনম আর্শ (৮০) ও 

র্বশ (২০) হনব।   

 প্রণীত খসড়া কার্ যালে প্রধান কর্তযক অনুয়মাদয়নর পর উধ যতন কার্ যালয়ে প্রপ্ররণ করয়ত েয়ব। মাঠ পর্ যায়ের 

র্বভাগীে কার্ যালে েয়ত প্রাপ্ত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িসমূে সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত টিম কর্তযক পর্ যায়লািনা করয়ত েয়ব। প্রজলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে প্রর্য়ক প্রাপ্ত বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন চুর্িসমূে র্বভাগীে কার্ যালে কর্তযক পর্ যায়লািনা করয়ত েয়ব। এছাড়া উপয়জলা পর্ যায়ের 

কার্ যালে েয়ত প্রাপ্ত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িসমূে সংর্িষ্ট প্রজলা কার্ যালে  কর্তযক চূড়ান্ত করয়ত েয়ব। 

প্রক্ষত্রময়ত সরকার্র কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত প্রজলা কর্মটি কর্তযক পর্ যায়লািনায়ন্ত  চূড়ান্ত করা 

প্রর্য়ত পায়র।  

 র্বভাগীে কার্ যালয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেয়নর প্রক্ষয়ত্র সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত টিয়মর সুপার্রিসমূে অন্তর্ভ যি কয়র বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি চূড়ান্ত কয়র সংর্িষ্ট 

দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ করয়ত েয়ব।   

 মাঠ পর্ যায়ের অর্িস প্রধানগন সংিস্ট অর্িয়সর উধ যতন অর্িয়সর প্রধান এর সায়র্ এর্পএ চুর্ি স্বাক্ষর 

করয়বন। উদােরণস্বরূপ, র্বভাগীে কার্ যালে প্রধানগন দপ্তর/সংস্থার প্রধায়নর সায়র্ এর্পএ স্বাক্ষর করয়বন। 

প্রজলা পর্ যায়ের অর্িস প্রধান র্বভাগীে পর্ যায়ের অর্িয়সর প্রধান এর সায়র্ এবং উপয়জলা পর্ যায়ের অর্িস 

প্রধান সংর্িষ্ট প্রজলা পর্ যায়ের অর্িস প্রধায়নর সায়র্ এর্পএ চুর্ি স্বাক্ষর করয়বন।   

 স্বাক্ষর্রত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্ব স্ব ের্তষ্ঠায়নর ওয়েবসাইয়ট েকাশ করয়ত হয়ব। 

 ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর এপিএ’র আবপশ্যক ফকৌশিগত উনেনশ্য পকছু িপরবতিন আনা হনয়নছ। পর্রবতযন 

সমূহ েধানত র্বর্িন্ন প্রকৌশলগত উয়েশ্য ও কার্ যক্রয়ম আনা হয়েয়ছ; র্র্দও এসকল কার্ যক্রয়মর র্বপরীয়ত 

কম যসম্পাদন সূিক প্রমাটামুটি পূয়ব যর ন্যাে রয়েয়ছ। আবর্শ্যক প্রকৌশলগত উয়েশ্য প্রবাঝার সুর্বধায়র্ য এর 

ের্তটি কম যসম্পাদন সূিয়কর র্ববরণ পর্রর্শষ্ট ‘ক’ প্রত েদান করা হয়েয়ছ।   

 এই পননদ িপশকানত প্রদত্ত এপিএ কূানিন্ডার অনুর্ায়ী পনপদ িষ্ট সমনয়র মনে এপিএ সংপিষ্ট কার্ িক্রম সম্পাদন 

করনত হনব। 

 

৪. র্বভাগীে/আঞ্চর্লক ও প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির কাঠায়মা 

 

র্বভাগীে/আঞ্চর্লক ও প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িয়ত উপক্রমর্ণকা, 

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদয়নর সার্ব যক র্িত্র এবং র্নম্নবর্ণ যত প্রসকিন ও সংয়র্াজনীসমূে অন্তর্ভ যি র্াকয়ব: 

প্রসকিন-১ : রূপকল্প (vision), অর্ভলক্ষয (mission), প্রকৌিলগত উয়েশ্য (strategic objectives), 

    কার্ যাবর্ল (functions)  

প্রসকিন-২   : প্রকৌিলগত উয়েশ্য, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রা  
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সংয়র্াজনী-১ : িব্দসংয়ক্ষপ 

সংয়র্াজনী-২ : কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী ইউর্নট/িাখা এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত 

সংয়র্াজনী-৩ : কম যসম্পাদন লক্ষযমাত্রা অজযয়নর প্রক্ষয়ত্র অন্যান্য কার্ যালেসমূয়ের  উপর র্নভযরিীলতা  

 

র্বভাগীে/আঞ্চর্লক এবং প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির একটি কাঠায়মা 

পর্রর্িষ্ট-ক-এ সংয়র্ার্জত েল। উি কাঠায়মা অনুসরণ কয়র সংর্িষ্ট কার্ যালে বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির খসড়া প্রস্তুত 

করয়ব।  

 

৪.১  উপক্রমর্ণকা 

 

 বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির শুরুয়ত একটি উপক্রমর্ণকা র্াকয়ব, র্ায়ত এই চুর্ির উয়েশ্য, পক্ষসমূে এবং 

চুর্িয়ত বর্ণ যত িলািলসমূে অজযয়নর র্বষয়ে তায়দর সম্মত েওো সম্পয়কয উয়েখ র্াকয়ব।  

 

৪.২   কম যসম্পাদয়নর সার্ব যক র্িত্র 

 

  মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে মূলত সরাসর্র নাগর্রকয়দর প্রসবা প্রদান কয়র র্ায়ক র্বধাে তায়দর বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন চুর্িয়ত কার্ যক্রয়মর সার্ব যক তথ্যার্দসে সংয়ক্ষয়প কার্ যালয়ের কম যসম্পাদয়নর একটি র্িত্র তুয়ল ধরা 

প্রয়োজন। এ অংয়ি সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের গত ৩ (রতন) বছয়রর প্রধান অজযনসমূে, কম যসম্পাদয়নর প্রক্ষয়ত্র প্রর্ সকল সমস্যা 

বা িযায়লঞ্জ রয়েয়ছ প্রসগুর্ল এবং ভর্বষ্যয়ত এ কার্ যালে কী কী প্রধান প্রধান লক্ষয অজযন করয়ত িাে তার পর্রকল্পনা 

সম্পয়কয সংয়ক্ষয়প আয়লাকপাত করয়ব। তাছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্ যবছয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূে এ অংয়ি সংয়ক্ষয়প 

বণ যনা করয়ত েয়ব র্া এই চুরির সসকশন-২ এর সহে সামঞ্জস্যপূণ য েহব।   

 

৪.৩  প্রসকিন-১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উয়েশ্য এবং কার্ যাবর্ল 

 মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে মূলত সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে 

বাস্তবােয়নর জন্য কাজ কয়র র্বধাে সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এবং প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের আয়লায়ক 

মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে তায়দর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এবং প্রকৌিলগত উয়েশ্য র্নধ যারণ করয়ব।  

 

কার্ যাবর্ল (Functions) 
 

মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে স্ব স্ব মন্ত্রণালে/রবভাগ অর্বা সংর্িষ্ট অর্ধদপ্তর/সংস্ো কর্তযক তায়দরয়ক প্রর্ সকল 

কায়জর দার্েত্ব প্রদান করা েয়েয়ছ তার র্ভর্িয়ত তায়দর কার্ যাবর্লর তার্লকা প্রস্তুত করয়ব। কার্ যাবর্লর তার্লকা সংর্ক্ষপ্ত 

েওো বাঞ্ছনীে।  

 

প্রসকিন ২: প্রকৌিলগত উয়েশ্য, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রা 

 

কলাম ১: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের তার্লকা 

 

 মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের জন্য প্রসকিন ১-এ বর্ণ যত প্রকৌিলগত উয়েশ্য ছাড়াও কর্তপে আবর্শ্যক 

প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে অন্তর্ভ যি র্াকয়ব। মাঠ পর্ যায়ের সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন সব যয়মাট ১০০ মায়নর র্ভর্িয়ত 

পর্রমাপ করা েয়ব। এই ১০০ মায়নর ময়ে মাঠ পর্ যায়ের স্ব স্ব কার্ যালয়ের প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের জন্য ৮০ নম্বর এবং 

আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত ২০ নম্বর র্নধ যার্রত র্াকয়ব। আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে সরকার্র 

কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীে কর্মটি কর্তযক অনুয়মার্দত এবং মাঠ পর্ যায়ের সকল কার্ যালয়ের জন্য সমভায়ব 

প্রয়র্াজয েয়ব। পর্রর্িষ্ট 'খ'- এ আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর তার্লকা সংয়র্াজন করা েয়লা। সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের 

প্রকৌিলগত উয়েশ্য র্নধ যারয়ণর সমে উি কার্ যালে সংর্িষ্ট সরকায়রর অগ্রার্ধকার প্রকল্পসমূে, কার্ যালয়ের প্রমৌর্লক 

কার্ যক্রমসে অন্যান্য র্বষোর্দ র্বয়বিনাে র্নয়ত েয়ব। 
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কলাম ২: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের আয়পর্ক্ষক মান বরােকরণ 

 

প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে গুরুত্ব ও তাৎপয়র্ যর ক্রমানুসায়র উয়েখ করয়ত েয়ব। প্রসয়ক্ষয়ত্র অর্ধকতর গুরুত্বসম্পন্ন 

প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর মান প্রবর্ি েয়ব এবং কম গুরুত্বসম্পন্ন উয়েয়শ্যর মান কম েয়ব। সকৌশলগত উহেশ্যসমূহের মান 

রনর্ যারহণর সেহে সামঞ্জস্য বজাে রাখহত েহব।  

 

কলাম ৩: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে অজযয়নর লয়ক্ষয কার্ যক্রম সুর্নর্দ যষ্টকরণ 

 

প্রর্তটি প্রকৌিলগত উয়েশ্য পূরয়ণর লয়ক্ষয উি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত প্রয়োজনীে কার্ যক্রম র্নধ যারণ করয়ত েয়ব। 

কখয়না একটি প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত একার্ধক কার্ যক্রম অন্তর্ভ যি র্াকয়ত পায়র। উয়েখ্য, বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুরিহত উন্নেন ও অনুন্নেন বায়জয়টর সয়ব যািম ব্যবোর র্নর্িতকরয়ণর পািাপার্ি প্রসবার মান বৃর্দ্ধয়ত সোেক তর্া 

িলািলধমী কম যসংস্কৃর্তয়ক উৎসাে প্রদান কয়র এরূপ কার্ যক্রময়কও অন্তযর্ভি করহত েহব। প্রসয়ক্ষয়ত্র মিণালে/র্বভায়গর 

উন্নেন বায়জয়টর র্বপরীয়ত বরােকৃত অয়র্ যর সয়ব যািম ব্যবোর র্নর্িত করার লয়ক্ষয র্র্াসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং 

প্রকয়ল্পর গুণগত মান র্নর্িত করা সংক্রান্ত কার্ যক্রময়ক অন্তর্ভ যি করয়ত েয়ব।  

 

কলাম ৪: কম যসম্পাদন সূিকসমূে সুর্নর্দ যষ্টকরণ  

 

কলাম ৩-এ বর্ণ যত প্রর্তটি কার্ যক্রয়মর জন্য মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূেয়ক এক বা একার্ধক কম যসম্পাদন সূিক 

র্নধ যারণ করয়ত েয়ব র্া দ্বারা বছর প্রিয়ষ উি কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর অগ্রগর্ত পর্রমাপ করা েয়ব। কম যসম্পাদন সূিকসমূে 

র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র প্রর্ প্রকান রকম দ্বদ্বততা পর্রোর করয়ত েয়ব।   

  

কলাম ৫: কম যসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত একক (unit) র্নধ যারণ  

 

 কলাম ৪-এ উর্ের্খত কম যসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত লক্ষযমাত্রা পর্রমায়পর একক এই কলায়ম উয়েখ করয়ত 

েয়ব। সূিকসমূে পর্রমায়পর লয়ক্ষয র্র্ার্র্ একক ব্যবোর করয়ত েয়ব। 

 

কলাম ৬: কম যসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত মান (weight) বণ্টনকরণ 

 

প্রকান প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত একার্ধক কার্ যক্রম র্াকয়ল প্রর্তটি কার্ যক্রয়মর বাস্তবােন-অগ্রগর্ত 

মূল্যােয়নর জন্য এক বা একার্ধক কম যসম্পাদন সূিক র্াকয়ব এবং প্রর্তটি কম যসম্পাদন সূিয়কর একটি র্নধ যার্রত 

মান (weight (  র্াকয়ব। র্বর্ভন্ন কম যসম্পাদন সূিয়কর মান এমনভায়ব র্নধ যারণ করয়ত েয়ব র্ায়ত সবগুর্ল কম যসম্পাদন 

সূিয়কর প্রমাট মান সংর্িষ্ট প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত বরােকৃত মায়নর সমান েে। 

 

কলাম-৭ ও ৮: এই কলামদ্বহে র্র্াক্রহম ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্ যবছয়রর অজযন উহেখ করহত েহব। 

  

কলাম ৯-১৩: এ কলামগুয়লায়ত কম যসম্পাদন সূিয়কর লক্ষযমাত্রা উয়েখ র্ায়ক। সুর্নর্দ যষ্ট লক্ষযমাত্রা েয়চ্ছ কম যসম্পাদন 

উন্নেয়নর িার্লকাির্ি। সুতরাং লক্ষযমাত্রা একইসয়ে অজযনয়র্াগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী েওো উর্িত। লক্ষযমাত্রাসমূেয়ক 

র্নম্নরূপ ৫ দিা প্রেয়ল র্বন্যস্ত করয়ত েয়ব: 

 

অসাধারণ অর্ত উিম উিম িলর্ত মান িলর্ত মায়নর র্নয়ম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
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 লক্ষযমাত্রা র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র ২০১৮-১৯ অর্ যবছয়রর অজযনয়ক িলর্তমান র্বয়বিনা কয়র ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর 

বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির িলর্তমান এর কলায়ম উয়েখ করয়ত েয়ব। উি অজযয়নর প্রিয়ে কম প্রকান অজযন িলর্তমায়নর 

র্নয়ম্নর কলায়ম উয়েখ করয়ত েয়ব। লক্ষযমাত্রা গার্ণর্তকভায়ব র্নধ যার্রত েয়ব না। উদােরণস্বরূপ প্রকান কম যসম্পাদন 

সূিয়কর র্বপরীয়ত ৬০% এর কলায়ম লক্ষযমাত্রা ৬ র্নধ যারণ করা েয়ল ৭০% এর কলায়ম লক্ষযমাত্রা ৭ র্নধ যার্রত না েয়ে 

৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ যারণ করা প্রর্য়ত পায়র।  প্রেয়ল উর্ের্খত িতকরা নম্বর প্রকবল কম যসম্পাদন মূল্যােয়নর প্রক্ষয়ত্র 

ব্যবহৃত েয়ব। উয়েখ্য, প্রকান কম যসম্পাদন সূিয়কর লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত প্রকৃত অজযন ৬০%-এর র্নয়ি েয়ল প্রাপ্ত মান ধরা 

েয়ব ০ (শূন্য(।   

 

এছাড়া, লক্ষযমাত্রা র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র পূব যবতী দুই বছয়রর প্রকৃত অজযন ও অজযয়নর প্রবৃর্দ্ধ, সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের 

সক্ষমতা এবং র্বরাজমান বাস্তবতা র্বয়বিনা করয়ত েয়ব।  

 

কলাম ১৪-১৫: ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর লক্ষযমাত্রার র্ভর্িয়ত ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্ য-বছয়রর প্রয়ক্ষর্পত 

লক্ষযমাত্রা কলাম ১৪ ও ১৫-এ উয়েখ করয়ত েয়ব।   

 

৪.৪ সংয়র্াজনী ১: িব্দসংয়ক্ষপ 
 

  বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িয়ত ব্যবহৃত র্বর্ভন্ন িব্দসংয়ক্ষয়পর পূণ যরূপ সংয়র্াজনী ১-এ সর্ন্নয়বি করয়ত েয়ব। 

 

৪.৫ সংয়র্াজনী ২: কম যসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী কার্ যালেসমূে এবং পর্রমাপ পদ্ধর্তর র্ববরণ 

 

 বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির সংয়র্াজনী ২-এ প্রসকিন ২-এ উর্ের্খত কম যসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী 

কার্ যালেসমূে এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত ও উপািসূত্র উয়েখ করয়ত েয়ব।  

 

৪.৬  সংয়র্াজনী ৩: মাঠ পর্ যায়ের অন্যান্য কার্ যালয়ের র্নকট সুর্নর্দ যষ্ট িার্েদা 

 

 মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের র্নকট প্রতযার্িত সোেতা এবং কর্তপে র্নধ যার্রত কম যসম্পাদন সূিয়কর 

সিলতার প্রক্ষয়ত্র মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের ওপর র্নভযরিীলতার র্বষেটি সংয়র্াজনী ৩-এ উয়েখ র্াকয়ব। এই 

র্নভযরিীলতার মাত্রা সুর্নর্দ যষ্ট ও পর্রমাপয়র্াগ্য েয়ত েয়ব। প্রর্য়েতু এই র্নভযরিীলতা মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের 

কম যসম্পাদয়নর সয়ে সম্পৃি েয়ব প্রসয়েতু র্নভযরিীলতার মাত্রা র্নব যািয়নর প্রক্ষয়ত্র সতকযতা অবলম্বন করা সমীিীন েয়ব।   

 

৫. কম যসম্পাদন চুর্ি সংয়শাধন 

 মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূহ ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয়রর পর চুর্িয়ত 

উর্ির্খত প্রকান লক্ষযমাত্রা পর্রবতযন করার েয়োজনীেতা অনুিব করয়ল ৩০ প্রসয়েম্বর ২০১৯ তার্রয়খর 

ময়ে লক্ষযমাত্রার ৫ শতাংশ পর্ যন্ত উধ যবতন ের্তষ্ঠান েধায়নর অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক তা সংয়শাধন করা 

র্ায়ব। এরুপ সংয়শাধয়নর র্বষেটি সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্থায়ক অবর্হত করয়ত হয়ব। উি তার্রয়খর (৩০  

প্রসয়েম্বর ২০১৯) পর ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি সংয়শাধয়নর প্রকান েস্তাব র্বয়বিনা 

করা হয়ব না। 

  

৬. কম যসম্পাদন পর্রবীক্ষণ 

 

 ের্তষ্ঠায়নর এর্পএ টিম কম যসম্পাদন চুর্ি পর্রবীক্ষণ কম যকান্ড সমন্বে করয়ব। এ লয়ক্ষয এর্পএ টিম ের্ত 

মায়স ন্যযনতম একবার সিাে র্মর্লত হয়ব ও অগ্রগর্ত পর্ যায়লািনা করয়ব। এর্পএ টিম এর সদস্য ও 

ের্তষ্ঠায়নর কম যকতযাগণ এর্পএ’এ অগ্রগর্ত পর্ যায়লািনাে র্বর্িন্ন লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত অগ্রগর্ত প্রদখয়ত 

ের্তষ্ঠান েধায়নর অনুয়মাদনক্রয়ম েয়োজয়ন সয়রজর্মন পর্রদশ যন করয়বন। সংর্িষ্ট ের্তষ্ঠায়নর মার্সক 

সমন্বে সিায়ত এর্পএ’র অগ্রগর্ত র্নয়ে আয়লািনা হয়ত পায়র।  
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 কম যসম্পাদন লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত েকৃত অজযন ত্রত্রমার্সক র্ির্িয়ত (মে-অনটাবর, মে-োনুয়াপর, মে-

এপপ্রি) সংর্িষ্ট ের্তষ্ঠায়নর এর্পএ টিম কর্তযক পর্রবীক্ষণ করা হয়ব। লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত অজযন র্নর্িত 

করয়ত উি কর্মটি েয়োজনীে র্নয়দ যশনা েদান করয়ব। অর্ যবছয়রর ছে মাস অর্তক্রান্ত হওোর পর েয়তযক 

ের্তষ্ঠান র্নধ যার্রত লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত ছে মায়স অর্জযত ফলাফলসহ একটি অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন 

ের্তয়বদন উধ যবতন ের্তষ্ঠায়নর র্নকট প্রেরণ করয়ব। 

 

৭. কম যসম্পাদন মূল্যােন 

  

 পূব যবতী বছরসমূয়হর ধারাবার্হকতাে বৎসরায়ন্ত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িয়ত ধার্ যকৃত লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত 

ের্তষ্ঠায়নর েকৃত অজযয়নর র্ির্িয়ত প্রমাট প্রস্কার (Composite Score) র্নধ যারণ করা হয়ব। ের্তষ্ঠায়নর বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন চুর্ির র্বর্িন্ন কার্ যক্রয়মর র্বপরীয়ত লক্ষযমাত্রা অজযয়নর উপর সরকার্র কম যসম্পাদন ব্যবস্হাপনা পদ্ধর্তর 

সফলতা বহুলাংয়শ র্নিযর কয়র। সংর্িষ্ট ের্তষ্ঠায়নর ২০19-20 অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির বার্ষ যক মূল্যােন 

ের্তয়বদন েস্তুয়তর প্রক্ষয়ত্র সাধারণিায়ব র্নয়নাি র্বষোর্দ ও পদ্ধর্ত  অনুসরণ করা হয়ব:  

 মূল্যােন ের্তয়বদন েস্তুয়তর প্রক্ষয়ত্র স্ব স্ব  ের্তষ্ঠায়নর প্রকৌশলগত উয়েশ্য এবং আবর্শ্যক প্রকৌশলগত 

উয়েশ্যসমূয়হর আওতাে উর্ির্খত ের্তটি সূিয়কর র্বপরীয়ত েকৃত অজযন সংক্রান্ত তথ্যার্দ উয়িখ করয়ত 

হয়ব; 

 মূল্যােন ের্তয়বদন েস্তুয়তর প্রক্ষয়ত্র ের্তটি সূিয়কর র্বপরীয়ত  সংর্িষ্ট ের্তষ্ঠায়নর  র্বর্িন্ন শাখা এবং 

েয়র্াজয প্রক্ষয়ত্র আওতাধীন মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালে হয়ত োপ্ত অজযন সংক্রান্ত তথ্যার্দ এবং েমাণকসমূহ 

র্র্ার্র্িায়ব র্ািাই করয়ত হয়ব এবং এ সকল েমাণক/তয়থ্যর র্র্ার্ যতা র্নরুপণ করয়ত হয়ব; 

 প্রক্ষত্রর্বয়শয়ষ উর্ধ্যতন ের্তষ্ঠায়নর এর্পএ টিম ত্রদবিেয়নর র্ির্িয়ত সরজর্ময়ন র্ািাইঅয়ন্ত অজযয়নর েদি 

তয়থ্যর সঠিকতা সম্পয়কয র্নর্িত হয়বন; 

 সম্পার্দত ের্তটি কায়জর র্বপরীয়ত উপযুি েমাণকসমূহ মূল্যােন ের্তয়বদন েস্তুতকায়ল সংরক্ষণ করয়ত 

হয়ব এবং উধ যবতন ের্তষ্ঠায়নর এর্পএ টিয়মর িার্হদা প্রমাতায়বক তা তাৎক্ষর্ণকিায়ব সরবরাহ করয়ত হয়ব ; 

 উধ যবতন ের্তষ্ঠায়নর এর্পএ কর্মটি কর্তযক র্ািাইঅয়ন্ত েস্তুতকৃত বার্ষ যক কম যসম্পাদন মূল্যােন ের্তয়বদন 

উধ যবতন ের্তষ্ঠান েধায়নর র্নকট অনুয়মাদয়নর জন্য উপস্হাপন করা হয়ব। 

 

 

৫. মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির সমেসূর্ি (এর্পএ কযায়লণ্ডার( 
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ক. বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও অনুয়মাদন 

০৪ এর্প্রল, ২০১৯ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুয়তর জন্য মাঠ পর্ যায়ের 

অর্িসসমূেয়ক অনুয়রাধ জ্ঞাপন 

সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্ো 

০৭ এর্প্রল-১১ এর্প্রল, 

২০১৯ 

বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত নীর্তমালার ওপর 

মাঠ পর্ যায়ের কম যকতযায়দর প্রর্িক্ষণ প্রদান 

সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্ো 

২২ এর্প্রল, ২০১৯ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির ১ম খসড়া প্রস্তুতকরণ সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 

২৫ এর্প্রল, ২০১৯ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির ১ম খসড়া অনুয়মাদন সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের প্রধান 

০৯ প্রম, ২০১৯ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির চূড়ান্ত খসড়া ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপয়ক্ষর র্নকট প্রপ্ররণ 

সংর্িষ্ট কার্ যালে 

২৩ প্রম, ২০১৯ মাঠ পর্ যায়ের অর্িসসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্ির খসড়া পর্ যায়লািনা 

ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 

৩০ প্রম, ২০১৯ ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা টিয়মর 

সুপার্রি অন্তর্ভ যি কয়র বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি 

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 
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চূড়ান্তকরণ  

১৬ জুন, ২০১৯ মাঠ পর্ যায়ের অর্িসসমূয়ের  বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্ি অনুয়মাদন 

ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের বায়জট  

ব্যবস্োপনা কর্মটি 

২০ জুন, ২০১৯ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

২৩ জুন, ২০১৯ স্ব স্ব  কার্ যালয়ের ওয়েবসাইয়ট বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্ি প্রকাি 

সংর্িষ্ট কার্ যালে  

খ. কম যসম্পাদন পর্রবীক্ষণ 

১-১৫ অয়টাবর, ২০১৯ 

১-১৫ জানুোর্র, ২০১৯ 

১-১৫ এর্প্রল, ২০১৯ 

কম যসম্পাদন লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত দ্বত্রমার্সক অগ্রগর্ত 

পর্ যায়লািনা 

     স্ব স্ব  ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

গ. কম যসম্পাদন মূল্যােন 

১৮ জুলাই, ২০১৯ ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির 

বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন প্রস্তুতকরণ 

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 

২৫ জুলাই, ২০১৯ ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন 

ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর র্নকট দার্খল 

সংর্িষ্ট কার্ যালে 

০৮ আগস্ট, ২০১৯ ২০১৭-১৮ অর্ য-বছয়রর বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন 

পর্ যায়লািনা 

স্ব স্ব  ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

১৩ জানুোর্র, ২০২০ ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন 

প্রর্তয়বদন প্রণেন ও সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ    

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের  

কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা টিম 

২৩ জানুোর্র ২০২০ ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন 

প্রর্তয়বদন পর্ যায়লািনায়ন্ত িলাবতযক (র্িডব্যাক( 

প্রদান 

স্ব স্ব  ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

 

 


