
২০২১-২২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্িে  

নতুন কাঠারর্া ও র্নরদ থর্িকাে সংর্িপ্ত বর্ থনা 

 

এর্িএ’ে কাঠারর্াগত উন্নয়রনে প্রেিািট: 

• র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভাগ, দপ্তে/সংস্থা ও র্াঠ ির্ থারয়ে অর্িসসমূরেে সার্ব থক কার্ থক্ররর্ে ির্েবীির্ ও মূল্যায়ন বতথর্ারন র্ভন্ন র্ভন্ন 

কর্ থির্েকল্পনাে (এর্িএ, এনআইএস, উদ্ভাবন) র্াধ্যরর্ সম্পন্ন কো েরে;  

• একই কাজ র্বর্ভন্ন কর্ থির্েকল্পনায় অন্তর্ভ থি র্াকাে িরল  মূল্যায়রন দ্বৈততা সৃর্ি েরে; 

• GRS, Citizen’s Charter ও RTI কার্ থক্রর্ ির্েবীির্ ও মূল্যায়রন এখন ির্ থন্ত প্রকারনা পৃর্ক কর্ থির্েকল্পনা প্রনই; 

• সেকার্ে অর্িসসমূে কার্ থক্রর্ বাস্তবায়রন সার্র্িকভারব প্রকর্ন কেরছ তা ির্ের্াি কো র্ারে না; 

• এই সর্স্যা সর্াধারনে লরিে একটি সর্র্িত ির্েবীির্ ও মূল্যায়ন িদ্ধর্ত েবতথরনে েরয়াজনীয়তা প্রদখা  প্রদয়। 

 

এর্িএ’ে নতুন কাঠারর্া (২০২১-২২) 

• র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভাগ, দপ্তে/সংস্থা ও র্াঠ ির্ থারয়ে অর্িসসমূরেে  কার্ থক্ররর্ে সার্র্িক মূল্যায়ন  APA’ে র্াধ্যরর্ সম্পন্ন কো 

েরব; 

• Allocation of business, NIS, GRS, Citizen’s Charter, E-governance & Innovation ও RTI 

বাস্তবায়রনে জন্য পৃর্ক পৃর্ক কর্ থির্েকল্পনা র্াকরব  এবং এসকল কর্ থির্েকল্পনা APA’ে অংি র্েরসরব র্বরবর্িত েরব;  

• Allocation of business অনুর্ায়ী এর্িএ ের্য়নকারল একইসরে NIS, GRS, Citizen’s Charter, E-

governance and Innovation ও RTI কর্ থির্েকল্পনাসমূে েস্তুত কেরত েরব এবং এসকল কর্ থির্েকল্পনাসমূে 

এর্িএ’প্রত সংযুি করেই ঊর্ধ্থতন কর্তথিরিে সরে চূড়ান্ত এর্িএ স্বািে কেরত েরব; 

• সুিাসনমূলক কার্ থক্রর্সমূে এর্িএ’প্রত র্র্ার্র্ভারব ের্তিলরনে লরিে এ সংক্রান্ত কার্ থক্রর্ বাস্তবায়রন ৩০ নম্বে (বতথর্ারন 

২৫) এবং Allocation of Business অনুর্ায়ী কর্ থকাণ্ড বাস্তবায়রন ৭০ (বতথর্ারন ৭৫) নম্বে বোদ্দ র্াকরব। 

• MTBF এে সরে সার্ঞ্জস্য প্রেরখ শুধু র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভাগ ির্ থারয়ে এর্িএরত ‘প্রকৌিলগত উরদ্দশ্য’ র্াকরব; 

• দপ্তে/সংস্থা এবং র্াঠ ির্ থারয়ে এর্িএ-প্রত প্রকৌিলগত উরদ্দরশ্যে ির্েবরতথ কর্ থসম্পাদরনে প্রিত্র (Areas of 

performance) র্াকরব; 

• সেকারেে র্বর্ভন্ন ির্েকল্পনা এবং র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভারগে নীর্ত সংক্রান্ত প্রেিারেন্স উরেখ কোে জন্য সংরর্াজনী-৪ নারর্ নতুন 

একটি সংরর্াজনী প্রর্াগ কো েরয়রছ।  

 

 



২০২১-২২ অর্ থবছরেে এর্িএ ের্য়রন প্রর্ সকল র্বষরয় গুরুত্ব েদান কেরত েরব 

 এর্িএ’প্রত অন্তর্ভ থি কার্ থক্রর্ সার্র্িকভারব ‘রূিকল্প-২০৪১’ এে লিের্াত্রাে সরে সার্ঞ্জস্যপূর্ থ েরত েরব; 

 এর্িএ ের্য়রন সেকারেে র্নব থািনী ইিরতোে, ৮র্ িঞ্চবার্ষ থক ির্েকল্পনা, SDGs ও MTBF এ বর্র্ থত লিের্াত্রাসমূে 

র্বরবিনায় র্নরত েরব;   

 েরতেক র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভারগে এর্িএ-প্রত েকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুর্নর্দ থি লিের্াত্রা অন্তর্ভ থি কেরত েরব। 

 র্র্ন্ত্রসভায় গৃেীত র্সদ্ধান্ত এবং র্াননীয় েধানর্ন্ত্রী কর্তথক েদত্ত র্নরদ থিনা ও ের্তশ্রুর্ত বাস্তবায়রনে ের্তিলন েরর্াজে প্রিরত্র 

সংর্িি র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভাগ ও দপ্তে/সংস্থাে এর্িএ প্রত র্াকরত েরব; 

 প্রকার্ভড ১৯ র্োর্ােী প্রর্াকারবলায় র্াননীয় েধানর্ন্ত্রী কর্তথক েদত্ত র্নরদ থিনাসে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ থ  কার্ থক্রর্ অন্তর্ভ থি 

কেরত  েরব;  

 র্ধ্যরর্য়াদী বারজট কাঠারর্ারত েদত্ত রূিকল্প, অর্ভলিে, Key Performance Indicator (KPI), উরদ্দশ্য ও 

কার্ থক্ররর্ে সরে এর্িএ-প্রত েদত্ত তরেে সার্ঞ্জস্য র্াকরত েরব; 

 ‘মুর্জববষ থ’ উদর্ািন উিলরিে জনর্েতকে উরযাগ ২০২১-২২ অর্ থবছরেে এর্িএ-প্রত অন্তর্ভ থি কেরত েরব; 

 এলর্ডর্স িাজুরয়িন, 4র্ থ র্িল্প র্বপ্লব এবং Ease of Doing Business- সংক্রান্ত কার্ থক্রর্ েরর্াজে প্রিরত্র অন্তর্ভ থি 

কেরত েরব। 

 MTBF এবং APA’প্রত েদত্ত প্রকৌিলগত উরদ্দশ্য একই েরব। প্রর্ প্রকান ির্েবতথরনে প্রিরত্র উভয় ডকুরর্রে ির্েবতথন 

আনপ্রত েরব; 

 ‘েরসস’ধর্ী কাজ র্র্াসম্ভব কর্র্রয় ‘িােিেরর্ন্স’ধর্ী কার্ থক্রর্ অন্তর্ভ থি কেরত েরব; 

 রুটিনধর্ী কারজে (প্রর্র্ন সভা, িত্র জার্ে ইতোর্দ) উরেখ র্র্াসম্ভব ির্েোে কেরত েরব; 

 কর্ থকতথা/কর্ থিােীগরর্ে সির্তাে উন্নয়রন (সর্সার্র্য়ক র্বষয় র্নরয় লার্ন থং প্রসিনসে) উরযাগ গ্েের্ কেরত েরব; 

 অভেন্তেীর্ গরবষর্া কার্ থক্ররর্ গুরুত্বারোি কেরত েরব;     

 আওতাধীন অর্িরসে কার্ থক্রর্ র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভারগে এর্িএ প্রত উরেখ র্র্াসম্ভব ির্েোে কেরত েরব; তরব আওতাধীন 

অর্িরসে র্াধ্যরর্ সম্পার্দত কারজে সার্র্িক অজথরনে উরেখ র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভারগে এর্িএ প্রত আসরত িারে;  

 আওতাধীন অর্িরসে র্াধ্যরর্ সম্পার্দত কারজে গুর্গত র্ান র্নর্িরত র্ন্ত্রর্ালয় কর্তথক গৃেীত িদরিি এরিরত্র 

আবর্শ্যকভারব উরেখ কেরত েরব;  

 প্রর্সকল কার্ থক্রর্ বাস্তবায়রন অন্য এক/একার্ধক সেকার্ে অর্িরসে উিে র্নভ থে কেরত েয় প্রসসকল কার্ থক্রর্ এর্িএ-প্রত 

উরেরখে পূরব থ প্রসসকল সেকার্ে অর্িরসে সরে আরলািনা কেরত েরব। 

 

 


