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১. প্রপ্রক্ষাট        

          জ        জ                                                       

Performance                             ২০১৪-১৫     ছ                      ‘       

                 APA          । APA-                                      ছ         

                            জ        চ                       জ                    

         ছ               ।  APA                                    জ                       

              ছ।                      APA                                        

   চ                                             ছ  ‘APA                         ।        

 ছ                                                  জ                                ছ  

                    জ                                জ                              

    ছ    ২০২০-২১     ছ    APA                         জ      জ     ।        

 

২. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন াধাযণ র্নর্দ িাফর্র 

           Performance                                   APA     ।      ছ  

APA             APA                 চ                                    ।      ২০২০-২১ 

    ছ    APA                        পূণ ি                 : 

1.              জ            ১৯                                        ব্যফা-ফার্ণজয 

াংর্িষ্ট কর খার্ত সৃষ্ট ঋণাত্মক প্রবাফ র্ত উত্তযর্ণয রর্ক্ষয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত র্নর্দ িনায 

ফাস্তফায়ন; 

 

2.       জ                                                     জ      জ ,       

         জ    ২০২০-২১     ছ                             APA-              

   ।         জ                                         :  

 

                চ            ২০১৮ 

                 ২০২১-২০৪১ 

                            

ঘ)           -            ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)     

ঙ)                 (Sustainable Development Goals 2030) 

3.  ছ   , APA                           জ   জ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক      

নীর্ত/                                           জ                           

4. ‘  জ                        জ                         APA-               

5. ‘ভধ্যর্ভয়াদী ফার্জট কাঠার্ভার্ত                  , Key Performance Indicator (KPI)  

                    APA-                             

6.     ছ            জ                   APA-                              

7.    জ                       র্ফর্বন্ন উদ্ভাফনী  াংস্কাযমূরক উর্যাগ     জ    জ       জ    

                   র্জ              APA       র্ফর্ফিনা           
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8.              APA-                  জ               জ                       

               ।                    কার্জয ম্ভাব্য াভর্ষ্টক প্রবাফ/অজিন       

       APA-   প্রর্তপর্রত র্ত ার্য।  ছ   ,                   জ                 

                                               APA-                    

9. ২০২০-২১ অথ িফছর্যয APA প্রণয়র্ন পূফ িফতী ফছযমূর্য এর্এ’য র্ে াভঞ্জস্য ফজায় যাখর্ত র্ফ; 

10. APA প্রণয়র্ন একটি যকার্য অর্প তায াযপযর্ভর্েয র্ে ম্পকিযুি গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভমূ 

উর্েখ কযর্ফ এফাং রুটিনধভী  ক্ষুদ্র কাজমূর্য উর্েখ মথাম্ভফ র্যায কযর্ফ। এরর্ক্ষয ২০২০-২১ 

অথ িফছর্যয APA-প্রক র্ফ িাচ্চ ০৫ (াঁি) টি প্রকৌরগত উর্েি এফাং র্ফ িাচ্চ ৫০ টি (ঞ্চা) 

কভ িম্পাদন সূির্কয ভর্ধ্য ীভাফদ্ধ যাখা ভীিীন র্ফ;      

11.                                                  উয র্নবিয               

       APA-                                           চ                      

                   ।     জ                                                  

       APA-                              

12. ২০২০-২১ অথ িফছয                       এর্এ   ছ                             ছ। 

                         APA-        -২             '                 

           (Outcome/Impact)  ছ                         APA-             

    ছ।                            ২০২০-২১     ছ    APA-   '                 

           (Outcome/Impact)            ।  ছ   ,                          

APA                               APA                                  

                  ৭৫ ( চ       ২৫ (  চ )         ছ  

13.  ২০২০-২১ অথ িফছর্যয এর্এ                                          কাম িক্রর্ভ     

        আনা র্য়র্ছ।                                                          

                    সূির্কয ব্যাখ্যা                    র্যর্ষ্ট ‘ক’ প্রত      কযা 

র্য়র্ছ।  ছ          জ   ২                        ছ      -       ৩                

                                                         জ                

    ছ।                                 ষ্ট          ‘ ’);   

14. পূফ িফতী ফছযমূর্য ন্যায় ২০২০-২১ অথ িফছর্যয APA প্রণয়ন, ত্রত্রভার্ক/অধ িফার্ল িক/ফার্ল িক প্রর্তর্ফদন 

প্রস্তুত  দার্খর APA মূল্যায়র্নয মাফতীয় কাজ APAMS ফ্ টয়যার্যয ভাধ্যর্ভ ম্পাদন কযর্ত 

র্ফ; 

15.                   APAMS ফ্ টয়যার্যয           ছ              APA       

                      APAMS ফ্ টয়যার্যয                    ।           

এর্এ            জ               APAMS ফ্ টয়যার্য           ।           

           APA        জ       এর্এ                                     

      

16. এর্এ                                                          ‘               

    ছ।                                    APA                        ।  

 



  5 

 

 

৩. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয                       

২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ত                            কভ িম্পাদর্নয 

ার্ফ িক র্িত্র, উক্রভর্ণকা এফাং র্নম্নফর্ণ িত প্রকন  াংর্মাজনীমূ অন্তর্ভ িি থাকর্ফ: 

প্রকন ১: রূকল্প, অর্বরক্ষয, প্রকৌরগত উর্েিমূ এফাং কাম িাফর্র 

প্রকন ২: কাম িক্রর্ভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)  

প্রকন ৩: প্রকৌরগত উর্েি, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা  

াংর্মাজনী ১:  ব্দাংর্ক্ষ 

াংর্মাজনী ২: কভ িম্পাদন সূি    র্যভা দ্ধর্ত 

াংর্মাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজির্নয প্রক্ষর্ত্র অন্যান্য               য র্নবিযীরতা  

                                             ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয কাঠার্ভা র্যর্ষ্ট ‘খ’-

প্রত াংর্মার্জত র।     জ  কাঠার্ভা অনুযণ কর্য                   ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রস্তুত কযর্ফ। 

                  জ                                       :  

 

৩.১ কভ িম্পাদর্নয ার্ফ িক র্িত্র 

                কভ িম্পাদর্নয একটি       র্িত্র তুর্র ধযায রর্ক্ষয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ত এই 

অাংটি াংর্মাজন কযা র্য়র্ছ। এর্ত াংর্িষ্ট          গত ৩ (র্তন) ফছর্যয প্রধান অজিনমূ, কভ িম্পাদর্নয 

প্রক্ষর্ত্র ভস্যা ফা িযার্রঞ্জ,      চ                 বর্ফষ্যত    র্যকল্পনা                    

       ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ াংর্ক্ষর্ ফণ িনা কযর্ত র্ফ।         চ            

                                  । 

 

৩.২ উক্রভর্ণকা 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয শুরুর্ত একটি উক্রভর্ণকা থাকর্ফ, মার্ত এই চুর্িয উর্েি, ক্ষমূ এফাং 

চুর্ির্ত ফর্ণ িত পরাপরমূ অজির্নয র্ফলর্য় তার্দয ম্মত য়া ম্পর্কি উর্েখ থাকর্ফ।  

 

৩.৩ প্রকন-১: রূকল্প (Vision), অর্বরক্ষয (Mission), প্রকৌরগত উর্েি (Strategic Objectives) এফাং 

কাম িাফর্র (Functions) 

 

রূকল্প (Vision) 

রূকল্প মূরত একটি               বর্ফষ্যৎ আদ ি অফস্থা (idealized state) র্নর্দ ি কর্য। রূকল্প 

াধাযণত ৫-১০ ফছয প্রভয়ার্দয জন্য র্নধ িাযণ কযা য়। পর্র        কাঠার্ভাগত র্যফতিন ফা কার্জয ধযন ব্যাক 

র্যফতিন      রূকল্প ফছয ফছয র্যফর্তিত র্ফ না। একটি বার রূকল্প র্জ াঠর্মাগ্য  প্রফাধগম্য র্ফ। এটি  

কল্পনায় ধাযণ কযায ভত াংর্ক্ষপ্ত  প্রজাযার্রা র্ফ মা গন্তব্য র্নর্দ ি কযর্ফ, র্কন্তু এটি গন্তর্ব্য প্রৌৌঁছার্নায থনকা 

নয়। রূকল্প           চ       উদু্বদ্ধ এফাং উজ্জীর্ফত কযর্ফ, মা একইর্ে অজিনর্মাগ্য এফাং িযার্রর্ঞ্জাং র্ফ।   
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অর্বরক্ষয (Mission) 

 একটি যকার্য দপ্তয তায র্নর্দ িষ্ট               জ                                 । 

অর্বরক্ষয                র্নম্নফর্ণ িত র্ফলয়মূ র্ফর্ফিনায় যাখর্ত র্ফ,  

                         

 কী অজিন কযর্ত িায়;  

 কীবার্ফ অজিন কযর্ত িায়; এফাং  

 কায জন্য অজিন কযর্ত িায় অথ িাৎ এয ম্ভাব্য উকাযর্বাগী কাযা। 

 

অর্বরক্ষয অফিই রূকর্ল্পয র্ে াভঞ্জস্যপূণ ি র্ত র্ফ।  

 

প্রকৌরগত উর্েি (Strategic Objectives)  

 

প্রকৌরগত উর্েি ফরর্ত র্নর্দ িষ্ট ভর্য়- স্বল্প, ভধ্য  দীঘ ির্ভয়ার্দ র্নর্দ িষ্ট নীর্তভারা এফাং কভ িসূর্ি 

ফাস্তফায়র্নয ভাধ্যর্ভ         তায অর্ধর্ক্ষর্ত্র প্রম কর উন্নয়ন রক্ষয (development objectives) অজিন 

কযর্ত িায় প্রগুর্রর্ক বুঝার্ফ। উদাযণস্বরূ, স্বাস্থয প্রফা র্ফবার্গয অন্যতভ প্রকৌরগত উর্েি র্ত ার্য ভা  

র্শুয জন্য উন্নততয স্বাস্থযর্ফা র্নর্িতকযণ।                                ০৫    চ         

                  ।  

 

ফতিভান যকার্যয র্নফ িািনী ইর্তায, ২০১৮ প্রত ফর্ণ িত রক্ষয  র্যকল্পনা,               ২০২১-

২০৪১  প্রটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG), ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা, অন্যান্য প্রকৌরগত দর্রর, াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয 

নীর্ত াংক্রান্ত দর্ররমূ এফাং ভধ্যর্ভয়াদী ফার্জট কাঠার্ভার্ত উর্ের্খত Key Performance Indicator (KPI) 

ম িার্রািনাপূফ িক প্রকৌরগত উর্েিমূ র্নধ িাযণ কযা প্রমর্ত ার্য। অজিন কযা কষ্টাধ্য প্রকফর এরূ র্ফর্ফিনায় ফা 

র্জ অজিনর্মাগ্য র্ফর্ফিনায় প্রকান প্রকৌরগত উর্েি র্ফর্য়াজন ফা াংর্মাজন কযা ভীিীন র্ফ না।            

রূকল্প, অর্বরক্ষয এফাং প্রকৌরগত উর্েিমূর্য ভর্ধ্য একটি াংর্মাগ থাকর্ত র্ফ।  

 

                         রূ                           

                                              রূ                              

          জ    জ                                        রূ                           

                                        রূ                                          

                                                ।  

 

                                                    জ            চ    রূ     

                                  ।                    জ   জ                রূ     

                                        জ   জ রূ                                   

    ।    /      আতাধীন                        জ   জ    /      রূ                      

       জ   জ     -            ।   
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                                      প্রযয                                     রূ     

                              ।          জ                  মূ                   

          রূ                                    জ   জ  জ                     রূ     

                                  ।    জ                              জ   জ  জ           

          রূ                             জ   জ     -            ।   

 

কাম িাফর্র (Functions) 

                  প্রধান কাম িাফর্র এ     র্রর্ফদ্ধ কযর্ত র্ফ। কাম ির্ফর্ধভারা (Rules of 

Business)-এয তপর্র-১ (Allocation of Business)-এ ফর্ণ িত কাম িাফর্রয র্বর্ত্তর্ত ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয 

কাম িাফর্রয তার্রকা প্রস্তুত কযর্ত র্ফ।                                                            

                                                ।   

 

৩.৪ প্রকন-২: কাম িক্রভমূর্য চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact)   

   

 প্রকন-২ এ                     -৩               কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্নয ভাধ্যর্ভ প্রম কর চূড়ান্ত 

পরাপর (end result or outcome) অজিন কযর্ত িায় প্রগুর্র উর্েখ কযর্ফ।                        

ঘ                                   ছ                                            ঘ          

                        জ      ।          জ            ছ                    -২        

        ।      -২                             ০৩           ০৪  চ                       

      । রূকল্প এফাং অর্বরর্ক্ষযয ন্যায় চূড়ান্ত পরাপর ফছয ফছয র্যফতিন কযা ভীিীন   । 

  

৩.৫ প্রকন-৩: প্রকৌরগত উর্েি, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা  

 

করাভ-১: প্রকৌরগত উর্েি 

প্রকন-১ এ ফর্ণ িত প্রকৌরগত উর্েিমূ প্রকন-৩ এয করাভ-১ এ           র্ফ। প্রকৌরগত 

উর্েি ছাড়া কর্তয় আফর্িক প্রকৌরগত উর্েি প্রকন-৩ এ অন্তির্ভি থাকর্ফ                        

                 কর               জ  প্রর্মাজয র্ফ। কভ িম্পাদন ফ ির্ভাট ১০০       (weight) 

র্বর্ত্তর্ত র্যভা কযা র্ফ। এই ১০০       ভর্ধ্য              প্রকৌরগত উর্েিমূর্য জন্য ৭৫ নম্বয এফাং 

আফর্িক প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত ২৫ নম্বয র্নধ িার্যত থাকর্ফ। র্যর্ষ্ট ‘ক’-প্রত আফর্িক প্রকৌরগত 

উর্ের্িয কাঠার্ভা াংর্মাজন কযা     ছ। 

 

করাভ-২: প্রকৌরগত উর্ে    ভান 

 

প্রকৌরগত উর্েিমূ গুরুত্ব  তাৎর্ম িয ক্রভানুার্য  উর্েখ কযর্ত র্ফ। প্রর্ক্ষর্ত্র, অর্ধকতয গুরুত্বম্পন্ন 

উর্ের্িয ভান প্রফর্ র্ফ এফাং কভ গুরুত্বম্পন্ন উর্ের্িয ভান কভ র্ফ। প্রকৌরগত উর্েিমূর্য ভর্ধ্য 

ভানফণ্টর্নয প্রক্ষর্ত্র মার্ত বাযাম্য যর্ক্ষত য় তা র্নর্িত কযর্ত র্ফ।  
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করাভ-৩: কাম িক্রভ 

 

প্রর্তটি প্রকৌরগত উর্েি পূযর্ণয রর্ক্ষয            প্রর্য়াজনীয় কাম িক্রভ র্নধ িাযণ কয  । কখর্না 

কখর্না একটি প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত এক ফা একার্ধক কাম িক্রভ থাকর্ত ার্য। উর্েখ্য, ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ির্ত উন্নয়ন  র্যিারন ফার্জর্টয র্ফ িাত্তভ ব্যফায র্নর্িতকযর্ণয াাার্ প্রফায ভান বৃর্দ্ধর্ত 

ায়ক তথা পরাপরধভী কভ িাংস্কৃর্তর্ক উৎা প্রদান কর্য এরূ কাম িক্রভর্ক অন্তির্ভি কযা মার্ফ। প্রর্ক্ষর্ত্র 

             জ         অর্থ িয র্ফ িাত্তভ ব্যফায র্নর্িত কযায রর্ক্ষয মথাভর্য় প্রকল্প ম্পন্ন কযা এফাং 

প্রকর্ল্পয গুণগত ভান র্নর্িত কযা াংক্রান্ত কাম িক্রভর্ক গুরুত্ব কার্য অন্তির্ভি কযর্ত র্ফ।       ২০২০-২১ 

    ছ             জ                                  ।          ছ    APA-            

                         ছ    APA-                 ।                জ               

    জ      জ                                                 জ          জ                 

                            জ                                               

  জ      জ                        জ          জ                             ।  

 

করাভ-৪: কভ িম্পাদন সূিক 

 

করাভ-৩ এ ফর্ণ িত প্রর্তটি কাম িক্রর্ভয জন্য এক ফা একার্ধক কভ িম্পাদন সূিক র্নধ িাযণ কযর্ত র্ফ, মা দ্বাযা 

ফছয প্রর্ল উি কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্নয অ্রগগর্ত র্যভা কযা মার্ফ। কভ িম্পাদন সূিকমূ র্নধ িাযর্ণয প্রক্ষর্ত্র প্রম প্রকান 

যকভ ত্রদ্বততা র্যায কযা ভীিীন র্ফ। 

 

করাভ-৫:           

           চ                চ         APA-          ছ     -                   

       । APA                     চ                জ                             

                ।      চ                   জ                               জ            

                      চ    জ                  ।                                          

  ।   

  

         :                               চ                                     

১০  ১৫  ২০   ২৫।                ছ                       এর্এ           জ                

     চ               ‘                  ।            জ       ১০ ১৫ ৩০ ২৫ ৮০।           

                 জ                                                  চ                 ‘    

                ।            জ        ১০ ১৫ ৩০ ২৫  ৪  ২০                        ২০   

                   ছ।    জ                              চ    ‘         ‘                

                ।            জ                      percentage (%)                       

 চ              ‘             চ  ।       ‘                          ছ        জ   ১০০     

                            । 

 

      :         জ                                                                 জ  

                                ।                                                        

                                        জ               চ     ।   
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                       ‘                                                  জ   

                 জ                       ।                    ৪থ ি                        জ   

            চ     ।               চ            ১            জ   ৫  ২            জ   ৩  ৩  

          জ   ৪     ৪             জ   ৬।                                 ১            

 জ       ৫  ২             জ   ১                            ৩ ৫ ৮      ৩            জ   

২                             ৮ ৪ ১২         ৪             জ   ৩                

            ১২ ৬ ১৮    ।               জ       ৪              জ         ১৮।       

APAMS                                                                              

                       ।                                          জ                    

            ২                                             ৪                         জ   

           চ      ।   

 

     ৬:     

কভ িম্পাদন সূির্কয রক্ষযভাত্রা র্যভার্য একক (unit) এই করার্ভ উর্েখ কযর্ত র্ফ।   

 

করাভ ৭: কভ িম্পাদন সূি    ভান   

প্রকান প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত একার্ধক কাম িক্রভ থাকর্র প্রর্তটি কাম িক্রর্ভয ফাস্তফায়ন অ্রগগর্ত 

মূল্যায়র্নয জন্য এক ফা একার্ধক কভ িম্পাদন সূিক থাকর্ফ এফাং প্রর্তটি কভ িম্পাদন সূির্কয একটি র্নধ িার্যত ভান 

থাকর্ফ। র্ফর্বন্ন কভ িম্পাদন সূির্কয ভান এভনবার্ফ র্নধ িাযণ কযর্ত র্ফ মার্ত ফগুর্র কভ িম্পাদন সূির্কয প্রভাট 

ভান াংর্িষ্ট প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত ফযােকৃত ভার্নয ভান য়। 

 

করাভ-৮  ৯:  

                   ২০১৮-১৯     ২০১৯-২০ অথ িফছর্যয প্রকৃত অজিন              ।      

 ছ    এর্এ                              জ              ৮-              জ           

         ।  

 

করাভ-১০-১৪: রক্ষযভাত্রা          ২০২০-২১ 

 

রক্ষযভাত্রা র্ে কভ িম্পাদন (performance) উন্নয়র্নয িার্রকার্ি। সুতযাাং রক্ষযভাত্রা একইর্ে 

অজিনর্মাগ্য এফাং উচ্চাকাঙ্ক্ষী য়া উর্িত। রক্ষযভাত্রামূর্ক র্নম্নরূ ৫ দপা প্রস্কর্র র্ফন্যস্ত কযর্ত র্ফ: 

 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ িরর্ত ভান িরর্ত ভার্নয র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযর্ণয প্রক্ষর্ত্র ২০১৯-২০ অথ িফছর্যয অজিনর্ক িরর্তভান র্ফর্ফিনা কর্য ২০২০-২১ অথ িফছর্যয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ‘িরর্ত ভান  করার্ভ উর্েখ কযর্ত র্ফ। উি অজির্নয প্রির্য় কভ প্রকান অজিন ‘িরর্ত 

ভার্নয র্নর্ম্ন য করার্ভ উর্েখ কযর্ত র্ফ। কভ িম্পাদন সূির্কয র্ফযীর্ত রক্ষযভাত্রামূ গার্ণর্তকবার্ফ র্নধ িার্যত 

র্ফ না। উদাযণস্বরূ প্রকান কভ িম্পাদন সূির্কয র্ফযীর্ত ৬০% এয করার্ভ রক্ষযভাত্রা ৬ র্নরুণ কযা র্র ৭০% 

এয করার্ভ তা ৭ র্নধ িাযণ না কর্য ৬.৫ ফা ৭.৫ ফা ৮ র্নধ িাযণ কযা প্রমর্ত ার্য। প্রস্কর্র উর্ের্খত তকযা নম্বয 

প্রকফরভাত্র কভ িম্পাদন মূল্যায়র্নয প্রক্ষর্ত্র ব্যফহৃত র্ফ। উর্েখ্য, প্রকান কভ িম্পাদন সূির্কয রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত 
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প্রকৃত অজিন ৬০%-এয র্নর্ি র্র প্রাপ্ত ভান ০ (শূন্য) ধযা র্ফ । রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযর্ণয প্রক্ষর্ত্র পূফ িফতী দুই ফছর্যয 

প্রকৃত অজিন  অজির্নয প্রবৃর্দ্ধ, ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্জট ফযাে,              ক্ষভতা এফাং র্ফযাজভান 

ফাস্তফতা র্ফর্ফিনা কযর্ত র্ফ। 

 

করাভ-১5 ১6:   

 ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ িফছর্যয প্রকৃত অজিন এফাং ২০২০-২১ অথ িফছর্যয রক্ষযভাত্রায র্বর্ত্তর্ত ২০২১-২২ 

এফাং ২০২২-২৩ অথ িফছর্যয প্রর্ক্ষর্ত রক্ষযভাত্রা করাভ ১5  ১6-এ প্রদ িন কযর্ত র্ফ।     

 

৩.৬ াংর্মাজনী-১: ব্দাংর্ক্ষ 

 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ত ব্যফহৃত র্ফর্বন্ন ব্দাংর্ক্ষর্য পূণ িরূ াংর্মাজনী-১ এ র্ন্নর্ফ কযর্ত র্ফ। 

                                   ।  

 

৩.৭ াংর্মাজনী-২:  কভ িম্পাদন সূি    র্যভা দ্ধর্ত 

 

 াংর্মাজনী-২ এ      -১   ২              চ     প্রকন-৩            ।     -৩   

                            ।     -৪                                                

                           ।     -৫         চ     জ                                   

             ।     -৬                                ।   

 

৩.৮ াংর্মাজনী-৩: অন্যান্য               র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট কভ িম্পাদন িার্দা  

 

কর্তয় প্রক্ষর্ত্র প্রকান প্রকান               কভ িম্পাদর্নয পরতা যকার্যয অন্য এক ফা একার্ধক 

       কভ িম্পাদর্নয য র্নবিয কর্য। উদাযণস্বরূ,            র্ফদুযৎ প্রকর্েয ভাধ্যর্ভ র্ফদুযৎ উৎাদর্নয 

প্রক্ষর্ত্র র্ফদুযৎ র্ফবাগ বালারার্ন  খর্নজম্পদ র্ফবাগ, প্রযরথ ভন্ত্রণারয়, প্রনৌ-র্যফন ভন্ত্রণারর্য়য য র্নবিযীর। 

র্ফদুযৎ উৎাদর্নয কার্ঙ্ক্ষত পরাপর অজির্নয জন্য এ কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগর্ক দর র্ার্ফ কাজ কযর্ত য়; একক 

প্রকান প্রর্তষ্ঠান র্ার্ফ নয়। একর কার্জয প্রক্ষর্ত্র াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগমূ র্নর্জর্দয ভর্ধ্য আর্রািনায ভাধ্যর্ভ 

র্নজ র্নজ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয রক্ষভাত্রা র্নধ িাযণ কর্য প্রনর্ফ। অন্য               র্নকট প্রতযার্ত ায়তা এফাং 

কর্তয় র্নধ িার্যত কভ িম্পাদন সূির্কয পরতায প্রক্ষর্ত্র অন্য               য র্নবিযীরতায র্ফলয়টি 

াংর্মাজনী-৩ এ উর্েখ কযর্ত র্ফ।  

 

৪. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি অনুর্ভাদন  স্বাক্ষয 

  এর্এ অনুর্ভাদন  স্বাক্ষর্যয জন্য র্নম্নর্রর্খত প্রর্ক্রয়া অনুযণ কযর্ত র্ফ: 

 ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ র্ত ২০২০-২১ অথ িফছর্যয জন্য প্রনীত র্নর্দ ির্কা অনুার্য APA টির্ভয 

দস্যগণ এর্এ’য               ।         প্রর্য়াজর্ন ঊর্ধ্িতন অর্পর্য     আর্রািনা 

কযা প্রমর্ত ার্য।   

 প্রর্তটি অর্পর্য APA টিভ উযু িিবার্ফ (ক্রর্ভক-৩ এ ফর্ণ িত) এর্এ’য র্ফর্বন্ন ছক/র্কন পূয  

কর্য প্রথভ খড়া প্রস্তুত কযর্ফন। খড়া প্রস্তুর্তয ভয় াংর্িষ্ট অনুর্ফবাগ, অর্ধাখা  াখায 

কভ িকতিা এফাং আতাধীন অর্পর্য াংর্ি  কভ িকতিার্দয     আর্রািনা কযর্ত র্ফ। 
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 খড়াটি অর্পর্য ফার্জট ব্যফস্থানা কর্ভটি কর্তিক ম িার্রািনা কযর্ত র্ফ এফাং অনুর্ভার্দত র্ত 

র্ফ। 

 খড়াটির্ত অর্প প্রধার্নয অনুর্ভাদন ্রগ  কর্য APA স্বাক্ষযকাযী ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ কযর্ত 

র্ফ। 

 ঊর্ধ্িতন অর্পর্য APA টিভ খড়াটি ম িার্রািনা কর্য র্পডব্যাক ফা পরাফতিক প্রদান কযর্ফ। 

 প্রদত্ত পরাফতিক অনুমায়ী খড়া APA াংর্া ন কর্য APA টিভ চূড়ান্ত খড়া অর্প প্রধার্নয 

অনুর্ভাদনক্রর্ভ ঊর্ধ্িতন অর্পর্ স্বাক্ষর্যয জন্য প্রপ্রযণ কযর্ফ।  

 ঊর্ধ্িতন অর্পর্য APA টিভ আতাধীন অর্পর্য APA স্বাক্ষর্যয ব্যফস্থা ্রগণ কযর্ফ।  

 APA স্বাক্ষর্যয য ঊর্ধ্িতন অর্প এফাং আতাধীন অর্পর্য র্য়ফাইর্ট স্বাক্ষর্যত APA 

আর্রাড কযর্ত র্ফ। 

 প্রমকর অর্পর্য এর্এ APAMS ফ্ টয়যার্যয আতায় এর্র্ছ প্রকর অর্প 

ফ্ টয়যার্য        APA প্রস্তুত কযর্ফ। তর্ফ  ড়ান্ত স্বাক্ষর্যয জন্য একটি      কর্ াংযক্ষণ 

কযা          ।        

 

৫. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি াংর্াধন 

                 ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যয য চুর্ির্ত উর্ের্খত প্রকান 

          চ                     ফা রক্ষযভাত্রা র্যফতিন কযায প্রর্য়াজনীয়তা অনুবফ কযর্র APA 

                                                    ।                     চ    

(                                      ১০           চ                               

                চ             ।                                                           

        ।                                               চ              ।  

 

৬. ফার্ল িক কভ িম্পাদন     র্যফীক্ষণ  

 

                   APA টিভ কভ িম্পাদন চুর্ি র্যফীক্ষণ কভ িকা  ভন্বয় কযর্ফ। এ রর্ক্ষয APA 

টিভ প্রর্ত ভার্ কভর্ক্ষ একফায বায় র্ভর্রত র্ফ  অ্রগগর্ত ম িার্রািনা কযর্ফ। APA টির্ভয দস্য       

কভ িকতিাগণ এর্এ’য অ্রগগর্ত ম িার্রািনায় র্ফর্বন্ন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত অ্রগগর্ত প্রর্য়াজর্ন র্যজর্ভন র্যদ িন 

কযর্ফন।        ভার্ক ভন্বয় বা  এর্এ’য অ্রগগর্ত        চ           ।  

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত প্রকৃত অজিন ত্রত্রভার্ক র্বর্ত্তর্ত    -          -জ          -

      াংর্িষ্ট        APA টিভ     জ  ব্যফস্ানা কর্ভটি কর্তিক র্যফীক্ষণ কযর্ত র্ফ। রক্ষযভাত্রায 

র্ফযীর্ত অজিন র্নর্িত কযর্ত উি কর্ভটিমূ প্রর্য়াজনীয় র্নর্দ িনা প্রদান কযর্ফ।                     

                                      ।  ছ   ,           অথ িফছর্যয ছয় ভা অর্তক্রান্ত য়ায 

য র্নধ িার্যত রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ছয় ভার্ অর্জিত       পরাপ    একটি অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন 

                                                                   প্রপ্রযণ কযর্ফ।       

                                                               এর্এ’য                 

                       ।            APAMS                                      

                                      ।   
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৭. ফার্ল িক কভ িম্পাদন     মূল্যায়ন 

  

 ২০২০-2১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন প্রস্তুর্তয প্রক্ষর্ত্র র্নর্ম্নাি 

র্ফলয়ার্দ  দ্ধর্ত  অনুযণ কয   র্ফ:  

 

৭ ১                                     

             APA      জ   জ                                       

 মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন প্রস্তুর্তয প্রক্ষর্ত্র প্রর্তটি সূির্কয র্ফযীর্ত        র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ/অর্ধাখা/াখা 

এফাং প্রর্মাজয প্রক্ষর্ত্র              র্ত প্রাপ্ত অজিন াংক্রান্ত তথ্যার্দ এফাং প্রভাণকমূ 

মথামথবার্ফ মািাই কযর্ত র্ফ এফাং এ কর প্রভাণক/তর্থ্যয মথাথ িতা র্নরূণ কযর্ত র্ফ; 

 APA টির্ভয দস্যবৃন্দ প্রক্ষত্রর্ফর্র্ল ত্রদফিয়র্নয র্বর্ত্তর্ত র্যজর্ভর্ন মািাইঅর্ন্ত অজির্নয স্বর্ক্ষ প্রদত্ত 

তর্থ্যয ঠিকতা ম্পর্কি র্নর্িত র্ফন; 

        চ     জ                                        জ     জ      জ      

                               APA                                       

   । APAMS                                                             

               ।  

                      চ     জ                                                

                                  

                                                                         

   ।                                  াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয APA র্ফর্লজ্ঞ পুর 

(expert pool) এয দস্যগর্ণয ম ির্ফক্ষণ  সুার্য ফার্জট ব্যফস্থানা কর্ভটিয বায় 

          জ  উস্থান কযর্ত র্ফ।    জ                                       

                                                                                

       চ                                                           

     কর্রফ                                             -       অজির্নয স্বর্ক্ষ 

প্রর্য়াজনীয় দর্রর                                        । 

 

৭ ২ APA                                

 

 APA                         APA                                  

                  চ     জ                                                   

                    ।           জ                  APA              চ   

                       ।  

         চ                                                               চ    

                            ।   

       চ     জ     জ                                                        

                    ।                                                      

             জ                                 । 
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                                APA                                       

     চ     ।                                                                   

                                                                    ।        

                APA              যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা াংক্রান্ত কার্যগর্য কর্ভটি 

কর্তিক                     APA         চ       । মািাইঅর্ন্ত  প্রস্তুতকৃত ভর্ন্বত ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন এ াংক্রান্ত জাতীয় কর্ভটিয অনুর্ভাদর্নয জন্য উস্ান কযা র্ফ। 

জাতীয় কর্ভটিয ম ির্ফক্ষণ সুার্য ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুু্র্িয অনুর্ভার্দত 

ভর্ন্বত মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন াযাংর্ক্ষ আকার্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ভীর্ উস্থান কযা র্ফ। 

                                              APA                      

                                                                        । 

 

৮. APA             

                    জ                   চ       জ  APA                   জ  

    ।  ছ                                               জ  APA                     

        ।  

 

৯.                   APA        

 

                                                   APA                          

                 APA         । APA                ০৭        র্ফ                      

         জ                   জ                                  । APA        ছ        

                                  APA          জ               চ              জ    

              । APA                   জ               জ                  । APA 

                         জ   জ                                APA                   

APA                                      APA                              এর্এ   

                                    । APA             APA                     জ 

             APAMS                         জ                                   

                                                   APA                                

                       ।  

 

৯ ১ APA            

      APA                                           

                এর্এ                চ         

 এর্এ                                                   

                                                       

                               

                                             চ                                   

                          



  14 

 

 

 APAMS                  APA                                                 

             

                           APA           APA                  জ             

                                                  

 APA                                         জ      । 

 

 

১০.                                  

 

                                                     APA                           

           জ                                                               চ         

  চ                                                     (expert pool)         ।        

 প্ররয                      চ       র্য                                                 : 

 

                   APA        

                                               

  )                                                                               

           ঘ                 চ              APA                 ।  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic Objectives)

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities)

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা  ২০২০-২১ 

অাধাযণ 

Excellent) 

অতত উত্তভ 

(Very
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরতত ভান 

Fair  

চরততভাদ্দনয 

তনদ্দে 

Poor  

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

[১] দাপ্ততযক কভ যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃতি ও জফাফতদত 

তনতিতকযণ 

১০ 

[১.১]  ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি 

(এতএ) ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] এতএ’য কর ত্রত্রভাতক 

প্রততদ্দফদন ওদ্দয়ফাইদ্দে প্রকাতত 
াংখ্যা ১ ৪ - - - - 

[১.১.২] এতএ টিদ্দভয ভাতক বা অনুতিত াংখ্যা ২ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচায/উত্তভ চচ যায তফলদ্দয় 

অংীজনদ্দদয দ্দে ভততফতনভয় 
[১.২.১] ভততফতনভয় বা অনুতিত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অতবদ্দমাগ প্রততকায ব্যফস্থা তফলদ্দয়  

কফাগ্রীতা/অংীজনদ্দদয অফততকযণ 
[১.৩.১] অফততকযণ বা আদ্দয়াতজত  

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪] কফা প্রদান প্রততশ্রুতত তফলদ্দয়  

কফাগ্রীতাদ্দদয অফততকযণ 
[১.৪.১] অফততকযণ বা আদ্দয়াতজত   

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

ত্রত্রভাতক প্রততদ্দফদন ঊর্ধ্যতন কর্তযদ্দক্ষ্য 

তনকে কপ্রযণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রভাতক প্রততদ্দফদন কপ্রতযত 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ - - 

- 

 [২] কভ যম্পাদদ্দন 

গততীরতা আনয়ন ও 

কফায ভান বৃতি 

৯ 

[২.১] ই-নতথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নতথদ্দত কনাে তনষ্পতত্তকৃত  
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] তিতজোর কফা  চালুকযণ [২.২.১] একটি নতুন তিতজোর কফা চালুকৃত 
াংখ্যা 

২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১  

[২.৩] কফা তজকযণ 
[২.৩.১] একটি নতুন তজকৃত কফা 

অতধদ্দক্ষ্দ্দত্র ফাস্তফাতয়ত 

াংখ্যা ১ 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১  

[২.৪] কভ যচাযীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রদ্দতযক  কভ যচাতযয জন্য প্রতক্ষ্ণ 

আদ্দয়াতজত 
জনঘন্টা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রি ও তদূর্ধ্য প্রদ্দতযক 

কভ যচাযীদ্দক এতএ তফলদ্দয় প্রদত্ত প্রতক্ষ্ণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এতএ ফাস্তফায়দ্দন প্রদ্দণাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয-

ংস্থা/ এ একজন কভ যচাযীদ্দক এতএ ফাস্তফায়দ্দনয 

জন্য প্রদ্দণাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

ভন্ত্রণারয়/তফবাদ্দগয আফতশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ, ২০২০-২১ 

(দ্দভাে নম্বয- ২৫) 

র্যর্ষ্ট ‘ক’ 
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[৩] আতথ যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফাতল যক ক্রয় তযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় তযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাতদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ (এতিত) 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ (এতিত) 

ফাস্তফাতয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২.২] প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

আইএভইতি’য সুাতয ফাস্তফাতয়ত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অতিে আতত্ত তনষ্পতত্ত কাম যক্রদ্দভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] তিক্ষ্ীয় এফং তত্রক্ষ্ীয় বায় 

উস্থাতত অতিে আতত্ত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অতিে আতত্ত তনষ্পতত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic Objectives)

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities)

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২০-২১ 

অাধাযণ 

Excellent) 

অতত উত্তভ 

(Very
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরতত ভান 

Fair  

চরততভাদ্দনয 

তনদ্দে 

Poor  

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

[১] দাপ্ততযক কভ যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃতি ও জফাফতদত 

তনতিতকযণ 

১০ 

[১.১] ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি (এতএ) 

ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এতএ’য কর ত্রত্রভাতক 

প্রততদ্দফদন ওদ্দয়ফাইদ্দে প্রকাতত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এতএ টিদ্দভয ভাতক বা অনুতিত ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচায/উত্তভ চচ যায তফলদ্দয় 

অংীজনদ্দদয দ্দে ভততফতনভয় 
[১.২.১] ভততফতনভয় বা অনুতিত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অতবদ্দমাগ প্রততকায ব্যফস্থা তফলদ্দয়  

কফাগ্রীতা/অংীজনদ্দদয অফততকযণ 
[১.৩.১] অফততকযণ বা আদ্দয়াতজত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪] কফা প্রদান প্রততশ্রুতত তফলদ্দয়  

কফাগ্রীতাদ্দদয অফততকযণ 
[১.৪.১] অফততকযণ বা আদ্দয়াতজত 

         ংখ্যা 
২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

ত্রত্রভাতক প্রততদ্দফদন উর্ধ্যতন কর্তযদ্দক্ষ্য 

তনকে কপ্রযণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রভাতক প্রততদ্দফদন কপ্রতযত 
        ংখ্যা  

২ ৪ ৩ - - - 

 [২] কভ যম্পাদদ্দন 

গততীরতা আনয়ন ও 

কফায ভান বৃতি 

৯ 

[২.১] ই-নতথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নতথদ্দত কনাে তনষ্পতত্তকৃত  
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] তিতজোর কফা  চালুকযণ 
[২.২.১] একটি নতুন তিতজোর কফা 

চালুকৃত 

ংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কফা তজকযণ 
[২.৩.১] একটি  তজকৃত কফা অতধদ্দক্ষ্দ্দত্র 

ফাস্তফাতয়ত 

ংখ্যা ২ 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কভ যচাযীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রদ্দতযক  কভ যচাতযয জন্য প্রতক্ষ্ণ 

আদ্দয়াতজত 
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রি ও তদুর্ধ্য প্রদ্দতযক 

কভ যচাযীদ্দক এতএ তফলদ্দয়  প্রদত্ত প্রতক্ষ্ণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এতএ ফাস্তফায়দ্দন প্রদ্দণাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন অতপ/ এ 

একজন কভ যচাযীদ্দক এতএ ফাস্তফায়দ্দনয জন্য 

প্রদ্দণাদনা প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

দপ্তয/ংস্থায আফতশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ ২০২০-২১ 
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[৩] আতথ যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১]  ফাতল যক ক্রয় তযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় তযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাতদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ 

(এতিত)/ এফাদ্দজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ (এতিত) 

/ এফাদ্দজে ফাস্তফাতয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অতিে আতত্ত তনষ্পতত্ত কাম যক্রদ্দভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] তত্রক্ষ্ীয় বায় উস্থাদ্দনয জন্য 

ভন্ত্রণারদ্দয় প্রস্তাফ কপ্রতযত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অতিে আতত্ত তনষ্পতত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পতত্তয তাতরকা ভন্ত্রণারয়/তফবাদ্দগ কপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পতত্তয তাতরকা ভন্ত্রণারয়/তফবাদ্দগ কপ্রতযত 
তাতযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic Objectives)

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities)

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা  ২০২০-২১ 

অাধাযণ 

Excellent) 

অতত উত্তভ 

(Very
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরতত ভান 

Fair  

চরততভাদ্দনয 

তনদ্দে 

Poor  

১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

[১] দাপ্ততযক কভ যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃতি ও জফাফতদত 

তনতিতকযণ 

১১ 

[১.১] ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি (এতএ) 

ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এতএ’য কর ত্রত্রভাতক 

প্রততদ্দফদন ওদ্দয়ফাইদ্দে প্রকাতত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এতএ টিদ্দভয ভাতক বা অনুতিত ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচায/উত্তভ চচ যায তফলদ্দয় 

অংীজনদ্দদয দ্দে ভততফতনভয় 
[১.২.১] ভততফতনভয় বা অনুতিত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অতবদ্দমাগ প্রততকায ব্যফস্থা তফলদ্দয়  

কফাগ্রীতা/অংীজনদ্দদয অফততকযণ 
[১.৩.১] অফততকযণ বা আদ্দয়াতজত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] কফা প্রদান প্রততশ্রুতত তফলদ্দয়  

কফাগ্রীতাদ্দদয অফততকযণ 
[১.৪.১] অফততকযণ বা আদ্দয়াতজত          ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

ত্রত্রভাতক প্রততদ্দফদন ঊর্ধ্যতন কর্তযদ্দক্ষ্য 

তনকে কপ্রযণ 

[১.৫.১] ত্রত্রভাতক প্রততদ্দফদন কপ্রতযত         ংখ্যা  ২ ৪ ৩ - - - 

 [২] কভ যম্পাদদ্দন 

গততীরতা আনয়ন ও 

কফায ভান বৃতি 

৮ 

[২.১] ই-নতথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নতথদ্দত কনাে তনষ্পতত্তকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী/ এষুদ্র উ উন্নয়ন উদ্দ াগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী/ এষুদ্র উ উন্নয়ন 

উদ্দ াগ চালুকৃত 

ংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ যচাযীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদ্দতযক  কভ যচাতযয জন্য প্রতক্ষ্ণ 

আদ্দয়াতজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ কগ্রি ও তদুর্ধ্য প্রদ্দতযক 

কভ যচাযীদ্দক এতএ তফলদ্দয়  প্রদত্ত প্রতক্ষ্ণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এতএ ফাস্তফায়দ্দন প্রদ্দণাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন অতপ/ এ 

একজন কভ যচাযীদ্দক এতএ ফাস্তফায়দ্দনয জন্য 

প্রদ্দণাদনা প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

ভাঠ ম যাদ্দয়য আফতশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ ২০২০-২১ 
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[৩] আতথ যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফাতল যক ক্রয় তযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় তযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাতদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ 

(এতিত)/ এফাদ্দজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ (এতিত) 

/ এফাদ্দজে ফাস্তফাতয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অতিে আতত্ত তনষ্পতত্ত কাম যক্রদ্দভয 

উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অতিে আতত্ত তনষ্পতত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পতত্তয তাতরকা ঊর্ধ্যতন অতপদ্দ কপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পতত্তয তাতরকা ঊর্ধ্যতন অতপদ্দ কপ্রতযত 
তাতযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ, দপ্তয/াংস্থা এফাং ভাঠ ম িার্য়য  

আফর্িক প্রকৌরগত উর্েি, 2020-21 াংক্রান্ত কভ িম্পাদন সূির্কয ব্যাখা  মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া 

 

[১.১.১] এর্এ’য কর ত্রত্রভার্ক প্রর্তর্ফদন র্য়ফাইর্ট প্রকার্ত:  

প্রর্তযক এর্এ স্বাক্ষযকাযী যকার্য দপ্তযর্ক ০৪টি ত্রত্রভার্ক অ্রগগর্ত প্রর্তর্ফদন প্রকায়াট িায প্রল ফায র্ে র্ে 

তার্দয স্ব-স্ব র্য়ফাইর্ট আর্রাড কর্য প্রকা কযর্ত র্ফ।  

[১.১.২] এর্এ টির্ভয ভার্ক বা অনুর্ষ্ঠত: 

প্রর্তযক যকার্য দপ্তর্যয এর্এ টিভ প্রর্তযক ভার্ এর্এ’য ফাস্তফায়ন অ্রগগর্ত ম িার্রািনায জন্য একটি কর্য বা 

আর্য়াজন কযর্ফ। 

প্রভাণক: ১২টি বায কাম ির্ফফযণী 

[১.২.১] ভতর্ফর্নভয় বা অনুর্ষ্ঠত (শুদ্ধািায): 

প্রর্তযক এর্এ স্বাক্ষযকাযী যকার্য দপ্তযর্ক শুদ্ধািায/উত্তভ িি িা াংক্রান্ত ০৪টি ভতর্ফর্নভয় বা আর্য়াজন কযর্ত 

র্ফ।  

প্রভাণক: ০৪টি ভতর্ফর্নভয় বায কাম ির্ফফযণী/প্রর্র্ডাং, ছর্ফ। 

[১.৩.১] অফর্তকযণ বা আর্য়ার্জত (অর্বর্মাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা): 

প্রর্তযক এর্এ স্বাক্ষযকাযী যকার্য দপ্তযর্ক অর্বর্মাগ প্রর্তকায াংক্রান্ত ০৪টি অফর্তকযণ বা আর্য়াজন কযর্ত 

র্ফ।   

প্রভাণক: ০৪টি অফর্তকযণ বায কাম ির্ফফযণী/প্রর্র্ডাং, ছর্ফ। 

[১.৪.১] অফর্তকযণ বা আর্য়ার্জত (র্ফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত): 

প্রর্তযক এর্এ স্বাক্ষযকার্য যকার্য দপ্তযর্ক  প্রফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত াংক্রান্ত ০৪টি অফর্তকযণ বা আর্য়াজন কযর্ত 

র্ফ।  

প্রভাণক: ০৪টি অফর্তকযণ বায কাম ির্ফফযণী/প্রর্র্ডাং, ছর্ফ। 

[১.৫.১] ত্রত্রভার্ক প্রর্তর্ফদন প্রপ্রর্যত (তথ্য ফাতায়ন): 

কর যকার্য দপ্তর্যয তথ্য ফাতায়ন ফ ভয় ারনাগাদ যাখর্ত র্ফ এফাং প্রর্ত প্রকায়াট িায প্রল য়ায র্ে র্ে 

এর্এ স্বাক্ষযকাযী ঊর্ধ্িতন কর্তির্ক্ষয র্নকট এ াংক্রান্ত একটি স্বয়াংম্পূণ ি প্রর্তর্ফদন প্রপ্রযণ কযর্ত র্ফ। ারনাগার্দয 

প্রক্ষর্ত্র প্রম কর র্ফলয়মূ অর্ধকতয গুরুত্ব প্রদান কযর্ত র্ফ প্রগুর্রা র্রা: কভ িকতিার্দয ারনাগাদ তথ্য (ছর্ফ, 

প্রপান- অর্প  ফাায, প্রভাফাইর নাং, ই-প্রভইর), র্নজস্ব এর্এ  আতাধীন অর্পর্য স্বাক্ষর্যত এর্এ আর্রাড, 

প্রনাটি প্রফার্ড ি াম্প্রর্তক অর্প স্মাযক, কর আইন/নীর্তভারা/প্রর্তর্ফদনমূ, ফার্ল িক প্রর্তর্ফদন, প্রফা প্রদান 

প্রর্তশ্রুর্ত, অর্বর্মাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা, শুদ্ধািায কভ ির্যকল্পনা, নাগর্যক প্রফায় উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা, ফার্জট, ফার্ল িক 

ক্রয় র্যকল্পা, ৩৩৩  কর অনরাইন প্রফা প্রার্প্তয তথ্য, তথ্য অর্ধকায, র্ফর্বন্ন প্রপাকার/র্ফকল্প প্রপাকার র্য়র্ন্টয 

তথ্য ইতযার্দ। 
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প্রভাণক: ০৪টি ত্রত্রভার্ক প্রর্তর্ফদন, ারনাগাদকৃত র্য়ফাইট। 

[২.১.১] ই-নর্থর্ত প্রনাট র্নষ্পর্ত্তকৃত: 

র্ফর্ফিয ফছর্য একটি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থায়  াড ি এফাং ফ্ ট র্ভর্র মতগুর্র প্রনাট র্নষ্পর্ত্ত র্য়র্ছ তায 

প্রভাট াংখ্যায ভর্ধ্য মতাংখ্যক ই-পাইর্রাং র্র্ের্ভয ভাধ্যর্ভ র্নষ্পর্ত্ত কযা র্য়র্ছ তায তকযা অনুাত অজিন 

র্ার্ফ র্ফর্ফর্িত র্ফ।  

উদাযণ: ধযা মাক প্রকান অথ িফছর্য একটি ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয র্নষ্পর্ত্তকৃত াড ি প্রনার্টয াংখ্যা ১০০ এফাং ই-নর্থয 

ভাধ্যর্ভ র্নষ্পর্ত্তকৃত প্রনাট াংখ্যা ১৫০। এক ফছর্য প্রভাট র্নষ্পর্ত্তকৃত প্রনাট াংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এয ভর্ধ্য 

ভন্ত্রণারয় কর্তিক ই-নর্থ র্র্ের্ভয ভাধ্যর্ভ র্নস্পর্ত্তকৃত প্রনার্টয াংখ্যা ১৫০টি। ঐ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয অজিন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রভাণক: যকার্য দপ্তর্যয াখার্বর্ত্তক উস্থার্ত ই-নর্থ এফাং াড ি নর্থয প্রেটর্ভন্ট, পাইর মুবর্ভন্ট প্রযর্জোয 

ইতযার্দ। এটুআই র্ত প্রাপ্ত াংর্িষ্ট প্রর্তর্ফদর্নয র্ে ক্রর্িক কযা র্ফ। গযর্ভর্রয প্রক্ষর্ত্র এটুআই কর্তিক প্রদত্ত 

র্যর্াট ি চূড়ান্ত ফর্র গণ্য র্ফ।   

[২.২.১] নুযনতভ একটি নতুন র্ডর্জটার প্রফা িালুকৃত: 

যকার্য দপ্তয কভর্ক্ষ একটি নতুন র্ডর্জটার প্রফা িালু কযর্ফ এফাং তা  তায অর্ধর্ক্ষর্ত্রয ভর্ধ্য ফাস্তফায়র্নয এফাং 

র্ক্রয় থাকায প্রভাণ প্রদর্ফ। 

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উর্যাগ িালুকৃত (শুধু ভাঠ ম িার্য়য জন্য প্রর্মাজয)  

ভাঠ ম িার্য়য প্রর্তযক অর্পর্ক যকার্য প্রফা/অর্প ব্যফস্থানা/ আর্থ িক ব্যফস্থানা ইতযার্দ র্ফলর্য় উৎকল ি াধর্নয 

জন্য একটি উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উর্যাগ ্রগণ কযর্ত র্ফ।  

প্রভাণক: িালুকৃত উদ্ভাফনী উর্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকর্ল্পয াংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ (উদ্ভাফনী উর্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকর্ল্পয 

র্ফলয়ফস্তু কী? কত তার্যর্খ িালু কযা র্য়র্ছ? প্রকাথায় িালু কযা র্য়র্ছ? উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উর্যাগ ফাস্তফায়র্নয 

পর্র কভ ির্ক্ষর্ত্র কী উন্নয়ন ার্ধত র্য়র্ছ?)। াাার্ উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন াংক্রান্ত ছর্ফ। 

[২.৩.১] একটি নতুন র্জকৃত প্রফা অর্ধর্ক্ষর্ত্র ফাস্তফার্য়ত: 

এই কাম িক্রর্ভয আতায় প্রম প্রকার্না একটি নার্গযক প্রফা/দাপ্তর্যক প্রফা/অবযন্তযীণ প্রফা র্ত অপ্রর্য়াজনীয় ধামূ 

ফাদ র্দর্য় তা র্জকযণ কযপ্রত র্ফ। প্রফা র্জকযণ াংক্রান্ত যকার্য আর্দ জার্য কযর্ত র্ফ। উি র্জকৃত 

প্রফা র্নজস্ব অর্ধর্ক্ষর্ত্রয ভর্ধ্য ফাস্তফার্য়ত র্ত র্ফ। এই কাম িক্রর্ভয মূল্যায়র্নয প্রক্ষর্ত্র প্রফাটিয র্ফযভান প্রর্ 

ম্যা, র্জকযণ প্রর্ ম্যা, যকার্য আর্দ এফাং তা ফাস্তফায়র্নয ার্ফ িক র্ফলয়টি র্ফর্ফিনায় প্রনয়া র্ফ।  

[২.৪.১] প্রর্তযক  কভ িিাযীয জন্য প্রর্ক্ষণ আর্য়ার্জত (ভাঠ ম িার্য় এই সূির্কয ক্রভ ২.৩.১): 

যকার্য দপ্তযর্ক তায কর কভ িিাযীয জন্য রক্ষযভাত্রায় উর্ের্খত ভর্ত প্রর্ক্ষর্ণয আর্য়াজন কযর্ত র্ফ। এর্ক্ষর্ত্র 

প্রর্তযকর্ক র্নধ িার্যত জনঘন্টা প্রর্ক্ষণ প্রদান কযর্ত র্ফ। 

প্রভাণক: প্রর্ক্ষর্ণয অর্প আর্দ, প্রর্ক্ষণাথীর্দয তার্রকা, উর্স্থর্ত ইতযার্দ। 

[২.৪.২] ১০ভ প্র্রগড  তদুর্ধ্ি প্রর্তযক কভ িিাযীর্ক এর্এ র্ফলর্য়  প্রদত্ত প্রর্ক্ষণ (ভাঠ ম িার্য় এই সূির্কয ক্রভ ২.৩.২):  
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যকার্য দপ্তযর্ক তায ১০ভ প্র্রগড  তদূর্ধ্ি প্রর্তযক কভ িিাযীয জন্য রক্ষযভাত্রায় উর্ের্খত ভর্ত এর্এ র্ফলর্য় প্রর্ক্ষণ 

প্রদার্নয ব্যফস্থা ্রগণ কযর্ত র্ফ।  

প্রভাণক: প্রর্ক্ষর্ণয অর্প আর্দ, প্রর্ক্ষণাথীর্দয তার্রকা, উর্স্থর্ত ইতযার্দ।   

[২.৫.১] ন্যযনতভ একটি আতাধীন দপ্তয-াংস্থা/একজন কভ িিাযীর্ক এর্এ ফাস্তফায়র্নয জন্য প্রর্ণাদনা প্রদানকৃত 

((ভাঠ ম িার্য় এই সূির্কয ক্রভ ২.৪.১): 

ফছয প্রর্ল াভর্্রগক মূল্যায়র্ন আতাধীন প্রযা অর্পর্ক ঊর্ধ্িতন অর্প কর্তিক মথামথ প্রর্ণাদনা প্রদার্নয ব্যফস্থা 

্রগণ কযর্ত র্ফ। আতাধীন প্রকান অর্প না থাকর্র এর্এ ফাস্তফায়র্ন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাখায জন্য একই অর্পর্য 

একজন কভ িিাযীর্ক প্রর্ণাদনা প্রদার্নয ব্যফস্থা ্রগণ কযর্ত র্ফ। এর্ক্ষর্ত্র আতাধীন একার্ধক দপ্তয/কভ িিাযীর্ক 

প্রর্ণাদনা প্রদার্ন প্রকার্না ফাধা থাকর্ফ না।  

[৩.১.১] ক্রয় র্যকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় ম্পার্দত: 

প্রর্তযক যকার্য দপ্তযর্ক র্র্আয অনুমায়ী অথ িফছর্যয শুরুর্তই ফার্ল িক ক্রয় র্যকল্পনা প্রণয়ন কযর্ত র্ফ এফাং 

তদনুমায়ী ক্রয় কাম িক্রভ র্যিারনা কযর্ত র্ফ।  

প্রভাণক: ফার্ল িক ক্রয় র্যকল্পনায কর্ এফাং ক্রয় র্যকল্পনা অনুমায়ী ক্রয়কৃত র্ণ্যয তার্রকা (স্বাক্ষর্যত)।   

[৩.২.১] ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্ি (এর্ডর্)/ফার্জট ফাস্তফায়ন:  

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ এর্ডর্ ফাস্তফায়র্নয প্রভাণ যফযা কযর্ফ। ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন 

র্ফবাগ র্ত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্ি ফাস্তফায়ন ায মািাই কযর্ফ। এর্ক্ষর্ত্র াংর্ার্ধত এর্ডর্ য অজিন র্ফর্ফিনায় প্রনয়া 

র্ফ।  

তর্ফ দপ্তয াংস্থা এফাং ভাঠ ম িার্য়য অর্পমূ মার্দয এর্ডর্ ফযাে প্রনই তার্দয প্রক্ষর্ত্র ফার্জট ফাস্তফায়র্নয ায 

র্ফর্ফিনায় প্রনয়া র্ফ।  

[৩.২.২] প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত আইএভইর্ড য সুার্য ফাস্তফার্য়ত (শুধুভাত্র ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয জন্য প্রর্মাজয): 

প্রকল্প ফাস্তফায়র্নয র্ফলর্য় ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগর্ক প্রম সুার্য প্রদান 

কযর্ফ তায ফাস্তফায়ন ায র্ফর্ফিনায় প্রনয়া র্ফ।  

প্রভাণক: এ প্রক্ষর্ত্র ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবার্গয প্রর্তর্ফদন র্ফর্ফিনায় প্রনয়া র্ফ এফাং চূড়ান্ত ভর্ভ ি 

র্ফর্ফর্িত র্ফ। 

[৩.৩.১] র্দ্বক্ষীয়/র্ত্রক্ষীয় বায় উস্থার্ত অর্ডট আর্ত্ত (ভাঠ ম িার্য়য জন্য প্রর্মাজয নয়) 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ আর্রািয অথ িফছর্য তায র্নর্জয অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত এফাং আতাধীন দপ্তয/াংস্থা র্ত র্ত্রক্ষীয় 

বায় উস্থার্নয জন্য প্রাপ্ত অর্ডট আর্ত্তমূর্য ভর্ধ্য মত াংখ্যক র্দ্বক্ষীয় ফা র্ত্রক্ষীয় বায় উস্থান কযর্ফ 

তায অনুাত প্রফয কযর্ত র্ফ। 

দপ্তয/াংস্থায প্রক্ষর্ত্র র্ত্রক্ষীয় বায় উস্থানর্মাগ্য মতটি অর্ডট আর্ত্ত যর্য়র্ছ এফাং তায ভর্ধ্য াংর্িষ্ট দপ্তয/াংস্থা 

প্রম কয়টির্ক র্ত্রক্ষীয় বায় উস্থার্নয র্নর্ভর্ত্ত ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গ প্রস্তাফ প্রপ্রযণ কর্যর্ছ-এ দুটিয অনুাত প্রফয কর্য 

াযপযর্ভে মূল্যায়ন কযা র্ফ। 
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প্রভাণক: আর্য়ার্জত বায কাম ির্ফফযণী।  

[৩.৩.২] অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃত ((ভাঠ ম িার্য় এই সূির্কয ক্রভ ৩.৩.১): 

শুধু যকার্য দপ্তয কর্তিক র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডট আর্ত্ত এখার্ন অন্তর্ভ িি র্ফ। এর্ক্ষর্ত্র ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত একটি 

অর্পর্ মতগুর্র অর্ডট আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন র্ছর তার্ক র্বর্ত্ত ধর্য ২০২০-২১ অথ িফছর্য মতটি র্নষ্পর্ত্ত র্য়র্ছ তায 

অনুার্তয তকযা ায প্রফয কযর্ত র্ফ।  

প্রভাণক:  প্রভাণক র্ার্ফ মথামথ কর্তিক্ষ কর্তিক তযায়নপূফ িক র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডট আর্ত্তয র্ফফযণ (ক্রভপুর্ঞ্জভূত) 

র্দর্ত র্ফ। 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয  অস্থাফয ম্পর্ত্তয তার্রকা ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গ/ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ (শুধু দপ্তয/াংস্থা 

 ভার্ঠয জন্য প্রর্মাজয) 

এর্ক্ষর্ত্র াংর্িষ্ট দপ্তয/াংস্থায কর স্থাফয  অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদকৃত তার্রকা র্নধ িার্যত তার্যর্খয ভর্ধ্য  

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গ/ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ কযর্ত র্ফ।  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকায 

 

 

 

 

 

 

ততনয়য তচফ/ এতচফ,.................................ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ 

 

    

 

ভতন্ত্রতযলদ তচফ এয ভদ্দে স্বাক্ষ্তযত 

 

 

 

ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 

 

 

       ‘খ’ 
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সূতচত্র 

ভন্ত্রণারয়/ এতফবাদ্দগয                        

          

ককন ১: ভন্ত্রণারয়/ এতফবাদ্দগয রূকল্প (Vision), অতবরক্ষ্য (Mission), ককৌরগত 

উদ্দেশ্যমূ এফং কাম যাফতর 

 

ককন ২: ভন্ত্রণারয়/ এতফবাদ্দগয তফতবন্ন কাম যক্রদ্দভয                  

(Outcome/Impact) 

 

ককন ৩: ককৌরগত উদ্দেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ  

                      

         ২  কভ যম্পাদন সূচদ্দকয তযভা িতত  

         ৩  কভ যম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজযদ্দনয কক্ষ্দ্দত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/ এতফবাদ্দগয উয তনবযযীরতা   
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(Overview of the Performance of the Ministry/Division) 

 

 

           ,                ৎ         

 

                  ৩                   

                    

               

 

 

 

 

 

২০২০-২                             
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         (Preamble) 

 

ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ এফং         দপ্তয/ এংস্থামূদ্দয প্রাততিাতনক দক্ষ্তা বৃতি, স্বচ্ছতা ও জফাফতদত 

কজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং ম্পদ্দদয মথামথ ব্যফায তনতিতকযদ্দণয ভােদ্দভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দ্দনয রদ্দক্ষ্য- 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয................................ভন্ত্রণারদ্দয়য দাতয়দ্দে তনদ্দয়াতজত ভাননীয় ভন্ত্রীয 

প্রতততনতধ তাদ্দফ ততনয়য তচফ/ এতচফ,.......................................................ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ 

 

এফং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রতততনতধ তাদ্দফ ভতন্ত্রতযলদ তচফ, ভতন্ত্রতযলদ 

তফবাগ এয ভদ্দে ২০২০ াদ্দরয ......................ভাদ্দয..........................তাতযদ্দখ এই ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি 

স্বাক্ষ্তযত র।   

 

এই  চুতিদ্দত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ তনেতরতখত তফলয়মূদ্দ ম্মত দ্দরন:  
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ককন ১: 

 

 ভন্ত্রণারয়/ এতফবাদ্দগয রূকল্প, অতবরক্ষ্য, ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ এফং কাম যাফতর 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

 

 

 

১.২ অতবরক্ষ্য (Mission): 

 

 

 

১.৩ ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

 

 

১.৪ কাম যাফতর (Functions): 
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      ২   

                                              (Outcome/Impact) 

                

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

         
         

২০২০-২  

        
                         

                        

                         

    

       

(Source of Data) 

২০ ৮- ৯ ২০ ৯-২০ ২০২ -২২ ২০২২-২৩ 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০ 
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ককন ৩ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ 

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

          

(Calculation 
method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ এ        ২০২০-২  

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২২-২২ 

২০ ৮-

 ৯ 

২০ ৯-

২০ 

অাধাযণ অতত 

উত্তভ 

উত্তভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০     ২  ৩  ৪  ৫  ৬ 

                ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

                

                

                

 

আফতশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic Objectives)

ককৌরগত উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of Strategic
Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities)

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২০-২  

 

অাধাযণ 

 

অতত উত্তভ 

 

উত্তভ চরতত ভান 

 

চরততভাদ্দনয 

তনদ্দে 

 
১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  

  



 

32 

 

 

আতভ, ততনয়য তচফ/ এতচফ, ................................................. ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ, ভাননীয় ভন্ত্রী 

.........................  ভন্ত্রণারয়-এয প্রতততনতধ তাদ্দফ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয প্রতততনতধ ভতন্ত্রতযলদ তচদ্দফয তনকে অেীকায কযতি কম এই চুতিদ্দত ফতণ যত পরাপর অজযদ্দন 

দ্দচষ্ট থাকফ।  

 

আতভ, ভতন্ত্রতযলদ তচফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রতততনতধ তাদ্দফ ততনয়য 

তচফ/ এতচফ, .............................ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ-এয তনকে অেীকায কযতি কম এই চুতিদ্দত ফতণ যত 

পরাপর অজযদ্দন প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাতগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষ্তযত: 

 

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

ততনয়য তচফ/ এতচফ                                                         তাতযখ 

...........................ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ 

 

 

 

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

ভতন্ত্রতযলদ তচফ            তাতযখ 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ 
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        -  
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        - ২ 

কভ যম্পাদন সূচদ্দকয তযভা িতত 

ক্রতভক 

নম্বয 

       কভ যম্পাদন 

সূচক 

কাম যক্রদ্দভয 

তফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুতফবাগ, 

অতধাখা, াখা 

প্রদত্ত 

প্রভাণক 

        

        

   ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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ংদ্দমাজনী ৩ 

অন্য ভন্ত্রণারয়/ এতফবাদ্দগয তনকে সুতনতদ যষ্ট কভ যম্পাদন চাতদামূ 

প্রততিাদ্দনয  

নাভ  

ংতিষ্ট 

কাম যক্রভ 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

উি প্রততিাদ্দনয 

তনকে 

চাতদা/ এপ্রতযাা 

চাতদা/ এপ্রতযাায 

কমৌতিকতা 

প্রতযাা 

পূযণ না 

দ্দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকায 

 

 

 

 

 

                                    ................................ 

 

    

 

           / এতচফ,.................................ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ 

এয ভদ্দে স্বাক্ষ্তযত 

 

 

 

ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 
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সূতচত্র 

                       

          

ককন ১:  রূকল্প (Vision), অতবরক্ষ্য (Mission), ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ এফং কাম যাফতর  

ককন ২: দপ্তয/ এংস্থায তফতবন্ন কাম যক্রদ্দভয                  (Outcome/Impact)  

ককন ৩: ককৌরগত উদ্দেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ  

                      

         ২  কভ যম্পাদন সূচদ্দকয তযভা িতত  

         ৩  কভ যম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজযদ্দনয জন্য অন্য ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ/ এদপ্তয/ এংস্থায তনকে  

সুতনতদ যষ্ট চাতদা 
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.................................                         

(Overview of the Performance of ...................................................) 

 

 

                            ৎ         

                  ৩                   

                    

               

 

 

 

২০২০-২                             
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         (Preamble) 

 

 যকাতয দপ্তয/ এংস্থামূদ্দয প্রাততিাতনক দক্ষ্তা বৃতি, স্বচ্ছতা ও জফাফতদত কজাযদায কযা, সুান 

ংতকযণ এফং ম্পদ্দদয মথামথ ব্যফায তনতিতকযদ্দণয ভােদ্দভ  রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দ্দনয রদ্দক্ষ্য- 

 

                                    ,............................................................................... 

এফং 

ততনয়য তচফ/ এতচফ,........................... ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ তফবাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকায  এয 

ভদ্দে ২০২০ াদ্দরয ......................ভাদ্দয..........................তাতযদ্দখ এই ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি স্বাক্ষ্তযত 

র।   

 

এই  চুতিদ্দত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ তনেতরতখত তফলয়মূদ্দ ম্মত দ্দরন:  
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ককন ১ 

রূকল্প, অতবরক্ষ্য, ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ, প্রধান কাম যাফতর  

 

১.১ রূকল্প: 

 

১.২ অতবরক্ষ্য: 

 

১.৩ ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ: 

 

১.৪ প্রধান কাম যাফতর: 
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      ২   

                                          (Outcome/Impact) 

                

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicator) 

    

(Unit) 

  

         

 

        

২০২০-২  

                                      

                   

                            

       

(Source of 

Data) 

২০ ৮- ৯ ২০ ৯-২০ ২০২ -২২ ২০২২-২৩ 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০ 
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ককন ৩ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ 

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

     

     

(Calculation 
method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ এ        ২০২০-২  

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২২-২২ 

২০ ৮-

 ৯ 

২০ ৯-

২০ 

অাধাযণ অতত 

উত্তভ 

উত্তভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০     ২  ৩  ৪  ৫  ৬ 

দপ্তয/ এংস্থায ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

                

                

                

 

আফতশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic Objectives)

ককৌরগত উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of Strategic
Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities)

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২০-২  

 

অাধাযণ 

 

অতত উত্তভ 

 

উত্তভ চরতত ভান 

 

চরততভাদ্দনয 

তনদ্দে 

 
১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  
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আতভ,....(                                        .................,    

ততনয়য তচফ/ এতচফ ...............ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ এয তনকে অেীকায কযতি কম এই চুতিদ্দত ফতণ যত 

পরাপর অজযদ্দন দ্দচষ্ট থাকফ।  

 

আতভ, ততনয়য তচফ/ এতচফ, .....................ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ, ,.......(                       

                 ................., এয তনকে অেীকায কযতি কম এই চুতিদ্দত ফতণ যত পরাপর অজযদ্দন 

প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাতগতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষ্তযত: 

 

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

                                       তাতযখ 

.......................... 

 

 

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

ততনয়য তচফ/ এতচফ      তাতযখ 

 ................................. ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ 
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         ২        

কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফং তযভা িতত-এয তফফযণ 

ক্রতভক 

নম্বয 

       কভ যম্পাদন 

সূচক 

কাম যক্রদ্দভয 

তফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুতফবাগ, 

অতধাখা, াখা 

প্রদত্ত 

প্রভাণক 

        

        

   ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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ংদ্দমাজনী ৩ 

অন্য ভন্ত্রণারয়/ এতফবাগ/ এদপ্তয/ এংস্থায তনকে সুতনতদ যষ্ট কভ যম্পাদন চাতদামূ 

প্রততিাদ্দনয  

নাভ  

ংতিষ্ট 

কাম যক্রভ 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

উি প্রততিাদ্দনয 

তনকে 

চাতদা/ এপ্রতযাা 

চাতদা/ এপ্রতযাায 

কমৌতিকতা 

প্রতযাা 

পূযণ না 

দ্দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকায 

 

 

 

 

 

 

        ................................ 

 

    

 

                                   .........................এয ভদ্দে স্বাক্ষ্তযত 

 

 

 

ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 
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সূতচত্র 

কভ যম্পাদদ্দনয াতফ যক তচত্র  

উক্রভতণকা  

ককন ১:  রূকল্প, অতবরক্ষ্য, ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ ,কাম যাফতর  

ককন ২:  কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ  

                       

         ২  কভ যম্পাদন সূচদ্দকয তযভা িতত  

         ৩  কভ যম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজযদ্দনয কক্ষ্দ্দত্র ভাঠ ম যাদ্দয়য অন্যান্য কাম যারদ্দয়য তনকে 

সুতনতদ যষ্ট চাতদা  
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.................................                         

(Overview of the Performance of ...................................................) 

 

           ,                ৎ         

                  ৩                   

                    

               

 

 

২০২০-২                             
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         (Preamble) 

 

 যকাতয    মূদ্দ প্রাততিাতনক দক্ষ্তা বৃতি, স্বচ্ছতা ও জফাফতদত কজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং 

ম্পদ্দদয মথামথ ব্যফায তনতিতকযদ্দণয ভােদ্দভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দ্দনয রদ্দক্ষ্য- 

 

        ,...................................................................................................... 

এফং 

                                    এয ভদ্দে ২০২০    াদ্দরয 

................ভাদ্দয.................তাতযদ্দখ এই ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতি স্বাক্ষ্তযত র। 

 

এই  চুতিদ্দত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ তনেতরতখত তফলয়মূদ্দ ম্মত দ্দরন:  
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ককন-১ 

 

রূকল্প (Vision), অতবরক্ষ্য (Mission), ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফং 

কাম যাফতর (Functions): 

 

১.১ রূকল্প: 

 

১.২ অতবরক্ষ্য: 

 

১.৩ ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ: 

 

১.৪ কাম যাফতর: 
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ককন-২ 

                               (Outcome/Impact) 

                

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    
         

২০২০-২  

        
                         

                        

                         

    

       

(Source of Data) 

২০ ৮- ৯ ২০ ৯-২০ ২০২ -২২ ২০২২-২৩ 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০ 
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 ককন ৩ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ 

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

          

(Calculation 
method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ এ        ২০২০-২  

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২২-২২ 

২০ ৮-

 ৯ 

২০ ৯-

২০ 

অাধাযণ অতত 

উত্তভ 

উত্তভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০     ২  ৩  ৪  ৫  ৬ 

                

                

                

 

আফতশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic Objectives)

ককৌরগত উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of Strategic
Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities)

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২০-২  

 

অাধাযণ 

 

অতত উত্তভ 

 

উত্তভ চরতত ভান 

 

চরততভাদ্দনয 

তনদ্দে 

 
১০০  ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  
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আতভ,......................................          -        ............................... গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয ..............................                                      এয তনকে 

অেীকায কযতি কম এই চুতিদ্দত ফতণ যত পরাপর অজযদ্দন দ্দচষ্ট থাকফ। 

 

আতভ                             

       ...............................................                ......................................তনকে 

অেীকায কযতি কম এই চুতিদ্দত ফতণ যত পরাপর অজযদ্দন প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাতগতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষ্তযত: 

 

 

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

          -               তাতযখ 

.......................... 

 

 

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

                                          তাতযখ 

 .................................  
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        -  
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        - ২ 

কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফং তযভা িতত-এয তফফযণ 

ক্রতভক 

নম্বয 

       কভ যম্পাদন 

সূচক 

কাম যক্রদ্দভয 

তফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুতফবাগ, 

অতধাখা, াখা 

প্রদত্ত 

প্রভাণক 
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ংদ্দমাজনী ৩ 

কভ যম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজযদ্দনয কক্ষ্দ্দত্র ভাঠ ম যাদ্দয়য অন্যান্য কাম যারদ্দয়য তনকে সুতনতদ যষ্ট চাতদা 

প্রততিাদ্দনয  

নাভ  

ংতিষ্ট 

কাম যক্রভ 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

উি প্রততিাদ্দনয 

তনকে 

চাতদা/ এপ্রতযাা 

চাতদা/ এপ্রতযাায 

কমৌতিকতা 

প্রতযাা পূযণ 

না দ্দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 
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২০২০-২১  অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ভয়সূর্ি (এর্এ কযার্রন্ডায) 

 

ভয়ীভা র্ফলয় ফাস্তফায়নকাযী কর্তিক্ষ 

ক. ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন  াংর্াধন 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  

30 জুরাই, ২০২০ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয চূড়ান্ত খড়া 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

২৫ আগে, ২০২০ খড়ায উয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গয ভতাভর্তয আর্রার্ক 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ চূড়ান্তকযণ  

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

৩১ আগে, ২০২০ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয চুড়ান্ত এর্এ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ  ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

০১ অর্টাফয, ২০২০  এর্এ য াংর্াধনী প্রস্তাফ (মর্দ থার্ক) ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয ২০২০-২১ অথ িফছর্যয এর্এ স্বাক্ষর্যয তার্যখ  র্য়ফাইর্ট প্রকার্য তার্যখ মথাভর্য় জানার্না র্ফ। তর্ফ 

এর্এ ফাস্তফায়র্নয কাম িক্রভ ০১ জুরাই, ২০২০ র্তই কাম িকয র্ফ।  

অন্যান্য যকার্য অর্প 

৩০ জুরাই, ২০২০ দপ্তয/াংস্থা কর যকার্য অর্পর্য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

র্নজ র্নজ ঊর্ধ্িতন অর্পর্য ার্থ স্বাক্ষয 

াংর্িষ্ট অর্পর্য এর্এ টিভ 

১০ আগে, ২০২০ স্বাক্ষর্যত ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্ব স্ব অর্পর্য র্য়ফাইর্ট 

প্রকা 

এর্এ টিভ 

৬ প্রর্েম্বয, ২০২০ এর্এ য াংর্াধনী প্রস্তাফ (মর্দ থার্ক) ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ এর্এ টিভ  

৩০ প্রর্েম্বয, ২০২০ আতাধীন অর্প র্ত প্রপ্রর্যত এর্এ াংর্াধনী প্রস্তার্ফয র্ফলর্য় 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য র্দ্ধান্ত প্রদান  

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য এর্এ টিভ 

খ. কভ িম্পাদন র্যফীক্ষণ (ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর অর্প) 

১৫ অর্টাফয, ২০২০ 

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ১ভ ত্রত্রভার্ক অ্রগগর্ত 

ম িার্রািনা  অ্রগগর্ত র্য়ফাইর্ট প্রকা 

এর্এ টিভ 

১৪ জানুয়ার্য, ২০২১ 

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ২য় ত্রত্রভার্ক প্রর্তর্ফদন 

র্য়ফাইর্ট প্রকা  অধ িফার্ল িক অ্রগগর্ত প্রর্তর্ফদন প্রভাণক 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ 

এর্এ টিভ 

15 প্রপব্রুয়ার্য, ২০২১ আতাধীন অর্প র্ত প্রপ্রর্যত অধ িফার্ল িক অ্রগগর্ত প্রর্তর্ফদন 

ম িার্রািনার্ন্ত পরাফতিক (feedback) প্রদান 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য এর্এ টিভ 

১৫ এর্প্রর, ২০২১ কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ৩য় ত্রত্রভার্ক অ্রগগর্ত 

ম িার্রািনা  অ্রগগর্ত র্য়ফাইর্ট প্রকা 

এর্এ টিভ 

৩০ জুন, ২০২১ কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ৪থ ি ত্রত্রভার্ক অ্রগগর্ত 

ম িার্রািনা  অ্রগগর্ত র্য়ফাইর্ট প্রকা 

এর্এ টিভ 

গ. কভ িম্পাদন মূল্যায়ন (ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর অর্প) 

৫ আগে, ২০২১  ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন প্রভাণক 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ 

এর্এ টিভ 

১৫ প্রর্েম্বয, ২০২১ আতাধীন অর্পর্য ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন যীক্ষা  মািাই 

অর্ন্ত চূড়ান্ত মূল্যায়ন ভাপ্ত  পরাপর র্য়ফাইর্ট প্রকা 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য এর্এ টিভ 

 

       ‘ ’ 


