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ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি-২০১৬-১৭  

স্বাক্ষয 

ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনর্িটিউট 

• যকার্য কভ িচাযীদদয দক্ষতা এফাং দায়ফদ্ধতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যদভ 

অবীষ্ট রক্ষযভাত্রা অর্িদনয র্ন্য র্ফর্বন্ন দদদ পরাপরর্বর্িক 

Governance Performance Management System (GPMS) চালু 

যদয়দে। 

 

• যকাদযয রূকল্প (vision) মথামথবাদফ ফাস্তফায়দনয স্বাদথ ি 

ফাাংরাদদদও GPMS  প্রফতিদনয কাম িক্রভ গৃীত দয়দে। 

 

• GPMS-এয াাদে যকার্য দপ্তযমূদয কাদর্য ফস্তুর্নষ্ঠ  

র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়দনয ভাধ্যদভ র্ফদঘার্লত নীর্ত ও কভ িসূর্চয 

ফাস্তফায়ন ত্বযার্িত কযা ম্ভফ । 
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উদেশ্য 
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• র্নপ্রান াংস্কায কর্ভন প্রর্তদফদন, ২০০০ এফাং র্াতীয় 

শুদ্ধাচায দকৌর ২০১২-দত GPMS প্রফতিদনয সুার্য। 

 

• লষ্ঠ ও প্তভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায় এয উদেখ । 

 

• এর্প্রর ২০১৪-দত ঢাকায় অনুর্ষ্ঠত াকিভুি দদমূদয 

ভর্ির্যলদ র্চফগদণয দেরদন GPMS প্রফতিদনয দক্ষদত্র 

আঞ্চর্রক দমার্গতা বৃর্দ্ধয অঙ্গীকায । 
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দপ্রক্ষাট 

• GPMS-এয আওতায় স্ব স্ব কভ ি-র্যকল্পনা ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

ভিণারয়/র্ফবাদগয র্চফ এফাং ভর্ির্যলদ র্চদফয ভদধ্য একটি 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (Annual Performance Agreement -

APA) স্বাক্ষয। 
 

• যকার্য কাম িক্রভ ম্পাদদন অর্ধকতয স্বচ্ছতা গর্তীরতা 

দায়ফদ্ধতা ও ভিয় র্নর্িতকযদণয রদক্ষয ২০১৪-২০১৫ 

অথ িফেয দত ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রফতিন কযা দয়দে। 

• গত ভাচ ি ২০১৫ এ ভাননীয় প্রধানভিী উর্ির্তদত ২০১৪-১৫ 

অথ িফৎদযয ভিণারদয়য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত 

দয়দে। 
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ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (APA) 
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র্ফর্বন্ন নাদভ র্ফর্বন্ন দদদ 

Australia Performance Agreement 

Brazil Result Agreement 

France Contract 

India Result Framework Document 

Kenya Performance Contract 

New Zealand Annual Performance Agreement 

United Kingdom Framework Agreement 

United States Programme Agreement 

• এই দ্ধর্তদত যকাদযয ার্ফ িক উন্নয়ন অগ্রার্ধকাদযয আদরাদক 

ভিণারদয়য রূকল্প (Vision), অর্বরক্ষয (Mission), 

দকৌরগত উদেশ্য, াংর্িষ্ট কভ ির্যকল্পনা, কভ িম্পাদন সূচক 

এফাং রক্ষযভাত্রা সুর্নর্দ িষ্টবাদফ প্রকা কযা য়।  

• কভ ির্যকল্পনায দুইটি অাং: 

-  ভিণারয়/ দপ্তয-াংিায ম্যাদেটভুি কভ িম্পাদন সূচক এফাং 

- সুান াংতকযণ আফর্শ্যক কভ িম্পাদন সূচক 
 

• ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষদযয য ফেযব্যাী তা      

র্নর্ফড়বাদফ র্যফীক্ষণ এফাং ফেয দদল ফস্তুর্নষ্ঠবাদফ মূল্যায়দনয 

ব্যফিা যদয়দে।   

যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফিানা দ্ধর্ত  
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• ভিণারদয়য এর্এ’য ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়দনয রদক্ষয দভাট ভান 

১০০। ভিণারদয়য ম্যাদেটভূি কাদর্য দকৌরগত উদেদয 

ভান ৮০ এফাং আফর্শ্যক দকৌরগত উদেশ্যমূদয ভান ২০ ।  

• দপ্তয/াংিায এর্এ’য ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়দনয রদক্ষয দভাট ভান 

১০০। দপ্তয াংিায ম্যাদেটভূি কাদর্য দকৌরগত উদেদশ্যয 

ভান ৮০ এফাং আফর্শ্যক দকৌরগত উদেশ্যমূদয ভান ২০।  

• ভাঠ ম িাদয়য দভাট ভান ১০০। ভাঠ ম িাদয়য ম্যাদেটভূি কাদর্য 

দকৌরগত উদেদশ্যয ভান ৮৫ এফাং আফর্শ্যক দকৌরগত 

উদেশ্যমূদয ভান-১৫। 
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আফর্শ্যক কভ িম্পাদন সূচক 
র্ি’য র্ন্য ২০টি ও ভাঠ ম িাদয়য র্ন্য ১৫টি সূচদকয ভদধ্য অন্যতভ: 

• খড়া চুর্ি দার্খর, ভাঠ ম িাদয়য াদথ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয 

• ত্রত্রভার্ক প্রর্তদফদন, অধ িফার্ল িক / ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তদফদন 

• ৯০% অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি 

• অর্প বফন ও আর্ঙ্গনা র্যেন্ন 

• প্রতযাী ও দ িনাথীদদয র্ন্য অদক্ষাগায চালু 

• কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন দফা চালু ও একটি দফা র্ীকযণ 

• দফায ভান ম্পদকি দফাগ্রীতাদদয ভতাভত র্যফীক্ষণ ব্যফিা চালু 

• শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন (কভ ির্যকল্পনা-১৫ জুরাই ও ত্রত্রভার্ক প্রর্তদফদন) 

• তথ্য অর্ধকাদযয আওতায় তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ (প্রর্ত ভাদয ১ভ 

প্তা) 
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আফর্শ্যক কভ িম্পাদন সূচক 

• ফেদয ৫০% অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি 

• কর কভ িকতিা/কভ িচার্যদদয ফার্ল িক ৬০ ঘন্টা ইন-াউ প্রর্ক্ষণ, 

    এয ভদধ্য অন্যযন ২০ ঘন্টা এর্এ ব্যফিানা াংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ 

• র্আযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংর্িষ্ট কভ িচার্যয র্আযএর, ছুটি-নগদায়ন ও 

দনন ভঞ্জুর্যত্র যুগৎ র্ার্যকৃত 

• ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রণয়ন ও প্রকা (১৫ অদটাফয) 

• ই-পাইর্রাং দ্ধর্ত প্রফতিন (২৮ দপব্রুয়ার্য) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

• প্রধানভিীয কাম িারদয় র্নদদ িনা অনুমায়ী কৃর্ল ভিণারদয়য 

একর্ন অর্তর্যি র্চদফয দনতৃদত্ব র্ফর্বন্ন কভ িকতিাদদয ভিদয় 

৯ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি টিভ গঠন কযা দয়দে। 

• এই টিভ কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়দনয ায়তা প্রদাদন কার্ 

কদয মাদচ্ছ। 

• অনুরূবাদফ র্ি’দত র্যচারক (প্রান ও াধাযণ র্যচম িা) এয 

দনতৃদত্ব ১০ দদস্যয একটি ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন 

কর্ভটি গঠন কদযদে। 
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গৃীত কাম িক্রভ 
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গৃহীত কার্যক্রম-২ 

• কৃর্ল ভিণারদয়য ২০১৬-১৭ াদরয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ১৪ জুন 

২০১৬ তার্যদখ স্বাক্ষয দয়দে। 

• র্ি’দত চুর্ি স্বাক্ষয দয়দে ১৯ জুন ২০১৬ তার্যদখ।  

• র্ি’য কাদর্ যাভ ি ও ায়তা প্রদাদনয র্ন্য র্যকল্পনা ও মূল্যায়ন 

র্ফবাদগয প্রধান র্যকল্পনা কভ িকতিাদক দপাকার দয়ন্ট র্নদয়াগ কযা 

দয়দে। 

• র্ফর্বন্ন আঃ কাঃ/ র্ফবাগ দথদক তথ্য গ্রদণয য পৃথক পৃথক বাদফ কদয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ও প্রর্তদফদন চূড়ান্ত কযা দয়দে। 
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গৃহীত কার্যক্রম-৩ 

• এর্এ’য র্ফলদয় কভ িকতিাদদয দক্ষতা বৃর্দ্ধয রদক্ষয প্রর্ক্ষণ  

• ত্রত্রভার্ক ও লান্মার্লক প্রর্তদফদন ত্রতযী 

• অধ ি-ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তদফদন ত্রতযী 

• ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তদফদন ত্রতযী 

• ফাধ্যতামূরক দকৌরগত উদেশ্য অর্িদন ইন-াউ প্রর্ক্ষণ 
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 এ কাম িক্রভ পর কযদত কর আঞ্চর্রক 

কাম িারয়/র্ফবাগ/াখায আন্তর্যক দমার্গতা 

একান্ত প্রদয়ার্ন। 
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প্রথমবার বার্ষযক কমযসম্পাদন চুর্ি-২০১৪-১৫ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান- 

মাচয ২০১৫ 
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বার্ষযক কমযসম্পাদন চুর্ি ২০১৫-১৬ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান-

২০ সসপ্টেম্বর ২০১৫ 

15 

সর্চবগণ চুর্িপ্টত স্বাক্ষর করপ্টেন 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নকট স্বাক্ষর্রত চুর্ি সশ 

17 

সকলপ্টক ধনযবাদ 
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